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S

ektörümüzün değerli temsilcileri; 2016 yılının bu ikinci
buluşmasında saygı ile hepinizi selamlıyorum. Bildiğiniz
üzere 28 Şubat 2016 tarihinde olağan
mali kurulumuzu gerçekleştirdik. Türk
Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme
ve Eğitim Vakfı (PAGEV) üye olduk ve
arkasından da 8 Nisan 2016’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
bünyesinde yeni açılan Türkiye Plastik,
Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi’ne
EPSDER olarak asil ve kurucu üyeliğimiz ile birlikte meclis yönetiminde yer
aldık. Buna istinaden yalıtım komite
başkanlığına seçilmiş bulunuyoruz.
Sektörümüzün değerli temsilcileri,
bilindiği üzere mevcut yeni yangın
yönetmeliği (yani bizim için Y.Y.Y olan)
konusunu Danıştay’a taşımıştık. Bununla
birlikte yürütmeyi durdurma talebimiz
olmuş tu. Danıştay yürütmenin durdurulması konusunu, haksız rekabet sağ-

lamadığı gerekçesiyle ve talebimizin
çok acil olmadığını değerlendirerek
davamızı duruşmalı olarak ele alacağını
beyan etmiştir. Bu konuda adalete olan
güvencimizin tam olduğunu, verilen
kararlara saygı duyacağımızı vurgulamak isterim. Dava konusunun en kısa
sürede bizim açımızdan müspet neticeleneceğine, benim ve yönetimdeki tüm
arkadaşlarımın inancı tamdır.
Yine TOKİ ile EPSDER arasında yapılan görüşmelerle başlayan gerek TS EN
13163, gerekse TS EN 13499 testleri ile
TOKİ şantiyelerine verilen EPS Levha ve
EPS’li mantolama sistemlerinin kontrolleri ÇEVKAK tarafından yapılarak bir
nevi piyasa denetimi ve haksız rekabeti
önleme çalışması etkin olarak yapılacak. Bu aynı zamanda KDS sistemimiz
için de yeni bir alan yaratacaktır.
Sektörümüzün değerli temsilcileri,
yine bir diğer konumuz da bildiğiniz

“Bu gemide hepimiz varız, herkes üzerine
düşeni yaparsa önce sağlıklı, sonra kaliteli
ve düzgün üretim olur, ardından sektör zaten kendiliğinden düzelir. Her üreticimiz,
makinacımız, hammadecimiz kendi başına
bir değerdir.”
üzere EPS Asmolen’dir. Bu konu ile ilgili
gerek TSE, gerekse Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerimiz
devam etmekte olup yeni yangın dayanım sistem testleri yapılmadan, yapılmış
olan mevcut sistemler baz alınarak “G”
işaretlemesi kapsamının genişletilmesine
çalışılmaktadır.
Bu arada yeni bir kardeş derneğimiz
oldu. Dekoratif EPS malzeme üreten
arkadaşlarımızın kurduğu derneğin adı,
“Polistren-Poliüretan Yapı Malzemeleri
Üreticileri Derneği-POLİDER” oldu. Derneğin ilk başkanı EPSDER’de de yönetim
kurulu üyesi olan Bülent KUNT oldu.
POLİDER’e hayırlı olsun. Değerli başkanı Bülent KUNT’a başarılar diliyorum.
ŞİMDİ SAYI SAYMAK…
Sektörümüzün değerli temsilcileri, bu
sektörün, her yeni gün birçok şeyle karşılaşacağı kaçınılmaz gözüküyor. Ürettiğimiz bir boncuk, boncuktan yaptığımız
yalıtım malzemeleri ve ambalaj paketleme
malzemeleri ile başımıza gelmeyen kalmıyor gibi.
Sayı saymayı hepimiz biliyoruz. İş
kurarken sayıyoruz, kâr ederken sayıyoruz ama birbirimiz saymıyoruz. Çünkü
bize dokunmayan hiçbir şeye dokunmuyoruz ve saymayı bırakıyoruz. Sektörümüz
ile ilgili hiçbir şeyi saymamayı işimize kâr
sayıyoruz.
Bu ne demek;
KDS, ASMOLEN, YANGIN YÖNET-

MELİĞİ, GEOFOAM vs. sektörümüz için
önemli hiçbir konuda aktif olarak yer almıyor ve görüş beyan etmiyoruz. MAİLLERE
bile cevap vermiyoruz. Lobi desen hak
getire, bu konuda da YERİMİZDE SAYIYORUZ.
SAYI SAYMAK…
İlgili resmi kurumlarımız da sayı saymayı biliyor ama sayı sayarken tüm sektörleri eşit saymıyor. Kimi sektörlerde
basamaklar ikişer ikişer, üçer üçer atlatılırken ne hikmetse bizim sektörümüz
yerinde saydırılıyor.
Örnek mi?
İşte size TSE, EPS Asmolen’de hiçbir malzemeden istenmeyen ve yaptırılmayan yangına dayanım testlerini onca
uyarımıza rağmen gayet rahat bizlerden
isteyen ve bunu her sistem değişikliğinde
yapmalısınız diyebilen TSE yetkilileri, sayı
saymayı iyi biliyorlar çünkü; yıl içinde bizden kesilen test paralarının haddi hesabı
yok.

Buna benzer örnekleri çoğaltabilirim.
SİZDEN TEK RİCAM
Bizler nasıl kendi kuruluşlarımız ile ilgili
sayı saymayı seviyorsak sektörümüz ile
ilgili aynı sayıları saymak zorundayız.
Bu gemide hepimiz varız, herkes üzerine düşeni yaparsa önce sağlıklı sonra
kaliteli ve düzgün üretim olur, ardından
sektör zaten kendiliğinden düzelir. Her
üreticimiz, makinacımız, hammadecimiz
kendi başına bir değerdir. Değerlerimize
sahip çıkarak, birbirimizin kuyusunu kazmayarak, kalitede rekabet yaparak yükselebiliriz.
SAYI SAYMAYI SEKTÖRÜMÜZ ADINA
DA YAPARAK daha nice güzel, sağlıklı
yarınları saymak dileği ile hepinizi saygı
ile selamlıyorum.
Yeter ki yerimizde saymayalım.
İYİ GÜNLER, SAĞLIKLI GÜNLER
DİLERİM.

Örnek mi?
İşte size çıkan yeni yangın yönetmeliği (Y.Y.Y) neredeyse yalıtımda EPS’yi
yasaklayan bir sistem ile karşılaştık... Bu
yönetmelik ile kimin üretimi düştü, kaç
tane fabrika kapandı haberleri yok. Daha
kaç fabrika kapanacak belli değil. Şimdi
bu yönetmelikle ilgili uğraşı ve düzeltme
içindeyiz, her platformda bunu dile getirdik. Resmi kurumlarda görüş belirttik ama
biz yerimizde saydırılıyorken başka sektörler ikişer ikişer, üçer üçer basamakları
atladılar.
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KONFERANS

5. Uluslararası Geofoam
Konferansı

5.

Uluslararası Geofoam Konferansı (The 5th International Conference on Geofoam Blocks in Construction
Applications, EPS 2017, http://www.
geofoam2017.org) Geofoam’un inşaat
mühendisliği uygulamalarında araştırma
yapan bilim adamlarını, geofoam haﬁf
dolgu sistemini çözüm ortağı olarak tasarlayan karayolu ve demiryolu proje ﬁrmalarını ve yüklenicilerini, Geofoam blok,
hammadde ve makine üreticilerini 22 –
24 Mayıs 2017’de İstanbul’da bir araya
getirerek Geofoam teknolojisindeki son
gelişmelerin tartışılacağı bir platform yaratacak. EPS2017 kongresi Geofoam’un
inşaat mühendisliği uygulama alanlarına
ve Geofoam teknolojisine bundan önce
düzenlenen Oslo (1985), Tokyo (1996),
Salt Lake City (2001) ve Oslo (2011) konferanslarından edinilen temel birikimlerin
ışığı altında katkıda bulunacak.
Kongre Konu Başlıkları
• Geofoam’un kullanım alanları
• Genleştirilmiş polisteren
• Geofoam’un malzeme özellikleri ve
modelleme
• Geofoam tasarım şartnameleri
• Geofoam’un inşaat mühendisliğindeki
uygulama alanları
• Geofoam teknolojisindeki yeni gelişmeler
ve özel konular

Kongre bildirileri
tarafından yayınlanacaktır. Kongre takvimi, programı ve önemli tarihler için
http://www.geofoam2017.org web sitesini takip edebilirsiniz.
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EPS2017 Hakkında

Geofoam’un kullanım alanları ve
Geofoam teknolojisindeki yeni gelişmelerden oluşacak olan EPS2017
kongre programı teknik bildiriler, panel
tartışmaları ve kısa kurslardan oluşacak. Bu sayede EPS2017 Geofoam
teknolojisi ile yeni tanışan tasarımcılar,
uygulayıcılar, üreticiler ve idarelerle
konunun uluslararası uzmanları arasında bir köprü vazifesi görecek.

Destekleyen Kuruluşlar

GÜNCEL

Kosova’da Dünya Dekor
Rüzgarı Esti!
Polistrenden mamül İç-Dış Cephe Dekorasyon Ürünleri piyasasında lider konumda olan Dünya Polistren Grup
markası Dünya Dekor, Yurtdışı ihracat hedeﬂeri doğrultusunda 20 Mart 2016 tarihinde Kosova-Prizren’de çok
önemli bir toplantı organizasyonu gerçekleştirdi.

K

osova’da distribütörü bulanan
ve çevre ülkeler tarafından
ürünleri büyük rağbet gören
Dünya Dekor, Kosova haricinde
Makedonya, Arnavutluk vs. gibi yakın ülkelerden de geniş katılımın olduğu önemli
organizasyonla, ﬁrma yetkililerinden ustalara kadar geniş bir yelpazeye, ürünlerin
tanıtımı, uygulama şekilleri gibi konular
hakkında bilgilendirme yapıldı. Ürünlerin
uygulanması ve ﬁrma tanıtımıyla ilgili yapılan barkovizyon gösteriminin ardından bir
konuşma yapan Dünya Polistren Grup’un
Kurucu Genel Müdürü Bülent Kunt; “Kosova
bizim ihracat kanallarımızın en önemli ülkelerinden biri, hem etnik, hem sosyal, hem
de kültürel bağımız olan bu kardeş ülkede,
Dünya Dekor markamızla var olmak bizleri
fazlasıyla gururlandırıyor” dedi. Kunt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgenin ihtiyacı olan
Dekoratif Yalıtım sektörüne hizmet vermemiz, kalitemiz ve geniş ürün yelpazemizle
birlikte tercih ediliyor olmamız bizi Kosova
ve çevre ülkelerde pazarın en önemli ﬁrması
konuma getirmiştir. Biz de bu haklı gururu
8 EPS haber • NİSAN 2016

burada sizlerle paylaşıyoruz. 2013 yılından
bu yana teknolojiye yatırım yaparak, tesis
alt yapımızı iyileştirmiş ve makina modernizasyonumuzu tamamlamış, Türkiye’nin
hatta Avrupa’nın en önemli üreticileri arasına
girmiş bulunmaktayız. Bu başarıda Dünya
Dekor markamıza olan bu ilginiz, sahiplenmeniz ve inancınız etkili olmuştur.’’

Katılım gösteren ﬁrmalar adına yapılan
konuşmada; Kosova’da gerçekleştirilen bu
önemli organizasyon için ve Dünya Dekor’un
Kosova’da göstermiş olduğu faaliyetler için
Bülent Kunt’a teşekkürlerini belirttiler. Toplantının sonunda katılım gösteren kişi ve ﬁrmalara hediyeler verildi ve toplu bir fotoğraf
çekimiyle organizasyon son buldu. n

Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 34. Cadde No: 22

ESKİŞEHİR

GÜNCEL

EPSDER, Haksız Rekabeti
Önlemeye Yönelik, Kalite Denetim
Sistemi (KDS) Uygulamalarına
Devam Ediyor

E

PS Sanayi Derneği (EPSDER)
üyelerinin ve diğer EPS üreticilerinin kaliteli ve standartlara
uygun ürün üretmeleri ve EPS ısı
yalıtım malzemesi kullanıcılarının haklarını
güvence altına almak üzere Kalite Denetim Sistemi (KDS) devreye alınmıştır. Çok
hızlı gelişen ısı yalıtım sektöründe, lider
konumdaki EPS’nin talebinin artmasına
paralel olarak arz’da da çok hızlı bir artış
olmuş ve yakın bir zamana kadar 40-50
adet olan üretici ﬁrma sayısı 150’lere çıkmıştır. Buna paralel olarak diğer yalıtım
malzemeleri üreten ﬁrmalarda da sayı ve
üretim miktarlarında artışlar yaşanmıştır.
Büyüyen yalıtım malzemeleri pazarında
haksız rekabet unsuru temel sorunlardan
birisi haline gelmiş rekabet kaliteden çok
ﬁyata kaymıştır. Bu sorunu en azından
kendi sanayimizde mümkün olduğunca
çözmek, yasa ve standartlara uygun üretim
yaparak yine ürünlerini etik değerler çerçevesinde piyasaya sunan ﬁrmaları teşvik
etmek, onları ve son kullanıcıları korumak,
aksi yönde faaliyet gösteren ﬁrmaları ise
doğru yöne çekebilmek amacıyla, üyelerden gelen yoğun talep göz önüne alınarak
“Kalite Denetim Sistemi - KDS” uygulamasına başlanılmıştır.

Bu sistem ile , piyasadaki EPS ürünlerinin mevzuatlara ve standartlara uygunluğu,
üretici performans beyanları dikkate alınarak değerlendirilecek eksiklik ve yanlış
tesbiti halinde ﬁrmalara rapor düzenlenip
bunları düzeltmesi için süre verilecek, verilen süre sonunda tekrar denetim yapılacak,
uygunsuzluğun devam ettiğinin belirlenmesi
durumunda ilgili mercilere şikayet etme ve
eğer üye ﬁrma ise dernek üyeliğinden çıkarılmaya kadar gidecek süreç başlayacaktır.
2015 yılı içerisinde uygunsuzlukları
belirlenen 10 EPS üreticisi bakanlığın
ilgili birimlerine şikayet edilerek, denetime girmeleri hususunda EPSDER tarafından talepte bulunulmuştur.
Bu sayede hedeﬂenen haksız rekabeti
önlemek ve düzgün üretim yapanı korumak olacaktır. Bu rekabet unsurunda kaliteli
üretim yapan ﬁrmaların çıkarlarını korumak
ve diğer ﬁrmalarıda özendirmek amacıyla
EPSDER PR çalışmalarında bulunacak ve
her platformda KDS kullanım hakkı kazanan
ﬁrmaların tercih edilmesini beyan edecektir.
EPS Sanayi Derneği (EPSDER)’in iktisadi işletmesi olarak faaliyetlerini yürüten
ve ısı yalıtım malzemeleri testleri konusunda
akredite ve onaylı kuruluş olan ÇEVKAK
tarafından aşağıdaki testler yapılacaktır;
TS EN 822 Uzunluk ve Genişlik Tayini
TS EN 12667 Isıl İletkenlik Tayini
TS EN 823 Kalınlık Tayini
TS EN 1602 Görünür Yoğunluk Tayini
TS EN 826 Basma Dayanımı
TS EN 11925-2 Yangına Tepki Dayanımı
TS EN 1607 Çekme Dayanımı (ETICS için)
Ayrıca EPS Asmolen ile ilgili’de denetimlere başlanmış olup TSE-UTO-RD 011
teknik onay dökümanı çerçevesinde G işa-
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retlemesi aranmaktadır.
Gerçekleştirilen denetimler ve uygunluk
değerlendirme faaliyetleri neticesinde herhangi bir uygunsuzluğu tespit edilmeyen
ﬁrmalara Kalite Denetim Sistemi Belgesi ve
Kalite Denetim Sistemi (KDS) işareti kullanım hakkı verilecektir. Firma bu işareti ürün
ambalajlarında ve tanıtım dokümanlarında
kullanabilecek ve bunu bir pazarlama argümanı olarak değerlendirebilecektir.Tabiiki bu
kullanım hakkı ﬁrmanın KDS’ye uygun üretim
yaptığı sürece devam edecek, uygunsuzluk
halinde KDS kullanım hakkı geri alınabilecektir.
Bu denetim sistemi için EPSDER 2016
yılı için bütçesine gerekli parayı koymuş
olmakla beraber masraﬂarı bir nebze
azaltmak ,sistemin tanıtımına harcanacak
bir bütçe yaratmak ve süreci beklemeyip
denetiminin bir an önce tamamlanmasını
isteyecek ﬁrmalar için, ÇEVKAK’la bir protokol imzalayıp talepte bulunmaları , deney
masraﬂarını ödemeleri ve denetimlerden
başarı ile geçmeleri halinde KDS kullanım
hakkını hızlı almalarına yönelik alternatif bir
uygulamada yapılacaktır.
Başlanan bu süreçte başta tüm EPSDER üyeleri olmak üzere tüm sanayimizin bu projeyi desteklemesini ve sahip
çıkmasını temenni etmekte, sürecin
sanayimiz için faydalı ve hayırlı olmasını
dilemekteyiz. n

GÜNCEL

Adana İnşaat Fuarı 18-21 Şubat
Tarihleri Arasında Gerçekleştirildi

Y

ılın ilk fuar katılım ve seminerini
Adana Yapı Fuarı’nda yaptık,
tam adı “10. Yapı Malzemeleri,
İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat
Makineleri Fuarı” olan “Adana İnşaat 2016”
18-21 Şubat 2016’da düzenlendi. Adana
İnşaat Fuarı’nda bölgedeki elit ﬁrmaların
ürün, hizmet ve projeleri ulusal ve uluslararası vitrine çıktı. Tüyap’ın Mısır, Rusya,
Bulgaristan Gürcistan, İran ve Makedonya’daki oﬁsleri aracılığıyla Avrupa, Asya ve
Afrika’dan yatırımcıların davet edildiği fuara
yurtdışından ﬁrmalar katıldı, yurt içinden ise
40’a yakın ilden katılım sağlandı.
Adana Yapı Fuarı bölgesel anlamda
inşaat sektörünün en önemli pazarlama
etkinliklerinden biri oldu. Fuarda, İzolasyondan tesisata, boyadan vitriﬁye ürünlerine,
çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma
soğutma sistemlerine, doğal gaz ekipmanlarından tesisat ve yalıtıma, kent mobilyaları
park bahçe düzenlemelerinden belediye

ihtiyaçlarına kadar yüzlerce ürün sergilendi.
EPSDER olarak bizimde 5 yıl aradan sonra
katıldığımız bu fuarda ziyaretçiler EPS, Isı Yalıtımı ve EPSDER hakkında bilgi verip broşür,
EPS HABER ve ısı yalıtımı ile ilgili çeşitli dokümantasyonlar dağıttık, EPSDER üye ﬁrmalarını
ziyaret ettik. Ayrıca fuar esnasında 20.02.2016
Cumartesi günü hocamız Prof. Dr. İbrahim

Uzun, “ISI YALITIMINDA MALZEME SEÇİMİ
ve UYGULAMA ESASLARI” başlıklı bir sunum
yaparak katılımcıları bilgilendirdi, sunum sonrasında da gelen soruları cevaplandırdı. Prof.
Dr. Uzun, ayrıca EPSDER’in bilhassa EPSDER
üyesi ﬁrmalardan gelecek seminer taleplerine ve bu tür bilgilendirme aktivitelerine 2016
yılında da devam edeceği bilgisini verdi. n

Türkiye’deki Polistren-Poliüretan Yapı
Malzemeleri Üreticileri Birleşti

İ

lki geçtiğimiz ay Adana Tüyap Fuarı Toplantı Salonu’nda Dünya Polistren Grup’un
organizasyonunu gerçekleşen PolistrenPoliüretan Yapı Malzemeleri Üreticileri
Sektör Toplantısı’nın, ikincisi Antalya-Porto
Bello Hotel’de organize edildi, ardından sürecin üçüncü toplantısı Ankara Congressium’da
gerçekleştirildi.
Adana’da gerçekleştirilen birinci toplantı ile
sektörde faaliyet gösteren kuruluşların bir araya
gelmesi sağlandı. Alınan karar doğrultusunda
ikincisi Antalya’da gerçekleşen sektör buluşmasında, sektörde güç birliğinin sağlanması, sektör kriterlerinin oluşturulması ve resmi anlamda
kurum faaliyetlerinin gösterilebilmesi için dernek
kurma kararı alındı. Ankara Congressium’da
gerçekleşen üçüncü toplantı ile Yönetim Kurulu
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ve Yönetim Organları belirlendi. Katılımcıların
tümünün oyu ile Dünya Polistren Grup Kurucu
Genel Müdürü Bülent Kunt Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Derneğin adı “ PolistrenPoliüretan Yapı Malzemeleri Üreticileri Derneği
-POLİDER”, dernek merkezi İstanbul olarak
belirlendi. Yönetim Kurulunu; Başkan Yardımcısı
Mustafa ILIK, Başkan Yardımcısı Zeynel ÇAPAR,

Sekreter Selçuk Küçükali, Sayman Selman Özlü,
Üye Turgut Toprak, Üye Kerem Bozkurt, Üye
Galip Özyurt oluşturdu.
EPSDER’in (EPS Sanayi Derneği), destek
verdiği ve kurulacak derneğin EPSDER’in
ﬁziki tüm imkanlarından faydalanabileceğini
belirttiği Polistren-Poliüretan Yapı Malzemeleri
Üreticileri Derneği faaliyetlerine başladı. 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

GÜNCEL

EPS Sanayi Derneği (EPSDER)
27 Şubat 2016’da 2016 Olağan Mali
Genel Kurulunu Yaptı…

G

enel kurul başlangıcında EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı
Ümit Güneş, katılımcılara “hoş
geldiniz” dedi ve katılımlarından ve katkılarından dolayı üyelere teşekkür ederek kısa bir sektör değerlendirmesi
yaptı.
Mali genel kurul görüşmelerine geçilmeden önce, Geofoam 2017 Uluslararası
Konferansı düzenleyicisi olan Dekon ﬁrmasından Seha Gül, kongre hakkında bilgi
verip, kongre ile ilgili sponsorluk dosyasını
katılımcılara anlattı.
Daha sonra EPSDER’in iktisadi işletmesi olan ve ısı yalıtım malzemeleri hususunda akredite laboratuvarı ÇEVKAK’ın
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim
Uzun, 2015 yılını ÇEVKAK açısından
değerlendirip, yapılan faaliyetleri anlattı.
2016 yılında ﬁrmalara toplu olarak belgelendirme, testler, standartlar ve ihtiyaç
duyulan diğer konular hakkında eğitim
programları yapılacağını belirten Uzun,
bu yönde talebi olan ﬁrmaların ÇEVKAK’a
müracaat etmelerini istedi.

Bu kısa sunumlar sonrası, genel kurul
çalışmalarına başlandı. Divan Kurulu Mehmet Parlak başkanlığında, Ahmet Arslan
ve Yücel Atmaca’dan oluştu. 25 EPSDER
üyesi ﬁrmamızın 32 kişi ile katıldığı genel

kurulumuz, 2015 mali tablolarını ibra ederek, 2016 bütçesini kabul etti.
Bir sonraki EPSDER genel kurul çalışması 2017 Şubat ayında olacak olup, yeni
yönetim kurulu seçilecektir. n

Türkiye İMSAD’ın 34. Genel Kurulu
Gerçekleştirildi

T

ürkiye İMSAD’ın Swiss Otel’de 25
Şubat’ta gerçekleştirilen ve dernek üyelerinin yanı sıra Çevre ve
Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın da katıldığı 34. Olağan Genel
Kurulu’nda inşaat sektörü gündem maddeleriyle masaya yatırıldı. Müteahhitlerin ithal
malzeme kullanımına son vermesi gerektiğine
dikkat çeken F. Fethi Hinginar, “Kentsel Dönüşüm projeleri muhtelif devlet teşviklerinden
yararlandırılıyor. Kimi zaman müteahhitler
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projesini daha çekici hale getirmek için,
kimi zaman da mal sahiplerinin taleplerinden dolayı yerli malzeme yerine ithal menşeli ürünler tercih ediliyor. Üstelik bu, reklam
unsuru olarak da kullanılıyor. Dünyaya ürün
satan, kalitesi dünya genelinde kabul görmüş bir sektör olmamıza rağmen, ne yazık ki,
çoğu kez kalitesi bizim ürettiğimiz ürünlerden
daha düşük olmasına karşın Avrupa menşeli
diye lanse edilerek ‘daha kaliteli’ algısı yaratılmaya çalışılıyor. Hem ödediğimiz vergilerle

oluşan kaynaktan devlet desteği alan hem
de ithal ürün kullanan uygulamalara bir son
verilmelidir. İthal ürün kullanmayı tercih eden
ﬁrmaların devlet desteği almaları, yönetmeliklerde yapılacak düzenleme ile önlenmeli,
denetimlerde de bu konu incelenmelidir. Kalitesi bütün dünyaca tasdik edilen Türk menşeli
inşaat malzemelerinin ülkemizde gördüğü
haksız muameleye sessiz kalmamalıyız, yerli
sanayimizin gelişiminin önüne set çeken bu
durum bertaraf edilmelidir” dedi. n

Doğru seçim,
doğru uygulama

•
•
•
•
•
•

EPS Beyaz Levha
EPS Karbonlu Levha
EPS Board
EPS Blok
EPS Asmolen
Yapı Kimyasalları

www.trc yalitim.com
TRC Yalıtım ve Yapı Kimyasalları
Tel: 0 (488) 213 19 19 - 20 Fax:0 (488) 213 19 21
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cd. No: 17 - BATMAN
info@trcyalitim.com

“Yalıtım Uzmanlık İster”

GÜNCEL

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit
Sanayi Meclisi Kuruldu

T

ürkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit
Sanayi Meclisi kurulum çalışmaları
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin insiyatiﬁnde başarıyla tamamlanmış olup yeni dönemde Meclis Başkanlık
Divanı seçimi yapılmak üzere 08/04/2016
tarihinde TOBB ev sahipliğinde Başkan Yrd.
Sn. Ender YORGANCILAR’ın da katılımlarıyla
seçimli meclis toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda; Meclis Başkanlığına Türk
Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme
ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz Eroğlu, Meclis Başkan
Yardımcılığına ise Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Yönetim Kurulu
Başkanı Enver Bakioğlu oy birliği ile
seçilmiştir.
Bu meclisde EPSDER ‘de yönetim kurulu
başkanı Sn. Ümit Güneş tarafından asil üye
olarak temsil edilmiştir , ayrıca meclis içinde
kurulacak çalışma komisyonlarından biriside ısı yalıtım komisyonu olacak ve Sn.
Ümit Güneş’in bu komisyonun başkanlığını
yürütecektir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB);
Odalar ve borsalar arasında birlik ve
dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini
sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini
kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim
kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı
korumak amacıyla kurulmuştur. TOBB’un
halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret
ve sanayi, deniz ticaret odaları ve borsalar
şeklinde oluşmuş 365 üyesi bulunmaktadır. Tüm ülke çapında yayılmış olan oda ve
borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün
sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde
ﬁrma kayıtlı bulunmaktadır.
Görevleri:
TOBB, aşağıdaki görevleri icra eder:
• Türk girişimcisinin çalışmalarına öncülük
ve liderlik eder,
• Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
siyasi güce görüş ve çözümlerini iletir,
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• Kanunlar ve düzenlemeler ile ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara, meclis komisyonlarına sunar,
• Tabanını oluşturan KOBİ’lerin ekonomiden hak ettiği payı alması için oda ve
borsalarımız kanalıyla bilgi ve danışmanlık hizmeti sunar,
• Ticari, ekonomik ve uluslararası işbirliği
alanlarında yararlı olabilecek her türlü
bilgiyi üyelerine sunar; ülke, il ve sektör
bazında ekonomik raporlar hazırlar,
• Yabancı muadil kuruluşlarla kurumsal
bağlar kurar, işbirliği anlaşmaları imzalar,
Türk ve yabancı ﬁrmaların ihtilaﬂarının
dostane yollarla çözümü amacıyla aracılık eder,
• TIR Karnesinin dağıtımını gerçekleştirir ve muhtelif ülkelere ait geçiş belgesi
taleplerini karşılar, ATA Karnesi düzenler,
Bilgi Standardı tanımlama ve uygulama
sistemi olan EAN-UCC barkod sistemini
ülkemizde tek elden yürütür,
• Menşe Şehadetnamesi ile Dolaşım Belgesini basar ve Odalara gönderir, Kapasite Raporu inceler ve onaylar. Oluşturulan Sanayi Veri Tabanı ile imalatçı ﬁrma
listelerini ilgililere sağlar, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’ni yayınlar,
• Odalar ve Borsalar arasında çıkabilecek
mesleki anlaşmazlıkları çözer, Oda ve
borsaları geliştirecek tedbirleri alır, elektronik alt yapısını kurar, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Tahkimi çalışmalarını
yürütür,
• Yerel fuar organizasyon ﬁrmalarına yetki
verir, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme merkezleri kurar,
• Eğitim kurumları kurar veya katılır, bu
kurumlarla işbirliğine girer,
• Uluslararası ilişkiler ile ilgili görevleri kap-

samında çok taraﬂı oda ve uluslararası
kuruluşlarda Türk özel sektörünü temsil
eder.
Kuruluşu / Yasal Statüsü:
Odalar, Borsalar ve Birlik hakkındaki
5590 sayılı Kanun 8 Mart 1950 tarihinde
hazırlanmış, 15 Mart 1950 tarihinde 7457
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5590 sayılı Kanun, yerini, 1
Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174
sayılı Kanun’a bırakmıştır. TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal
temsilcisidir.
Organları:
TOBB’un organları olan, Genel Kurul,
Odalar ve Borsalar Konseyi, Yönetim Kurulu,
Yüksek Disiplin Kurulu demokratik süreçle
seçilirler. Yerel oda ve borsaların meclis üyeleri tarafından 4 yıllığına seçilen 1000-1300
üyeden oluşan Genel Kurul, oda ve borsaları
temsilen 5 konsey oluşturur. Başkan ve 14
Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul üyeleri
tarafından seçilir. Yönetim Kurulu da, oda
ve borsaları temsilen 5 başkan yardımcısını
4 yıllığına seçer.
Türkiye Sektörel Meclisler :
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde Sektörel gelişmeyi teşvik etmek
amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, TOBB adına sektörleri temsil ederek,
gerek sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına, gerekse özel sektör ile yetkili
merciler arasında bir temas noktası olarak
kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine
imkân sağlamaktadır.
Temmuz 2006’dan beri faaliyete bulunan

ve çalışmalarına artan bir ivme ile devam
eden Meclislerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörde faaliyet gösteren işadamlarımızın kurduğu dernek ya da kuruluşları ve
ﬁrmaları bünyesinde barındıran önemli bir
buluşma noktasıdır. 2016 itibariyle sayısı
58’ye yükselen Meclislerimiz, ekonomik sektörlerimizin tüm boyutlarıyla mercek altına
alınacağı, sektörel yol haritalarının çizileceği
ve düzenleyici etki analizlerinin işletilmesi de
dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere sürecine önemli katkılar sağlayabilecek
yapılar olarak tasarlanmışlardır.
Gerek kapsadığı sektörlerin çeşitliliği ve
gerekse amaç ve niteliği bakımından sektörlerimize ve ekonomimize büyük faydalar
sağlama potansiyeli taşıyan Meclislerimiz,
sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturul-

masına ve özel sektör ile yetkili merciler
arasında bir temas noktası olarak kamu-özel
sektör işbirliği ve ortaklığının geliştirilmesine
imkan sağlamaktadır.
Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm
ilgilileri taraﬂarını bünyesine alan entegre
yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası

nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve
bugünün yanında geleceği kuşatan strateji
ve vizyonuyla, dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya
yönelmiş bir yapı; sektörümüze ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli
taşıyan önemli bir oluşumdur. n

EPSDER, Türk Plastik Sanayicileri
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim
Vakfı’na (PAGEV) Üye Oldu

E

PSDER yönetim kurulu, EPS
Sanayisi’nin gelişmesine katkı
sağlayacağı, karşılıklı sektörel faydalar alınacağı ve EPS Sektöründe
karşılaşılan sorunlara daha etkin cevap verilebileceği düşüncesi ile PAGEV’e üye oldu.
PAGEV; Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı olarak
1989 yılında kurulmuştur. Halen İstanbul
Sefaköy’deki merkezinde faaliyet gösteren
ve 600 civarında aktif üyesi bulunan PAGEV,
sürekli gelişerek, Türk Plastik Sektörünü
yurtiçi ve yurtdışı platformlarda başarı ile
temsil eden bir kurum haline gelmiştir.
Kuruluş Amacı:
PAGEV, dünyadaki gelişime paralel olarak, ülkemizde de hızlı bir büyüme gösteren
ve çoğunluğu KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluşan Türk Plastik Sanayinin örgütlenme ihtiyacını karşılamak, sektörü başta
mesleki eğitim olmak üzere, kalite, teknoloji,

verimlilik ve rekabet gücü açısından gelişmesini sağlayarak, dünya ile bütünleşecek bir alt yapıya kavuşturmak, kamuoyu
ve kamu kurumları ile ilişkileri geliştirerek
plastik imajını arttırmak ve sektörün önemini
duyurmak, araştırma çalışmalarına katkıda
bulunarak sektöre kaliﬁye işgücü ve teknolojik üstünlük sağlamak ve plastik sanayine
her konuda öncülük etmek üzere özel vakıf
statüsü ile kurulmuştur.
PAGEV, Avrupa Plastik İşleyicileri Birliği
(EuPC), Avrupa Plastik Hammadde Üretici-

leri Birliği (PlasticsEurope) ve Uluslararası
Plastik Dernekleri Birliği (CIPAD)’ın aktif
üyesidir.
Vizyonu:
Avrupa’nın en güçlü plastik organizasyonlarından biri haline gelmek, Türk Plastik
sektörünü dünyada ve ülkemizde başarıyla
temsil eden, çevreye duyarlı bir kuruluş
olmaktır.
Misyonu:
Türk Plastik Sanayicilerini aynı çatı
altında toplamak, sektör ﬁrmalarının çağdaş teknolojik düzeye ulaşabilmelerini
sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı sektörel
organizasyonlar yapmak, kendi amacına
yönelik eğitim kurumlarıyla işbirliğinde
bulunmak, dünyadaki plastikle ilgili yeni
gelişmeleri takip etmek ve buna bağlı olarak ülkemizde plastik eğitimini geliştirmek,
yaymak ve teknik elemanlar kazandırmak.
PAGEV olarak plastik dünyasında kalitenin
bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesini
sağlamaktır. n
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DOĞRULAR & YANLIŞLAR

Isı Yalıtımında Bilinmesi Gerekenler
1) Isı yalıtımında % 50 tasarruf sağlanmaz.

I

sı yalıtımı uygulanmış veya uygulanmamış yapıların enerji kullanım değerleri
TS 825’te hesaplanabilmektedir. TS
825’e göre uygun kalınlık ve detayda
ısı yalıtımı yapıldığında %50 veya daha üstü
tasarrufa ulaşmak mümkündür. Kalınlıkların artırılması durumunda bu oran daha da
artmaktadır. Bu kazanç hem ısıtma hemde
soğutma enerji kazanımı için geçerlidir.Yani
sadece soğuk bölgelerde değil sıcak bölgelerde de enrji tasarrufu yüksek oranlarda
sağlanmaktadır.
2) Binamızda gazbeton, bimsblok, tuğla
v.b kullanılmıştır ısı yalıtımı yapmaya
gerek yoktur?

Görüldüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri
ile yapı malzemeleri arasında ısıl iletkenlik
açısından büyük fark vardır. Isı yalıtım malzemeleri ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan ve ısı geçişine yapı
malzemelerine göre az bir kalınlıkla büyük
direnç gösteren özel malzemelerdir.
Kaldı ki gazbeton, bimsblok, tuğla gibi
“yapı malzemeleri”, ısıyı çok hızlı iletme özelliklerinden dolayı binalara en çok ısı kaybettiren ve dış hava şartlarıyla temas halinde
olan kiriş, kolon, perde ve döşeme plakası
gibi taşıyıcı “yapı elemanları”nı genelde
kaplayamazlar/örtemezler, bu da çok büyük
oranda ısı kaçışına sebep olur dolayısıyla bu
tip yapı malzemeleri tek başlarına ısı yalıtımı
için yeterli olamazlar.
Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa
olsun, TS 825’e göre ısı yalıtım malzemesi
ihtiyacı belirlenmelidir. Kolon ve kirişler dahil
olmak üzere tüm cepheler, çatı, tavan ve
döşemeler TS 825’e göre uygun kalınlıktaki ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve
pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı
üniteleri, yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
3) Mineral yünler (camyünü ve taşyünü)
su emer yalıtım yapamaz.

ISO ve CEN standartlarına göre ısıl iletkenlik katsayısı (λ) 0,065 W/(m.K) değerinden düşük olan malzemeler ısı yalıtım
malzemesi olarak tanımlanır.
Isıl iletkenlik katsayısı 0,065 W/(m.K)
değerinin üzerinde olan malzemeler ise
“yapı malzemesi” olarak adlandırılmaktadır
(ısı yalıtım özelliği, ısıl iletkenlik değeri düştükçe artar, yükseldikçe azalır).
Tuğla, gazbeton, bimsblok gibi malzemelerin ısıl iletkenlik katsayıları bu değerin
üzerinde olduğu için ısı yalıtım malzemesi
değil, ancak ısı yalıtım malzemelerine katkı
yapabilecek yapı malzemeleridir.
Örnek olarak;
Tuğla Duvar için λ = 0,20 W/(m.K) iken
EPS için bu değer λ = 0,04 W/(m.K)’dır.
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Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan liﬂi
malzemeler doğru detay ile çözümlenir,
suya maruz kalmayacak şekilde uygulama
bitirilir ise problem olmaz. Mineral yünlerin (camyünü ve taşyünü) üretim teknolojisi
sayesinde su emiciliği düşürülebilmektedir. Ayrıca mantolama sistemi kompozit bir
sistem olduğu için taşyünü üzerine uygulanan ince sıva ve son kat su itici boyasıva sayesinde yüzeye gelen su son katta
çatlama/kırılma olmadığı sürece taşyününe
ulaşamaz.

4) Bir Yapı Malzemesi’nin Isıl İletkenlik
Katsayısının düşük olması ısı yalıtımı için
yeterlidir?
Bir malzemenin ısıl iletkenlik katsayısının düşük olması “ısı yalıtımını” tek başına
ifade etmek için yeterli bir unsur değildir. Isı
Yalıtım Malzemesi, ısıl iletkenlik değerinin
düşük olmasının yanında yeterli kalınlığa
da sahip olmalıdır, işte tam da ısıl iletkenlik
ve kalınlık değerlerinin birleştiği noktada
“ısı yalıtımını” ifade eden değer olarak Isıl
Direnç (R) ifadesi karşımıza çıkar. Isı yalıtım
hesaplamalarında Isıl Direnç, R (m2.K/W)
değeri (dolayısıyla ısıl iletkenlik+kalınlık
değeri) kullanılır.
Isı Yalıtımı ≡ R = Isıl Direnç = Kalınlık d
(m) / Isıl İletkenlik Katsayısı [W/(m.K)] = d / λ
Isı yalıtımı yapılmasının amacı ısı kayıp ve
kazançlarını önlemek olduğuna göre ısı yalıtım malzemesinin bunlara karşı göstereceği
direncin de büyük olması gerekmektedir.
Bu büyüklük de denklemde görüldüğü gibi
büyük kalınlığa ve küçük ısıl iletkenlik katsayısına bağlıdır.
Kalınlıkla birlikte ısıl direnç artmaktadır
(ETICS Isı Yalıtım sistemleri Standartlarında
-TS EN 13499, TS EN 13500 - Isı Yalıtım
Sistemlerinden istenilen ısıl direnç değeri
1 m2.K/W ve üzeridir).
Durum böyleyken piyasadaki kimi boya
ve sıva gibi malzemelerin düşük kalınlıkta
uygulanması ile ısı yalıtımından iyi performans beklemek hatalıdır. Isıl konforun
yeterli seviyede sağlanmasında kalınlık
hesaplaması TS 825 Isı Yalıtım Kuralları
Standardı’nda verilmiştir. Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği’ne göre 01.01.2011
yılından itibaren toplam kullanım alanı 1000
m2 ve üzeri yeni binalarda, toplam kullanım
alanı 1000 m2 ve üzeri olan eski binalarda
ise 2017 yılı mayıs ayına kadar zorunlu olan
enerji kimlik belgesi ve ısı yalıtım projesi
hesapları (BEP-TR) TS 825 Standardı temelinde yapılmaktadır, Isı yalıtım kalınlıklarının da bu hesaplama metodunda çıkacak
kalınlık sonuçlarına göre gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.

5) Dış cephe ısı yalıtımında aynı iklim
bölgesindeki her bina için aynı kalınlıkta
ısı yalıtım levhası kullanılır.
Kullanılacak ısı yalıtım levhası kalınlığı,
binanın bulunduğu iklim bölgesine, bina
dış cephe yapı elemanlarına ve TS 825’in
belirlediği diğer kriterlere ve Bina Enerji Kimliği Sınıfı ihtiyacı dikkate alınarak hesaplanmalıdır bu sebeple aynı iklim bölgesinde
olsada her bina için değerlendirme ayrı,ayrı
yapılmalıdır.
6) Dış cephede kaplama malzemesi olarak cam mozaik, siding, betopan, pvc,
alüminyum kaplama vs. kullanılmıştır, bu
durumda ısı yalıtım sağlanmıştır?
Dış cephe kaplamaları hiçbir zaman
yeterli ısı yalıtımı sağlayamazlar, bu tür
kaplamalar, birlikte kullanıldıkları ısı yalıtım
malzemeleri sayesinde ısı yalıtımına katkıda
bulunurlar.
Bu tür sistemlerde, kullanılan kaplama
sisteminin su buharı geçirgenliğini sağlayıp
sağlamadığı yani µ değeri sorgulanmalıdır. µ değeri malzemenin, belirli sıcaklık,
bağıl nem ve kalınlık koşulları altında birim
zamanda birim alandan geçen su buharı
miktarını ifade eder (µ değeri düştükçe
malzemenin su buharı geçirgenliği artar, µ
değeri yükseldikçe su buharı geçirgenliği
azalır) burada referans noktası havadır.
Havanın buhar direnç faktörü µ=1’dir ve
diğer malzemelerin µ değerleri, o malzemelerin aynı şartlardaki havaya göre kaç
kat daha fazla direnç gösterdiğini belirtir.
Bu sebeple yoğuşma olmaması için dışarıdan yalıtımda düşük µ değeri, dolayısıyla
su buharı geçirgenliği yüksek; içeriden yalıtımda ise yüksek µ değeri, dolayısıyla su
buharı geçirgenliği düşük olan ısı yalıtım
malzemeleri tercih edilmelidir.
EPS için µ = 20-100’dür, istenilen su
buharı geçirgenlik değerine bağlı olarak
yoğunluğu ayarlanabilir, yoğunluk arttıkça
buhar geçirgenliği azalır.
Genellikle EPS mantolamada kullanılan
yoğunluk olan 15-20 kg/m3 için µ değeri
20-40 aralığındadır ve bu da malzemenin
çok rahat buhar difüzyonunu sağladığını,
halk arasında söylenen şekliyle nefes aldığını gösterir (Nefes almak demek havanın
geçmesi demek değildir, burada söz konusu
olan bina içerisinde ortaya çıkan atık su
buharının dış ortama geçişidir. Havanın maksimum %2’si su buharıdır).

7) Isı yalıtım malzemesi kullanmadan,
sıva veya boyalarla ısı yalıtımı yapılabilir.
Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük,
belli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır.
Bu şekilde belirli bir ısıl direnç sağlanır. Boya
ya da sıva tabakaları ısı yalıtımına katkı sağlayabilir ama yeterli değildir.
Isı yalıtımı yaptığını iddia eden boyalar
ısı kayıpları açısından ısıtma şayet radyasyon (ışıma) esalı yapılıyorsa ve boya enerji
kaynağı tarafında ise ısı kaybını engelleme
açısından azda olsa bir katkısı olabilie ama
mevcut standart hesaplama yöntemleri ile
bunu hesaplamam bile mümkün değildir.
Boya soğutma sistemlerinde ısı kazancını
önleme açısından faydalı olabilir.Boya’nın
yansıtma açısından faydası renk ile ilgilidir.
Beyaz, renk olarak yüksek yansıtma gücüne
sahiptir ve bu özellik ısı yalıtım iddiasındaki
boyalara özgü bir şey değildir.
Isı yalıtım sıvaları ise standart hesaplama
metodları ile kalınlıkları belirlendikten sonra
yapılmalıdır , hesap sonucu çıkan kalınlıklar
uygulama açısından pratik olarak mümkün
olmayabilir , hesap harici yapılacak ince
sıvaların yararıda düşük olur.

elemanlarında kılcal çatlamaların ortaya çıkmasına sebep olur. Mantolama ile, bu kılcal
çatlaklara dış ortamdan sızabilecek suyun
hem donarak daha büyük çatlamalara yol
açmamasının hem de demir donatıya ulaşarak korozyona sebep olmasının önüne
geçilmesi sağlanmış olur.
10) Bir binada sadece kuzey cephesine
yalıtım yapmak yeterlidir?
Sadece kuzey cephesine yapılacak bir
ısı yalıtımı, ısı köprülerinin fazlalığından
dolayı yeterli bir ısı yalıtım sağlamaz, yapıda
ısı kayıpları devam eder, yıllık ısıtma(kışın)
ve soğutma(yazın) enerjisi ihtiyacı yeterince
azalmaz. Ayrıca unutulmamalıdır ki ısı yalıtımı bina taşıyıcı elemanları koruması açısından da gereklidir. Bu sebeplerle ısı yalıtımı
tüm yapı bileşenlerinde (Çatı, duvar, taban,
döşeme, konsol, cam ve doğramalarda)
yapılmalıdır.
11) Isı yalıtımı’nın içeriden veya dışarıdan
yapılması fark etmez?

8) Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında
önemli olan tek şey işçilik kalitesidir, malzemelerin hepsi aynı özelliktedir.
Dış cephe ısı yalıtım uygulamasının
ömrü, doğru uygulama yapılmasıyla orantılı
olmakla birlikte, kullanılacak sistem ürünlerinin birbiriyle uyumu, ürünlerin ve sistemin
kalite standartlarına uygunluğu ile de doğru
orantılıdır.
9) Yalıtımda kullanılan malzemeler
binaya nefes aldırmaz ve çürümesine
sebep olur?
Bu tür iddiada bulunan kişiler konuya
bilimsellikten uzak yaklaşıp kimi rakip sektörlerin yönlendirmesi ile bunu söylemektedirler. Madde 3 de’de açıklandığı gibi bu
konuda dikkate alınacak değer µ değeri
olup değerlendirme buna göre yapılmalıdır. Kaldı ki iddia edilenin aksine ısı yalıtım malzemeleriyle yapılan mantolama ile
binanın taşıyıcı yapı elemanlarının dış hava
koşullarının yıpratıcı etkisinden korunması
ve aşırı ısı farklarından doğabilecek gerilmelerden korunması sağlanır. Yazın sıcak
kışın da soğuk dış ortam havası, mantolama
ile korunmayan binanın yapı elemanlarında
genleşme ve büzülmelerden dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler de zamanla yapı

Isı yalıtımında dıştan yapılan ısı yalıtımı
(mantolama) daha verimlidir. Bu şekilde
bina kabuğu bir manto gibi dış hava koşullarından kesintisiz bir şekilde yalıtılmış olur,
bina kabuğunun da (duvarlar ve taşıyıcı elemanlar) ısı depolama kapasitesinden faydalanılır dolayısıyla binanın iç ortamındaki
her noktada ısı dağılımı eşit olduğundan
istenmeyen hava akımları ortadan kalkar ve
ısıl konfor şartlarına ulaşılır ayrıca bina bir
kez ısıtıldıktan sonra ısıtma sistemi kapansa
dahi yapı elemanları ısısını iç ortama vermeye devam eder iç ortamlar daha geç
soğur, ayrıca mantolama ile bina taşıyıcı
elemanları dış hava koşullarının yıpratıcı
etkisinden ve korozyondan korunur, duvar
kesiti içinde yoğuşma olması riski ortadan
kalkar ve ısı köprüleri’nin oluşması da engellenmiş olur.
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İçerden yapılan ısı yalıtım uygulaması
Dış bölgeden yapılan kesintisiz bir ısı
yalıtımı , ısı yalıtımı yanısıra binanın beton
ve demirini atmosferik şartlardan koruyarak
korozyona karşı etkili olur fakat dış cepheye
ısı yalıtımı uygulamalarının gerçekleştirilmesinin zor , mümkün olmadığı veya özel
durumlarda ısı yalıtımı içten uygulanabilir.
İçten uygulamalarda; ısı köprülerine karşı
önlem alınmalı ve yoğuşma analizi yapılmalı
ayrıca ısı köprülerini engellemeye dikkat
edilmelidir.
İçten yapılan ısı yalıtımında binanın dış
kabuğu ısıtılmadığı için ısıtma ve soğutma
dıştan yapılan ısı yalıtımına göre daha çabuk
olur bu yüzden uzun aralıklı ve kısa süreli
kullanımlar için daha idealdir.Buna karşın
duvarların , yoğuşma riskinin yüksek olduğu
uygulamalardır.Bina dış kabuğu kaplanmadığı için bu bölgeler sıcak iklimlerde hemen
ısınır bu sebeple yaşam konforuna yazın çok
fazla katkısı olmaz.

Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin su
buharı difüzyon direnci ve kalınlığına göre
TS 825’de verilen yöntemle yoğuşma tahkiki yapılarak, buhar kesicinin sıcak tarafta
kullanılıp kullanılmaması karar verilmelidir.
Kat döşemeleri ile birleşimlerde ısı köprülerini önleyecek şekilde ısı yalıtımı uygulanmalıdır.
Mutfak ve banyo gibi yüksek buhar üretilen hacimli yerlerde kaynağa yakın noktada
su buharının pasif bir baca veya mekanik
havalandırma ile dışarı atılması sağlanmalıdır.
Türkiye
Yangından
Korunma
Yönetmeliği’ne göre duvarlarda iç kaplamalar ile içte uygulanacak ısı ve ses yalı-
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tımları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan
sinema,tiyatro,konferans ve düğün salonu
gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden olmalıdır.
İçten yalıtım sürekli kullanılmayan
mekanlarda (konferans salonu, sinema,
tiyatro gibi) geçici hızlı ısınmanın gerektirdiği
zaruri durumlarda tercih edilmelidir.

Bir binada tüm cepheler ile birlikte,
taban ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Sanıldığının aksine ısı kayıpları veya
kazançlarına, sadece cephe değil çatı ve
tabandan iletilen ısı da önemli ölçüde neden
olmaktadır. Binanın zemini donatılı beton
elemanı olduğundan zemin, ısı köprüsü
etkisi gösterir ve bina kolonlarından çektiği
ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı
kaybına sebep olur.

12) Binamız sıcak iklim bölgesinde yer
alıyor, ısı yalıtım yapmak gereksizdir?
Ü l ke m i z d e
mantolama
denilince, ilk
akla gelen kışın
daha ekonomik ve konforlu ısınmadır,
hâlbuki mantolama, soğuktan korunma
amaçlı olduğu
kadar sıcaktan
korunma amaçlı
olarak yazın da
çok etkin ve gerekli olan bir uygulamadır.
Soğutma maliyetlerinin kimi bölgelerde
ısıtma maliyetlerinin bile önüne geçtiği bilinen bir gerçektir.
Yazın yaşanan ısı enerjisi fazlalığını gidermek, yaşam konforunu artırmak ve ekonomi
sağlamak için en etkin metot ısı yalıtımı yaptırmaktır. Kışın güney cepheli yaşam alanları
bir avantajken yazın bu durum tersine döner
ve ısı yalıtımsız binalarda güneye bakan
yaşam alanlarında daha çok konforsuzluk
ön plana çıkar. Hâlbuki mekânı soğutma
ihtiyacı, çatı, zemin yalıtımını da ihmal etmeden uygun kalınlıkta yapılacak mantolama
uygulaması ve ısı yalıtımlı pencereler ile
ortadan kaldırılabilir.
13) Cam kalınlığı artırılarak ısı yalıtımı
sağlanabilir?
Cam kalınlığının artırılması ısı yalıtımına
katkı yapmaz ancak yalıtımlı (çift cam, low-e
cam) ısı yalıtımına katkı yapar. Aralarında
hava boşluğu barındıracak şekilde iki camın
fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşan
yalıtımlı camlar tek camlara göre ısı kayıplarını yarı yarıya azaltabilir.
14) Sadece dış duvarlara yapılan ısı yalıtımı yeterlidir?

Diğer yandan bina içerisinde ısınan hava
da ﬁziksel olarak daha yükseğe, çatı katına
yükseldiğinden çatıdan ısı kayıpları da fazla
olmaktadır.
Kat aralarında düz plak döşeme yerine
izolasyonu sağlayacak yapı elemanları kullanılmalı, çatı katlarının döşemeden veya
mertek seviyesinden ısı izolasyonu yapılmalıdır. Ayrıca pencerelerin iklim bölgesine
göre doğrama ve çift cam olarak doğru
seçilmesi gerekmektedir. Sert ısı yalıtım malzemesi daha iyi ısı yalıtımı yapar?
Sert (yoğun) malzemenin ısı yalıtım
değeri daha iyidir demek doğru değildir,
malzeme’nin ﬁziksel ölçüm değerleri ve
kullanım yeri göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır.
Malzeme seçimi yapılırken kullanılacak
detaya göre (dış cephe ısı yalıtımı, teras ısı
yalıtımı, toprak altında kalacak yüzeylerin ısı
yalıtımı gibi ) malzemenin cinsi seçilmelidir.
Örneğin şap altında kullanılacak malzeme yüksek yoğunluklu seçilerek kalınlığının zaman içersinde azalması önlenebilir
ama cephede kullanılacak bir malzeme
yüke maruz kalmayacağından daha düşük
yoğunlukta uygulanabilir. Mantolamada
kullanılması halinde; sert ısı yalıtım malzemesinin, üzerinde bulunan sıvanın yazın
ve kışın ısıl gerilmeler sonucu genleşme ve
büzülmelerine uyum sağlaması sertliğinden
dolayı daha da zordur ve bu durum sıva
çatlamaları riskini daha da artırır. Ayrıca sert

ısı yalıtım malzemesinin su buharı geçişine
gösterdiği direnç daha fazla olduğu da dikkate alınmalıdır.
Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin
kalınlığı TS 825’e göre Bina Enerji Kimliği
sınıfı da dikkate alınarak seçilmelidir.

hasarlı bölgeler su sızdırmaz malzemelerle
tamir edildikten sonra dışarıdan yapılacak
ısı yalıtımı ile bu sorun rahatlıkla çözülür.

15) Isı yalıtımının performansı levha
kalınlığına bağlıdır.

Ülkemizde ucuz olması sebebi ile 8-10
kg/m3 gibi çok düşük yoğunlukta ve teknik
değerleri düşük EPS levhalarının bilhassa
duvarda iki tuğlanın arasındaki boşlukta
kullanılması ve yıllar içersinde karşılaştıkları
atmosferik şartlara dayanamaması sonucu
taneciklerinin ayrışması ve özelliklerini kaybetmeleri sebebi ile yayılan bu söylentinin
hiçbir mantıklı yanı yoktur. EPS, hacminin
%98’i hava ve sadece %2’si özel bir plastik bazlı hammadde olan; 1 cm3’ünde 3
ila 6 milyar kapalı gözenek içinde kuru ve
durgun hava barındıran, bu özelliğiyle ısı
yalıtım sağlayan termoplastik bir Isı Yalıtım
Malzemesidir.
EPS levhalar 8-100kg/m3 gibi geniş
bir aralıkta üretimi yapılan malzemelerdir,
kullanım yerlerine göre doğru yoğunluğun
seçilmesi gereklidir. Örneğin mantolama
uygulamasında kullanılacak levhaların
yoğunluğu en az 15 kg/m3 iken ( 15kg/m3
altında yoğunluğa sahip EPS levhalar nerde
kullanılırsa kullanılsın ısı yalıtım malzemesi
olarak adlandırılamaz) , şap altında kullanılacak bir levhanın yoğunluğu en az 26 kg/
m3 olmalıdır.
Doğru yoğunlukta ve doğru yerde kullanılan EPS ısı yalıtım malzemesinin ömrü
bina ömrüne eş değerdir.

Isı yalıtımı, sadece levha kalınlığına bağlı
olmayıp, ısı geçirgenlik direnci ile doğru
orantılıdır. Isı geçirgenlik direnci levha kalınlığı ile doğru orantılı, ısı iletkenlik katsayısı
ile ters orantılıdır. Isı yalıtımı direnci en fazla
olan yapılar malzeme kalınlığı fazla, ısı iletkenlik katsayısı düşük olan malzemelerle
oluşturulan yapılardır.
16) Binamın içi nemli ; yüzeye sıva, zift,
boya sürerek veya kaplama yaparak bundan kurtulurum?

17) Isı yalıtım malzemeleri, zaman içinde
erir ve yok olur?

18) Mantolama sisteminde kullanılan
dubeller bina taşıyıcı elemanlarına zarar
verir?

Binanın iç mekanları sadece yağışlı günlerde değil, soğuk havalarda da nemli ise
ve bunun sonucunda kabarma, küf, koku
ve benzeri oluşumlar varsa bunun sebebi
ısı yalıtımı olmamasıdır. Isı yalıtımı olmayan
binalarda dıştan gelen soğuk hava ile iç
mekandaki sıcak hava’nın duvar kesitinde
karşılaşması ile iç ortam havasının içindeki
su buharı yoğuşarak zerrecikler halinde
duvar üzerinde suya dönüşür ve yoğuşma
dediğimiz olay oluşur, bu tıpkı kışın araba
camlarında oluşan ve sıcaklık farkından
meydana gelen buğu gibidir.
Yapı dış kabuğundaki varsa çatlak ve

Mantolamada ısı yalıtım levhalarının
mekanik tespiti için kullanılan dubeller betonarme yapı elemanlarında pas payı denilen
ve demirlerin korozyona uğramasını engelleyen kısım içersinde kalır. Kaldı ki m2’ye
ortalama 6 adet olarak hesaplanan dubel
sayısını ortalama dubel delik çapı 10 mm ile
bir hesap yaparsak: 1 adet dubelin duvarda
oluşturduğu delik alanı = πr2 = 3,14 x 5 mm2
= 78,5 mm2 = 0,0000785 m2.
6 adet dubelin delik alanını: 6 x 0,0000785
m2 = 0,000471 m2, bu da ısı yalıtım yapılan
1 m2’lik duvar alanında sadece 0,000471
m2’lik toplam delik alanı demek olur ki ihmal
edilebilecek bir değerdir.
19) Yalıtım pahalı bir harcamadır?
Yalıtım bir harcama değil, sağlığa, konfora ve çevre temizliğine katkı veren bir yatırımdır. Isı yalıtımı maliyeti bina yapım maliyetinin %3 ile %5’i arasındadır, eski binalarda
ise ortalama 35-45 TL/m2 maliyeti vardır
ancak unutulmamalıdır ki ısınma ve soğutma
giderlerini en az yarı yarıya düşürerek çok
kısa zamanda kendini amorti eden daha
sonra da tüketiciye ömür boyu az harcama
yaptırarak tasarruf ve konfor sağlayan bir
yatırım olarak algılanmalıdır.
20) Isı yalıtımını her hangi bir ekibe uygulatabilirim ya da kendim uygulayabilirim.
Isı yalıtımı yapılacak bina mutlaka uzman
kişilerce incelenmeli ve sorunun çözümüne
yönelik uygulama, mutlaka konusunda
deneyimi ﬁrmalar tarafından yapılmalıdır.
Isı yalıtımı çok fazla katmandan oluşan ve
her bir katmanı önemli detaylardan oluşan
uygulama bütünüdür. Bununla birlikte uygulamayı yapacak ﬁrmanın üretici ﬁrma tarafından yetkilendirilmiş yetkili uygulama bayii
olması gereklidir.
21) EPS uygulandıktan sonra gaz çıkarıp
sağlığımızı olumsuz etkiler.
EPS’de şişirme ajanı olarak gaz kullanır
ve bu gaz ısı yalıtım levhasından difüzyon
yolu ile uzaklaşır ve yerini subaharı alır ,
İnsan sağlığına olumsuz etki yapacak bir
durum söz konusu değildir. Bu ürünlerde
CE belgesinin olması çevreye ve insana
en az zararı veya hiç zararı olmadığı, yapı
malzemeleri yönetmeliğine ve CE yönetmeliğine uygun olduğu anlamına gelmektedir. n
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Binalarda Isı Yalıtımı
ve Konut Değerine Etkisi
İSMAİL KİBİCİ
Entegre Bina Tesis ve Enerji Yönetim Derneği (BİTED) Başkanı

G

örsel yönden şık, bakımlı, iyi bir
binayı en kıymetli hale getiren
unsur “ısı yalıtımının” yapılmış
olmasıdır. Yöneticilerin bunu bilmesi ve daire sakinleriyle bu değeri paylaşması gerekmektedir. Çünkü binanın değerini
artıran önemli faktörlerdendir.

“Binalarda ısı yalıtımı kavramının kriterlerinin yasalarla belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Toplum olarak da bu konuda farkındalığımızın artırılması önemlidir.”
Kyoto Protokolü’ne taraf ülkelerin sera gazı emisyon kısıtlamaları
ile ilgili taahhütlerinin 2020’de sona
ermesine adım adım yaklaşıyoruz.
Küresel iklim değişikliği ile mücadele
için yeni taahhütlerin ortaya konması
beklenen “BM İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraﬂar Konferansı (COP 21)”
Aralık ayında Paris’te düzenlenecek.
İklim için hayati bir öneme sahip COP
21 buluşmasının iki hafta öncesinde,
15-16 Kasım 2015 tarihlerinde ise bir
başka önemli buluşma; G-20 Liderler Zirvesi Antalya’da gerçekleşmiştir.
G-20 ülkeleri, tüm dünya nüfusunun
yaklaşık üçte ikisine sahip olan ve
aynı zamanda dünya ekonomisinin %85’ine ve küresel ticaretin de
%75’ine hâkim olarak dünyanın en
büyük ekonomilerini temsil ediyorlar.
Böylesi devasa ekonomilerin, dünyadaki enerji talebinin %75’inden, enerjiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının ise %80’inden sorumlu oldukları
açıktır.
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G-20 Liderler Zirvesi’nde, Enerji
Verimliliği ve İklim Değişikliği ile ilgili
Sonuç Bildirgesi’nde geçen hususlara
kısaca değinmek isterim.
“Enerji verimliliğini geliştirme,
temiz enerji teknoloji yatırımlarını
artırma ve bu alandaki araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini destekleme
konularını da içeren enerjiye ilişkin
eylemlerin, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadelede önemli olduğunun
bilicindeyiz. G20 Yenilenebilir Enerji
Seçenekleri Listesi’ni onaylıyoruz….
binalar, endüstriyel enerji yönetimi,
elektrik üretimi ve enerji verimliliğinin
ﬁnansmanı alanlarındaki çalışmaların
2015 yılı sonuçlarını gönüllülük esasına dayalı olarak desteklemeyi kabul
ediyoruz...”
“İklim değişikliği, zamanımızın en

büyük sınamalarından biridir. 2015’in
iklim değişikliği ve etkileriyle ilgili
etkin, güçlü ve müşterek eylem gerektiren kritik bir yıl olduğunun farkındayız. Paris 21. Taraﬂar Konferansı’ndan
başarılı bir sonuç çıkması için beraberce çalışma kararlılığındayız.”
Sonuç Bildirgesi’nde belirlenen enerji
üretimi ve sonrasında enerji tüketimi
hususunda enerji verimliliğinin büyük
önem taşımakta olduğu kolayca anlaşılacaktır.
Çağımızın en önemli güç unsurlarından biri olan enerjinin etkin kullanılmaması sonucunda: Doğal kaynaklar hızla tükeniyor, çevre kirleniyor,
enerji faturaları kabarıyor. Dünya’da
enerji tüketiminin bu şekilde devam
etmesi durumunda 2020 yılında fosil
yakıt kaynaklarının yarısının tüketil-

miş olacağı tahmin edilmektedir. Fosil
kaynaklar, sadece yakıt olarak değil
aynı zamanda başta ilaç olmak üzere
kimya sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir. Kömür veya petrol
gibi fosil yakıtların yanması sonucu,
daima CO2 oluşur. Yapılan ölçümler
milyonlarca yıldır 180-280 ppm arasında değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını
göstermektedir. Karbondioksit diğer
sera gazlarına göre %55’lik bir oranla,
doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak küresel
ısınmaya neden olmaktadır. Küresel
ısınmanın oluşumunda sera etkisinin
rolü büyüktür. Atmosfere atılan diğer
sera gazları ise CO, SO2, NOx gibi
zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir.
Başlangıçta verimli ve yeşil tesislerin tasarımı ve oluşturulması, tesisi
verimli hale getirmekten daha (UPGRADE) düşük maliyetlidir. Bu sebeple
tesislerin yapım aşamasında enerji
verimliliği de bir kriter olarak düşünülmedir. Böylelikle çevreci binalar
yaratılabileceği gibi, işletme ve upgrade maliyetleri en aza düşürülecek
ve tesis kullanımında kısıtlayıcı hususlar ortadan kalkacaktır. Hedeﬁmiz,
enerji tasarrufu ile işletme maliyetlerini düşürmek ve bunun ile birlikte
binanın tasarım amacına uygun bir
şekilde konfor faktörünü de yükseltmektir. Enerji yönetim stratejileri ile
%35 ve daha yüksek oranlarda enerji
maliyetlerinin düşürülmesi mümkündür. (Energy Star® Building Upgrade
Manual)
Enerji yönetimi için üç ana faktörün
sürekli değerlendirilmesi gerekir ve bu
faktörlerin birleşmesinden çıkan yaklaşıma Integrated Approach adı verilir.
Burada temel amaç “Enerji Performansını Nasıl Yükseltebilecek” hususları yerine getirmektir. Enerji tasarrufu,
üretimde, konfor şartlarından ve is
gücünde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf
etmemektir, aynı isi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Üç sektörde enerji
verimliliği uygulamaları yapılmaktadır:

• Konutlarda Enerji Verimliliği
• Sanayide Enerji Verimliliği
• Ulaşımda Enerji Verimliliği

2014 yılı cari açığımız 45,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu cari
açığımızın önemli bir kısmını enerji
giderlerimiz oluşturmaktadır. Gerçi
son yıllarda alınan tedbirlerle enerji
giderlerimizde önemli ölçülerde
düşüşler olduğunu söylemek mümkündür. Enerji giderleri faturasının
%37’si konutlara aittir. Bunun %85‘i
ısıtma ve soğutma ile tüketilmektedir.
Isı yalıtımı, binaların çatı ve duvarlarına, toprak temaslı mahallere, katları ayıran döşemelere, tesisat boruları
ve havalandırma kanallarına, garaj,
depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan
duvarlara yapılır. Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı
doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden meydana gelen ısı kayıpları
azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi
sınırlanır. Genel olarak ısı yalıtımının faydalarını şu şekilde özetlemek
mümkündür.
Nitelikli Camlarla Isı Yalıtımı
• Gün ışığından azami şekilde faydalanmayı sağlar.
• Kışın pencerelerden oluşan ısı
kayıpları azaltılır.
• Yazın binaya güneş ısısı girişini
sınırlandırır.
• Isıtma ve soğutma enerjisinden
tasarruf sağlar.
Isı Yalıtımı - Mantolama
• Isı kayıplarının engellenmesiyle

•
•
•
•
•
•
•

Isı yalıtımından umulan faydayı
şu şekilde genellemek mümkündür.
Öncelikle ısı yalıtımının iyi anlatılması
gerekmektedir. Isı yalıtımı yaparak
binanın kullanım ömrünü uzatmak,
kullanıcılarına konforlu ve sağlıklı
mekânlar sunabilmek, binayı kullandığımız dönemlerde soğutma ve ısıtma
giderlerinden tasarruf sağlayarak aynı
oranda enerjiden verim almak çok
mümkündür. Diğer yandan ısı yalıtımından beklenen fayda, yaşam şartlarımızı daha az enerji kullanarak aynı
kalite ve konforda, daha az maliyetle
ve daha az çevreye zarar verilmesidir.
Isı yalıtımlarında binanın bulunduğu
coğrafya, rüzgâr, iklim şartları gibi
diğer etkenlerin de sağlıklı bir şekilde
tespiti ile yalıtım için kullanılacak malzemelerinde doğru seçimi önemlidir.
Tüm bu tedbirlerle hem dış cephe,
hem de bina içinde özel uygulamalarla ısı transferini en aza indirilerek
enerji tasarrufuna katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. Isı yalıtımının aynı
zamanda ulusal kalkınmaya da büyük
katkı sağladığı ve sağlayacağı açıktır.
BİTED’in Misyonu
BİTED’in misyonu; konut ve oﬁs
binalarının yanı sıra fabrika, otel, spor
kompleksi, hastane, okul, hapishane
gibi yaşam alanlarında “Entegre Bina
Tesis ve Enerji Yönetim Hizmetlerinin”
üretime ve tüketimine makro bakış
açısıyla yaklaşarak, sektörel hizmet
sunumunu dünyadaki profesyonel
örneklerin seviyesine taşımak, verimliliği artırmak. n

%50 civarında enerji ve yakıt tasarrufu sağlanır.
Binanın ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşer.
Daha az yakıtla daha çok ısınmanızı sağlar.
Yazın daha az elektrik kullanarak
daha çok serinlemenizi sağlar.
Rutubet ve yoğunlaşma gibi olayları engeller.
Ani ısı farklılıklarından kaynaklanan
çatlama ve yıpranmalar önlenir.
İç ve dış cepheleriniz korunduğu
gibi demir donatılar paslanmaz.
Betonarme kısımlar uzun yıllar depreme karşı dayanıklılığını kaybetmez ve onarım masraﬂarı azalır.
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Yalıtım Malzemeleri
ve Yoğuşma
PROF. DR. İBRAHİM UZUN
ÇEVKAK

I

sı yalıtım malzemelerinin gözeneklilik, yoğunluk ve buna bağlı olarak
değişen ısıl iletkenlik yanında yoğuşmaya neden olan veya yoğuşmayı
önleyici niteliği buhar difüzyon direncidir.
Malzemelerin her ne kadar bir çoğu katı
ve buhar difüzyonu açısından geçirimsiz
malzemeler gibi görünselerde neredeyse
hepsi buhar geçirgenliğine bir başka
deyişle hava geçirgenliğine sahiptirler.
Diğer ﬁziksel özelliklerde olduğu gibi bu
durum da malzemeden malzemeye ciddi
farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar
küçük ya da büyüklüğünden ziyade yapı
içerisinde beraber kullanıldıkları malzemelerle beraber düşünüldüğünde olumlu
veya olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. Isıl iletkenlikte malzemelerin ısıl
iletkenliklerinin kompozit yapı içerisinde
küçük ya da büyüklüğü sıcaklık farkındaki
değişikliklere ve bu geçişlerdeki eğimlere
etki ettiği gibi buhar difüzyon dirençleri de
hava içerisindeki buharın az ya da çok
geçtiğine veya hava ile beraber bu akışın
az ya da çok olduğu yönünde bilgi vermektedir. Yapı içerisinde buhar geçişinin
durması malzemenin geçirimsiz olması
ile mümkündür. Bu durum genelde hava
geçirmez malzemeler veya membranlardır. Duvar içerisinde bu tür malzemelerin
kullanılması ciddi dikkat gerektirmektedir. Normal şartlarda su buharı geçirimsiz
malzemeler değişik iklim şartlarına maruz
normal dış duvarlarda kullanılmamalıdır.
Bu durum piyasada duvarların nefes
alması şeklinde ifade edilmektedir. Az
nefes öldürür çok nefes yorar. Bu açıklama mecazi anlamda yapı malzemeleri
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için izaha muhtaç bir şekilde kullanılabilir.
Su Buharı Difüzyon Direnç faktörü (m)
Su buharı difüzyonu sonucu oluşan
yoğuşma, yapı malzemelerine ve yapı
malzemelerinde meydana gelen ısı geçişine olumsuz yönde etki eder.
Yapı malzemelerinde kışın ortaya çıkan
yoğuşma ya da terleme olayı; hava ile
temas eden yapı malzemesi yüzey sıcaklığının, havanın çiğ noktası sıcaklığının
altına düşmesiyle oluşur.
Malzeme içinde yoğuşan su malzemenin nemini arttırır. Yoğuşan suyun miktarı,
malzemenin absorbe edebileceği doyma
neminden fazla ise serbest kalır ve muhtelif şekillerde malzeme içinde hareket eder.
Yoğuşma yapı malzemesinin yapısını
bozacağı gibi malzemenin toplam ısı
transferi katsayısını yükseltir, ısı kayıpla-

rını da arttırır[2].
Duvarlar içerisinde malzemeler arasındaki yoğuşma iyi yalıtım olmadığı veya
yoğuşmanın gerçekleştiği ortam sıcaklığı
donma sıcaklığına ulaşması sonucu malzemede donmalara ve deformasyonların
hızlanmasına neden olur.
Bilindiği üzere kapalı ortamlarda su
buharlaşmayı sürdürür. Ancak bu buharlaşma belirli bir miktara kadar yani doyma
noktasına kadar devam eder. Öyle bir
doyma noktası veya bu noktayı basınçla
temsil ettiğimizde öyle bir doyma basıncı
vardır ki bu basınca ulaşıncaya kadar
buharlaşma sürer ve bu basınca ulaşınca
da durur.
Yaşanılan mekanlarda ve solunan
havada farklı oranlarda su buharı her
halükarda az yada çok vardır. Bunu çoğu
zaman bağıl nem olarak da duyarız. Bağıl
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Taşyünü

XPS

nem miktarı yükseldikçe havada buharlaşma kabiliyeti düşmektedir. Bu oran
%100 neme ulaşması demek doyma noktası veya daha fazla su buharı oluşamaması demektir. Mekanlarda bu durumun
oluşması ve dışarı atılamaması soğuk
yüzeylere temas etmesi durumunda
yoğuşma olarak karşımıza çıkan istenmeyen bir durumdur. Yapı malzemesi içerisindeki buhar geçişi veya difüzyonu tipik
olarak sıcaklık farkı ve ısı geçişi gibidir.

Burada (q”) Isı akısı, (k) ısıl iletkenlik,
(dT/dx) ise belirli bir sıcaklık farkı altında
(dx) mesafesindeki sıcaklık gradyenini
gstermektedir. Bu eşitliğe Fourier ısı
geçişi yasası denilmektedir. Buna benzer şekilde Fick yasası olarak bilinen su
buharı difüzyon denkliği ise aşağıdaki
şekilde tanımlanmıştır.

Şekil 1. Isı geçişi ve Buhar geçişi benzerlikleri[2].

Şekil 2. Isı geçişindeki sıcaklık değişimi[2].

Şekil 3. Isı geçişindeki sıcaklık değişimi[2].

Burada (w”) Su buharı akısı, (mp) yapı
malzemesi permeabilitesi veya buhar
geçirgenliğini, (dP/dx) ise belirli bir
basınç farkı altında (dx) mesafesindeki
su buharı kısmi basınç gradyenini göstermektedir.

Fourier ısı iletim kanununda belirtildiği gibi ısı akısının yönü nasıl yüksek
sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru ise,
Fick kanununa göre su buharı akısı yüksek su buharı kısmi basıncından düşük
su buharı kısmi basıncına doğru olmaktadır [2].

sıcaklıkları gibi su buharı kısmi basınçlarının da hesaplanması veya tablolardan okunması gerekir. Ancak bu basınç
değerleri çok yaygın olarak bilinen ve
kullanılan bağıl nem yardımıyla tanımlanabilmektedir. Bir başka deyişle bağıl
nem bilindiği üzere ortam neminde kısmi
buhar basıncının doyma basıncı dediğimiz ve su buharının doyuma ulaştığı
basınca oranı şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu şekilde ortam basınçları bağıl nem
üzerimden veya ortam bağıl nem değerleri kısmi buhar basınçları üzerinden
hesaplanabilmektedir.

Bu temel tanımlamadan hareketle
duvardan geçek ısı miktarı nasıl ki en
iç ve en dış sıcaklıklar ve bu ortamlar
arasındaki toplam ısıl direnç ile ifade
ediliyorsa benzer şekilde buhar geçişinin gerçekleştiği ortamların kısmi buhar
basınçları cinsinden ve bu ortamlar arasındaki toplam buhar difüzyon direnci ile
ifade edilmektedir.

Burada ısı geçişinde nasılki ısıl
direnç kalınlık(d) ile ısıl iletkenliğin(k)
oranı ise buhar geçişinde de buhar
geçirgenlik direnci kalınlık(d) ile buhar
geçirgenliğinin(mp) bir oranıdır. Ortam

Yaygın olarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri açısından değişik parametrelere
bağlı olarak değişmekle birlikte EPS’in su
buharı difüzyon Direnç Faktörü (m=40100) aralığında Mineral Yünlerin (Taş
Yünü, Cam Yünü) su buharı geçirgenlik
direnci (m=1) dolayındadır. Bu durum
mineral yünlerin su buharı geçişine herhangi bir direnç oluşturmadıkları EPS
gibi yalıtım malzemelerinin ise kısmen
direnç oluşturdukları görülmektedir. Bu
durumun iyi bir durum olup olmadığı ilerleyen bölümlerde tartışılacaktır. Su buharı
doyma basınçlarının farklı sıcaklık değerlerine göre değişimleri aşağıdaki Tablo
1.’de verilmiştir. Bu tablodan görüleceği
üzere örneğin 25Ä°C sıcaklıkta su buharı
doyma basıncı 3166 Pa iken bu değer
0Ä°C sıcaklıkta 611 Pa değerine kadar
düşmektedir.
Su Buharı Yoğuşması
Bir yapı elemanının iki yüzü arasında,
sıcaklıkların ve bağıl nemin farklı olması
dolayısıyla farklı kısmi buhar basınçları
meydana gelir. Bu basınç farkı nedeniyle
havadaki buhar molekülleri ısı akımı ile
aynı yönde hareket ederek yapı elemanı
gözeneklerinden geçer ve dış ortama
ulaşmaya çalışır. Su buharı bu geçişi
sırasında yapı elemanı içerisinde, doyma
sıcaklığında veya daha düşük sıcaklıkta
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bir yüzeyle temas ederse, bir kısmı yoğuşarak su hâline geçer ve yapı elemanı içerisinde veya yüzeyinde birikerek yapıya
zarar verir. Eğer geçtiği yapı elemanları
içerisinde veya yüzeylerinde 0 °C derecesi altında sıcaklıkla karşılaşırsa donma
olayı meydana gelir. Bu durum yüzeyde
olabileceği gibi malzeme dokuları içerisinde veya kompozit duvar malzemeleri ara bölgelerinde de oluşabilir. Yapı
elemanı yüzeyindeki yoğuşma kendisini
siyah lekeler, küf, mantar vb. organizma
oluşumu ile göstererek, insan sağlığı ve

ortamın konfor şartlarını olumsuz etkiler
ve yapı malzemesinde hasarların oluşmasına neden olur.
Yapı elemanları arasında meydana
gelen yoğuşma ise özellikle yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıların paslanarak
işlev ve dayanımlarının zamanla azalması
neticesinde yapı ömrü ve deprem dayanımının olumsuz yönde etkilenmesine
neden olmaktadır. Ayrıca yoğuşma yapı
elemanlarının çürümesi, bütünlüklerinin
bozulması ve ısı kayıplarının artmasına da

neden olur. Yukarıda bahsedilen olumsuz
sonuçların ortadan kaldırılması için TS
825 standardında tarif edildiği şekilde
hesap metoduna göre yapı elemanlarından buhar geçişinin tahkiki, sınırlandırılması ve neticelerin raporlanması gerekmektedir. Böylece sağlıklı ve konforlu bir
yaşam ile uzun ömürlü binaların yanı sıra
önemli oranda enerji tasarrufu da sağlanmış olacaktır[1].

Tablo 1. Farklı Sıcaklıklarda Su Buharı Doyma Basınçları[1].
Doymuş su buharı basıncı (Pa)
Sıcaklık °C

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

,0

,1

,2

,3

,4

,5

,6

4241
4003
3778
3563
3359
3166
2982
2808
2642
2486
2337
2196
2063
1937
1817
1704
1598
1497
1402
1312
1227
1147
1072
1001
935
872
813
757
705
656
611
611
562
517
475
437
401
368
338
309
283
259
237
217
198
181
165

4265
4026
3800
3584
3379
3185
3000
2825
2659
2501
2351
2210
2076
1949
1829
1715
1608
1507
1411
1321
1236
1155
1080
1008
941
878
819
763
710
661
615
616
567
521
479
441
405
371
341
312
286
262
239
219
200
182
166

4289
4050
3822
3605
3399
3204
3018
2842
2675
2518
2366
2224
2089
1961
1841
1726
1619
1517
1420
1330
1244
1163
1087
1015
948
884
824
768
715
666
619
621
571
526
484
444
408
375
344
315
288
264
241
221
202
184
168

4314
4073
3844
3626
3419
3223
3036
2859
2691
2532
2381
2238
2102
1974
1852
1738
1629
1527
1430
1338
1252
1171
1094
1022
954
890
830
774
721
671
624
626
576
530
488
448
412
378
347
318
291
266
244
223
203
186
169

4339
4097
3867
3648
3440
3242
3055
2876
2708
2547
2395
2252
2115
1986
1864
1749
1640
1537
1439
1347
1261
1179
1102
1029
961
897
836
779
726
676
629
631
581
535
492
452
415
381
350
320
294
269
246
225
205
187
171

4364
4120
3889
3669
3460
3261
3073
2894
2724
2563
2410
2266
2129
1999
1876
1760
1650
1547
1449
1356
1269
1187
1109
1036
967
903
842
785
731
680
633
636
586
539
496
456
419
384
353
323
296
271
248
227
207
189
173

4389
4144
3912
3691
3480
3281
3091
2911
2741
2579
2425
2280
2142
2012
1888
1771
1661
1557
1458
1365
1278
1195
1117
1043
974
909
848
790
736
685
638
641
591
544
500
460
422
388
356
326
299
274
250
229
209
191
174
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,7

4414
4168
3934
3712
3501
3300
3110
2929
2757
2594
2440
2294
2155
2024
1900
1783
1672
1567
1468
1374
1286
1203
1124
1050
981
915
854
796
741
690
642
647
596
548
504
464
426
391
359
329
301
276
252
231
211
193
176

,8

,9

4439
4192
3957
3734
3522
3320
3128
2947
2774
2610
2455
2308
2169
2037
1912
1794
1683
1577
1477
1383
1295
1211
1132
1058
988
922
860
801
747
695
647
652
601
553
509
468
430
394
362
332
304
278
255
233
213
194
177

4464
4216
3980
3756
3542
3340
3147
2964
2791
2626
2470
2323
2182
2050
1924
1806
1693
1587
1477
1393
1303
1219
1140
1065
994
928
866
807
752
700
652
657
605
557
513
471
433
398
365
335
307
281
257
235
215
196
179

Şekil 4. Yoğuşma Kısmi Buhar Basıncı[2].

Sonuçlar
Yapılardaki yoğuşmanın olup
olmayacağı hesaplamalar sonucu
belirlenebilir. Ancak su buharı difüzyon direnci çok yüksek malzemeler
su buharının dış ortama geçmesini
zorlaştırıp iç yüzeyde veya duvar
içinde yoğuşmaya neden olabilir.
Yoğuşmanın tesbiti için temel yaklaşım iç ortam sıcaklığından dış ortam
sıcaklığı arasında doyma basınçları
eğrisi ile iç ve dış ortam buhar kısmi
basınları eğrilerinin çizilmesi ile yapılabilir. Bu iki eğrinin birbirlerini kesmemesi gerekmektedir. Bilindiği üzere
doyma basınçları sıcaklıklarda gidilerek hesaplanabileceği gibi sıcaklık
değerlerinden gidilerek doyma basınları da hesaplanabilir. Yapı malzemesi içine difüz eden su buharının
kısmi basıncı iç katmanlarda herhangi
bir noktada o sıcaklıktaki su buharı
doyma basıncına eşit olduğu anda
yoğuşma başlar.
Yapı malzemelerinde yaygın olarak
kullanılan çimento harcı donatılı ve
donatısız beton ve tuğla duvarların
buhar difüzyon direnç faktörleri EPS
malzeme için çok yakın değerdedir.
Bu durum diğer yapı malzemelerinde
gelen buhar difüzyonunun aynı hızla
iletildiği anlamına gelmektedir. Mineral yünlerde su buharı geçiş hızında

her hangi bir diren oluşturmadan
su buharının hava içinde ilerlemesi
gibi ilerlemesine izin vermektedir. Bu
durum su buharı akış hızının yalıtım
bölgesinden hızlı geçtiği anlamına
gelmektedir. Bunların yanında duvarların mermer, granit gibi daha yoğun
malzemelerle kaplanması durumunda
direnç faktörünün ciddi bir dirençle
karşılaşacağı va yoğuşma ihtimalini güçledirecektir. Bu tür su buharı
direnç faktörü yüksek malzemelerin
her iki yanındaki kısmı basınç değerleri arasındaki fark büyüyeceğinden
kısmi buhar basınç eğrisinin eğimi
artacaktır. Bunun yanında asfalt kaplama gibi su buharı difüzyon diren
faktörü çok daha yüksek malzemelerde yoğuşma riski oldukça artmış
olacaktır. Su buharı geçirimsiz boya ve
kaplamalar içinde benzer durumları
ortaya çıkaracağı açıktır.
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MAKALE

“Isı Yalıtımı Ülkelerin Enerji
Bağımlılıklarının Azaltılmasında
Önemlidir”
RUUD VAN EERSEL
Avrupa Mantolama Birliği (EAE) Başkanı

A

vrupalılar için, enerji verimliliği hedeﬂerini uygulamak
demek, enerji bağımsızlığına daha yüksek katkıda
bulunmak, AB’nin ekonomisini canlandırmak ve iş yaratmak, çevre kirliliği düzeylerini azaltmak, tüketicinin
enerji faturalarını düşürmek ve vatandaşların refahını artırmak için gayretleri birleştirmektir.
AB düzeyinde 2020-Stratejisi, bu
iddialı hedeﬂere ulaşmak için genel
çerçeveyi oluşturur. Üye devletler,
kendi ulusal hukuk sistemi içinde bu
çerçevenin uygulanmasından sorumludurlar ve ekonomi yöneticilerinin de
etkili uygulanmaya katkıda bulunma
görevleri bulunmaktadır.
Özellikle inşaat sektöründeki enerji
verimliliği önlemleri, CO2 emisyonlarını azaltmak için muazzam potansiyel barındırmaktadır. Binalarda
enerji kullanımı AB’de toplam enerji
kullanımının % 40’ını ve Avrupa’nın en
büyük emisyon kaynağını oluşturmaktadır. Dış cephe ısı yalıtım sistemleri
(mantolama), AB hedeﬂeri ve aynı
zamanda ulusal politikalara ulaşmak
için önemli bir katkı vaad etmektedir.
Üye devletlerdeki sayısız iyi örnekler
bu iddiayı kanıtlamaktadır.
Geçtiğimiz onlarca yıl içerisinde,
Avrupa’da milyonlarca konuttaki
mantolama sistemleri değerini kanıtlamıştır. Ama yine de, yeni gelişme30 EPS haber • NİSAN 2016

ler, değişen mevzuatlar, araştırma
projelerinden veya pratik testlerden
edinimler ve anlayışlar daha fazla ilerleme ve sürekli iyileştirmeler ortaya
çıkarmaktadır.
Avrupa Mantolama Pazarının
Durumu ve Büyümesi
Avrupa inşaat pazarı hala borç krizi
ve gayrimenkul balonunun aniden
sönmesinin acısını çekmekle birlikte,
Avrupa mantolama piyasanın beklentileri çok daha olumludur: Enerji verimliliği pazarı gelecekte büyüme pazarı
olacak ve mantolama, Avrupa’nın
iddialı enerji ve iklim hedeﬂerine ulaş-

mak için önemli bir rol oynayacaktır.
Çoğu Avrupa ülkesinde bu hedeflere ulaşmak için yenileme hızının iki
kattan fazla olması gerekir. Bu, aynı
zamanda, Avrupa ekonomisinin istikrarlı büyüme rotasına geri dönmesine
ve işsizliği azaltmaya yardımcı olacaktır. Ancak, bu arada, azalan petrol ve
gaz maliyetleri, ev sahiplerinin bina
dış kabuğunda termal iyileştirmelere
yatırım yapma heveslerini aşağı çekmektedir. Bu, özellikle tek aile evleri
için geçerlidir, oysa, konut şirketleri
gibi kurumsal yatırımcılar uzun vadeli
bakış açılarını korumakta ve yatırımlarını sürdürmektedirler.

Avrupa’da Mantolamaya İlişkin
Teşvikler
EAE’nin Enerji Tasarrufu Rehberleri
2013 ve 2016’da görüleceği gibi, Üye
Devletler, bina dış kabuğu için sonradan artırılan enerji verimliliği gereksinimlerini karşılamak üzere, AB’nin
Enerji Verimliliği Yönergesi’nde belirtildiği şekilde destek programları sunmakta ve piyasayı yönlendirmektedirler.
Ancak, Üye Devletlerin destek enstrümanları farklılık göstermektedir. Bazıları
çok düşük faizlerle krediler önermekte,
bazıları vergi indirimleri ya da yatırımcılar için doğrudan destek uygulamaktadırlar. Aşağıdaki graﬁkler ülkeye göre
ﬁnansal araçların sayısını göstermektedir. Tek bir “mucize çözüm” yerine,
belirli durum ve ülkelerin siyasi anlayışlarına bağlı olarak çeşitli teşvik uygulamaları bir arada sunulmaktadır.

Türkiye Mantolama Pazarı
Her şeyden önce, Türk mantolama pazarını temsilen İZODER’in
EAE üyeliğinden dolayı çok memnun
olduğumuza işaret etmek istiyorum.
Genel ve uzun vadeli bir perspektif
içinde enerji verimliliği iyileştirmeler için artan bir farkındalık olduğunu görüyoruz. Mantolama pazarı
Almanya, Avusturya ve İsviçre’de
başlamıştı fakat, günümüzde neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır.
Türk mantolama pazarı, iklim
koşulları nedeniyle ortalama kalınlığı
oldukça sınırlı kalmasına ragmen, son
zamanlardaki gelişmesiyle, alan (m2)
bazında mutlak Avrupa pazar lideri
olmuştur. Kişi başına 0.8 m2 ortalama
tüketimi ile Türkiye, 0,4 m2 Avrupa
ortalamasının çok önüne geçmiştir.

Figure 1: Number of ﬁnancial instruments in place in 2011 by country. Source: BPIE, 2012

Yalıtımın Ekonomi Üzerine Etkisi
Avrupa Komisyonu Araştırma
Merkezi’nde bilimsel ve teknik proje
yöneticisi Dr. Yamina Saheb, 12 Ekim
2015 tarihinde Milano’da yapılan 3.
Avrupa Mantolama Forumu’nda net
bir açıklama yaptı: Enerji uyarlamaları,
ekonomiye yeni bina inşaatına göre
neredeyse iki katı değer katmakta ve
eşit katma değerdeki enerji teminine
göre üç kat daha fazla istihdam yaratmaktadır. 2010 yılında Brüksel’de ilk
EAE Forumu’nda, konuşmacılardan
Maxwell Hutchinson “en iyi enerji gerek
duymadığınız enerjidir” demiştir. Hükümetler, daha fazla enerji üreten akıllı
yöntemleri düşünmekten çok, daha az
enerji tüketimine odaklanmalıdır.
Mantolama bu olanakları sağlayabilir ve ülkelerin enerji arzı bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olabilir.
Binaların enerji verimliliğinin artırılması
Avrupa’nın iddialı iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için esastır. EAE, Avrupa
Enerji Tasarruf Rehberi 2013 versiyonunda bunu açıkça vurgulamış idi.
EAE ve üyeleri, hem Avrupa hem de
üye ülkeler nezdinde siyasi karar vericilerin farkındalığını sağlamak üzere
bu mevcut hedeﬂere ulaşmak için
çabaların artırılması gerektiği mesajını
yaymaktadır. Yeni Avrupa Enerji Tasarrufu Kılavuzu 2016, durumu açıklamak
ve daha güçlü çaba gösterilmesinin
gerekçelerini anlatmak üzere farklı
paydaşlar ve siyasi karar vericiler ile
konuşurken çok yararlı olacaktır.
Ruud Van Eersel: Eylül 2014 tarihinden bu yana Ruud Van Eersel
Avrupa Mantolama Birliği (EAE) başkanıdır. 2008 yılında, Belçika Boya
Sanayicileri Derneği (IVP) mantolama
çalışma grubu kurucularından oldu.
1985 yılında İş-Lisanı / Pazarlama eğitimini tamamladıktan sonra boya ve
kaplama işinde 25 yıl pazarlama-satış
deneyimi oldu. Ruud Van Eersel, 2002
yılından bu yana DAW Belçika’da çalışıyor. Hali hazırda, mantolama pazarlama ve satış müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Figure 2: Share of different types of instruments (n.b. share in number of instruments and not
in terms of budgets). Source: BPIE, 2012

Kaynak: İzoder n
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TEKNİK

Statik Çalışmaya Katılmayan
ASMOLEN EPS Bloklar
Üzerinden “G” Belgesi ve Etiketi

G

Belgesi; CE ye tabi olmayan, bina ve diğer inşaat
mühendisliği işlerini içeren
yapı işlerinde kalıcı olarak
kullanılmak üzere piyasaya arz edilen
ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun ortaya konulması için gereken
kural ve düzenlemeler çerçevesinde
alınan belgedir. O yapı malzemesinin
güvenli olduğunu simgeler ve ulusal
olarak kullanılır.
Bir yapı malzemesi için ulusal
veya uluslararası bir standart bulunmaması durumunda belgelendirme
yapmak için Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşuna başvurulur. Ve ürünün
temel gereklere uygunluğu kullanım
amacına göre teyit edilerek belgelendirme yapılır. Ülkemizde TSE ve
İTBAK Ulusal Teknik onayı vermek için
Bakanlıkça görevlendirilmiş Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşudur.
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik “G” işareti ;
Madde 10-(2)
“G” işareti; malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere, teknik şartnamelere dayalı olarak malzemenin özelliklerini tarif eden performans değerleri ile birlikte iliştirilir.
G Yönetmeliğinin Ek-1 kısmında etiketin ne şekilde olacağı örnek etiketle açıklamıştır.
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Yönetmeliğin; Ek-1

EK-1
(A) G İŞARETİ
Times New Roman, minimum 5 mm
yüksekliğinde siyah büyük harf ile
deforme edilmeden 5/4 oranında kutu
içine yazılacaktır.

Kuruluş No.

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

Firma

İmalatçının Adı veya Tescilli Markası

Adres

İmalatçının Kayıtlı Adresi

Fabrika

YIL

0YYY-0XXX

Standart Numarası
Ürün Tipi
X
İlave Bilgiler

Ürünün imal edildiği fabrikanın adı veya
tescilli markası
İşaretin basıldığı yılın son iki
basamağının yazılması
0YYY: Kuruluş No.
0XXX: Kuruluş tarafından verilen belge
no.(Sistem 4’de sadece 0XXX kısmı
beyan numarası olarak yer alacaktır)
Standart numarası
Ürün tipini belirten standart işaretlemesi

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

(E) Uygunluk Teyit Sistemleri

UDK: Bakanlıkça yetkilendirilmiş Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
İ: İmalatçı
*: Ek-1(C) uygulanır. Diğerleri için Ek-1(B) uygulanır.

(D) Uygunluk Kontrol Metotları
Aşağıdaki kontrol metotları Ek 1 (E) tabloda
verilen teyit sistemlerinin oluşturulmasında
değerlendirilir.
a) Malzemenin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından başlangıç tip
deneyinden geçirilmesi,
b) Fabrikada elde edilen numunelerin üretici
veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından daha önce belirlenmiş deney programı
çerçevesinde deneye tabi tutulması,
c) Fabrikada, pazarda veya inşaat sahasında
elde edilen numunelerin üretici veya uygunluk
değerlendirme kuruluşu tarafından denetleme
niteliğinde bir deneyden geçirilmesi,
d) Teslimata hazır veya teslim edilmiş bir mal
grubu içinden seçilen numunelerin üretici veya
uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından
deneye tabi tutulması,
e) Fabrika üretim kontrolü,
f) Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yürütülecek ilk tetkiki,
g) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun fabrika üretim kontrolünü devamlı olarak gözetimi,
değerlendirmesi ve tetkiki.
(B) G Uygunluk Belgesi
G Uygunluk Belgesi özellikle aşağıdaki hususları içerecektir.
• Belgelendirme yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun adı ve adresi,
• İmalatçının veya topluluk içindeki kurulmuş
temsilcisinin adı ve adresi,
• Ürünün tanımı (tariﬁ) (cins, tip, sınıf, kullanım….vb. tanımlar),
• Ürünün uyacağı hükümler,
• Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar,
• Belge numarası,
• Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik
süresi ve şartları,
• Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan
kişinin adı ve pozisyonu.
(C) G Uygunluk Beyanı
G uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içerecektir.
• İmalatçının veya topluluk içinde kurulmuş
temsilcisinin adı ve adresi,
• Ürünün tanımı (tariﬁ) (cins, tip, sınıf, kullanım
vb. tanımlar),
• Ürünün uyacağı hükümler,
• Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar,
• Uygulanabildiğinde, uygunluk değerlendirme kuruluşunun adı ve adresi,
• İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı
imzalamakla görevli olan kişinin adı ve pozisyonunu.
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TEKNİK

*TSE-UTO-RD 011 EPS Asmolen Blokların Teknik Onay dokümanı Sayfa 5’te;

a: Yangına dayanım sınıfını geliştirmek için belirli önlemler (örneğin, alev geciktiriciler veya organik malzemelerin ilavesi gibi) alınabilen
mamuller/malzemeler için
b: (a) dipnotu ile belirtilmeyen mamuller/malzemeler

TSE-UTO-RD 011 EPS Dokümanında ki yapılması gereken testlerle alakalı kısaca değinilmesi gereken Fabrika Üretim
kontrolünü TS EN 13163 Standardında Ek B’de bulunan tablo vasıtasıyla yapılacak rutin testlerin üretim müddetince hangi
aralıklarla yapılması gerektiği aşağıdaki tablodadır.
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EPS Yalıtım Kalıplı Donatılı
Beton Taşıyıcı Duvar Sistemi
*BURAK ÖZŞAHİN **ABDURRAHMAN GÜNER
*Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kırklareli (burak.ozsahin@klu.edu.tr)
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Özet: Bu çalışmada Genleştirilmiş
Polistiren Sert Köpük (EPS) Yalıtım Kalıplı
Donatılı Beton Taşıyıcı (EPS YKDBT)
Duvar Sistemi tanıtılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: EPS, Yalıtım Kalıbı,
Duvar Sistemi
GİRİŞ

N

üfusu sürekli olarak artan
Türkiye’de her geçen gün
konut açığı da artmaktadır.
Bu sorunu gidermek amacıyla
ülkemiz koşullarını da dikkate alarak yeni
konut sistemlerinin değerlendirilmesine
ihtiyaç duyulmaktadır (Özşahin ve Güner
2015).
Türkiye şartları için önerilecek yapı
sistemlerinde ısı yalıtımının ve depreme
dayanıklılığın sağlanması ve bu özelliklerin hızlı bir yapım yöntemi ile ve ekonomik
bir şekilde elde edilmesi gereklidir. Bu
amaçla ülkemizde bazı ﬁrmalar tarafından broşürlerinde tanıtılan ve ülkemiz
için yeni olan “Genleştirilmiş Polistiren
Sert Köpük (Expanded PolyStyrene, EPS)
Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı (EPS
YKDBT) Duvar Sistemi”nin kullanılması
mümkün görülmektedir (Özşahin, 2010).
EPS YKDBT duvar sistemi yurt dışı uygu-
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lamalarında “ICF (Insulating Concrete
Form) Walls” olarak isimlendirilmektedir
(HUD, 1998 ve NAHB, 2000). Türkiye
dışında ülkelerin bulundukları coğrafya,
depremsellik koşulları, iklim koşulları ve
kendi yapı şartnamelerine göre çeşitli
kalınlıklarda ve farklı kesitlere sahip EPS
kalıpların ve betonun kullanıldığı yapı sistemleri görülmektedir (Şekil 1). Amerika
Birleşik Devletlerinde U.S Department of
Housing and Urban Development (HUD)
ve diğer bazı kuruluşlar önderliğinde ICF
sistemi, sistemde kullanılan yapı malzemeleri, yapım teknikleri ve sistemin ısıl
özelikleri ile ilgili kapsamlı araştırmalar,
deneysel çalışmalar yapılmış ve bulgular teknik raporlar halinde yayınlanmıştır (HUD, 1998, 2001 ve 2002 vb.). Yine
Amerika Birleşik Devletlerinde sistem
ile ilgili yazılmış ve yayınlanmış kitaplar
bulunmaktadır (Vanderwerf ve Munsell,
1996, Vanderwerf ve Ark., 1997, Vanderwerf ve Panushev, 2004). Türkiye’de de
çeşitli ﬁrmalar EPS YKDBT duvar sistemini ticari broşürlerinde, fuarlarda tanıtmakta ve yurtdışında faaliyet gösteren
ﬁrmaların patentleri altında uygulamalar
yapmaktadırlar (Özşahin, 2010).
Bu çalışmada, genel özelikleri ile EPS
YKDBT duvar sisteminin yapım esasları
özetlenmektedir.

EPS YALITIM KALIPLI DONATILI
BETON TAŞIYICI (EPS YKDBT) DUVAR
SİSTEMİNİN GENEL ÖZELİKLERİ
Sistemde iki tarafta EPS’den oluşan
yalıtım malzemesi ve iç kısımda donatılı
beton taşıyıcı çekirdek bulunmaktadır.
Söz konusu sistemde EPS kalıpların
kullanılması ile kalıp ve işçilik maliyetinin düşürülmesi, inşaat süresinin
kısalması, binada kesintisiz bir yalıtım
sağlanarak enerji verimliliği sağlanması hedeﬂenmektedir. EPS YKDBT
duvar sistemde EPS elemanlar, hem
yalıtım ve hem de kalıp vazifesi görecek şekilde levha veya blok olarak
kullanılmaktadır. Sistemin uygulanmasında çeşitli yoğunluklu EPS levha veya
bloklar yapıya etkimesi muhtemel yüklere ve istenilen ısıl konfora bağlı olarak belirlenen duvar kalınlığına uygun
şekilde üst üste ve yan yana dizilerek
duvarlar oluşturulur. Levha veya bloklar
arasındaki mesafeyi korumak, beton
dökümünden sonra meydana gelen
yanal kuvvetleri karşılamak, yatay ve
düşey donatının yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla blokların içinde
veya levhaların arasında metal, plastik
veya EPS’den yapılmış bağlantı köprüleri mevcuttur (Şekil 2). Düşey ve
yatay donatılar şantiyede yerleştirildik-

ten sonra EPS levha veya bloklar arasındaki boşluk beton ile doldurularak
sistem oluşturulur (Şekil 3). Kalıpların
şekillerini korumaları için oluşturulmuş bağlantı köprüleri, ayrıca yatay
donatının yerleştirilmesine de yardımcı
olmaktadır (Özşahin, 2010).
Çeşitli tiplerde üretilen EPS kalıpların üzerinde, kalıpların birbirine
geçme yaparak üst üste ve yan yana
dizilmelerini sağlamak ve dizilme sırasında tam ve sağlam bir kenetlenme
oluşturmak amacıyla dişler vardır. Bu
dişler vasıtasıyla EPS kalıplar üst üste
ve yan yana dizilerek duvar sistemini
oluştururlar. Duvar sisteminin oluşturulması, çocukların lego oyuncakları
ile bina yapmasına benzetilebilir. Bu
dişler birbirine uyumlu olduğu için kalıp
parçaları arasında iyi bir kenetlenme
sağlanır ve EPS kalıpların arasından
betonun akması önlemiş olur (Şekil 4).
EPS YKDBT duvar sistemde beton
donatısı olarak kullanılan çelikler TS
708’e uygun olmalıdır. Deprem bölgelerinde etriye ve çiroz donatısı ile
döşeme donatısı dışında nervürsüz
donatı çeliği kullanılmadığı için EPS
YKDBT duvar sisteminde de nervürsüz donatı çeliği kullanılmaz. Ayrıca
sistemde plaklar ve dişli döşeme tablalarının dışında hasır çelik kullanılmaz
(Özşahin, 2010).
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik2007’ye göre tüm betonarme binalarda
C25’den daha düşük dayanımlı beton
kullanılamayacağı için EPS YKDBT
duvar sisteminde C25’den düşük
dayanım sınıfında beton kullanılmayacaktır. EPS YKDBT duvar sistemde
kalıp olarak EPS kullanılması betonun
yerleştirilmesinde vibrasyon uygulanmasını kısıtlamaktadır. Bu sebeple EPS
YKDBT duvar sisteminde kullanılacak
betonun dar engeller arasından geçebilme, boşlukları doldurabilme kabiliyetine sahip çok akıcı kıvamda ve
aynı zamanda yüksek ayrışma direncine sahip olması gerekmektedir. EPS
YKDBT duvar sisteminde boşluksuz
beton yerleşimi sağlanması için vibrasyon uygulamak yerine genellikle
kendiliğinden yerleşen beton (KYB)
kullanılmaktadır (Özşahin, 2011).

Şekil 1. EPS YKDBT Duvar Siteminde Kullanılan Çeşitli Kalıp Türleri (Web 1)

Şekil 2. EPS YKDBT Duvar Sisteminde Kullanılan Kalıplar ve Bağlantı Köprüsü (Özşahin, 2004)

Şekil 3. EPS YKDBT Duvar Sisteminin Uygulanışı (Web 2)

Şekil 4. EPS YKDBT Duvar Sisteminde Duvarların Oluşturulması (Web 3)
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EPS YALITIM KALIPLI DONATILI
BETON TAŞIYICI (EPS YKDBT) DUVAR
SİSTEMİ YAPIM ESASLARI
EPS YKDBT duvar sisteminin yapım
adımları aşağıda özetlenmiştir (Özşahin,
2011).
1) Yapısal hesap sonucu tasarlanan temel
sistemine ve boyutlarına bağlı olarak
temel kazısı yapılır. EPS YKDBT duvar
sisteminde duvar altı temel sistemi veya
yayılı (radye) temel sistemi uygulanır. Blokaj ve grobetonun ardından hesap sonucu
bulunan donatının montajı yapılır ve beton
dökülür. Taşıyıcı duvarların temel ile bağlantısının yapılabilmesi için temelde ﬁlizler
bırakılır. Filiz boyu TS 500’e göre belirlenir.
2) EPS YKDBT duvar sisteminde yapının kullanım amacına ve ihtiyaca bağlı
olarak bodrum kat oluşturulabilir. Yapıda
bodrum kat olmaması durumunda dahi
temeller sağlam zemine oturmalı, temel
derinliği zemin özelikleri ve yerel don
derinliği dikkate alınarak belirlenmelidir.
Zemin ile temas eden duvarlarda zemin
özelikleri ve yer altı su seviyesi dikkate alınarak, basınçlı veya basınçsız suya karşı
su yalıtımı uygulanmalıdır. Su yalıtımında
oluşabilecek hasarları önlemek amacıyla
yalıtım malzemesi darbeye karşı dayanıklı
bir koruyucu tabaka ile kaplanmalıdır. Yer
altı su seviyesine bağlı olarak temel çevresinde drenaj uygulanmalıdır (Şekil 5).
3) Uygun kalınlıkta betonarme temel plağı
üzerinde projeye uygun olarak taşıyıcı
duvarlar oluşturulur. Bu amaçla EPS malzemeden yapılmış kalıplar, yapı boyutlarına göre bir sıra yerleştirilir. Kapı, pencere vb. boşluklarının olduğu kısımlarda
kalıplar yerleştirilmez. Boşlukların olduğu
yerlerde özel olarak imal edilmiş kapalı
uçlu kalıplar kullanılır. Bu bölgelerde beton
dökümü sırasında patlama olmaması için
boşluk boyutlarına uygun olarak hazırlanmış ahşap vb. malzemeden yapılmış
özel kalıplar kullanılır (tünel kalıp sistemindeki kapı ve pencere ayrımlarına benzer
şekilde) (Şekil 6). Boşlukların çevresinde
deprem vb. bir etkide oluşabilecek gerilme
yığılmalarını karşılamak üzere donatı miktarı ve çapları arttırılabilir (Şekil 10).
4) EPS YKDBT duvar sisteminde kapı ve
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pencere oluşturmak üzere duvar gövdesinde boşluklar oluşturulmaktadır. EPS
YKDBT duvar sisteminde kapı ve pencere boşluklarının üzerinde özel olarak
üretilmiş hatıl (boşluk üstü) kalıpları kullanılmaktadır. Hatıl kalıplarının şekil ve
boyutları EPS YKDBT duvar sistemine
ve uygulanan döşeme sistemine göre
farklılık göstermektedir. EPS YKDBT duvar
sisteminde kapı ve pencere üzerlerinde
düzenlenen hatıllar kendi öz ağırlıklarının dışında, döşemelerden gelen yükler
ile üzerlerindeki duvar yüklerini taşırlar
(Şekil 7).
5) Kalıpların boyutları (kalınlık, yükseklik ve boy) fabrika seri üretimi olup, tam
sayıda kalıp elemanı ile oluşturulamayan duvarlarda, kalıplar kesilerek istenen
duvar boyu elde edilir. Kalıplar EPS malzemeden yapıldıklarından dolayı kesilmeleri, taşınmaları ve yerleştirilmeleri işçiler
tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir.
6) EPS YKDBT duvar sisteminde, kalıpların birbirine daha iyi kenetlemesi için
kalıplar yerleştirilirken bağlantı köprüleri
üst üste gelecek şekilde şaşırtılarak dizilir
(Şekil 8).
7) İlk sıra kalıplar yerleştirildikten sonra
ikinci sıra kalıpların yerleştirilmesinden
önce, hesap sonucu bulunan düşey ve
yatay donatı yerleştirilir. Yatay donatılar, düşey donatıların dışında kalacak
şekilde, imalat sırasında bağlantı köprülerinin üzerinde oluşturulan yuvalara
yerleştirilir. Donatı miktarı ve donatının
yerleştirme yöntemi sistemde kullanılan
kalıp çeşidine göre değişmektedir. Her ne
kadar donatı miktarı ve donatı yerleştirme
yöntemi değişse de Türkiye’de sistemi
oluşturan taşıyıcı duvarlarda düşeyde ve
yatayda çift sıra donatı düzenlenmektedir
(Şekil 9, Şekil 10).
8) Donatıların yerleştirilmesinden sonra
özel bağlantı aparatları yardımı ile ikinci
sıra kalıplar yerleştirilir. Üçüncü sıra kalıplar yerleştirilmeden önce yatay donatılar
yerleştirilir. Yatay donatılar duvar bitiminde ve duvar köşelerinde gönye (90º
kıvrılarak karşı uçta 135º kanca) yapılır.
Gönye yapılmaması durumunda duvar
ucunda yatay donatı ile aynı çapta biçi-

minde donatılar yerleştirilir. Betonarme
duvarlarda olduğu gibi EPS YKDBT duvar
sisteminde de, duvarların her iki ucunda
duvar uç bölgesi oluşturulabilir (Şekil 10).
9) Bu işlemler yukarıda anlatıldığı şekilde
4–6 sıra devam ettirilir. 4–6. sıra bitiminde,
beton dökümü sırasında kalıpların pozisyonlarının bozulmaması ve devrilmemeleri için, ayrıca işçilerin duvarın yüksekliği
arttığında donatı montajını ve sonrasında
beton dökümünü yapabilmeleri için yapı
içinde iskeleler 2–3 metre ara ile yerleştirilir. İskeleler duvarlar şakulüne gelecek
şekilde yerleştirildikten sonra temele (normal katlarda döşemeye) ve EPS kalıplara
özel şakul ayarlama aparatları ile sabitlenir.
Ayrıca beton dökümü sırasında betonun
kaçmasını önlemek için ilk sıra kalıp elemanı ile temel arasındaki boşluklar polimer
köpük yardımıyla kapatılır (Şekil 11).
10) Bodrum katta oluşturulan duvar kalıplarının dıştan desteklenmesine genellikle
ihtiyaç olmaz. EPS YKDBT duvar sisteminde tüm katlarda beton dökümü sırasında en riskli bölgeler duvar köşeleridir.
Duvar köşelerinde EPS köşe kalıpları kullanılabilir. Beton dökümü sırasında duvar
köşelerinde açılma olmaması için önlemler (dıştan destekleme vb.) alınması gerekir. Dıştan destekleme amacıyla klasik
dış iskele kurulur. Kurulan dış iskele aynı
zamanda yapının dış sıvası için gereklidir.
11) Yapı içinde özel iskele oluşturulduktan
sonra duvarın kalan bölümünün kalıpları
bağlantı aparatları yardımıyla dizilir ve
yatay donatılar bağlantı köprüleri üzerindeki yuvalara yerleştirilir. Bu şekilde duvar
sistemi oluşturulur (Şekil 9).
12) EPS YKDBT duvar sisteminde taşıyıcı
duvar gövdesinde tesisat kanal ve borularının düzenlenmesinden kaçınılmalıdır.
EPS YKDBT duvar sisteminde tesisat
kanal ve borularının duvar boyunca yatay
olarak düzenlenmesine onay verilmez
(ISORAST Avrupa Teknik Onayı). Tesisat
kanal ve borularının duvar gövdesinde
düşey olarak düzenlenmesi durumunda,
tesisat kanal ve borularının kesitine bağlı
olarak, taşıyıcı yapısal hesaplarda kesitte
meydana gelen zayıﬂama dikkate alınmalıdır.

13) EPS duvar kalıpları, kiriş/hatıl alt
kotuna kadar dizilir ve beton dökümüne geçilir. Beton dökümü sırasında
kalıpların patlamaması için genellikle
vibratör kullanılmaz. Sistem uygulamalarında genellikle kendiliğinden yerleşen beton tercih edilmektedir. Sistem
uygulamalarında ince malzeme miktarı
fazla, yayılma ve yerleşme özelliği yüksek sistem için özel olarak tasarlanmış
çok akıcı (TS EN 206 1’de tanımlı S4, S5)
kıvamda geleneksel betonlar da kullanılmaktadır. EPS YKDBT duvar sistemi
için vibrasyona uygun EPS kalıplar imal
edilmektedir. Vibrasyonun uygulanması
durumunda beton dökümü sırasında
oluşabilecek sorunları engellemek için,
sisteme uygun bir vibratör (meselâ, frekans = 12 000 devir/dakika, çap = 25
mm dalıcı vibratör) seçilmesi önemlidir. Beton dökümü sırasında kalıplarda
patlamayı önlemek için beton dökümü
kademeli olarak yapılır. Kat yüksekliğine
bağlı olarak ilk önce duvarların 1.00–
1.50 m’lik bölümlerine beton dökülür.
Yapıyı oluşturan tüm duvarlarda ilk sıra
beton dökümünden sonra kalan kısmın
betonu dökülür.
14) EPS YKDBT duvar sisteminde plak
döşeme ve yerinde dökme nervürlü
döşeme kullanılması halinde, döşeme
ile taşıyıcı duvar birleşim bölgesinde
özel olarak imal edilmiş kalıp elemanları
kullanılır. Döşeme ile taşıyıcı duvar birleşim bölgelerinde oluşturulan kirişlere/
hatıllara döşeme donatıları ankre edilir.
Döşeme donatıları ile duvar donatılarının bağlantılarının tamamlanmasından
sonra döşeme ile kiriş/hatıl betonu birlikte dökülür.

malzemeden tasarlanabilir.
17) EPS YKDBT duvar sisteminde konvansiyonel betonarme karkas yapılardakine benzer şekilde ahşap, çelik çatı
veya teras uygulaması yapılabileceği gibi
sistem için özel olarak hazırlanmış EPS
çatı dolgu bloklarının kullanıldığı çatı sistemleri uygulanabilir.
18) Taşıyıcı olmayan iç duvarlar, tuğla,
gaz beton vb. malzemeden yapılabileceği
gibi çeşitli malzemelerden panel olarak
da yapılabilir.

19) Ahşap veya PVC doğramaların montajından sonra dış iskeleler yardımıyla dış
sıva yapılır. EPS kalıplarda 1. kat ısı yalıtım
sıvası yapıldıktan sonra üzerine sıva ﬁlesi
yerleştirilerek 2. kat ısı yalıtım sıvası yapılır.
Dış sıva üzerine akrilik son kat boyası veya
çeşitli kaplamalar yapılabilir. Yapı katlarının
oluşturulması aşamasında iç sıva yapılabildiği gibi yapının tamamı bittikten sonra da
iç sıva yapılabilir. Islak hacimlerde yüzeyler
fayans vb. ile kaplanabilir. Islak hacimlerde
döşeme cinsine göre düşük döşeme uygulaması yapılabilir; ancak tercih edilen klasik döşeme ve asma tavan uygulamasıdır.

Şekil 5. EPS YKDBT Duvar Sisteminde Zemin Altı Duvarlarında Su Yalıtımı ve Drenaj Uygulanması
(*Döşeme sistemi değişebilir) (Özşahin, 2011)

15) EPS YKDBT duvar sisteminde yapıyı
oluşturan katlar yukarıda anlatıldığı
şekilde oluşturulur. Yapının içinde destekleme amacıyla kullanılan özel iskeleler
bir kattan diğerine taşınarak montajları
yapılır. Dış iskele katlarla birlikte yükselebilir veya en son aşamasında da
yapılabilir.
16) Düşey sirkülasyon elemanları; asansör ve merdivenler konvansiyonel betonarme karkas yapılardakine benzer
şekilde betonarme, çelik veya ahşap vb.

Şekil 6. EPS YKDBT Duvar Sisteminde Kullanılan Boşluk Kalıbı (*Kalıp şekli, malzemesi değişebilir)
(Özşahin, 2011)
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MAKALE

Şekil 7. EPS YKDBT Duvar Sisteminde Kullanılan Boşluk Üstü Duvar Kalıbı (Özşahin, 2011)
(* Boşluk üstü duvar kalıbının şekli sistem tipine göre değişiklik göstermektedir. Boşluk üstü hatılında kullanılan donatı miktarı taşıyıcı yapısal hesap sonucu belirlenir)

Şekil 8. EPS YKDBT Duvar Sisteminde Kalıpların Şaşırtmalı Olarak Dizilerek Duvarların Oluşturulması (Özşahin, 2011), (*Kalıp cinsi ve boyutları duvar sistemine göre değişiklik gösterebilir.)

SONUÇ
EPS YKDBT duvar sistemi iki tarafta
EPS kalıbın, iç kısımda donatılı betondan
oluşan taşıyıcı kısmın bulunduğu duvarlardan oluşmaktadır. EPS YKDBT duvar
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sisteminin ısı yalıtımı içerdiği ve hızlı bir
yapım yöntemi sunduğu gibi ekonomik
olması da beklenmektedir.
Sonuç olarak EPS YKDBT duvar sisteminin Türkiye şartlarında taşıma gücü

Şekil 9. EPS YKDBT Duvar Sisteminin Şematik
Gösterimi (Özşahin, 2011)
(* Sistemin beton dökümünden önceki ve sonraki halinin şematik olarak gösterilebilmesi için
duvarın tamamı yerine bir kısmında donatılı
beton duvar gösterilmiştir.)

güvenliğinin mevcut yönetmeliklere
göre sağlandığının hesapla gösterilmesi
koşulu ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde
uygulanabilir.

Şekil 10. EPS YKDBT Duvar Sisteminde Donatıların Şematik Gösterimi (Özşahin, 2011)
(* Şeklin kolay anlaşılabilmesi için duvar boyunca devam eden yatay donatılarından bir tanesi gösterilmiş, diğerleri çizime dâhil edilmemiştir.)
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LABORATUVAR

Tuzla Yalıtım Laboratuvarları
Kompleksi

• TSE Tuzla Yangın ve Akustik Laboratuvarı,

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Türkiye’nin ve bölge coğrafyasının en kapsamlı yalıtım ve akustik test laboratuvarıdır.
Sadece Yapı Malzemeleri sektörüne değil,
Havacılık (FAA Part 25), Denizcilik (IMO
Resolutions), Demiryolları (EN 45545),
Savunma Sanayii gibi birçok alana da test
hizmeti sunmaktadır.
7500 m2’lik inşaat alanına sahip olan bu test
merkezi yaklaşık 15 Milyon Euro bütçe ile
kurulmuştur.
Oda ölçümü yanı sıra bench tipi ölçüm
cihazları ve akustik haritalama modelleme
yazılımları ile farklı boyutlarda sistemlerin
ölçüm kabiliyeti,
Türkiye’deki tek darbe deney yalıtım odası,
50 Hz cut-off frekanslı yankı odası,
Kontrol odasından tam otomatik deney
ölçüm sistemi,
Hareketli sistem deney odaları,
Akustik deneyi ardından yangına dayanım
deneyi yapabilme imkanı,
Doktora ve yüksek lisans çalışmalarına
olanak sağlayarak akademik çalışmalara
altyapı imkanı,
CEN ve ISO Akustik Teknik komitelerinde
temsilci bulundurma,
TS, SMIIC ve ISO standardları için teknik
altyapı ve metod geliştirme imkanı,
ve
Firmaların Ar-Ge faaliyetleri için ortak
çalışma ve ürün geliştirme imkanı sunmaktadır.
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Yangına Dayanım Bölümü
• Perde duvarların yük altındaki yangına daya-

nımı,
• Döşeme, asma tavan, çatı elemanları vb.

yatay yapı elemanlarının yangına dayanımı,
• Döşemelerin, çatı elemanlarının yük altında

yangına dayanım deneyler,
• Asansör ve yangın kapılarının yangına daya-

nımı
ile
• Gemi yatay ve düşey elemanlarının IMO
standardlarına göre yangına dayanım
deneyleri yapılabilmektedir.

Yangına Tepki Bölümü
• Her türlü yapı malzemesi ve sistemine

(ETICS vb.) ait TS EN 13501-1’e göre sınıflandırma deneyleri,
• Denizcilik sınıﬂandırma deneyleri,
• Demiryolları sınıﬂandırma deneyleri
ile
• Her türlü malzemenin yangına tepki davranışının analiz edilebileceği deneyler ve bu
konudaki Ar-Ge çalışmaları yapılabilmektedir.
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LABORATUVAR

Akustik Bölümü
•
•
•
•

Kapı, pencere, duvar, kepenk, bölme elemanları gibi düşey konumlu yapı elemanlarının hava doğuşlu ses yalıtım deneyleri,
Döşeme ve döşeme elemanlarının ve her türlü yatay konumlu yapı elemanının darbe ses yalıtım deneyleri,
Yatay yapı elemanlarının hava doğuşlu ses geçiş kaybı deneyleri,
Gürültü bariyerlerinin ses geçiş kaybı ve ses yutum katsayılarının ölçülmesi
ile
• Her türlü yapı malzemesinin ses yutum katsayısının oda metodu ile ölçümü yapılabilmektedir.

Isı ve Su Yalıtım Bölümü
• Isı yalıtımı sağlayan sıva, EPS, mineral yün, kagir harçları, kagir birimler ile her türlü yapı elemanının ısıl iletkenlik (λ) ve Isıl Direnç (R) Katsayılarının ölçülmesi,
• Dış Cephe Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETISC) Deneylerinin gerçekleştirilmesi,
• Kapı, pencere ve duvarların Isıl Direnç ve Isıl Geçirgenlik (U) Katsayılarının ölçülmesi,
• Kompozit inovatif ürünlerin ISO 8990’a (Hot-Box) göre Isıl Direnç Değerlerinin ölçülmesi,
• Binaların duvar elemanlarının gerekli ortam şartları sağlandıktan sonra yerinde Isıl Direncinin ölçülmesi (yapılan ısı yalıtım çözümünün etkinliğinin
belirlenmesi)
ve
• Termal kamera ile yerinde ölçümler yapılabilmektedir.
Isıl İletkenlik ve Isıl Direnç Deneyleri:
a) Isı Akış Sayacı Metodu:
TS EN 8301, TS EN 1946-3, TS EN 12667, TS EN 12939 ve TS EN 12664 metodlarına göre 0 – 60 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilebilmektedir.
b) Mahfazalı Sıcak Plaka Metodu:
TS EN 8302, TS EN 1946-2, TS EN 12667, TS EN 12939 ve TS EN 12664 metodlarına göre 0 – 200 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilebilmektedir.
c) Boru Deney Metodu:
TS EN ISO 8497 ve TS EN 1946-5 metodlarına göre -15 ile +300 °C
sıcaklık aralığında gerçekleştirilebilmektedir.
Isıl Geçirgenlik Deneyi:
a) Sıcak Kutu Deney Metodu:
TS EN ISO 8990, TS EN 1946-4, TS EN ISO 12567 ve TS EN ISO 12412 metodlarına göre gerçekleştirilebilmektedir.

Yukarıdakilerin yanı sıra, bina ısı yalıtım ve tesisat yalıtım malzemelerinin metod deneyleri (uzunluk, genişlik, basma-çekme-eğme, daldırmayla su
emme, su buharı geçirgenliği, Noktasal yük vb.), TS EN 13499 ve TS EN 13500 ETICS sistem deneyleri (File çekme, darbe-batma dayanımı, su
aktarım hızı, su buharı geçirgenliği, çatlama-kabarcıklanma-pullanma vb.), TS EN 1504-2 Su yalıtım malzemeleri deneyleri, TSEK 113 (TS 13687)
Isı Yalıtım Sıvası ve TS 13566 Isı Yalıtım Yapıştırıcısı deneyleri de Yalıtım Kompleksi bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. n
Adres: Aydınlı Mah. Gülennur Sok. No:7/1 Tuzla – İstanbul
Telefon: 0216 560 0 500
E-posta: mcalis@tse.org.tr
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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

ÜYELERİMİZ
EPS Mamül Üretici Üyelerimiz
ADANA

DÜNYA POLİSTREN GRUP
Hacı Sabancı O.S.B. Süleyman Demirel Bulv.
No: 26 Sarıçam / Adana
Tel : 0322 394 49 10
taner.tumen@dunyaeps.com
www.dunyaeps.com

AFYON

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

ANKARA

PANELSAN ÇATI VE ÇEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulv. Maşlak İş Merk. No: 20/14
İskitler / Ankara
Tel : 0312 342 03 82
Faks : 0312 342 03 80
info@panelsan.com
www.panelsan.com
TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI İNŞ. MALZ.
YALITIM PRO. SAN. LTD. ŞTİ.
Demirciler Sit.2.Cd.No:6 Siteler / Ankara
Tel : 0312 864 06 50
Faks : 0312 351 22 73
info@tipor.com.tr
www.tipor.com.tr

ANTALYA

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

BALIKESİR

OKPOR AMB.İML.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ömerli Mah. 3000. Sokak Bandırma / Balıkesir
Tel : 0532 685 13 83
okporambalaj@yahoo.com

BARTIN

YAZLAR PAZARLAMA BETON VE PET.ÜRÜ.SAN. TİC. A.Ş.
Terkehaliller Mevkii / Bartın
Tel : 0378 264 55 55
Faks : 0378 264 51 76
info@yp.com.tr
www.yp.com.tr

BATMAN

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

BURSA

KOMAK ISI YALITIM SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AVP Mah. Hünkar Cad. No: 8 Kestel / Bursa
Tel : 0224 373 04 61
Faks : 0224 373 04 35
info@komakisiyalitim.com.tr
ULUDAĞ YALITIM İZO.AMB.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ankara Cad. Barakfakıh San. Böl.
No: 81/A Kestel / Bursa
Tel : 0224 384 1203
Faks : 0224 384 1204
mehmet.yalitim@gmail.com
mehmet.sove@hotmail.com

ÇORUM

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

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

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

ELAZIĞ

KASIMLI MADENİ YAĞLAR OTO.NAK.İNŞ.KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Cendere Yolu No:53 Kağıthane / İstanbul
Tel : 0212 304 22 33
Tel : 0212 321 32 24
bilgi@kasimli.com
www.kasimli@com

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

ESKİŞEHİR

ÇETİN GRUP ENERJİ ÜRT.SİST.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 34. Cadde No: 22 / Eskişehir
Tel : 0222 236 90 55
Faks : 0222 236 90 45
cetin@cetingrup.com.tr
www.cetingrup.com.tr
ISITAŞ SOBA YALITIM İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Bölgesi 6. Cadde
No: 4 / Eskişehir
Tel : 0222 236 01 63-64
Faks : 0222 236 06 58
isitas@isitas.com.tr
www.isitas.com.tr

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

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

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

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

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

ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mah. Aydınlık Cd. No:68 Tuzla / İstanbul
Tel : 0216 393 15 57
Tel : 0216 393 11 72
orcan@orcangroup.com
www.orcangroup.com
ÖZKAR STRAFOR SAN.LTD.ŞTİ.
Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No: 69
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel : 0212 545 55 61
Faks : 0212 545 45 56
info@ozkarstrafor.com.tr
www.ozkarstrafor.com.tr
SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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
TRAKYA EPS STRAFOR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Mimarsinan Silivri Mah. Semt Köstemir Cad.No:50 Silivri / İstanbul
Tel : 0212 728 81 84
Faks : 0212 728 81 85
info@trakyaeps.com
www.trakyaeps.com
YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Arnavutköy / İstanbul
Tel : 0212 597 87 34
Faks : 0212 597 87 35
bilgi@yonyapi.com.tr
www.isolion.com.tr

KAYSERİ

ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PET. ÜRÜN.
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Kayseri Org.San.Böl.19. Cd. No: 9 Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 321 28 66
Faks : 0352 321 28 65
kadirorhanari1@hotmail.com
www.arpol.com.tr
K4 EPS BLOK ENTG.TES.İNŞ.MÜH.MİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İncesu O.S.B. Sultansazı 2. Cad. No:23 İncesu / Kayseri
Tel : 0352 691 33 33
Faks : 0352 691 33 32
K4eps@nuovopor.com
STROTON YALITIM A.Ş.
Mimarsinan Organize San. Böl. 19.Cad. No:31 Melikgazi/Kayseri
Tel : 0352 241 25 25
Faks : 0352 241 19 19
www.stroton.com.tr
pbi@pbizolasyon.com

KIRIKKALE

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

KOCAELİ

ad.

AKPOR YALITIM MALZ.ÜRETİM ve PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Dilovası O.S.B 3. Kısım Seyhan Cad. No:1
Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 759 17 42
Faks : 0262 759 12 54
info@akpor.com.tr
www.akpor.com.tr

D.ŞTİ.

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

anbul

Tİ.

ayseri

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

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

SAKARYA

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

SAMSUN

ATAKUM KİMYA İNŞ. TEM. MAD. EML. TUR. GIDA SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
Samsun O.S.B. Yeşilırmak Cad. No: 15/B
Kutlukent / Samsun
Tel : 0362 266 88 63
Faks : 0362 266 88 73
akkimya@hotmail.com

SİNOP

İMAMOĞLU ÇİVİ TEL SAN. TİC. A.Ş.
Hükümet Cad. No: 20 Boyabat / Sinop
Tel : 0368 315 16 16
Faks : 0368 315 01 68
info@imamoglucivi.com
www.imamoglucivi.com
İZOLE YAPI MALZ. İML. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zincirlikuyu Mah. Hüsamettin Dayıbaşı Cad. No: 43
Boyabat / Sinop
Tel : 0368 362 66 96
Faks : 0368 315 53 54
alimirkenson@gmail.com

SİVAS

EPS Makina Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL

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

EPS Hammadde Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL

GÜRBAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
1. O.S.B. 2. Kısım 4. Cad. No:16 / Sivas
Tel : 0346 218 20 00
Faks : 0346 218 20 01
gurbaleps@gmail.com

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

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

ŞANLIURFA

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

RAMAZANOĞULLARI İTH.İHR.VE BİL.DAH.TİC.LTD.ŞTİ.
2.O.S.B. 17.Cadde No:4 Merkez / Şanlıurfa
Tel : 0414 369 12 43
Faks : 0414 369 12 44
yavuz@efeboard.com

TEKİRDAĞ

ROYPOR YALIT. VE AMB TİC. LTD. ŞTİ.
Karadeniz Mh. Şehit Çağrı Kurt Cd. No: 3 Tekirdağ
Tel : 0282 315 44 55
Faks : 0282 262 40 95
royporyalitim@gmail.com
TECHNOVA YAPI VE YALITIM MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Gazi Osman Paşa Mah. 1. Cad. No: 135/1 OSB
Çerkezköy / Tekirdağ
Tel : 0282 674 40 64-65
Faks : 0282 674 40 66
info@tech-nova.com.tr
www.tech-nova.com.tr

TRABZON

GEMATHERM TURAN YALITIM AMB. PLA. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Arsin O.S.B. 5. Cadde No: 2 Arsin / Trabzon
Tel : 0462 712 07 12
Faks : 0462 712 01 61
info@gematherm.com.tr
PT POLİTEK
Arsin O.S.B. 2 Nolu Cadde No: 1 Arsin / Trabzon
Tel : 0462 711 18 96
Faks : 0462 711 18 98
ozturksabri@hotmail.com
www.ptpolitek.com

VAN

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

ZONGULDAK

BALPOR DEMİR ÇELİK İNŞAAT MADEN TURİZM DAY.
TÜK.MALL.GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Müftü Mah. Çetinapatay Bulvarı No: 52/A Kdz-Ereğli
/ Zonguldak
Tel : 0372 322 38 00
Faks : 0372 322 38 02-03
info@balcilaras.com.tr
www.bhsharc.com

İZMİR

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

KOCAELİ

CFN KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
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
TRICON ENERGY LTD.
Büyükdere Cd.Maya Akar Center
No:102 K:19 D:74-75 Esentepe / İstanbul
Tel : 0212 216 31 00
Faks : 0212 216 45 25
tugbat@triconenergy.com
www.triconenergy.com
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TS EN 13163 KAPSAMINDA
DEKORATİF CEPHE PANEL ÜRETİMİNİZE
BELGELENDİRMESİ YAPTIRDINIZ MI?

“ Ar-Ge, Sürdürülebilir
Bir Büyemenin Güvencesidir”
ÇEVKAK, Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kuruluşu İktisadi İşletmesi
İ.O.S.B. Tümsan Sanayi Sitesi 2. Kısım B-BLok No:5 PK: 34490
İkitelli - Başakşehir / İstanbul
Tel: +90 212 486 29 54 Faks: +90 212 486 29 52
info@cevkak.org • www.cevkak.org
ÇEVKAK, EPS Sanayi Derneği’nin (EPSDER) İktisadi İşletmesidir.

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

