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Grofen Kalitesi Tescillendi

Grofen’le yalıtım geleceğe yatırım...
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• İnşaat Boyaları
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2010 Uluslararası Kalite Ödülü
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2011 Tüketici Kalite Ödülü
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Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.
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013 yılının ilk yarısını devirdiğimiz şu günlerin, sektör adına kazanımlarınızın iyi geçtiği ümidiyle tüm
sektör çalışanlarımızı en sıcak duygularımızla tekrar selamlıyor, mübarek ramazan ayının hayırlara
vesile olmasını diliyorum.
Değerli sektör çalışanları bilindiği üzere yeni yönetimimiz olarak sektörde farklı bir yönetim biçimi sergilemek daha çok iyi yönde ses getirecek eylem ve davranışlarda bulunacağımızı belirtmiştik. Buna bağlı olarak;
Yeni yangın yönetmeliği çalışmalarımız bakanlık nezdinde görüşlerimizi belirterek devam etmekte olup
ilgili komisyondaki arkadaşlarımızın gayreti ile yürütülmektedir.
Her işin başı kalite olduğundan bu yazımda özellikle bunu belirtmek isterim. Geçen yönetim döneminde
üyelerimizden ve üye başvurusu yapan firmalarımızdan alınmaya başlanan HİZMET STANDARTLARI
TAAHHÜTNAMESİ ve sonrasında başlatılan KALİTE DENETİ SİSTEMİ (KDS) ile haksız rekabeti önleyip
pazarımıza bir disiplin getirmeye çalışıyoruz. Bu konunun sıkı takipçisi olacağız Kaliteye önem vermeyen
firmaların üzerine gideceğimizi hertürlü resmi hukuki işlemleri başlatacağımızı bilmenizi isterim.
Bilindiği üzere 8 Mayıs 2013’de Ankara’da yapılan Geniş Katılımlı EPS Sanayi toplantısında lobi faaliyetlerimiz için, derneğimizin çalışmaları için, extra katkı sağlanması için ortak karar alınmıştı.
Ancak yine her zamanki gibi belli başlı dernek çalışmalarından kendini geri koymayan firmalarımızın
desteğini görmüş ve her zamanki gibi sektörüne kayıtsız kalmayı tercih eden firmalar desteğini esirgemiştir.
İşte bu birliksizlik sektörümüzün gerek lobi gerek reklam çalışmalarında bizleri yetersiz kılmakta sektörümüz hak ettiği yere gelememektedir. Bu konudaki desteklerimizi acil olarak sergilemek zorundayız. Çünkü
bu sektör hepimizin ne kadar iyi tanıtım ve lobi faaliyetlerinde bulunursak sanıyorum ki pazar payımızın
artacağı aşikardır.
Yine sektörümüzün değerli üyeleri daha önceleri ifade ettiğim gibi bulunduğumuz lokasyonlarda resmi
kurum ve kuruluşlarla sıkı diyalog içinde olmamız gerekiyor. Üstleneceğiniz sponsorluk faaliyetleri ile ilgili
seminer, toplantı v.s. çalışmalarla derneğimizin yanınızda olduğunu birlikte yapabilme yollarını yaratmalıyız.
Asmolen üreticiliği yapan firmalarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlendiği bunun
rakip sektörler tarafından şikayet konusu olduğu malumunuzdur. ÇEVKAK olarak asmolenlere CE belgesi
verebilecek sistemin başlangıç girişimleri yapılmış ve ÇEVKAK Makina Parkına bir test makinası daha
alınarak işlemler büyük bir aciliyet ve önem çerçevesinde yürütülmektedir.
Bir önemli konu da sigorta problemimiz, sigorta firmalarının sektörümüze bakış açısı maalesef olumsuz
yöndedir. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi son aylarda ard arda yaşanan fabrika yangınlarıdır. Bu
konu önemli olup, sektörümüzde birçok firma All risk sigortası olmadan iş yapmaktadır. Yine dernek olarak
çalışmalarımızın devam etmekte ancak henüz müspet bir sonuca varılamamıştır.
KDS’nin önemini bir kez daha hatırlatıyor, KDS’yi hak eden firmamızın KDS logosunu her alanda kullanmalarını bir marka değeri yaratmak için gerekli çalışmaları yapmalarını istiyoruz. Yine dernek yönetimi
olarak yeni bir ajansla görüşmelere başlanılmış reklam ve pr çalışmalarında sona doğru yaklaşılmıştır. Dernek
yönetimimiz ayrıca tüm mali konularımızın çalışmalarını yapmış, üst düzeyde destek alacağımız Yeminli Mali
Müşavir konusunu karara bağlamıştır. Derneğimizin yeri KDS uygulamasının başlamasıyla yeterli olmamakta
özellikle ÇEVKAK için alan hasıl olmuş yeni yer arama ve daha düzgün daha geniş bir yere geçme süreci
başlatılmıştır. Sigorta şirketleri ile görüşmeler devam etmekte bu ay bir netice alacağımız kesinleşmiştir.
Sevgili dernek üyelerimiz, derneğimizin yönetimi çalışmalarını yürütmektedir. Ancak bu çalışmaların
sadece yönetimle başarıya ulaşması zor gözükmektedir.
Her üye bir başkan, bir yönetim demektir. EPSDER ile bulunduğunuz mevkilerde yardım ve görüşlerinizi
esirgemeyeceğiniz umuduyla, birlikte sağlık ve bol kazançlı günler dileğiyle…
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Haksız Rekabeti Önlemeye Yönelik, Kalite Denetim
Sistemi (KDS) Uygulamalarında İlk Belgeler Verildi

E

PS Sanayi Mensuplarının kaliteli ve
standartlara uygun ürün üretmeleri ve
EPS ısı yalıtım malzemesi kullanıcılarının haklarını güvence altına almak üzere başlayan Kalite Denetim Sistemi (KDS) uygulamalarında ilk belgelendirmeler 8 Mayıs 2013’de
Ankara’da yapılan olağan geniş katılımlı sanayi
toplantısında yapıldı.
KDS’ye başvuru yapmaları sonucunda
piyasadan numuneleri toplanan ve ürünleri,
mevzuatlara ve standartlara uygunluğu, üretici
performans beyanları dikkate alınarak test
edilen ve bu testlerden geçen;
ANKAPOR YALITIM ve AMB. SAN. TİC.
A.Ş., ATERMİT ENDÜSTRİ ve TİC. A.Ş.,
BASAŞ AMBALAJ ve YALITIM SAN. A.Ş.,
GROFEN İLERİ YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN.
TİC. A.Ş., IGLOTEK ISI YALITIM SİS. İNŞ.
TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ye belgeleri EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Güneş
tarafından verildi.
Ayrıca, Haziran ayı sonuna kadar yapılan
denetimlerde de bu firmalara ek olarak, AUSTROTHERM YALITIM MALZ. SAN. TİC. LTD.
ŞTİ., BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ. İÇ ve DIŞ
TİC. LTD. ŞTİ., BETEK BOYA A.Ş., EGE-POL
YALITIM AMBALAJ TİC. LTD. ŞTİ. firmaları
KDS kullanımına hak kazanarak KDS alan
firma sayısı dokuza yükseldi.
Bu firmalar belgeler ile birlikte verilen KDS
işaretini ürün ambalajlarında ve tanıtım dokümanlarında kullanabilecek ve bunu bir pazarlama argümanı olarak değerlendirebilecektir.
Tatbikî bu kullanım hakkı firmanın KDS’ye
uygun üretim yaptığı sürece devam edecek,
uygunsuzluk halinde KDS kullanım hakkı geri
alınabilecektir.
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Her geçen gün büyüyen ısı yalıtım malzemeleri pazarında haksız rekabeti önlemeye
yönelik olarak uygulamaya sokulan KDS ile
en azından kendi sanayimizde mümkün olduğunca bu sorunu çözmek, yasa ve standartlara uygun üretim yaparak yine ürünlerini etik
değerler çerçevesinde piyasaya sunan firmaları teşvik etmek, onları ve son kullanıcıları
korumak, aksi yönde faaliyet gösteren firmaları
ise doğru yöne çekebilmek amaçlanmaktadır.
Piyasadan numune alımlarını gerçekleştirip testlerini yapan ÇEVKAK’dan sayısal
bazda alınan bilgilere göre ise 16 ﬁrmaya
1. Uygunsuzluk, 4 ﬁrmaya 2. Uygunsuzluk
yazısı ÇEVKAK tarafından gönderilmiştir. 2.
kez uygunsuzluğu tespit edilen firmalar EPSDER’ e iletilmekte, 3. kez aynı uygunsuzluğun
belirlenmesi durumunda konu EPSDER Genel
Sekreterliği aracılığı ile EPSDER Haysiyet Divanına iletilecek ve onların değerlendirmesi ile
konu EPSDER Yönetim Kurulu tarafından ilgili
mercilere şikayet etme ve eğer üye firma ise
dernek üyeliğinden çıkarılmaya kadar gidecek
süreç başlatılacaktır. Bu süreç EPSDER üyesi

olsun olmasın tüm firmalar için aynı şekilde
uygulanacaktır.
Şu ana kadar 40’ın üzerinde ﬁrmanın
piyasadan numunesi alınmıştır. Karşılaşılan uygunsuzluklar ise genelde, CE Etiketi
ve markasının bulunmaması, yoğunluk ve
yangına tepki sınıfı beyanlarında tutarsızlıklar olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca birçok
ﬁrmanın etiketlerinin TS EN 13163 ZA Ekine
uygun olarak oluşturulmadığı tespit edilmiş,
ﬁrmalara bu konuda ÇEVKAK Laboratuvarı
tarafından tavsiyelerde bulunulmuştur.
Bu süreçte görülmektedir ki, bilmeden ve
kontrol mekanizmasının eksikliğinden dolayı
istemeden yapılan hata sayısı oldukça çoktur.
Bu sebeple ÇEVKAK tarafından yapılacak uyarıların dikkate alınması ile üretici kalitesinde
artış yaşanacağı muhakkaktır. Gelinen bu
süreçte derneğimize üye olan tüm firmaların
ve derneğimize üye olmayan firmaların başlangıcı EPSDER üyeliği ile yaparak, bu projeyi
desteklemesini ve sahip çıkmasını temenni
etmekteyiz.

EPS ISI YALITIMI LEVHASI ÜRETİMİNDE
HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE
KALİTELİ ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK
KALİTE DENETİM SİSTEMİNİ (KDS) BAŞLATTIK.
KDS BELGESİ ALAN FİRMALAR:
ANKAPOR YALITIM ve AMBALAJ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.ankapor.com
ATERMİT ENDÜSTRİ ve TİC. A.Ş. www.atermit.com
AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.austrotherm.com.tr
BASAŞ AMBALAJ YALITIM SAN. A.Ş. www.basas.com.tr
BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. www.bcyapi.com.tr
BETEK BOYA KİMYA ve SAN. A.Ş. www.betek.com.tr
EGE-POL YALITIM AMBALAJ TİC. LTD. ŞTİ. www.ege-pol.com
GROFEN İLERİ YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. www.grofen.com
IGLOTEK ISI YALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. www.ıgloo.com.tr

AMBALAJINDA BU LOGO OLAN EPS ISI YALITIMI
LEVHASINA GÜVENİN!
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Kayyapı 2013 Fuarı’na
Katıldık

B

u senenin ilk yapı fuar katılımını 14-17 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen Kayyapı 2013 ile, Kayseri’de yaptık.
Fuar süresince standımıza gelen ziyaretçilere ısı yalıtımı
ve EPS hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, bölgesel üye olan
ve olmayan üreticilerimizle sektörel sorunlar, dernek faaliyetleri,
faaliyete geçirilen Kalite Denetim Sistemi gibi konularda görüş
alışverişinde bulunuldu.
Kayseri’de son dönemlerde faaliyete geçen yeni üreticilerin
dernek bünyesine katılmaları ile ilgili fabrika ziyaretleri yapıldı.

Bodrum’da Seminer
Düzenledik

1

9 Nisan 2013 tarihinde Bodrum Ramada Otel’de, Grofen İleri Yapı
Teknolojileri San. Tic. A.Ş’nin sponsorluğunda yapılan seminerde,
Çevkak Ar-Ge Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Uzun ve EPSDER Genel
Sekreteri İnş. Müh. Murat Kenet tarafından ‘’Isı Yalıtımı, TS 825 ve EPS’nin
Genel Özellikleri ‘’ konulu sunumlar yapılarak üyelerimize katkı sağlandı.
Bodrum’da çalışan mimar, inşaat ve makine mühendisleri ile uygulamacı ve inşaat malzemesi satıcılarının yoğun ilgi gösterdiği seminer sonrası
kokteyl verildi ve katılımcılar ile daha yakından tanışma fırsatı sağlandı.
Derneğimiz EPSDER üyesi firmaların düzenleyeceği bu tür seminerlere, ısı yalıtımı bilincinin gelişmesi, teknik anlatım ve EPS kullanımının
yaygınlaşması için destek vermeye devam edecek. n

Geniş Katılımlı EPS Sanayi
Toplantısı Düzenledik

36. Turkey Build Yapı
Fuarı’na Katıldık

Mayıs 2013’de Ankara Türkiye Ormancılar Derneği genel
merkezinde EPS sanayi toplantımızı yaptık. Toplantıda;
Sanayimiz ile ilgili genel değerlendirmeler ve karşılıklı görüş
alışverişi yapıldı. EPS sanayinin arzu edilen seviyeye gelmesi ve
haksız rekabet ile mücadele için profeyonel yardım alınmasına ve
bir reklam ajansı ile çalışılmasına karar verildi. Başlatılan Kalite
Denetim Sistemi (KDS) ile piyasadan alınan numuneleri olumlu
çıkan firmalara denek başkanımız Ümit Güneş tarafından ilk KGS
belgeleri verildi. Hazırlanmakta olan yeni yangın yönetmeliği TS
825 ile ilgili görüş alışverişinde bulunulup bundan sonrası için
eylem planı görüşüldü. EPS Asmolen ‘in belgelendirilmesi ve
piyasaya sunulması hususunda bilgi verildi. n

4-28 Nisan 2013 tarihlerinde Türk yapı sektörünün en
büyük yapı fuarı olan Yapı Fuarı –Turkey Build İstanbul
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı ve derneğimiz
dört senedir olduğu gibi bu sene de fuara katıldı. Yapı sektörü profesyonelleri tarafından büyük ilgi gören fuar çok geniş yelpazede
ürünlerin sergilendiği bir görsellik içinde geçti.
Deneğimiz ayrıca fuarın 3. Günü olan 26 Nisan 2013 Cuma
günü Büyükada salonunda, Prof. Dr. İbrahim Uzun’un ‘’ ısı
yalıtımı hesaplamaları ve TS 825 ‘’ Kimya Müh. Pelin Ünal’ın
‘’EPS mantolama ve standartlar ‘’ hakkında sunumlarının olduğu
bir seminer yaptı. Ayrıca, seminer öncesi EPSDER Başkanı Ümit
Güneş tarafından sanayimizle ilgili son gelişmeleri paylaştığı ve
tüm EPS sanayi mensuplarına yönelik bir konuşma yaptı. n

8

6

EPS haber • HAZİRAN 2013

2

GÜNCEL

BATIMAT, 4-8 Kasım’da Düzenlenecek

P

aris Bölgesel Ekonomik Kalkınma Ajansı
(PREDA) tarafından Fransa’nın Türkiye
büyükelçiliği ve Ubifrance desteğiyle
yapı ve mimarlık sektörlerinde işbirliği ve değişimi artırmak amacıyla gerçekleştirilen 2013
Uluslararası Yapı Fuarı: BATIMAT-IDEO BAININTERCLIMA+ELEC bilgilendirme kahvaltısı,
14 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Palais de
France’ta gerçekleştirildi.
Paris Bölgesel Ekonomik Kalkınma Ajansı
Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Luc Margot-Duclot ve BATIMAT, IDEO BAIN ve
INTERCLIMA+ELEC fuarlarını temsil eden
Reed Expositions Fransa Yapı Departman
Müdürü Stéphanie Auxenfans, sektörün temsilcileriyle biraraya gelmek üzere Paris’ten
Türkiye’ye geldiler.
Konuşmasının başında Paris bölgesinin
Avrupa’nın en büyük ekonomi bölgesi olduğunu ve Türk ve Fransız pazarlarının her iki
ülkenin şirketleri için önemli iş fırsatları sunduğunu ifade eden Margot-Duclot, Ile-de-France
bölgesinde düzenlenen fuarların dünya inovasyon, trend gözlem ve kaçınılmaz iş olanaklarını
hızlandıran platform rolüne dikkat çekti.
Stéphanie Auxenfans ise konuşmasında
Paris Nord Villepinte’te gerçekleştirilen ve

BATIMAT, INTERCLIMA ve IDEO BAIN gibi
üç önemli fuarı biraraya getiren fuarın, konut
ve mimari alanlarda küresel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

n

RAKIA Serbest Bölgesi, İnşaat Malzemesi
Sektörü Yatırımlarını Bekliyor

T

ürk yatırımcıları, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yedi emirlikten biri olan
Ras Al Khamiah’ta bulunan RAKIA
Serbest Bölgesi’ne davet eden RAK Yatırım Otoritesi Genel Müdürü Peter Michael
Schuster, özellikle RAKIA’nın inşaat malzemeleri sektörü açısından cazip bir bölge
olduğunu söyledi.
HH Şeyh Suud Bin Saqr Al Qasimi tarafından 2005 yılında RAK’a yatırımları teşvik
etmek amacıyla RAK Yatırım Otoritesi’nin
kurulduğunu ve yatırımcılara yol gösterdiğini
belirten Peter Michael Schuster, bölgede
duvar kaplama maddeleri, alçı ürünleri,
korozyon malzemesi, yapıştırıcılar ve yapı
kimyasalları alanlarının yatırım yapılabilecek
cazip alanlar olarak dikkat çektiğini söyledi.
Vergi muafiyeti, ulaşım avantajı, yabancı
çalışanlar sayısında herhangi bir kısıtlama
ve bürokratik formalitenin olmaması gibi
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Paris’te 4-8 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, dünyanın dört bir
yanından 3000 katılımcı firma ve 400 bin
ziyaretçiyi biraraya getirecek. n

avantajlarıyla yatırımcıların iştahını kabartan
RAKIA Serbest Bölgesi’nde sentetik reçineler, anti özel kimyasallar, anti oksidanlar ve
gıda sektörlerinin de yatırımcıları beklediğini
vurgulayan Schuster, bölgenin Ortadoğu,
Hindistan ve Afrika pazarına açılmak isteyen Türk yatırımcıları için cazip bir ileri üs
olduğunu bildirdi.
Ras Al Khaimah yönetimine bağlı
RAKIA Serbest Bölgesi’nde teknik müşavirler aracılığıyla Al Hamra Endüstri Parkı
ve Al Ghail Endüstri Parkı olmak üzere iki
devlet-sanat sanayi parkının tasarlandığını
belirten Schuster, her iki endüstriyel parkın
modern bir altyapıyla donatıldığını kaydetti.
Al Hamra’nın Dubai ve diğer emirlikleri birbirine bağlayan Emirlik otoyoluna çok yakın
olduğunu dile getiren Schuster, Al Ghayl
Endüstri Parkı’ndan da deniz limanlarına
kolay bağlantı sağlandığını vurguladı. n

Sanal Yapı Fuarı
Turkeybuild Açıldı

T

ürk yapı sektörünün en büyük buluşması Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul,
sunduğu yeni hizmeti “Sanal Yapı FuarıTurkeybuild” uygulamasıyla yıl boyunca ziyarete açık olacak.
Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen uygulamayla fuarı kaçıranlar, yeterince vakit
ayıramayanlar, aradığı ürünü ya da firmayı
bulamayanlar için büyük bir fırsat yaratılmış
oluyor. yapifuari.com.tr adresinden ulaşılan
“Sanal Yapı Fuarı-Turkeybuild” uygulamasıyla
firma, marka, ürün aramaları yapmak, salon
planlarını, katılımcı stant fotoğraﬂarını, detaylı
iletişim ve ürün bilgilerini görüntülemek mümkün olacak. n

MAKALE

Kentsel Dönüşüm ve Isı Yalıtımı
K

entsel Dönüşüm Yasası’nın mecliste onaylanarak yürürlüğe girmesi
ile Türkiye’de yapı sektöründe büyük
bir değişim süreci başladı. Bu yasayla birlikte
yüksek risk taşıyan alanlarda hemen yeniden
yapılanmaya gidilerek her deprem sonrası
hatırlayıp sonrasında yine unuttuğumuz can
ve mal güvenliğimiz konusunda somut adımlar atılacak. Ülkemiz için yeni bir uygulama
olan bu çalışma ile hem çarpık kentleşme ile
mücadele yolu açılıp bilhassa büyük şehirlerin
problemleri çözülecek. Hem de, malzeme üretimi, müteahhitlik, mühendislik, danışmanlık,
planlama, emlak danışmanlığı, işçilik ve benzeri konularda yeni pazar ve iş imkanları yaratılarak ülke ekonomisi için katkı ve hareketlilik
sağlanacaktır. Sağlam binalar ile birlikte diğer
bir kazanç da enerji verimliliği konusunda da
yüksek standartlara sahip ve yaşam konforunun arttığı binalara kavuşacak olmamız.
1 Ocak 2011’de yürürlüğe giren ‘‘Binalarda
Enerji Performans Yönetmeliği’’ gereğince yeni
binalarda zorunlu olan ve 2017 yılına kadar
eski binaların da alması gereken Enerji Kimlik
Belgesi (EKB) ile enerji verimli binaların değeri
de artacaktır. Konutlarda kullanılan enerjinin
% 80’i ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılıyor,
nitelikli bir ısı yalıtımıyla ısınma veya soğutma
için harcanan enerjiden % 50 tasarruf sağlanabilir. Bu şekilde, enerji tüketiminde daha
az enerji harcayan A sınıfı binalar hem otururken enerjiden tasarruf edilmesi ve daha
az para harcanmasına hem de daha yüksek
değerden kiralanıp, satılabilecektir. Binalarda
“Enerji Performansı Yönetmeliği” sayesinde
artık, binalar ölçülebilir ve izlenebilir bir özellik
kazanacaklardır. Konfordan taviz vermeden
en az enerji tüketen veya ihtiyacı olan enerjiyi
kendisi üreten binalar değerli olacak, sahiplerine veya sakinlerine rahat ekonomik yaşam
sunacaklardır.
Bu yönetmelik ile binaların enerji taleplerinin azalmasının yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif olarak kullanılması amaçlanıyor.
Ülkemizdeki binaların halen % 85’inde
ısı yalıtımı yok. Bu yüzden, Türkiye’nin enerji
tasarrufu için önemli bir potansiyeli var. Kentsel dönüşümle gelecek 20 yılda 6 milyonun
üzerinde yapının yeniden inşa edilmesi planlanıyor. Bu da nitelikli bir ısı yalıtım yapılması
için büyük bir fırsat yaratıyor.
Isı yalıtımı uygulamalarının artması için

finansal teşvik gerekiyor. Bu konuda son
olarak atılan olumlu bir adım ise 29 Mayıs
2013’de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten
geldi ;
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ısı yalıtımı
için yapılan harcamaların kira gelirlerinden
düşürülmesine olanak tanıyacaklarını söyledi.
Vergi konusunda hazırlanan yeni tasarıda
enerji tasarrufuna teşvik geleceğini vurgulayan
Şimşek, "Isı yalıtımı için yapılan harcamaların
elde edilen kira gelirleri için doğrudan doğruya
indirilmesine olanak sağlanıyor." dedi.
Kentsel Dönüşüm Projesi ile kullanılacak
kaliteli malzeme ve doğru bir uygulama ile

binalarda %50’ye varan oranda tasarruf yapılıp
ülke bazında 15 milyar dolar seviyesinde bir
kazançtan söz edilebilir. Bu da Türkiye’nin
cari hesabının açık vermesini önleyecek büyük
kalemlerden birisidir.
Keza konu sadece sağlam ve enerji verimliliği bazında önemli değildir. Bir de işin çevresel
yönü vardır, ısıtma ve soğutma için az harcanan enerji otomatikman atmosfere salınan ve
küresel ısınmaya sebep olan gazların salımını
azaltacaktır.
Hem tasarruf hem de çevresel faktörler açısından ise ısı yalıtımının yeterli kalınlıkta yapılması şarttır. Bu gün Avrupa ülkeleri neredeyse
hiç enerji harcamayan ve karbon emisyonunu
sıfırlayan, “Pasif ev”lere yöneldi. Pasif evlerin
ise en büyük kazanç kaynaklarından biri ısı
yalıtımı. Yalıtımsız evler pasif evler ile kıyaslandığından 20 kat daha fazla enerji harcıyor
ve pasif evlere göre çevremizi 15-20 kat daha
fazla kirletiyor.
Etkin ısı yalıtımı ise kalınlıkla doğru orantılıdır. Isı yalıtım malzemesi kalınlığı arttırıldıkça
enerji sınıfının iyileşeceği ve buna bağlı olarak
enerji tüketimi ile CO2 salımı azalacaktır.
Ülkemizde ilk başlarda ortalama 2-3 cm olan
kalınlıklar bugün 5-6 cm’e çıkmıştır. Ama,
yetersizdir ortalama ısı yalıtımı kalınlıklarının
Avrupa’da olduğu gibi 12-14 cm’lere çıkarılması gerekmektedir. Bu kalınlıkta ısı yalıtım
yapılmasının teknik ve ekonomik mümkünlüğü
ise en rantabl EPS ile mümkündür. n
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GÜNCEL

Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe
Dayalı Belgelendirme Başlıyor

İ

ZODER tarafından TEBAR A.Ş. bünyesinde kurulan Personel Belgelendirme
Merkezi Mayıs 2013 tarihi itibariyle yalıtım
sektöründe çalışacak ustaların mesleki yeterliliklerini test ederek belgelendirmeye başladı.
Daha önce pilot uygulamalar yapılan Tebar
Personel Belgelendirme Merkezi aktif olarak
çalışmaya başlayarak yalıtım ustalarını ısı, su,
ses ve yangın yalıtımı uygulamalarından sınava
tabi tutarak yeterlilik belgesi almaya hak kazanan ustalara sertifikalarını verecek.

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) mesleklerinde yeterlilikler, resmi olarak yayımlandı.
Bu meslekleri icra etmek isteyen ustaların, söz
konusu yeterlilikler esas alınarak VOC-TEST
merkezinde yapılacak meslek sınavından
başarılı olup sertifika almaları gerekiyor. Bu
sertifika, ilgili kişinin o mesleği icra etmeğe

10 EPS haber • HAZİRAN 2013

yeterli olduğunu belgeleyecek ve kanunen bu
sertifikayı taşımayanlar yalıtımcı ustası olarak
çalışmaktan men edilecekler. Sertifikalı 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 edebilecekleri Personel
Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurarak, ekinde başvuru ücretinin 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 sayılacak. Sonrasında
adaylar uygulamalı sınava alınacak ve en az
80 puan alan adaylar belge almaya hak kaza-

nacaklar. Belge almaya hak kazanan adayların
belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na onaya
gönderilecek ve onaylanan belgeler TEBAR
A.Ş. tarafından adaya iletilecek. Belge alan
adayların listesi www.tebar.com.tr sitesinde
de yayınlanacak.
İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi
Erdoğan sektörde yeterliliklere dayalı sınav
ve belgelendirme sisteminin yaygınlaşması
ile sahadaki uygulama hatalarının azalacağını ve doğru uygulamaların yaygınlaşacağını
belirterek, belgelendirme çalışmalarının yalıtım
sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde VOC-TEST Merkezi’nde
bir pilot çalışma yapılarak ustalar sınava tabi
tutuldu ve sistem denendi. Ustalar ısı ve su
yalıtımı konusunda teorik ve pratik uygulama
sınavından geçirildiler. n

GÜNCEL

Gökkuşağı Yapı Sistemleri’nin,
Iğdır Tesisleri’nin Resmi Açılışı Yapıldı

A

K parti Genel Başkan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş Iğdır Valisi Ahmet
Pek, milletvekilleri, müki erkan, İstanbul ve Ankara’dan gelen konuklar ile birlikte
Iğdırlıların katılımı ile Iğdır’da aynı gün FG
tekstil ve Gökkuşağı Yapı Sistemleri fabrikasının açılışı yapıldı
EPSDER’i, ÇEVKAK Ar-Ge Danışmanı Prof.
Dr. İbrahim Uzun ve EPSDER Genel Sekreteri
Murat Kenet’in temsil ettiği açılışta ilk söz alan
EPSDER üyesi, Gökkuşağı Yapı Malzemeleri
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Avcı
oldu. Avcı şirketi hakkında genel bilgiler verdi
ve yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz şehre
yatırım yapmayı bir vefa borcu saydık dedi.
Daha sonra söz alan ÇEVKAK Ar-Ge danışmanı Prof Dr. İbrahim Uzun, ısı yalıtım sistemleri hakkında bilgi verdi, Ar-Ge’nin öneminden
bahsetti ve Gökkuşağı Yapı Sistemleri’nin Doğu
Anadoludaki ısı yalıtım bilincinin gelişmesinde
büyük bir açığın kapanmasına yardımcı olacağına inandığını söyledi. EPSDER üyeleri adına
Cemal Avcı’yı tebrik ederek bu tesisin ülkemize
hayırlı olmasını diledi.
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İbrahim Uzun’un konuşması sonrası söz
alan Iğdır Valisi Ahmet Pek ise; Iğdır Organize Sanayi Bölgesi’nin çok yeni ve başlangıç
seviyesinde olduğunu ama diğer illerdeki genç
organize sanayileri ile kıyaslandığında, hızlı
gelişmekte olduğunu şu ana kadar 22 parselin
tahsisinin yapıldığını, 83 parselli ikinci etabın
da kısa sürede sahiplerini bulacağını söyledi
ve ülkemize bir çivi çakan, birlik beraberliğine
katkı sağlayan herkese minnettar olduğunu
ifade ederek Iğdır’a yatırım yapan Gökkuşağı
Yapı Sistemleri’ne teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Yapılan bu konuşmaların
ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş Türkiye ekonomisini takip
eden yazar ve gazeteci arkadaşlarının da bu
açılışlara katıldığını söyleyerek bu ilgiden dolayı
onlara teşekkür etti ve Iğdır’ın hem potansiyeli hem de coğrafi konumu bakımından
Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu, kentin küçük ama jeopolitik durumu
bakımından önemli yere sahip olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, “Türkiye, Allah’ın izniyle
büyüyecek. Önündeki bütün vadeleri aşarak,

2023 hedeﬂerini çok yakın bir şekilde yakalayacaktır ama bunun için bölgelerarası dengesizliği kaldırmak gerekiyor” dedi.
‘’Terörün bitmesi ve barışın gelmesiyle bu
memleket bırakın koşmayı, uçacaktır” diye
konuşan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “28
yıldır devam eden bu sürecin Türkiye’ye zararı
sadece bir tek rakam vereceğim. Her yıl yüzde
4,07 büyümüş. Biz ekonomik imkanlarımızı
terörlere harcamamış olsaydık, Türkiye daha
fazla büyümüş olacaktı. Türkiye uluslararası
ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke haline
geldi. Türkiye 2071 yılında dünyanın en büyük
medeniyetlerinden birisinin merkezi olmayı
başaracaktır. Bunun için hep birlikte çalışmalıyız. Daha özgür daha adil bir Türkiye’yi hep
beraber kuracağız.”dedi.
Numan Kurtulmuş yörelerin kalkınmasında
kamu, özel sektör ve STK’ların her birisine ayrı
ayrı görevler düştüğünün altını çizdi ve Iğdır’ın
havalimanı ile üniversiteye sahip olduğunu
belirtti. Ulaşımda ise demiryolu’nun projelendirildiğini ve bölgede duble yolların gayet
yeterli olduğunu söyleyerek, kamu yapması
gerekenlerin önemli bir kısmını yapmıştır dedi.
Konuşmasının ardından Gökkuşağı Yapı
Sistemleri’nin fabrika açılışı yapıldı. Açılış
sonrası fabrika tüm ziyaretçilere açılarak EPS
üretim süreci gösterildi.
Açılıştan sonra ise Numan Kurtulmuş,
mülki erkan ve ziyaretçilerin bir kısmı ile birlikte Doğu Beyazıt’da bulunan ve restarasyonu büyük oranda tamamlanan İshak Paşa
Sarayı ziyaret edildi ve aynı günün gecesi
geri dönüldü. Cemal Avcı’ya ziyaret boyunca
gösterdiği sıcak evsahipliği dolayısı ile tekrar
teşekkür eder, EPSDER adına bu güzel tesisin
hayırlı, uğurlu olmasını dileriz. n

GÜNCEL

Çevkak ETICS Deneylerine Başladı
Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi (ETICS) ve Belgelendirme

E

TICS bilindiği üzere binalarda ısı yalıtımı
için kullanılan ve sistem olarak uygulanan ve bu amaçla ge3nel olarak üretici
firmaların paket sistem diye tabir ederek piyasaya sürdükleri, fabrika yapımı genleştirilmiş
polistiren (EPS) esaslı haricî kompozit ısı yalıtım sistemidir. Aşağıdaki çizimde görüleceği
üzere;

•
•
•
•
•
•

Dekoratif Son Kat Kaplama
Isı Yalıtım Levhası Sıvası
Cam Elyaf Donatı Filesi
EPS Isı Yalıtım Levhası
Mekanik Tespit Elemanı (Dübel)
Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı gibi yapı
malzemelerinden oluşur.

Sistemin, TS EN 13499:2006 (Isı yalıtım
malzemeleri - Binalarda kullanılan - genleştirilmiş polistiren esaslı haricî kompozit ısı yalıtım
sistemleri (ETICS) - Özellikler / Thermal Insulation Products for Buildings - External Thermal
Insulation Composite Systems (ETICS) based
on expanded polystyrene – Specification)
Standardının şartlarını sağlaması gerekir. Bu
standardın içerdiği deneylerin bir kısmı sistem
deneyi olmakla beraber bir kısmı da sistemin
içerdiği yapı elemanlarının spesifik deneylerini
içerir. Tablo 1‘de deneylerin genel bilgileri
bulunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği’nin yayınlanmasının
yalıtım sektöründe büyük bir hareketlenme
getirdiği yadsınamaz. Bunun sonucu olarak
sektörde büyük bir rekabet ortamı oluştu.
Tüketici de yalıtım konusunda bilinçlendi ve
seçim yaparken CE ve TSE gibi etiketleri kontrol ederek buna göre ürünleri tercih etmeye
başladı.
ÇEVKAK, akredite ve onaylanmış laboratuvar olarak tüketici, üretici ve kamuoyunu,
ısı yalıtım malzemelerinin belgelendirilmesi
konusunda olabildiğince aydınlatmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, büyüyen sektörün
getirdiği rekabet ile sektörün ve son kullanıcının bilinçlenmesi yeni talepleri de beraberinde
getiriyor.
ÇEVKAK, gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla üreticilerin bu alanda
da ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ETICS
deneylerine başlamış bulunmaktadır.

Duvar
Isı yalıtım levhası

EPS ısı yalıtım levhası

Isı yalıtım levhası sıvası
File
Dekoratif son kat kaplama
malzemesi
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Mekanik tespit
(Dübel)

DENEY ADI

TS EN 13499 ÜRÜN STANDARDI
MADDESİ / DENEY METODU

DENEY SIKLIĞI VE YERİ
(DİREK/DOĞRUDAN DENEY)

DENEY SIKLIĞI VE YERİ
(İNDİREK/DOLAYLI DENEY)

DENEY TÜRÜ

Yalıtım Sıvasının EPS Isı Yalıtım
Levhasına Yapışma Dayanımı

4.3.1 / TS EN 13494

Ayda 1 defa
veya yılda 2 defa

İmalatçının uyguladığı metot
Ayda 1 defa

Sistem Deneyi

Yapıştırıcı İle Sabitlenen ETICS:
Yapıştırıcının EPS
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma
Dayanımı

4.3.2 / TS EN 13494

Ayda 1 defa
veya yılda 2 defa

İmalatçının uyguladığı metot
ayda 1 defa

Sistem Deneyi

Donatı Filesinin Çekme Gerilmesi

4.6 / TS EN 13496

Yılda 2 defa

ISO 1887’ye göre tutuşma kaybı
ayda 1 defa
veya birim alanın kütlesi
ayda 1 defa

Donatı Filesi Deneyi

Sistem Yüzeyinin Su Geçirgenliği

4.7 / TS EN 1062-3

ITT

Yok

Sistem Deneyi

Darbe Dayanımı

4.8 / TS EN 13497

ITT

Yok

Sistem Deneyi

Batma Dayanımı

4.9 / TS EN 13498

ITT

Yok

Sistem Deneyi

Su Buharı Geçirgenliği

4.10 /TS EN 7783-2

ITT

Yok

Son kat kaplama deneyi

Son Kat Kaplamanın Yalıtım Sıvası
Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı

TS EN 4628-2
4.11 / TS EN 4628-4
TS EN 4628-5

ITT

Yok

Son kat kaplama ve
sıva deneyi

Yukarıdaki tabloda, ÇEVKAK’ın ETICS
deney kapsamı ve bu deneylerle ilgili genel
bilgilendirmesi incelenebilir.

TSE İçin Belgelendirme Süreci
Türk Standartları Enstitüsü, ETICS kapsamında TSE denetimi öncesi Üretici Firmadan
aşağıdaki faaliyetleri talep etmektedir:
1) Fabrika Üretim Kontrolü Sisteminin (FPC)
kurulmuş ve yürütülüyor olması,
2) Fabrika iç kalite kontrol deneylerinin
gerçekleştirilmesi için (en azından

deney periyotları kısa olan deneyler için)
laboratuvar kurulmasını ve aktif olarak
işlemesi,
3) TSE Belgesi kapsamına alınmak istenen
ürünlerin beyan değerlerinin (ya firma
bünyesinde ya da 3. Taraf bir laboratuvar
tarafından) belirlenmiş olması.
Fabrika üretim sistemi, laboratuvar, laboratuvar personelinin eğitimi, beyan değerlerinin tayini için deneylerin gerçekleştirilmesi ve
fabrika içerisinde yapılamayan deneylerin dış
akredite kuruluşa yaptırılması ve deneylerin
tamamlanarak beyanların hazırlanması faali-

yetlerinden sonra TSE denetime çağırılabilir.
TSE, fabrika denetimi sırasında, üretimi, izlenebilirliği, kalite kontrol sistemi ve laboratuvarı,
yapılan deneyler ile bu deneylere ait beyan
değerlerini incelemektedir. Üreticinin verdiği
beyan değerleri ile fabrikadan rastgele alınan
numunelere uygulanan deney sonuçları karşılaştırılarak uygunluk aranmaktadır. Firmanın beyanları TSE’nin gerçekleştirdiği deney
sonuçlarıyla uyumlu ise üretici TSE Belgesi
kullanım hakkını elde eder. ÇEVKAK Laboratuvarı üreticilere beyan değerlerinin oluşturulması aşamasında yardımcı olmaktadır. n
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GÜNCEL

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri
10. Kez Sahiplerini Buldu

B

2B Medya dergilerinden Yalıtım tarafından bu sene 10.’su düzenlenen Yalıtım
Sektörü Başarı Ödülleri ile Çatı&Cephe
dergisi tarafından 2.’si gerçekleştirilen Çatı
ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’nin töreni 25
Nisan Perşembe günü Yapı İstanbul Fuarı’nda
yapıldı. ACO Yapı Malzemeleri’nin katkılarıyla
gerçekleştirilen törende Yalıtım Sektörü Başarı
Ödülleri kapsamında “Yılın Yatırımı”, “Yılın
Isı Yalıtımı Ürünü”, “Yılın Su Yalıtımı Ürünü”,
“Yılın Ses Yalıtımı Ürünü”, “Yılın Yangın Yalıtımı Ürünü”, “Yılın Profesyoneli” ve “Başarı
Ödülü”; Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri
kapsamında ise “Yılın Çatı Kaplama Malzemesi”, “Yılın Çatı Sistem Bileşeni”, “Yılın
Cephe Malzemesi” ve “Yılın Cephe Sistem
Bileşeni” ödülleri sahiplerini buldu.
Okur oylamalarının ardından, Seçici
Kurul’un oylarıyla kazananların belirlendiği
organizasyonda “Yılın Profesyoneli” ve “Başarı
Ödülü” kategorilerinin kazananları ise B2B
Medya Editörler Kurulu üyelerinden oluşan
Organizasyon Komitesi tarafından belirlendi.

Yalıtım Sektörü Başarı
Ödülleri 2012
YILIN YATIRIMI
Wooler Taş Yünü Üretim
Tesisi - Hendek
Eryap Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Başarı Ödülü,
Nurcan Özdemir’e verildi

YILIN PROFESYONELI
Gülay Dindoruk / Filli Boya Yalıtım
Genel Müdür Yardımcısı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nde “Yılın
Profesyoneli” ödülüyle birlikte kazananı B2B
Medya Editörler Kurulu tarafından belirlenen bir diğer ödül olan “Başarı Ödülü” ise
Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nur-

2012’nin Başarı Ödülü, Epsa Yalıtım Yönetim
Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir’e Yalıtım
dergisi Yayın Danışmanı Sadık Özkan tarafından
sunuldu
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YILIN ISI YALITIM ÜRÜNÜ
Vitra IsoTile / VitrA Karo
San. ve Tic. A.Ş.

can Özdemir’e verildi. Ödülünü Yalıtım ve
Çatı&Cephe dergileri yayın danışmanı mimar
Sadık Özkan’ın elinden alan Nurcan Özdemir,
Epsa Yalıtım’ın “Yılın Yatırımı” ve “Yılın Isı Yalıtımı Ürünü” kategorilerinde de aday olduğunu
belirterek, “Bu kategorilerde ödül alamadık
ama almış olduğumuz bu ödül, önümüzdeki
yıllarda her alanda aday olmamız açısından
teşvik edici olacaktır. Bana bu ödülü layık
gören Yalıtım dergisine çok teşekkür ediyorum.
Sektörümüzün böyle bir dergisi olduğu için de
gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Özdemir’in konuşmasının ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle birlikte Yalıtım
Sektörü Başarı Ödülleri töreni sona erdi. n

YILIN SU YALITIMI ÜRÜNÜ
Parex K11 CWA Kristalize Su Yalıtımı
Beton Katkısı
GeserParex Yapı Kimyasalları
San. ve Tic. A.Ş.
YILIN SES YALITIMI ÜRÜNÜ
Knauf Cleaneo Akustik Alçıpan
Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları
San. ve Tic. A.Ş.
YILIN YANGIN YALITIMI ÜRÜNÜ
İzoberrock CS 35 Eko Mantolama /
Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
BAŞARI ÖDÜLÜ
Nurcan Özdemir / Epsa Yalıtım
Yönetim Kurulu Başkanı

FİRMA TANITIMI

Deniz Yalıtım: Isı Yalıtımında Yerelden Evrensele

Kadın Eliyle!
D

eniz Yalıtım ve Konut Sistemleri San.
ve Tic. Limited Şirketi Çorum’da faaliyet gösteren bir firma. 2009 yılında
üretime geçen Deniz Yalıtım, hem kendi sektöründe hem de Türkiye sanayi kuruluşları
arasında örnek gösterilebilecek bir kuruluş.
Çünkü, Çorum’da en son teknolojiye sahip
makineleri ve uzman kadrosu ile yalıtım sektörünün en önde gelen maddesi EPS (Expanded
Polistiren Sert Köpük) ve yapı kimyasalları
üretimi yapıyor. Isı yalıtımı konusunda insanların her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek, doğaya ve insana zarar vermeyen çevre
dostu ürünler üretiyor. Deniz Yalıtım markalı ısı
yalıtım levhalarının yanı sıra enjeksiyon tavan
kaplamaları, dekoratif ürünler, ambalaj ürünleri ve yapı kimyasalları üretiminde de faaliyet
gösteriyor. Tüm bunların arkasında bir kadın
eli var. Yurdagül Sivri.
Deniz Yalıtım, makine yüksek mühendisi
Yurdagül Sivri tarafından 2008 yılında kurulan
üçüncü şirket. Sivri’nin kurduğu birinci şirket,
Deniz Yalıtım’ın da ana şirketi sayılabilecek
Deniz Mühendislik Müşavirlik Taahhüt Tic.
Ltd. Şti. İkinci firma Dicle Mühendislik.
Yurdagül Sivri, Deniz Yalıtım, firma faaliyetleri, sektör ve Ar-Ge konusunda dergimize
şu açıklamalarda bulundu. “Her geçen gün
büyüyen EPS sektörü paralelinde büyüyen
firmamız Deniz Yalıtım ve Konut Sistemleri olarak, geçmiş senelerde elde ettiği bilgi birikimi
ve gerek ürün kalitesi gerek malzemenin teslim
tarihindeki duyarlılıktan dolayı müşterilerimizden aldığımız olumlu izlenimin bizde bıraktığı
özgüvenle, sektöre daha fazla hitap etmek ve
mevcut talebi karşılayabilmek adına, 2012 yılı
sonunda 3000 m’lik kapalı üretim alanımızı,
6000 m’ye çıkardık.
2011 Aralık ayında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı-OKA’ya sunduğumuz “Kadının Eli, Yalıtımın Gücü” projesini başarı ile
tamamlayarak, 2013 yılı Ocak ayında 60ton/
saat kapasiteli 3 ayrı hattan oluşan tam otomatik dev yapı kimyasalı tesisini üretime açtık
ve şimdilik FORCECHEM ve TURQCHEM markaları altında 40 çeşit toz grubu ürünle pazara
girdik.
Ayrıca, her zaman olduğu gibi kaliteyi ilke
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Deniz Yalıtım’dan Yurdagül Sivri

edinerek, kendi üretimimiz olan EPS ve yapı
kimyasalları ile oluşturduğumuz FORCETHERM markalı mantolama sistem paketimizle
pazarda yerimizi almaya başladık.
Yapmış olduğum girişimlerle 2010 yılında
Çorum Kadın Kent Konseyi tarafından Yılın
Kadın Girişimcisi seçildim. 2012 yılında
Garanti Bankası’nın yapmış olduğu Kadın
Girişimci Yarışması’nda, yöresinde fark yaratan 6250 kadın yarışmacı arasında ilk 6 kadın
arasına girdim. Sonrasında, Çorum Kadın Girişimcileri tarafından 2013 Yılının Kadın Girişimcisi seçildim.
Bütün bu ödüller, “kaliteli ürün” anlayışıyla
sektörde tanınan, tam donanımlı laboratuvarda
hem yapı kimyasalı hem de EPS üreten Deniz
Yalıtım’ın bu ününü korumak, kalite çıtasını
sürekli yükseltmek ve Ar-Ge çalışmalarını çok
daha hızlı ve güvenilir olarak yapmak için bizim
motivasyonumuz oldu.
Dolayısıyla Deniz Yalıtım, ilk günden beri
yenilikçi anlayışı ve şirket içi düzenli eğitimleri ile, yalıtım ve yapı kimyasalı sektöründeki
faaliyetlerine büyüyerek devam etmektedir.
Öte yandan yalıtım sektörü de her geçen
gün büyümesine rağmen, kalitesiz ve standart dışı üretim yapan firma sayısının da her
geçen gün arttığını görmek bizleri üzmektedir.
Ucuz ve kalitesiz üretim de, piyasada kârlılık

oranının haddinden çok düşmesi sonucunu
getirmektedir. Bunların yanı sıra, nakliye maliyetlerinden dolayı belirli bir mesafenin ötesine
satma imkânının olmaması, olumsuzluğu artıran bir diğer faktördür. Ancak, özel ve kaliteli
ürün ürettiğiniz zaman mesafe engel olmaktan
çıkmaktadır. Ama bu da, pahalı maliyet ve yeni
yatırımlar demektir. Yüksek işletme sermayesi gerekliliği, sektörün önündeki en önemli
sorunlardandır. Bu nedenle maalesef sektör,
düşük karlılıktan dolayı Ar-Ge çalışmalarına
yeterince bütçe ayıramamaktadır.
Ayrıca geldiğimiz noktaya baktığımızda,
ülkemizdeki insanların yalıtım konusunda
daha yeni yeni bilinçlendiğini, bu sebepten
dolayı da Avrupa’ya kıyasla bu konularda çok
geride kaldığımızı düşünüyorum. Enerji performans yönetmeliği henüz gerçek anlamda
uygulanmaya başlanmamış olmakla birlikte,
yakın gelecekte yalıtım kalınlıklarının birkaç
kat artacağı açıktır. Yeni yönetmeliğe göre
λ=0,035 W/mK ısı iletim katsayısı olan 22 kg/
m³ yoğunluktaki EPS ısı yalıtım levhası ile, 2.
derece gün bölgesindeki iller için bile, bir binanın A sınıfı olabilmesi için çatıda 50 cm, dış
duvarda 35 cm, zeminde 35 cm; C sınıfı olabilmesi için ise çatıda 20 cm, dış duvarda 10 cm,
zeminde 10 cm yalıtım levhası kullanılması
gerekmektedir. Günümüzde uygulanmakta
olan yalıtım kalınlıklarına göre; binaların E ya
da F sınıfında olduğu yalıtım yapılmış binaların bile yeniden yalıtım yaptırmak zorunda
kalacağı açıktır. Şu anda yeni projelerde yalıtım kalınlığı belirlenirken, alt limit olarak TSE
825’te belirtilen U değerleri kullanılmaktadır.
Ancak bütün bu hesaplar yapılırken binanın
enerji sınıfı göz ardı edilmektedir.
Gerekli denetlemeleri ve yasal düzenlemeleri yapacak ilgili kurumlara bu konuda
büyük görev düşmektedir. Bu süreçte; Üniversitelerde Yalıtım Mühendisliği bölümlerinin açılması, Endüstri Meslek Liselerinde
ilgili bölümler açılarak eğitimli ara eleman
yetiştirilmesi, Devlet-Üniversite-Özel sektör
işbirliğinin sağlanması, sektörün sorunlarına
çözüm üretecektir. Bu sayede bilinçli bir tüketimin de, bu tip sorunları ortadan kaldıracağına
inanıyorum.” n

ÇEVİRİ

EPS ve Çevre
H

emen hemen herkesin ozon tabakası, asit yağmurları, geri dönüşüm ve
atıkların imhası yöntemleri hakkında
kulak aşinalığı var; ama bu konular hakkında
maalesef birçok kişi yanlış bilgilendirme ve
yetersiz eğitim sebebiyle yeterli miktarda
bilgi birikimine sahip değil. Bu eğitimsizlik ve
bilgisizlik, bazı yanlışların gerçeklerle iç içe
girmesine neden olmuştur. Bu durumdan en
fazla etkilenen ürünlerden biri de plastik türevli
malzemeleridir.
Neyse ki yeni eko-denge sistemi, malzemelerin tüm yaşam döngüsü (üretim, geri
dönüşüm, imhası) boyunca çevreye etkilerini
objektif olarak değerlendirilmesini sağlar.
Genleştirilmiş polistiren (EPS) hem kaynakların yüksek verimle kullanılmasını sağlıyor
hem de çevreye etkisi yok denecek kadar az.
Bu da birçok sektörde EPS’ yi bir adım öne
çıkarıyor.
Bu yazıdaki ana hedefte EPS hakkında
bilinen bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesidir.
EPS kullanımının ozon tabakası üzerinde
ne olursa olsun hiçbir etkisi yoktur.
Ozon tabakası dünya zemininden 15-50
km uzağında ince bir tabakadır. Ozon tabakası güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları
filtreler. Geçtiğimiz on yıl içinde yapılan araştırmalar sonucu kloroflorokarbon(CFC) sınıfı bazı
kimyasalların ozon tabakasına büyük zararlar
verdiği görülmüştür.(CFC) içinde bulunan klor
ozon moleküllerinin büyük zararlar görmesine
neden olur. EPS ‘nin tüm üretim ve kullanım
sürecinde kesinlikle CFC kullanımı yoktur.
EPS ’nin ısı yalıtım ve ambalajlama malzemesi olarak kullanılması “küresel ısınma” ve
“asit yağmurlarına” neden olan emisyonları
azaltır.
Sera gazları diye adlandırılan
karbondioksit, su buharı
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ve ozon kısa dalga radyasyonlarının geçmesine izin verirken, uzun dalga radyasyonları
absorbe ederler. Yerküre, Güneş’ten gelen
kısa dalgalı ışınımın bir bölümünü yeryüzünde,
bir bölümünü alt atmosferde (troposferde)
emer. Güneş ışınımın bir bölümü ise, emilme
gerçekleşmeden, yüzeyden ve atmosferden
yansıyarak uzaya kaçar. Yüzeyde ve troposferde tutulan enerji, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla yeryüzüne dağılır ve uzun dalgalı yer
ışınımı olarak atmosfere geri verilir. Dalgalı yer
ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması
nedeniyle Yerküre’nin Yeryüzünden salınan
uzun dalgalı ışınımın önemli bir bölümü,
yine atmosfer tarafından emilir ve daha az
Güneş enerjisi alan yüksek enlemlerde ve
düşük sıcaklıklarda salınır. Atmosferdeki
gazlar(Karbondioksit, metan, su buharı), gelen
güneş ışınlarına karşı geçirgendir ancak yeryüzünden ve bulutlardan yansıyan ışınları ise
tutarlar. Isı dengesini düzenleyen bu doğal
süreç “sera etkisi” olarak adlandırılmaktadır.
Bu etki olmasaydı yeryüzü sıcaklığı yaklaşık
olarak 300 0C daha düşük olacaktı.
Geçen yüzyıl boyunca fosil yakıt yakma
tarımsal faaliyetler ve ulaşım sera gazlarının artmasında büyük bir rol oynamıştır. Bu
durum sıcaklığın her geçen gün artmasına
neden olur.
Asit yağmurlarına özellikle iki grup gazlar
neden olur; kükürt oksitler ve azot oksitler.
Güç elde etmek için kükürt oksitler önemli
bir bileşiktir, azot oksitler ise egzoz emisyonlarının bir bileşenidir. Salınan bu gazlar hava
içindeki nemde çözülür ve havanın asit miktarını arttırır. Ne zaman bu nem yağmur olarak
yeryüzüne düşse içerdiği asit miktarı nedeniyle
dünyadaki canlı yaşamına büyük zararlar verir.
Bilim adamları yukarıda bahsettiğimiz iki
sorunu önlemek için gereken en önemli

etkenin kükürt oksit ve azot oksit emisyonlarının azaltılması olduğu fikrinde birleşiyorlar.
Bunu sağlamak içinde en pratik yöntem ısıtma
ve ulaşımda enerji verimliliği sayesinde fosil
yakıt tüketimini azaltmaktır.
EPS yalıtım sistemleri binalarda enerji
tasarrufuna önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. EPS kullanılan binalarda yıllık ısınma
maliyetleri %30-%70 arasında azalmaktadır.
Bu durum daha az fosil yakıt kullanımı sayesinde olmaktadır, daha az fosil yakıt daha az
hava kirliliği, daha az kükürt oksit ve azot oksit
gaz emisyonu demektir. Bu durumda küresel
ısınma ve asit yağmurlarının kısmen de olsa
engellemesi demektir. Ayrıca EPS dayanıklı
olduğu için uzun süreli kullanılabilir bu da yıllar
boyunca enerji tasarrufu demektedir.
EPS üretim kullanım ve geri dönüşüm
prosesleri standartlar çerçevesinde kalındığı
sürece çevre ve insan sağlığı için kesinlikle
hiçbir risk oluşturmaz.
EPS’nin %98’i hava %2’si polistirendir.
Polistirenin yapı taşı stiren 60 yılı aşkın süredir
endüstrinin çeşitli sektörlerinde kullanılmaktadır. Stiren ile çilek, fındık, kahve, bira, şarap,
fasulye gibi birçok doğal gıdada karşılaşabiliriz.
Stirenin sağlık üzerinde; özellikle kanser ile
bağlantısı olup olmadığını anlamak için son
yıllarda birçok araştırma yapılmıştır. 45 yıldır
stirene maruz 50.000 işçi izlenmektedir ve
bu işçiler üzerinde stirenin kanserle ilgili bir
ilişkisi saptanmadı.
Ayrıca binalarda yalıtım malzemesi olarak
EPS’nin kullanılmasının herhangi bir sağlık
riski oluşturmadığı da yapılan araştırmalar
sonucu kanıtlanmıştır. Yine de Avrupalı üreticiler, EPS dönüşüm süreci ve ürünlerinin
güvenli olduğundan emin olmak için, pro-aktif
olarak kendi ürünlerinde kalıntı stiren düzeyini
azaltmak için anlaştılar. İmalat işleminde stirenin yaklaşık %99,9’u polistirene dönüştürülür.
EPS üretim ve geri dönüşüm tesisleri ve
fabrikalarında işçiler stiren ve pentan gazına
maruz kalmaktadırlar. İyi bir endüstriyel hijyenin sağlanması sonucunda bu gazların insan
sağlığına en ufak kötü bir etkisi yoktur. Ayrıca
EPS içine çeşitli nedenlerle çeşitli ek ilave
maddeler eklenebilir (örn. Yangına dayanıklılığı
arttırmak için). Bu malzemeler çok düşük konsantrasyonlarda kullanılmasına rağmen insan
sağlığı ve çevre koşullarına zararsız olmasına
dikkat edilerek seçilir.

ÇEVİRİ

EPS tüm atıklarının kütlesinin %0,1’inden
daha azını oluşturuyor. EPS ambalajları
büyük bir kısmı belediye atıklarına gider.
Bu atıklar evler ve ofislerden toplanan atıklardır. Belediye atıkları tüm atıkların yalnızca
%5’ini oluşturur. Bununda EPS yaklaşık olarak %1,5’ini oluşturmaktadır.
EPS’nin atık miktarına çok fazla katkıda
bulunduğu düşüncesi kapladığı hacimden
kaynaklanır. EPS atıklar sıkıştırıldıktan ve
parçalandıktan sonra açıkça atık katkısının
az olduğu görülecektir.
EPS’nin atık katkısı az olmasına rağmen
yine de ürün takibi ve geri dönüşüme gerekli
önemin verilmesi gerekmektedir.
EPS için, yeniden kullanma, hammadde
geri dönüşümü, enerji geri kazanımı, mekanik geri dönüşüm ve depolama gibi birçok
atık yönetim sistemi vardır.
Kullanılan teknolojiler geri dönüşüm yapılacak EPS miktarı ve toplanan atık komposizyonuna bağlı olarak değişebilir. Geri dönüşüm
teknikleri seçilirken; üretilen malların değerini
maksimize etmek için, depolama, taşıma ve
atık temizliği gibi harcamaları minimize etmek
için uygun olan yöntemin seçimine dikkat edilmelidir..
Aşağıda uygulanabilecek bazı geri dönüşüm metotları verilmiştir.

Yeniden Kullanma
Paketleme, ambalajlamada yeniden kullanılabildiği gibi ayrıca hafif beton, hücresel
tuğla ve yalıtım sıvası gibi hafif agregaların
üretiminde dolgu malzemesi olarak yeniden
kullanılabilir

Mekanik Geri Dönüşüm
Plastiklerin geri dönüşüm değerleri, diğer
materyallerden ayıklanıp temizlenince yüksektir. EPS kolayca tanınabilir ve genellikle
beyaz eşya ve elektronik sistemler gibi temiz
materyallerin ambalajlanmasında kullanılır.
Buda geri dönüşümünün kolay ve değerlerinin
yüksek olmasını sağlar.
Daha önce kullanılmış ve atık haline gelmiş
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EPS, öğütme makinalarında öğütülür ve yeni
EPS malzemesiyle karıştırılarak köpük mamulü
elde edilebilir. Bu işleme alternatif olarak EPS
artıkları eritilerek ekstrüde edilerek bitki kapları
vb. ürünlerin yapımında kullanılabilirler.

Geri Dönüşüm yöntemlerinin yanında EPS’
nin içerdiği enerji yeniden kazandırılabilir. EPS
fuel-oil yakıtla yaklaşık olarak aynı kalorifik
değere sahiptir. Elektrik üretmek ve ısıtma
için EPS’nin enerjisinin geri kazanımı yöntemi
kullanılmaktadır. EPS’nin bu kalorifik değerlerinden birçok ülkede belediyeler katı atık fırınlarında kullanılıyor. Emisyon kontrol sistemleri
ile birlikte kurulan bu fırınlar insan sağlığına ve
çevreye hiçbir zarar vermeden büyük nüfuslu
şehirlerde kullanılıyor.

dan EPS’ nin çöp alanlarında herhangi bir ters
etkisi yoktur. Ancak bu yöntem yukarıdaki yöntemlerden sonra son çare olarak kullanılmalıdır. Herhangi bir maddenin çevresel etkileri
ile ilgili geniş bir fikre sahip olmak istiyorsak,
yeniden kullanılabilir olması, üretilmesi için
gerekli olan enerji gibi üretiminden itibaren
bütün etkileri göz önünde bulundurmamız
gerekiyor. Bu şekilde bakıldığında diğer alternatifleriyle karşılaştırıldığında dünya kaynaklarının kullanılmasında EPS’nin ne kadar verimli
olduğu görülecektir. Petrolün sadece %4’lük
bir kısmı plastik yapımı için kullanılır geri kalan
kısım ısıtma vb. sektörlerde kullanılır. Plastik
için kullanılan bu küçük kısım çevreye zarar
vermeden en etkili şekilde kullanılan kısımdır.
Polistirenin verimliliği hakkında şu örnek
açıklayıcı olacaktır; polistiren bardak yerine
kağıt bardak kullanılması, 15 kat daha fazla
kimyasal, 13 kat daha fazla elektrik 170 kat
daha fazla su kullanılması demektir.
Üretilen EPS malzemelerinin %60’lık kısmı
ısı yalıtımı sektöründe binalarda kullanılır. Isı
yalıtımında kullanılan EPS 50 yılı aşkın bir
süre fonksiyonel olarak kullanılabilir. Kullanılan
EPS’nin her bir kilogramı yakıt olarak kullanılan
fueloilden 150 kg tasarruf demektir.

Çöp Depolama

Kaynak:

Jeolojik uygun alanlar varsa çöplerin depolanması hala en basit ve ucuz yöntemdir.
Mekanik olarak stabil ve eylemsiz olduğun-

MAC PAC S.A.
http://www.macpac.gr/0010000011/
choosing-raw-materials.html n

Hammadde Geri Dönüşümü
Bu işlem plastik malzemenin uzun molekül
zincirlerini parçalanması sayesinde rafineri
ve petrokimya süreçleri sayesinde yeniden
kullanılabilir hale getirilmesidir. Bu geri dönüşüm yöntemi henüz emekleme aşamasında
olmasına rağmen, sektör tarafından bu yöntem
üzerinde yoğun ar-ge çalışmaları yapılıyor.

Enerji Geri Kazanımı
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SERTAÇ SÜRÜR
Eastchem Ticari Direktörü

Eastchem ve Ravago

E

astchem, Türkiye’nin ilk ve tek yerli EPS
hammadde üreticisi olup, Türkiye’de ve
yakın coğrafyamızda pazara yön veren
ve adından söz ettiren yegane EPS üreticisidir.
2006 yılında Monotez S.A. ile yapılan knowhow anlaşması sonucunda, yıllık 10 bin ton
civarı olan üretim kapasitesini, 2012 yılından
itibaren 100 bin tonun üzerine çıkarmıştır.
Yerli üretici olarak, seri ve avantajlı üretim
yaparak liderliğini devam ettirmektedir.
Plastik hammaddeler konusunda Dünya’daki sayılı büyük firmalardan biri olan
Ravago Grubu (www.ravago.com), 2012 Aralık
ayında, Eastchem’i ve kardeş firması Monotez
S.A.’yı bünyesine almıştır. Ravago, 40’ı aşan
firma ve 4000’den fazla çalışanı ile plastik
hammade üretim, dağıtım ve ticaretinde global çözümler sunarak, yıllık bazda 6,5 milyar
avro’yu aşan ciroya ulaşmıştır.
Ravago ülkemizdeki yatırımlarına ilk olarak
1998 yılında Resinex-BMY’yi kurarak, ticaret
ve hammadde dağıtımıyla başlamıştır. Hızla
gerçekleştirilen hedefleri yeni yatırımlarla destekleyen Ravago, Türkiye’deki plastik hammadde tedariği konusunda ciddi bir konuma
gelmiştir. Halen grup çatısı altındaki 8 firma
ile hem üretim, hem de dağıtım alanlarındaki faaliyetleriyle, ülkemize yaptığı 50 milyon avro'yu geçen doğrudan yatırımıyla, 500
milyon avro’nun üzerinde bir ciroya ulaşmış
ve 500 kişiye de istihdam olanağı sağlamıştır.
Ravago, ülke ve pazar koşullarını iyi analiz
ederek attığı cesaretli adımlarla, Türkiye’deki
başarı grafiğini sürekli gelişerek büyüyen bir
noktaya taşımaktadır. Üst düzey yöneticisinden, alt kademe çalışanına kadar müşteri ve
kalite odaklı yaklaşımlar bu ivmeye gerekli desteği vermekte olup, Grubun yatırım ve büyüme
hedeflerini hız kesmeden devam ettirmesini
sağlamaktadır.

Ravago çatısı altındaki Eastchem;
Eastchem’in Ravago Grubu tarafından devralınmasının firma üzerindeki etkileri daha ilk
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günlerden itibaren başlamış, özellikle kalite ve
müşteri memnuniyeti üzerine odaklanılmıştır.
Eastchem’in zaten kendisini ispat etmiş ürün
ve servis kalitesi, Ravago Grubu'nun finansal
gücü, 50 yılı aşkın deneyim ve yapılanmaları ile
birleşince doğru sinerjilerin ortaya çıkışı kaçınılmaz olmuştur. Bugün Eastchem, 'Türkiye'de
EPS'deki Marka' alanındaki çalışmalarını,
ülkemiz coğrafyasının sağladığı avantajları da
dikkate alarak, Orta Doğu, Afrika, Kafkaslar ve
CIS ülkelerindeki pazarlara yön veren önemli
tedarikçisi olma noktasına taşımıştır. Böylelikle, ülke ekonomisinde hem ithalatı azaltacak
katma değerli ürünler üreterek, hem de güçlü
ihracatı sayesinde doğrudan döviz girdisi sağlayarak önemli katkılarda bulunmuştur.
Değişimin ve birleşmenin ortaya çıkardığı
olumlu sonuçlar, müşterilerimiz tarafından da
hızla hissedilmeye başlanmıştır. Bundan sonraki süreçlerde, Eastchem yatırım ve hedeflerini sadece kapasite arttırımına yönelik değil,
yüksek kaliteli ürün, doğru hizmet ve hızlı
tedarik güvencesiyle birlikte, “kazan-kazan"
şeklindeki müşteri odaklı yaklaşımlara ve
de inovasyon çalışmalarına yöneltmiştir. Bu
çalışmalar sonucu müşterilerimiz, hammadde
konusunda aradıkları güvenceyi, doğrudan/
sürekli ve en yakın konumdan temin eder
duruma gelmiştir.

Sektör yaklaşımları hakkında
EPS eski bir buluş olmasına karşın, ülkemizde ve dünyada yıllardır birçok sektörde
artan kullanım alanlarıyla gelişerek, kullanımı
yaygınlaşan önemli bir üründür. Bu gelişme
daha çok kalite ve sürdürülebilirlik alanlarında
olacaktır. Ülkemizde EPS, son yıllarda ambalaj uygulamalarının yanında, özellikle inşaat
sektöründeki yalıtım ve diğer teknik uygulamalarda çok önemli bir pozisyon almıştır. Bu
potansiyel, kanımızca bir çok sektörde olduğu
gibi, kalite standartlarını belirlenmeden hızlı
bir şekilde büyüdüğünden, piyasadaki oyuncuların ve son kullanıcıların ürün/piyasa bek-

lentilerini tam olarak karşılayamamış, dogma
bir sektör konumuna gelmiştir.
Eastchem, Türkiye EPS pazarındaki ilk ve
tek hammadde üreticisi olarak, her zaman
ürün ve servis kalitesine önem vermiştir ve
vermeye de devam edecektir. Eastchem, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalite standartlarının gelişmine olan desteğini sürdürmektedir.
Ayrıca, Eastchem EPS'deki yeni İNOVATİF
yaklaşımları sayesinde, ülkemizdeki tek üretici
olmanın verdiği sorumluluk ve bilinçle, sektör
derneklerinin çalışmalarına da katkı sağlamaktadır. Özellikle sektörün ihtiyacı olan, teknik
destek ve ürün geliştirme alanlarına yatırımlar
yaparak, EPS hammaddesi kullanan firmalara kalite ve maliyet iyileştirme konusunda
destek olmayı hedeflemektedir. Sektörümüz
bu somut adımların ortaya çıkardığı faydaları, önümüzdeki aylarda daha net hisseder
duruma gelecektir.

Sonuç
Eastchem ve Ravago birlikteliğinden ortaya
çıkan sinerji ile EPS 'yi hem çevreci yaklaşımların merkezine oturtmak, hem de değerli
müşterilerimiz ile birlikte sektörümüzün doğru
ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak önemli
hedeflerimizdendir. Ortaya çıkacak kazanç,
özellikle ülkemizin dışa bağımlı olan enerji
ihtiyacını azaltacak, bunun yanında önemli
bir döviz girdisi yaratarak, ülke ekonomisinde
de ciddi bir değer oluşturacaktır. n

Türkiye’de EPS’nin bugünü ve yarını...
Ravago Group’tan aldığı güçle,
sizlerle birlikte daha büyük hedeflere...

www.eastchem.com.tr
www.ravago.com
a Ravago Group Company
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Austrotherm Türkiye’ye yayılıyor

Avusturyalı Yalıtım Uzmanı İzmir Yakınlarında
İkinci Tesisini Hizmete Sokuyor

O

rta ve Doğu Avrupa’da kaliteli ısı yalıtımı alanında lider konumundaki Austrotherm Grubu Türkiye’deki bağlarını
güçlendiriyor. Mayıs ayında 4 milyon nüfusluk
bir kent olan İzmir’e 50 kilometre uzaklıktaki
Turgutlu’da yalıtım malzemeleri tesislerinin
ikincisi hizmete girdi. Yeni tesisinde de genleştirilmiş polistren olan EPS’den yüksek ısı
yalıtımı özellikli gri dış cephe levhaları üretiyor.
Yatırım tutarı 4 milyon Euro civarındadır. İnşa
çalışmaları sonlandığında, Turgutlu’da 40 kişi
istihdam edilecek.
Austrotherm CEO’su Peter Schmid
Türkiye’de bir diğer üretim konumuna karar
verme nedenlerine ‘Austrotherm, beş yıl
önce Boğaz’ı geçmeye cesaret eden ve bu
adımından kazançlı çıkan ilk Avrupalı EPS
yalıtım malzemeleri şirketidir. Yüksek kaliteli
yalıtım ürünlerimiz, birinci sınıf müşteri ve
servis hizmetimizle İstanbul’da bölgesel olarak iyi konumlanmış olan rakiplerimize karşılık verebildik. Ege’nin incisi İzmir’le İstanbul
arasındaki mesafede ve yaklaşık 10 milyon
nüfuslu bölgede yepyeni ilginç bir pazar oluşmaktadır. Ayrıca İzmir’in Expo 2020 fuarına
yaptığı katılım başvurusu da yapı sektöründeki beklentileri artırmaktadır’ sözleriyle açıklık
getirmektedir.
Şimdilerde inşaat patlaması Türkiye’nin
bazı bölgelerinde iki haneli büyüme oranları
ile biraz hafiflemiş olsa dahi, Peter Schmid
yenileme ve iyileştirme alanından kesin olarak
umutlu: ‘Ege bölgesinde kullanılan 2 ila 3
cm’lik yalıtım kalınlıkları yalıtım seviyesi için
oldukça düşük. 90’lı yılların sayısız yazlık evleri
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yenilenmeyi bekliyor. Burada düzgün ve akıllıca bir yalıtım ile tüketiciyi - özellikle iç mekân
iklimlendirilmesi (soğutması) için - oldukça
yüksek rakamlarda enerji tasarrufu sağlanabileceği konusunda bilinçlendirmeliyiz.’
Türk hükümeti tarafından yürütülen enerji
tasarrufuna yönelik konut vergisini enerji kimliğine bağlama tartışmaları Austrotherm’in
görüşlerini desteklemektedir. Buna göre iyi
yalıtılmış evlere gelecekte daha az konut vergisi tahakkuk edecektir.

Mayıs’ta 4 milyon nüfusluk bir kent olan İzmir’e
50 kilometre uzaklıktaki Turgutlu’da genleştirilmiş
polistren olan EPS’den yüksek ısı yalıtımı özellikli
gri dış cephe levhaları üretimi başlatılmıştır.

Austrotherm’in 2012 Başarı Çizgisi

Peter Schmid, Austrotherm şirketler grubu sahibi
ve Genel Müdürü, Turgutlu/Manisa’da ki ikinci
yeni üretim tesisinin açılmasının sevindirici
olduğunu söyledi.

Austrotherm şirketler grubu, geçen 2012
ticari yılında sayısı 11’i bulan ülkede 18 üretim
merkezinde cirosunu %8’lik artışla 245 milyon
Euro’ya çıkarmayı başarmış ve 31.12.2012
itibariyle toplam 830 kişi istihdam etmiştir.
Austrotherm, Türkiye’nin yanı sıra Avusturya,
Bosna Hersek, Bulgaristan, Almanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Macaristan’da da tesislere sahiptir.
Austrotherm’in Wittenberge/ Almanya’da ki
19. üretim tesisinin inşası halen sürmektedir.
Austrotherm grubu, aynı Baumit Wopfinger- ve Murexin-Grubu gibi, 31.12.2012 itibariyle 4.700 çalışanı ve 1,3 milyar Euro’luk
cirosuyla Schmid Industrie Holding’e aittir. n
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SELDA EVRİMLER
İnşaat Yüksek Mühendisi
Grofen Proje ve Teknik Pazarlama Müdürü

Sürdürülebilir Kalkınma ve Isı Yalıtımı

2

0. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte mal ve hizmet üretimi bir kalkınma
göstergesi olarak tanımlanmaya başlanmıştır.
Bu dönemde ekonomik büyüme, kalkınmanın hızlandırılması, işsizliğin önüne geçilmesi,
enflasyonun kontrolü gibi kısa vadeli politik
hareketlere öncelik verilmiştir. Ancak artan
dünya nüfusu, ihtiyaçları ve küreselleşme
doğal kaynaklar üstündeki baskıyı günden
güne daha da artırmaya başlamış, doğanın
“taşıma kapasitesi” sınırlara dayanmış ve
hatta aşılmıştır. Bütün bunlar gerçekleşirken
kalkınma ekonomisine yönelik eleştiriler artmaya başlamış, küresel boyuttaki zenginliğin
ve üretim-tüketim faaliyetlerinin devamlılığının
sorgulanması gerektiği düşüncesi doğmuştur.
Böylelikle toplumların gelişiminin devamlılığının sağlanmasında yalnızca ekonomik açıdan
değerlendirilme yapılması yerine ekonomik,
sosyal ve çevresel unsurları bir arada barındıran daha kapsamlı bir değerlendirmeye
gidilmesi gerektiği anlaşılmış ve kalkınmanın
sürdürülebilirliği tartışılmaya başlanmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Tanımı:
Sürdürülebilir Kalkınma (sustainable development), Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde,
“çevre değerlerinin ve doğal kaynakların
savurganlığa yol açamayacak biçimde akılcı
yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların
hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin sağlanmasını
amaçlayan çevreci dünya görüşü” biçiminde
açıklanmaktadır.
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1983 yılında kurulan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (World Commission for Environment and Development) Başkanı Bayan
Brundlant’a göre “Kalkınma olgusunu yoksul
ülkelerin var olmak amacıyla gerçekleştirdiği
ekonomik faaliyetler ile sınırlamak yanlıştır.
Çevre dediğimiz yer, hepimizin içinde yaşadığı
yerdir, kalkınma da o yerde durumumuzu
iyileştirmek için yaptığımız faaliyetlerin tümü
sonucu gerçekleşir.” Sürdürülebilir Kalkınma
kavramının tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlaması 1987 yılında Dünya Çevre
ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan
“Ortak Geleceğimiz” adlı raporla gerçekleşmiştir. Brundlant Raporu olarak da bilinen
“Ortak Geleceğimiz” adlı raporda Sürdürülebilir Kalkınma şu şekilde tanımlanmaktadır:
Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik yetenek ve olanaklarını kısıtlamaksızın, bugünkü ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu
tanım dikkate alınarak sürdürülebilir kalkınma
üç daire modeli ile şekillendirilmektedir (Şekil
1). Üç daire modeli, sürdürülebilirlik için ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda eş zamanlı
ve eşit kalkınma gerektiğinin bir gösterimidir. Çevrenin bu anlamda sınırlayıcı özelliği
bulunmaktadır (Şekil 2). Bu sınır şunu ifade
etmektedir: Çevresel açıdan refah olmadıkça
toplumsal ve ekonomik açıdan da refahtan
söz edilemez.

Çevresel

Ekonomi

Sürdürülebilir Kalkınma
Şekil 1

Çevre
Toplum
Ekonomi

Sürdürülebilir Kalkınma
Kavramının Tarihsel Gelişimi
Sürdürülebilir Kalkınma düşüncesinin
kavramsallaşması uzun bir dönemde gerçekleşmiştir. Kavram, başta Birleşmiş Milletler

Sosyal

Şekil 2
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olmak üzere, bir çok uluslararası kuruluşun
yapmış olduğu yoğun çalışmalar sonucunda
biçimlenmiştir. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren, gerek küresel ve gerekse ulusal ve yerel
düzeylerde bir çok bilimsel araştırma yapılmış
ve konferanslar düzenlenmiştir.
1972 yılında eğitimci, ekonomist, sosyolog, sanayici, ulusal ve uluslararası çalışandan
oluşan Roma Kulübü isimli strateji geliştirme
merkezi tarafından “Büyümenin Sınırları (The
Limits to Growth)” isimli bir rapor yayımlanmıştır. Bu rapora göre dünya önümüzdeki
100 yıl içerisinde büyümenin sınırlarına ulaşmış olacaktır. Nüfus, gıda güvenliği, üretim,
çevre kirliliği ve yenilenebilir olmayan doğal
kaynakların tüketimi doğal büyümenin önüne
geçtiği takdirde dünya taşıma kapasitesinin
çok üstüne çıkacak ve ciddi tehditlerle karşı
karşıya kalacaktır. Bu çalışma dünya ekonomisi ile çevrenin aynı paydada buluştuğu ilk
küresel adımdır.
Stockholm’de 1972 yılında ilk BM Çevre
Konferansı gerçekleştirilmiştir. Bu paltformda
dünya aynı amaç için ilk kez bir bu denli yaygın
bir şekilde bir araya gelmiştir. Çevre sorunlarının küresel oluşu ve sorumluluğun daima
ortak olduğu fikrinin benimsendiği konferansta
ayrıca ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin artırılmasında kalkınmanın rolü ve çevreyi koruma
faaliyetlerinin kalkınma önünde bir engel olmadığı üzerinde durulmuştur.
1983 yılında dönemin Norveç Başbakanı
Gro Harlem Brundtland başkanlığında kurulan
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED)
geleceğe yönelmek ve gelecekteki kuşakların çıkarlarını güvence altına almak görevini
üstlenmiştir. Bu amaçla, 1987 yılında pek
çok ülkeden temsilcilerden oluşan bir grup
tarafından “Ortak Geleceğimiz (Our Common Future)” isimli rapor hazırlanmıştır. Bu
rapora göre sürdürülebilir kalkınmanın üç
içeriği vardır;
• Mevcut büyümenin sürdürülemezliği,
• Bugünün ihtiyaçlarının karşılanması,
• Gelecek nesillerin yaşam kalitesinin ve
refahının güvence altına alınmasıdır.
Stockholm Konferansı ve Ortak Geleceğimiz Raporu içeriğinde uygulamaya ilişkin çalışmalar daha çok sınırlı ve teoriktir. Ancak bu
çalışmalar 1992’de Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’na
(UNCED) bir temel oluşturmuştur. Rio Konferansı, 178 ülke ile uluslararası alanda en fazla
katılımın gerçekleştiği bir Dünya Zirvesi’dir.
Zirvede İklim değişikliği, ormansızlaşma, biyolojik çeşitliliğin ve denizlerin korunması, yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi gibi önlem alınması
gereken ekonomik ve sosyal sorunlar ile izlene-

32 EPS haber • HAZİRAN 2013

cek politikalar ile kalkınmanın çevre üzerindeki
baskısı, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluk
ve gelişmişlik düzeyleri, üretim-tüketim alışkanlıkları ve uluslararası ekonominin etkileri
üzerine tartışmalar yürütülmüştür. Konferansta
oluşturulan temel belgelerden biri de “İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”dir.
1994 yılında yürürlüğe giren BM İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC)
temel amacı karbondioksit (CO2) ve diğer sera
gazı emisyonlarının azaltılması, atmosferdeki
sera gazı birikimlerini iklim sistemi üzerindeki
tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir
düzeyde tutulması, az gelişmiş ülkelere bu
yönde kaynak ve teknoloji transferi sağlanmasıdır. Sözleşme dahilinde Ek-I ülkeleri için
2000 yılına kadar sera gazı salınımlarını 1990
yılı düzeyine indirilmesi hedeflenmiştir. Ancak
bu hedef daha çok iyi niyet düzeyinde olup
yaptırım gücü zayıftır.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin
yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra 1997
yılında BM’nin Japonya’nın Kyoto kentinde
düzenlediği toplantıda BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi içerisinde katılımcı hükümetler tarafından “Kyoto Protokolü” imzalanmıştır. Protokol şimdiye değin imzalanmış en
geniş kapsamlı çevre işbirliği anlaşması olup
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin
sera gazı emisyonlarının azaltılmasına veya
sınırlandırılmasına yönelik hukuki açıdan bağlayıcı belgesidir. Protokolün Ek-B listesinde yer
alan ülkelerin toplam sera gazı emisyonlarını
2008-2012 döneminde, 1990 yılı seviyesinin
ortalama en az %5 altına indirmesini taahhüt etme zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Kyoto
Protokolü’ne resmen taraf olmuş, Protokol
kabul edildiğinde Sözleşmeye taraf olmadığı
için Protokolün EK-B listesinde yer almamıştır.
Bu nedenle Türkiye’nin ilk yükümlülük döneminde (2008-2012) sayısallaştırılmış sera gazı
emisyon azaltım veya sınırlama yükümlülüğü
yoktur. 2012 sonrası uluslararası iklim rejimine yönelik müzakereler devam etmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Isı
Yalıtımının Önemi
Sürdürülebilir kalkınmanın teknolojik açıdan amaç ve hedefleri ekosistemi kirletmeyen,
doğal kaynakların kullanımını en aza indiren,
daha verimli ve temiz teknolojilerle mevcutların değiştirilmesi, küresel karbondioksit (CO2)
salınımının sınırlandırılması amacıyla karbon
emisyonunun azaltılması ve diğer sera gazlarının atmosferik seviyelerinin kısa süre içinde
kararlı hale getirilmesi, zamanla fosil yakıt
kullanımının azaltılarak enerji kaynaklarının

sürdürülebilir hale getirilmesi, alternatif enerji
kaynaklarının geliştirilmesi, ozon tabakasının
korunması amacıyla kloroflorokarbonların
(CFC) kullanımının hızla terk edilmesi, doğal
sistemlerin desteklenmesi, geleneksel ve kirletici ihtiva eden teknolojilerin kullanımının
terk edilmesi, geri dönüşüme önem verilmesi
ve toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesidir.
Kömür, doğal gaz ve fuel oil gibi fosil yakıtların kullanımının artması, ormansızlaşma,
hızlı nüfus artışı gibi nedenlerle karbondioksit,
metan ve diazot monoksit gazlarının atmosferdeki yığılması artış göstermiştir. Bilim adamlarına göre bu artış küresel ısınmaya sebep
olmaktadır. Dünyanın dengeli bir biçimde
üzerindeki yaşamı koruması ve sürdürmesi
için atmosferdeki CO2 miktarının belirli bir
seviyeye düşürülmesi hedeflenmektedir.
AB Konseyi 2007 yılında bu konuya yönelik
olarak 2020 yılı için 3 tane hedef belirlemiştir.
• Sera etkisi yaratan CO2 salınımı 1990
yılı seviyesine göre en az %20 oranında
azaltılacak
• Toplam enerji tüketiminin %20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.
• Enerji verimliliği %20 arttırılarak, enerji
kullanımı %20 azaltılacak
Dünya enerji tüketiminin %40’ı binalarda
tüketilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde,
binalardaki enerji tüketiminin %70’i ısıtma ve
soğutma amaçlıdır.
Binaların daha az yakıtla ısıtılması durumunda açığa çıkan sera gazları da azalacaktır.
Isınma amacıyla tüketilen yakıtın azalması için
binalara yapılacak yalıtım uygulaması ile ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlanabileceği
saptanmıştır. Buna bağlı olarak açığa çıkan
sera gazlarının da yaklaşık yüzde 50 oranında
azalacağı belirlenmiştir.
Bu nedenle, Sürdürülebilir bir gelecek için
binalarda yapılabilecek en önemli uygulamalardan biri ısı yalıtımıdır.

Kaynaklar:
1. Sürdürülebilir Gelişme Sürecinin Tarihsel
Arka Planı, Yrd. Doç.Dr. Recep Bozlağan
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Yüksekokulu
2. Sürdürülebilir Kalkınma, Arzu Özyol
HYDRA Uluslararası Proje ve Danışmanlık
3. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre, Ceren
Aksu, Güney Ege Kalkınma Ajansı
4. İklim Değişikliği Politikaları ve Düşük
Karbon Ekonomisi, Prof.Dr. Hasan
Sarıkaya , TC. Çevre ve Orman Bakanlığı n
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GÖKHAN KORKMAZ
Alfor Plastik

Dış Cephe Isı Yalıtımında Kullanılan
Sıva Fileleri Hakkında

Ü

lkemiz ısı yalıtım pazarında kullanılan sıva fileleri yaklaşık 50 milyon m2
olarak ithal edilmektedir. Bu miktarın
yaklaşık yüzde 80’i Çin’den gelen ürünlerdir.
Çin’den gelen ve ETAG belgeli olarak anılan
ürünlerin çok az miktarının TS EN 13496 veya
ETAG 004 kriterlerine uygun olduğu beyan
edilmesine rağmen bu konuda tatmin edici
bir belge pazarda mevcut değildir. Bu durum
özellikle güvenilir sistem olarak üretilen ürünler
dışında, toplama yapılan ve “No Name” olarak
adlandırılan ürünlerle yapılan uygulamaların
orta ve uzun vadede birçok sorun ortaya çıkarabileceğini göstermektedir.
Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan sıva fileleri, beton içinde donatı görevi
yapan demirin işlevini görmektedir. Dış cephe
sıvalarının çatlayarak bozulmasını önlemek
için uzun yıllar performans değerlerini (TS
EN13496, TS EN 13499 ve ETAG 004) izin
verilebilir sınırlar içinde korumak zorundadır.
Özellikle alkali şartlandırma sonrası mukavemet değerleri, dış hava şartları ve ısı farklarından kaynaklanan gerilmelerin olumsuz etkisi
ve dolayısıyla zaman içinde sıva içinde çatlaklar oluşmasını önleyen performans değerlerini
göstermektedir.
Yapılan işin sorumluluğu ve vereceği zararlar gözönüne alınınca, firmaların kendi kontrol
sistemlerini kurmaları kaçınılmazdır. Dış cephe
sıvalarında kullanılan filelerin en önemli perfor34 EPS haber • HAZİRAN 2013
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mans kriterleri (ETAG 004 ve TS EN 13496, TS
EN 13499) aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:
- Atkı ve çözgü yönünde orijinal kopma
mukavemeti (Bf N/mm)
- Atkı ve çözgü yününde alkali şartlandırma

-

sonrası mukavemet azalması ∆Bf %)
Atkı ve çözgü yönünde alkali şartlandırma
sonrası mukavemet
Atkı ve çözgü yönündeki ip sayısı (13/11,
12/10 vs).
Yapılan çalışmalar ve tecrübelere göre

ülkemizde test edilen sıva filelerinin ideal ve
alt sınır değerleri yandaki grafikte özetlenmektedir. İdeal değerlerin elde edildiği ürünler genellikle E Glass olarak adlandırılan ve
pazarda yüzde 2-4 oranında satılan sistem
paketleri içinde yer alan sıva filesi ürünlerdir.
Bunun dışında kalan ve teknik olarak kabul
edilmesinde bir sakınca olmayan ürünler ise
ideal değer ve alt sınır değerleri arasında yer
alan sıva fileleridir ve pazarda C Glass olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu değerlerin
dışında kalan ve pazarda “No Name” olarak
adlandırılan toplama ve kontrolsüz paket sistemlerinin birçoğunda kullanılan sıva fileleri
(pazarın yüzde 50’si olarak varsayılmaktadır)
alt sınır değerlerinin altında yer alarak dıştan ısı
yalıtım uygulamaları için tehdit oluşturmaktadır. Sonuç olarak gerek tüketicilerin, profesyonellerin ve gerekse proje uzmanlarının dıştan
ısı yalıtım uygulaması yaptırırken;
- Ticari kaygılardan çok, sistem olarak dış
cephe ısı yalıtım ürünlerini pazara sunan,
sistemlerini çeşitli yöntemlerle (firma
garantisinde çok sigorta poliçeli ETAG
belgeli sistemler) güvence veren firmaları
tercih etmeleri önem arz etmektedir.
- Eğer ithalatçı firmalardan tedarik edilecekse gelen ürün partisinin ülkemizde
yapılan test raporlarını talep etmeleri
ve sorgulamaları, orta ve uzun vade
de yapıların cephelerinde oluşabilecek
olumsuzlukları önlemek için önem arz
etmektedir.
- Uzun vadede daha sağlıklı sonuçların
alınması için “TS EN 13496 (27 09
2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım
Malzemeleri-Cam Elyaflı Sıva Filesinin
Mekanik Özelliklerinin Tayini”, standart
İZODER tarafından kurulacak bir komisyonun çalışması sonucunda zorunlu
standart haline getirilmesidir. Böylece
pazara kontrolsüz sunulan ithal ürünlerin,
gümrük kontrolleri sırasında özellikle TSE
belgeli olmayan ürünlerin kontrolsüz olarak pazara sunulmasını azaltacak, kalite
seviyesini yükseltecektir.

Ürün

Standart

Çözgü (Warp) N

Atkı (Weft) N

Orijinal Kopma Mukavemeti
(Bf N/mm)

TS EN 13499

2000/1800 N veya
40/36 N/mm
(50 mm numune için)

2000/1800 N veya
40/36 N/mm
(50 mm numune için)

Alkali şartlandırma sonrası
mukavemet azalması (∆B %)

TS EN 13499 ve ETAG
004

< % 50

< % 50

Alkali şartlandırma sonrası mukavemet
(Bf N/mm)

> 20 N/mm

> 20 N/mm

ETAG 004
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Mantolama ve Çatı Kaplamada İdeal EPS

Extir CM Galileo lo 5 AE
®

ISIL İLETKENLİK ARALIĞI
NEDEN EXTIR CM GALİLEO IO 5 AE
Bu ürün, mantolama ve çatı yalıtımı uygulamalarında
aynı ısı yalıtım performansına daha az malzeme ile
ulaşarak fiyat-performans oranı optimizasyonu sağlar.
Açık gri renkli Extir CM Galileo lo 5 AE ile üretilen
bloklar ve diğer ürünler, onun mükemmel ısıl iletken
özelliğini mekanik mukavemet ve üstün güneş ışığı
dayanıklılığı ile birleştirerek kaplama öncesinde
levhalarda deformasyonu ve hatta erimeyi önler.

AVANTAJLARI
• Optimum baskı mukavemeti
• Mükemmel lambda değeri (aynı kalınlıktaki diğer
levhalara göre)
• Üstün güneş ışığı dayanıklılığı
• Daha az malzemeyle daha üstün performans
sağlar.
• Üstün ısı yalıtım değeri düşük lambda
• Kolay üretim süreci
• Düşük enerji sarfiyatı ile istenilen yoğunluğa
kolay erişim (14-20 kg/m3)
• Minimum toz sorunu

4 SAAT GÜNEŞE MARUZ KALAN LEVHADAKİ
KALINLIK AZALMASI
Güneş testi

Güneş ışığına maruz kaldığında sağda yer alan diğer ürüne göre solda
yer alan Galileo lo 5 AE üretilen levhaların neredeyse hiç zarar görmediği
ve bütünlüğünü koruduğu görülmektedir.

Palmers Uluslararası Ticaret ve Kimya Ltd. Şti.
Cemil Topuzlu Cad. No: 26 D: 2
Çiftehavuzlar-Kadıköy / İSTANBUL
Tel : 0216 449 95 17
Faks : 0216 338 61 92
www.palmerschemical.com
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Mantolamada Doğru Teknik Özelliklere Sahip
Yalıtım Malzemesi Seçilmeli
n İNŞ. MÜH. MURAT KENET
EPSDER Genel Sekreterö

K

ışın içerideki sıcak havanın dışarı çıkmasına yaz aylarında da dışarıdaki
sıcak havanın içeri girmesine engel
olunarak ısı kaybı veya kazancının azaltılması
için yapı kabuğu ile birlikte farklı tipte ısıtma
veya soğutma araçları kullanılarak mücadele
edilir. Bu mücadelede binanın atmosferik
şartlara açık tüm yapı kabuğu yüzeylerinin
ısı transferlerini engellemek için ısı yalıtım
levhaları kullanılarak kaplanmasına ve daha
sonrada üzerlerinin sıvanarak boyanmasına
mantolama adı verilmekte, ısı transferini
azaltmayı sağlayan malzemelere ise ısı yalıtım
malzemeleri adı verilmektedir.
Mantolama bir sistem olup tüm bileşenleri

38 EPS haber • HAZİRAN 2013

doğru seçilmeli ısı yalıtım levhalarının yüzeye
ankrajlanmasını sağlayan özel dübeller, yine
levhaların yüzeye yapışmasını sağlayıcı özel
yapıştırma harcı ve mantolamaya özel sıva
harcı, sıva aderansını artıran sıva filesi, sıva
filesi üzerine gelen kaplama ve boyalar, boşluklarda kullanılmak üzere tasarlanmış alüminyum veya plastik esaslı tüm profiller yeterli
kalite ve uygun standartlarda olmalıdır. Sistemin doğru ve kaliteli malzeme ile oluşturulması
sonrası en az bunun kadar önemli olan doğru
uygulama ile de hem ısı yalıtımı hem de binanın korozyona karşı dayanımı sağlanmış olur.
Mantolama yapı kabuğunun iç yüzeyinde,
içinde veya dış yüzeyinde uygulanabilir.

Fakat ısı köprülerini engellemek, yoğuşma
problemini daha sorunsuz çözmek, bina yapı
kabuğunu atmosferik şartlardan koruyarak
yapı bileşenlerinde oluşan büzülme ve genleşme gibi yıpratıcı etkilerden binayı korumak
açısından dış yüzeyden mantolama yapmak
daha doğru bir metoddur.
Sağladığı ekonomik katkı ile de 3-4 senede
kendisini amorti eder. Bu nedenle bir harcama
değil kazançlı bir yatırımdır. Yalıtımın korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek
yoktur, kalıcıdır ve bakım gerektirmez. Yaşam
konforunu artırır, bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur. Isı yalıtımı, dışardan
gelen gürültüyü emdiği için bir miktar ses
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yalıtımı da sağlar. Genel bir kazanç olarak
da, yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan
yakıttan çevreye zararlı olan fosil yakıtların çok
daha az kullanılması ve atmosfere bırakılan
zehirli gazların azalmasıdır.
Bu noktada EPS, teknik özellikleri, mantolama sisteminin diğer parçalarıyla olan
uyumu ve yüksek ısı yalıtım performansını
en ekonomik fiyatla sunmasıyla yalıtım malzemeleri arasından öne çıkar.
Ülkemizde mantolama denilince kışın daha
ekonomik ve konforlu ısınma akla gelir, hâlbuki
mantolama, sıcaktan korunma amaçlı olarak
yazın da çok etkin olan bir uygulamadır. Yaz
aylarında bilhassa güney cephesine bakan
dairelerde gündüz oturmak gece de rahat uyumak neredeyse mümkün değildir.
Ayrıca unutulmamalıdır ki bir mekanın
soğutulması için gereken enerji miktarı,
ısıtılması için gereken enerji miktarından
fazladır. Bu da konforlu bir yaşam ortamı
sağlanmak istenirse cebimizden çıkan paranın daha fazla olacağı anlamına gelmektedir.
Konforlu bir yaşam ortamı sağlamak için
her sene klima kullanımını arttırmaktayız. Bilhassa güney illerimizde klima kullanımı inanılmaz boyuttadır. Yapı kabuğunun sıcağa karşı
dayanıksızlığı klima kullanılarak kapatılmaya
çalışılmaktadır. Hâlbuki mekânı soğutma ihtiyacı, uygun kalınlıkta bir mantolama ve yalıtımın diğer gerekleri olan çatı, zemin yalıtımı
ve ısı yalıtımlı pencereler ile ortadan kaldırılabilir veya ufak kapasiteli klima ile çözülebilir.
Yalıtım, hem kendi cebimize hem de ülke
ekonomisine geri dönebilecek bir elektrik ve
cihaz tüketimini ifade eder ki, cari hesabımızın
ailece ve ülkece düzelmesinde büyük katkısı
olacaktır.
Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde,
uygulama kolaylığı ve ekonomik olmasının
yanında göz önüne alınması gereken bazı
teknik özelliklere sahip olması istenir.
Isıl iletkenlik katsayısı, malzemenin ısı
yalıtım değerini belirler, birbirine paralel iki
yüzey arasındaki sıcaklık farkı 1 ˚C olduğunda
birim zamanda birim alan ve birim kalınlıktan
geçen ısı miktarı olup birimi W/(m.K)’dır.
ISO ve CEN standartlarına göre de ısıl iletkenlik katsayısı 0,065 W/(m.K) değerinden
düşük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi
olarak tanımlanır. Bu değerin üstünde ısıl iletkenlik katsayısına sahip olan malzemeler ise
yapı malzemesi olarak adlandırılmaktadır.
Dolaysısı ile tuğla, gazbeton, bims blok,
cam mozaik, alüminyum kaplamalar, sıvalar
ve boyalar ısı yalıtım malzemesi değil, ancak
ısı yalıtım malzemelerine katkı yapabilecek
yapı malzemeleridirler. Keza bir malzemenin
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ısı iletkenlik katsayısının düşük olması da
tek başına yeterli bir unsur değildir. Isı yalıtım hesaplamalarında ısıl direnç (R) değeri
önemlidir.
EPS’nin TS 825’e göre ≥15 kg/m için ısıl
iletkenlik katsayısı 0,040 W/(m.K)olarak kabul
edilmiştir.
Karbonlu ve ≥15 kg/m EPS için ise bu
değer 0,032 W/(m.K) seviyesindedir.
Isı yalıtımı yapılmasının amacı ısı kayıp ve
kazançlarını önlemek olduğuna göre ısı yalıtım
malzemesinin bunlara karşı göstereceği direncin büyük olması gerekmektedir.
Isı Yalıtımı ≡ R = Isıl Direnç = Kalınlık (m)
/ Isıl İletkenlik Katsayısı (W/m.K) Kalınlık :
d (m)
Isı İletkenlik Katsayısı : λ (W/m.K)
denklemde görüldüğü gibi büyük kalınlığa ve
küçük ısıl iletkenlik katsayısına bağlıdır.
Görüldüğü üzere kalınlıkla birlikte ısıl
direnç artmaktadır (ETICS Isı Yalıtım Sistemleri
Standartlarında (TS EN 13499, TS EN 13500)
Isı Yalıtım Sistemlerinden istenen ısıl direnç
değeri 1 W/(m.K) ve üzeridir).
Durum böyleyken piyasada ısı yalıtım
boyası adı altında pazarlanmaya çalışılan
malzemelerin ne kadar iyi bir ısıl iletkenlik
katsayısına sahip olursa olsunlar sıfıra yakın
bir kalınlığa oranlanması sonucu çıkacak ısıl
direnç değerlerinin de ne kadar anlamsız olacağı aşikardır.
Keza ısı yalıtım sıvalarında da iyi bir ısı iletkenlik katsayısı ile birlikte uygulama kalınlığına
dikkat edilmesi gerekmekte, bilhassa soğuk
iklim bölgelerinde yapılacak uygulamalarda
klasik 1-2 cm sıvanın yetersiz kaldığı unutulmamalı, proje bazında çıkan hesaplamalar
dikkate alınmalıdır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği de Enerji Kimlik
Belgesi alımında Bina Enerji Sınıfının üst
seviyede çıkması için ısı yalıtımı kalınlığının
önemi unutulmamalıdır.
Başlıca önemli bir teknik özellik de Su
Buharı Geçirgenliği yani µ›dür.
Su buharı geçirgenliği, malzemenin belirli
sıcaklık, bağıl nem ve kalınlık koşulları altında
birim zamanda birim alandan geçen su buharı
miktarını ifade eder. (µ değeri düştükçe
malzemenin su buharı geçirgenliği artar, µ
değeri yükseldikçe su buharı geçirgenliği
azalır) Burada referans noktası havadır.
Havanın buhar direnç faktörü µ=1’dir.
Diğer malzemelerin µ değerleri, o malzemelerin aynı şartlardaki havaya göre kaç kat daha
fazla direnç gösterdiğini belirtir. Bu sebeple
yoğuşma olmaması için dışarıdan yalıtımda
düşük µ değeri, dolayısıyla su buharı geçirgenliği yüksek, içeriden yalıtımda ise yüksek µ
değeri, dolayısıyla su buharı geçirgenliği düşük

olan ısı yalıtım malzemeleri tercih edilmelidir.
EPS için µ = 20-100’dür. İstenen su buharı
geçirgenlik değerine bağlı olarak yoğunluğu
ayarlanabilir, yoğunluk arttıkça buhar geçirgenliği azalır.
Genellikle EPS mantolamada kullanılan
yoğunluk olan 16 kg/m için µ değeri 20-40
aralığındadır. Bu da malzemenin çok rahat
buhar difüzyonunu sağladığını, halk arasında
söylenen şekliyle nefes aldığını gösterir. (Nefes
almak demek havanın geçmesi demek değildir, burada söz konusu olan bina içerisinde
ortaya çıkan atık su buharının dış ortama geçişidir. Havanın maksimum %2’si su buharıdır).
Isı yalıtım malzemeleri uzun süreli basma,
eğilme, sıcaklık değişimler ve yüzeysel çekme
gibi fiziki şartlara dayanabilmeli ve deforme
olup boyutsal ve ısı yalıtımsal değerlerini
kaybetmemelidirler.
Isı yalıtım malzemelerinin basınç altında
kalınlığının azalması istenmeyen bir durum
olduğundan ısı yalıtım malzemelerinin
basınç dayanımı değil %10 deformasyondaki basınç gerilmesi esas alınır ve bu değere
%10 deformasyondaki basınç gerilmesi de.
EPS kullanıldığı yere göre doğru kalınlıkta ve
yoğunlukta kullanımı ile kısa ve uzun süreli
yüklemelere karşı üstün bir mekanik dayanım
gösterir ve ısı yalıtım değerini kaybetmez.
Isı yalıtım malzemeleri, bilhassa dış cephelerde büyük ısı farklılıklarına maruz kalır
bu sebeple boyutsal stabilite çok önemlidir.
EPS üretildikten sonra kısa bir sürede
boyutsal kararlılığını sağlar, uzunluk, genişlik
ve kalınlık olarak ısıl farklılıklardan etkilenmez.
EPS 17˚C‘lık sıcaklık farkında yaklaşık 1
mm/m boyutsal değişime uğrar ki bu da %0,1
demektir. Bu mertebedeki bir boyut değişikliği
sorun değildir ve ek tedbir alınmasını gerektirmez.
Isı yalıtım malzemelerinin sıcağa ve
soğuğa karşı uzun süreli azalmayan bir performans göstermeleri istenir.
EPS‘nin uzun sürede yoğunluğa ve çevre
şartlarına bağlı olarak maksimum 75-85 ˚C’ye,

MAKALE

minimum olarak –180 ˚C’ye kadar kullanılabilir. Bu nedenle de sıcak yerlerde olduğu kadar
çok soğuk tesisler için de ideal bir malzemedir.
Isı yalıtım malzemeleri içlerine su alırlarsa
ısı transferlerine karşı yalıtım değerleri azalır.
Bu sebeple giydirme cephelerde kullanılması
gereken taşyünü, camyünü gibi malzemeler
muhakkak buhar dengeleyici örtülerle korunmalıdır. Klasik mantolama sistemlerinde ise
üzeri çok fazla açıkta bırakılmadan ve yağmur,
kar etkilerine uzun süre maruz bırakılmadan
sistem üst katmanları ile kapatılmalıdır.
EPS ise kapalı gözenekli bir termoplastik malzemedir. Su emme oranı çok küçük
olduğu için direkt su ile temas etse bile özellikleri değişmez. Tamamen suya batırılmış EPS
numune testlerinde bile hacimce su emme
oranları kabul edilebilir düzeydedir. Kaldı ki
mantolamada kullanılan binalarda EPS tamamen suya batmış ve kaplamasız olarak kullanılmaz. Bu sebeple pratikte EPS ‘’su almaz’’
diye nitelendirilebilir.
Toprak altında veya şap içinde kullanılacak
EPS‘ler ise yüksek yoğunluklu olarak kullanı-
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lacağından ve yoğunluk artışı ile birlikte su
emme oranları daha da düşeceğinden EPS
bu tür uygulamalarda da yüksek performansla
kullanılabilir.
Bir diğer önemli teknik özellik de Yangına
Karşı Dayanımdır. TS EN 13501-1‘e göre
ısı yalıtım malzemelerinin ne şekilde ve nasıl
sınıflandırılabileceği belirtilmiştir. Buna göre
malzeme seçiminde kullanılan yer ve yapı fiziği
göz önüne alınmalı ayrıca malzemenin tek
başına mı yoksa bir sistem içinde mi kullanılacağı değerlendirilmelidir. Örneğin, giydirme
cephe gibi yalıtım malzemesinin üstünün kaplanmadığı yerlerde ve alevin direk temasının
söz konusu olduğu bölgelerde yangın sınıfı A
olan malzemeler tercih edilmelidir.
EPS ise TS EN 13501-1’e göre yanıcılık
sınıfı en az ‘’E’’ olan ve normal alevlenici
olarak tanımlanan bir malzemedir. EPS tek
başına iken hammaddesinde bulunan yangın geciktirici katkılar sebebi ile alev kaynağı
ile temas halinde yanar ve büzülerek hacmi
küçülmeye (EPS’nin %98’i havadır) ve alev
kaynağından kendiliğinden uzaklaşmaya

başlar. Kaynak uzaklaştırıldığında ise söner.
Kaldı ki EPS, ısı yalıtım sistemi uygulamasında
olduğu gibi yapı elemanları olan, sıva, şap,
alçıpan gibi malzemelerle kaplanarak kullanıldığından ve bu sebeple direk alev kaynağı
ile temas etmediğinden yangın sınıfı olarak,
üzerinde kullanılan kaplamanın yangın dayanım sınıfına yükselir.
Isı yalıtım malzemelerinden istenen bir
diğer özellik ise klasik yapı malzemelerine
ve bileşenlerine karşı tepkisiz olmasıdır. Yani
yapı esnasında genelde kullanılan çimento,
alçı, beton, kireç gibi malzemelere tepki vermemeli, aynı zamanda kullanım ömrü bina
ömrü ile eşdeğer olmalıdır. Kimyasallar ise
her türlü ısı yalıtım malzemesi ile çok farklı
tepkimelere sebep olabilen maddelerdir. Bu
sebeple her ısı yalıtım malzemesi için ayrı ayrı
değerlendirmelidirler. Genel teamül olarak ısı
yalıtım malzemeleri ile kimyasallar temas ettirilmemeli mümkün olduğunca ısı yalıtım malzemelerinin üzeri geçirimsiz ve kimyasallara
tepkisiz bir malzeme ile kaplandıktan sonra
kullanılmalıdırlar.
EPS ise doğru yerde, doğru kalınlıkta ve
doğru yoğunlukta kullanılıp yapı fiziği ve inşaat
kurallarına uyulduğu takdirde sonsuz ömürlü
bir malzemedir.
Isı yalıtım malzemeleri gerek üretimleri
esnasında gerekse sonrasında çevreye zarar
vermemeli, temas esnasında ise insan sağlığına zararlı olmamalıdır.
Üretim esnasında EPS hammaddesi olan
polistiren, şişirme ajanı olarak pentan kullanılarak su buharı ile ısıtılır ve kendi hacminin 50 katına kadar büyümesi sağlanır.
Üretim esnasında kullanılan şişirici gaz olan
pentan yerini kısa sürede hareketsiz ve kuru
havaya bırakırken CO ve su buharına dönüşür.
EPS‘nin içinde %98 oranında kuru ve durgun
hava vardır. Pentan doğada pek çok yerde
karşımıza çıkan ve sera gazları gurubuna dahil
olmayan bir ajandır.
Ayrıca üretiminin yoğun bir enerji sarfiyatı
gerektirmemesi de çevreyi kirletmemesine en
büyük sebeptir.
EPS’in mikroorganizmalar açısından bir
besin maddesi olmaması, su ile teması ile
eriyip, ayrışıp toprağa karışmaması, küflenip
çürümemesi dolayısı ile de doğaya zarar vermeyen bir malzemedir.
İnsan sağlına bir zararının olmadığının
en güzel kanıtı ise pek çok yiyecek ve
ilaç ambalajlamasında bu ürünlerle direk
temas etmesi ve tüm dünyada güvenle
kullanılmasıdır. EPS ayrıca çevreye saygı kriterlerinde önemli bir nokta olan geri dönüşümü
olan bir malzemedir. n

ÜYELERİMİZ

EPS Mamül Üretici Üyelerimiz
ANKARA

BATMAN

DOĞAN YALT.YAPI MALZ.MAD.SAN.TİC.A.Ş.
Çetin Emeç Bulv. Kabil Cd. 1296. Sk. No: 7
Aşağıöveçler-Ankara
TEL: 0312 478 04 78
FAX: 0312 478 44 78
tugrulozant@doganyalitim.com.tr
www.doganyalitim.com.tr

BURSA

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

BC YAPI MALZ. NAK.İNŞ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Koşuyolu Mh. Mahmut Yesari Sk.
No: 59 Koşuyolu / İstanbul
Tel : 0216 325 30 43
Faks : 0216 327 01 79
info@bcyapi.com.tr
www.bcyapi.com.tr

PANELSAN ÇATI ve ÇEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulv. Maşlak İş Merk. N5: 20/14
İskitler / ANKARA
Tel : 0312 342 03 82
Faks : 0312 342 03 80
info@panelsan.com
www.panelsan.com

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

BİRSAN YALITIM VE AMB. SAN. TİC. A.Ş.
İsmetpaşa Cad. No: 3 Kağıthane-İstanbul
Tel : 0212 294 15 00
Faks : 0212 294 11 01
birsan@birsanpor.com.tr
www.birsanpor.com.tr

ANKAPOR YALITIM VE AMB.SAN. TİC.A.Ş.
Yaşam Cd. No: 7/6 Söğütözü-Ankara
Tel : 0312 219 00 50
Faks : 0312 219 00 51
info@ankapor.com
www.ankapor.com

TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI İNŞ. MALZ.
YALITIM PRO. SAN. LTD. ŞTİ.
Demirciler Sit.2.Cd.No:6 Siteler-Ankara
Tel : 0312 864 06 50
Faks : 0312 351 22 73
info@tipor.com.tr
www.tipor.com.tr

ANTALYA

ANTPOR İNŞ. TURZ. İNŞ.MALZ.PAZ.VE TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım
24. Cd. No: 28 Antalya
Tel : 0242 258 12 98
Faks : 0242 258 00 63
info@antpor.com
www.antpor.com
BAŞERGÜN BOYA VE KİM.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
Org. San. Böl. 2.Etap 23.Cd.No:5
Döşemealtı / Antalya
Tel : 0242 258 16 30
Faks : 0242 258 16 09
m.ergun@cubo.com.tr
www.cubo.com.tr
KAR-YAPI TASARIM KARTONPİYER İNŞ.İML.TURZ.TAŞ.
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
mustafa@karsis.com.tr
www.kar-yapi.com

AYDIN

EGE-POL YALT.AMB.TİC.LTD.ŞTİ.
Ata Mh. Havaalanı Bulvarı Astim
3.Cd. No: 2 / Aydın
Tel : 0256 231 03 03
Faks : 0256 231 03 00
ege-pol@ege-pol.com
www.ege-pol.com

BARTIN

YAZLAR PAZARLAMA BETON VE PET. ÜRÜNLERİ
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
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TRC YALITIM
OSB 1.Cadde No:17 / Batman
Tel : 0488 213 19 19
Faks : 0488 213 19 21
info@trcyalitim.com
www.trcyalitim.com

ÇORUM

DENİZ YALITIM VE KONUT SİS.SAN.
TİC.LTD.ŞTİ
Cengiz Topel Cad. No:108 / Çorum
Tel : 0364 225 58 23
Faks : 0364 225 58 23
ysivri@denizyalitim.com.tr
www.denizyalitim.com.tr
HİTİT YALITIM VE YAPI MALZ. LTD.ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad.
No: 6 / Çorum
Tel : 0364 254 95 50
Faks : 0364 254 95 57
info@hitityalitim.com
www.hitityalitim.com

ELAZIĞ

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

ESKİŞEHİR

ÇETİN GRUP ENERJİ ÜRT.SİST.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KOBİ Org. San. Böl. 104.Cd. No:11 / Eskişehir
Tel : 0222 236 90 55
Faks : 0222 236 90 45
hikmet@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

İSTANBUL

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

BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SANAYİ A.Ş.
Karayolları Mh. 648. Sk. No: 22
Küçükköy G.O.Paşa / İstanbul
Tel : 0212 617 27 50 (4 Hat)
Faks : 0212 617 06 33
info@basas.com.tr
www.basas.com.tr

FİKSKİM PAZARLAMA A.Ş.
Tuzla Dericiler Organize Sanayi Sitesi
3. Yol H-21 Tuzla / İstanbul
Tel : 0216 394 88 00
Faks : 0216 394 88 08
info@fixkim.net
www.fixkim.net
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
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
ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mh.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
PAYER AMBALAJ YALT. KUYUM. VE GIDA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Şeyhli Mah. Kiram Sok. No:6 Pendik / İstanbul
Tel : 0216 378 21 33
Faks : 0216 378 18 67
payer@doruk.net.tr
www.payerambalaj.com
SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Beylikdüzü Birlik San. Sit. 2. Cd. No: 5
Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr

YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ
TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Aarnavutköy-istanbul
Tel : 0212 597 87 34
Faks : 0212 597 87 35
bilgi@yonyapi.com.tr
www.isolion.com.tr

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

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
AYMET BOYA MOB.SAN.TİC.A.Ş.
O.S.B. İnecik Mh.Sazyolu Cd. No:200
Melihgazi / Kayseri
Tel : 0352 322 21 00
Faks : 0352 322 21 03
info@aymetgrup.com.tr
www.aymetgrup.com.tr
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

MANİSA

İZMİR

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

EPS Hammadde Üreticisi
Üyelerimiz

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

MERSİN

TEKNO PANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ
ÜRETİM 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

SAMSUN

EKOTERM STYRPOR AMB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Yeni Cami Mh. O.S.B. 2.Cd. No: 15
Kavak / Samsun
Tel : 0362 741 52 50
Faks : 0362 741 52 99
ekotermeko@gmail.com
www.ekoterm.com.tr

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

SİNOP

KOCAELİ

SİVAS

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
YAPISER ÇATI ve CEPHE SAN.TİC. A.Ş.
Şekerpınar Mh. Süleyman Demirel Cd. No:4
Çayırova / Kocaeli
Tel : 0262 658 08 80
Faks : 0262 658 97 56
info@yapiser.com
www.yapiser.com

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
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

EPS Makina Üreticisi
Üyelerimiz
İSTANBUL

AKKAYA EPS MAK. İML.SAN.VE TİC.A.Ş
Büyük Kılıçlı Köyü No: 20
Silivri / İstanbul
Tel : 0212 748 46 00
Tel : 0212 748 46 05
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

EGE PROSES EPS KÖPÜK MAK. KALIP İML.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İ.T.O.B O.S.B. 10025 Sk.No:21
Tekeli-Menderes / İzmir
Tel : 0232 799 00 41
Faks : 0232 799 00 31
info@egeproses.com
www.egeproses.com

İSTANBUL

BASF TÜRK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mete Plaza Değirmenyolu Cd.Huzur Hoca Sk. No.
84 K. 9-17 İçerenköy / İstanbul
Tel : 0216 570 34 00
Faks : 0216 570 37 79
sevgul.keskin@basf.com
www.basf.com.tr
INEOS STYRENICS KİM. ÜRÜN. LTD. ŞTİ.
İnönü Cd. No: 83/A Seylan İş Mrk.
Kozyatağı / İstanbul
Tel : 0216 369 23 22
Faks : 0216 369 23 44
mehmet.parlak@ineosstyrenics.com
www.ineosstyrenics.com

İZMİR

EASTCHEM 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

EPS Hammadde İthalatçısı
Üyelerimiz
İSTANBUL

PALMERS ULUSLARARASI TİC.VE KİMYA LTD. ŞTİ.
Cemil Topuzlu Cad. No: 26 D: 2
Çiftehavuzlar-Kadıköy / İSTANBUL
Tel : 0216 449 95 17
Faks : 0216 338 61 92
erkan.korkmaz@palmerschemical.com
www.palmerschemical.com
POLİSAN KİMYA SAN. A.Ş.
İçerenköy Mh.Ali Nihat Tarlan Cd.
No: 86 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0216 578 56 00
Faks : 0216 577 66 11
www.polisankimya.com.tr
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
VİSTA KİMYA POLİMER PETROL VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Acarlar İş Mrk.B Blok Kat:4 Kavacık
Beykoz / İstanbul
Tel : 0216 331 11 41
Faks : 0216 331 11 45
info@vistakimya.com.tr
www.vistakimya.com.tr
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Müteahhitler, Yapı Denetim Kuruluşları,
İnşaat Firmaları ve Site Yöneticileri!
Kullanacağınız ısı yalıtım malzemesinin
beyan edilen değerleri ne kadar gerçekçi?

KONTROL TESTİ
UYGULATTIRDINIZ MI?

FİRMA TANITIMI

EPP (Genleşebilen Polipropilen)
Üretim Hatları ve Enjeksiyon Makinaları
n UMUT AKKAYA
Genel Müdür

E

PP - Genleşebilen Polipropilen malzemeden üretilmiş ürünler son yıllarda
hayatımıza her geçen gün daha fazla
girmektedir.
En çok kullanım alanı olan otomotiv sektörü, Türkiye‘de ki otomotiv sektörünün büyümesiyle birlikte hem makine üreticilerinin ,hem
de hammadde üreticilerinin ilgi odağı olmasını
sağlamıştır.
Türkiye‘de yıllık EPP hammadde tüketimi
tam olarak bilinmemekle birlikte, yıllık 600
ton düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir.
Bu hammaddeler nakliye açısından hacim
kaplayan ancak yükte hafif nakliyeler türündedir. Bu durumun önüne geçmek için EPP
hammaddesi üreten firmalar da son yıllarda,
hammaddeyi tekrar şişirilebilir halde müşterilerine sunmaktadır. Dünyada EPP hammaddesi üretimi yapan firmaların başlıcaları; BASF,
JSP ve Kaneka. Bu firmalardan BASF ve JSP
ürünlerini bizim makinalarımızda test etmiş
ve değişik projelerde makinalarımız kabul
görmüştür.
Ülkemizde bu konuda faaliyet gösteren
firmalar sırayla Atermit, Formplast, Mebant,
Polmar, Ototrim’dir.
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Bu firmalar ağırlıklı olarak otomotiv sanayine hizmet vermektedirler. Ancak bunun
yanı sıra EPP malzeme çok farklı alanlarda
kullanılmaktadır. Örneğin, ütü masalarının alt
tablaları, katlanabilir saklama kapları dünyada
kullanım alanlarındandır. Ülkemizde sadece
firmamız EPP enjeksiyon makinalarının ve

ön basınçlandırma sistemlerinin imalatını ve
satışını yapmaktadır. Şu ana kadar Slovenya,
Rusya ve Fas‘ta çeşitli firmalarda makinalarımız ve ön basınçlandırma tanklarımız çalışmaktadır. Firmamız EPP makinalarının yazılım
ve geliştirme sürecini Alman ortağımız olan
Foamatec firması ile ortak çalışmaları yaparak
tamamlamıştır.
Şu anda en ufak ölçülerden başlayarak,
en büyük ölçümüz olan 2 metre ölçüsüne
kadar olan makine tipleri ile müşterilerimize
hizmet veriyoruz.
Makinalar hızlı kalıp değiştirme sistemine
sahip, oransal buhar ve hava kontrolü ile
enerji tüketimleri bakımından daha ekonomik
işletme giderlerine sahiptirler.
EPP dolum enjektörleri, dolum tüpleri ve
kalıplar ile mevcut makinesi olan firmalara
da hizmet vermekteyiz. n

EPP Enjeksiyon Makinası

Enjeksiyon Makinası Genel Görünüm

Makina Parçaları
Proses Kontrol

Bachmann PLC

Pnömatik Kontrol

Festo

Hidrolik Ünite

Parker

Elektrik

Schneider

Vanalar

Gemü

Elektrik Servo

Schneider

Redüktör

Kep

Pnömatik Kontrol

Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A. Ş.

12.1” Dokunmatik Ekran

Hidrolik Ünite

Kontrol Paneli

İstifleme

Büyükkılıçlı Köyü No 224 TR 34570 Silivri - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 212 748 46 00 Pbx Fax: +90 212 748 46 05
www. akkaya-akkaya. com | www. akkaya. ru | E-mail: info@akkaya-akkaya. com

Isı Yalıtımında, Ambalajda ve Dekoratif Ürünlerde

İdeal Malzeme EPS
EPS SANAYİ DERNEĞİ ÜYELERİ (EPSDER-PÜD)

AKKAYA MAKİNA www.akkaya-akkaya.com • ANKAPOR YALITIM www.ankapor.com • ANTPOR www.antpor.com • ARPOL AMBALAJ www.arpol.com.tr
ATERMİT www.atermit.com • AUSTROTHERM www.austrotherm.com.tr • AYMET BOYA MOB. SAN. TİC. A.Ş. www.aymetgrup.com.tr
BASAŞ A.Ş. www.basas.com.tr • BAŞERGÜN www.basergun.com.tr • BASF TÜRK www.basf.com.tr • BC YAPI www.bcyapi.com.tr
BETEK BOYA www.betek.com.tr • BİRSAN YALITIM ve AMB. A.Ş. www.birsanpor.com.tr • BLOKSAN A.Ş. www.styrosan.com.tr
BSS BORAY A.Ş. www.bssstrafor.com • ÇETİN GRUP ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.cetingrup.com.tr • DENİZ YALITIM www.denizyalitim.com
DİLEKPOR www.dilekpor.com.tr • DOĞAN YALITIM SAN. TİC. A.Ş. www.doganyalitim.com.tr • EASTCHEM www.eastchem.com.tr
ED STRAFOR A.Ş. www.redboard.com.tr • EGE PROSES MAKİNA www.egeproses.com • EGE-POL www.ege-pol.com
EKOTERM STRAFOR www.ekoterm.com.tr • EPSA YALITIM www.epsa.com.tr • FİXKİM PAZARLAMA A.Ş. www.ﬁxkim.net • GÖKKUŞAĞI YAPI www.gys.com.tr
GROFEN www.grofen.com • HİTİT YALITIM www.hitityalitim.com• IGLOTEK ISI YALITIM A.Ş. www.igloo.com.tr • İMAMOĞLU A.Ş. www.imamoglucivi.com
INEOS NOVA www.ineos-nova.com • ISITAŞ YALITIM www.isitas.com.tr • KARPOL A.Ş. www.karsis.com.tr • KURTZ GmbH www.mtlmakina.com.tr
NOVAPOL İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ. www.novapol.com.tr • ORCAN A.Ş. www.orcangroup.com • ÖZKAR STRAFOR www.ozkarstrafor.com.tr
P.P. YALITIM A.Ş. www.poytherm.com • PALMERS LTD. ŞTİ. www.palmerschemical.com • PANELSAN A.Ş. www.panelsan.com
PAYER AMBALAJ www.payerambalaj.com • POLİSAN KİMYA www.polisankimya.com.tr • SENA YAPI www.senapor.com.tr
SERİCAM TİC. SAN. LTD. ŞTİ. www.seripol.com.tr • STROTON YALITIM A.Ş www.stroton.com.tr • TEKNOPANEL www.teknopanel.com.tr
TİRİTOĞLU LTD. ŞTİ. www.tipor.com.tr • TRAPEZ YALITIM LTD. ŞTİ. www.megaboard.com.tr • TRC YALITIM www.trcyalitim.com
TRICON ENERGY www.triconenergy.com • VİSTA KİMYA www.vistakimya.com.tr • YAPISER ÇATI ve CEPHE KAP. MALZ. İNŞ. SAN. TİC. www.yapiser.com
YAZLAR A.Ş. www.yp.com.tr • YÖN YAPI LTD. ŞTİ. www.yonyapi.com.tr

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

www.epsder.org.tr
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