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eni bir sayının heyecanı
ile değerli EPSDER’in ve
sektörümüzün çalışanlarına, güzel ülkemin katma
değer yaratan insanlara ve okuyucularımıza selam ve saygılarımı yolluyorum.
Sağlık ve huzur dileklerimle başlarken yüreğimizden geçen, güzel
ülkemizin her bir sektörünün çalışanlarının da huzur ve sağlık içinde
evine rahat bir şekilde ekmek götürebilmesidir.
Dileğimiz katma değeri olduğumuz ülkemizin her gün daha iyiye
daha güzele, layık olduğu yerlere
gelebilmesidir.
Ancak bizler, temsilcisi bulunduğumuz sektörler, meslekler, STK’lar,
resmi kurumlar vs. hepimiz bir olayı
veya bir işi zora sokmayı, içinden
çıkılmaz hale getirmeyi ve daha anla-

şılmaz pozisyonlara sokmayı çok iyi
bilen ve beceren tümleriz.
Bu güzel ülkenin yeni bir Yangın
Yönetmeliği’ne ihtiyacı vardı, oldu
da. 27/11/2007 tarihinde yayımlanan 2007/12937 sayılı Yangın
Yönetmeliği’nin bazı tanımlama ve
maddeleri 09/07/2015’de ‘’Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmelik’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ adı altında
yayımlandı. Yapılan yeni Yangın
Yönetmeliği’nin hangi eller ve zihniyetler çerçevesinde olduğu da
önemli.
Şimdi sormak lazım;
1- Çok mu bilimsel metotlar ve hazırlık evrelerinden geçti de hazırlandı
bu yönetmelik?
Bakıyorsunuz alakası yok. Kimse
nasıl hazırlandığını bilmiyor,
sadece görüntüde yüzlerce görüşler alındığını biliyoruz. Bakanlıkca
ilk hazırlanan ve görüşe açılan

çalışma ile çıkan bu yönetmelik çok
büyük farklılıklar taşıyor. Son ana
kadar yapılan farklı lobi faaliyetlerinin etkisi açık. Sektör olarak büyük
ölçekli cephe yangın deneyini yine
bizler yapıyoruz. Tüm yetkili insanları çağırıyoruz, bizzat durumu
görüyorlar ama nafile.
2- Peki yeni Yangın Yönetmeliği’nin
tüm sektörlere bakış açısı, yaklaşım
mesafesi aynı mı?
Bakıyorsunuz alakası yok, çünkü
yeni Yangın Yönetmeliği’nin özelikle
algı konusunda oynadığı, lehine
çalıştığı sektörler apaçık ortada.

“Yapılan değişiklikler ile yapılacak
mantolama uygulamalarının, ilgili
standart ve yönetmeliklerinde çok yüksek
ısı yalıtım şartlarına sahip Almanya,
Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerinkine
benzerlik gösterdiği görülmektedir.”

Yeni Yangın Yönetmeliği, Avrupa
Birliği ülkelerinin yüksek binalar için
harmonize ve zaruri bir ısı yalıtım
uygulama kararnamesi/yönetmeliği olmadığı, her AB ülkesinin kendi
inşaat standartları, iklimsel ve ekonomik koşullarını göz önüne alarak ısı
yalıtımı ve yangın konusunda kendi
yönetmeliklerini oluşturduğu dikkate
alınmadan, ülkemizde bir araştırma ve
test yapılmadan ve yapılan milyonlarca
metrekare mantolama uygulamasında
bir cephe yangın olayı yaşanmamış
olmasına rağmen, bazı AB ülkelerinin yangın yönetmeliğinden esinlenerek, tamamen bir takım lobilerin etkisi
altında kalınarak yayımlandı.

bu ülkelerdeki çok yüksek ısı yalıtım
standartları ve farklı son kat kaplama
uygulamaları vardır. Bahsi geçen ülkelerde mantolama kalınlıklarının, iklimsel
farklılıklara göre en az 10 cm ile 40 cm
aralığında, ortalamada ise 17 cm iken
ülkemizde TSE 825 Standardı hesaplaması gereğince, mantolama sistemlerinin kalınlıkları sıcak bölgelerde 3
santimetredir. Soğuk bölgelerde bile
8 santimetreyi geçmemektedir. Ortalaması ise 5 cm civarında bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizde mantolama
sistemlerinde son kat kaplama olarak
çimento bazlı ve organik malzeme içeriği çok düşük ürünler kullanılmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen Avrupa ülkelerinde ise, yangın güvenliği açısından
ülkemizde kullanılan çimento bazlı
ürünlere göre dezavantajlı olan organik ve daha ince son kat kaplamaların
kullanımı yaygındır. Dolayısı ile, hem
ısı yalıtım kalınlıklarımızın bahsi geçen
Avrupa ülkelerinden daha düşük
olması, hem de çimento bazlı ürünlerin
mantolamada son kat kaplama olarak kullanılması, sistemlerimizin bahsi
geçen ülkelerde kullanılan sistemlere
kıyasla yangın emniyeti bakımından
daha güvenli olmasını sağlamaktadır.

Yapılan değişiklikler ile yapılacak
mantolama uygulamalarının, ilgili standart ve yönetmeliklerinde çok yüksek
ısı yalıtım şartlarına sahip Almanya,
Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerinkine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Ancak, unutulmamalıdır ki,

Bu sebeplerden dolayı, bahsi geçen
ülkeler baz alınarak düzenlenmiş bu
uygulamayla TOKİ başta olmak üzere,
yapı sektöründeki ısı yalıtım ve inşaat
maliyetleri de gereksiz ve orantısız
artacak ve büyük uygulama zorlukları
yaşanacaktır.

3- Peki gelişmiş ülkeler normunda mı?
Hiç alakası yok. Peki ne ile alakası
var? Tamamen malum bir takım sektörlere yarayan, onların algısını düzelten, pazarlarını arttıran, bilimsellikten
uzak, lobi yoğun faaliyetiyle hazırlanmış, ORTAYA KARIŞIK bir yönetmelik.
Neresinden bakarsanız bakın tam bir
tutarsızlık örneği.

Değerli Kamu Yöneticileri
Maalesef bizim gücümüz, lobimiz
bu kadar ve maalesef sistemin kendisi
adil bir kurgu içinde değil.
Yıllarca enerji verimliliği dediniz.
Teşvikler verip ekonomiye kazandırdığınız, Bakanlık düzeyinde açılışlarına
gittiğiniz tesislerin tek tek kapanışına,
bu yönetmelikle insanların ekmeksiz
bırakılışına farkında olmadan katkı
sağladığınızı ve bazı diğer sektörlerin
ekmeğine yağ sürdüğünüzü görmüyor
musunuz?
Başka bir olayı daha sormak gerekir: Özel sektör ve TOKİ eliyle onlarca
yılda yapılan milyonlarca konutun,
yüzlerce binlerce okul, hastane, otel,
fabrika gibi binaların yalıtımının yüzde
80’i, yüksekliğe bakılmaksızın EPS ve
XPS’li sistemler ile yalıtıldı. Şimdi eski
yönetmeliğe göre bu yapılan binalar
yanlış mı yapıldı? Bu binaların yangın
güvenliği yok mu? Bu kadar Bakan,
Müsteşarlar, Müdürler, Mühendisler,
Belediyeler, Müşavirler, Müteahhitler
ve içinde oturan vatandaşlar herkes
yanlış mı yapmış bugüne kadar? Devlet yanlış mı yapmıştı? Peki Devlet’te
pardon var mıydı? Bu yönetmeliğe
göre varmış demek ki…
Bu nasıl bir yönetmelik hazırlamaktır?
Allah aşkına neden tüm sektörlere eşit ve bilimsel değerler ışığında
ülkemizin yararına iyi şeyler yapıl-
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“Günümüzde harmonize bir
standart oluşturmak için Avrupa
genelinde kullanılacak büyük ölçekli
cephe yangın test yöntemi ve standart
çalışması vardır.”
maz? Konu cephe yangını ise cephede niye sırf ısı yalıtım sistemlerinin
yanıcılık sınıfı sorgulanıyor. Eğer bir
tehlike varsa, örneğin benzer yanma
sınıfına sahip PVC doğramalarda, PVC
yağmur oluklarında, panjur, güneşlik
gibi malzemelerde niye bir sınırlamaya
gidilmiyor? Mantolama sistemlerinde
istenen sistem yangın testi neden giydirme binaların cephe sistemlerinde
istenmiyor? İç cephelerde kullanılan
malzemelerin ve sistemlerin yanma
sınıfları niye daha az, acaba iç cephe
yangınları dış cephe yangınlarından
daha mı az tehlikeli? Yangınlar, dıştan mı başlayıp içe gidiyor da biz bilmiyoruz, niye sırf dış cephe üzerine
gidiliyor?
Bu ve bunun gibi pek çok şeyi anlamakta zorluk çekiyoruz ve yetkililerden
geç olmadan bir cevap, bir çare ve
düzeltme bekliyoruz. Yarın çok geç
olabilir.
Hangi bilimsel veriler var elinizde
de bu yönetmeliği böyle arap saçına
çevirip, muğlak ve neyin amaçlandığını
anlayamadığımız maddelerle doldurdunuz? Bu yönetmeliği okuyan herkes
niye farklı anlıyor?
Bu bizce ortaya karışık bir yönetmelik, algısı farklı bir yönetmelik. Yazık
değil mi, binalarda 28,5 metrenin altı
parçalı bulutlu, gök gürültülü iken, 28,5
mmetrenin üstü bazı sektörler için atlas
mavisi gökyüzü. Bu nedir, böyle taraflı
yönetmelik olur mu? E yanma sınıfına
sahip EPS ısı yalıtım malzemelerinin,
ülkemizde gerek yüksek gerekse yük-
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sek olmayan binalarda en yaygın ve en
ekonomik olarak kullanılan ısı yalıtım
malzemesi olmasına karşın, şimdiye
kadar tarafımızca tespit edilmiş veya
tarafımıza ilgili kurum veya kuruluşlarca bilgisi verilmiş, “alevlerin cephe
boyunca ilerlemesine, üzeri fileli sıva
ile kaplı E yanma sınıfına sahip EPS
levhaların katkı sağladığı” hiçbir yangın bilgisi bulunmamaktadır.
Ayrıca konuya yönelik İtfaiye Müdürlüklerine yaptığımız resmi başvurular
da bu yönde olay veya olaylara ilişkin
bilgiler ile karşılaşılmamıştır.
Hal böyle iken, en ekonomik, en
hafif ve en kolay uygulama sistemleri
olan EPS’li ısı yalıtım malzemelerinin
yaygın kullanımını mesnetsiz savları ile
karalamaya çalışan, alternatif pahalı,
ağır, kullanımı ve uygulaması daha
zor olan yalıtım malzemelerinin lobisini
yapanlara kalırsak; mobilyalar taştan,
perdeler taş plakalardan, halılar mozaikten, pencereler taştan, hatta MDF
kapılar bile demir-beton karışımından
yapılması gerekecektir!
Günümüzde harmonize bir standart
oluşturmak için Avrupa genelinde kullanılacak büyük ölçekli cephe yangın
test yöntemi ve standart çalışması
vardır. Bunun için de Avrupa Teknik
Onay Kuruluşu EOTA, EOTA PT4 isimli
çalışma grubunu görevlendirmiştir. Test
yönetimini tanımlayan standardın 2013
yılında taslağı EOTA PT4 tarafından
görüşe de sunulmuş ve taslak Mart
2015’te onaylanmıştır. EOTA PT4’ün
hazırlanmış olduğu büyük ölçek test

yöntemi, Alman DIN 4120-20 ve İngiliz
BS 8414-1 standartlarında tanımlanan
büyük ölçek test yöntemleri baz alınarak oluşturulmuş olup bu taslağın
kısa süre zarfında tüm hazırlıklarının
tamamlanması ve yürürlüğe girmesi
beklenmektedir. Standardın hazırlanmasında temel alınan deney yöntemleri, yapılan tam ölçekli testler sonucunda, yani tam boyutlu bina ve bina
bölümlerinde gerçek hayatta karşılaşılan yangın yükleri ile çıkarılmış yangınlar sonucu ortaya konmuş verilerdir. Bu
sebepten EOTA PT4 tarafından hazırlanmış taslak standart, dış cephe ısı
yalıtım sistemlerinin gerçek yangınlar
karşısında ortaya koyacakları performansı birebir olarak yansıtmaktadır. Bu
standart ile tüm Avrupa ortak bir büyük
ölçek test yöntemine kavuşmuş olacaktır. Avrupa’da ortak olarak kullanılacak bu yeni test yöntemi ülkemizde de
gündeme alınmalı ve değerlendirilmeli
veya bu standart baz alınarak ulusal
bir büyük ölçekli yangın test standardı
hazırlanmalıdır. Bunun için gerekli altyapının bir an önce hazırlanmasına
başlanması gerekmektedir.
İşte Böyle Değerli Okuyucularım!
Herkes istediği yönde oyun oynamaya çalışır ve lobi yaparsa, yeterli
bilim ve teknoloji sermayesinden,
anlayış ve uzlaşıdan yoksun olursak,
ülkemizin milli bir yangın yönetmeliğine gerçekten ihtiyacı varken tüm
sektörleri ve tüm malzemeleri yanlışı
ve doğrusuyla vurgulayarak sergen
bir biçimde ortaya koymazsak, işte
böyle ORTAYA KARIŞIK bir Yeni Yangın
Yönetmeliği çıkar.
Zamanın her şeyin en iyi ilacı
olduğu ortada. Bilimin ve teknolojinin
tüm değerlerinin yaşamsal vazgeçilmezimiz olduğu bir dönemde, direnmenin ve olayları çarpıtmanın lobi ile
yön vermenin de kar edemeyeceği bir
gerçektir. Ülkemize ve insanlarımıza
akıl fikir ihsan olunması dileği ile sağlıklı ve güzel yarınlar.
Saygı ve sevgilerimi sunarım.
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Fuar ve Seminer Etkinliklerine
Devam Ediyor

2

015 yılının ilk fuarına Samsun’da
02-05 Nisan 2015 tarihlerinde
düzenlenen İnşaat Fuarı ile başladık. Fuar esnasında aynı zamanda
yılın ilk seminerini üyemiz Deniz Yalıtım
firması ile birlikte katılımcılara ve bölgesel
ilgililere verdik.
Seminer sunumu öncesi üyelerimiz, Deniz
Yalıtım Genel Müdürü Yurdagül Sivri ve CFN
Kimya Genel Müdürü Fuat Köktaş EPS sektörü ve Samsun Fuarı ile ilgili konuşmalar
yaptılar. Ayrıca Fuat Köktaş’a sektörümüze
yaptıkları katkılardan dolayı, dernek başkanımız Ümit Güneş tarafından plaket verildi.
Daha sonra “Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımında EPS” konulu sunum Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği öğretim görevlisi ve aynı zamanda
EPSDER danışman hocamız olan Prof. Dr.
İbrahim Uzun tarafından sunuldu.

2. fuar katılımımız ise Yapı Fuarı İstanbul
ile oldu. 1978’den bu yana düzenlenen Yapı
Fuarı - Turkeybuild İstanbul, yapı sektörünün
bütün bileşenlerini bir araya getiren en büyük
ve en önemli “Yapı Fuarı” olma özelliğini sürdürmektedir. EPSDER de bu etkinlik sayesinde
son kullanıcı, mimar ve mühendisler haricinde,
katılımcı EPS Sanayi Mensupları ile bir araya
gelip, güncel konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Fuar boyunca ziyaretçilerden
gelen soruları cevaplandırdı. EPS ile ilgili yazılı
broşür ve cd dağıtımı yapıldı. Ayrıca benzer
sektörel dernek yetkilileri ile bir araya gelindi.
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2015 İstanbu yapı fuarında ayrıca ilk defa
airpop® engineered air – Hava ile Tasarruf
adlı uluslararası kampanyanın tanıtımına başlandı ve konu ile ilgili görseller ziyaretçiler ile
paylaşıldı.
airpop® engineered air – Hava ile Tasarruf
kampanyası ile EPS’in
%98’inin durgun havadan oluştuğu, çok az bir
hammadde ile yüksek
oranda havanın ortak
kullanımı ile pek çok
alanda insana hizmet
eden bir mühendislik
başarısı elde edildiği
anlatılıyor.
airpop® engineered
air – Hava ile Tasarruf, Avrupa’da yaklaşık
olarak 600’den fazla farklı büyüklükteki üretici
firmayı temsil etmektedir. Bu üreticiler, toplam
1.300.000 ton EPS hammaddesinden nihai
airpop® engineered air – Hava ile Tasarruf
ürünleri imal etmektedirler. Ülkemiz ise yıllık
yaklaşık 200-220.000 ton’luk bir airpop imalatı
ile bu pazarın önde gelen ülkelerinden birisidir.
EPSDER 2015 yılı için 1-4 Ekim’de yapılacak Yapı Fuarı Ankara ve 5-8 Kasım 2015’de
yapılacak Yapı Fuarı İzmir etkinliklerine katılmayı planlamakta, ayrıca bu tür yapı fuarlarında bölgesel üye üreticilerimizden gelecek
talepler doğrultusunda yeni fuar etkinliklerine
de sıcak bakmaktadır.

2015 yılı ilk 6 aylık dönemde dernek üyemiz
Austrotherm birlikteliği ile İzmir, Manisa, Denizli
ve Uşak illerinde ilgili illerin İnşaat Mühendisleri Odaları ile işbirliği yaparak seminerler
düzenledik.
Seminerlerde dernek genel sekreterimiz
Murat Kenet, EPSDER ve sektör hakkında
genel bilgilendirmeler, Austrotherm firması
Pazarlama Müdürü Doğal İnallı ise firması,
EPS ve EPS uygulamaları hakkında genel bilgilendirmeler yaptı.
Seminerlerde “Isı Yalıtım Uygulamaları ve
Enerji Ekonomisinde EPS” konulu sunumu ise
yine Samsun Yapı Fuarı’nda olduğu gibi Prof.
Dr. İbrahim Uzun yaptı.
Uzun, sunumlarında enerji verimliliği ve
enerjide yaşanan savurgunluklardan, bu
savurgunluklarda alınabilecek önlemlerle
yapılabilecek tasarruftan, ısı yalıtımından ve
ısı yalıtımı yapabilen malzemelerin öne çıkan
özelliklerinden, ısı yalıtım hesaplamalarından
ve bu hesaplamalardaki ısı yalıtım malzemelerinin etkisinden bahsetti.
Sunumların hepsinde son bölümler soru
cevaplara ayrıldı. Burada gerek sunumla ilgili
gerekse aktüel konularla ilgili gelen sorulara
hocamız, firmamız ve dernek yetkililerimiz
cevap verdi. Seminerler tüm sektörümüze
duyuruldu ve üyelerimizin benzer faaliyetlerinde derneğimizin imkanlar ölçüsünde bu tür
bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine
destek olacağı söylendi. n
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airpop

®

engineered air - Hava ile Tasarruf

Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor…

T

eknik ismi EPS (Expanded Polystyren), yani Genleştirilmiş Polistiren
olan sert köpük malzeme, bir çok farklı ülkede farklı isimlerle
anılmaktaydı. Styropor, starfor, poliespan, schuimrubber, neopor,
white cork, köpük, polifoam, piepshuim, espuma, hungarocell,
porexpan, putplastis vs. EUMEPS (European Manufacturers of EPS), Avrupa
EPS Üreticileri Federasyonu, en sonunda bu farklı isimleri bir çatı isim altında
buluşturmak için harekete geçti ve buna; airpop® - Tasarlanmış Mühendislik
Havası dedi.
İlk olarak 2014 yılı EPS Sanayi Derneği Genel Kurulu’nda tanıştığımız
airpop® engineered air - Hava ile Tasarruf kampanyası ile ilgili yoğun
çalışmalar sonucunda derneğimiz önemli adımlar atarak 2015 yılı içerisinde
Airpop Türkiye ayağı ile ilgili web sitesi tasarımı, sosyal medya çalışmaları,
bilgilendirme yazı ve görselleri ile kampanyanın gücünü artırmaya
yönelik çalışmalar başlattı. Aşağıdaki Facebook ve Twitter hesaplarından
kampanyayı takip edebilir, destek verebilirsiniz.

Tek bir amaç için çok fazla isim

Twitter hesabı:
twitter.com/AirpopTurkiye
Facebook hesabı:
www.facebook.com/AirpopTurkiye
Bununla beraber Eumeps, kampanya görsel ve malzemelerinin kullanımı ile
ilgili bir mini-lisans çalışması için EPS Sanayi Derneği’ne yetki verdi. airpop®
engineered air - Hava ile Tasarruf görsellerini firma bünyesinde kullanmak isteyen
ve EPSDER üyesi olan üreticiler bu lisans sözleşmesi karşılığında kullanım
hakkına sahip olabilecekler.
airpop® engineered air - Hava ile Tasarruf Kampanyası’nın hedef kitlesi;
apartman yöneticileri, ev sahipleri, mimarlar, müteahhitler, ilgili resmi kurum ve
belediyelerin yanı sıra ısı yalıtımının önemine dikkatini vermek isteyen tüm çevreye
duyarlı insanlardır. Bu kampanya başta Almanya, Portekiz, İspanya olmak üzere
tüm Avrupa’da büyük ses getirmiştir.
Günümüzde en aktif iletişim aracı kuşkusuz sosyal medyadır. Lisans sözleşmesi
karşılığında airpop® engineered air - Hava ile Tasarruf ile ilgili görseller, sloganlar
ve bilgi paylaşımları üyesi olduğumuz EUMEPS’den (European manufacturers of
Expanded Polystyrene) alınarak airpop Türkiye çalışmasına başlanılmıştır. n
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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

ANALİZ

Toplam Enerjinin % 26’sını
Bina Isıtımında Kullanıyoruz!
Önce Isı Yalıtımı Yapılmalı Sonra Enerji Kimlik
Belgesi EKB Alınmalı

T

ürkiye’deki binaların enerjiyi daha
verimli ve tasarruflu kullanmaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda
hazırlanan “Enerji Kimlik Belgesi” alma
zorunluluğu getirildi.
2007 yılında yayınlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 2008 yılında yayınlanan
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”
ile birlikte yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011
tarihinden itibaren zorunlu olarak Enerji Kimlik Belgesi almaya başladı. Mevcut binalara
ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi
alma zorunluluğu getirilmişti.
Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim
sınıflandırması, yalıtım özellikleri (ısıtma/
soğutma sistemlerinin verimi) ile ilgili bilgileri
içeren Enerji Kimlik Belgesi, yeni binaların
belediyelerden yapı kullanma izni alması
aşamasında zorunlu tutuluyor.

EPS Sanayi Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Gülay Dindoruk konuyla ilgili olarak
“Ülkemizde enerjinin yaklaşık %37,2’sini
binalarda, binalarda harcadığımız toplam
enerjinin %70’ini de bina ısıtmasında kullanıyoruz. Bu durum, ülkemizdeki toplam
enerjinin %26’sını binaları ısıtmak için harcadığımızı gösteriyor.
Toplam enerjimizin yaklaşık %75’ini
ve doğalgazımızın neredeyse %100’ünü
ithal yollarla tedarik ettiğimizi göz önünde
bulundurursak, binalarda uygulanacak olan
verimliliğin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz” dedi.
Binalarda tüketilen enerjiyi azaltmak
için, alınacak tedbirlerin EKB ile belgelendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Dindoruk sözlerine şöyle
devam etti: “Isı yalıtımı sonrası alınmış EKB
ile konutların sahibi veya kiracısı hem ısı
yalıtımının sağladığı %50 tasarruftan istifade ediyor, hem de
binanın alım-satımdaki değerinin artmasını sağlıyor” dedi.

Mevcut Binalar EKB’yi
Neden Almalı?
Isı yalıtımı ile sağlanan yakıt
tasarrufu ve ısı yalıtımı sonrası
alınmış EKB’nin binanın değerine
sağladığı katkı göz önünde bulundurulursa, mevcut binalara önce ısı
yalıtımı yapılması, ardından da EKB
alınması hem binaya değer katacak
12 EPS haber • TEMMUZ 2015

hem de kış aylarında doğalgaz, yaz aylarında ise klima kullanımı ile oluşacak elektrik
maliyetini düşürecektir.
Isı yalıtımı öncesi durumu bilmek ısı yalıtımının sağladığı katkıyı görmek açısından
önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, ısı
yalıtımı sonrası EKB’nin yenilenmesi gerekecektir. Bu sebeplerden dolayı, izlenmesi
gereken en doğru yol, önce ısı yalıtımı
yaptırmak, ardından EKB almaktır. n

YORUM

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) Olma Zorunluluğu
MURAT KENET
İnşaat Mühendisi

Y

eni binalarda zorunlu olarak alınan Enerji Kimlik Belgesi, 2 Mayıs
2017’den sonra eski binalarda
da zorunlu olacak.
Bu tarihten itibaren Enerji Kimlik Belgesi
olmayan binalardaki konutların satışı ve
kiralanması yapılamayacak. Günümüze
kadar en çok belgeyi 52 bin 43 bina ile
İstanbul alırken, Bartın’da hiçbir bina
henüz belge almadı. En çok belge alan
iller arasında 23 bin 613 binayla İzmir
ikinci,18 bin 235 binayla Ankara üçüncü
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sırada yer aldı.
Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında
zorunlu olan ve binaların enerji tüketimi ile
sera gazı salınımını gösteren Enerji Kimlik
Belgesi Türkiye’de bugüne kadar 242 bin
533 bina için alındı. 1 Ocak 2011 itibaren
yapılan binalarda zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi’nin mevcut binalar için de 2017
yılına kadar alınması gerekiyor. Eski binalarda ısı yalıtımı yaptırdıktan sonra EKB
alınması ise bina enerji sınıfını iyileştirip
yüksek performansda belge alınmasını

sağlaması bakımından doğru sıralama
olacaktır. Aksi halde EKB’nin yenilenmesi
gerekecektir.
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliğine göre
binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını
sağlamak için asgari olarak binanın enerji
ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması,
sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri

ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin
verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Yeni yapılacak veya yapılmakta olan
binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en
düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha
düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya
yapılmakta olan binalar kanunen iskan
ruhsatı alamamaktadır.
Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi
asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur.
Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı,
pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma
ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri
verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak
A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji
Kimlik Belgesi alabilmektedir.
Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve
enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi
vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.
Enerji Kimlik Belgesi’nde bina A ile G
arasında bir harf ile sınıflandırılır;
A sınıfı en iyi performansı temsil ederken, G sınıfı en kötü performansı temsil
etmekte, enerji tüketimi ve sera gazı salınımı en fazla olan bina tipi demektir. G
sınıfı binalar, yasalarca öngörülen asgari
şartlardan en az %75 daha fazla enerji

tüketmektedir. Enerji tüketimleri C sınıfı
binalarda pozitife geçmekte ve bu sınıfta
yasalarca öngörülen asgari şartlardan %1
ile %20 arasında daha az enerji tüketmektedirler. Enerji sınıfı en üst seviye olan A
sınıfı binalarda ise asgari şartlara göre en
fazla %40 kadar daha az enerji tüketimi
söz konusudur.
Çağımızda, kişi başına enerji tüketimi
bir gelişmişlik göstergesi olmaktan çıkmış
durumda. Artık amaç; kişi başına enerji
tüketimini artırmak değil, bir birim enerji ile
en fazla üretimi ve refahı yaratmak, daha
az kaynak tüketen, daha verimli ve çevreye zarar vermeyen binalar inşaa etmektir.
Bu sebeple artık yeni binalarda mimari,
statik, mekanik ve elektrik projeleri yanında
enerji ekonomisi bakımından, Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği şartlarına
uygunluk da aranmakta ve ilgili idarece
ruhsat verilmektedir.
Günümüzde 120 metrekarelik 4 kişilik
bir ailenin evinde sadece yemeklerin pişirilmesi ve saklanması, bulaşık ve çamaşırların yıkanması, eğlence araçlarının
kullanılması ve aydınlatma için harcanan
enerji yılda 6.000 kWh civarındadır. Ve
bugün Türkiye’de yaşayan herkes yılda
en az 5 ton karbondioksit üreterek küresel
ısınmayı artırıyor ve çevreye zarar veriyor.
Ancak enerji verimliliği sağlayacak küçük
önlemlerle bunun önüne geçmek mümkün.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINDIKTAN
SONRA 10 YIL GEÇERLİ OLACAK
Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji
tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G
arasında sınıflandırıyor. Bir binanın enerji
sınıfı mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile aynı binanın, aynı yerde
yasalarda belirtilen asgari şartlarda imal
edilmesi durumunda oluşacak tüketim
değerlerinin birbirine oranlamasıyla belirleniyor. Asgari şartları sağlayan bina enerji
sınıfı endeksinde 100 puan alırken daha
verimli binalarda bu rakam düşüyor, daha
verimsizlerde ise artıyor. Kimlik Belgesi
binalar için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından yetkilendirilen şirketler tarafından düzenleniyor. 10 yıl geçerliliği olan
belgenin bir suretinin, her tür alım-satım
ve kiralama işleminde karşı tarafa verilmesi
gerekiyor.
Ayrıca mevcut yasa ve yönetmeliklerde
iyi ve kötü enerji sınıfına sahip binalar için
henüz bir yaptırım olmamakla birlikte C
sınıfı ve üstü binalarda devletden destek
alınması beklenmektedir, bunlar; emlak
vergisinde indirim, doğalgaz ve elektrik
gibi enerji fiyatlarında indirim olarak dile
getirilmektedir.
Enerji sarfiyatı ve sera gazı salınımı
fazla olan D sınıfı ve altı binalarda ise yüksek vergi ve enerji fiyatlarında yüksek fiyat
olarak düşünülmektedir.
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Ayrıca Enerji Sınıfı bir binanın alım satım
fiyatı belirlenirken belirleyici özelliklerden
biri olacağı açıktır. İyi bir enerji sınıfına
sahip bina ile hem konforlu bir yaşam, hem
daha az çevre kirliliği hem de binanıza
değer katacağınız muhakkaktır.
Bundaki mantık aynı beyaz eşya alırken fiyat yanında az enerji tüketimine sahip
ürünü tercih ediyorsak veya bir otomobil
alırken yakıt tüketimini soruyorsak konut alırken de aynı mantıkla, fiyatı ile birlikte enerji
tüketimini de inceleyerek uzun vadede bütçemizi ve yaşam komforumuzu nasıl etkileyebileceğini anlamaya çalışmalıyız.

EKB Nasıl Alınır?
Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere
yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip
mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya
mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.
Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis
veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü (http://www.eie.gov.tr/)
tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik
Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye
Yetkili Kuruluş sayılır.
Herhangi bir zorunluluk şimdilik olmamasına rağmen mevcut binalarda ısı yalıtımının her geçen gün artan bir şekilde
yapılmasının sebebi ısı yalıtımı ile sağlanan ekonomi ve konforun görülmesinin
sonucu tüketicinin bilinçlenmesidir. Bu
yönde yapılacak yasal düzenlemelerin
bu oluşuma katkı vereceği, bir yandan
ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan
enerjiyi ve çevre kirliliğini azaltacağı,
diğer yandan ise yapı sektörünün önünü
açıp iş istihdamını arttıracağı muhakkaktır.
Bu sebeple bu yasal boşluk bir an önce
çözüme kavuşturulmalı, ayrıca ısı yalıtımını
teşvik edici sistemlerin oluşturularak özendirilmesi gerekmektedir. Bunda da önder
ve örnek kamu binaları olmalıdır.
Isı yalıtımında her geçen gün artan
oranda kullanılan EPS ısı yalıtım sistemleri
yüksek performansı ekonomik bir fiyatla
tüketiciye sunmaktadır. Yapılan ısı yalıtımı
ile kışın ısının dışarıya çıkması, yazın ise
içeriye girmesi engellenmektedir.
Yalıtılmamış veya yetersiz yalıtılmış
binalarda ısı akışı fazla olmakta ve kışları
sıcak havanın soğuk hava ile ani temasından kaynaklanan yoğuşma sonucu
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duvarda küf, taşıyıcı elemanlarda ise
korozyon oluşmaktadır. Bu da hem sağlıksız, konforsuz bir ortama hem de yapısal
anlamda hasarlara neden olmaktadır. EPS
ile yapılan ısı yalıtımı ise yüksek buhar
geçirgenlik değeri ile bu olumsuzluğa
neden olmadan yüksek ısı yalıtımı sağlamaktadır.
Tabiiki EPS ile ısı yalıtım uygulamalarında söz konusu olan sistemdir, yani
ısı yalıtımını oluşturan yapı elemanlarının
tamamıdır. EPS’in yeterliliği ile birlikte diğer
sistem parçaları olan, yapıştırıcı, sıva, file,
aksesuarlar, dubel ve son kat kaplama
malzemelerinin de istenen standart ve
yeterlilikleri sağlaması şarttır. Malzemenin
doğru seçilmesi sonrası ise uygulamanın
doğru yapılması sistemin kusursuz çalışmasını sağlayacaktır.
Isı yalıtım sistemlerinde tercih edilmesi
gereken yöntem ülkemiz genel yapı sistemlerine bakıldığında, dıştan yapılan
ısı yalıtım (mantolama) sistemidir, kaldıki ısı yalıtımı yapılmadan inşaa edilmiş
ve oturulan binalarda dıştan ısı yalıtımı
daha bir zorunluluk haline gelmektedir.
Çünkü oturulan bu binalarda gerek mimari
detaylar, gerek ısı kayıplarının daha iyi
engellenmesi, gerekse yoğuşma riskinin
olmaması için dıştan ısı yalıtımı daha pratik
ve uygundur.
Ayrıca bu şekilde yapılan ısı yalıtımı
tüm binayı tıpkı bir manto gibi sararak
ısı yalıtımının yüksek performansla sağlanması yanında binanın tüm dışa bakan

yüzeylerini atmosferik koşullardan korur,
bu da tamamına yakını deprem bölgesinde bulunan ülkemiz için hayati önem
taşımaktadır. Alternatif olan içten yapılan
ısı yalıtımı ise binada oturanların dıştan
ısı yalıtımı konusunda oy çokluğu ile karar
veremediği durumlarda tercih edilebilinir ama bilinmelidir ki artık binalarda kat
mülkiyeti kanunu gereğince oy çokluğu ile
karar alınabilinir ve evet oyunun çoğunlukta olması durumunda, hayır oyu veren
kişiler bu karara uymak zorundadır.
Enerji sınıfının iyileştirilmesinde iyi bir
ısı yalıtım sistemine sahip olunması ile
birlikte, pencerelerin teknik özelliklerinin
bulunulan iklim kuşağına göre seçilmesi,
çatı izolasyonu, aydınlatma armatürlerinin
ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin
verimliliği de en önemli etkenlerden bazılarıdır. Bunların doğru yapılması ile enerji
sınıfının iyileştirilmesinde diğer bir unsur
olan sera gazı salınım miktarı zaten otomatik olarak azalacaktır.
Enerji ihtiyacının yüzde 70’ini ithal enerji
ile karşılayan ülkemizde, enerji tasarruf
potansiyelinin yüksek olması nedeniyle,
özellikle binaların ısıtılması ve soğutulması
amacıyla tüketilen enerjinin azaltılması
yönünde yapılan çalışmalar, öncelikli konular arasında yer alıyor. Isıtma ve bunun yanı
sıra soğutma konusunda enerji verimliliği
sağlamanın en etkin yolu ise ısı yalıtımından geçiyor.
Evimize yalıtım yaptırmak, evi battaniye
ile sımsıkı örtmeye benziyor. Bu sayede
dışarıdan soğuk içeriye giremiyor ve içeriden de ısı dışarıya kaçamıyor.
Ancak yalıtımın binanın tümü için gerekli
bir uygulama olduğunu da unutmamak
gerekiyor. Bina dış kabuğunun ısı yalıtım
malzemesi ile kaplanması anlamına gelen
mantolama uygulamasıyla ortalama yüzde
50 enerji tasarrufu sağlamak mümkün.
İstatistiki bilgilere göre; aynı iklim koşullarında ve aynı kullanım alanına sahip
bir konutun enerji tüketiminin Fransa,
Almanya, İngiltere, İsveç gibi ülkelere göre
2–3 kat fazla olması, ülkemizde özellikle ısı
yalıtımının yeterince önemsenmediğinin
bir göstergesidir.
Etkin ısı yalıtımı ise kalınlıkla doğru
orantılıdır, ısı yalıtım malzemesi kalınlığı
arttırıldıkça enerji sınıfının iyileşeceği ve
buna bağlı olarak enerji tüketimi ile sera
gazı salınımı azalacaktır.
Yenilebilinir Enerji Genel Müdürlüğü
Dünya Gazetesi n
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Yenilenebilir Enerji ve Çevre

G

ünümüzde tüketimi durmadan
artan ve gelecekte de durmadan artmaya devam edecek
olan en önemli ihtiyaçlarımızdan biri hiç şüphesiz enerjidir. Artan enerji
ihtiyacı hızlı nüfus artışı, trafik yoğunluğu,
kentleşme ve sanayileşmede yanlış yer
seçimi ve birçok faktör çevre sorunlarının
giderek artan boyutlara ulaşmasına neden
olmaktadır.
Ülkemizde çevre sorunlarının, son yıllarda giderek artmasıyla birlikte, gündeme
daha çok gelerek kamuoyunun ilgisini
çekmeye başlamıştır. Enerji sektörü de
günümüz yaşantısında vazgeçilmezliğinin yanı sıra üretim, iletim ve tüketim aşamalarında giderek artan çevre sorunlarını
ortaya çıkarmıştır.
Nüfus büyümesi, ekonomik
büyüme ve yüksek hayat standartlarını yakalama çabaları, enerji
kullanımındaki artışta etkili
olan önemli faktörlerden biridir. Enerji kaynak rezervlerinin
azalması, enerji üretim maliyetlerini de yükseltmektedir.
Bu nedenle enerjinin üretim
ve kullanımında verim kayıplarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda enerji
tasarrufu ve yenilebilir enerji
kaynaklarının kullanımının önemi
her geçen gün artmaya başlamıştır.
Üretiminden tüketimine kadar
her safhası ayrı ayrı çevre sorunlarına
neden olabilen enerjinin; ekonomik, çevreci, güvenli kaynaklardan sağlanması,
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artan enerji talebini en güvenli ve doğru
biçimde karşılayarak yatırımların teşvik
edilmesi gerekmektedir. Enerji tasarrufunun önemi için bilinçlendirme programları
yapılarak bu konunun çevreye olan öneminin belirtilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde enerji için hala daha yüksek
oranda kömür, petrol, doğalgaz kullanımı
gerçekleşmektedir. Fakat bu kaynaklar
yenilenebilir özellikte değildirler. Kaynakların sınırlı miktarda bulunması ve kullanımı sonucu rezervlerin azalıyor olması
fiyat artışına sebep olacaktır. Yenilenebilir
enerji teknolojilerinin çevreyi tesir altında

bırakması fosil enerji teknolojilerininkinden daha azdır. Kirletici özellikte değillerdir. Ayrıca kaynağının tükenmesi gibi bir
durum ortaya çıkmamaktadır.
Türkiye’nin mevcut enerji kaynakları
içerisinde enerji-ekonomi-çevre üçlüsünün işleyişine en iyi cevap veren kaynak
yüksek potansiyeli ile yenilenebilir enerji
kaynaklarıdır.
Yenilenebilir enerjinin su, güneş, rüzgar, jeotermal ve biokütle gibi yerli kaynaklardan sağlanmış olması, istihdam
imkânı sağlaması ve günün teknolojisine
göre, çevreye duyarlı bir şekilde ve uygun
yerlerde kurulması halinde en temiz enerji
olması, yenilenebilir enerjinin önemini
artırmakta ve üretiminin desteklenmesini
gerekmektedir.
Bu amaçla çıkarılan 5346 “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”
ile bu kanuna ilişkin olarak yayımlanan
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan
Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca, yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılan yerli
aksam ve bütünleştirici parçalar için ilave
yerli katkı payı ödemesi imkanı getirilmiştir.
Ancak bu ilave fiyat teşvikinin yeterli
olmadığı düşüncesindeyiz. Anılan yasayla
getirilen teşviklere ilişkin esasların gözden geçirilerek daha işler hale getirilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca, yenilenebilir enerjinin yukarıda değinilen olumlu
yönlerinin dikkate alınarak bu kaynaklara
dayalı tesislerin yapımını teşvik edici yasal
düzenlemelerin ve tevsik mekanizmalarının bir an önce oluşturulmasına öncelik
verilmelidir. Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımları artırmak amacıyla,
hem bu tesislerin kurulması için
gerekli olan aksamları imal eden,
hem de bunları kullananlar ile
faaliyetlerde yenilenebilir enerjiye öncelik veren kurumların
başta vergi ve sosyal güvenlik
destekleri gibi çeşitli teşviklerden yararlanması sağlanmalıdır.
Büyüme ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak isteyen
Türkiye, doğal olarak, daha çok
enerji üretmeli ve tüketmelidir.
Ancak bu üretimin ağırlıklı olarak
ülkenin yerel ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı olarak yapılması en
akıllı yol olacaktır. n

EPS Silver ile

Sınıf Atlama

Zamanı

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

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

GÖRÜŞ

Yapı Malzemeleri Sektöründe Haksız Rekabet
ECE SAYKAL
Çevkak Kalite Yöneticisi

Ö

ncelikle “haksız rekabet”in anlamından başlamamız gerekirse;
ticaret hukukunda bir kişi ya
da kurumun bir diğeri üzerinde
herhangi bir alanda uyguladığı zarar verici
hareketlerin tümüne verilen addır. Tüm sektörlerin en büyük sorunu olan bu kavrama
inşaat ve yapı sektörlerinde de sıklıkla rastlanmaktadır. Örnek vermemiz gerekirse;
• Başka bir işletmeye ait ürünlerin ve
rakip markaların taklit edilmesi,
• Kendi ürünlerinin kalitesine yönelik
olarak aldatıcı reklâmlar yapılması,
• Kendisinde olmayan nitelikleri varmış
gibi göstererek aldatıcı ad ve işaretler
kullanılması
• Kötüleme
• Gerçeğe Aykırı Bilgi Verme
• Aldatıcı Reklâm
• İltibas
• Yardımcıları Görevlerini İhlale
Yöneltme
• Rakiplerin İmalat ve Ticaret Sırlarını
Ele Geçirme
• Başkasının İmalat ve Ticari Sırlarından
Yararlanma
• İş Hayatı Şartlarına Uymama
Yukarıda bahsettiğimiz konular ve benzerlerinde, Tespit Davası, Men Davası,
Düzeltme (eski hale iade) Davası, Tazminat Davaları (maddi/manevi tazminat),
Hükmün ilân edilmesi gibi hukuki sorumluluklar ortaya çıkmaktadır. Haksız rekabet
davaları, dava açmaya hakkı olan tarafın
bu hakların doğduğunu öğrendiği tarihten
itibaren bir yıl ve her halde bunların doğumundan itibaren üç yıldır.

Haksız rekabet eylemi doğrudan kendisine yönelmese de zarar gören ya da
görme tehlikesi bulunan işletme sahibi,
haksız rekabet yüzünden ekonomik çıkarları zarara uğrayan müşteri ve bunların
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bağlı oldukları mesleki kuruluşlar ve iktisadi birlikler, tazminat dışında, tespit,
yasaklama ve düzeltme davası açılabilir.
Dava açılabilecek kişiler ise haksız rekabet
eylemini işleyen kişiler, haksız rekabete
konu olan malları durumu bilmeden ya da
bilerek satışa sunan ya da kişisel gereksiniminden daha fazlasını elinde bulunduran
kişiler, haksız rekabet eylemini işleyenleri
yanında çalıştıran kişilerdir.
Konuyu EPS sektörü üzerinden değerlendirmemiz gerekirse; merdiven altı tabir
edilen üretim tipi hem standartlara uygun
üretim yapan üreticileri hem de konu hakkında kısıtlı bilgi sahibi olabilen son kullanıcıları olumsuz yönden etkilemektedir.
28703 sayılı Resmi Gazete’de 10.07.2013
tarihinde yayınlanan Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği’nin amaçlarından biri de bu
haksız rekabet ortamını asgariye indirebilmektir.

Bu yönetmelik kapsamında yapılan
Piyasa Gözetim Denetim (PGD) faaliyetleri; Yapı malzemelerinin piyasaya arzı,
dağıtımı veya piyasada iken Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne veya yönetmelikte
atıfta bulunulan teknik şartnamelere uygun
olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup
olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi, güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesinin temin
edilmesi, gerektiğinde yaptırımların uygulanması faaliyetleri olarak tanımlanır. PGD
faaliyetleri ile beraber, gerekli CE veya G
işaretlemeli ürün sayılarında artışlar gözlenmiştir, ancak bu artış yeterli değildir.
Çözüm için sektör olarak hareket edilmeli, düzeni bozan üreticiler hakkında
gerekli işlemlerde bulunulmalı, yönetmelik ve standartlara aykırı hareket edildiği
durumlarda gerekli mercilere ulaşılmalıdır.

Bu konuda EPS Sanayi Derneği’ne
piyasada uygunsuz olduğunu düşündüğünüz numuneleri ulaştırarak Kalite Denetim Sistemi (KDS) kapsamında testlerinin
yapılmasını sağlayabilirsiniz. 2015 yılı
içerisinde de 15 firmanın numunelerine
testler uygulanmıştır ve uygulanmaya
devam edilmektedir. Bu kontrol sırasında
gerekli olan etiket ve işaretlerin yanı sıra
ürünün karakteristik tip özellikleri de kontrol edilerek, standartlara uymayan firmalara uygunsuzluklar yazılmakta ve firmalar
ile düzeltici çalışmalara başlanmaktadır.
Denetlenen özellikleri şu şekilde sıralamak
mümkündür;
Değerlendirmeler bilindiği üzere aşağıdaki başlıklar altında verilen Kalite
Denetim Sistemi Yönergesi kapsamında
yürütülmektedir.

• Deney sonuçlarının, ilgili standartlarında verilen ölçütler çerçevesinde
üreticinin ürünün etiket bilgilerinde
beyan ettiği değerlere ve taahhütnameye uygunluğu.
• Deney sonuçlarından herhangi birisinde veya tamamında uygunsuzluk
olması ve uygunsuzluğun niteliği.
• İnşaat Mühendisliği uygulamalarında
kullanılan hafif dolgu malzemelerinin
yangına tepki sınıfı ve beyan değerlerinin incelenmesi.
• İlgili ürün ve sistem standardında
tanımlanan işaretleme, etiketleme ve
CE işareti ölçütlerine göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği.
• Etiketsiz ürünlerin doğrudan uygunsuzluk olarak değerlendirilmesi.
2013 yılında başlayan bu uygulama
sonucunda Kalite Denetim Sistemi
onaylı firma sayısı 2015 yılında on yediye
ulaşmıştır. n

en önemlisi

geleceğe kattıklarımız

Üretimimizde
- Hiç bir atık madde çıkartmıyoruz.
- Doğaya hiç bir sera gazı salmıyoruz.
- Üretimimizde muadil ürünlerle kıyaslanamayacak
kadar düşük enerji kullanıyoruz.
- Tamamen geri dönüştürülebilir ürünler üretiyoruz.
Ürünlerimizle
- Mevcut yalıtım materyalleri içerisinde
en yüksek yalıtım oranlarını sağlıyoruz.
- Iklimlendirme için kullanılan enerjiden tasarruf sağlıyoruz.
Çevreye ve gelecek kuşaklara artı katıyoruz.

Strafor çözümleri

UYGULAMA

EPS Isı Yalıtım Levhalarının
Havalandırılmayan Düz Teras Çatı
Isı Yalıtımında 31 Yıllık Performansı

1

986 yılında EPS ısı yalıtım levhalarının uzun süreli kullanım sonrası
performanslarını belirlemek üzere
Almanya’da yeminli bilirkişi huzurunda ve bir yetkili laboratuvarda çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Ve bu çalışmaların
sonuçları ayrıntılı olarak yeminli bilirkişi ve
onaylı laboratuvar deney raporlarında açıklanmıştır.
1986 yılında Danışman Mühendis ve Çatı
Kaplamaları Uzmanı Yeminli Bilirkişi Gert
Wolf’un yayınlamış olduğu raporda, 1955
yılında havalandırılma yapılmayan düz bir
teras çatıya uygulanmış olan EPS ısı yalıtım levhalarının 31 yıllık kullanım sonundaki
durumunun ve özelliklerinin incelendiğini ve
yeminli bilirkişi olarak saptadıklarını belirtmiştir.
Raporda belirtildiğine göre 20 Haziran
1986 günü saat 11:00’de BASF A 618,
60756 Ludwigshafen adresinde bulunan

binanın düz teras çatısından alınan numuneler yerinde görsel olarak incelenmiş,
numunelerin kalınlıkları yerinde ölçülmüş
ve bu işlemlerin ardından numuneler, ağızları sıcak kaynak işlemiyle kapatılmış polietilen torbalara konarak Forschungsinstitut
für Waermeschutz e.V. Isı Yalıtım Araştırma
Enstitüsü Laboratuvaraları’nda yapılacak
deneyler için Münih’e gönderilmiştir. Örnekler çatıdan, hava güneşli, bulutsuz ve dış
ortam sıcaklığı 28°C iken alınmıştır. Numune
alımı sırasında çatı su yalıtımının üst yüzey
ısısı 60°C olarak saptanmıştır. Bu şartlar
altında EPS ısı yalıtım levhaları üzerinde
bulunan bitümlü su yalıtım tabakaları plastikleşmiş durumda oldukları için EPS levhaları bu üst su yalıtım tabakasından ayırma
işlemi oldukça zor olmuştur. EPS ısı yalıtım
levhalarının söküm işlemi sırasında zarar
görmemeleri için bitümlü su yalıtım örtüsü
kuru buz ile soğutulmuş ve numune alımına

Örnek alım işlemleri
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hazırlanmıştır.
Çatıdan 20 x 20 cm ebatlarında EPS
numuneler alınmıştır. Numuneler, hemen
görsel olarak incelenmiş ve kalınlıkları kumpas yardımı ile saptandıktan sonra, ağzı ısıl
işlemle kapatılan polietilen torbalara konulup Münih’teki Forschungsinstitut für Waermeschutz e.V. Isı Yalıtım Araştırma Enstitüsü
Laboratuvarları’na gönderilmiştir.

Çatının yapısı (yukarıdan
aşağıya doğru):
• Sıcak bitüm ile EPS ısı yalıtım
tabakasına tam yüzeyli olarak
yapıştırılmış
• 2 kat bitümlü su yalıtım malzemesi,
• 30 mm kalınlığında EPS ısı yalıtım
levhalarından oluşan, alt tabana tam
yüzeyli olarak bitüm ile yapıştırılmış ısı
yalıtım tabakası,
• Soğuk bitüm–astar tabakası üzerinde

saptanmıştır. Numunelerin sökümü sırasında su yalıtım malzemesinin, levhalardan
temizlenmesi aşamasında EPS levhaların
yüzeylerinden polistiren partiküllerin ayrıldığı dikkate alındığında 31 yıl sonra bile
EPS levhaların kalınlıklarının aynı olduğu
tespit edilmiştir.

Münih Forschungsinstitut
für Waermeschutz e.V. Isı
Yalıtım Araştırma Enstitüsü
Laboratuvar Deney Sonuçları:
Laboratuvara gönderilen numuneler
üzerinde Nem Oranı, %10 Deformasyonda
Basma Dayanımı, 80°C’de ve 0,02 N/mm2
Basınç Altında Boyut Kararlılığı, 70°C’de ve
0,04 N/mm2 Basınç Altında Boyut Kararlılığı,
10°C’de Isı İletkenlik Katsayısı, Yoğunluk
deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda numunelerin yoğunluğunun 20,00
kg/m3 olduğu, Hacimce Nem Oranı’nın
% 0,2 olduğu ve ortalama Isıl İletkenlik
Katsayıları’nın 0,0362 W/(m.K) olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan deneylerin sonuçlarına göre 31
yıllık bir kullanım süresinin ardından EPS
levhaların DIN 4108’e göre Yüksek Yapılarda Isı Yalıtımı şartlarına tamamen uygun
oldukları saptanmıştır.
sıcak bitüm – yapıştırma tabakası,
• Pomza taşlı beton döşemeden oluşan
çatı kaplaması
Isı yalıtım tabakasının ne alt ne de üst
tarafında herhangi bir buhar kesici veya
dengeleyici kullanılmamış olduğu tespit
edilmiştir.

Görsel İnceleme:
EPS levhaların altında, içinde, üstünde
ve su yalıtım katmanı altında gözle ve elle
algılanabilir bir neme rastlanmamıştır. EPS
levhalar arasındaki derzlerin sıkı bir şekilde
kapalı olduğu tespit edilmiştir. EPS levhalarda, büzülme veya çekme sonucunda
kalıcı şekil ve ölçü değişikliklerinden söz
etmek mümkün değildir. EPS levhaların 31
yıl önce uygulandıkları sıradaki hallerine
göre bir değişiklik söz konusu değildir. Levhaların kenarları, tüm ısıl gerilmelere karşın
herhangi bir deformasyona uğramamışlardır.
Görsel inceleme sonucu, EPS levhaların 31
yıl önce uygulandıkları zamanki hallerine
kıyasla numune alındığı tarihteki halleri “çok
iyi” olarak nitelendirilebilir. Görsel inceleme
sonunda kumpas ile yapılan kalınlık ölçümlerinde numune kalınlıkları 29 mm olarak

Yerinde gerçekleştirilen kalınlık ölçümleri

Özet:
Hem görsel incelemeler hem de onaylı
laboratuvar deney raporu sonuçlarına göre
EPS ısı yalıtım levhalarının, havalandırılmayan düz bir teras çatıda 31 yıllık kullanımlarının ardından tam olarak işlevlerine devam
ettikleri ve hiç bir özelliklerinin değişmediği
saptanmıştır.
Burada dikkate alınması gereken
husus, EPS ısı yalıtım levhalarından teşkil
edilmiş ısı yalıtım tabakası üzerinde yer
alan bitümlü su yalıtım tabakası üzerinde
herhangi bir koruyucu tabakanın (çakıl,
şap vs.) bulunmaması ve bu sebeple yıllar boyu EPS ısı yalıtım levhalarının -30°C
ile +80°C’lik sıcaklık farkları altında ısıl
gerilmelere maruz kalarak zorlanmış
olduklarıdır. EPS ısı yalıtım levhaları, 31 yıl
boyunca günlük ve dönemsel ısı farklılıklarına maruz kalmalarının yanında ayrıca
yaz aylarında üst yüzey çok ısınmışken
yağan yamurlar altında şok soğumalara
da maruz kalmışlardır. Ayrıca, herhangi bir
buhar kesici ve dengeleyici kullanılmamış
olmasına rağmen EPS levhalar, bünyelerine işlevlerini etkileyecek kadar bir nem
de almamışlardır.

Alınan örneklerin paketlenmesi.

Özetle, standartlara uygun olarak üretilmiş ve uygulanmış EPS ısı yaltım levhaları,
havalandırılmayan düz teras çatılarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın doğru detay
uygulanarak kullanmaya elverişlidir. 31 yıllık
kullanım ardından yapılan incelemeler bunu
ispat etmiştir. n
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Güvendiğiniz Tecrübe
Isı Yalıtımı için Gerçek Gri®
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Her Yönden Mükemmel Performans
Neopor® ile üretilen ısı yalıtım malzemelerinde Gerçek Gri‘ye güvenin:
■
■
■
■

BASF‘nin kanıtlanmış kalitesine olan güven
0.032 lambda( λ) beyan eden ilk EPS
Kullanımı ve işlemesi kolay
Kanıtlanmış yüksek eko-verimlilik ve maliyet etkinliği

Neopor ® – The Power of the Original Grey
www.neopor.com.tr | neopor-tr@basf.com

STANDART

TS EN 13163 Standardı
Yeni Eklemelerle 02.04.2015 tarihli
TS EN 13163+A1 Olarak Revize Edildi

Ü

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

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

ZA.2.2.3 Performans Beyan Örneği
The following gives an example of a filled-in DoP for factory
made expanded polystyrene for EN 13163
DECLARATION OF PERFORMANCE
No 0123-DoP-2013/10/07
1. Unique identification code of the product-type: ABCD
Cavity Wall Insulation
2. Type, batch or serial number or any other element allowing
identification of the construction product as required under
Article 11(4) of the CPR: see product label
3. Intended use or uses of the construction product, in
accordance with the applicable harmonized technical
specification, as foreseen by the manufacturer: Thermal
insulation for buildings
4. Name, registered trade name or registered trade mark and

Sistem 3 Etiket Örneği

contact address of the manufacturer as required under
Article 11(5): Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050
5. Where applicable, name and contact address of the
authorized representative whose mandate covers the tasks
specified in Article 12(2): not relevant
6. System or systems of assessment and verification of
constancy of performance of the construction product as
set out in CPR, Annex V: AVCP 3
7. In case of the declaration of performance concerning a
construction product covered by a harmonized standard:
Notified testing laboratory No. 7456 performed the test reports
for the other relevant declared characteristics
8. Declared performance
9. The performance of the product identified in points 1 and 2
is in conformity with the declared performance İn point 8.
This declaration of performance is issued under the sole
responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
(Name and function)
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Alman Olimpik Bisikletçi Robert
Förstemann. Görünüşe göre
bacakları pedal çevirmekten
inanılmaz bir güce sahip olmuş.
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Bir yönetmelik;

Kaç Robert Eder
Robert nefes nefese bisikletinden inip yere sırt üstü yığılıyor
ve beni bu yazıyı yazmaya iten mesaj ekranda beliriyor: “Bir
dilim ekmek kızartmak için bir Robert gerekiyor. 180 Robert bir
arabayı çalıştırabilir. 43.000 Robert ise ancak bir uçağı.
Sizin kaç Robert’a ihtiyacınız var?”
Faruk TİRİTOĞLU - Tipor Strafor Yönetim Kurulu Başkanı

B

aşlığın dikkatinizi çektiğini düşü-

diğimiz çevre konusu bu sefer de seçim

nüyorum. Zaten çekmemiş olsa

gündemine takıldı ve bir kez daha gözler-

bu yazıyı okumaya başlamaz-

den uzak kaldı.

dınız ve bu satırları görme fırsatınız da
olmazdı.

Hemen kısa bir özet vereyim; Birleşmiş
Milletler Çevre Programı’nın (UNEP)

EPS dergisinde bir bisikletçinin ve tost

1972 yılındaki Kuruluş tarihi olan 5 Hazi-

makinesinin ne işi var diye düşündüğü-

ran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor.

nüzü tahmin edebiliyorum. İzninizle açık-

113 Ülkenin katılımıyla İsviçre’nin Sto-

layayım:

ckholm kentinde gerçekleştirilen bir konferansla kurulan

Türkiye’deki gündemimizin se-

UNEP’in önemi ise çevre ko-

çim heyecanı ile dolu olduğu

nusunu ilk defa gelişmiş ülke-

günlerde dünyanın gündemin-

lerin gündemine sokması.

de 5 Haziran Dünya Çevre
Günü vardı. Ülke olarak male-

Her yıl bir konsept çerçe-

sef yeterli önemi zaten verme-

vesinde düzenlenen Dünya
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Çevre Günü’nün bu yılki teması ise “7

kızartmak için bir Robert gerekiyor. 180

Milyar İnsan, Bir Gezegen, Dikkatli Tüke
Tüke-

Robert bir arabayı çalıştırabilir. 43.000

telim”di. Dünyanın her tarafında konuyla

Robert ise ancak bir uçağı. Sizin kaç Ro-

ilgili önemli çalışmalar yapıldı; raporlar

bert’a ihtiyacınız var?”

yayınlandı, yorumlar yapıldı, tartışıldı,
farkındalık kampanyaları yürütüldü. Bu

Peki Dünya bu konuları tartışırken ülke-

çalışmaların bir tanesi de Stockholm

mizde neler oluyor: Ülkemizde, Çevre ve

Sahne Sanatları Akademisi tarafından

Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, tüm

gerçekleştirildi. Akademinin bir öğrencisi

itirazlar ve bilimsel ispatlar göz ardı edi-

tükettiğimiz enerjinin önemini göstermek

lerek ısrarla uygulamaya konmak istenen

amacıyla hazırladığı mezuniyet video
video-

bir yönetmelik ile 21,5 metreden yüksek

suyla büyük ilgi topladı.

binalarda EPS ile ısı yalıtımı yapılması
engellenerek çevreye karşı büyük bir suç

Videoda dünyaca meşhur Alman pist bi
bi-

işleniyor.

sikletçisi Robert Förstemann baş aktör.
Video çok basit aslında;

EPS Isı Yalıtım Sistemleri ül-

Forstemann

bisikletinin

kemizin ihtiyacına en uygun

pedalını çevirerek elektrik

cevabı veren en ekonomik ve

üretecek ve bu elektrikle

en yüksek verimli yalıtım sis-

700W’lık bir ekmek kızart
kızart-

temi. Ekonomik açıdan en uy-

ma makinesi çalıştırılarak

gun çözüm olan bu yöntemin

bir dilim ekmek kızartıla
kızartıla-

yasaklanması

cak. Tek bir bacağının çev
çevresi 74cm (sayıda hata yok tam 74 cm)

beraberinde

düşük kaliteli ve pahalı yalıtım
sistemlerinin kullanılmasını getirecektir.

olan Robert bisikletine atlıyor ve ilk önce
rahat bir tavırla pedallara basmaya başlı
başlı-

Daha açık ve net bir şekilde anlatmak ge-

yor. Tost makinesinin rezistansları hafifçe

rekirse bu yönetmeliğin sektör görüşleri

kızarıyor. Robert hızlanıyor, hızlanıyor,

alınmadan mevcut haliyle uygulanmaya

gücü yetmiyor ayağa kalkıyor, her yanın
yanın-

konması durumunda enerji için ödediği-

dan ter akmaya başlıyor fakat yılmıyor.

miz bedel dolayısıyla da dışa bağımlılı-

700 watlık ekmek kızartıcısı ise en az

ğımız artacak, cari açığımız büyüyecek,

Robert kadar inatçı. Ekmek bir türlü kı
kı-

sekötrümüz ve nihayetinde tüm ülkemiz

zarmıyor. Robert’ın artık yere yığılmaya

için oldukça olumsuz bir tablo ortaya çı-

yüz tuttuğu bir anda o iç ferahlatan tlink

kacak.

sesi duyuluyor. Ekmek hazır. Robert ne
nefes nefese bisikletinden inip yere sırt üstü

Şimdi soruyorum: Değerli kaynaklarımızı

yığılıyor ve beni bu yazıyı yazmaya iten

böyle savurganca heba etmek için sizce

mesaj ekranda beliriyor: “Bir dilim ekmek

kaç Robert’a ihtiyacımız var?
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FİRMA TANITIMI

Hekim Yapı A.Ş.
Güvencesiyle Hekimpor
Markanızdan bahseder misiniz?

H

EKİMPOR, Hekim Yapı A.Ş.’nin
sektördeki lider markalarından biri olup, Sakarya Hendek Entegre Tesisi’nde; yıllık
500.000m3 kapasiteye sahip Genleştirilmiş Polistiren Köpük ( eps ) üretmektedir.
Entegre tesislerinde yüksek düzey kaliteye
sahip beyaz ve karbonlu Eps bloklar, levha
ve enjeksiyon ürün gamı bulunmaktadır. Hekim Yapı A.Ş.nin tüm markalarında
olduğu gibi HEKİMPOR’un prensibi de
kaliteden ödün vermeden, sürdürülebilirlik
ilkesi ile ilerlemektir.
HEKİMPOR markası bu anlayış doğrultusunda; 2011 yılında sektöre kazandırılmış
bulunmaktadır. HEKİMPOR; EPS yalıtım ve
ambalaj ürünleri ile sektöründe marka değerini kanıtlamış, ürün gamı niteliği, kalitesi ve
çeşitliliği ile sektörün önemli ihtiyaçlarını
karşılamaktadır.
Markanızın ürün gamından bahseder
misiniz?
HEKİMPOR; Karbonlu ve Beyaz bloklar,
yalıtım levhaları , asmolen, ondüleli ve corrubit levha altı, dekoratif ve ambalaj enjeksiyon
ürün gamı ile kullanıcılara ulaşmaktadır.
Markanızın teknik özelliklerinden
bahseder misiniz?
HEKİMPOR teknik özelliklerini şu şekilde
sıralayabiliriz;
• Yüksek ısı yalıtımı sağlar.
• Zaman içerisinde yalıtım değerleri
değişmez.
• Enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilir ve
bu yüzden kapalı gözenekli homojen
hücre yapısına sahiptir.
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• Üzerindeki desenler, sıvanın
HEKİMPOR’u daha iyi tutmasını sağlar.
• CFC kullanılan ürünlerde zamanla
bu gaz dışarı salınır, ortaya çıkan
gaz çevre ve insan sağlığı açısından
tehlikelidir. HEKİMPOR üretiminde CFC
gazı kullanılmaz.
• Uygulamalarda (mantolama, dıştan
yalıtım vb.) ısı değişiminden dolayı
yüzeyde genleşmeler olur.
• HEKİMPOR esnek bir malzeme
olduğundan yüzey ile birlikte daha iyi
çalışır, böylelikle yüzeydeki sıvanın ve
boyanın çatlamasını önler.
• HEKİMPOR, düşük su emme oranına
sahiptir.
• Uygulamada, HEKİMPOR sıva suyunun
bir kısmını bünyesine alır, böylelikle sıva
HEKİMPOR’u daha iyi tutar, kopmaz ve
düşmez.

• Su emmeyen ürünler, sıvayı HEKİMPOR
kadar iyi tutmazlar.
• Yüksek boyut stabilitesine sahiptir.
• Basınç mukavemet değeri yüksektir.
• Buhar difüzyon direnci yüksektir.
• Buhar geçirimsizliği uygun olması
nedeniyle duvarların nefes almasını
sağlar.
• Muadili olan yalıtım malzemelerine göre
daha ekonomiktir.
• TS EN 13163’e göre E sınıfı “alev
yürütmez” tiptedir. Yangın dayanımı
yüksektir.
• Kenarları binili (lamba profilli) olduğu
için ısı köprülerinin oluşumuna engel
olur.
• Yaşlanmaz, bu nedenle de çürümez
ve zaman içerisinde yalıtım değerini
kaybetmez.
• İstenilen şekilde kolayca kesilebilir. n

MAKALE

HASAN ALIYAZICIOĞLU
İnşaat Mühendisi
Kamer İnşaat

YRD. DOÇ. DR. A. TOLGA ÖZER
Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Ülkemizdeki İlk Geofoam Uygulaması:
Medipol Mega Hastaneler Kompleksi
Otopark Yapısı Üzeri Hafif Dolgu Sistemi

G

eofoam, dünyada ilk defa hafif
otoyol dolgusu olarak 1972
yılında Norveç Karayolları tarafından toplam oturmaların azaltılması amacıyla kullanılmıştır (Aabøe, 2011).
Bu ilk uygulamayı takiben, geofoam teknolojisi oturma potansiyeli yüksek zeminler
üzerine inşa edilecek olan otoyol dolguları
için zemin iyileştirmesine alternatif olarak
pek çok ülkede kullanılmaya başlanmıştır.
Geofoam bloklar ile otoyol inşası tekniği
günümüzde 40 yılı aşkın süredir proje performansı ile kendini kanıtlamış bir teknolojidir. Ayrıca, geofoam bloklarla otoyol inşaası
oturma potansiyeli yüksek zeminler üzerine
inşa edilecek köprü yaklaşım rampalarının
imalatında alternatif zemin iyileştirme yöntemlerine göre daha ekonomik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır (Özer
vd., 2012). Norveç (NRRL, 1992) ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde (Stark vd., 2004a;
2004b) geofoam bloklar kullanılarak otoyol inşası ile ilgili şartnameler ve tasarım
detayları yayınlanmıştır. Geofoam bloklar
otoyol dolgularının yanı sıra inşaat mühendisliğinde pek çok farklı alanda kullanılmaktadırlar. Bu alanlar ile ilgili kapsamlı liste
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Özer (2011) tarafından özetlenmiştir.
Bu yazıda Göztepe Mh. Kazım Karabekir Cd. Metin Sk. No:1 Bağcılar/İstanbul
adresinde bulunan Medipol Mega Hastaneler Kompleksinde uygulanan geofoam
hafif dolgu çözümünün tanıtımı ve detayları
verilmiştir. Bu projedeki geofoam uygulaması ülkemizdeki bilinen yada kayıtlanmış
ilk geofoam uygulaması olarak anılmaktadır. Medipol Mega Hastaneler Kompleksi,
bünyesinde dört ayrı hastaneyi barındırarak
Türkiye’nin ilk özel sağlık kompleksi olma
unvanını taşımaktadır. Genel, Onkoloji,
Kalp-Damar Cerrahisi ve Diş Hastaneleri
ile Medipol Mega Hastaneler Kompleksi,
aynı zamanda Türkiye’nin en fazla branş
sayısına sahip 500 hasta yatak kapasitesi,
100.000 m2 kapalı alanı olan hastanesidir.
Hastane ana binasının giriş avlusunun
altında bulunan 4 katlı otopark binası ile ana
hastane bloğu arasındaki 0.30m – 1.50m
arasında değişen kot farkını gidermek amacıyla orijinal projede otopark bloğu üst kotu
ile hastane bloğu giriş kotu arasına merdivenler tasarlanarak otopark projesinin statik
hesabı yapılmıştır. Otopark binası; 4822 m2
oturum alanına sahip, en büyük aks açık-

lığı 9.5m, hâkim aks açıklığı 8.1m, hâkim
kolon ebattı 1,00m x 0,6m, döşeme sistemi
kaset döşeme ve kirişli klasik döşemeden
oluşan karma sistemden oluşacak şekilde
tasarlanmıştır. Otopark yapısının inşası
tamamlandıktan sonra, otopark yapısı
üzerinde hastane binası girişinde bir avlu
oluşturmak ve hastane girişine merdiven ile
değil düz bir avlu ile giriş yaratma fikri bu
iki yapı arasındaki kot farkının giderilmesi
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Otopark
binasının betonarme taşıyıcı sisteminin
inşaatının bitiminden sonra her iki yapı arasındaki kot farkını giderme kararı verildiği
için, burada kullanılacak olan geleneksel
dolgu malzemesinin yükü otopark yapısının orijinal statik proje hesapları sırasında
tasarım parametresi olarak kullanılmamıştır.
Dolayısı ile bu ilave yükler yapının statik
sisteminin iyileştirilmesini gerektirecektir.
Mevcut otopark yapı çerçevesini geleneksel dolgu malzemesinin getireceği ilave
yükten, dolayısı ile iyileştirmeden kurtarmak için yenilikçi hafif dolgu sistemi ile
çözülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
amaçla geleneksel dolgu malzemesinden
50 – 100 kat daha hafif, dansitesi 20 – 22

Şekil 1. Dolgu yapılan alan

kg/m3 arasında değişen geofoam bloklar
kullanılarak kot farkı ortadan kaldırılmıştır.
Dolgunun yapılacağı alan ve uygulanan
kesit sırası ile Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. Bloklar yerine yerleştirildikten sonra
(Şekil 3 ve 4), üzerlerine Q 257/257 çelik
hasır donatıdan oluşan (Şekil 5) 15 cm
kalınlığında betonarme yük yayma platformu C25 beton ile inşa edilmiştir (Şekil
6). Betonarme yük yayma platformu üzerine
yüzey kaplamaları inşa edilmiştir. Otopark
üzeri hastane giriş avlusu toplamda 3.095
m2 alana sahiptir. Bu alanın 3/6 oranındaki
kısmı 3 cm kalınlığında andezit plaklarla
(Şekil 7), 2/6 oranında yüzey alanı baskı
betonla (Şekil 8), 1/6 oranında yüzey alanı
ise yansıma havuzu ve peyzaj alanı olarak
kaplanmıştır (Şekil 9).
Toplamda 2.011 m3 geofoam’dan oluşan bu sistem iki ay gibi kısa bir süre zarfında (Mart-Nisan/2012 tarihleri arasında)
yapılmıştır. Geofoam bloklar sayesinde
mevcut otopark binasının taşıyıcı sistemi
herhangi bir iyileştirmeye gerek kalmadan
korunmuştur.
Dolgu alanı üzerinde ortalama 5.000
kişi/gün yaya, 2.000 araç/gün taşıt, sayılarına ulaşan trafik mevcuttur. Dolgu alanın
36 ay sonraki performans değerlendirmesi
için yapılan ölçümler ve gözlemler neticesinde sistemin stabilitesini koruduğu ve son
yüzey kaplama kotlarında değişiklik olmadığı tespit edilmiştir (Şekiller 10, 11 ve 12).
Bu vaka analizinden de görüldüğü gibi,
geleneksel dolgu malzemesi yerine tercih edilen geofoam bloklar, hafif olmaları

Şekil 2. Uygulama Kesiti

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

Şekil 4. Hastane Bloğu ve Otopark Üst Kotu Arasına Geofoam
Blokların Yerleştirilmesi
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Şekil 5. Q 257 / 257 Hasır Çelik Yerleşimi

Şekil 6. 15 cm Kalınlığında Betonarme Yük Yayma Platformu
İmalatı

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

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

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

Şekil 10. 36 Ay sonraki durum (panoramik görünüm)
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Teşekkür
Bu geofoam uygulama projesi, makalenin birinci yazarının Medipolitan Sağlık
ve Eğitim Hizmetleri A.Ş’de (Medipol)
İnşaat Koordinatörü olarak çalıştığı yıllarda
sorumlu olduğu Medipol Mega Hastaneler
Kompleksi’nin inşası sırasında yürütülmüştür. Bu çalışmada verilen her türlü görsel
ve teknik bilgi paylaşımını sağlayarak EPS
ve inşaat sektörümüze ülkemizdeki bu
ilk uygulamanın tanıtımını mümkün kılan
Medipol’e teşekkürlerimizi sunarız.
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Şekil 11. 36 Ay sonraki durum (alternatif açı-1)

Norway.
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Ateş, E., 2012. Yumuşak killi zeminler
üzerine inşa edilecek köprü yaklaşım
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Ulusal Geosentetikler Konferansı, G5
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Mayıs 24 – 25, 2012, 165 – 176.
• Özer, A. T., 2011. Yol inşaatlarında EPS
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• Stark, T.D., Arellano, D., Horvath,
J.S. & Leshchinsky, D., 2004a.
Geofoam applications in the design
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embankments. NCHRP Web
Document 65 (Project 24- 11), (http://
trb.org/publications/nchrp/nchrp_w65.
pdf), Transportation Research Board,
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Şekil 12. 36 Ay sonraki durum (alternatif açı-2)

sebebiyle mevcut otopark yapısının statik
sistemine ilave bir iyileştirme gerektirmeden uygulamanın yapılmasına olanak sağlamışlardır. Buna ek olarak, geofoam bloklar
mekanik özelliklerinden dolayı üzerindeki
ölü yük (betonarme yük yayma platformu
ve yüzey kaplama malzemesi) ve taşıt trafiği yükleri altında (tasarım yükleri) servis
vermeye devam etmektedirler. Bu başarılı
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ve örnek proje ülkemizdeki ilk bilinen geofoam uygulamasıdır. Bu vaka analizi ile ilgili
daha detaylı teknik bilgi, analiz ve inşaat
adımlarını içeren Yüksek Lisans tezi makalenin ilk yazarı tarafından Okan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda hazırlanmaktadır. Çalışmanın sonuçlarının 2016 Bahar yarıyılında
yayınlanması planlanmaktadır.

• Stark, T.D., Arellano, D., Horvath, J.S.
& Leshchinsky, D., 2004b. Guideline
and recommended standard for
geofoam applications in highway
embankments. NCHRP Report 529,
(http://trb.org/publications/nchrp/
nchrp_rpt_529.pdf), Transportation
Research Board, Washington, D.C. n
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EPS Isı Yalıtım Levhalarının İnce Sıvalı
Dış Cephe Kompozit Isı Yalıtım
Sistemindeki (ETICS) 18 Yıllık Performansı

A

lman EPS Üreticleri Birliği (Industrie Verband Hartschaum IVH),
EPS ısı yalıtım plaklarının uzun
süreli performanslarını belirlemek amacıyla 20.02.1984’te Stuttgart,
Almanya’da bulunan Dr. Ing. Günter Rieche
Yapı Malzemeleri ve Yapı Fiziği Enstitüsü’ne
başvurarak başvuru tarihinden 18 yıl önce,
yani 1966 yılında, uygulaması yapılmış bir
ince sıvalı dış cephe ısı yalıtım kompozit
sisteminde (ETICS, mantolama) kullanılmış
EPS ısı yalıtım levhalarının güncel performanslarının belirlenmesini talep etmiştir.
Bundan birkaç yıl önce yapılan başka
bir araştırmanın raporlarında da bu binada
kullanılmış olan EPS ısı yalıtım levhalarının yoğunluklarının 20 kg/m3 ve bünyelerinde bulundurdukları nem oranının da
hacimce %3 olarak saptandığı belirtilmiştir.
O zamanki incelemede numuneler bina-
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nın batı cephesinden alınmış olup yapılan
gözlemsel incelemede sistemin tamamında
herhangi bir hata ve hasara rastlanmadığı
da raporlanmıştır.

Sahadaki Araştırmalar
IVH başvurusu üzerine 04.05.1984
günü saat 10:00 ile 12:00 arasında Obere
Hauptstrasse 77 - 6520 Worms-Horchheim
adresinde bulunan konutta numune alımında
bulunmak ve durum tespiti yapmak üzere
ilgili kişiler bir araya gelmişlerdir. Numune
alımı sırasında hava bulutlu olup ortalama
hava sıcaklığı 19°C ve havadaki bağıl nem
oranı da %58 olarak ölçülmüştür.
Sahada yapılan incelemeler sadece EPS
ısı yalıtım levhaları üzerinde değil; ayrıca
tüm bileşenleri ile bereber tüm ince sıvalı dış
cephe ısı yalıtım kompozit sistemi (ETICS)
üzerinde yapılmıştır.

Yukarıda belitilen adreste bulunan ve
konut olarak kullanılan 2 katlı bina, 1964
yılında inşa edilmiş olup 1966 yılında da
binanın dış cephesine EPS ısı yalıtım levhaları ile mantolama uygulaması yapılmıştır.
Bu bina, Almanya’da EPS ısı yalıtım levhaları
ile ince sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi
uygulaması yapılmış ilk binalardan biridir.
Bina dış cephesinde duvar dolgu elemanı
olarak 24 cm’lik bims bloklar kullanılmış olup
bims bloklara sıva yapılmadığı gözlemlenmiştir. EPS ısı yalıtım levhaları direkt olarak
bims bloklara yapıştırılarak dış cephe ısı
yalıtım sisteminin teşkil edildiği saptanmıştır.
Bina cephesinin iç taraftan alçı sıva ve
üzerine boya uygulaması yapılarak, dış cephesinin de EPS ısı yalıtım levhaları üzerine
1,2-1,8 mm tane çapında hazır sıva üzerine beyaz renkli boya uygulaması yapılarak
oluşturulduğu görülmüştür. Sistem, çok eski
bir uygulama olduğu için sistemde herhangi
bir köşe ve su basman profili kullanılmadığı
saptanmış olup, bu detayların eksikliğinden
kaynaklanmış olan bir hasar da gözlemlenmemiştir. Kullanılmış EPS levhaların kalınlığı
1,5 cm olarak tespit edilmiştir. Dış cephe
ısı yalıtım sisteminin, binanın eğimli çatısıyla, bahçe terasıyla ve bahçe toprağı ile
olan bitiş yerlerinde herhangi bir hasara da
rastlanmamıştır.
Binanın güney cephesinde bulunan pencere alanlarının kuzey ve batı cephesindeki
pencere alanlarına göre daha büyük olduğu
da gözlemlenmiştir. Binanın doğu cephesi parsel sınırında bulunduğundan bu
cepheye ait bir inceleme yapılamamıştır.
Binanın inceleme yapılan diğer 3 cephesinde (kuzey, güney ve batı) dış cephe ısı
yalıtım sisteminin en üst katmanında herhangi bir sıva çatlağına ve/veya hasarına
rastlanmamıştır.

bekletildikten sonra numuneler
üzerinde yapılan ölçümler neticesinde yoğunluk değeri olarak
19,20 kg/m3 saptanmış olup bu
değerinden toleranslara uygun
olduğu görülmüştür.

Isı İletkenlik Katsayısı
Tayini

Sahadaki Numune Alımı ve
Gözlemler
EPS ısı yalıtım levhaları üzerinde yapılacak incelemeler için binanın kuzey cephesindeki banyo penceresinin altında bulunan
duvar kesiti açılmıştır. Bina sahibinin beyanına göre binanın kuzeye bakan bu cephesi
en çok yağış alan cephesidir. Bina cephesindeki boya ve sıva tabakalarının duvardan
sökülmesi sırasında sıvanın EPS ısı yalıtım
levhalarından ayrılmasında oldukça zorlanılmıştır. Sıva ile EPS levhaların aderanslarının
gayet iyi olduğu saptanmıştır. Sistemde sıva
filesi olarak göz açıklığı 1,5 mm olan ve
et kalınlığı da 1,5 mm olan bir sıva filesi
kullanıldığı görülmüştür. Günümüzde kullanılan donatı fileleri ise 4 mm göz açıklığına
sahiptirler.
Donatı filesinin EPS levhalar ile temasta
bulunan arka yüzeylerinde herhangi bir
ıslaklık ve nem tespit edilmemiştir. EPS ısı
yalıtım levhalarının da renklerinin halen
beyaz ve tanecik yapılarının homojen ve
bal peteği görünümünde olduğu da saptanmıştır. EPS levhaların yapıştırıcı ile de
aderanslarının oldukça iyi olduğu saptanmış
olup levhaların duvardan sökülmesinde de
oldukça zorlanılmıştır. EPS ısı yalıtım levhasının kalınlığı kumpas ile 15 mm olarak ölçülmüştür. Kalınlık sapmasına, değişikliğine ve
dalgalanmalarına da rastlanılmamıştır.
EPS ısı yalıtım levhalarının duvara yapıştırılmasında, yapıştırıcının levha yüzeylerine öbekler halinde yerleştirilerek uygulandığı da tespit edildi. Duvardan alınan
EPS numuneler laboratuar testleri yapılmak
üzere paketlendi. Özellikle, su emme oranı-

nın belirlemesinde kullanılacak numuneler,
duvardan söküldükten sonra derhal ağzı
kapalı polietilen naylon torbalara yerleştirilerek laboratuvara gönderilmiştir.

Laboratuvar Testleri
Kalınlık Tayini
Alınan numunelerin kalınlıkları, o zamanki
test standardı olan DIN 18164’e göre saptanmıştır. Günümüzde ± 1 mm olan kalınlık
toleransı o zamanlar DIN 18164’e göre ±
2 mm’dir. 5 adet test numunesi üzerinde
yapılan ölçümlerin ortalamasının 14,7 mm
olduğu ve bu değerin de anma kalınlığı 15
mm olan EPS levhalar için toleranslar dahilinde olup bir uygunsuzluğa 18 yıl sonra bile
rastlanmadığı saptanmıştır.

Yoğunluk Tayini
O zamanki geçerli test standardı olan DIN
53420’ye göra numuneler 16 saat boyunca
23°C ve %50 bağıl nem şartlarında ortamda

Bu test için numuneler,
Stuttgart’ta bulunan Frauenhofer
Yapı Fiziği Enstitüsü’ne gönderilmiş ve orada ilgili standart olan
DIN 52612’ye göre ısı iletkenlik
tayini testleri yapılmıştır. Yapılan
testler sonucunda EPS ısı yalıtım levhası numunelerinin l10,tr
ısı iletkenlik değeri 0,0322 W/
mK olarak belirlenmiştir. Bu test
sonuçlarına göre kullanılması
gerek ısı iletkenlik hesap değeri 0,034 W/
mk’dir. Yani, test edilen numuneler Isı İletkenlik Grubu 035 dahilindedir. Görüldüğü
üzere EPS ısı yalıtım levhalarının ısı iletkenlik
özellikleri ve ısı yalıtım kabiliyetleri uygulanmalarından 18 yıl sonra bile halen ilk günkü
gibidir ve standartlara uygundur.

Su Emme Oranının Tayini
Ağzı kapalı polietilen naylon torbalar
içerisinde laboratuvara gönderilen numuneler, ağırlıkları belirlendikten sonra etüv
içerisinde 70°C ve %0 bağıl nem altında
kurutulduktan sonra numunelerin ağırlıkları
tekrar belirlenmiştir. Yapılan ölçüm sonucunda numunelerde ağırlıkça %0,58 (binde
elli sekiz) oranında bir su emme oranı saptanmıştır. DIN 52612’ye göre EPS ısı yalıtım
levhalarının sahip olmaları gereken maksimum nem oranı ağırlıkça %5’tir. Ölçümler
sonucu saptanan oran bu orandan çok daha
küçüktür ve numuneler standartta belirtildiği
üzere “kuru” olarak sınıflandırılmışlardır.

Laboratuvar Testleri
Sonuçları
Yapılan Kalınlık Tayini, Yoğunluk
Tayini, Isı İletkenlik Katsayısı Tayini
ve Su Emme Oranı Tayini testlerine
göre EPS ısı yalıtım levhalarının, dış
cepheye uygulanmalarından 18 yıl
sonra bile sağlaması gereken tüm
şartları yerine getirdiği, özelliklerinin standartlarda belirtilen tüm
değerlere tamamen uygun olduğu
ve hiç bir özelliğinin değişmediği
saptanmıştır. n
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EPS Esaslı Harici Kompozit Isı
Yalıtım Sistemlerinin (Mantolama)
Uzun Vadeli Performansları

S

on yıllarda ETICS (External Thermal Insulation Systems) - Mantolama uygulamaları enerji kayıplarını azaltmak ve çeşitli hava
durumları karşısındaki dirençleri arttırmak
için daha popüler hale gelmiştir. Bu durum
ETICS uygulamalarının dayanıklılığının
diğer ısı yalıtım malzemeleri ile karşılaştırılma durumunu beraberinde getirmiştir.
Bunun için Fraunhofer Enstitüsü tarafından
1975 yılından başlayarak çeşitli binalarda
incelemeler yapılarak bir araştırma projesi
yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda ETICS
uygulamaların dayanıklılığının diğer uygulamalara göre daha iyi bir seviyede olduğu
görülmektedir. Kötü yanı olarak ise yağmur
veya yoğuşma suyu nedeniyle oluşan mikrobiyal tabaka gösterilebilir.
1960’lı yılların başından itibaren bu
yenilikçi yalıtım sistemi, plastik köpük ve
sentetik reçinelerle beraber yaygın olarak
kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine Fraunhofer Enstitüsü 1970’li yıllarda başlayarak
bir araştırma başlattı. Bu yazı da bu incelemenin sonuçları periyodik aralarla yapılan
gözlemlerin sonucunu incelenmesini içerir.
1975 yılında 93 binada, Almanya, Avusturya
ve İsviçre’de başlayan gözlemler, 1984,
1989, 1995 ve son olarakta 2004 yılında
yapılan son gözetimlerin sonuçları bu yazıda
özetlenmiştir. Bu yazıda 12 büyük binadaki
farklı üretime sahip ETICS’lerin incelenmesi
yapılmıştır.
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DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİ:
Cephelerin değerlendirilmesi 3 grupta
toplanmıştır.
Grup 1 - Hemen Hemen Kusursuz:
Görünür hatalar yok. Gözle görülemeyen
ufak yiv çatlakları bu grupta toplanmıştır.
Grup 2 - Ufak Kusurlar: Küçük çatlaklar,
örneğin pencere köşelerinde oluşan, uzun
oluk çatlaklar, uzaktan fark edilmeyen yakından ancak görülebilen kusurlar bu grupta
toplanmıştır.

Grup 3 - Büyük Kusurlar: Açıkça
gözle görülebilir. Yalıtım levhası eklentilerinde görülen uzun çatlaklar, kabarmalar
bu grupta toplanmıştır.
Kapı ve pencere köşelerinde bulunan
ufak çatlaklar ETICS sistemine özgü kusurlar değildir, diğer yapı sistemlerinde de bu
hatalar gözlenebilir. Eklenti noktasındaki
çatlaklar sistem kusuru olarak görülmelidir.
Yapılan analizler sonucu bu çatlakların ısı
yalıtımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Alg oluşumu teknik kusur
olarak değil de görsel kusur olarak değerlendirilmektedir.

Grafik 1: ETICS sistemlerinin uygulama zamanları, incelemeler sonucu gözlenen
kusurları ve yapılan yenileme türleri ile zamanları

Yapıların türleri, kullanılan yalıtım malzemeleri, yapının inşaat tarihi, ETICS’in uygulama tarihi ve ETICS üzerinde
yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler
Binaların Kullanış
Şehir

Amaçları

Kullanılan Yalıtım
Malzemesinin

Binanın İnşaat Tarihi

Çeşidi ve Kalınlığı

ETICS’in Uygulanma
Tarihi

ETICS’te Yapılan Yenilemeler

Münih

Mineral Yün
Müstakil Ev

1960

1986

Yok

1945

1985

Yok

1982

1982

1995’ te dış cephe kaplaması yenilendi.

1979

1979

60 mm
Mineral Yün

Depo Binası
60 mm
EPS
Apartman
60 mm

Nürnberg

EPS
Apartman
60 mm

2002’de oluşan kirlilikten ötürü dış cephe
kaplaması yenilendi.
1987 yılında dış cephe kaplaması komple
yenilendi, 2001 yılında sadece il katın kuzey

EPS
Apartman

1969

1969

50 mm

duvarında dış cephe kaplaması yenilendi,
2004 yılında binanın güney cephesinin dış
cephe kaplaması komple yenilendi.
1993 yılında 50 mm kalınlığında olan ısı

EPS
Neumarkt

Apartman

1970

1970

50(+40) mm

yalıtımı plakası 40 mm daha eklenerek
90 mm’ye çıkarıldı.

EPS
Apartman

1988 yılında dış cephede yenileme yapıldı.

1972

1972

1970

1970

1970

1970

1981 yılında dış cephede yenileme yapıldı.

1970

1970

1981 yılında dış cephede yenileme yapıldı.

1970

1970

1981 yılında dış cephede yenileme yapıldı.

20 mm
EPS
Apartman
30 mm

1981 ve 2000 yıllarında dış cephede yenilemeler yapıldı.

Geislingen

EPS
Apartman
30 mm
EPS
Apartman
30 mm
EPS
Apartman
30 mm

Test Süreci ve Sonuçlar:
İncelenen ETICS sistemleri 18 ile 35 yıl
arasında kullanılmıştır. Kullanılan bu sistemlerin bazıları binanın inşasından itibaren
kullanılmaya başlanmış, belli süreler sonucunda oluşan hasarlardan dolayı ETICS sisteminde bakım yapılmıştır; bazı yapılarda ise
bina inşasından bir süre sonra ısıl iletkenlik
konusunda ihtiyaç duyulduğundan ötürü
uygulanmıştır. 20 yıldan eski tüm ETICS’ler
üzerinde en az bir veya iki kaplama yapılmıştır.
Grafik 1 incelendiğinde yapıların yarısının
Grup 2 (Ufak Kusurlar) ve Grup 3 (Büyük

Kusurlar) sınıfına girdiği görülecektir. 2004
yılında yapılan son muayene sonucunda
ise bütün binalar Grup 1 (hatasız) olarak
değerlendirilmiştir. Yenilemeler sırasında
sistemlerde komple değişikliklere ihtiyaç
duyulmamış, sadece dış cephelere yeni
kaplama uygulanmıştır. Yıllar geçtikçe bina
cephelerinde oluşan kusurların boyutlarının azaldığı görülmüştür; bunun nedeni bu
süreçte ısı yalıtım levhalarının uygulanması
sırasında yapılan hataların azaltılması, kullanılan yapıştırıcı, dübel, donatı filesi, sıva
gibi yapı malzemelerinde kalitenin artması
olarak gösterilebilir.

Kirlilik - Alg Oluşumu:
Deney süresince cephelerde oluşan kirlilik, dış cephe kaplamalarının yenilenmesinin
ana nedenini oluşturmaktadır. Cephelerde
oluşan mikroorganizma yapıları binanın cephelerinde oluşan kirliliğin temel nedenlerinden biridir. Mikroorganizma oluşumunun en
önemli nedeni ise hava kirliliğidir. Özellikle
havadaki sülfüroksit miktarı cephelerde, alg,
mantar ve bakteri gibi mikroorganizmaların
çoğalmasında en önemli etkendir.
Kir ve mikrorganizmalar nedeniyle cephe
yüzeylerinde meydana gelen değişmeler
görsel yan etki olarak kabul edilir.
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1983

1995

2004

Resim 1: Geislingen’de incelenen yapılardan biri, ETICS’in uygulanmasından 2, 14 ve 23 yıl sonra binanın kuzey cephesinin
fotoğrafları.

Resim 2: Yapının alçak kesimlerinde meydana gelen hasardan bir
örnek, bu hasarın meydana gelme nedeni birleşme noktalarına
nemin nüfuz etmesidir.

Resim 3: Yapıda bölgesel olarak alg oluşumuna bir örnek;
korumasız yüzeylerde, balkon altları gibi yağmur suyunun daha
az temas ettiği bölgelere göre daha fazla alg büyümesi tespit
edilmiştir.

1989

Resim 4: Münih’teki incelenen yapılardan bir tanesi, ETICS’in uygulanmasından 3 ve 18 sene sonraki batı cephesinin fotoğrafları.
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2004

1995

2004

Bakım Çalışmaları:
Yapılan bakım çalışmaları, yapıların dış
cephelerinde yapılan yenileme çalışmalarıdır. Bu yenilemeler sadece cephelerde
meydana gelen kirlilik ve eskime nedeniyle
değil; ayrıca cephedeki zayıf bölgelerin ve
ufak çatlakların giderilmesidir. Yenileme
ihtiyaçlarının zaman açısından farklılıklar
göstermesinin başlıca nedenleri, kullanılan
malzemelerin kalitesi, yapıların bulunduğu
konum (iklim koşulları) ve sistemin uygulanma kalitesi olarak gösterilebilir.

Sonuçlar:
1) Cephelerde meydana gelen hasarların
birçoğunun nedeni ısı yalıtım tabakası
ile duvarlar arasında meydana gelen
ayrışmalardır. Bu durum bina görünüşü
açısından çok büyük bir sıkıntı
yaratmamaktadır.
Resim 5: Geislingen’de incelenen yapılardan birinin batı cephesinin 1981’de yapılan
yenilemeden 14 ve 23 sene sonraki görüntüsü, bölgesel olarak alg tabakalarının oluştuğu
görülüyor.

Bunu önlemek için kaplama sistemlerine
fungusit katkı malzemeleri eklenebilir. Bu
cephelerde kirliliği kısmen de olsa önleyebilir.

Sistemin Dayanıklılığı:
ETICS sistemlerinin mekanik darbelere karşı
dayanıksız olduğu görüşü yaygındır, ancak yapılan gözlemlere göre mekanik darbeler nedeniyle
yapıların yüzeylerinde herhangi bir hasar oluş-

tuğu tespit edilmemiştir. Oluşan ufak çatlaklar,
kabarmalar ve diğer kusurlar genellikle birleşme
noktalarında ve köşelerde meydana gelmiş, bu
tür hasarların oluşmasının nedeni ETICS sisteminin hatasından çok, uygulanması sırasında
yapılan hatalardan ve ısı yalıtım levhası ile bina
iskeleti arasında meydana gelen ayrışmalardan
kaynaklanmaktadır. Yapılan bütün gözlemler
sonucunda mekanik olarak ETICS sistemine
özgü yaygın bir kusur gözlenmemiştir.

2) Bir diğer olumsuz durum ise
cephelerde mikroorganizma tabakaları
ve kirlilik nedeniyle oluşan görüntü
kirliliğidir. Hava kirliliği ve yağmur
nedeniyle oluşan mikroorganizmalar
ve kirlilik, kaplama sistemlerine çeşitli
katkı maddeleri eklenerek ve binalarda
yağmur suları için yeterli drenaj
sisteminin kurulması ile önlenebilir.
3) Masraflar ve tadilat sıklığı diğer
duvar sistemleri ile aynı seviyededir.
Dayanıklılık ve sistem ömrü içinde bu
durum geçerlidir. Belirli süreçlerde
bakım tadilat işlemlerinin yapılması
durumunda sistem ömrü 60 yıla kadar
çıkmaktadır.
ETICS sistemlerinin mükemmel ısı yalıtımı
sağlaması ve uzun süreli kullanım sağlaması
dünya çapında neden bu kadar popüler
olduğunu anlamamız için yeterlidir. Şu an
için Almanya’da her sene 30 milyon m2
kadar ETICS uygulanıyor.

Kaynak:

Resim 6: Neumarkt’da incelenen yapının batı ve güney cephelerinin 1988 yılında yapılan
yenilemeden 16 yıl sonraki görüntüsü.

Helmut Künzel, Hartwig M. Künzel, Klaus
Sedlbauer, 2006, Long Term Performance
of External Thermal Insulation Systems
(ETICS), Fraunhofer-Institute for Building
Physics, Holzkirchen, Germany n
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Demirciler Sit.2.Cd.No:6 Siteler / Ankara
Tel : 0312 864 06 50
Faks : 0312 351 22 73
info@tipor.com.tr
www.tipor.com.tr

ANTALYA

ANTPOR İNŞ. TURZ. İNŞ.MALZ.PAZ.VE TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım
24. Cd. No: 28 Antalya
Tel : 0242 258 12 98
Faks : 0242 258 00 63
info@antpor.com
www.antpor.com
KAR-YAPI TASARIM KARTONPİYER SAN.TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım
24. Cad. No:6 Döşemealtı / Antalya
Tel : 0242 258 17 58
Faks : 0242 258 17 59
koksal.sari@kar-yapi.com.tr
www.kar-yapi.com

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

BATMAN

TRC YALITIM
OSB 1.Cadde No:17 / Batman
Tel : 0488 213 19 19
Faks : 0488 213 19 21
info@trcyalitim.com
www.trcyalitim.com

BURSA

DİLEKPOR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Vakıfköy Cd. No:196 Yıldırım / Bursa
Tel : 0224 353 08 69
Faks : 0224 353 08 91
hanifi@dilekpor.com.tr
www.dilekpor.com.tr
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EPSA YALITIM VE AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cd. No: 10
Kestel / Bursa
Tel : 0224 384 10 20
Faks : 0224 384 15 00
info@epsa.com.tr
www.epsa.com.tr
KOMAK ISI YALITIM SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AVP Mah. Hünkar Cad. No: 8 Kestel / Bursa
Te : 0224 373 0461
Fax : 0224 373 0435
hasbay@komakisiyalitim.com.tr
info@komakisiyalitim.com.tr
ULUDAĞ YALITIM İZO.AMB.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ankara Cad. Barakfakıh San. Böl.
No: 81/A Kestel / Bursa
Tel : 0224 384 1203
Fax : 0224 384 1204
mehmet.yalitim@gmail.com
mehmet.sove@hotmail.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
cetin@cetingrup.com.tr
www.cetingrup.com.tr
ISITAŞ SOBA YALITIM İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Bölgesi 6. Cadde
No: 4 / Eskişehir
Tel : 0222 236 01 63-64
Faks : 0222 236 06 58
isitas@isitas.com.tr
www.isitas.com.tr

İSTANBUL

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

BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SANAYİ A.Ş.
Karayolları Mh. 648. Sk. No: 22 Küçükköy G.O.Paşa / İstanbul
Tel : 0212 617 27 50 (4 Hat)
Faks : 0212 617 06 33
info@basas.com.tr
www.basas.com.tr
BC YAPI MALZ. NAK.İNŞ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Koşuyolu Mh. Mahmut Yesari Sk.
No: 59 Koşuyolu / İstanbul
Tel : 0216 325 30 43
Faks : 0216 327 01 79
info@bcyapi.com.tr
www.bcyapi.com.tr
BİRSAN YALITIM VE AMB. SAN. TİC. A.Ş.
İsmetpaşa Cad. No: 3 Kağıthane / İstanbul
Tel : 0212 294 11 00
Faks : 0212 294 11 01
birsan@birsanpor.com.tr
www.birsanpor.com.tr
GÖKKUŞAĞI YAPI SİST.İNŞ.TAAH.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
Demirciler Sistesi 10.Yol No: 72 Zeytinburnu / İstanbul
Tel : 0212 679 36 36
Tel : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.com.tr
HEKİM YAPI ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok No:11 34903 Pendik
/ İstanbul
Tel : 0216 493 04 93
Faks : 0216 494 28 22
info@hekimpor.com
www.hekimpor.com
IGLOTEK ISI YALITIM SİS.SAN.TİC.A.Ş
Beylikdüzü Osb Bakır Ve Pirinç San Sit Mustafa Kurdoğlu Cad
No:14 Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 875 88 55
Faks : 0212 428 62 85
danisma@fixa.com.tr
www.igloo.com.tr
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
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 / İstanbul
Tel : 0212 597 87 34
Faks : 0212 597 87 35
bilgi@yonyapi.com.tr
www.isolion.com.tr

KAYSERİ

ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PET. ÜRÜN.
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Kayseri Org.San.Böl.19. Cd. No: 9 Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 321 28 66
Faks : 0352 321 28 65
kadirorhanari1@hotmail.com
www.arpol.com.tr
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STROTON YALITIM A.Ş.
Mimarsinan Organize San. Böl. 19. Cad. No: 31
Melikgazi-Kayseri
Tel : 0352 241 25 25
Faks : 0352 241 19 19
www.stroton.com.tr
pbi@pbizolasyon.com

KIRIKKALE

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

KOCAELİ

AKPOR YALITIM MALZ.ÜRETİM ve PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Dilovası O.S.B 3. Kısım Seyhan Cad. No:1
Gebze-Kocaeli
Tel : 0262 7591742
Faks : 0262 7591254
info@akpor.com.tr
www.akpor.com.tr
ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Barış Mah. 1805/4 Sok No:14 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 641 79 71
Tel : 0262 641 79 70
atermit@atermit.com
www.atermit.com
BETEK BOYA A.Ş.
Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı 3200.Sk.
No: 3206 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 678 30 80
Tel : 0262 678 30 88
tuketici_danisma@betek.com.tr
www.betek.com.tr
ÇUKUROVA YALITIM SAN.TİC.AŞ.
Şekerpınar Mh. Süleyman Demirel Cd. No: 4
Çayırova / Kocaeli
Tel : 0 262 658 08 80
Faks : 0 262 658 97 56
info@yapiser.com
www.cukurovayalitim.com
SÜNPOR ISI YALITIM LTD.ŞTİ.
Pelitli Köyü Ayaz Sok. No:49 Gebze-Kocaeli
Tel : 0262 751 38 48
Faks : 0262 751 38 49
info@sunpor.com.tr
www.sunpor.com.tr

MANİSA

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

MERSİN

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

ORDU

SAMSUN

ATAKUM KİMYA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Samsun O.S.B. Yeşilırmak Cad. No: 15/B
Kutlukent / Samsun
Tel : 0362 266 8863
Fax : 0236 / 8873
akkimya@hotmail.com
www.atakumkimya.com

SİNOP

EPS Hammadde Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL

BANİAR POLYMER
Bosphorus City, Ortaköy Çarşı 23/B No: 107
Halkalı / İstanbul
Tel : 0212 801 09 58
ayacoltdsti@gmail.com
www.baniarpolymer.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

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

İZOLE YAPI MLZ.İML.İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
Zincirlikuyu Mah. Hüsamettin Dayı Başı Cad. No: 43
Boyabat / Sinop
Tel : 368 362 6696
Fax : 368 315 5354
alimilkerson@gmail.com
www.izoleyapi.com

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

SİVAS

İZMİR

GÜRBAL İNŞ.-SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
1.O.S.B.2. Kısım 4. Cad. N0:16 / Sivas
Tel : 0346 218 2000
Fax : 0346 218 2001
gurbaleps@gmail.com
SERİCAM TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
1. Org. San.Böl. 80. Yıl Bulv. No:8 / Sivas
Tel : 0346 218 14 26
Faks : 0346 218 14 24
info@seripol.com.tr
www.seripol.com.tr

TEKİRDAĞ

ROYPOR YALIT. VE AMB TİC. LTD. ŞTİ.
Karadeniz Mh. Şehit Çağrı Kurt Cd. No: 3 Tekirdağ
Tel : 0282 315 44 55
Faks : 0282 262 40 95
royporyalitim@gmail.com

YOZGAT

İZOSİS YALITIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Sorgun Karayolu 25.km Dişli Mevkii / Yozgat
Tel: 0354 435 93 34
Faks:0354 435 93 35
İzosis@hotmail.com
www.izosis.com.tr

EPS Makina Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL

AKKAYA EPS DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
UMUT AKKAYA VE ORTAĞI
A.S.B. 116 Ada 17 Pr, No: 116
Velimeşe-Çorlu / Tekirdağ
Tel : 0282 691 12 75
Faks : 0282 691 12 78
info@akkaya-akkaya.com
www.akkaya-akkaya.com
KURTZ GMBH (MTL MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
Cenk Koray Cd.Akasya03 Kentvilla02
No: 9/A Giriş Kat Bahçeşehir / İstanbul
Tel : 0212 669 01 14
Faks : 0212 669 01 15
msenocak@mtlmakina.com.tr
www.mtlmakina.com.tr

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

KOCAELİ

CFN KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
OSB Murat Yıldıran Cad. No: 2 Çerkeşli-Dilovası /
Kocaeli
Tel : 0 262 290 86 55/56
Faks : 0 262 290 86 60
info@cfnkimya.com / www.cfnkimya.com

EPS Hammadde İthalatçısı Üyelerimiz
İSTANBUL

PALMERS ULUSLARARASI TİC.VE KİMYA LTD. ŞTİ.
Cemil Topuzlu Cad. No: 26 D: 2
Çiftehavuzlar-Kadıköy / İSTANBUL
Tel : 0216 449 95 17
Faks : 0216 338 61 92
erkan.korkmaz@palmerschemical.com
www.palmerschemical.com
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

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
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EPS’in Yeni Adı
Çocuklarınızın kafasını ve
milyonlarca başka şeyi korur.
Teşekkürler %98 havaya.

Yaşamsal organlar
nasıl nakledilir?
%98 hava ile.

Bu resimde Avrupa mühendisliğinin
bir şaheserini görüyorsunuz.
Ve bir TV.

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

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

