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BAŞKAN’DAN

6 Temmuz 2012 ‘de yaptığımız olağanüstü genel kurulumuzda her üyeden  üyelik 
başvuru yenileme başvurusu  ve  ‘’Hizmet Standartları Taahhütnamesi’’ alınmasına 
karar verilmişti. 

Bu taahhütnameler ile dernek asil üyelik vasıfl arına sahip tüm fi rmaların, kaliteli, ilgili  
standartlara  ve beyanlarına uygun üretim yapmaları, yoğunluklara bağlı kalmaları, insan 
sağlığına ve yaşamına zarar verebilecek ürünlerin  önlenmesi  ve sanayimizin en büyük 
sorunlarından biri olan haksız rekabet ile mücadele edilmeye çalışılması hedefl enmekteydi.

Güncel bir konu olan ve her aşamasında üyelerimizle paylaştığımız  yeni yangın yönetmeliği 
taslak çalışması bilhassa yangın konusunda bu hizmet standartları taahütnamesinin ne kadar 
gerekli olduğunu , üyemiz olsun olmasın tüm sanayimizin çok hassas ve birlik içinde davranması 
gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Derneğimizin gerek  bu taslak çalışmasında gerekse diğer 
faaliyetlerde  gösterdiği sektörel çalışmaların  üyemiz olmayan fi rmalar tarafından da anlaşılıp, bir 
an önce dernek çatısı altında toplanmamız gerekliliğini  kendilerine bir kez daha hatırlatıyoruz. 
150 fi rmaya  yaklaşan bir sanayi topluluğunda tam bütünleşme için çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. Sanayimizi yakından ilgilendiren yasa, yönetmelik ve standart hazırlıklarında ortak 
faydalarımızı savunabilmek, farklı sektörlerin ürünlerimizi karalayıcı tavırlarına karşı mücadele 
edip EPS ürünleri doğru bir şekilde anlatabilmek, devlet nezdinde daha fazla ağırlığa sahip 
olabilmek ve büyümek için temsil sayımızın çoğalması çok önemli bir unsurdur.

Yeni süreçte gelinen noktada üyelerimiz, üyelik kayıtlarının yenilenme formları ile beraber 
bu hizmet standartları taahhütnamelerini’de hazırlayıp tarafımıza göndermiştir. Yeni tüzüğümüz 
gereği taahhütname vermeyen fi rmalar üye olamayacaktır. Dernek üyeleri artık alev yürüten ürün-
ler ile üretim yapmayacaklarını (asmolen dahil), yoğunluk ve diğer beyanlarına bağlı kalacaklarını 
taahhüt etmişlerdir. Piyasadaki ürünler artık kontrol edilecektir. Eğer EPSDER üyesi fi rmalar 
bu taahüdün dışında hareket ederlerse dernekten uzaklaştırılacaktır. Yani dernek üyesine ait 
ürünler kalite ile özdeşleşecektir. 

Önümüzdeki yıl yaşanacak yeni süreçte üye fi rmaların bu taahhütnamelere uyup 
uymadıkları’nın takibi yapılacaktır. Derneğimize üye olmayıp taahhütname vermeyen fi rmala-
rın ise neden derneğimize üye olmadıkları ve bu taahhütnameyi neden vermedikleri her türlü 
platformda ve piyasalarda sorgulanarak paylaşılacaktır. Kamunun talebi doğrultusunda üye 
olmayan fi rma listeleri ilgili mercilere bildirilecektir. 2013 yılında kamu denetim kurumlarının bu 
fi rmalara karşı daha dikkatli olacağı da ilgili kurumlarca tarafımıza belirtilmiştir.  

Nihai tüketici ve piyasada dağıtımı gerçekleştiren EPS dostlarına da bir konuyu hatırlatmak iste-
rim. EPSDER üyesi olmayan fi rmaları sorgulayın. Kalite taahhütlerini neden vermediklerini sorun, 
ve en önemlisi ambalajında EPSDER (PÜD) logosu olmayan ürünleri daha fazla sorgulayın.

Son olarak 22-23 Şubat 2013’te Antalya’da yapacağımız geniş katılımlı sektör toplantımız ve 
olağan yıllık genel kurulumuza tüm EPS Sanayi Mensuplarını tanışmak ve sanayimiz ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunmak üzere davet ederim. Konu ile ilgili detayları derneğimizden öğrenebilirsiniz.

MURAT F. BAHADIR
EPS Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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AB’de Hedef Enerji Tüketiminde 
Yıllık % 50 Düşüş

11 Eylül 2012 salı  günü kamu bina-
larının yenilenmesi, kamu hizmetle-
rinde enerji verimliliği şemalarını, bütün 

büyük firmalar için enerji denetimlerini ve 
zorunlu enerji verimliliği hükümlerini içeren, 
Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Yönetmeliği 
Avrupa Parlementosu tarafından kabul edildi. 
Yönetmeliğin yıllık enerji tüketimi %20 ora-
nında azaltarak,  Avrupa Birliği’ne senelik 50 
milyar Euro tasarruf sağlaması bekleniyor.

Üye ülkeler gelecek 18 ay içinde kendi 
ulusal yasalarını yeni Yönetmeliğe göre uyum-

laştıracaklar. Yeni Yönetmelikle birlikte aşa-
ğıda belirtilen uygulamaların devreye alınması 
hedefleniyor:
• Kamu yapılarının renovasyonu-

iyileştirilmesi (Hükümetler kamu 
yapılarının alan olarak en az %3’ünü 
iyileştirecekler)

• Tüketicilere 2014-2020 yılları boyunca 
her yıl %1.5 daha az enerji satışı 
sağlayacak yeni enerji verimliliği 
düzenlemeleri yapılacak

• Büyük firmalar için enerji denetimleri 
başlayacak (3 yıl içinde başlayacak ve 
her 4 yıl içinde zorunlu yenilenecek)

Raportör Claude Turmes (Greens/EFA, 
LU); “Bu temel yasanın tek önemi enerji 
güvenliği ve iklim hedeflerimize ulaşılması 
değil, aynı zamanda yeni iş alanları yaratarak 
ekonomiye de destek olacak. Daha da önem-
lisi, maliyeti her geçen gün yükselen enerji 
ithalatı 2011 yılında 488 milyar Euro ya da 
gayri safi milli hasılanın %3,9’una denk gel-
mektedir ki bu durum krizin vurduğu ülkeleri 
doğrudan etkilemektedir” dedi. Yönetmeliğin 
en önemli kısımları şu şekilde özetlenebilir:

KAMU BİNALARININ 
YENİLENMESİ

Yönetmelik, Avrupa Birliği üyelerinden 
“merkezi hükümetin sahip olduğu ısıtılan 

ve /veya soğutulan binaların” yüzölçü-
münün %3 ‘ünün yenilenmesini talep 

ediyor. Temmuz 2015’e kadar 500 
m² ‘den fazla, Temmuz 2015’den 

sonra ise 250 m² ‘den fazla yüzöl-
çümü bulunan binalara (bina 

içi iklimlendirmenin kullanıl-
dığı bina ya da binanın bir 

bölümünün yüzölçümü) 
“tümüyle yararlı kat alanı” 
uygulaması gerekecek. 

Ancak birlik üyeleri aynı enerji tasarrufunu 
derinlemesine yenileme araçları ile de sağlama 
imkanına sahip olabilecek.

ULUSAL BİNA STOKLARI İÇİN 
UZUN VADELİ STRATEJİ

İş olanakları, kalifiye işgücü ve inşaat sek-
töründe, bunların yanı sıra inşaat malzemeleri 
ve mimarlık, müşavirlik ve mühendislik gibi 
mesleki etkinlikler üretimi konusunda büyü-
meyi yakalamak amacıyla, her üye Devlet, 
uzun vadeli bir “yatırım seferberliği” ulusal 
stratejisi kurmalıdır ( Ocak 2015’e kadar ). 
Bu strateji kamu-özel ve konut-ticari binaları 
da kapsamalıdır.

Bu strateji şunları içermelidir;
• Ulusal bina stoklarına genel bir bakış, 

uygun istatistiki örneklem
• Binanın yenilenmesi ve iklim bölgesi ile 

uygun maliyet çıkartmak
• Kademeli olanları da kapsamak şartıyla 

maliyet verimliliğine teşvik eden derinle-
mesine yenileme politikaları 

• İnşaat sektörü, finans kuruluşları ve 
bireysel yatırımlar için ileriye dönük reh-
berlik ve öngörülen enerji tasarrufu için 
tahmini bir gösterge 

Bu strateji komisyona gönderilerek 10 Ocak 
2015 tarihinde yayınlanmalı ve daha sonra 
uygun biçimde güncellenmelidir.

Resmi Gazete’de yayınlandıktan 20 gün 
sonra yürürlüğe girecek yeni Yönetmelikle 
birlikte AB’de tüketimde %50 düşüşle yılda 
50 milyar Euro verimlilik hedefleniyor. Ayrıca 
enerji verimliliği tedbirleri için özel finansman 
imkanları da sağlanıyor. 

Kaynak: 
İMSAD-İnşaat Malzemesi Sanayicileri 

Derneği-AB Gündem Sayı 12 n
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Ülkemizde yalıtım bilincini geliştirmeye, 
yalıtımın ülke ekonomisine ve birey-
lere sağladığı faydaları anlatmaya 

yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren 
İZODER, Mavi Kale’nin ana sponsorluğunda 
Cevahir Kongre Merkezi’nde 27 Eylül tarihinde 
“Isı Yalıtımı Zirvesi”ni düzenledi. T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı İstanbul Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla yapılan zirvede, 
ana sponsor Mavi Kale’nin yanı sıra BASF, 
Capatect Isı Yalıtım Sistemi, İzocam ve Trakya 
Cam San. A.Ş. sponsor olarak yer aldı. Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye çalışanları 
ve sektör temsilcileri olmak üzere yaklaşık 400 
kişinin katıldığı Isı Yalıtımı Zirvesi’nde sektörün 
en önemli başlıklarından olan doğru ve kali-
teli yalıtım, yalıtım uygulamalarında kullanılan 
kalınlıklar, haksız rekabet, yalıtım sektöründe 
denetim gibi hayati konular masaya yatırıldı. 

İZODER’in misyonu doğrultusunda kamu 
ve kamuoyunu bilinçlendirmek, sektörü hare-
ketlendirmek için yeni girişim ve gelişmelere 
zemin sağlayacak önemli bir platform oluş-

turması amaçlanan “Isı Yalıtımı Zirvesi”nde 
ana başlıkları, Isı Yalıtımında Doğru Malzeme 
Seçimi, Isı Yalıtımında Yanlış Malzeme Algısı, 
Bunun Sonucunda Oluşan Haksız Rekabet 
ve Çözüm Yolları, Isı Yalıtımı Sektöründe Mal-
zeme ve Uygulamada Gözetim - Denetim, 
Enerji Verimliliği için Isı Yalıtımı ve Enerji Kimlik 
Belgesi gibi konular oluşturdu.

Zirvede konuşan İZODER Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, ülkemizde ve dün-
yada giderek önem kazanan kıt kaynakların 
verimli kullanımı sorununun, enerji verimli-
liğinin önemini arttırdığını belirterek, bina-
larda enerji verimliliği ve enerji tasarrufunun 
en önemli yapı taşının ısı yalıtımı olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin önüne koyduğu 2023 yılı 
hedefl eriyle İZODER’in hedefl erinin örtüştü-
ğüne değinen Erdoğan, “Türkiye 2023, Çevre 
ve Şehircilik Bakanımızın, Enerji Bakanımızın 
vizyonu ile İZODER’in 2023 vizyonu ve misyo-
nunu incelediğimizde; Çağdaş, nitelikli, ener-
jiyi verimli kullanan ve çevreye saygılı yaşam 
kalitesi sunan kentler kurmak; Geleceğe yaşa-
nabilir bir dünya bırakmak, bunu yaparken 
gelişmiş ülkelerin standartlarına uygun üretim-
ler, ürünler ve uygulamalar yapmak; Binalara 
Enerji Kimlik Belgesi verilmesini sağlamak, 
TS 825 standardı, uygulayıcıların sertifi kalan-
dırılması, haksız rekabet ile mücadele ve tüm 
bunların standartlar çerçevesinde denetim-
lerini yapmak, başlıklarında buluştuğumuzu 
görüyoruz. 2020 AB ve 2023 Türkiye vizyonu 
enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji ve sera 
gazı emisyonu alanlarında da %20 %20 %20 
hedefl erini yakalamayı ön görmektedir. Dola-
yısıyla Avrupa Birliği ile de ortak hedefl erimiz 
olduğunu görüyoruz” dedi. 

Erdoğan, “Üyeleri AB standartlarında üre-
tim yapan, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa 
Birliği fonlarıyla geliştirdiği laboratuvar ve eği-
tim gücüyle, ürünlere CE belgesi, uygulayıcı-
lara sertifi ka verme konusunda akredite bir 
sivil toplum örgütü olarak İZODER; standart İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan

İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ertuğrul Şen

dışı üretim ve ürünlerle mücadelede, sektör 
için yüksek kaliteli istihdam gücü yaratılması, 
enerji verimliliğinde somut sonuçlar alınması, 
haksız rekabet ve piyasa denetimi, vatandaşla-
rımıza konforlu ve yüksek yaşam kalitesi sunan 
binaların yapılması, geleceğe yaşanabilir bir 
dünya bırakılması için çalışıyor ve bu konuda 
devletle işbirliğine hazırdır” şeklinde konuştu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yrd. 
İrfan Uzun, günümüzde yapıların sürdürülebi-
lir ve enerji verimli olması gerektiğini belirterek, 
sağlıklı yapılaşmanın temelinde kaliteli malze-
menin yattığını ve bu yönde bakanlık olarak 
gerekli yasal düzenlemeler yanında denetim 
alanında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. 

İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ertuğrul Şen, “Isı Yalıtım Sektörü 2012 - 2023 
Projeksiyonu” başlıklı sunumunda binalarda 
enerji verimliliğinde en önemli unsurun yalıtım 
olduğunun altını çizdi. Şen, yalıtım uygulama-
larının yayınlaşması için devlet teşviklerinin 
şart olduğunu söyledi. n

GÜNCEL

ISI YALITIMI ZİRVESİ 
Başarıyla Gerçekleşti 
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Yalıtım Plaza ,  içinde  sektörel dernekleri 
bulunduran ve aynı zamanda ısı, su, ses 
ve yangın izolasyonu konusunda çatı 

dernek olan İZODER’in merkezi konumunda 
bir yer. Uzun yıllardan beri  sektörümüz  bu 
kardeş dernekler ve İZODER yakın temas için-
deydi , ayrıca EPSDER’in pek çok üyesi aynı 
zamanda İZODER’in de üyesi, dolayısı ile zaten 
var olan ilişkileri daha da güçlendirmek,  sektö-
rel bazda daha hızlı hareket edebilmek, ortak 
hareket etmemiz gereken konularda iletişim 
sıkıntısında olmamak  için , alınan yönetim 
kurulu kararı ile Ekim 2012’den itibaren Yalı-
tım Plaza’da yerimizi aldık.

Bununla beraber merkez adresimizdeki 
faaliyetlerimizde herhangi bir değişiklik olma-
yacak sadece bundan sonra 2 adreste de 
bulunacağız ve bu şekilde  hem genel olarak 
ısı yalıtım sektörüne hem de kendi sektörü-
müze daha faydalı olabileceğimize inanıyor  
ve  hayırlı olmasını diliyoruz. n

EPSDER Yapı Fuarlarına Katılmaya Devam Ediyor

EPSDER, Yalıtım Plaza’da Temsilcilik Açtı

EPS Sanayi Derneği -  EPSDER dernek 
isim değişikliği sonrası ilk fuarına 20-23 
Eylül 2012’de yapılan , bölgesinin en 

büyük fuarı olma özelliğini 25 senedir koru-
yan ve yapı sektörünü ortak bir platformda 
bir araya getiren 25. Yapı Fuarı - Turkeybu-
ild Ankara ile yaptı. Fuar bu yıl, yeni mekanı 
Congresium, ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nın 
12 bin metrekarelik sergi alanında, 200’den 
fazla katılımcı fi rma ve binlerce ürün çeşidini 

27.929 ziyaretçi ile buluşturdu.
Yapı’nın  Anadolu zirvesi, her yıl olduğu 

gibi bu yıl da, Türk yapı malzemesi sektörünün 
dev fi rmalarını, mimarlar, mühendisler, pey-
zaj mimarları, müteahhitler, GYO’lar, meslek 
odaları, resmi ve yerel yönetim temsilcileri, 
yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili 
STK’lardan oluşan yapı sektörü profesyonelle-
rini bir araya getirdi. 

EPSDER , 11-14 Ekim 2012’de ise Yapının 

Ege ve Akdeniz Zirvesi 18. Yapı Fuarı-Turkey-
build İzmir’e katıldı.

18. Yapı Fuarı-Turkeybuild İzmir’de yapı 
sektörünün bölge profesyonelleri bir araya 
geldi; fuar 27.810 kişiyi ağırladı. 11-14 Ekim 
tarihleri arasında, İzmir Uluslararası Fuar 
Alanı’nda düzenlenen 18 yılın en büyük Yapı 
Buluşması’na sektörün profesyonelleri yoğun 
ilgi gösterdi; fuarda yapı malzemesi sektörü-
nün en yeni malzemeleri, teknoloji ve hizmet-
leri sergilendi. 

EPSDER 2013 yılında’da fuar etkinliklerine 
devam edecek ve üyelerinden gelecek talep 
doğrultusunda katılacağı fuarları başka farklı 
illerde’de devam ettirecektir. n
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Yalıtım Yaptıran Ev Sahibi Harcamalarını 
Gelir Vergisinden Düşecek

Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı 
Belgelendirme Başlıyor

Isı yalıtımı binalarda kışın doğalgaz yazın 
ise klimalardan kaynaklanan elektrik fatu-
ralarını yarı yarıya düşürmesine karşın, ilk 

yatırım maliyetinden çekinen ev sahipleri yalı-
tım yaptırmak konusunda tereddüt yaşıyordu. 
Gelir vergisi kanun tasarısı üzerinde çalışan 
Maliye Bakanlığı bunun için teşvik edici  bir 
çözüm buldu ve yapılan harcamaların gelir 
vergisinden düşüleceğini açıkladı

Artık yalıtım yaptırmak daha da kolaylaştı. 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, evini kiraya 
veren ev sahibi eğer yalıtım yaptırırsa, har-
camalarının gelir vergisinden düşüleceğini 
açıkladı.

Maliye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni 
hazırladıkları gelir vergisi tasarısında vatan-

İZODER tarafından, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) ile birlikte yürütülen ve 
Merkezi Finans İhale Birimi tarafından 

fi nanse edilen, "Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe 
Dayalı Belgelendirme" (QBECTIS)  projesi-
nin kapanış toplantısı 4 Aralık 2012 tarihinde 
ByOtel’de yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan İZODER 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan sek-
törde yeterliliklere dayalı sınav ve belgelen-
dirme sisteminin yaygınlaşması ile sahadaki 
uygulama hatalarının azalacağını ve doğru 
uygulamaların yaygınlaşacağını belirterek, pro-
jenin yalıtım sektörü için büyük önem taşıdığını 
vurguladı.  İZODER Yön. Kurl. Bşk. Yrd. Ertuğ-
rul Şen sertifi kalı usta çalıştıran kuruluşların 
vergi teşviklerinden faydalanabileceğini belirte-
rek 2013 Ocak ayından itibaren belge vermeye 
başlayacaklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdür-
lüğü Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanı 
Vedat Kuru, Personel Belgelendirme Mevzuatı 
hakkında bilgi verdi. Toplantıda İZODER Proje 
Yöneticisi Hüseyin Onbaşıoğlu proje faaliyetleri 
ve sonuçlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. 
İZODER Tek. İş Gelişt. Yöneticisi Timur Diz, 
VOC-TEST Merkezi Sınav ve Belgelendirme 
Sistemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

daşa vergi teşviği getireceklerini açıkladı. 
Bakan Şimşek, “Yeni Gelir Vergisi Kanunu 
Tasarısı’nda enerji tasarrufu sağlayıcı harca-
malar teşvik ediliyor. Kiraya verilen gayrimen-
kul için yapılan ısı yalıtımı, enerji tasarrufu ve 
depreme karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik 
harcamalar beyan edilen gelirden indirilebi-
lecek” dedi.

Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda bakanlığının 2013 yılı bütçesi 
üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini 
yanıtlarken, ev sahiplerine söz konusu müj-
deyi verdi. Halen ev sahipleri kiraya verdikleri 
evleriyle ilgili götürü usulde vergilendirilerek, 
yaptıkları bakım onarım masrafl arının yüzde 
25 oranında vergiden düşebiliyor. n

Bu meslekleri icra etmek isteyen ustaların, 
söz konusu yeterlilikler esas alınarak VOC-
TEST merkezinde yapılacak meslek sınavında 
başarılı olup sertifi ka almaları gerekiyor. Bu 
sertifi ka, ilgili kişinin o mesleği icra etmeğe 
yeterli olduğunu belgeleyecek ve kanunen bu 
sertifi kayı taşımayanlar yalıtımcı ustası ola-
rak çalışmaktan men edilecekler. Sertifi kalı 
usta çalıştıran özel kuruluşlar ise (6111 sayılı 
torba kanunda belirtilen) vergi teşviklerinden 
de faydalanabilecekler. Belgelendirme amacı 
ile başvuru yapacak adayların www.tebar.com.
tr sitesinde veya İZODER’den temin edebi-
lecekleri Personel Belgelendirme Başvuru 
Formu’nu doldurarak, ekinde başvuru ücre-
tinin yatırıldığına dair banka dekontu, nüfus 
cüzdanı fotokopisi ile birlikte elden, kargo veya 
faks yoluyla TEBAR A.Ş.’ye iletmeleri gerekiyor.  
Adaylar önce teorik sınava tabii tutulacak ve 
en az 60 puan alan adaylar başarılı sayıla-
cak. Sonrasında adaylar uygulamalı sınava 
alınacak ve en az 80 puan alan adaylar belge 
almaya hak kazanacaklar. Belge almaya hak 
kazanan adayların belgeleri, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’na onaya gönderilecek ve onaylanan 
belgeler TEBAR A.Ş. tarafından adaya iletile-
cek. Belge alan adayların listesi www.tebar.
com.tr sitesinde de yayınlanacak. n 

Ustaların Belgelendirilmesi 
Hakkında

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) esas 
alınarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin (UYÇ) 
geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmada 
AYÇ tarafından tanımlanan 3. Seviye meslek 
elemanı baz alınarak, Isı Yalıtımcısı (Seviye 3), 
Su Yalıtımcısı (Seviye 3), Ses Yalıtımcısı (Seviye 
3) ve Yangın Yalıtımcısı (Seviye 3) meslek-
lerinde yeterlilikler, resmi olarak yayımlandı. 





12 EPS haber • ARALIK 2012

TEKNİK

Binalarda Enerji Verimliliği ve 
Sürdürülebilirlik

Gelecekte, enerji ihtiyacımızın artarak 
devam edeceği ve dünya var oldukça 
bu ihtiyacın da var olacağı şüphesiz-

dir. Bilindiği üzere, enerji ihtiyacımızın büyük 
bir bölümünü fosil yakıtlardan karşılamak-

tayız. Fakat, fosil yakıtların oluşum süreci 
göz önüne alındığında, bugün, fosil yakıtları, 
oluşum hızından milyonlarca defa daha hızlı 
bir şekilde tükettiğimiz ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumun sonsuza dek devam edemeye-

ceği aşikardır. Bu nedenle, gelecekte enerji 
tüketimi ile üretimi arasında sürdürülebilir bir 
denge kurulması zorunludur. 

Fosil yakıtların kullanımı neticesinde, özel-
likle son yıllarda etkileri hissedilmeye baş-

n  DR. HÜSEYİN ONBAŞIOĞLU 
 Proje Yöneticisi / İZODER
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lanan çevre etkisinin gelecekte daha vahim 
boyutlara ulaşmaması için gerekli tedbirlerin 
bugünden alınması kaçınılmaz olmuştur. Bu 
amaçla, zararlı gaz salımlarının azaltılması ve 
artan tüketim talebinin karşılanabilmesi için 
yalnızca üretimi artırmak yoluna gidilmemesi, 
ayni zamanda enerjinin verimli kullanımını 
sağlayarak da aratan talebin dengelenmesi 
gerekmektedir.

1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji verimliliği kavramı çoğunlukla “enerji 

tasarrufu” kavramıyla karıştırılmaktadır. Enerji 
tasarrufu, halen tüketilmekte olan belirli tür-
deki ve miktardaki enerjinin bir bölümünün 
yerine farklı türden başka enerji ikame edil-
mesi veya o bölümün tüketilmesinden bir 
nedenle vazgeçilmesi olarak tanımlanabilir. 
Buna karşın enerji verimliliği, enerji tüketen 
elemanın fonksiyonunda veya ürettiği faydada 
bir değişiklik olmadan tüketilen enerjinin azal-
tılabilmesidir. Diğer bir deyişle, daha az enerji 
tüketerek ayni faydanın üretilebilmesi anla-
mına gelmektedir. İki kavram arasındaki iliş-
kiye gelince, enerji verimliliği enerji tasarrufu 
sağlayabilir, fakat enerji tasarrufu sağlamak 
enerji verimliliği sonucu doğurmayabilir. Bina-
larda enerji verimliliğinin temel amacı, aslında 
enerji tasarrufu sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle, 
daha az enerji tüketerek aynı konfor şartlarını 
sağlayabilmektir. Binalarda bunu başarabil-
menin temel şartı ise yalıtımdan geçmektedir. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2.1. Sürdürülebilir Isıl Konfor
Sürüdürülebilirliği kaynakların hiç tüken-

meyecek veya hatta hiç azalmayacak şekilde 
kullanılması şeklinde ifade edersek, bu bağ-
lamda ısıl konfor konusunda sürdürülebilirliği 
de açıklayabiliriz. Başlangıç olarak da en iyi 
yol ısıl konforu etkileyen birçok faktörü dikkate 
almaktır ki bunları şu şekilde sıralayabiliriz; 
ortam sıcaklığı, ışınım sıcaklığı, nem, hava akış 
hızı ve ortamdaki hareket miktarı. 

Sürdürülebilirliğin değer tanımı tüketilmiş 
kaynak miktarının, mevcut kaynak miktarının 
ve her ikisi arasındaki dinamik ilişkinin izlen-
mesini gerektirir. Bununla birlikte, aslında, 
kaynakların ve enerji tüketimini azaltacak 
ve ayrıca karbon salımını düşürecek birçok 
pratik anlamda “faydalı ev bakım” önerileri 
bulunmaktadır. Sürdürülebilir ısıl konforun 
sağlanabilmesi için iki önemli kriter rol oyna-
maktadır; bunlar, mekanik tesisat kontrolü 
(ısıtma-soğutma sistemleri)  ve bina yapısının 
(çoklu camlı pencere sistemleri ve yalıtımlı 
bina kabuğu) enerji verimli tasarımdır. Bu 

sayede daha az kaynak tüketimi ve daha yük-
sek ısıl konfor sağlanabilmektedir.

2.2. Malzemelerde 
Sürdürülebilirlik

Modern zamanlardaki gelişmeler bağla-
mında, “Sürdürülebilirlik” kelimesi orjinal 
anlamının çok ötesine geçmiş durumdadır. 
Bu nedenle, ne anlama geldiğini kısaca açık-
lamakta fayda bulunmaktadır. Nitel perspek-
tiften bakılınca, “Sürdürülebilirlik”, tanım 
itibarıyle, devamlılık yetisine sahip olabilen 
veya kendi kendinin devamlılığını sağlayabi-
len anlamına gelmektedir. Bu, kolaylıkla kav-
ranabilecek bir kavramdır. Bununla birlikte, 
günümüzde gelişmekte olan sosyal yaşantı 
bağlamında çok daha kompleks bir tartışma 
ve gündem yaratmaktadır. Bunun en önemli 
nedeni ise bu terimin insanlığın varoluşu ve 
bizlerin devamlılığı sağlama güdülerimiz ile 
eşanlamlı hale gelmesidir.

Dünya üzerindeki hayatın sürdürülebil-
mesi için global çevrenin sürdürülebilir olması 
gerekmektedir. Yüzlerce milyon yıl, dünya 
başarılı bir şekilde hayatı (yakın zamanda 
insan hayatını da) desteklemiş ve sürdürmüş-
tür. Son yıllarda ise maalesef, bazı belirtiler, 
global çevrenin sürdürülebilirlik niteliğini kay-
bedebileceğini bize göstermektedir. Gerçekten 
de herkesin hemfikir olduğu gibi insanlığın 
varoluşu dahi tehdit altında olduğu söylenebi-
lir. Bunun en büyük sebebi ise insan faaliyetle-
rinin sürdürülebilir olmaması ve geri dönülmez 
tahribatlara yol açmasıdır. Bu durum karmaşık 
ve global bir sorunu işaret etmekte ve bizlerin 
hayat yolculuğunda attığımız her adımı tekrar 

gözden geçirmemizi gerektirmektedir. 
Yapılandırılmış imar bölgeleri, çok büyük 

enerji ve kaynak harcamaları ve beraberinde 
gelen emisyonlar nedeniyle, yapım aşama-
sında, işletmesinde ve ömrünü tükettiğinde 
çevre üzerinde önemli bir etki bırakmakta-
dırlar. Bu durumun farkındalığı yüksek oldu-
ğundan günümüzde, yapılandırılmış çevrenin 
tasarım, imalat ve yönetimi öyle bir şekilde 
yapılmalıdır ki sürdürülebilirlik sağlanabilinsin.

Başlangıç noktası, sürdürülebilir kararlar 
almanın, çevresel, sosyal ve ekonomik boyut-
ların dikkate alındığı bütünsel bir yaklaşımla, 
“Yaşam Döngüsü” bağlamında birçok kriterin 
birarada değerlendirilmesi gerektiğinin far-
kında olmak olarak belirtilebilir. Bu sayede, 
malzemelerin foksiyonel etkileri yanısıra teknik 
performanslarının değerlendirilebilmesi sağla-
nabilmektedir. 

2.3. Sürdürülebilir Yapılar
Endüstri devrimi ile sosyal açıdan tarım-

sal iş gücünün şehirlere kayması, ekonomik 
açıdan arsaların yüksek rantlara ulaşması, 
teknolojik açıdan taşıyıcı sistemlerin yüksek 
yapı inşaatına izin verebilmesi gibi neden-
lerle kentlerde düşey gelişim başlamıştır. 
Düşey gelişime konu olan yüksek yapıların 
kente yaptığı etkiler ve çevre yükleri, büyük 
ölçekleri ve yoğun kullanıcı nüfusları nede-
niyle diğer yapılara göre daha fazladır. Bunlar, 
çevrelerinde yer alan binaların ve canlıların 
güneş ışığını keserek kentte sağlıksız koşullar 
oluşturabilmekte, kullanıcı sayısının fazlalığı 
nedeniyle kente trafik, tesisat ve iletişim alt 
yapısı yükü getirebilmekte, rüzgar hareketle-
rini değiştirerek yayalar için rahatsızlık verici 
kuvvetli rüzgarların oluşumuna neden ola-
bilmektedirler. Yüksek yapıların yerleşim ve 
yapı ölçeğinde alınacak doğru kararlar, tüm 
yaşam döngüsü boyunca enerji, insan sağlığı 
ve kentsel ekoloji açısından önemli avantajlar 
sağlayabilmektedir. Bu yapıların üretim ve kul-
lanım süreçlerinde harcanan enerji ve ekolojik 
dengeye yaptıkları etkiler öncelikle kent ölçeği 
açısından ele alınmalıdır. Böylece sürdürüle-
bilir yapılardan yola çıkılarak sürdürülebilir 
kentler kurulabilecektir.

3. KAYNAKLAR
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[3] Yüksek Yapılar, Sürdürülebilirlik ve Kent, 
Yrd.Doç.Dr. Umut Tuğlu Karslı,www.
yesilbina.com, 2011 n
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GÖRÜŞ

“Girişimci, Ayağını Gazdan Çekmez”
EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir:

Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri 
kapsamında Yalova Ticaret ve Sanayi 
Odası ve KOSGEB tarafından “ Kendi 

İşinizin Patronu Olun” semineri düzenlenirken, 
Mustafa Kemal Paşa Ticaret ve Sanayi Odası 
da yine  KOSGEB işbirliği ile ‘Girişimciler ve 
Başarı Öyküleri’ konulu bir panel organize etti. 
Her iki organizasyona da, 2012 yılı Türkiye’nin 
Kadın Girişimcisi seçilen EPSA Yalıtım Ambalaj 
ve Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurcan Özdemir konuk konuşmacı olarak 
katıldı.

Bu yıl Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçilen 
EPSA Yalıtım, Ambalaj ve Yapı Kimyasalları 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, 
Girişimcilik Haftası kapsamında ilk olarak 
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB 
tarafından düzenlenen etkinlikte girişimcilik 
ve başarı öyküsünü katılımcılarla paylaştı.  
35 metrekareden 14 bin metrekareye varan 
yalıtım sektöründeki başarısını farklı olmak 
kavramına bağlayan Özdemir, bir diğer önemli 
etkenin de çok çalışmak olduğunu söyledi.  
Özdemir, “Yılın Kadın Girişimcisi ödülüne 
layık görüldüğüm andan itibaren, ülkemizdeki 
başta kadın girişimcilere yol gösteren organi-
zasyonlar olmak  üzere girişimcilik kavramı-
nın anlaşılması için üzerime düşen görev ve 
sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyorum. 
Türkiye’de girişimciliğin öneminin anlaşılması, 

özellikle kadınların iş hayatında daha aktif 
rol alması gerekiyor. Ülke ekonomimizdeki 
büyümeyi ancak bu şekilde sağlayabiliriz “ 
şeklinde konuştu.

Başarı yolculuğunun çok kolay olmadığını 
ifade eden Özdemir, KOSGEB desteklerin-
den de faydalandığını paylaştı. KOSGEB gibi 
kurumların balık vermediğinin, balık tutmayı 
öğrettiğinin anlaşılması gerektiğini belirten 
Özdemir, “Yeter ki bir yerden başlayın ve aya-
ğınızı hiçbir zaman gazdan çekmeyin. Başa-
rıya ulaşmak isteyen girişimci ayağını gazdan 

çekmez” dedi.
Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri 

kapsamında Mustafa Kemal Paşa Ticaret ve 
Sanayi Odası, KOSGEB işbirliği ile düzenlenen  
‘Girişimciler ve Başarı Öyküleri’ konulu panele 
ise; Türkiye’de girişimcilik alanında önemli 
gelişmeler kaydeden Özdilek Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Özdilek ile birlikte konuk 
konuşmacı olarak katılan Nurcan Özdemir, 
burada da girişimcilere ulaştı.

“Ülkemizdeki Kadın Girişimci 
Potansiyelini Açığa Çıkarmalıyız”

MKP Ticaret ve Sanayi Odası Kadın ve 
Genç Girişimciler Kurulları’ nın organizasyonu 
ile düzenlenen etkinlikte, sinevizyon sunu-
munun ardından bir konuşma yapan EPSA 
Yalıtım Yönetim Kurulu başkanı Özdemir 

yaptığı konuşmada, ‘ girişimciliğin gerektirdiği 
dayanıklılık ve duygusal zekâ kadınlarımızda 
mevcut,  ülkemizdeki kadın girişimci potansi-
yelini açığa çıkarmalıyız’ dedi. Kolunuzda altın 
bilezik olarak adlandırdığım bir uzmanlığınız 
yoksa ilk önce kendinize bu bileziği edinecek-
siniz, kendinizi seçtiğiniz alan üzerinde her 
anlamda yetiştireceksiniz şeklinde konuşan 
Özdemir, girişimci adaylarına tavsiyelerde de 
bulundu. Özdemir;  ‘ Ne iş yapıyor oluyorsanız 
olun, en kaliteli şekilde işinizi yapmalısınız. 
Sektörünüzdeki gelişmeleri yakından izlemeli 
ve farklılık yaratmalısınız. Bundan sonra başarı 
zaten gelecektir. Başarı için; hedef, farklılık, 
kalite ve pes etmemek şart’ dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Doğru Yalıtım
Her iki organizasyonda da, ülke günde-

mine yerleşen Kentsel Dönüşümle birlikte 
yeni yapılacak binaların ısı yalıtımlı olmasına 
dikkat çeken EPSA Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurcan Özdemir, “doğru yalıtım” kavramı-
nın önemini şu sözlerle belirtti.“Doğru yalıtım 
derken önemli olan nokta, yapılacak ısı yalı-
tımının niteliğidir. Standartlara uygun, yeterli 
kalınlıklarda ısı yalıtım levhaları ile ısı yalıtım 
uygulamaları yapılmazsa bir süre sonra yeni 
yapılacak binaların da yetersizliğinden bah-
sedeceğiz. Hem hane halkı hem ülke eko-
nomisi hem de çevreyi korumak için bu çok 
önemli. Yani binalarımızı yıktığımıza değecek 
uygulamalar yapmalıyız ki 5-10 yıl geçtikten 
sonra ‘keşke şöyle yapsaydık’ demeyelim. Biz 
EPSA olarak gerek yetkilileri, gerek kamuo-
yunu bilinçlendirmek için üzerimize düşeni 
yapıyoruz. 

Yalıtımda kullanılması uygun olmayan belli 
bir kalınlığın altındaki ürünleri üretmeme kararı 
aldık ve maddi kaybımızı düşünmeden bu 
kararı uygulamaya devam ediyoruz. Sadece 
bu da yeterli değil, doğru yalıtım için paket 
sistemlerinin tercih edilmesini öneriyoruz. 
Sadece malzeme ile bitmeyen yalıtım işinin 
yapıştırıcısı, sıvası, dübeli, fi lesi var. Bunları 
piyasadan müşteri tedarik ediyor ve doğru 
malzeme seçmedikleri takdirde yine doğru 
yalıtım yapamamış oluyorlar. EPSA olarak, 
MANTOYAP markasıyla doğru malzeme ürete-
rek, müşterilerimize mantolama paketi olarak 
hizmet veriyoruz ”  n
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TÜRKİYE VE DEPREM

Dünyanın oluşumundan bu yana sis-
mik yönden aktif bulunan bölgelerde, 
depremlerin oluştuğu ve bunun sonu-

cunda milyonlarca insanın ve barınakların yok 
olduğu bilinmektedir. Türkiye dünyanın en 
etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde 
bulunmaktadır. Geçmişte ülkemizde birçok 
yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık 
sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal 
kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem 
Bölgeleri Haritası’na göre, ülkemizin %92’sinin 
deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusu-
muzun %95’inin deprem tehlikesi altında 
yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin 
%98’i ve barajlarımızın %93’ünün deprem böl-
gesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl 
içerisinde depremlerden, 58.202 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve 
yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır 
hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, 
depremlerden her yıl ortalama 1.003 vatan-
daşımız ölmekte ve 7.094 bina yıkılmaktadır.

Ülkemizde nüfus artışının yanında kont-
rolsüz arazi kullanımı ve plansızlık, hatalı ve 
denetimsiz inşaat yapım süreçleri, yetersiz alt-
yapı hizmetleriyle birlikte çevrenin bozulması 
sonucunda özellikle büyük kentlerimizdeki 
yapılar önemli bir deprem riskiyle karşı karşıya 
bırakılmıştır. 

Depremlerde hasar gören yapıların 
çoğunda önemli derecede donatı korozyonu 
görülmüştür. Özellikle Marmara depreminde 
hasar gören yapıların büyük bölümünde ileri 

derecede donatı korozyonu gözlenmiştir. 17 
Ağustos Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce 
depremleri sonrasında İstanbul’un 6 farklı ilçe-
sinde incelenen 100 adet binanın %49’unda 
(49 binada) donatı korozyonu belirlenmiştir. 
Bu ise durumun ciddi boyutlara ulaştığını 
göstermektedir. Dolayısıyla yapılarımızı bek-
leyen doğal depremler yanında taşıma gücünü 
olumsuz etkileyen donatı korozyonu nedeni ile 
meydana gelebilecek göçme riskinin azaltıl-
ması ve yeni inşa edilecek yapılarda birtakım 
önlemlerin alınması kaçınılmazdır.

KOROZYONUN YAPI 
ELEMANLARINA ETKİSİ

Korozyon metallerin çevreleri ile girdikleri 
bir elektrokimyasal reaksiyon sonucu aşın-
maya ve bozunmaya uğrayarak niteliklerini 
kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Korozyona 
uğramış demir, mukavemetini kaybeder. 
Bunun yanında, korozyon sonunda oluşan 
pas, demire göre hacmi fazla olacağından 
beton içerisinde gerilme meydana getirecek ve 
bu gerilme sonunda betonda çatlamalar mey-
dana gelecektir. Böyle durumda betonarmenin 

taşıyıcı özelliği azalacak ve bina güvenliğinde 
önemli zararı oluşacaktır. 

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 
korozyon ve korozyondan doğan hasarlar gayri 
safi  milli hasılanın yaklaşık %2 -5 ‘i kadar-
dır. Özel işletmeler ve yerlere göre bu değer 
daha yüksek rakamlar göstermektedir. Bu da 
işletmenin verimli ve karlı çalışmasını etkile-
mektedir. Hatta gerekli önlemler alınmazsa 
işletmenin çökmesine veya yenilenmesine 
sebebiyet vermektedir. Yani korozyon sadece 
depremle karşımıza çıkmamaktadır.

Korozyon etkilerini azaltmanın yolu binanın 
yapı elemanlarına değişik şekillerde giren su 
ve oksijeni uzak tutabilmektir. Yapı elemanla-
rına etki eden su yapıya değişik kaynaklardan 
ulaşır. Bu kaynaklar; yağmur – kar şeklindeki 
yağışlar, zemin suyu, atık sular, deniz suları ve 
atmosferdeki su buharı şeklinde olabilir. Yağış-
lar binanın yüzeylerinden yer çekimi etkisi ile 
aşağı doğru akar. Bu esnada yüzeyler ıslanır 
ve gözeneklere, boyutlarına bağlı olarak çeşitli 
kuvvetlerin etkisi ile (kapilarite, rüzgar, vs) 
su dolar.

Yağış suları toprak ile temas edince, zemin 

Isı Yalıtımının Binanın 
Dayanımına Katkısı

MAKALE

GÜLAY DİNDORUK
Betek Yalıtım Grubu 
Genel Müdür Yardımcısı   
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geçirgenliğine bağlı olan bir hızla sızarak alt 
tabakalara doğru hareket eder. Sızan su daha 
az geçirgen katmanla karşılaşırsa hareket hızı 
azalarak birikir. Biriken su, bina toprak altı 
yatay ve düşey elemanlarının çevresinde top-
lanır ve hidro-statik basınç uygulayarak yapı 
elemanlarına etkimeye başlar. Bu yollarla giren 
suyu, su yalıtım uygulamaları ile çözmek müm-
kündür.

Yapı elemanlarının içerisine giren suyun bir 
diğer giriş şekli ise yoğuşma yolu ile olmakta-
dır. Yapı elemanı kesitindeki sıcaklık dağılımı, 
su buharının doyma sıcaklığının altında ise 
yüzeyde veya ara kesitlerde yoğuşma mey-
dana gelir. Bina içerisinde oluşan buhar, hava 
tarafından taşınmaktadır. Isıya bağlı olarak 
taşınan buhar hareket etmektedir. Arkası ser-
best atmosfere açık duvarda ise, bu duvardan 

geçen buhar belirli noktada yoğuşmakta ve su 
damlasına dönüşmektedir. 

Yoğuşma riskinin azaltılması veya ortadan 
kaldırılması için; yapı bileşenlerinin içinden 
birim zamanda geçen su buharı miktarı, 
sınırlandırılmalı ya da yapı bileşeninin tüm 
kesitindeki sıcaklık dağılımı doyma sıcaklığı-
nın üstünde olmalıdır. Bu da yapı bileşeninin 
dış iklim koşullarından korunmasıyla, yani dış 
cephe ısı yalıtım sistemleri ile sağlanır. Böy-
lece yapı bileşenlerinin, ısı yalıtımının sıcak 
tarafında kalmaları sağlanır ve yoğuşma sıcak-
lığının üstünde tutulur. Dolayısı ile yoğuşma-
nın zararlı etkilerinden korunulur ve binadaki 
korozyon etkileri azaltılmış olur. 

 Yaşadığımız alanlardaki ısı farkları 
yoğuşma ile birlikte küf mantar oluşumuna 
da yol açar. Bu durum, bir yapının fonksiyo-
nelliğini ve varlığını en çok tehdit eden unsur-
lardan biri olmakla birlikte sağlığımızı da tehdit 
eden unsurlar arasındadır. Yapımızdaki küf ve 
mantar oluşumları astım, grip ve benzeri üst 
solunum yolları rahatsızlılarına da sebebiyet 
vermektedir. Isı yalıtımlı evlerde bu şekilde 
hijyenik sorunlar oluşmadığı gibi duvarlarda, 
hem sağlığımızı hem de gözünüzü rahatsız 
edici görüntüler yaşanmaz.

ISI YALITIMI
Isı, bir enerji türüdür ve Termodinamiğin 

2. Yasası gereği ısı, yüksek sıcaklıklı ortam-
dan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu 
nedenle yapılarda, kışın enerji kayıpları, yazın 
ise istenmeyen enerji kazançları meydana 
gelir. Bina içerisinde istenen konfor ortamının 
sağlanabilmesi için kış mevsiminde kaybolan 
ısının bir ısıtma sistemiyle karşılanması ve 
yaz aylarında kazanılan ısının bir soğutma 
sistemiyle iç ortamdan atılması gerekir. Gerek 
ısıtma, gerek soğutma işlemleri için enerji har-
canır. 

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve 
kazançlarının sınırlandırılması için yapılan 

işleme  “ısı yalıtımı” denir. Teknik olarak ısı 
yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında 
ısı geçişini azaltmak için uygulanır. Isı yalıtımı 
yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya 
sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina 
kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderle-
rinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. 
Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda 
fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması 
sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan gaz-
lar, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden 
olur. Doğru malzeme ve standartlar doğrultu-
sunda yapılmış bir ısı yalıtımı uygulaması ile 
konfor koşullarının oluşturulmasında kullanılan 
enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve 
hava kirliliğinin artması önlenebilir. 

Isı yalıtımı yaptırırken malzeme seçimi çok 
önemlidir. Ancak doğru malzemeler ve uygun 
kalınlıktaki levhalarla bir ısı yalıtım sisteminden 
istenen performans alınabilir. Tüm bu sebep-
lerden dolayı Capatect Isı Yalıtım Sistemi’nin 
tüm ürünleri nefes alma ve esneklik özellikleri 
dikkate alınarak üretilir. Böylece binalarda 
oluşabilecek küf, nem, rutubet gibi istenme-
yen durumlar ve yapı ömrünü olumsuz yönde 
etkileyen korozyon etkileri engellenmiş olur.

KAYNAKLAR
1-İstanbul’da Deprem Sonrası Yapılan 

İncelemelerde Karşılaşılan Korozyon Hasarı 
Üzerine Bir İnceleme-Turgay Çoşgun  İü 
Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 
Bölümü

2- Deprem Dairesi Başkanlığı
3- İZODER  n

Isı Yalıtımsız Bina

Isı Yalıtımlı Bina
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RÖPORTAJ

Kalıplarımıza Sığmadık, Yeni Projemiz 

(*) Kuzey Kutubundaki En Büyük Son Yerleşim Merkezi)

EPS HABER: Ege Proses Makinanın iç ve 
dış pazarda durumunu nasıl görüyorsunuz?
 
UFUK YERCAN: 2006 yılından bugüne kadar 
iç piyasada hızlı bir ivme oluştu, fi rmamız da 
bu oluşan ivmenin içerisinde en fazla pay alan 
fi rmaların başında geliyor, fakat 2010 yılında 
K-fuarı ile başlattığımız yurtdışı tanıtım çaba-
larımız, hemen dünya pazarlarında yer buldu 
ve 2011 yılında ciddi sayıda ihracatımız oldu, 
2012 yılı da ağırlıklı dış pazarlara yönelik ihra-
cata yönelik geçti.

EPS HABER: Yabancı pazarlarda en farklı 
projeniz olarak lanse ettiğiniz Rusya, Mur-
mansk Projesinin anlamı sizin için nedir?
 
UFUK YERCAN: Biz fi rma olarak hep sınırla-
rımızı zorlamayı sevdik, iş anlayışımız gereği 
ufkumuzu hep geniş tuttuk. O nedenle dün-
yanın farklı yerlerinde, iş yapmak, Ege Proses 
– Türk bayrağını dalgalandırmak her zaman 
birinci hedefi miz. O nedenle Kuzey kutubun-
daki en büyük, son yerleşim merkezi olan 
Rusyanın MURMANSK şehrindeki projemiz 
bizim En Kuzeydeki – Kutup çizgisinin üzerin-
deki bayrağımız oldu. Nasipse şu an Amerika 
B.D. / Şili/Arjantin/Yeni Zellanda gibi uç hedef 
pazarlarımız mevcut. Ama tabii ki en nihai 
hedef ÇİN’e makina satmak, onun yeri Türk 
Makine Sanayiinde çok sansasyonel olur diye 
düşünüyorum.

 
EPS HABER: Ege Proses Makinayı diger fi r-
malardan farklı kılan nedir?
 
UFUK YERCAN: Bence gelecek hayali dediği-
miz Vizyonumuz ile var oluş nedenimiz dediği-
miz Misyonumuzda başlıyor Ege Proses farkı. 
Ama tek kelime ile özetlersek, çalışmalarımızı 
ibadet aşkı ile yapıyoruz, işimizi seviyoruz, EPS 
bizim işimiz diyoruz 

EPS HABER: Ege Proses Makinanın dış 
pazarlardaki hedef pazarları nerelerdir?
 
UFUK YERCAN: 2013 yılı için ARAB-PLAST 
Dubai ile başlayan dış pazar tanıtımlarımız, 

geçen sene katıldığımız ve yine bu sene tek-
rarlarını yapacağımız INTERPLASTICA-EXPO 
2013-MosBUILD fuarları ile devam edecek, 
tabii ki bizim için en önemli fuar olan 2013 
kasım ayındaki K-2013 fuarı. Bu fuar ile birlikte 
tüm acentalarımızın pazarlarındaki müşteriler, 
yeni yatırımcılar ile buluşmak, kendimizi tanıt-
mak imkanı bulacağız. 2023 yılı hedefi miz 
% 75-80 ihracat geri kalan iç pazar olarak 
belirlenmiştir. Tabii ki sözleri, fi kirleri icraata 
geçirmek için çok çalışmamız gerekiyor, bunlar 
için azami bir gayret içindeyiz.

EPS HABER: Ege Proses Makina’nın 2013 
için yeni yatırım planları nedir?
 
UFUK YERCAN: 2012 yılı ağırlıklı yeni tez-
gah alımları ve mevcut fabrikamızın yanındaki 
ikiz fabrikanın kurulumu ile devam etti. 2013 
yılı için yeni üretim holümüzü tamamlamak 
ve yeni boyahane / depo / estalasyon hatları 
ile kapasitemizi arttırmak olacaktır. Ayrıca, 
yakın zamanda yatırımını tamamlayacağımız 
ve 2013 yılında imalata geçecek olan NOVA-
POL EPS Ambalaj ve Yalıtım fabrikamız, bizim 
AR-GE uygulamalarımız ve Performans testle-
rimiz için ayrı bir güçlü atılım olacaktır.

EPS HABER: Bu sorumuzu da Turgut Beye 
yöneltmek istiyoruz, fi rma olarak sektöre 
2013 yılında yeni ürün olarak lansmanları-
nız var mıdır ? 

TURGUT YILANCI: Firmamızın temel ilkesi 
her zaman bir evvelkinden daha iyisi ve daha 
gelişmişini dizayn edip üretmek olduğu için 
EPS Sürekli Levha Kesme Hatlarında  opsiyon-
ları , standart olarak sunacağız , özellikle verim-
liliğe odaklı, işçiliğin pahalı olduğu pazarlarda 
otomatik hurda toplama ve tel değişimi vs. ek 
üniteler, sistemler daha fazla tercih edilmek-
tedir. Ayrıca şu an döküm sanayiine yönelik 
LOST FOAM üretimine yönelik özel bir Batch 
Pre-Expander ve Şekil Kalıplama makinası ile 
yüksek kapasiteli multi expanding özelliği olan 
yeni tip Batch Tip Şişirme Makinası Ayrıca 
yeni yılın içinde şu an imalatlarına başladı-
ğımız, HAREKETLİ BLOK Makinası ve çabuk 
kabul değişimine uygun yeni model Enjeksiyon  
Makinası ürün gamımıza eklenecektir.

 
EPS HABER: Ülkemizde ortaklıkların çok zor 
olduğu bir gerçektir. Fakat bunun yanında 
çok başarılı ortaklıklar da yok değildir, sek-
törümüzde ciddi bir yeri olan Ege Proses 
Makinanın kurucuları olarak , Ufuk Yercan ve 
Turgut Yılancı olarak uyumu-ortaklık yapısı, 
işe bakışları nasıldır?

UFUK YERCAN: İlk önce şunu söylemem 
gerek, ikimiz de aynı fakülteden Makine 
Mühendisliği eğitimi aldık, yani ilk önce ortak 
yanımız aynı okulluyuz. Daha sonra ikimizin 
fi rma içerisindeki sorumluluk ve yetkileri çok 
farklı ve herkes kendi içinde kararda bağımsız 
ama bir o oranda da önemli kararlar 100 de 
yüz mutabakatla alınmaktadır.

TURGUT YILANCI: Tek kelime ile Güven-
Çalışkanlık-Dürstlük ve işini çok sevmek bizim 
uyum formülümüz, inşallah amacımız Ege Pro-
ses Makinanın, uzun yıllar Türk Makine sanayi-
ine hizmet eden bir fi rma olarak yaşamasdır. n

Ülkemizin en önde gelen EPS makine ekipman üreticisi olan Ege Proses Makinanın kurucu ortakları olan 
Mak.Müh. Ufuk Yercan ve Mak. Müh. Turgut Yılancı ile 2012-2013 piyasa tahminleri ve dış piyasa ile 
ilgili faaliyetlerini öğrenmek amacı ile söyleşi yaptık.

RUSYA-MURMANSK(*)

Ufuk Yercan
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TANITIM

ÇEVKAK
Türkiye’nin İlk Akredite Isı Yalıtım Laboratuvarı

ÇEVKAK-Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite 
Kurulu İktisadi İşletmesi, ısı yalıtım sek-
törünün ihtiyaç duyduğu deney hiz-

metlerini yerine getirmek amacıyla bağımsız 
ve tarafsız yapısıyla 2004 yılından bu yana 
hizmet veren Türkiye’nin ilk Akredite Isı Yalıtım 
Laboratuvarı’dır. 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD) kap-
samındaki ürünlerin, 1 Ocak 2007 tarihinden 
itibaren iç pazara ve AB pazarına CE işareti 
ile sunulması zorunluluğu çerçevesinde ÇEV-
KAK gerçekleştirdiği çalışmalarla, ısı yalıtım 
ürünlerine CE uygunluk işareti iliştirilme süre-

cinde 2372 numaralı Avrupa Onaylı Kuruluş’u 
(Onaylı Laboratuvarı) olarak ısı yalıtım mal-
zemeleri üreticilerinin ihtiyacı olan deneyleri 
gerçekleştirmektedir. Böylece üreticiler ürün-
lerinin kullanım alanlarına göre, daha kısa 
sürede ve daha az maliyetle CE Uygunluk 
Değerlendirme deneylerini yurt içinde gerçek-
leştirebilmektedirler. 

ÇEVKAK, ayrıca sektörün diğer ihtiyaç-
larından olan kalite altyapısını geliştirmeyi, 
üreticilerin kendi kapsamlarında gerçekleş-
tiremedikleri veya bağımsız bir laboratuvarda 
gerçekleştirmeleri gereken CE veya TSE 

fabrika üretim kontrolü periyodik deneyleri 
ile Ar-Ge amaçlı deney ihtiyaçlarına cevap 
vererek kalite altyapılarını yükseltmeyi; Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği(CPD) kapsamında, 
yalıtım ürünlerinin piyasaya güvenli arzı ve kul-
lanımı süreçlerinde, yapı denetim kuruluşları, 
inşaat fi rmaları, müteahhitler ile tüketicilerin 
kalite kontrol amaçlı deneylerini gerçekleştir-
mek konusunda bağımsız ve tarafsız olarak 
hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

ÇEVKAK, bugün itibariyle bütün ısı yalıtım 
malzemelerinin ürün standartlarının CE ve 
TSE için zorunlu olarak yaptırılması istenen 
hemen hemen bütün deneylerini gerçekleş-
tirmektedir. Bu çerçevede ürünlerin ürün 
standartlarına uygunluğu kadar uygulama 
standartlarına uyumu da önem kazanmakta-
dır. Isı yalıtım ürünlerinin binalara ısı yalıtım 
sistemi olarak uygulanması sonrası, sistemin 
bina ömrü boyunca görevini sorunsuz şekilde 
yerine getirebilmesi ve performansını kaybet-
meden idame ettirebilmesinin başlıca gerek-
liliklerinden biri de sistem elemanlarından biri 
olan donatı fi lesinin kalitesidir. Üreticilerin bu 
ve benzer konulardaki talep ve ihtiyaçları da 
dikkate alınarak, gelecek yakın zamanda 
EPS’nin uygulama (mantolama) standardı 
olan “TS EN 13499: Isı Yalıtım Malzemeleri - 
Binalarda Kullanılan – Genleştirilmiş Polistiren 
Esaslı Haricî Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri 
(ETICS) – Özellikler” kapsamında, TSE belge-
lendirmesi gerçekleştiren ve gerçekleştirmeyi 
amaç edinen üreticilerin TSE belgelendirmesi 
öncesi TSE’nin talep ettiği “beyan değerleri 
tayini” deneylerini ve belgelendirme sonrası da 
Fabrika Üretim Kontrolü kapsamında ihtiyaç 
duydukları “periyodik deneyleri”ni gerçekleş-
tirmek üzere ETICS deneylerini kapsama alma 
çalışmaları başlamıştır. ÇEVKAK’ın bu kap-
sam çalışmalarını 2013 yılı başından itibaren 
uygulamaya koyması ve TÜRKAK denetimleri 
ardından akredite olarak sunması planlan-
maktadır. n

Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i kapsam›ndaki ürünlerin, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB’ye ve iç pazara CE iflareti ile sunulmas› zorunludur.

        



Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i kapsam›ndaki ürünlerin, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB’ye ve iç pazara CE iflareti ile sunulmas› zorunludur.
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EPS Enjeksiyon Kalıplama Makinesi

TACETTIN KARDAŞ
Güç Makina Genel Müdürü

Merhaba, sizlere bu sayımızda fi rma-
mızın 1 yıldan bu yana  üretmekte 
olduğu tamamen yerli üretim olan 

EPS (styropor)  enjeksiyon kalıplama maki-
nesini tanıtmak istiyorum.
• Öncelikle bu makinelerimizde sağlam ve 

uzun ömürlü bir konstrüksiyon oluşturduk. 
Ana gövdede  20+8mm metal kalınlığı kul-
landık.

• Taşıyıcı milleri 100 mm çap yaptık ve nit-
rasyonlu sert, krom paslanmaz mil kulla-
narak çok uzun ömürlü olmasını sağladık. 

• Buhar kamarası derinliğini standart olarak 
235 mm olarak kullandık, ancak istendi-
ğinde bu derinlik adaptör çerçeveler ile 
arttırılabilmektedir.

• Ön ve arka kalıp plaka bağlantı yerlerini 
paslanmaz malzemeden imal ettik. Ayrıca 
bu çerçeveler istendiğinde değiştirilip deği-
şik marka makinaların kalıpları da bağlana-
bilmektedir.

• Buhar ve hava basınç kontrollarında kon-
taklı manometre değil, elektronik basınç 
sensörleri kullanarak çok hassaslaştırdık.

• Kalıp vakum sistemini makine üzerine stan-
dart donanım olarak koyduk. Ayrıca vakum 
sistemini istendiğinde merkezi vakuma da 
bağlanabilir yaptık.

• Hammadde emiş vakum sistemini makine 
üzerine standart donanım olarak koyduk.
Ayrıca hammadde emiş vakum sistemini 
istendiğinde merkezi vakuma da bağlana-
bilir yaptık.

• 2100*1400 mm gibi oldukça büyük ölçü-
lere çıktık.

• Dokunmatik ekranı ile tüm fonksiyonlara 
kolay ulaşılabilir ve kolay işletilebilir prog-
ram yazdık.

• Genel olarak yerli malzemeler kullandık. 
Bununla hem müşterilerimizin yedek 
malzemelere kolay ulaşabilmesini, hem 
de  ülke ekonomisine katkıda bulunmayı 
hedefl edik.

• Kalıptan çıkan malzemeyi operatör almakta 
zorlanmasın diye paslanmaz malzeme ara-
bası koyduk.

• Dokunmatik ekranı ve PLC sistemi ile tüm 
operasyonları kolay kullanılabilir hale getirdik.

• Basınçlı dolum tüpü çıkış sayısını 21 çıkışa 
arttırdık.

• İki adet itici pistonun eş zamanlı ilerlemesi 
için kramayer dişli ilave ettik. n
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2011 yılında Türkiye’nin İthalatı yaklaşık 
240 Milyar Dolar iken bunun % 22’sini 
oluşturan Enerji İthalatı yaklaşık 54 mil-

yar dolar olarak gerçekleşti (Dünya Gazetesi-
Sektör Araştırması, Enerji Eki)

2023 Yılında Türkiye’nin Enerji İhtiyaci 
bugüne kıyasla 2 kat artarak 500 Milyar 
kWh’ye çıkacağı öngörülmekte. Bu talebin 
ithalat yolu ile karşılanmasi mümkün görül-
mediğinden Türkiye’nin Kurulu gücüne Ciddi 
Eklemeler yapılması ve Enerji Kaynaklarını 
çeşitlendirmesi gerekmektedir. Ülkemiz Petrol 
ve Doğalgaz bakımından zengin olmamakla 
birlikte, yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, 
jeotermal, rüzgar) ve hidrolik enerji üretimi açı-
sından hiç de kücümsenmeyecek bir potansi-
yele sahiptir. Temelde enerji ithalatçısı bir ülke 
olmamız yani enerjide dışa bağımlı olmamız 
münasebetiyle yukarıda bahsedilen yenilebilir 
enerji kaynaklarından azami ölçüde isitfade 
ederken diğer önemli bir husus olan enerji 
tasarrufu ve enerjinin verimli kullanılması gibi 
artık bütün dünyanın gündeminde olan çok 
önemli bir noktayı da asla gözardı etmemeliyiz.

EPDK’nin Eylül ayında yayınladığı biyoyakıt-
larla ilgili teliğine göre 1 Ocak 2013 tarihinden 
itibaren benzinde % 2 oranında yerli tarım 
ürünü biyoetonal’un ve yine 1 Ocak 2014 tari-
hinden itibaren ise dizelde % 1 oranında biyo-
etanolün kullanılması zorunlu olacak. Belli ki 
bu oranlar ileriki yıllarda artan petrol ve doğal-
gaz faturalarımızla daha da artırılacak. Peki ya 
sonrası? Daha şimdiden saman ithal etmek 
durumunda kalan ülkemiz tarım arazilerini 
her geçen yıl daha fazla biyoetanol üretimi için 
tahsis ederse 72 milyon nüfusunun yanında 
milyonlarla ifade edilen büyük ve küçükbaş 
hayvanlarını ne ile ve nasıl besleyecek? Acaba 
bu konulara şimdiden kafa yoruyor muyuz? 
Ben daha önceki yazılarımdan birisinde de 
belirttim “lütfen çocuklarımızı daha sağlıklı 
bir çevre ve beslenmek ile tarım arazilerini 
artan enerji ihtiyacıları için kullanmak  gibi iki 

önemli ve yaşamsal hususlar karşısında tercih 
yapmak” zorunda bırakmayalım.

YALITIMDA HANGI NOKTADAYIZ
Bizim sektör olarak enerjinin verimli kul-

lanılmasına yönelik yapacağımız en doğru 
şey yalıtımdır. Bu konuda binlerce makale-
ler yazıldı, gazeteler ve dergiler ve TV’lerde 
reklamlar yayınlandı. Yalıtım bilincinin her 
geçen gün arttığını memnuniyetle görmek-
teyiz. Ancak maalesef daha kat edilecek çok 
mesafemiz var. Zira benim uygulamalarda 
gördüğüm ve sektörün sorunları tartışılırken 
tespit ettiğim eksiklikler hep aynı şekilde görü-
nüyor. Birincisi doğru yoğunlukta yalıtım lev-
hası üreten fi rma sayısı toplam sektörde hâlâ 
çok düşük bir oranda kalıyor ikincisi ise halen 
kalınlıklarda arzu edilen düzeylerde değiliz. 
Benim sorumluluk sahama gören ülkelere 
baktığımda (özellikle Sırbistan, Bosna Hersek 
ve Romanya) son yıllardaki krizler nedeniyle 
oluşan maliyetler yoğunluklar üzerinde bir 
baskı oluştururken bu ülkelerde kullanılan ısı 
yalıtım levhaları kalınlıklarında (son 1-2 yılda) 
ciddi iyileşmeler gördüğümü belirtmek isterim. 
Bu ülkelerde Gri EPS kullanımı henüz çok 
yaygın olmadığı için Beyaz EPS levhaları artık 
6 cm’den başlayıp 10-12 cm’ye kadar çık-
maktadır. Ülkemizde ise Gri EPS kullanımının 
yaygınlaşmasını sektörümüzün geleceği açı-
sından memnuniyet verici bir gelişme olarak 
görülmekle birlikte hala 14 g/l civarında yoğun-
lukların konuşulması ve 3-4  cm kalınlıklarda 
kesim yapılması gerçek anlamda yalıtım için 
maalesef yeterli görülemez. Ülkemizin özel-
likle İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde 
artık Gri’de 6-8 cm’den daha ince beyazda ise 
10-12 cm’den daha ince bir yalıtım levhası 
kullanımına izin vermemeliyiz. Batı Avrupa’da 
son yıllarda yapılan ikinci (hatta üçüncü) rene-
vasyon (yalıtım yenilenmesi) çalışmaları maa-
lesef bizim bugünlerde yapmakta olduğumuz 
yalıtım uygulamalarının yenilenmis şeklinde 

olmaktadır. Toplam paket icinde yalıtım mal-
zemesinin payının % 15-20’ler seviyesinde 
olduğu düşünülürse kullanılan yalıtım levha-
sındaki % 20-25’lik bir kalınlık artışının toplam 
uygulama maliyeti üzerindeki etkisi % 3-4’ü 
asla geçmez. Bundan 10-15 yıl sonra sökülüp 
yeniden yapacığımız mantolama uygulamasını 
daha şimdiden (işe başlamadan ince) sorgu-
lamamız gerektiğini düşünüyorum.

 
INEOS EPS POLIMERLERI ARTIK 
ÖDÜLLÜ BIR ÜRÜN 

Özellikle son 2-3 yılda Türk yalıtım sektö-
ründe halkımızın büyük bir beğenisini kazan-
mış olan EPS Silver Polimerleri 18-19 Eylül 
tarihlerinde Litvanya’nın Başkenti Riga’da 
yapılan Küresel Yalıtım Konferansı’nda Yılın 
Yalıtım Malzemesi Ödülü’ne layık görülmüştür. 
Bize bu onurun yaşatılmasında büyük emeği 
geçen tüm dostlarımıza şirketimiz adına şük-
ranlarımızı sunarken birlikte daha nice başa-
rılara imza atacağımıza olan inancımızı siz 
sektör temsilcileri ile paylaşmak istiyorum. n

Ithalatımızda Enerjinin 
Yeri ve Önemi

MEHMET PARLAK
INEOS Styrenics Kimyasal 
Ürünler Ltd. Şti.
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Ege bölgesinde 1989 yılından beri inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren Ege İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ortakları 

tarafından kurulan Ege-Pol İnşaat Yalıtım ve 
Ambalaj San. Tic. Ltd. ŞTi. üstün kalte anlayı-
şıyla yalıtım sektöründeki yerini almıştır.

EGE-POL  yürürlükte bulanan 89/106/EEC 
Yapı Malzemeleri Direktifine ve TS EN 13163 
standardının şartlarına uygun ısı yalıtım mal-
zemeleri üretmek temel hedefimizdir.  

Tüm  çalışanlarımızın katılımı ile; müşterile-
rimizin talepleri doğrultusunda hızlı, güvenilir 
ve ekonomik ürünler sunmayı, kalite, İSG ve 
Çevre Yönetim Sistemlerinin uygulanmasını 
sürekli olarak sağlamayı ve performanslarını 
sürekli iyileştirmeyi, kalite çevre ve İSG ile 
ilgili tüm yasal mevzuat ve bağlı bulundu-
ğumuz kuruluşların şartlarına uymayı, per-
sonele güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını 
ve eğitim olanaklarını temin etmeyi, Üretim 
süreçlerinde, çevreye zarar verecek etkileri 
en aza indirecek önlemleri almayı, Çevreyi 

EGE-POL Inşaat, Yalıtım ve 
Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

çevre ve iş kazaları ile her türlü sağlık bozul-
malarını birlikte önleyebileceğimize inanmayı, 
çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ülkemize 
bir saygı olarak görmekteyiz.

Fabrikamızda asmolen, ısı yalıtım levhaları, 
dekoratif tavan levhası, mantolama sistemi ve 
mantolamanın yan ürünleri modern makina-
larla üretilmektedir.

Uygulama Alanları
Isı, ses yalıtmıı
İnşaat
Ambalaj

Ürünler
Ege-Pol Panel
Ege-Pol Board
Ege-Pol Levha
Ege-Pol Asmolen
Ege-Pol Söve Blok
Ege-Pol Dekoratif Tavan Levhası
Ege-Pol Özel Üretim n

kirleten faktörleri önleyerek, etkin bir İSG ve 
çevre bilinci oluşturmayı,  hiçbir işin, çevre ve 
insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve 
önemli olamayacağı ilkesiyle,  çalışanların sağ-
lığını ve güvenliğini korumayı, çalışanlarımız, 





www.gemu-group.com

Durko Çevre Enerji Tekniği ve Tic. A.Ş.
Bulgurlu Cad. No:80
34696 Kisikli / Camlica / Istanbul
Tel:  +90 216 402 20 00
Fax: +90 216 402 20 10
info@durkocevre.com.tr

EPS Makinalarınız için  Vana ve Pozisyonerler
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Sena Yapı

Sena Yapı,  inşaat alanındaki  faaliyet-
lerine  2001 yılında Yapı Yalıtım adıyla 
başlamıştır.  Su, ısı, ses ve yangın yalı-

tımı alanında yer alan malzemelerin satışı  ve 
bunların uygulamaları konusunda 2006 yılına 
kadar çalışmalarına devam etmiştir. Gelişim 
sürecimizde daha kaliteli ve daha doğru mal ve 
hizmet üretebilmek için 2006 yılında fi rmamız 
Sena Yapı olarak üretim işletmeciliğine adım 
atmıştır 

EPS üretimi temelinde kaplamalı strafordan 
oluşan  dekoratif profi ller, asmolen, plaka, blok 
ve enjeksiyon ambalaj malzemeleri, yalıtımlı 
duvar bloğu, lento, şap ve sıva malzemesi ve 
dış cephe ısı yalıtım sistemi yanında güvenli 
iskele sistemlerinin üretimi, satışı ve kiralama 
hizmetlerini de ifa etmekteyiz. Firma olarak 
attığımız her adımda, ülke ekonomisine, çevre, 
insan ve yapı  sağlığına olumlu etkiler sağla-
mayı hedefl iyoruz.  

SENA YAPI ÜRÜN GRUPLARI
 EPS ‘den imal edilen ve ihtiyaca göre farklı 

özellikleri olan kaplamalarla desteklenerek 
dış etkilere karşı mukavemeti arttırılan , ana 
işlevi dış cephe dekorasyonu olan ancak bu 
özelliği yanında dış cephe ısı izolasyonuna  
da katkısı olan malzemelerimizin yer aldığı 
ürün grubumuzdur. Bu grupta söve , kat sil-
mesi, küpeşte, payanda, dekoratif panel gibi 
ürünlerin yanında yapılan uygulamaları estetik 
açıdan daha üst seviyelere taşıyan bir çok 
aksesuar modellerimiz bulunmaktadır. Sena-
form ürün grubumuzla yapı sektörüne bir çok 
alanda öncülük ettik. Bu alanla ilgili sürekli 
olarak devam ettiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız 
neticesinde geliştirdiğimiz ürünlerimizle sek-

törümüze katkı sağlamaya  devam ediyoruz .
 Senapor ürün grubumuzla EPS ile ilgili 

istenilen yoğunlukta standart ve özel ebat  pla-
kalar, söve blokları, istenilen ebat ve yoğun-
lukta asmolen bloklar, enjeksiyon plakalar, 
enjeksiyon ambalaj  malzemeleri  gibi bir çok 
ürünle sektörümüze hizmet ediyoruz. EPS üre-
tim alt yapımız sayesinde yapı sektörü dışında 
farklı bir çok alana da destek olmaya ve hiz-
met etmeyi sürdürüyoruz. Senatherm Koza 
ürün grubumuzla dış cephe ısı yalıtım sistemi 
için gerekli olan tüm malzemelerin TS 825 
Yalıtım Yönetmeliğine uygun olarak üretimini 
yapmaktayız.

  Özel kimyasallarla takviye edilmiş EPS 
boncuk granül malzemesi ile katkısız çimen-
tonun belli oranlarda bir araya getirilmesi ve 
istenilen ebatlarda kesilmesi suretiyle elde edi-
len Polyton Yalıtımlı Duvar Bloğu malzememiz  
ile binalarda hafi f, ses ve ısı yalıtımı açısından 
daha verimli, duvar örgü bloğumuzla yalıtım 
alanında yeni bir anlayış getirdik.  Polyton ürün 
grubumuz içinde yer alan dış kabuğu EPS, içi 
çelik donatılı ve dolgu malzemesi olarak hafi f 
betonun kullanılması ile elde edilen ve 10 cm 
kalınlıktan büyük ve 360 cm uzunluktan küçük 
olmak kaydıyla istenilen ebatlarda  lentolar 
üretiyoruz.  

Bina kat tabliyelerinde ısı ve ses yalıtımı için 
kullanılan, EPS boncuk granül malzemesi ile 
katkısız çimentonun belli oranlarda bir araya 
getirilmesiyle elde edilen şap  malzememizle 
yapı konforu ve sağlığı için ihtiyaç duyulan 
önemli bir malzemenin üretimini yapıyoruz .  
Sıva ile de dış ve iç cephede EPS donatılı sıva 
ihtiyacına cevap veriyoruz . Tek parça olarak 
yapılan soğuk derz ve ısı köprüsü oluşumuna 

mahal vermeyen bu malzememizle sıva ihti-
yacı için farklı bir seçenek üretiyoruz.

 SKL Güvenlikli İskele Sistemi ile ilgili ima-
lat, satış ve kiralama faaliyetleri gerçekleştiriyo-
ruz. Sektörümüzde giderek daha fazla önemi 
ve değeri anlaşılan güvenli iskele sistemleriyle 
bu alanda bizden mal ve/veya hizmet talep 
eden kişi veya kurumlara hizmet kalitemizle 
destek olmaya çalışıyoruz.

Vizyon: Sürekli olarak devam ettiğimiz 
Ar-Ge çalışmalarımızla bir çok alanda fonk-
siyonel, yenilikçi, estetik ve kaliteli ürünler 
üreterek, kendi gelişimimiz yanında  sektö-
rümüzün gelişmesine de katkı sağlamak isti-
yoruz. İnşaatçılığın malzeme açısından temel 
unsurları olan sağlamlık, ekonomik olmak ve 
estetik açıdan ihtiyaca cevap verebilecek özel-
liklere sahip ürünlerimizle büyüme ve gelişme 
yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Misyon: Firmamız temel hedef olarak ülke 
ekonomimiz için daha fazla katma değer 
üretebilmek ve bunun doğal sonucu olarak 
istihdama destek olmak istemektedir. Ürün 
ve hizmet kalitemizi artırarak gelişmemizi sür-
dürmeyi ve daha güçlü ve kurumsal yapımızla, 
büyümeye devam etmek istiyoruz.

Hedefl er: Öncelikli hedefi miz, ülke kalkın-
mamıza olumlu yönde katkı sağlamak, istih-
dam oluşturmak ve ekonomik açıdan daha 
güçlü ve kurumsal yapıya kavuşarak yeni 
kuşaklara da hizmet üreten bir fi rma olmak-
tır. Ticaretin sadece bireysel anlamda para 
kazanmak değil , kazanılan her şeyin kazanca 
vesile olan  tüm unsurlarla doğru ve adaletli 
olarak paylaşıldığı müddetçe gerçek kazanç 
olduğunun bilincinde olan bir yapıyla ticari 
hayatımızı sürdürmeyi hedefl iyoruz. n  

n  INŞ MÜH. ŞENOL CIN
 Sena Yapı Genel Müdürü

Sena YapıSena YapıSena Yapı
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Daha Çok Enerji Tasarrufu için Kaliteli Yalıtım
n  SEMAGÜL KÖPRÜLÜ
 Mimar / Proje ve Teknik Satış Şefi 
 IGLOTEK Isı Yalıtım Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yaklaşan kış mevsimi ile birlikte, “Her 
Mevsimde Tek İklim” sloganı ile yola 
çıkan İGLOTEK Isı Yalıtım Sistemleri ola-

rak, hem enerji verimliliğinin, hem de nitelikli 
bir binanın ve çevrenin olmazsa olmazı “Isı 
Yalıtımı”nın önemini bir kez daha vurgulamak 
isteriz.

Binalarda yaşam standardı ve hizmet 
kalitesini, endüstriyel işletmelerde ise üre-
tim kalitesi ve miktarını düşürmeden, enerji 
tüketiminin azaltılması göz ardı edilemeyecek 
bir gerekliliktir.  Ülkemizdeki enerji tasarrufu 
potansiyeli, binalarda % 30, sanayide % 
20, ulaşımda % 15, olmak üzere önemli bir 
düzeydedir. Bu potansiyel değerlendirilmeli 
ve enerji verimliliği arttırılmalıdır. TS 825 ile 
5 Aralık 2008 de yürürlüğe giren, “Binalarda 
Enerji Performans Yönetmeliği” gereğince 
getirilen “Enerji Kimlik Belgesi” zorunluluğu 
ülkemizde enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı adına 
atılan önemli adımlardır.  Isı yalıtımı binalarda 
bir kez yapılan, karşılığını fazlası ile veren, 
konutlarda 3 - 5 yılda, sanayi tesislerinde ise 
aylar mertebesinde kendini amorti eden vefalı 
bir uygulamadır. Isı yalıtımı konusunda inşaat 
sektörüne hizmet veren İGLOTEK Isı Yalıtım 
Sistemleri fi rması olarak bizler de “IGLOO 
Paket Sistem”i oluştururken, yukarıda saydığı-
mız tüm gerekçelerin bilinci ile inşaat ve yalıtım 
sektöründe kısa bir süre içerisinde, talep edi-
lebilir malzemeler sunmayı, Türkiye’de yalıtım 
bilincinin yaygınlaşmasına ve EPS sektörünün 
dünya standartlarına paralel bir gelişim göster-
mesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı 
ilke edindik.

Kullanıcılarına, cazip fi yat, uyumlu mal-
zeme, kalite, pratik ve doğru uygulama ile 
%50 - %60’a varan oranlarda enerji tasarrufu 
sunan “IGLOO Paket Sistem”, birçok bileşenin 
bir araya gelerek oluşturulduğu, bileşenlerinin 
birbiri ile uyumlu çalıştığı ve çeşitli standart-
lara göre test edilmiş bir sistem paketidir. Bu 
sistem paketi; belge güvencesi olması, garanti 
sağlaması ve tedarik kolaylığı nedenleri ile 
tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bile-
şenleri birbiri ile uyumlu olmayan “toplama” 
tabir edilen ürünler ile yapılan uygulamalarda; 
tarif edildiği şekilde kullanılmayan yapıştırıcıya 
bağlı levha kopmaları, uygun dübel ve dübel 

boyu seçilememesine bağlı levha kopmaları, 
elyaf kalitesi ve alkali dayanımı düşük sıva 
fi lesi kullanımına bağlı sıva dökülmeleri ve 
çatlamalar, düşük performanslı kaplama ve 
boyalara bağlı çatlama ve kabarmalar, görül-
mesi mümkündür.

IGLOO PAKET SISTEM 
BILEŞENLERI VE AVANTAJLARI

IGLOO EPS Isı Yalıtım Levhası
Yüksek ısı yalıtımı sağlar, ısı iletkenlik 

değeri zamana bağlı olarak değişmez, basınca 
dayanıklıdır, kapiler su geçirimliliği yoktur, 
kalınlığı zamanla incelmez, çevre dostudur, 
bina ömrünce yalıtım görevini devam ettirir, 
alev yürütmeyen E sınıfı bir ısı yalıtım mal-
zemesidir. 

Çimento Esaslı Yapıştırıcı ve 
Sıvalar;

Isı yalıtım paket sistemlerinin ısı yalıtım lev-
haları kadar önemli role sahip diğer bileşenleri 
ise levha yapıştırıcısı ve sıvalarıdır.

Kalite standartlarına uygun üretilmeyen 
ürünlerin uygulamalarda kullanılması neti-
cesinde levha düşmesi, sıvalarda çatlama, 
kabarma ve dökülmeler, tüketicilerin zamanla 
karşı karşıya kaldıkları önemli sorunlardır. 
IGLOO Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı, 
çimento esaslı, polimer katkılı bileşimi ile 
yüksek performanslı yapışma sağlar. Suya ve 
dona dayanıklı yapısı ile zaman içinde defor-
masyona uğramaz. IGLOO Yalıtım Levhası 
Sıvama Harcı, polimer katkılı ve elyaf takviyeli 
bileşimi ile ısı yalıtım levhaları için özel olarak 
üretilmiştir. Isı değişikliklerinden etkilenmeyen 
ve su buharı difüzyonuna izin veren yapısı ile 
uygulamalarda mükemmel sonuç verir. IGLOO 
Mineral Dokulu Dekoratif Sıva, beyaz çimento 
esaslı tek bileşenli, mala ile uygulanan mine-

ral tane dokusu ile dekoratif bir kaplamadır. 
Homojen bir uygulamaya imkan veren yapısı 
ile ısı yalıtım sistemlerinde hatalı uygulamalar-
dan kaynaklanan dalgalı görünümün düzeltil-
mesine olanak tanır. Su buharı difüzyonuna 
izin vererek yapının nefes almasını sağlar ve 
yapıyı dış etkenlere karşı uzun yıllar korur.

Diğer Sistem Bileşenleri
Alkali dayanımı yüksek TSE ve ETAG 004 

kalite belgeli 160 gr/m² IGLOO Sıva Filesi, 
sıva katmanında oluşan yüzey gerilimleri 
sonucu meydana gelebilecek sıva çatlakla-
rını önler. Uygulama yapılan yüzey ve levha 
tipine göre farklılık gösteren zengin ürün çeşit-
liliği ve kırılmayan yapısı ile IGLOO Dübel, 
ısı yalıtım levhalarının maruz kalacağı güneş, 
yağmur, kar, rüzgar ve türbülansın etkilerini 
karşılayarak sistemin yüzeyde uzun ömürlü 
kalmasını sağlar. Isı yalıtım uygulamasının 
farklı bina yüzeylerinde kusursuz bir şekilde 
uygulanmasına olanak sağlayan ve sistemi 
dış etkenlerden korumaya yardımcı olan su 
basman ve köşe profi li, denizlik uzatma, fuga 
ve dilatasyon profi lleri “IGLOO Paket Sistem”in 
diğer bileşenleridir. 

Ülkemizde son dönemde hayata geçirilen 
uygulamalar sayesinde, enerji verimliliği, sağ-
lık, konfor, ısınma, soğutma denilince artık 
akla ilk olarak “ısı yalıtımı”nın gelmesi güzel 
bir sonuçtur. Ancak kalitesiz malzemelerden 
oluşan sistemlerle yapılan hatalı uygulamaların 
tüketici nezdinde ısı yalıtımına karşı oluştura-
cağı olumsuz yargıların önüne geçmek için 
sektör temsilcilerinin ortak hareket etmesi 
gerekir. 

İGLOTEK Isı Yalıtım Sistemleri fi rması 
olarak bizler, sahip olduğumuz sorumluluk 
duygusu ve bilinçle üretim yapmayı sürdüre-
rek, paydaşı olduğumuz ısı yalıtım sektörünü 
geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. n
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TANITIM

Bağcılar	Medipol	Hastanesi

EPS’nin  (Genleştirilmiş Polistiren Köpük) 
geoteknik mühendisliği kapsamında 
hafi f dolgu malzemesi  olarak yol inşa-

atlarında, karayolu setlerinde, köprü ile rampa 
arasındaki yükseklik farkının azaltılmasında, 
kontrüksiyon yapılarının arkasını doldurma 
vs. gibi yapımlarda kullanılmasına ve uygu-
lanmasına GEOFOAM yapı tarzı denmektedir. 

Türkiye’nin en büyük özel- üniversite 
hastane komplekslerinden biri olan Bağcılar   
Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nde de 
GEOFOAM uygulaması yapılmıştır. Bünyesinde 
Onkoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Diş ve Genel 
Hastane olmak üzere 4 hastane Türkiye’nin 
en büyük sağlık yatırımında, ortak bahçe, açık 
otopark ve yaya alanlarının zeminine  yaklaşık 
1.690 m3 Austrotherm EPS® F ve Austrotherm 
EPS® F Plus ürünleri dolgu malzemesi olarak 
kullanılmıştır.  Altı kapalı otopark olan zeminin 

Türkiye’nin en büyük özel üniversite hastanesi komplekslerinden biri olan Bağcılar Medipol Mega Hastaneler 
Kompleksi’nde GEOFOAM uygulaması Austrotherm F Plus ürünleri kullanılarak yapılmıştır.

PROJE	BİLGİLERİ	

MEDİPOL	MEGA	HASTANELER	KOMPLEKSİ	

İnşaat	Sahibi:	
Medipol Sağlık ve Eğitim Hiz.A.Ş.                   

Proje	Yeri: Bağcılar/ İstanbul 

Proje	Bitiş	Tarihi:	Haziran 2012

Toplam	İnşaat	Alanı: 100.000  m2

Toplam	Arsa	Alanı: 20-25.000 m2 

Kullanılan	Ürünler: 
Austrotherm EPS® F Plus  4 cm  (karbonlu) 
Austrotherm EPS®  F 2-7 cm  

hafi f yapı malzemesi ile doldurulması saye-
sinde yer altı üzerinde uygulanan yük önemli 
ölçüde azaltılmıştır. 

Austrotherm EPS® ürünleri ile hem maliyeti  
düşürmüş hem de zemin katmanlarında ağır 
yükün sebep olduğu deformasyonları engelle-
miş olursunuz.  n





36 EPS haber • ARALIK 2012

Teknoloji ve sanayide oluşan devrim nite-
liğindeki ilerlemeler ile birlikte enerjiye 
duyulan ihtiyaç her geçen gün artmak-

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

Bilindiği üzere ülkemiz kendi kaynakları 
ile talep edilen enerji miktarını karşılayacak 
durumda değildir. Başka bir deyişle, enerjide 
dışa bağımlı bir konumda yer almaktadır. Her 
ne kadar enerjinin büyük bir kısmının sanayi 
tesislerinde ya da taşıtlarda harcandığı düşü-
nülse de aslında enerjinin yaklaşık %50’si 
konutlarda harcanmaktadır. Harcanan enerji 
miktarının bu kadar yüksek oranlarda olma-
sına dair birçok sebep sayılabilir. Yalıtım başlığı 
altında, tüketicilerin yalıtım konusundaki bilgi 
eksikliği, uygulamaların istenilen kalitede yapı-
lamaması, teknik bir hesaplama yapmadan 
ortalama bir kalınlık hesabı ile yalıtım yapıl-
ması gibi ve çok çeşitlendirilebilecek nedenler 
sayılabilir.

Her ürünün yalıtım kabiliyetini gösteren 
ısıl iletkenlik hesap değerleri (λ) literatürde 
yer almaktadır. Isıl iletkenlik malzemenin ne 
kadar ısı ilettiğini anlatır. Her malzeme için, o 
malzeme ya da ürüne has bir özelliktir. Yalıtım 
mantığında ısıl iletkenlik değerinin olabildi-
ğince küçük olması, diğer bir deyişle sıfıra 

olabildiğince yakın olması tercih edilen bir 
durumdur. Ancak farklı malzemelerin sadece 
ısıl iletkenlik değerlerinin birbiri ile karşılaştı-
rılması, yalıtım performansının ortaya konması 
açısından doğru sonuç vermemektedir. Isıl 
iletkenlik hesap değeri daha düşük olan bir 
ürün, binada kullanılacak detay için uygun 
olmayabilir. Isıl iletkenlik değeri daha yüksek 
ancak mevcut detayda çok daha iyi çözüm 
verebilecek çözümler bulunabilir. Yalıtım per-
formansının değerlendirilebilmesi için mutlaka 
ısıl direnç (R) değerinin hesaplanması gerek-
mektedir.

Yalıtım hesabının performansı ya da 
uygunluğu hesaplanacağı ve kontrol edileceği 
zaman, yapılması gereken, U değerinin (Top-
lam ısı geçiş katsayısı; W/m2K) hesaplanması-
dır. Bir duvar elemanında U hesabı yapılacağı 
zaman aşağıda formülden faydalanılmaktadır:

Formülde gözüken, α değerleri, iç ve dış 
yüzey ısı taşınım katsayıları olup, sabit değerler 
tablolardan okunarak kullanılmaktadır. Dolayı-
sıyla, formül içerisinde yer alan değişkenlerden 
ve bahsettiğimiz diğer tanımlamaların ardın-
dan, daha önce de kısaca bahsedildiği üzere 
yalıtım performansının ısıl direnç (R) değeri 
ile ilişkili olduğu görülmektedir. Isıl direnç (R), 
fi ziksel bir özellik olup, yalıtım malzemesinin 
iki ana özelliği olan kalınlık (d) ve ısıl iletkenlik 
hesap değerinin (λ) birbirine oranlanması ile 
hesaplanır. 

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

Sıva	mı,	Levha	Kalınlığı	mı?	

MAKALE

HÜSEYİN	ÜNLÜYOL
Kimya Yüksek Mühendisi - MBA 
Baumit İnşaat Malzemeleri 
San.Tic. Ltd. Şti. / Ürün Müdürü
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  UD	 UT	 UI	 UP
*

	 	 (W/m2K)	 (W/m2K)	 (W/m2K)	 (W/m2K)

 1. Bölge 0,70 0,45 0,70 2,4

 2. Bölge 0,60 0,40 0,60 2,4

 3. Bölge 0,50 0,30 0,45 2,4

 4. Bölge 0.40 0.25 0,40 2,4

Tablo	1: TS	825	Ek	1C	-	bölgelere	göre	en	fazla	değer	olarak	kullanılması	tavsiye	edilen	U	değerleri

ödemek çok anlamlı değildir. Fiyat ve kalite 
açısından uygun bir malzemenin kalınlığını 
artırmak da R değerinin artırılması için bir 
çözümdür.

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Stan-
dardı içerisinde illere göre derece gün bölgeleri 

ayrılmış olup, yalıtım performansı hesaplan-
mak istenen yapı elemanı ve şehir bölgesi 
seçilerek gereken U değeri tablodan okuna-
bilir. Tabloda verilen değerler, bölgelere göre 
kullanılması tavsiye edilen en büyük değer-
lerdir. Binada hesaplama yapılacak bölüm-
lerde hesaplanacak U değerleri, TS825 EK 1C 
tablosunda yer alan değerleri geçmemelidir. 

Örnek bir hesaplama için, İstanbul şehri 2. 
Bölge sınıflandırmasında olup, duvar için yapı-
lacak bir hesaplamada U değerinin en fazla 
0,60 W/m2K olması beklenmektedir. Buna 
göre aşağıda bazı hesaplamalar ile bu değerin 
nasıl sağlanabildiği sorgulanmıştır.

İlk örnekte yalıtımsız bir tuğla duvara, içten 
ve dışarıdan sıva yapıldığı durum ele alınmıştır. 
Sıva kalınlıkları iç ortamda 2 cm, dış ortamda 
3 cm olarak alınmaktadır. Görüldüğü üzere 
U değeri beklenen 0,6 W/m2K değerinin çok 
üzerinde 1,59 W/m2K olarak gözükmektedir. 

Son zamanlarda, ısı yalıtım plakaları kul-
lanmak yerine, aynı performansı sadece sıva 
malzemesi kullanarak yapmanın mümkün 
olduğu konusu tartışılmaktadır. Isı yalıtımlı 
sıva kapsamına giren ürünlerin ısıl iletkenlik 
hesap değerleri TS825’deki tanımlamalara 
göre 0,070 ile 0,10 W/mK arasında değişmek-
tedir. İlk örnekteki hesaplamada U değerini 
uygun değere çekebilmek için, ısı yalıtımlı 
şeklinde anılan sıvalardan kullanıldığı düşü-
nülecek olursa, minimum değer olan 0,07 W/
mK ısıl iletkenlik değerine sahip sıva ile dış 
cephede 8 cmlik, 0,1 W/mK değerine sahip 
bir sıva ile 11 cmlik bir uygulama yapılması 
gerekmektedir.

Dış cephede 8 ila 11 cmlik uygulama yapıl-
ması çok sağlıklı olmamakla birlikte binaya 
ek yük getirmektedir. Pratikte bu kalınlıkta 
sıva uygulanmış olan bir cephe bulmak nere-
deyse imkansız gibidir. (Kalıp hatası ve benzeri 
sorunlar oluştuğu durumlar hariç.) Delikli tuğla 
yerine tünel kalıp sistem kullanıldığı zaman 
yapılması gereken sıva kalınlığının ise 10 – 15 
cm arasında olduğu aynı hesaplama sistemi 
ile bulunabilir. En son örnekte ise, ilk örnekte 
verilen 2 cm iç ve 3 cm dış sıvalı tuğla duvar 

Her ne kadar teknik bir detay olmasa 
da, göz ardı edilemeyecek bir diğer detay, 
kullanılacak ürünün fiyat / kalite endeksinin 
değerlendirilmesi gerekliliğidir. Bina detayı için 
ürün seçilirken, ısıl iletkenlik hesap değerinde 
az oranda bir azalma için çok yüksek bedel 
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MAKALE

sistemi üzerine 5 cm’lik yalıtım levhası ekle-
mek suretiyle oluşan sistemin istenilen 0,60 
W/m2K değerinin altında kaldığı gözükmek-
tedir. Isıl iletkenlik hesap değeri olarak kıs-
men yüksek sayılabilecek 0,040 W/mK değeri 
hesaplamalarda kullanılmış olup, bu değerin 
altında kullanılabilecek dış cephe ısı yalıtım 
sistemi levhaları da mevcuttur. Hesaplanmış 
olan U=0,53 değerinin, malzeme değişimi ve/
veya kalınlığın artırılması tercihi ile daha da 
küçüleceğini, bunun da yalıtım performansını 
artıracağı ve enerji sarfiyatını düşüreceğini iyi 
değerlendirmek gerekir.

 Özetle, son zamanlarda, yalıtım piyasa-
sında sıklıkla değerlendirilen ve tüketicinin 
aklında bazı karışıklıklar yaşanmasına sebep 
olan sadece sıva ile yalıtım performansı elde 
etmek konusu teorik olarak mümkün olsa da 
sadece sıva ile yalıtım performansına erişilebi-
leceği düşünülen uygulamalarda gereken sıva 
kalınlıklarının uygulanması sağlıklı ve mümkün 
görülmemektedir. 

Bu nedenle yapılacak teknik hesaplama-
larda U değerinin nasıl yakalandığına dair 

detayların iyi incelenmesi ve müşteri tarafın-
dan iyi irdelenmesi gerekmektedir. Gerekti-
ğinde yalıtım kurumları, üreticiler ve satıcılar 
da müşterilerine teknik konular hakkında 
doğru bilgiyi iletmekle yükümlüdürler. Unu-
tulmamalıdır ki, istenen performansın elde edi-
lemediği ısı yalıtım sistemleri, paranın sokağa 
atılması ve ülkemizin enerji konusunda dışa 
bağımlılığının artarak devam etmesi anlamına 
gelmektedir.

Türkiye’de, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandı-
ğında çok daha kısa bir geçmişe sahip olan 
yalıtım sektörünün en önemli eksiklerden biri 
de toplumun yalıtım konusundaki bilinçsizli-
ğidir. Halkımızın alım gücü çok yüksek olma-
dığında zaman zaman teklif edilen uygulama 
projelerinde fiyatlar makul tutulmaya çalışıl-
maktadır. Bu nedenle de fiyatların çok artma-
ması için plaka kalınlıkları çok artırılmamak-
tadır. Çünkü kalınlık artışının geri dönüşünün 
halkımıza geri dönüşünün nasıl olacağı tam 
olarak izah edilememekte ya da proje sahipleri 
ikna edilememektedir. 

Çeşitli iklim koşullarının görüldüğü ülke-

Grafik 1. Avrupa Ortalama Isı Yalıtım Levhası Kalınlıkları

Grafik 2. Avrupa Ülkerlerinde Ortalama Isı Yalıtım Levhası Kalınlıkları

mizde (hatta bazı şehirlerin farklı bölgele-
rinde bile iklim şartları büyük değişiklikler 
göstermektedir) her bölgede aynı yalıtım 
kalınlığının kullanılması mümkün değildir. 
Her iklim koşulu için minimum yalıtım kalın-
lıkları hesaplanmalıdır. Hesaplanan minimum 
kalınlık uygulamasında, dış cephe ısı yalıtımı 
ile öngörülen %50’lere varan enerji tasarru-
funa ulaşılacağı bilimsel bir gerçektir. Mevcut 
durumda, yani tahmini kalınlıklarla yapılan 
uygulamalarda %50’lere varan tasarruf sağ-
landığı ancak tahmin edilmektedir. 

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

Isıl	İletkenliğin	Farklı	Yoğunluktaki	
EPS	Ürünleri	için	Değişimi
1.	GİRİŞ

Isı yalıtım malzemelerinin en öne çıkan 
özellikleri gözenek yapısı ve yoğunlukları-
dır. Bunların dışındaki özellikler ısı yalıtımı 

açısından ikinci plandaki özellikler şeklinde 
düşünülebilir. Çünkü ısı geçişini etkileyen 
malzeme özelliği olan ısıl iletkenlik, bu iki 
parametre ile çok ilgili bir malzeme özeliği-
dir. Malzeme içerisindeki gözenek miktarının 
artması genelde ısıl iletkenliği(λ) düşürür(ısıl 
iletkenlik ısı yalıtım özelliği ile ters orantılı-
dır, ısıl iletkenlik değeri azaldıkça ısı yalıtım 
özelliği artar). Ancak gözeneklerin büyüklüğü 
ve aşırı gözeneklilik ısıl ışınım ve ısı taşınımı 

etkileri nedeniyle her zaman ısıl iletkenliği 
olumlu yönde etkilemeyebilir. Bu durum 
EPS(Expanded Polystyren Foam) için olduğu 
kadar diğer ısı yalıtım malzemeleri için de 
geçerlidir. Bu çalışmada farklı yoğunluktaki 
birkaç EPS ürün için mikro fotoğrafl ar kullanı-
larak gözenekliliğe bağlı olarak ve gözeneklilik 
ile ters orantılı olan yoğunluğun artmasına 
karşın ısıl iletkenliğin çok küçük değerlerde 
de olsa düşmesi açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.	GÖZENEK	YAPISI
Gözenekliliğin artması bilindiği üzere mal-

zeme yoğunluğunu da etkilemektedir.  Aslında 
ilk bakışta malzemenin boşluk dışındaki ana 
yapısının ısıl iletkenliği havanın ısıl iletken-
liğine göre oldukça yüksek değerlerdedir. 
Yoğunluk arttığında birim hacim içerisinde 

bu ana yapı malzemesinin miktarı da 
oransal olarak artacağından 
ısıl iletkenliğin artması bekle-
nebilir.  Araştırmaların ışığında 

gözenek yapısının yoğunluk 
değişiminde yapısal nasıl bir 

değişim gösterdiği değerlendiri-
lebilir. Gözenek yapısını belirleye-

bilmek için günümüz şartlarında 
çok büyütülmüş ve çok açıklayıcı 

fotoğrafl arla gözenekleri göstermek 
mümkün olabilmektedir. Örneğin 

Şekil 3’de 22 kg/m3 yoğunluklu bir ürün 
için alınmış mikro yapıda gözenek yapısı ve 
yaklaşık gözenekler arası mesafenin 30µm 
olduğu görülmektedir. Diğer yoğunluklar için 

benzer mikro yapılar değerlendirilerek gözenek 
geometrisi ve yoğunluk ilişkisi açıklanabileceği 
görülmektedir. Gözeneklerin simülasyonu iyi 
tasarlanabilirse yoğunluk gözeneklilik ilişkisi-
nin sayısal olarak da çözümü yapılabilecektir. 
Ancak sayısal modelleme için aşağıdaki fotoğ-
rafl ardan da gözlenebileceği üzere düzgün 
bir geometrik yapının oluşmadığı ve bir rast-
geleliğin olduğu söylenebilir. Bu rastgelelikte 
yaklaşık bir geometrik tanımlama yapmak 
münkün gibi gözükse de bu yaklaşım çok 
doğru olmayacaktır.

Şekil 1. ve Şekil 2.’de görüleceği üzere 
farklı yoğunluklardaki(18, 22 ve 32) EPS mikro 
yapıları çok açık bir şekilde görülmektedir. 
Bu şekillerden farklı yoğunlukta ancak aynı 
büyütme oranına sahip 18 ve 22 yoğunluk-
taki EPS görüntülerinin verildiği Şekil 1.’de 
gözenek yapısı dikkat çekicidir. Düzlemde 
düşünüldüğünde yoğunluğu yüksek olanın 
boşluk büyüklüğünün küçük olması beklenir. 
Ancak resimde bunun tam tersinin söz konusu 
olduğu görülmektedir. Bu durum EPS ham-
maddesi yoğunluğu ile ilgili olabileceği gibi 
gözenekleri oluşturan kabukların kalınlığı ile 
de ilişkili olabileceği görülmektedir. Ayrıca en 
önemli parametre bu gözeneklerin büyüklüğü 
ile taşınım ve ışınım ilişkisinin açıklanması ısıl 
iletkenlik yoğunluk bağıntısını daha iyi açık-
layacaktır.

3.	DENEYSEL	SONUÇLAR
Deneysel sonuçlar göstermektedir ki yoğun-

luk artıkça ısıl iletkenlik değerleri kısmen de 

İBRAHİM	UZUN 
Kırıkkale Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi

PELİN	ÜNAL	
Grofen İleri Yapı Teknolojileri  
İzolasyon Mad. San. ve Tic A.Ş.
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Şekil 1. EPS iç yapısının 1000 büyütme fotoğrafı (a) 18 ve (b) 22 yoğunluklu.

Şekil 2. 32 yoğunluklu EPS iç yapısının 100 ve 1500 büyütme fotoğrafları.

Şekil 3. 22 yoğunluklu EPS iç yapısındaki gözenek boyutları.

 EPS Türü	 Yoğunluk	 letkenlik	deney

	 	 (kg/m3)	 	Sonuçları	Aralığı

	 	 	 (w/m.K)

  16 0.032 – 0.034 

 Katkılı, Gri renkli 20 0.031 – 0.034 

  30 0.030 – 0.033

  16 0.035 – 0.037

 Beyaz renkli 20 0.034 – 0.036

  30 0.033 – 0.034

Tablo	1.	Farklı	yoğunluktaki	ve	farklı	içerikteki	EPS	için	
yoğunluk	ısıl	iletkenlik	aralıkları

olsa düşmektedir. Bu değişim oransal olarak 
küçük bir farkı oluşturmaktadır. Örneğin 16 
yoğunluklu bir üründen 20 yoğunluklu ürüne 
geçildiğinde yoğunluk oranı %25 artıma kar-
şın ısıl iletkenlikteki artış oranı sadece %3.22 
dolayındadır. Bu oransal değişim katkılı gri 
renkli ürünlerde olduğu gibi beyaz ürünlerde 
de yaklaşık aynı oranlarda gerçekleşmekte-
dir. Bu oransal değişimler ve üç farklı yoğun-
luk için deneysel ölçümlerin ağırlıklı aralığı 
Tablo 1.’de her iki tür ürün için verilmiştir. Bu 
değerler üzerinden katkılı EPS levhaların diğer 
beyaz ürünlere göre daha düşük ısıl iletkenliğe 
sahip olduğu kanısı doğru olmakla birlikte bu 
oranın düşüklüğü deneylerde çok daha net 
görülmektedir. 

Pazarlama kaynaklı beyanlarda katkılı 
ürünlerin diğer ürünlere göre %20’ler civa-
rında daha iyi olduğu beyanları bir ürünün en 
alt sınır değeri ile diğer ürünün üst sınır değe-
rinin oranlarına bakılarak söylendiği deney-
sel sonuçlardan görülebilmektedir. Ancak 
bu durumun elbette ölçülen ürünlerle sınırlı 
olduğu unutulmamalıdır. EPS mikro yapı fotoğ-
rafl arından gözeneklerin küresel bir gözenek 
geometrisinden silindirik bir geometrik yapı 
arasında değiştiği ve boşlukların kesinlikle 
çok düzgün oluşmadığı rahatlıkla söylene-
bilir. Gözeneklerin kapalı gözenek olduğunu 
söylemek bu fotoğrafl ara göre zordur. Yer yer 
gözenekler arasında yırtıkların olduğu görüle-
bilmektedir. Bu fotoğrafl arın kesilmiş bir düz-
lemden alındığı düşünülürse ileri çalışmalarla 
üç boyutlu bir ortam için gözeneklerin birbir-
leriyle olan bağlantıları için fi kir yürütülebilir. n

(a) (b)
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www.egeproses.com

SİNOP

İZMİR

SAMSUN

İZMİR
NOVAPOL EPS KÖPÜK AMB. YALITIM ÜRÜNLERİ
İML. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Karakuyu Mah. Fatih. Cad. No: 112 Torbalı / İzmir
Tel : 0232 866 23 23
Faks : 0232 866 23 33
info@novapol.com.tr
www.novapol.com.tr 

ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM 
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

ERAS BOYA KİMYA SAN. TİC. A.Ş
Gültepe Mah. Şehit Üst. Teğ. Mustafa Şimşek Cad. 
No:6 Melikgazi 
Tel : 0352 322 21 00
Faks : 0352 322 21 03
info@erasboya.com.tr
www.erasboya.com.tr

ÇİFTGÜN İNŞAAT SAN. VE 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

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

 
BLOKSAN A.Ş
Ankara -İzmir Asfaltı Üzeri Koşukırı 
Mevkii Turgutlu / Manisa
Tel : 0236 313 13 16
Faks : 0236 313 44 03
bloksan@bloksan.com.tr
www.styrosan.com.tr

BSS BORAY İNŞ.ELEK.TUR.YAZILIM MAK.SAN.TİC.A.Ş
M.O.S.B. Mustafa Çapra  Cd.No:11 / Manisa 
Tel : 0236 213 00 84
Faks : 0232 213 00 86
info@bssstrafor.com
www.bssstrafor.com

KIRIKKALE

KOCAELİ

MANİSA

MERSİN

EPS Makina Üreticisi 
Üyelerimiz

EPS Hammadde Üreticisi 
Üyelerimiz

EPS Hammadde İthalatçısı 
Üyelerimiz
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TANITIM

Otomatik	Tel	Dizgi	Sistemi

Alternatif	Enerji	Kaynaklarından	
Daha	Çok	Yararlanılması	için	
Çalışmalara	Başlanmıştır

Önümüzdeki yüzyılda fosil enerji kaynak-
larının ne kadar dayanabileceği tartışı-
lırken dünyamız bu kez yaşamsal bir 

çevre krizi ile karşılaşmıştır. Sera etkisi ve ozon 
tabakasının delinmesi sonucunda dünyanın 
ısınması ve bunun neden olacağı sorunlar 
ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle enerji tasarruf tedbirleri alarak 
aynı enerjiyi daha az yakıt kullanarak sağlamak 
gerekmektedir. Ülkemizdeki enerji üretimi, 
tüketilen enerjinin büyük bir çoğunluğunu kar-
şılayamadığından çoğunlukla ithal edilmekte-
dir. Nüfus artışı, kentleşme, büyük şehre göç 
ve yaşam standartlarının gelişmesi ile enerji 
tüketimi hızla artmaktadır. Enerji üretimi ve 
tüketimi arasında büyük fark olan Türkiye gibi 
ülkelerin mümkün olduğu kadar enerji tasar-
rufu tedbirlerini alması gerekmektedir. Ülke-
mizde tüketilen enerjinin büyük bir bölümü 
binalarımızda ısıtma ve soğutma amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. 

Bu nedenle enerji tasarrufu tedbirleri önce-
likli olarak yaşadığımız binalarda başlamalıdır. 
Binalarımızda enerji tasarrufunu sağlama-
nın en önemli yolu da bina dış duvarlarına 
ısı yalıtımı uygulamalarıdır. Kış aylarında ısı 
kayıplarını yaz aylarında ise ısı kazançlarını 
azaltmak için en etkili yol ısı yalıtımıdır. Bilin-
diği gibi yalıtımın kalınlığı arttıkça ısı kazanç 
ve kayıpları önemli ölçüde azalacaktır. İnşaat 
sektöründe kullanılan bloktan kesme plakala-
rının kalınlıkları artıkça hızlı bir şekilde talepler 
de artacaktır. Taleplerin karşılanmasında ve 

uygulama kolaylığı açısından tercih edilen ürün 
grubudur.

Bu bloktan kesme plakalarının hazırlandığı 
kesme hatlarında ortalama 1000 m³/gün ürün 
hazırlanmaktadır. Kalınlık ayarlama işleminde 
operatörler manuel olarak kartuş değiştirme 
ve el ile tel ayarlama yapmaktadır. Bu işlem-
leri yaparken dikkatsizlik vb. hatalar yaparak 
ürünlerde ölçü bozukları, kalınlık farkları, tel 
gerdirme ve uzun sürede tel değiştirme işlem-
leri gibi zaman kaybı oluşmaktadır.

Yukarıdaki bahsettiğimiz konular oluşan 
bu hataları minimize etmek ve sıfıra indirmek 
için, Akkaya Otomatik Tel Dizgi Sistemi’ni geliş-
tirerek piyasa sunmuştur. Gerekli Ar-GE çalış-
maları tamamlanmış, test çalışmaları bitirilmiş 
kısa sürede fabrikaların proseslerine monte 
edilerek verimliliği raporlanmıştır. İstenirse 
mevcut hatlara da ilave edilebilir. 

Sistemin avantajları kısa sürede ölçü deği-
şimi, birden çok kalınlık ayarlama, tel sünme 
esnasında yavaşlayarak tel kopmasını önle-
mesi ve en önemlisi kesme hatlarında istihdam 
edilen personel sayısının yarı yarıya azaltma-
sıdır.  Bu avantajlarından dolayı şu anda en 
çok talep edilen ürün grupları arasında yerini 
şimdiden almıştır.

Değerli EPS üretimi yapan fi rma sahipleri 
üretim tesislerinizde bu sistemin yer almasıyla 
verimliliğinizi artıracağınıza inanıyoruz.  n

n		SAMİ	KURUM
 Proses Uzmanı

08-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen Plast 2012 Milano Plastik 
Fuarında müşterilerimize yeni makinalarımızın tanıtımını yaptık;

•	 EPP	Enjeksiyon	Makineleri
•	 EPS	Elektrik	Tahrikli	Enjeksiyon	Makineleri

MAKİNA EPS MAKİNA İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.

Dünyada yaşanan enerji 

krizleri, enerji üretimi, tüketimi 

ve enerji politikalarında önemli 

değişikliklere yol açmıştır. 

Önceki senelerde kolaylıkla 

tüketilen enerji için tasarruf 

yolları aranmaya başlanmış 

ve enerji tasarruf politikaları 

geliştirilmiştir. Petrole 

olan bağımlılık azaltılmaya 

çalışılmış, kömür ve doğalgaz 

önem kazanmıştır.
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