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Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

Yeni Yönetim Kurulumuzun EPS
Sektörüne Hayırlı Olmasını Dilerim
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3 Mart 2012’de İstanbul’da yapılan Polistren Üreticileri Derneği’nin 16. Olağan
Genel Kurul Toplantısı sonucunda üyelerimizin takdiri ile oluşmuş yeni yönetim
kadrosu kabul edilmiş ve 16. Dönem PÜD yönetimi için yetkilendirilmiştir. Yönetim
kadromuz geçen sene yapılan tüzük değişikliği ile 7 asil ve 7 yedek üyeye, yükseltilmiştir.
Yeni kadromuzun üye yapısına bakıldığında hemen hemen Türkiyenin her bölgesinden
üreticilerimiz bulunmaktadır. Bununla amaçlanan ülkemizin farklı bölgelerinin temsil
yeteneğinin kazanılmasıyla birlikte her bölgeden üreticimizin yönetimin içinde aktif
olarak bulunarak bölgesel sorun ve gelişmeleri yönetim kuruluna aksettirmesi, çözüm ve
çalışmanın birlikte yapılmasının sağlayacağı faydadır. Bu dönemde yönetim kurulumuzun
hedeflerini şu şekilde sıralayabiliriz;
- Üye sayımızın artırılarak daha katılımcı ve temsilde daha güçlü bir dernek yapılanmasını
sağlamak,
- İZODER, İMSAD gibi çatı örgütlerle daha yakın ve daha efektif çalışmaları yapmak
- Sektördeki kalitesiz üretim ve haksız rekabetle mücadeleye devam etmek
- Bakanlıklar ve diğer ilgili devlet kurumları ile daha yakın temas içinde olmak olmak ve
görüş bildirmek
- Geçen dönemlerde çalışmalarına başlanan Geofoam konusunun uygulamaya dönük
sonuçlandırmak
- Sektör standartlarının yazılması ve revize edilmelerinde sektörün sesi olmak ,
- Üreticilerimize seminer, afiş, yazılı medya, fuar katılımı gibi konularda bölgesel destek
verimek
- Dernek laboratuvarı ÇEVKAK’ı daha efektif ve para kazanır hale getirmek,
Yönetimimiz EPS HABER ile ilgili de çalışmaya başlamış olup bu sayıdan itibaren sayfa
sayımız artıralacaktır. Derginin yayın hazırlığı ve basımı B2B medya ile devam ettirilecektir.
Beş bin noktada bedelsiz dağıtımını sağladığımız dergimizin tüm yalıtım ve ambalaj sektörü
için aydınlatıcı ve bilgilendirici makalelerimizle gün geçtikçe büyüdüğünü görmek bizleri de
son derece mutlu ediyor.
Ayrıca derneğimiz sektörel yayınlara daha fazla reklam vererek gerek PÜD’ün gerekse
eps ile ısı yalıtımının anlatılmasına çalışmaya devam edecektir.
Bir diğer husus da dernek tüzüğümüzün güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara göre yeniden
değerlendirlimesi ve revize edilmesidir. Konu ile ilgili çalışmalara başlanmış olup pek yakında
yapılacak olan olağanüstü genel kurulda 2012 yılı bütçe çalışması ile birlikte üyelerin
dikkatine sunulması planlanmaktadır. Çalışılacak yeni tüzük ile sektörde daha geniş tabanlı
bir katılımın sağlanması ve belli kalite yükümlülüklerini taahhüt eden firmaların oluşturacağı
yeni bir dernek yapısı ana hedefimiz olacaktır.
Yeni yönetim kurulumuzun sektörümüze hayırlı olmasını diler, geçmiş dönemlerde
dernek yönetiminde çalışıp emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Murat BAHADIR
PÜD Yönetim Kurulu Başkanı
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PÜD 16. Dönem Olağan Genel
Kurul Toplantısı Yapıldı
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3 Mart 2012’de İstanbul’da Polistren Üreticileri Derneği’nin 16.Olağan
Genel Kurul Toplantısı yapıldı Çoğunluk üyenin toplantıya katıldığının belirlenmesi
sonrası yapılan saygı duruşu ile başlayan
toplantıda yeni yönetim belirlendi. Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin yapılan
tüzük değişikliği ile 7 kişiye çıkarılması ile
yeni yönetim şu şekilde belirlendi.
Asil Üyeler; Murat Fatih Bahadır (Ankapor
Yalıtım ve Ambalaj San. Tic. A.Ş), Kadir
Orhan Arı (Arpol Ltd.Şti.), Nurcan Özdemir
(Epsa Ltd.Şti.), Galip Özdemir (Özkar Ltd.

Şti.), İlhan Sarıoğlu (Karpol), Mutlu Şahin
(Austrotherm Ltd.Şti.), Ümit Güneş (Çiftgün
İnş. San. A.Ş).
Yedek Üyeler; Fehrebi Terece (TRC Yalıtım), Lütfi Alkan (Eko-Term Strafor Ltd.Şti),
Serhat Maşlak (Panelsan Çatı Cephe Tic.
A.Ş), Mahmut Çağlayan (Ege-Pol Ltd.Şti.)
Gamze Engin (P.P Yalıtım İnş.Yapı Malz. A.Ş)
Emre Düşmez (ED strafor), Ahmet İmamoğlu
(İmamoğlu San.Tic.A.Ş.)
Yeni yönetim kurulunun 28 Mart 2012’de
Ankara’da yapılan 1. Yönetim kurulu toplantısında ise görev dağılımı şu şekilde oldu.
Başkan: Murat Fatih Bahadır
II. Başkan: Ümit Güneş
Genel Sekreter: Galip Özyurt
Sayman: Kadir Orhan Arı
Üye: Nurcan Özdemir, İlhan Sarıoğlu,
Mutlu Şahin
Yeni yönetimin ilk çağrısı tüm PÜD üyelerinin, derneğe üye olmayan sektör firmalarının
üye olmaları hususunda aktif olarak çalışmalarını istemek oldu. n

Bursa Yapı Fuarına Katıldık

B

ursa 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam
Fuarı ve Kongresi 04 - 08 Nisan 2012
tarihleri arasında Bursa Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Düzenlendiği ilk yıldan beri katılımcı sayısı ve
niteliği ile ziyaretçiler tarafından çok beğenilen
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ve takip edilen ve 2012 yılından itibaren “Uluslararası Fuar” niteliği kazanan Yapı ve Yaşam
Fuarı, yapıdaki tüm yeniliklerin bir arada sergilendiği, yeni ürün ve hizmetlerin, makina
ve donanımların tanıtıldığı geniş platformu ile
ülkemizin konusunda ikinci büyük fuarı.
PÜD ‘ün 3 senedir katılmakta olduğu
BURSA ULUSLARARASI YAPI ve YAŞAM
FUARI’na dernek üyelerimizden AUSTROTHERM, BETEK, EPSA ve DİLEKPOR’da katıldı.
Fuar ile eş zamanlı olarak, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından 1989
yılından beri ara verilmeden düzenlenen ve
sektöründe geleneksel hale gelen “DÖNÜŞÜM - Yaşama ve Mekana Etkileri” başlıklı
24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi’nde
dünyada yaşanmakta olan küreselleşmenin
tetiklediği “Dönüşüm” ana teması ele alındı,
sorunlar ve çözüm önerileri üretildi. Yurtiçi ve
yurtdışından mimarlar, şehir plancıları, peyzaj
mimarları, mühendisler, müteahhitler, meslek
odaları, sivil toplum kuruluşları ve konu ile
ilgili profesyonellerin davetli olduğu kongre ile
Fuarın önemi daha da artırdı. n

35. Istanbul Yapı
Fuarı’nda Seminer
Etkinliği Düzenlendi
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-6 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen
35. İstanbul Yapı Fuarı, geçen senelerde olduğu gibi yine rekor katılımcı
ve ziyaretçi ile yapıldı. 1978’den bu yana
düzenlenen Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul,
Yapı sektörünün bütün bileşenlerini bir araya
getiren en büyük ve en önemli Yapı Fuarı
olma özelliğini sürdürüyor. Düzenlendiği ilk
yıldan günümüze kadar geçen sürede sektör
profesyonellerinin verdikleri destek ve katkıyla her yıl büyüyerek katılımcı ve ziyaretçi
sayısını arttırmayı başarıyor. 81.000 m2 (12
Salon ve Açık Alan) alanda, ürün gruplarına
göre yerleşimi gerçekleştirildi. 1.100 katılımcı
ile düzenlenen 35. Yapı Fuarı - Turkeybuild
İstanbul 2012 “Türk Yapı Sektörünün ve Bölgesinin En Büyük Fuarı” niteliğinde.

Derneğimizin de 4. Katılımını yaptığı fuarda
bu sene ilk defa bir seminer organizasyonu
yapıldı. Seminerde Okan Ünüversitesinden
Yrd. Doç. Dr. Tolga Özer “Genleştirilmiş Polistren Sert Köpük (EPS) –Blok Geofoam’ın İnşaat
Mühendisliğinde Uygulama Alanları” konulu
bir sunum yapmış ve bu sunumda EPS’in
ülkemizde henüz uygulanmayan ama dünyada
yaygın olarak kullanılan, EPS’in hafif dolgu
malzemesi olarak İnşaat Mühendisliğnde kullanımını örnekler vererek göstermiş ayrıca
klasik sistemlere karşı olan ekonomik ve hızlı
inşaat avantajlarını anlatmıştır. 2. olarak Betek
Boya ve Kimya San. A.Ş ‘den Yalıtım Grubu
Ürün ve Marka Müdürü İnşaat Mühendisi
Çağdaş Korkmaz ‘’ Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtım Sistemlerinde Kalite Kriterleri’’ konulu bir
sunum yapmış, sunumunda Isı yalıtımının ekonomi ve çevre açısından önemine , binalarda
enerji performansı yönetmeliğine , ısı yalıtımında yalıtım levhası eps kadar diğer sistem
unsurlarının da çok önemli olduğuna kadar ısı
yalıtımı ile ilgili pek çok konuya değindi. Fuar
süresince standımızı ziyaret eden ve desteklerini esirgemeyen tüm sektör mensuplarına
teşekkür ederiz. n

PÜD’DEN HABERLER

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Piyasa Gözetim
Denetim Elemanları Eğitimi 2012

C

E işaretlemesi ve bunun getirdiği Piyasa
Gözetim ve Denetimi ile ilgili olarak T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Kemer - Antalya’da 2012 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde, 28 Mart - 01 Nisan 2012 tarihleri
arasında Bakanlık Piyasa Gözetim ve Denetim Elemanı olarak çalışan personele yönelik olarak “Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim
Denetim Elemanları Eğitimi düzenlendi. Eğitim
programının 28 Mart - 01 Nisan 2012 tarihleri
arasında olan kısmı İleri Eğitim olarak gerçekleştirildi. Bakanlık eğitim program, T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Dairesi
Başkanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube
Müdürlüğü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve T.C Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü birimleri tarafından
organize edilip desteklendi.
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, uzun
süredir piyasada süre gelen değişik uygulamalar, pazardaki karışıklıklar (TSE Belgesi,
CE İşareti, G Tebliğ vs.) ve son tüketicinin ve
AB standartlarında üretim yapan firmaların
haklarının gözetilmesi adına piyasa denetim
ve gözetim şartlarını yerine getirebilmek adına
ilgili personelin bir an önce gerekli eğitimlerinin tamamlanabilmesi ve piyasa denetim ve
gözetiminin daha etkin yapılabilmesi adına bu
eğitim programını düzenleme gereği duydu.

Derneğimiz PÜD, bu eğitim programında
da üzerine düşeni yaparak T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na gerekli desteği verdi
ve uzmanlarıyla Kemer - Antalya’da yapılan
programa katılarak T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim
Denetim Elemanları Eğitimi süresince Bakanlık çalışanlarına EPS Isı Yalıtım Levhaları, EPS
Dış Cephe Isı Yalıtım Sİstemleri Levhaları,
EPS Asmolen, İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında EPS ve EPS ile Yapılan Isı Yalıtımı
Uygulama Kuralları ile ilgili gerekli piyasa
denetim ve gözetim eğitimlerini verdi. Eğitim boyunca uzmanlarımız, aşağıdaki konu
başlıkları altında gerekli bilgileri Bakanlık
çalışanlarına aktarıldı.
• PÜD Polistren Üreticiler Derneği
Hakkında Genel Bilgi
• EPS Isı Yalıtım Levhalarının Teknik
Özellikleri
• EPS Isı Yalıtım Ürünlerinin İmalatı
• TS EN 13163 Isı Yalıtım Mamulleri
Binalar için fabrikasyon olarak imal
edilen genleştirilmiş polistiren köpük
özellikler
• TS EN 13499 Isı Yalıtım Malzemeleri
Binalarda Kullanılan Genleştirilmiş
Polistiren Esaslı Harici Kompozit Isı
Yalıtım Sistemleri (ETICS)-Özellikler
• TS EN 13163’e Fabrika Üretim Kontrolü
ve ITT Testleri

• TS EN 13163 ve EN 13172’ye Göre Ürün
İşaretlemesi
• CE Teknik Dosyası ve CE Esaslarına Göre
Ürün İşaretlemesi
• TS 13491 Isı Yalıtım Mamulleri - Binalar
İçin Genleştirilmiş Köpük Levhalar (EPS)
Uygulama Kuralları
• TS EN 15037-4 Öndökümlü beton
mamüller, dişili döşeme sistemleri bölüm
4: Genleştirilmiş polistiren (EPS) bloklar
• Yerinde Döküm Betonarme Döşemelerde
Kullanılan EPS Asmolen Teknik Özellikleri
• PÜD tarafından hazırlanmakta olan EPS
Asmolen Türk Standartı
• TS EN 14933 İnşaat mühendisliği
uygulamaları için ısıl yalıtım ve hafif
ağırlıklı dolgu mamulleri fabrikasyonla
imal edilmiş genleştirilmiş polistiren
(EPS)-Özellikler
• Piyasa Gözetim ve Denetimi’nde Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar.
81 ilimizden gelen yaklaşık 200 Bakanlık
çalışanına daha etkin bir piyasa denetim ve
gözetimi yapabilmeleri adına EPS ile ilgili tüm
gerekli bilgiler aktarılmış olup bu bağlamda bu
denetimler sayesinde son tüketicinin ve AB
standartlarına uygun üretim yapan imalatçıların haklarının korunmasında dernek olarak
PÜD üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da
devam edecek. n

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Malzemeleri Daire Başkanı
Yusuf Dülber ve Müsteşar Ercan Tıraş Ziyaret Edildi
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9 Mart 2012 de PÜD Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Bahadır ve PÜD Genel Sekreteri Murat
Kenet , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı
Malzemeleri Daire Başkanı Yusuf Dülber’i ziyaret etti
ve yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler. Görüşme
esnasında EPS sektörü ile ilgili görüş alışverişinde
bulunularak, piyasa denetim, CE belgelendirmeleri,
F sınıfı EPS Asmolenin üretilmesi ve kullanılması ile
ilgili duyulan rahatsızlık ve yeni yangın yönetmeliği
ile ilgili çalışmalar konuşuldu.
2 Nisan 2012 de ise PÜD Başkanı Murat Bahadır, II. Başkan Ümit Güneş, PÜD Üyeleri Serhat
Maşlak ve Faruk Tiritoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Ercan Tıraş’ı ziyaret ederek sektörün
gelişmesi ve sorunlarının değerlendirdiler ayrıca
yeni yangın yönetmeliği ile ilgili görüş alışverişinde
bulundular. Ercan Tıraş yeni PÜD yönetimini tebrik
ederek 16. PÜD çalışma döneminin sektöre hayırlı
olmasını diledi. n
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Murat Bahadır, Serhat Maşlak, Ercan Tıraş, Ümit Güneş, Faruk Tiritoğlu

EPS Makinalarınız için Vana ve Pozisyonerler

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

www.gemu-group.com

PÜD’DEN HABERLER

Trabzon YAPITECH 2012 Fuarı’na Katıldık

1

7-20 Mayıs 2012 tarihlerinde Trabzon’da 11. Kez düzenlenen yapı fuarına
PÜD ilk kez katıldı. Yapıtech Uluslararası Yapı Ürünleri ve Teknolojileri
Fuarı kapsamında Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Doğalgaz Sistemleri
ile Belediye Ekipmanları ve Kent Mobilyaları konularında bölgesel ağırlıklı firmalar
vardı. Son dönemde yaşanan gelişmelere paralel olarak yapı sektörlerinin bölgedeki gelişimine katkı sağlanmasının amaçlandığı fuara üyelerimizden Betek Boya
A.Ş. ve Poytherm Yalıtım A.Ş firma bazında Karpol A.Ş ise bayii firma aracılığı
ile katılım sağladılar. n

ÇEVKAK, “Onaylanmış Deney Laboratuvarı” Olarak Atandı

2

003 yılında Türkiye’nin ilk özel ısı yalıtım
laboratuvarı olarak kurulan, bugünkü
hüviyetine Eylül 2007 yılında ÇEVKAK (Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu
İktisadi İşletmesi) adıyla kavuşan ve Eylül
2008 yılında da TÜRKAK (Türk Akreditasyon
Kurumu) Akreditasyonuna ulaşan Laboratuvarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapmış olduğu Onaylanmış Kuruluş (Onaylanmış
Laboratuvar) başvurusu, Ekonomi Bakanlığı
vasıtasıyla AB Komisyonuna bildirilmişti.
ÇEVKAK, AB’nin Onaylanmış Kuruluşları
ilan ettiği resmi bilgi sistemi olan NANDO’nun
internet sitesinde 23 Nisan 2012 tarihinde
yayımlanarak Onaylanmış Deney Laboratuvarı
olarak atandı. ÇEVKAK’ın Onaylı Laboratuvar kapsamına Nando’nun http://ec.europa.
eu/enterprise/newapproach/nando/index.
cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_
id=792 adresinden ulaşabilirsiniz.
ÇEVKAK CE işaretlemesi deneylerinin yapılmasından Başlangıç Tip Deney Raporu’nun
(ITT) yayımlamasına kadar bütün aşamaları
tamamen yurtiçinde, daha kısa sürede ve
daha uygun maliyetlerle gerçekleştirerek hizmet verebiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yapı Denetim Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirmeye devam ettiği üretici firma denetimlerinde özellikle denetçilerin firmalardan talep
ettiği hususları da dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Denetçiler, CE işaretlemesi kapsamındaki üretici firma denetimlerinde firmalardan,
ürün standartlarının (TS EN 13163) Ek ZA/
Çizelge ZA.4’ünde belirtilen Onaylı Laboratuvara yaptırılan CE işaretlemesi Başlangıç Tip
(ITT) Deneyleri (Yangına Tepki, Isıl Direnç,
Basma dayanımı, Su Emme) sorumlulukları
dışında Standardın “4.2. Bütün Uygulamalar” maddesi altındaki diğer deneylerin de
(Sabit Normal Lab. Şartlarında Boyut Kararlılığı, Belirli Sıcaklık ve Bağıl Nem Şartlarında
Boyut Kararlılığı, Bükme Dayanımı) firmaların
yapması gereken deney sorumlulukları kapsa-
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Notification of a Body pursuant to article 10 of the
Construction Products Directive 89/106/EEC
From :

Undersecretariat of the Prime
Minister for Foreign Trade - DG
Standardization for Foreign Trade
Inönü Bulvari No:36 Emek 06100
Ankara
Turkey

Reference :

To :

European Commission
Enterprise Directorate-General
B 1049 Brussels
Other Member States

Legislation : 89/106/EEC Construction products

Body name, address, telephone, fax, email, website :
Polistren Ureticileri Dernegi Cevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu
Tumsan 2 sitesi B Blok No:5 Ikitelli
Istanbul
Turkey
Phone : +90 212 486 29 54
Fax : +90 212 486 29 52
Email : info@cevkak.org
Website : www.cevkak.org

NB 2372

Body :
Created : 03/10/2011 | Last update : 23/04/2012

Period of validity of the notification :
Valid until : 07/09/2012
The body is formally accredited against :
EN 45001 - EN ISO/IEC 17025

Name of National Accreditation Body (NAB) : TURKAK - Turkish Accreditation Agency
Authorised contact person(s) in Body
Name, direct telephone, and personal email
Abdurrahman Guner - +90 212 486 29 54 - Tasks performed by the Body :
Created : 03/10/2011 | Last update : 23/04/2012

Decision
99/91/EC

99/91/EC

Product family, product/Intended use

AoC and body
function

Thermal insulating products (1/2) : - Thermal insulating
products (factory-made products and products intended to be
formed in-situ) (any).

Test Laboratory
(System 3)

Thermal insulating products (2/2) : - Thermal insulating
products (factory-made products and products intended to be
formed in-situ) (for uses subject to regulations on reaction to
fire).

Test Laboratory
(System 3)

mında olduğunu ve bu deneylerin ya fabrika
içerisinde veya fabrika içerisinde yapılamıyorsa dış 3. taraf bir laboratuvarda yaptırılarak denetimlerde gösterilmek üzere deney
raporlarının, Teknik Dosya ile beraber özenle
muhafaza edilmesini istiyorlar. Farklı vesile-

Technical specification
EN 13162:2008
EN 13163:2008
EN 13164:2008
EN 13162:2008
EN 13163:2008
EN 13164:2008

lerle görüşmelerimizde Bakanlık Denetçileri
1/2
tarafından firmalara önemle iletilmesi istenen
bu durumu dikkatlerinize sunarken ÇEVKAK
olarak CE işaretlemesi deneyleri dışındaki
deneylerin de akreditasyon kapsamımız çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir. n

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

PÜD’DEN HABERLER

Fixa’nın Ankara Fabrikası Törenle Açıldı

F

ixa Yapı Kimyasalları’nın Ankara’da Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yer
alan yeni fabrikası, 25 Nisan Salı günü
düzenlenen bir törenle açıldı. Devlet kurumlarından ve sanayiden çok sayıda temsilcinin
katıldığı açılışta, Fixa Yapı Kimyasalları Genel
Müdürü Ali Murat Ekin ve Başkent Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi
Türk birer konuşma yaptı.
2001 yılında İstanbul’da üretime başlayan
ilk tesisinin ardından 2009 yılında Adana Üretim Tesisi’ni hizmete açan Fixa Yapı Kimyasalları, Ankara’da açılışı gerçekleştirilen tesisiyle
birlikte üçüncü fabrikasını da faaliyete geçirmiş oldu. İç piyasaya yönelik çalışmalarının

Fixa Yapı Kimyasalları Genel Müdürü
Ali Murat Ekin
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yanı sıra yurtdışı pazarlarda da faaliyet gösteren ve Rusya, Bulgaristan, Türki Cumhuriyetler, Mısır, Lübnan, İran, Libya, Suriye ve
Irak gibi birçok ülkeye ihracat yapan Fixa Yapı
Kimyasalları, yakın zamanda fabrika sayısını
5’e çıkarmayı planlıyor.
Fixa’nın 3. üretim tesisi olan Ankara Fabrikası, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde

yer alıyor. 4 bin 800 metrekare kapalı, 2 bin
metrekare açık alandan oluşan tesis, yıllık 120
bin ton toz ürün grubu üretim kapasitesine
sahip. Yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlayacak
olan tesiste, 600 metrekarelik bir idari bina,
35 kişi kapasiteli bir seminer salonu, Ar-Ge ve
Kalite Kontrol merkezi, üretim alanı ve depolama-sevkiyat alanı yer alıyor. n
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PÜD’DEN HABERLER

Fixkim, Standı ile Dikkat Çekti

F

etih 1453 filminin de resmi inşaat sponsoru olan ve merkezi Tuzla’da bulunan
Fixkim, 2-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında, 35. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 5. salonda
kurduğu ve her yıl düzenli olarak katıldığı Yapı
Fuarı Turkey Build’de, kale konsepti ve standındaki yeniçerileri ile dikkatleri üzerine çekti.
Fixkim Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel
Balcı, gerek standın mimari yapısı gerekse
standda sergilenen Fixkim ısı yalıtım ürünleri
ile dikkat çektiklerini, fuar boyunca çok sayıda

Fixkim bayisi, yerli ve yabancı müşteri adaylarının standı ziyaret ettiğini söyledi.
Fixkim’in Türkiye’de yaygın bayi ağı ve
yüksek yurtdışı satışı olan bir şirket olarak
fuarı en iyi şekilde değerlendirdiğini belirten
Yüksel Balcı şöyle devam etti;
“Bizim açımızdan çok önemli olan Yapı
Fuarı TurkeyBuild’e bu ilk katılışımız değil.
Fuar boyunca birçok yararlı görüşme yaptık. Özellikle yurtdışı ziyaretçilerinin ilgisi bizi
memnun etti. Bu bağlamda ihracat ve marka
bilinirliği açısından da fuarın başarılı geçtiğini
söyleyebiliriz. Fuar boyunca Türkiye’nin her
tarafından gelen bayilerimizin sıcak ilgisi de
bizi mutlu etti. Bayilerimize bugüne kadar verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi, ödeme
kolaylıkları sağlayacağımızı ayrıca yeni eğitimler, danışmanlık destekleri ve ürünlere
son kullanıcılara daha iyi hizmet vermeyi
sağlayacağımızı söyledi. 7 yıldır yapı fuarında
yerimizi alıyoruz, gelecek yılda da yapı fuarında olarak sektöre destek olmaya devam
edeceğiz” dedi. n

Fixkim Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Balcı

G5 Beşinci Ulusal Geosentetikler Konferansı

B

ilindiği üzere derneğimiz, EPS Geofoam
üzerinde uzun süreden beri çalışmaktadır. Konuyla ilgili olarak hem yurtiçi
hem de yurtdışındaki organizasayonları takip
eden ve bu organizasyonlara katılan PÜD,
Boğaziçi Üniversitesi tarafından 24 – 25 Mayıs
2012 tarihlerinde düzenlenen “G5 Beşinci
Ulusal Geosentetikler Konferansı”na derneğimiz PÜD ilk defa olarak bir bildiri sunumuyla
katıldı.
PÜD, konferansa “Yumuşak Killi Zeminler
Üzerine İnşa Edilecek Köprü Yaklaşım Dolguları İçin Zemin İyileştirme Metotlarının Analizi” adlı bildiri ile bahsi geçen köprü yaklaşım
dolgularında geleneksel yöntemlerin yerine
Avrupa’da kullanılan ve ülkemizde de benzer
şekilde kullanılabilecek EPS Blok-Geofoam
uygulaması hakkında katkıda bulundu.
“Yumuşak Killi Zeminler Üzerine İnşa Edilecek Köprü Yaklaşım Dolguları İçin Zemin
İyileştirme Metotlarının Analizi” adlı bildiri PÜD
adına Okan Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden Yar. Doç Dr. A. Tolga ÖZER tarafından sunuldu. Bildiri, hazırlandığı dönemdeki ekip şu kişilerden oluştu.
• Okan Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden Yar. Doç Dr. A. Tolga ÖZER,
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• T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan
Sina KİZİROĞLU,
• PÜD Polistren Üreticileri Derneği Başkanı,
Basaş Ambalaj ve Yalıtım Sanayi A.Ş.’den
M. Yaman AKYOL,
• PÜD Teknik Komite Başkanı, Basaş Ambalaj ve Yalıtım San. A.Ş.’den Erdem ATEŞ
Bildiride, EPS Blok
Geofoam’un incelenen
yumuşak killi zeminler üzerine inşa edilecek köprü
yaklaşım rampasında geleneksel metotlar olan sürşarj ve toprakarme, bant
dren ile beraber sürşarj ve
toprakarme, taş kolon ve
toprakarme, fore kazık ve
toprakarme, jet grout ve
toprakarme yöntemlerinden
maliyet ve yapım süresi olarak daha avantajlı olduğu
bilimsel gerçekler ışığında
ortaya kondu.
Konferans sırasında
tüm katılımcılar PÜD adına
sunulan bildiriye gerek kon-

ferans sırasında, gerekse toplantılara verilen
aralarda sordukları sorularla oldukça yoğun
ilgi gösterdi.
Dünyanın dört bir yanında başarıyla uygulanan EPS Blok Geofoam uygulamasının ülkemiz
ekonomisine sağlayacağı katkıların bilinciyle
derneğimiz Geofoam ile ilgili faaliyetlerine hız
katarak devam edecektir. n

GÜNCEL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar:

“Aynı Konfor Şartları Yüzde 50 Daha Az Enerji Sarfiyatı ile Sağlanabilir”

Ç

evre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, enerji verimliliği için akıllı binaların bir an önce kentsel dönüşüm süreci
içerisinde yerini alması gerektiğini belirterek,
böylelikle 14 milyar dolar dövizin yurt dışına
çıkmasının önleneceğini söyledi.

Türkiye’nin 2011 yılı enerji ithalatının 55
milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, bunun 22 milyar dolarlık kısmının binalarda tüketildiğini kaydetti.
Bakan Bayraktar şöyle devam etti:
‘’Binaların tadil edilerek iyileştirilmesi ile
mevcut binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma
gereksinimlerinde aynı konfor şartlarını yüzde
50 daha az enerjiyle gerçekleştirmek mümkün.’’
Rüzgar enerjisine de dikkati çeken Bakan
Bayraktar, rüzgar enerjisinden faydalanarak,
binaların enerji ihtiyacının daha ekonomik ve
temiz enerji ile karşılanması durumunda iletim
ve dağıtım kayıplarının en aza ineceğini belirtti.
Bayraktar, enerji verimliliğini artıran binaların çok büyük artısının olduğunu belirterek,
‘’Akıllı binaların faydaları saymakla bitmiyor.
Konut sahibi aylık fatura öderken kazanacak. Sanayici kazanacak. İş alanları açılarak

istihdam sağlanacak. Devlet yüksek enerji
faturalarından kurtularak, enerji arz güvenliğini sağlayacak. Dış politikalarında vereceği
kararlarda enerji çıkarlarını gözetmek zorunda
kalmayacak , enerji verimliliği sağlayan akıllı
binalarla 14 milyar dolar dövizin yurt dışına
çıkması önlenir’’ dedi. n

Eumeps Olağan Dönem Toplantısı PÜD’ün Ev Sahipliğinde Yapıldı

E

UMEPS Avrupa EPS Üreticileri Birliği
(European Manufacturer of EPS), 6
ayda bir düzenlediği olağan dönem
toplantılarından 2012’nin ilk toplantısını
İstanbul’da 7 – 8 Mayıs 2012 tarihlerinde
derneğimiz PÜD Polistren Üreticileri Derneği

ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Toplantı tarihi özellikle 35. İstanbul Turkeybuild Yapı Fuarı’nın bitişini takip eden iki
günde organize edilerek, Avrupa EPS sektör temsilcilerinin bu fuarı da ziyaret ederek
Türkiye’deki yapı sektörünü daha yakından

Eumeps toplantısı sonrası konuklarımızı boğazda gezdirdik.
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incelemelerine olanak sağlandı.
Toplantıya Avrupa’nın dört bir yanından
gelen ülke EPS derneklerinin temsilcileri ve
Plastics Europe temsilcileri katıldı. Derneğimiz
de toplantılarda Yönetim Kurulu seviyesinde
başarı ile temsil edildi. Avrupa’nın 16 farklı
ülkesinin EPS dernekleri ve Plastics Europe
Avrupa Plastik Üreticileri Derneği toplam 40
temsilcinin katılımı ile hem EUMEPS Construction (Yapı – İnşaat) hem de EUMEPS Packaging (Ambalaj) bölümlerinde temdil edilmiş
olup oldukça verimli toplantılar gerçekleştirildi.
Toplantılarda Avrupa ve dünyada EPS alanındaki, ambalaj sektöründeki ve ısı yalıtımdaki gelişmeler karşılıklı olarak paylaşılmış;
ulusal ülke derneklerinin beraber hareket ederek yaratabilecekleri sinerjiler hakkında görüşülmüş; ısı yalıtım bilincinin ve çevre bilincinin
Avrupa bazında beraber hareket edilerek nasıl
arttırılabileceği tartışılmış ve Avrupa’daki gelişmeler ülke bazında ayrı ayrı olarak paylaşılarak
genel Avrupa EPS, ambalaj ve yalıtım ile inşaat
sektörlerinin durumu görüşüldü.
İki gün süren toplantılarda derneğimiz,
Avrupalı misafirlerine Türk misafirperverliğini hem toplantılarda hem de yapılan sosyal progrmalarda gösterip ülkemizi başarıyla
temsil ettti. n

GÜNCEL

Türkiye’de Yılın Kadın Girişimcisi
Polistren Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Nurcan Özdemir Oldu

Epsa Yalıtım Ambalaj Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir,
6200 kadın arasından birinci olarak ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünü aldı.
Erkeklere Rağmen Kazanmak
Gerekebiliyor

G

aranti Bankası’nın, Ekonomist Dergisi
ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
(KAGİDER) işbirliğiyle, bu yıl 6.’sını
düzenlediği ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi
Yarışması’nda Nurcan Özdemir Türkiye’nin
1 numarası oldu.
‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünü
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz
Karadere’den alan Nurcan Özdemir, “İş hayatındaki kadınlar eşlerinin ve ailelerinin desteğini aldıklarında daha kolay ilerleyip, başarıya
ulaşabilirler. Kadınların ülke kalkınmasında
önemli sorumluluğu var. Ben bu başarıyı tüm
çalışanlarımızla birlikte hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu önemli proje insanlarımıza ve
daha çok kadınlarımıza motivasyon oluyor.
Türkiye’de Yılın Kadın Girişimcisi olmak
omuzlarıma daha büyük yük demek. Bunun
farkındayım. Bu vesile ile düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi. Özdemir sözlerine “İnanı-
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yorum ki bu ödülü hak edecek Türkiye’de
pek çok kadın var. Ben bu birincilik ödülünü
başta Bursalı girişimci kadınlar olmak üzere
ülkemizdeki bütün girişimci kadınlar adına
aldım” şeklinde devam etti.

Pozitif Ayrımcılığa Devam Etmeliyiz
Ödül töreninde konuşan Garanti Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere,
ülkenin geleneksel yapısının da etkisiyle, iş
hayatında erkek istihdamının daha yüksek
olduğunu gördüklerini söyledi.
Karadere, ‘’2011 yılı TÜİK rakamları,
Türkiye’de çalışma potansiyeline sahip 29 milyon kadından yalnızca 7 milyonunun çalışma
imkanı bulabildiğini gösteriyor. Bu tablo da,
henüz değerlendirilmeyen işgücü potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Biz, bu potansiyeli fırsata dönüştürmek
amacıyla kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyor,
girişimciliklerini destekliyoruz’’ diye konuştu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülden
Türktan da’’Türkiye’de kadın girişimci olmak
demek, gerektiğinde aileye, bazen de eşe rağmen başarmak demek. Toplumsal yargıların ve
normların dışına çıkmak, sistemi dönüştürmek
demek. Bu yüzden yarışmadaki dönüştürücü
güç çok önemli. Ülkemizin ekonomisini daha
kadın dostu, daha dinamik ve daha adil yapacak güç, aslında sizlerden, girişimcinin gücünden geliyor’’ şeklinde konuştu.
Capital, Ekonomist ve PCnet dergilerinin
Yayın Direktörü Rauf Ateş ise, yarışmanın
birkaç kişilik kadın girişimcinin katılımıyla
başladığını anlatarak, ‘’Şimdi 6 binli rakamlara ulaştık. Ancak, rakamsal büyümenin
yanında, bir başka önemli gelişmenin de altını
çizmek gerekiyor. Artık giderek daha fazla, bir
zamanlar ‘erkek işi’ gibi görünen alanlarda da
kadınların şirket kurduğunu görüyoruz. Üstelik
geçmişe oranla daha büyük cirolarla yarışmaya
katılıyorlar’’ şeklinde konuştu.
Epsa Yalıtım Ambalaj Yapı Kimyasalları’nın
sahibi Nurcan Özdemir’in birinci olduğu
gecede Mardin taşına ün kazandıran Yasemin
Kalya, ‘Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci’; genetik laboratuvar hizmetleri sunan
işletmesiyle Gülay Özgön ise ‘Gelecek Vaat
Eden Kadın Girişimci’ ödülüne layık görüldü.
‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ seçilen
Özdemir 20 bin lira, ‘Yöresinde Fark Yaratan
Kadın Girişimci’ ödülüne layık görülen Kalya
15 bin lira, ‘Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci’
ödülüne layık görülen Özgön ise 15 bin lira
para ödülünün de sahibi oldu.
Nurcan Özdemir 2011 yılında da Bursa
Girişimci İşadamları Derneği ( BUGİAD) tarafından ‘Yılın İş Kadını’ seçilmişti. n

TEKNİK

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve

Enerji Kimlik Belgesi
n INŞ. MÜH. MURAT KENET
PÜD Genel Sekreteri

Ü

lkemiz enerji ihtiyacının % 70’ine
yakını başka ülkelerden alınmakta ve
toplam enerji tüketiminin % 30-40’ı
konutlarda iklimsel konfor sağlanmak amacı
ile ısıtma veya soğutmaya harcanmaktadır,
bu miktarın azaltılması ise büyük oranda ısı
yalıtımı ile mümkündür. Isı yalıtımı ile enerji
verimliliği, enerji verimliliği ile de israfın önlenmesi, dışa bağımlılıkta asgarilik, çevrenin
korunması ve maksimum konfor
sağlanması hedeflenmektedir.
Günümüzde Enerji tüketimi
30-40 yıl öncesine göre % 40’a
yakın artmıştır bu da dünyamızın aşırı kirlenmesine
neden olmaktadır. Daha
temiz bir dünya ve gelecek
için enerjiyi verimli kullanmamız kaçınılmazdır .
5 Aralık 2008 tarihli
27075 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP)”
yeni ve mevcut binaların “Enerji Kimlik Belgesi
(EKB)’’ almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadır. Bir
binaya Enerji Kimlik Belgesi
verilebilmesi için öncelikle
o binanın ‘’Bina Enerji Performansı (BEP)’’ hesaplanmalıdır.
Yapı kullanma izin belgesi (İSKAN) alacak bütün
binalar (Konut, Otel, Eğitim
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Binaları, Sağlık Binaları, Alışveriş Merkezleri
gibi) için EKB zorunludur. Yapı kullanım izin
belgesi almış binalar için ise bu zorunluluk
02.05.2017 tarihine kadar sürelidir. EKB
binanın tamamı için düzenlenebileceği gibi
isteğe bağlı olarak kat mülkiyetine sahip her
bir bağımsız bölüm için de düzenlenebilinir.
Yasal düzenleme sonunda mevcut binalarda
al/sat işlerinde ve kiralama işlerinde bu belge
zorunlu hale getirilmiştir.
Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği’nde bahsedilen EKB
sayesinde ise binaların enerji tüketim seviyeleri ile birlikte buna
bağlı olarak salınan CO² miktarı hesaplanır, böylece binanın enerji performans sınıfı
belirlenir. Bu belge asgari
olak binanın enerji ihtiyacı
ve enerji tüketim sınıflandırmasını, yalıtım
özelliklerini, ısıtma
ve/veya soğutma
sistemleri’nin
verimi ile ilgili
bilgileri içerir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?
Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve
enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin
verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji
Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren
10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda EKB
hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, enerji
kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.A-G
aralığında temsil edilen enerji sınıfını belirler.
G sınıfı en kötü performansı temsil etmekte,
enerji tüketimi ve sera gazı salımı en fazla olan
bina tipi demektir. G sınıfı binalar, yasalarca
öngörülen asgari şartlardan en az %75 daha
fazla enerji tüketmektedir. Enerji tüketimleri C
sınıfı binalarda pozitife geçmekte ve bu sınıfta
yasalarca öngörülen asgari şartlardan %1 ile
%20 arasında daha az enerji tüketmektedirler
Enerji sınıfı en üst seviye olan A sınıfı binalarda
ise asgari şartlara göre en fazla % 40 daha az
enerji tüketimi söz konusudur.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’de Hangi
Bilgiler Bulunur?
EKB de bina ile ilgili genel bilgiler, kullanım alanı ve amacı yalıtım özellikleri, konfor
şartları’nın sağlanabilmesi için gerekli olan
minimum enerji miktarı ve bu konfor şartlarının oluşturulması için binanın ne kadar enerji
tüketeceğine dair sınıflandırma, binada bulunan cihazların işletilmesi ile çevreye salınan
CO2 miktarı, enerji tüketiminin hangi oranda
yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar gibi) sağlandığı, ısıtma ve/veya soğutma,
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havalandırma ve sıcak su sistemleri’nin verimi
ile ilgili bilgiler bulunur.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’ni
Kim Düzenler:
Enerji Kimlik Belgesi Enerji Verimliliği
Danışmanı (EVD) şirketler tarafından verilmektedir. Bu belgeyi verecek şirketlerin belli
bir mühendislik kadrosuna sahip olması ve
bu kişilerin belli kurumlardan ‘’EKB Uzmanı
Eğitimi’’ almış olmaları gerekmektedir. Eğitimli
mühendisler binanıza gelerek bazı ölçümleri
yapmakta ve bu ölçümleri Bayındırlık tarafından sağlanan web tabanlı bir programa
(BEP-TR) girerek enerji katsayısını hesaplamaktadır. Bu katsayıya göre binanızın hangi
enerjı sınıfında olduğu ortaya çıkmaktadır.
Düzenlenen belge 3 nüshadır. Bir nüsha bina,
konut sahibine veya yöneticisine, bir nüshası
binada görülebilecek bir yere asılır ve son
nüsha da ilgili belediyeye verilir.

Iyi, Kötü Enerji Sınıflandırmasına
göre Yasal Yaptırım Varmı?
Mevcut yasa ve yönetmeliklerde iyi ve
kötü enerji sınıfına sahip binalar için henüz
bir yaptırım olmamakla birlikte C sınıfı ve üstü
binalarda devletden destek alınması beklenmektedir, bunlar; emlak vergisinde indirim,
doğalgaz ve elektrik gibi enerji fiyatlarında
indirim olarak dile getirilmektedir.
Enerji sarfiyatı ve sera gazı salımı fazla olan
D sınıfı ve altı binalarda ise yüksek vergi ve
enerji fiyatlarında yüksek fiyat olarak düşünülmektedir.
Ayrıca Enerji Sınıfı bir binanın alım satım
fiyatı belirlenirken belirleyici özelliklerden biri
olacağı açıktır. İyi bir enerji sınıfına sahip bina
ile hem konforlu bir yaşam, hem daha az çevre
kirliliği hem de binanıza değer katacağınız
muhakkaktır.
Bundaki mantık aynı beyaz eşya alırken
fiyat yanında az enerji tüketimine sahip
ürünü tercih ediyorsak veya bir otomobil
alırken yakıt tüketimini soruyorsak konut
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alırken de aynı mantıkla, fiyatı ile birlikte
enerji tüketimini de inceleyerek uzun vadede
bütçemizi ve yaşam konforumuzu nasıl etkileyebileceğini anlamaya çalışmalıyız.
Herhangi bir zorunluluk şimdilik olmamasına rağmen mevcut binalarda ısı yalıtımının
her geçen gün artan bir şekilde yapılmasının
sebebi ısı yalıtımi ile sağlanan ekonomi ve konforun görülmesinin sonucu tüketicinin bilinçlenmesidir. Bu yönde yapılacak yasal düzenlemelerin bu oluşuma katkı vereceği bir yandan
ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan enerjiyi
ve çevre kirliliğini azaltacağı diğer yandan ise
yapı sektörünün önünü açıp iş istihdamını
arttıracağı muhakkaktır. Bu sebeple bu yasal
boşluk bir an önce çözüme kavuşturulmalı
ayrıca ısı yalıtımını teşvik edici sistemlerin oluşturularak özendirilmesi gerekmektedir.

Binalarda Enerji Verimliliği Açısından
Neler Yapılmalı?
Enerji Verimliliğinde EPS’in Önemi:
Binanızın ısı izolasyonunu yaptırın. Genelde
ısı kaybı büyük oranda duvardan, çatıdan,
zeminden ve pencerelerden kaynaklanmaktadır. Yeni yapılan evlerin mimarisi daha fazla
gün ışığı alacak şekilde tasarlanmalıdır.
Aralarında hava boşluğu oluşturacak
şekilde iki camın fabrika ortamında birleştirilmesinden oluşan yalıtımlı camlar tercih
edilmeli, tek cam uygulaması yapılmamalıdır.
Camlar kışın ısı kayıplarına sebep oldukları
gibi yazın da iç mekanın aşırı ısınmasının ana
sebeplerindendir. Bu sebeple dıştan gölgelendirme (panjur, balkon gibi) yapılabilir. Bu
önlem içten alınan önlemlere (jaluzi, perde
gibi) göre daha etkindir.
Yaşam alanlarında tasarruflu aydınlanma
ürünleri tercih edilmeli, ortak kullanım alanlarında hareket algılayıcılar ile sürekli yanan
aydınlatmalardan kaçınılmalı klima kullanımında periyodik temizliğe önem verilerek
elektrik sarfiyatı azaltılmalıdır. Güneş enerjisi
ve rüzgar gibi alternatif/yenilenebilir enerji
kaynaklarından daha fazla yararlanılmalıdır.
Yoğuşmalı ve daha fazla verimli kombiler kullanılmalıdır.
Merkezi ve merkezi olmayan ısıtma sistemlerinde otomatik programlanabilir kontrol
cihazları kullanılmalıdır.
Isı yalıtımında her geçen gün artan oranda
kullanılan EPS ısı yalıtım sistemleri, yüksek
performansı ekonomik bir fiyatla tüketiciye
sunmaktadır. Yapılan ısı yalıtımı ile kışın ısının
dışarıya çıkması yazın ise içeriye girmesi engellenmektedir. Yalıtılmamış veya yetersiz yalıtılmış binalarda ısı akışı fazla olmakta ve kışları
sıcak hava’nın soğuk hava ile ani temasından

kaynaklann yoğuşma sonucu duvarda küf,
taşıyıcı elemanlarda ise korozyon oluşmaktadır. Bu da hem sağlıksız bir ortama hemde
yapısal anlamda hasarlara neden olmaktadır ,
EPS ise yüksek buhar geçirgenlik değeri ile bu
olumsuzluğa neden olmadan yüksek ısı yalıtımı sağlayan bir yapı malzemesidir. Konforlu
iç mekanlar için duvarların kışın soğumaması
yazın da ısınmaması gereklidir. Bunu en iyi
dıştan yapılan ısı yalıtımı (mantolama) sağlar.
Ayrıca bu şekilde yapılan ısı yalıtımı tüm
binayı tıpkı bir manto gibi sararak ısı yalıtımının yüksek performansla sağlanması yanında
binanın tüm dışa bakan yüzeylerini atmosferik koşullardan korur. Bu da tamamına
yakını deprem bölgesinde bulunan ülkemiz
için hayati önem taşımaktadır. Alternatif olan
içten yapılan ısı yalıtımı ise binada oturanların
dıştan ısı yalıtımı konusunda oy çokluğu ile
karar veremediği durumlarda tercih edilebilir
ama bilinmelidir ki artık binalarda kat mülkiyeti kanunu gereğince oy çokluğu ile karar
alınabilir ve evet oyunun çoğunlukta olması
durumunda, hayır oyu veren kişiler bu karara
uymak zorundadır.
Tabiiki EPS ile ısı yalıtım uygulamalarında
söz konusu olan sistemdir, yani ısı yalıtımını
oluşturan yapı elemanlarının tamamıdır, EPS’in
yeterliliği ile birlikte diğer sistem parçaları olan,
yapıştırıcı, sıva, file, aksesuarlar, dubel ve son
kat kaplama malzemelerinin’de istenen yeterlilikleri sağlaması şarttır bunlardan sonra ise
uygulamanın doğru yapılması ile sistem doğru
olarak tamamlanmış olmaktadır.
Etkin ısı yalıtımı ise kalınlıkla doğru
orantılıdır. Isı yalıtım malzemesi kalınlığı
arttırıldıkça enerji sınıfının iyileşeceği ve
buna bağlı olarak enerji tüketimi ile CO2
salımı azalacaktır. Ülkemizde ilk başlarda
ortalama 2-3 cm olan kalınlıklar bugün 5-6
cm’e çıkmıştır ama yetersizdir. Ortalama ısı
yalıtımı kalınlıklarının Avrupada olduğu gibi
12-14 cm’lere çıkarılması gerekmektedir. Bu
kalınlıkta ısı yalıtım yapılmasının teknik ve ekonomik mümkünlüğü ise en rantabl EPS ile
sağlanabilmektedir. n
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EPS, Ekolojik Mercek Altında
Güncellenmiş “Çevre-Ürün Bildirgeleri”, şimdiye kadar geçerli olan yalıtım malzemeleri sıralamasını
tamamen alt üst etmektedir. EPS (genleştirilmiş polistren sert köpük), görünür bir farkla tüm diğer yalıtım
malzemelerinin önüne geçmiş ve “ekolojik alternatif” olarak adlandırılmaktadır.

I

SO 14025 standardına uygun yapı ürünleri
ile ilgili EPD yani “Çevre Ürün Bildirgeleri”
2011 Temmuz ayı sonunda Almanya’nın
Bonn kentinde, yayınlanmıştır. Öncülüğünü
ECO - Enviromental Construction Products
Organisation Çevresel Yapı Ürünleri Organizasyonu) yapmıştır ve bildirgede 13 ülkeden
24 üretici tesislerin EPS ısı yalıtım levhası
“ekolojik mercek” altına alınmıştır. EPS’nin
diğer alternatif yalıtım malzemeleri ile kıyaslamada ekolojik verileriyle Avusturya, ilk beş
üretici arasında içinde Austrotherm olmak
üzere yerini almıştır.
Elde edilen sonucun, şimdiye kadar yayınlanan yalıtım malzemeleri sıralamalarını alt üst
ettiğini ve EPS ile ilgili sürekli beyan edilen
çevrebilimle ilgili şüphelerin asılsız olduğunu
kanıtladığına değinen Dr. Clemens Demacsek,
GPH polistren sert köpük kalite koruma birliğinin yöneticisi olarak son noktayı koymaktadır.
Isı yalıtım sistemleri (WDVS) için üretilen yalıtım malzemeleri içerisinde EPS, açık bir farkla
galip gelerek, Taş yünü, mineral köpüklü ve
ağaç lifli malzemelerin önüne geçti.
Tüm ürün yaşam döngüsünde EPS’de
yüksek enerji verimliliği söz konusu. Güncellenmiş “Çevre Ürün Bilidrgesi”ndeki (EPDs)
farklılık, EPS için ürün yaşam döngüsünün
analizidir. Yani üretiminden atığına kadar. Bu
inceleme şimdiye kadar uygulanmakta olan
“yapı el kitaplarının” dışına çıkmaktadır. EPS
bir petrol ürünüdür, ancak üretimi için çok az
hammadde gerekmektedir. Bu durumda, EPS
% 98 havadan ve % 2 polistrenden, küçücük
kapalı gözenekli hücrelerden oluşmaktadır.
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Toplam petrol tüketiminin sadece % 0,1’i EPS
üretimi için kullanılmaktadır. Enerji amortismanı bunu oldukça açıklamakta: 70’li yıllardan
kalan herhangi bir evin EPS ısı yalıtım levhası
ile termal restorasyonunda, toplam birincil
enerji sadece 2 ile 4 ay içerisinde amorti edilmektedir. Strafor ile ilgili son olarak sürekli
beyan edilen ekolojik şüpheler asılsızdır.

“Strafor üretilen her bir liltre ham
petrol ile 200 litre petrol tasarruf
edilebilir.”
Daha net vurgulamak gerekirse: Her metreküp EPS, hususi bir arabanın 30.000 km
üzerinde yol alacağı kadar enerji tasarrufunda bulunur. Austrotherm Hissedar Genel
Müdürü Peter Schmid konuyla ilgili “petrolden
yalıtım malzemesi yapmaktan daha mantıklı
bir şey yoktur” ifadesinde bulunur.
Detaylı bilgi için: www.styropor.at n
Yalıtım Malzemesi

Ürünün ömrü dikkate
alındığında, birincil enerji
kullanımı 200 kata kadar
amorti edilmektedir.

Ham yoğunluk
(kg/m3)

Birincil enerji
Kullanılmamış
Işlev Birimi)

OI, Endeksi (-)

Gri EPS

15,0

19,36

1,93

Beyaz EPS

15,0

47,34

1,93

Ağaç Lifli

180,0

77,31

3,39

Mineral Köpük

115,0

63,72

4,46

Taşyünü

150,0

77,40

9,74

Strafor, sadece yenilenemeyen birincil enerjide değil, aynı zamanda 0I3 endeksinde de (ilaveten sera ve ekşitme
potansiyelini de dikkate alan) açık fark ile madeni köpük ve madeni yünün ve de “ekolojik bir alternatif olan”
selülozun önündedir. (Kaynak: GPH)
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EPS Tesislerinde Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri
n MEHMET PARLAK
INEOS Styrenics Kimyasalar Ürünler Ltd. Şti.
Genel Müdürü

1. Hammadde Kabul ve Depolama

• Tesisdeki Yangın Alarm Sistemi ve Klima
duzenegi ile irtibatlandırılmış Pentan
dedektörleri yerleştirilmelidir.
• Silo malzemesi açık gözenekli ile
havalandırma ünitesi dokuma
bezden yapılmalı ve topraklanarak
elektriksel olarak iletken şeritler üzerine
oturtulmalıdır. Yanyana bulunan silolar
ile şişirilmiş boncukların iletildiği borular
Topraklanma suretiyle birbirleriyle
irtibatlandırılmalıdır.
• Şişirilmiş boncuklar hatlardan maksimum
8 m/s hızla iletilmeli ve toz oluşumu
önlenmelidir.
• Silo bölgesi toz ve şişirilmiş boncuk
tanelerinden arındırılmış olmalı ve orada
yanabilir hiçbir malzeme bulunmamalıdır.

S

özkonusu Tehlikeler: Pentan alevlenebilirliği, yanabilir malzeme ve ürünler,
Pentan’dan kaynaklanan sağlık tehlikesi, zeminde kayganlaşmaya neden olabilecek boncuk taneleri.
Bu bölümde alınması gereken emniyet
tedbirleri şunlardır:
• Tesisin geri kalanından Yangın Duvarı
ile ayrılmış, araç girişine uygun özel
depolama alanı.
• Yük boşaltmak için gelen kamyonun en
az 15 dakika havalandırıldıktan sonra
ürün tahliyesine başlanmalıdır.
• Yine konteyner içinde gelen
hammaddenin boşaltılmadan önce
konteyner kapakları en az 1 saat açık
tutularak havalandırıldıktan sonra tahliye
islemine başlanmalıdır.
• Mümkünse oktabinler üst üste
konulmamalı (konulacaksa da en fazla
2 adet üst üste konulmalı) ve oktabin
kümeleri arasında rahat bir şekilde insan
ve Forklift geçecek şekilde boşluklar
bırakılmalıdır.
• Herhangi bir ürün dökülmesine
karşı etrafta gerekli ekipmanlar
bulundurulmalıdır.
• Depolama alanında Yanabilir- Tutuşabilir
(tahta palet, karton) hiçbir madde
bulunmamalıdır.

2. Şişirme ve Kalıplama/Bloklama
Sözkonusu Tehlikler: Pentan alevlenebilirliği, yanabilir malzeme ve ürünler, Pentan’dan
kaynaklanan sağlık tehlikesi ve zeminde kayganlaşmaya neden olabilecek boncuk taneleri.
Bu bölümde alınması gereken emniyet
tedbirleri şunlardır:
• Proses sahası özellikle zemin seviyesinde
çok iyi havalandırılmalı ve Pentan seviyesi
düzenli olarak takip edilmelidir.
• Ön şişirme ya da diğer enjeksiyon
makinalarından dışarı çıkan gazlar
toplanmalı, mümkünse geri kazanılmalı,
yakılmalı veya dışarıya verilmelidir.
• Hammadde ya da şişirilmiş boncukların
içinden geçtiği hortum ya da borular
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•

•

•

•

iletken malzemeden yapılmalı ve
topraklanmalıdır.
Acil durumlarda makinaları durdurma
butonu uygun yerlere konulmalı ve
makina bakımı ile kalıp değişikliklerine
dair prosedürler hazırlanmalıdır.
Proses sahası düzenli ve temiz olmalı,
kırma/hurda malzeme ile diğer yanabilir
ve tutuşabilir malzemelerden arındırılmış
olmalıdır.
Rahat bir çalışma ortamı için ses seviyesi
85 dB’in altında olmalı. Fazla gürültü
çıkaran makinaların operatörleri için
kulak koruyucuları temin edilmelidir.
Özellikle şişirilmiş boncukların taşındığı
borularla ilgili kıvrımlar çok keskin
olmamalı kıvrım çapı boru çapının en az
6 katı kadar olmalıdır.

3. Olgunlaşma Siloları
Sözkonusu Tehlikeler: Pentan alevlenebilirliği, yanabilir malzeme ve ürünler, Pentan’dan
kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
Alınması gereken emniyet tedbirleri:
• Silo bölgesi mümkünse Ana Binanın
dışında bulunmalı veya diğer
operasyonlardan Yangın Duvarı ile
ayrılmalıdır.
• Silo bölgesi özellikle zemin seviyesinde
çok iyi havalandırılmalıdır.
• Gerektiğinde ilave klima/ havalandırma
sistemi tesis edilmelidir.

4. Ikincil Prosesler (Levha Kesme,
Şekillendirme-Söve ve Hurda Geri
Dönüşümü)
Sözkonusu Tehlikeler: Pentan alevlenebilirliği, yanabilir malzeme ve ürünler, toz alevlenme riski, sıcak telle kesme sırasında ortaya
çıkan gaz zehirlenmesi.
Alınması gereken emniyet tedbirleri:
• Sıcak telle kesme ya da şekillendirme
(Söve) ünitesi tesisteki diğer bölgelerden
Yangın Duvarı ile ayrılmalıdır.
• Saha iyice havalandırılmalı ve sıcak telle
kesim esnasında ortaya çıkan gaz ya da
duman davlumbaz sistemi ile toplanmak
suretiyle tesis dışında bırakılmalıdır.
• Kesim için mümkünse sıcak tel yerine
titreşimli tel kullanılmalıdır.
• Bu bölge temiz ve düzenli olmalı, toz,
hurda malzeme (kırma) ve diğer yanabilir
malzemelerden arındırılmış olmalıdır.
• Kesme ve kırma esnasında ortaya çıkan
toz ve gazlar (duman) toplanarak dışarı
atılmalı ve burada çalışan operatörler toz
maskesi kullanmalıdır.
• Tüm ekipmanlar üzerine manual olarak
çalışabilen Emniyet Durdurma butonları
uygun yerlere konulmalıdır.
• Kesim sonrası nihai mamuller derhal
başka bir depolama alanına sevk edilmeli
ve hurda malzemeler (kırma) ayrı bir
bölümde muhafaza edilmelidir. n

DETAY

EPS’li Dış Cephe Süslemeleri
n MAK. MÜH. GALIP ÖZYURT
ÖZKAR STRAFOR / PÜD Yönetim Kurulu Üyesi

E

ps malzemeden üretilmiş dış cephe
ve iç cephe süslemeleri ürünleri neredeyse her nalburda satılmaya başlanmıştır. İç cephe süslemeleri ürünleri başlıca
eps enjeksiyon üretimi olan göbek ve tavan
kaplamaları olmak üzere xps veya epsden
üretilen kartonpiyerden oluşmaktadır. Bu
ürünler yapıştırma esnasında toza ve alçıya
sebep duymaması, çok hafif olması, son kullanıcı tarafından rahatça uygulanabilmesi gibi
özellikleri ile çok tercih edilmektedir. Evine
kartonpiyer yaptırmak isteyen bir müşteri
bir yapı malzeme satıcısına gidip çok hafif
olan ürünleri rahatça evine kadar taşıyabilmekte ve bir maket bıçağı bir yapıştırıcı ile
bu ürünleri kolayca uygulayabilmektedir. Bu
da evin alçı ile kirleneceği odaların bir süre
kullanılamayacağı ustaya gereksinim duyulduğu malzemelerin taşınması için özel araç
gerektiği geleneksel yöntemleri düşününce
oldukça akılcı gözükmektedir. Tabi bütün bu
avantajları olmasaydı bile malzemenin kendisi
de çok daha ekonomik bir üründür. Bu başlıca
iki ürün gurubu dışında ahşap desenli çıtalar,
sütunlar, profiller ve bunun gibi birçok üründe
daha vardır.
Günümüzde konut tipi çok yüksek olmayan binaların çoğunda eps malzemeden üretilmiş söve ve dış cephe süslemeleri kullanılmaktadır. Bu ürünleri cephedeki kullanım türüne
göre ayırmak gerekirse pencere kenarlarına
söve, pencere altına denizlik, kat aralarına
kat silme, cephe kaplama levhaları olarak yalı
baskı veya siding, köşe taşı, saçak, sütun,
sütun başı, payanda, kilit taşı gibi isimlerle
detaylanabilir. Eps ürünleri ile üretilen dış
cephe süslemelerinin çok sayıda farklı tasarım
olanağı ile zengin ürün çeşidi sunmaktadır.
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Üretim yöntemi sebebi ile eps ile üretilen
ürünlerin esnek tasarım imkanı mimarlara
geniş seçim imkanı verebilmektedir. Tasarımda ki bu esneklik mimarların geniş hareket
alanı vermesi sayesinde çeşitli film setlerinde
bina hatta sokak dekorasyonlarında ve hatta
pek çok farklı sahne dekorunun yapılmasında
eps ürünleri tercih edilmektedir. Bu durum
kimi zaman çeşitli heykel veya ürün tanıtımı
için yapılan büyük ölçekli model üretimine
kadar kendisini göstermektedir.
Bugün dış cephe panellerinde EPS’nin
yerine çimento ahşap kompozit malzemelerinin kullanımı artmaya başlamakla beraber
eps dış cephe süslemeleri üreten firmaların
geliştirdikleri ahşap ve taş desen gibi çeşitli
doku veya desendeki ürünler ile tekrar eps
ürünlere olan tercih artma eğilimi göstermektedir. Eps ile üretilen cephe kaplamaları kaba
sıva üzerine yapıştırılıp boyama işleme yapılması gibi kolay bir uygulama sunması ile alternatif cephe sistemlerinin önüne geçmektedir.
Alternatif malzemeler genellikle daha ağır,
cepheye uygulanmasında panellerin uygulanması için metal iskelet uygulanması, ayrıca
bir yalıtım sisteminin seçilmesi ve eğer bu bir
asma cephe sistemi ise kullanılacak yalıtımın
daha pahalı malzeme ile uygulanmasına sebep
olmaktadır.
Dış cephe süslemesi üretiminde genellik
yüksek yoğunluk (20-30 kg/m3) eps blok seçilerek en basit anlatım ile dış cephe şartlarına

karşı dayanımını sağlamak amacı ile bir harç
ile kaplanmaktadır. Üç çeşit kaplama yöntemi
vardır. Bunlar çekme, püskürtme ve kumlama yöntemidir. Çekme yöntemi ancak profil
şeklindeki ürünlerde kullanılabilmektedir. Bu
yöntemle 3-4 mm kalınlığında kaplama yapılabilmektedir. Profil şeklinde olmayan aksesuar
veya kabartmalı gibi farklı şekildeki ürünler için
püskürtmeli veya kumlama kaplama yöntemleri kullanılabilmektedir.
Dış cephe süslemelerin kullanılan eps blokların iyi bir kalitede olması hem dış cephe
süslemeleri üretiminde cnc makineler ile
kesim sırasında oluşan firelerin azalması hem
kesilmiş ürünlerin iç taşıma sırasında oluşan
kırılmaların azalması hem malzemenin kaplanması sırasında ve kaplama sonrası harcın
yaş olduğu durumda oluşacak zararların azalması bakımından ve üretim sonrası cephede
yerine getireceği görev bakımından oldukça
önemlidir.
Ürünlerin harç kalitesi ise cephe ömrünü
etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. .
Bu konuda kaliteye önem veren bir çok firma
olup kullanıcının, merdiven altı üreticilerden
çok bu tür kaliteli çalışan firmalar ile çalışması
elzemdir. n

TANITIM

EGE PROSES MAKINA
Türkiye Pazarındaki Başarısını ve
Deneyimlerini Yurtdışına Taşıyor…

Ö

nümüzdeki 9 Eylül de mühendislik ve
ticaret hayatında 20. yılını, EPS makine
ve ekipmanları üzerine ise 10. yılını
kutlamaya hazırlanan Ege Proses Makina, bu
süreç içerisinde Türkiye içerisinde 40 fabrikada 100 lerce makinası çalışıyor ve Türk EPS
sektörüne hizmet ediyor. Bu süreç içerisinde
26 EPS tesisinde hizmet gören Blok Kalıplama
tesislerine, 35 tesis de çalışan 126 adet EPS
Enjeksiyon Makinası ve yüzlerce kalıbı ile birlikte çok geniş bir deneyimi bulunuyor. Bugün
EPS Balık Kasa-Kutusu, Meyve-Sebze Kasası,
Dondurma Kutusu üreten EPS Tesislerinden
15 firma (Karpol-Antalya / Mersu-İzmir / Villadeco-İzmir / Expol-İzmir / Espor-İzmir / Kaypor-Kayseri / Kaypor-Samsun / Kaypor-Bursa
/ EPSA-Bursa / Tipor-Ankara / Hitit-Çorum /
BGS-Ankara / Panelsan-Ankara / Yazlar-Bartın
/ ED Yapı-Elazığ / Fixa-İstanbul / TMS-Manisa)
ya ait 17 tesiste Türkeye’nin büyüyen hazır
EPS kasa ve kutu ihtiyacında en büyük söze
sahiptir.

Ege Proses Makina, EPS Blok Kalıplama
Tesislerine ait üretmiş olduğu Dik Tip / Yatay
Tip Blok Kalıplama Makinaların, Batch Tip
Şişirme Makinaları, Sürekli Tip Kesme Hatları ve Geri Kazanım Sistemlerini çok kısa
zamanda yurtdışı pazarlarına ulaştırmıştır, şu
an Hint Okyanusundan, Akdeniz, Karadeniz
ve Atlas Okyanusunun ötesi olan Amerika,
Kanada, Arjantin, Brezilya pazarları da dahil
olmak üzere, tüm pazarlara ulaşan firma Akdenize kıyısı olan her ülkeye bir Ege Prosese ait
makinalar, ve dolayısı ile bu ülkelere ait her bir
EPS tesisinde dalgalanan bir Türk bayrağını
dikme kararlılığındadır.

2010 Yılında başlayan yurtdışı pazarlama
hizmetleri ilk K-2010 fuarı ile başlamış olup,
2011 yılında Brezilya-BRASIL PLAST, Amerika B.D. EXPO EPSMA ve 2012 yılında RusyaINTERPLASTICA, Amerika B.D. EXPO EPSMA,
Rusya-MosBUILD, Polonya-PLASTPOL fuarları
ile devam etmektedir. Dolayısı ile şu an firma
Arjantin’de Güney Amerika ofis ve acentalığını, ABD’de Kuzey Amerika ofis ve acentalığını, Fas’da Kuzey Afrika ofis ve acentalığını,
Makedonya da Balkan Ülkelerine ait ofis ve
bölgesel acentalığını, Rusya’da Rusya ve CIS
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ülkelerine ait ofis ve bölgesel acentalıklarını
oluşturmuştur, ayrıca İsrail-İtalya-Tayvan ülke
satış acentalıklarımız EGE PROSES makinaya
ait makine ve ekipmanların satışını ve servis
hizmetlerini yürütmektedir.
Bu yurtiçi ve yurtdışı atılımlarını karşılayabilmek için mevcut fabrikasının ikizi olan yeni
fabrika inşasına başlayan Ege Proses makine
kapalı alanın 3.500 m2ye ulaştırarak, mevcut
48 kişililk personelini de en az yüzde 50 istihdam gücünü arttırarak, ülkemiz makinacılığına
TIKIR TIKIR işleyen makine ve tesisler inşa
etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. n

TANITIM

KARYAPI A.Ş.
Avrupa Birliği Üretim Normlarına Göre
Ürünler Üretiyor

K

ARYAPI AŞ. tüzel kişiliği İzolasyon,
Dekorasyon, Ambalaj ve Yapı Kimyasalları Ürün Grupları başlıkları altında
üretim yapan firma,25 yıllık ticari tecrübesiyle
sektörün önde gelen firmaları arasında yer
almaktadır.
EPS ve XPS hammaddeden çeşitli ürünler üretmek üzere 2000 yılında tesisini
kurmuş,müşteri portföyünü ve ürün çeşitliliğini kısa süre içerisinde geliştirmiş, yurtiçi
ve yurtdışında aynı sektörde faaliyet gösteren
firmalara satışlarını yapmaya başlamıştır.
Beyaz Grup; İç ve Dış Dekor Ürünlerinde
KAR-SİS, İzolasyon Ambalaj ürünlerinde KARPOL, Yapı Kimyasal ürünlerinde KAR-KİM,
Online Satış ve Ambalajlı Yapı Market Ürünlerinde KAR-SHOP, markalarıyla yaygınlığını
en üst seviyeye taşımış ve taşımaya devam
etmektedir.
Yurtiçinde 130 resmi statülü bayi, 650’nin
üzerinde aktif satış noktası, 30’a yakın ülkeye
ihracat ve 81 ilin (tüm ilçeler dahil olmak
üzere) tamamına ulaşarak, sektöründe liderlik
misyonunu yerine getirmektedir. Bu yaygınlığı,
275 kişilik Üretim, 13 kişilik Bölge Temsilcisi

Avrupa Birliği Üretim Normlarına ve Ülkemiz
Standartlarına uygun kalite belgeli ürünlerdir.
Firma; üretim tesislerinin bulunduğu
Antalya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde
faaliyet gösteren 130 firma arasından, 2010 yılı

Fabrika Müdürü İlhan Sarıoğlu

ve 44 kişilik tecrübeli Yönetim Kadrosuyla
sağlamaktadır.
Şu an; 56.000 m² arazi içerisinde 30.000
m2si kapalı alan ile üretimine devam eden
firma, 850 adet ürün çeşidi ile yıllık 15,000
ton EPS Polistren, 50.000 m3 XPS Polistren
işleme ve 72.000 ton Yapı Kimyasalları üretim
kapasitesi ile, son teknoloji makinelerle ürünlerini üreterek, ülkemize katma değer sağlamaktadır. Tesislerimizde üretilen tüm ürünler

• En yüksek istihdam artışı sağlayan Birinci
Firma Ödülü.
• En yüksek ihracat artışı sağlayan Birinci
Firma Ödülü.
• En yüksek yatırım yapan Üçüncü Firma
Ödülü.
• En yüksek vergi ödeyen Üçüncü Firma
Ödüllerine layık görülmüştür.
Kuruluşundan bugüne kadar geldiği süreç
içerisinde; kaliteli malzeme üretiminden ödün
vermeyen, satış öncesi ve sonrası sunduğu
hizmetler ve Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem
neticesinde piyasanın taleplerine karşılık vermekte, son olarak üretime kattığı teknolojik
yatırımlar ile kapasitesini arttıran ve ihtiyaçlara
zamanında cevap verebilme ilkesi doğrultusunda, sonuç odaklı, müşteri memnuniyeti
amaçlı çalışmalarına, hız kesmeden devam
etmektedir. n

• EPP Enjeksiyon Makineleri
• EPS Elektrik Tahrikli Enjeksiyon Makineleri

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

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

Isı Yalıtımında, Ambalajda ve Dekoratif Ürünlerde

İdeal Malzeme EPS
PÜD ÜYELERİ

A STRAFOR A.Ş. www.astrafor.com.tr • AKKAYA MAKİNA www.akkaya-akkaya.com • ANKAPOR YALITIM www.ankapor.com
ANTPOR www.antpor.com • ARPOL AMBALAJ www.arpol.com.tr • ATERMİT www.atermit.com • AUSTROTHERM www.austrotherm.com.tr
BASAŞ A.Ş. www.basas.com.tr • BASF TÜRK www.basf.com.tr • BC YAPI www.bcyapi.com.tr • BETEK BOYA www.betek.com.tr
BLOKSAN A.Ş. www.bloksan.com.tr • BORO İNŞ. A.Ş. www.gemamim.com • BSS BORAY A.Ş. www.bssstrafor.com
ÇİFTGÜN İNŞAAT www.grofen.com • DENİZ YALITIM www.denizyalitim.com • DİLEKPOR www.dilekpor.com.tr • EASTCHEM www.eastchem.com.tr
EGE-POL www.ege-pol.com • EGE PROSES MAKİNA www.egeproses.com • ED STRAFOR A.Ş. www.redboard.com.tr
EKOTERM STRAFOR www.ekoterm.com.tr • ENER KİMYA www.enerkimya.com • EPSA YALITIM www.epsa.com.tr • ERAS BOYA www.eraspor.com.tr
FİXKİM PAZARLAMA A.Ş. www.ﬁxkim.net • GÖKKUŞAĞI YAPI www.gys.com.tr • GÜÇ MAKİNE www.gucmakine.com
HAZAR MAKİNA www.hazarltd.com.tr • HİTİT YALITIM www.hitityalitim.com • IGLOTEK ISI YALITIM A.Ş. www.igloo.com.tr
INEOS NOVA www.ineos-nova.com • ISITAŞ YALITIM www.isitas.com.tr • İMAMOĞLU A.Ş. www.imamoglucivitel.com • KARPOL A.Ş. www.karsis.com.tr
KURTZ GmbH www.mtlmakina.com.tr • MERPOR SANAYİ www.merpor.com.tr • ORCAN A.Ş. www.orcangroup.com
ÖZKAR STRAFOR www.ozkarstrafor.com.tr • PANELSAN A.Ş. www.panelsan.com • PAYER AMBALAJ www.payerambalaj.com
PALMERS LTD. ŞTİ. www.palmerschemical.com • P.P. YALITIM A.Ş. www.poytherm.com • SENA YAPI www.senapor.com.tr
TEKNOPANEL www.teknopanel.com.tr • TİRİTOĞLU LTD. ŞTİ. www.tipor.com.tr • TRC YALITIM www.trcyalitim.com
TRICON ENERGY www.triconenergy.com • VİSTA KİMYA www.vistakimya.com.tr • YAZLAR A.Ş. www.yp.com.tr
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