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Yay›n›m›z “EPS HABER”  EPS'nin haketti¤i yere
gelmesinde önemli katk›lar sa¤layacakt›r…

PÜD olarak ›s› yal›t›m›n›n önemini bilen, insan , ülke ve
dünya menfaatlerinin fark›nda olan bir sivil toplum ör-
gütü olarak, e¤itim, haber ve bilgilendirmeye verdi¤i-
miz önem ile, üreticileri, tüketiciyi ve yap› sektöründe
yer alan firma ve Kurumlar›  biliçlendirmek, EPS sektö-
ründeki haberleri 1. elden okuyucu ile paylaflmak, sek-
törün sesi olmak, ilgili standartlar hakk›nda bilgilendir-
me yapabilmek, amaçlar›m›z› anlatabilmek, EPS ürün-
lerini tan›tmak  için  bir dergi ç›karmaya karar verdik.

Ayr›ca  ›s› yal›t›m›na pek çok sektörel dergi yer vermek-
le birlikte,  EPS gibi  kullan›m alan› sadece ›s› yal›t›m›
ile s›n›rl› olmayan ,  ambalajdan , tafl›ma kapasitesi dü-
flük zeminlerde dolgu malzemesi (Geofoam) olarak kul-
lan›lmas›na, serac›l›kta fide yetifltirme kutular›na (Fide
Violleri), ar›c›l›kta kovan malzemesi olarak,  döflemede
asmolen olarak, bina içinde ve d›fl›nda dekoratif malze-
me (söve, silme, kartonpiyer gibi)  olarak, döfleme üze-
rindeki ›s›tma borular›n›n sabitlenmesinde, otomotiv
sektöründe  v.b. pek çok kullan›m alan› olan  bir malze-
me olmas›ndan dolay›, EPS'nin bafll›bafl›na bir dergi ko-
nusu olaca¤› düflüncesi ile böyle uzmanlaflm›fl ve branfl-
laflm›fl bir dergi ç›karmaya yöneldik.

''EPS HABER'' ad›n› verdi¤imiz bu dergi sektördeki
önemli bir eksikli¤i giderecek ve EPS’nin haketti¤i yere
gelmesinde önemli katk›lar› olacakt›r.

fiahs›m ve tüm  PÜD yönetim kurulu ad›na dergimizin
sektöre hay›rl› olmas›n› dilerim. 
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Türkiye’de EPS hammaddesini ›s› yal›t›m, ambalaj ve deko-
ratif ürün haline getiren sanayicilerin Avrupa Birli¤i’ne girifl

sürecinde her birinin ayr› ayr› gerekli bilgilere ulaflmalar› bun-
lar› firmalar›na adapte etmeleri, standart oluflturma faaliyetleri-
ne kat›lmalar›, testler için gereken altyap›y› haz›rlamalar› mali
yönden zor olaca¤›ndan ayr›ca sektörü bir bütün olarak temsil
etmenin avantajlar› oldu¤undan dernek kurma ihtiyac›n›n his-
sedilmesiyle POL‹STREN ÜRET‹C‹LER‹ DERNE⁄‹ (PÜD)
26.7.1996 y›l›nda kurulmufltur. 

Kuruluflta Ankara olan merkez daha sonra ‹stanbul’a al›n-
m›flt›r. fiu anda 32 olan ve Türkiye çap›na yay›lm›fl dernek
üyeleri, Türkiye EPS üretiminin % 80’ini üretmektedirler .

Derne¤in temel amaçlar›ndan biri olan sektörel birlik için-
de yeni üye kazanma çal›flmalar› devam etmektedir.

PÜD’ün kurulufl aflamas›ndan sonra ilk hedefi, ürün standar-
t›m›z›n Avrupa’da geçerli olan standartlarla uyumlu hale getiril-
mesi olmufltur ve bununla ilgili  TSE ile ortak çal›flma yaparak
katk›da bulunmufl ve ürün standart›m›z›n TS 7316 EN 13163
olarak Avrupa ile uyumlu hale getirilmesini sa¤lanm›flt›r. Stan-
dartta beyan esas oldu¤undan beyan edilecek de¤erlerin test
edilece¤i EN normlar›na uygun laboratuvar ihtiyac›ndan dolay›
derne¤in katk›lar›yla Türkiye’de ›s› yal›t›m malzemelerinin test-
lerinin yap›labildi¤i alanda bir ilk olan ÇEVKAK (Çevre, Enerji
Verimlilik ve Kalite Kurulu ‹ktisadi ‹flletmesi) ›s› yal›t›m laboratu-
var› 19.10.2007’de kurulmufltur. Türkak taraf›ndan akredite olan
ÇEVKAK laboratuvar›, üreticilerin standart periyodik test ihtiyaç-
lar› yan›nda CE iflaretlemesi konusundada hizmet vermektedir.
ÇEVKAK'›n bugünkü hedefi Avrupa’dan onayl› laboratuvar ol-
makt›r ve bununla ilgili denetim beklenmektedir.

PÜD'ün ana amac› EPS konusunda faaliyet gösteren gerçek
ve tüzel kiflileri bir araya getirmek, ›s› yal›t›m› konusunda ener-
ji verimlili¤i sa¤layarak kaynak israf›n› önlemek, enerjide d›fla
ba¤›ml›l›¤›m›z› azaltmak, çevrenin korunmas›na katk›da bu-

lunmak, fosil yak›t tüketimini azaltmak, ambalaj ve dekoratif
malzemelerde EPS’nin avantajlar›n› tüketiciye ulaflt›rmak, ka-
mu kurulufllar›, ilgili meslek odalar› ve üniversitelerle ortak ça-
l›flmalar yaparak ›s› yal›t›m›n›n ve EPS'nin bunun içindeki de-
¤erini anlatmakt›r.

Bu amaçlara ulaflmak için hedefleri flunlard›r;
-Sanayi üniversite iflbirli¤ini kurarak EPS'nin teknik aç›dan

ürün ve uygulama özelliklerinin ortaya konmas›n› sa¤lamak,
-Üniversiteler ile EPS konusunda projeler oluflturmak,
-Is› yal›t›m›, ambalaj ve dekorasyon konular›nda internet,

CD, DVD, broflür, dergi, gazete, vb. kanallar› kullanarak EPS
kullan›m› hakk›nda kamuoyunu bilinçlendirmek,

-EPS konusunda yurtd›fl›ndan bilgi ak›fl› sa¤lamak amac› ile
benzer demek federasyonlara üye olmak, üye kabul etmek (Eu-
meps gibi)

-Çevre konusunda çal›flmalar yapan sivil toplum örgütü ve
derneklerle iflbirli¤i yaparak, enerji verimlili¤inin sürdürülebi-
lir bir gelecek için çevreye katk›s›n›n vazgeçilmez oldu¤unu
kamuoyuna anlatmak. 

-Di¤er sektörel derneklerle ›s› yal›t›m bilinci ve di¤er ge-
rek teknik gerekse çevresel konularda ortak çal›flarak iflbirli¤i
yapmak.

-Standartlar›n oluflturulmas›nda TSE, Ayna Komiteleri ve ‹h-
tisas Kurullar› ile birlikte çal›flmak ve oluflturulan standartlar›n
gelifltirilmesi amac› ile bu düzenleyici organlar nezdinde sek-
törü temsil etmek ve görüfllerini iletmek,

-Is› yal›t›m bilincinin oluflturulmas› amac› ile ulusal ve
uluslararas› platformda toplant›, seminer, sergi sempozyum
düzenlemek ve düzenlenenlere ifltirak etmek,

-EPS ile ilgili yurtiçi yurtd›fl› fuarlara ifltirak etmek ve üyele-
ri için organizasyonlar  yapmak,

-Is› yal›t›m uygulamalar› konusunda uygulama yap› dene-
tim vb. firmalar ile temas kurup EPS ile yap›lacak uygulamala-
r›n, do¤ru yap›lmas›n› sa¤lamak gerekti¤inde denetlemek, ele-
manlar›n› e¤itmek,

-Tüketicilerin korunmas› amac› ile piyasada bulunan
EPS'lerden numunelerin test edilerek standartlara uygunlu¤u-
nu denetlemek,

-Geri dönüflüm konular›nda üyelerini bilinçlendirmek ve or-
ganize ederek EPS'nin çevre dostu ürün imaj›n› güçlendirmek,

-Sektörel teorik ve pratik e¤itimler düzenlemek,
PÜD'ün kuruluflundan günümüze kadar vermekte oldu¤u

hizmetleri ise flu flekilde özetleyebiliriz.
1997-2000 y›llar›nda;
Derne¤e üye kazand›rma, mevcut standartlar›n iyilefltiril-

mesi, ilgili kamu kurulufllar›na gidilip EPS’nin tan›t›lmas›, der-
gi ve bas›n kurulufllar›na reklam verilerek kamu taraf›ndan da
tan›nmas› yönünde çal›fl›ld›.

-2000 y›l›nda Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. fiükran
Dilmaç derne¤e teknik dan›flman olarak al›nd›.

POL‹STREN ÜRET‹C‹LER‹ DERNE⁄‹ (PÜD)’ÜN 
KURULUfiU ve TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
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TS 7316-Polistren Sert Köpük Standart›n›n Avrupa normla-
r›na göre yeniden yap›land›r›lma çal›flmalar›na Sn. fiükran Dil-
maç baflkanl›¤›nda katl›da bulunuldu, TS 825 “Binalarda Is›
Yal›t›m Kurallar›” ile ilgili çal›flmalar yap›ld›.

Hammaddeci firmalar›n derne¤e üye olmalar› sa¤land›.
Web sayfam›z yay›na bafllat›larak, çal›flmalarda bulunmak

amac›yla 6 adet konsey toplant›s› yap›ld›.
T. C Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan EPS’nin  birim fi-

yat  kitapç›¤›na girmesi çal›flmalar› bafllat›ld› ve her y›l düzen-
li olarak takip edildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Elektrik ‹flleri Etüd ‹da-
resi Genel Müdüdürlü¤ü bünyesinde kurulan “Mevcut Bina-
larda Is› Yal›t›m Yönetmeli¤i” haz›rlama komitesinde üye ola-
rak çal›fl›l›p katk›da bulunulmufltur.

2001 y›l›nda;
-Say›n Prof. Dr. fiükran Dilmaç 17.20.2001 tarihlerinde

BASF’in Almanya-Ludwigshafen tesislerine gönderilerek bilgi-
lenmesi sa¤land›. Ayr›ca  BASF‘den temin edilen EPS ile ilgili
genel tan›t›mlar›n yap›ld›¤› bir CD tercüme ettirilip Türkçe
dublaj yap›l›p her platformda da¤›t›ld›. 

Piyasada EPS’nin yayg›nlaflmas› için ‹stanbul Belediyesi’nin
inflaat kuruluflu olan K‹PTAfi ile toplant›lar yap›lm›flt›r. Beledi-
yede, Kamu Kurulufllar›nda, Mühendis Odalar›nda Lise ve
Üniversitelerde EPS’nin tan›t›m› ve anlat›m›na yönelik semi-
nerler verildi. (Bunlar›n 15.3.2002 G.O. Pafla Belediyesi ve
5.4.2002 ‹stanbul Teknik Üniversitesi seminerleri Austrot-
herm’in katk›lar› ile yap›ld›).

2002 y›l›nda;
TS 7316 ürün standart›n›n TS 7316 EN 13163 olarak EN

normlar›na uygun hale getirilme çal›flmalar›na üyelerin ortak
görüflleri do¤rultsunda devam edildi.

PÜD’ün laboratuvar kuruluflu için Trakya Ünüversitesi Çor-
lu Mühendislik Fakültesi Bölüm Baflkan› Sn. Prof. Dr. Abdur-
rahman Güner ile çal›fl›lmaya ve gerekli makine ve aletlerin

tesbitine ve araflt›rmas›na, TSE ile de laboratuvar kurulufluyla
ilgili toplant›lara baflland›.

Web sitesi yenilenerek, TS 825 hesaplama sistemi de kulla-
n›c›lar›n hizmetine aç›ld›.

EUMEPS’in Brüksel tolant›s›na PÜD kat›lm›fl ve ülkemiz
EPS üreticilerini temsil etmifltir.

Hammadde temincilerimizden Nova Chemicals EPS hak-
k›nda Mr. Mario Di Salvo konuflmac› oldu¤u bir seminer ve
BASF’in Mr. Hubertus ile kat›ld›¤› 2 ayr› seminer düzenlenmifl,
ayr›ca Eskiflehir Makine Mühendisleri odas›n›n düzenledi¤i
“Yal›t›m ve Enerji Yönetimi Kongresi ve Sergisi” çal›flmas›na
aktif olarak kat›l›nd›.

2003 y›l›nda;
KOSGEB ile irtibata geçilerek oluflturulan komisyonlarda

PÜD’ün temsili sa¤land›.
Laboratuvar için gerekli makine, alet edavat al›m›na bafl-

land›.
Y›l içinde EPS ile ilgili gerek kamu kurulufllar› gerekse üni-

versitelerle görüflmeler yap›larak lobi faaliyetleri etkin bir fle-
kilde sürdürüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Elektrik ‹flleri Etüd ‹da-
resi Genel Müdürlü¤ü bünyesinde kurulan “Mevcut Binalarda
Is› Yal›t›m Yönetmeli¤i” toplant›lar›na kat›larak taraf olundu.

2004 y›l›nda;
TSE’nin tafleron laboratuvar› olabilmesi için gerekli haz›r-

l›klara bafllanm›fl, PÜD’ün laboratuvar görevlileri TSE Gebze-
‹stanbul’a gönderilerek e¤itime baflland›.

EPS’nin devletin konut inflaat›ndaki yüklenicisi TOK‹’nin
mahal listelerine girmesi için görüflmeler yap›lm›fl, Milli E¤itim
Bakanl›¤›na da ayn› konu ile ilgili baflvuru yap›ld›.

Odalar, Bakanl›klar ve TSE  gibi kurumlarla EPS’nin kulla-
n›m›n›n yayg›nlaflmas›, ç›kar›lan yönetmeliklere taraf olmak
amac›yla ve derne¤i temsil etmesi için Ankara Temsilcili¤i ku-
rulmufl ve 1 kifli s›rf bu ifllerle ilgili görevlendirildi.

2005 y›l›nda;
Laboratuvar çal›flanlar›n›n e¤itimlerine devam edilmifl, ihti-

yaç do¤rultusunda araç gereç al›m›na devam edildi.
M.E.B, M.S.B ve Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› nezdinde EPS kulla-

n›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için çal›flmalara devam edildi.
15.8.2005’de dernek laboratuvar› TSE’ce yap›lan denetim

sonucunda tafleron laboratuvar olma hakk› kazand›. EUMEPS
üyelik baflvurusu yap›ld›.

2006 y›l›nda;
Bu çal›flma y›l›nda laboratuvar›n›n teçhizat aç›s›ndan güç-

lendirilmesine, dernek tüzü¤ünün yenilenmesine ve Bay›nd›r-
l›k Bakanl›¤› birim fiyat ve rayiçlerine EPS’nin girmesine yöne-
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lik çal›flmalarda bulunulmufltur.
Haziran ay›nda PÜD’ün teknik dan›flmanlar› ve üyelerinin

kat›ld›¤› EPS ile ilgili genel konular›n görüflüldü¤ü 1. toplant›
ve Temmuz ay›nda da 2 toplant› Bolu-Abant’da yap›ld›. EU-
MEPS’in ‹nflaat Bölümüne üye olundu.

PÜD’ün laboratuvar sorumlusu TSE taraf›ndan düzenlen
akreditasyon ve ölçüm belirsizli¤inin tayini konusunda e¤itim-
ler ald›. 

CE ile ilgili Bay›nd›rl›k Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ünden ge-
len toplant› davetine kat›l›n›p, CE ile ilgili çal›flmalara baflland›. 

T. C. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› EPS’yi  ‹nflaat Birim Fi-
yat kitapç›klar›na koydu.

2007 y›l›nda;
Türkiye’deki yap› malzemeleri üreten firmalar›n kurdu¤u

‹MSAD’a üye olundu.
‹ktisadi iflletme kurulmas›na ve ad›n›n ÇEVRE ENERJ‹ VE-

R‹ML‹L‹K VE KAL‹TE KURULU ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMES‹ (ÇEV-
KAK) olmas›na karar verildi.

CE ile ilgili çal›flmalara Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap›
‹flleri Müdürlü¤ünde ve Türk Akreditasyon Kurumunda (TÜR-
KAK) devam edildi.

Yap› fuar›, seminer ve dergi yoluyla EPS’nin tan›t›lmas› ça-
l›flmalar›na devam edildi.

2008 y›l›nda;
TS 7316 EN 13163 kapsam›nda CE iflaretlemesi konusunda

ve teknik dosya oluflturulmas› hususunda üyelere bilgi ve e¤i-
tim verildi.

ÇEVKAK, TÜRKAK taraf›ndan akretite edildi.
Onaylanm›fl kurulufl olan Çekoslavak CSI Türkiye ofisi olan

ERA LTD. fiT‹. ile CE konusunda hizmet protokolü imzalanm›fl,
bu flekilde CE iflaretlemesine bafllanabilmesinin yolu aç›lm›flt›r.

Ekim 2008’de Bolu Abant’da EPS sektöründe faaliyet göste-
ren hammadde üreticisi, hammadde ithalatç›s›, makine üretici
ve ithalatç›s›, EPS’den ›s› yal›t›m ve ambalaj malzemesi üreten
firmalar›n kat›ld›¤› genifl kapsaml› bir toplant› düzenlendi.

EUMEPS’den temin edilen EPS uygulamalar›n›n yang›na
karfl› durumu ile ilgili doküman al›nm›fl tercüme edilerek bas-
t›r›lm›flt›r.

Seminer ve fuar çal›flmalar›na devam edilmifl, sektörel der-
gilere her ay düzenli reklam verilmifltir.

2009 y›l›nda;
CE ile ilgili kapsam genifllemesinden do¤an yeni cihaz

al›m ve imalatlar› yap›ld›, yang›n test cihaz› gibi üyelerin ih-
tiyac› olan cihazlarda ise toplu al›mlar yap›lmas›na dernek
öncü oldu.

-TSE K 61 Asmolen Bloklar ile ilgili TSE’den ç›kan standart-
la ilgili çal›flmalar yap›ld› ve derne¤in istekleri sonucu standar-
ta eklendi.

-TSE Petrokimya ‹htisas Grubuna “Is› Yal›t›m Uygulama
Kurallar›” taslak standart program› teslim edildi ve ifl progra-
m›na al›nd›.

-‹stanbul d›fl›nda Ankara, ‹zmir, Antalya Yap› fuarlar›na
kat›ld›.

-Avrupa Birli¤i’ne adapte çal›flmalar› çerçevesinde CE iflaret-
lemesine yönelik çal›flmalar›n ve denetimlerin h›zland›r›lmas›
için TOK‹, K‹PTAfi ve Bay›nd›rl›k Yap› ‹flleri ziyaret edildi.

-ISO çerçevesinde çeflitli e¤itimler düzenlendi.
-Onayl› laboratuvar olma hususunda Bay›nd›rl›k Yap› ‹flleri

Müdürlü¤ü’ne dosya teslimi yap›ld›.
PÜD, bundan sonras› için ise flunlar› planlamaktad›r;
-Üye say›s›nn artt›r›lmas›na ve sektörün tamam›n›n derne-

¤in çat›s› alt›nda birleflmeye çal›fl›lacak.
-Bölge baz›nda  ›s› yal›t›m seminerleri  ve e¤itimleri verme-

ye devam edilecek .
-Uygulama firmalar›na teorik ve pratik e¤itim vermeye ça-

l›fl›lacak.
-Sadece büyük iller de¤il, Türkiye çap›nda bölgesel yap› fu-

arlar›na kat›l›p eps’li ›s› yal›t›m bilincinin gelifltirilmesi ve
PÜD’ün tan›t›lmas› için çaba harcanacak.

-Geofoam konusunda seminer ve uygulama yap›lmas› ça-
l›flmalar›na devam edilecek.

-EUMEPS’in yeni yay›nlar›n›n Türkçeye çevrilmesi  yap›lacak.
-CE’nin piyasada etkin olarak denetlenmesine yönelik  de-

netimcilere bask› yap›lacak.
-ÇEVKAK ›s› yal›t›m laboratuvar›m›z›n Avrupa’dan onayl› la-

boratuvar olarak tan›nmas› için çal›flmalar sonuçland›r›lacak.
-TSE’den Is› yal›t›n uygulama kurallar› standart›n›n ç›kar›l-

mas›n› sa¤lanacak.
-PÜD bünyesinde Teknik Komisyon oluflturulacak ve yeni

yönetmelikler ç›kar›l›rken daha etkin olunacak. TSE’nin yak›n-
dan takip edilip EPS’yi ilgilendiren konularda görüfl vermeye
devam edilecek. Ayna komitesi çal›flmalar›nda aktif olarak yer
al›nacak.

-Bilhassa Geofoam (EPS’nin dolgu malzemesi olarak kulla-
n›m›) konusu sonland›r›l›p tüm üreticilere yepyeni bir pazar
sunulacak.

-Yap› dergilerine düzenli olarak reklam ve EPS ile ›s› yal›t›-
m› konusunda bilgilendirici makale verilecek.

“PÜD SEKTÖREL B‹RL‹KTEL‹K ‹Ç‹N TÜM EPS ÜRET‹C‹LE-
R‹N‹ DERNE⁄E ÜYE OLMAYA DAVET ED‹YOR.”





EPS HABER

8

EPS, petrolden elde edilen polistren taneciklerinin (yaklafl›k
tane büyüklü¤ü 0,05-2 mm aras›nda de¤iflen) su buhar› ile

temas› sonucu, hammadde taneciklerinin içindeki pentan ga-
z›n›n tanecikleri fliflirmesi ve birbirine yap›flt›rmas› sonucu
meydana gelen, genelde beyaz renkli ve esas kullan›m› ›s› ya-
l›t›m malzemesi olan bir üründür. EPS’nin % 98’i hareketsiz
hava, % 2’si ise polistren  hammadesidir. Hareketsiz hava ise
bilinen en iyi yal›t›mlardan biridir.

Günümüzde ›s›l ›fl›nlar› yans›tarak ›s›l iletkenli¤in azalt›l-
d›¤› gri tonlardaki EPS ürünleri de üretilmektedir. Grafit/kar-

bon katk›l› olarak üretilen bu EPS türü ›s› iletkenli¤ini düflüre-
rek beyaz EPS’ye göre % 20 daha ince olarak ayn› görevi ya-
par. 

EPS’nin üretimi 3 aflamada gerçekleflir;
1-Ön fliflirme: Bu ilk aflamada tanecikler 100 0C buhar yar-

d›m› ile ilk hacimlerinin 20-40 kat›na getirilirler.
2-Olgunlaflma: Difüzyon yolu ile fliflirici gaz olan pentan

hava ile yer de¤ifltirir.
3-Kal›plama: Tanecikler kal›ba doldurularak aralar›nda

EPS-EXPANDED POLYSTYRENE
GENLEfiT‹R‹LM‹fi POL‹STREN KÖPÜK
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boflluk kalmayacak flekilde genleflerek kaynaflmas› (füzyon)
sa¤lan›l›r.

EPS ürünler blok halinde üretilip daha sonra istenilen kal›n-
l›klarda s›cak teller vas›tas› ile kesilerek ayr›ca tek levha veya
istenilen biçimdeki kal›plar (enjeksiyon) içinde de üretilebilir.

EPS'nin ›s› iletkenli¤i, yo¤unlu¤unun 15-40 kg/m3 aras›n-
da de¤erler almas› halinde 0,032 W/mk ile 0,040 W/mk

aras›nda de¤erler al›r ve kul-
lan›m ömrü süresince sabit
kal›r, bu sebeple ›s› yal›t›m
malzemesi olarak tüm dün-
yada çok yayg›n olarak kul-
lan›l›r. Is›l ve nem direnci-
nin yüksek olmas› ve su em-
mesinin düflük olmas›, dar-
beleri absorbe edebilme
özelli¤inden dolay› da bir
çok ürünün koruma amaçl›
ambalajlanmas›nda, yiye-
cek ve içeceklerin saklan-
mas›nda kullan›l›r.

Yo¤unlu¤unun düflük olmas›ndan dolay› hafif bir malze-
me olan EPS gerek ›s› yal›t›m›nda montaj kolayl›¤›, gerekse
ambalajlamada korunan malzemeye çok az bir a¤›rl›k getirir.

Kal›plama ve ifllenebilmesinin kolayl›¤› sayesinde de is-
tenilen flekil EPS’ye kolayca verilir, son zamanlarda yo¤un
olarak kullan›lan söve, silme, payanda, kartonpiyer gibi  de-
koratif malzemeler EPS’nin bu özelli¤inden dolay› yap›la-
bilmektedir.

Ayr›ca özel mühendislik yap›lar›nda, denizcilikte, otomo-
tiv sektöründe, fide yetifltirme kab› olarak (viol), ar›c›l›kta yu-
va olarak, tafl›ma kapasitesi düflük zeminlerde dolgu malze-
mesi (geofoam) olarak, temellerde, döflemelerde asmolen
olarak v.b birçok sektörde ve çok genifl bir kullan›m alan›na
sahip bir malzemedir.

EPS, dayan›kl› bir malzemedir, rutubetten, UV ›fl›nlar›n-
dan veya s›k›flmadan etkilenmez, bozulmaz, üretim s›ras›nda
düflük yo¤unluklu enerji gerektirdi¤inden ve geri dönüflümü
oldu¤undan çevre dostu bir malzemedir. Ozona zarar veren
veya sera etkisine yol açarak küresel ›s›nmaya sebep veren fli-
rici gazlar› içermez, üretiminde kullan›lan pentan do¤algaz-
lardan oluflan metan ve etan› içeren alkaliler kimyasal grubu-

na girmektedir. Atmosfere kar›flan pen-
tan h›zl› bir flekilde CO2 ve H2O’ya ay-
r›flmaktad›r. Hidrokarbon olan pentan,
troposfer tabakas›nda çok düflük rak›m-
larda bozunarak ozon tabakas›na zarar
vermez.

EPS ile ›s› yal›t›m› sayesinde daha az
enerji tüketmemiz, s›n›rl› olan fosil ya-
k›tlar› az harcamam›z ve bunun sonu-
cunda da çevremizi korumam›z müm-
kündür. S›rf ›s›nmak için y›lda kesilen
a¤aç say›s›n›n 20 milyon adeti buldu¤u
ülkemizde bunun hepimize çevre kirli-
li¤i ve sa¤l›ks›z bir ortam  olarak geri
döndü¤ü ayr›ca havay› ›s›tarak da y›ll›k
7-8 milyar dolar›n bofluna harcand›¤›
unutulmamal›d›r.

Avrupa’da ›s› yal›t›m›nda Türkiye’den
10 kat fazla kullan›lan EPS biz Avru-
pa’dan daha zenginmiyiz ki tasaruf ede-
bilece¤imiz enerjiyi harc›yoruz sorusunu
ak›llara getirmektedir.

Fayda-maliyet karfl›laflt›rmas› yap›l›r-
sa ›s› yal›t›m› ekonomik ve ekolojik ola-
rak çok k›sa bir sürede bizlere geri dö-
nen bir yat›r›md›r.

Mantolama uygulamas› Yunanistan'da EPS ile Karayolu Alt Yapı Hazırlı¤ı

EPS Hammadde-Beyaz

Güney kutbunda -70 0C ye varan so¤ukluklarda kullan›lan EPS kompozit paneller. 
www.southpolestation.com
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Ülkemizde  1,2 milyar dolarl›k bir pazar pay› oluflturan yal›-
t›m sektöründe, Is› yal›t›m› sektörünün pazar pay› 2009 y›-

l›nda 500 milyon dolara ulaflt›. 2010 y›l›n›n ilk yar›s›nda da de-
vam eden büyüme trendi ile beraber sektördeki rekabet de art›-
yor. Mevcutta ço¤u yal›t›ms›z 8 milyonu aflk›n bina ve bu bina-
lara her y›l eklenen 100 bini aflk›n yeni yap›y› düflünürsek sek-
törü hareketli günlerin bekledi¤i aflikãr.

Ancak yal›t›m bilincinin tam oturmam›flken ve sistemler an-
lafl›lmam›flken sektörde kullan›lan ürün ve uygulamalar için
söylenen pek çok söz yine sektöre zarar vermekten ve son kul-
lan›c›n›n kafas›n› kar›flt›rmaktan öteye gitmiyor. 

Ülkemizin en önemli sorunlar›ndan biri olarak gördü¤ümüz
›s› yal›t›m bilinci eksikli¤i nedeniyle yaflanan olumsuzluklara
dikkat çekmek, bu bilincin geliflmesi için çal›flmak, ›s› yal›t›m›n-
da AB standartlar›nda ileri teknoloji ürünlerin kullan›m›n›n yay-
g›nlaflmas›n› ve bu yolla vatandafllar›m›z›n, ülkenin ve çevrenin
kazanmas›n› sa¤lamak bizim kurulufl amac›m›zd› 

Ne yaz›k ki ülkemizde yal›t›m bilincinin çok gerilerde kald›-
¤›n› görüyoruz.  Oysa yal›t›mla ilgili birçok konunun bilinmiyor,
yanl›fl biliniyor ya da gözard› ediliyor olmas› gerek vatandaflla-
r›m›za gerekse ülkemize büyük bir yük getiriyor, ekonomiye za-
rar veriyor ve çevre kirlili¤inin artmas›na neden oluyor. Türki-
ye'de yal›t›m sektörü standart ve yönetmeliklerde yap›lan dü-
zenlemelerle inflaat sektöründen ba¤›ms›z olarak büyüyor. Is›
yal›t›m› konusunda hem son kullan›c›larda hem de sektörün ka-
rar vericileri mimarlar, mühendisler ve müteahhitlerde bilinç ar-
t›fl› ile birlikte uygulamalara da a¤›rl›k verilmeye baflland›¤›n›
görüyoruz. Is› yal›t›m› pazar› geçti¤imiz son 10 y›ld›r her y›l or-
talama yüzde 20 büyüme gösteriyor. Mantolama olarak bilinen
d›fltan ›s› yal›t›m› pazar› ise son 5 y›ld›r her y›l ortalama yüzde
35 büyüyor. Bu büyümede kuflkusuz do¤algaz kullan›m›n›n
yayg›nlaflmas› ile ›s›nmada, klima kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›
ile de so¤utmada kullan›lan enerji maliyetlerinin artmas› da
önemli bir faktör.

Her ne kadar sevindirici olsa da bu büyüme rakamlar›n›n ye-
terli oldu¤unu söyleyemiyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleri ile
karfl›laflt›rd›¤›m›zda ortaya ç›kan rakamlar ne kadar geride kal-
d›¤›m›z›n en büyük göstergesi konumunda. Bugün ülkemizde
binalar›n metrekare bafl›na enerji tüketimi yaklafl›k 300-350
kwh aras›nda. Oysa iklim olarak bizden daha so¤uk olan Al-
manya'ya bak›ld›¤›nda bu oran›n 30-60 kwh'e inmesi hedefle-
niyor. Ülkemizde ise Yeni “TS 825 Binalarda Is› Yal›t›m› Stan-
dard›” ile bu de¤erlerin ülkemizde ortalama 100-120 kwh ol-
mas› hedefleniyor.

Yal›t›m sektöründe yaflanan geliflmeler en yo¤un olarak ›s›

yal›t›m› alan›nda etkili oldu. 
Is› yal›t›m pazar›n›n hacmi 2009 y›l›nda 500 milyon dolara

ulaflt›. 
Küresel ›s›nman›n etkilerini hissedilir derecede yaflad›¤›m›z

son y›llarda ›s› yal›t›m› daha da önemli hale geldi. K›fl›n ›s›nmak
yaz›n da serinlemek için harcan›lan enerjinin yar› yar›ya azalt›l-
mas› amac›yla ›s› yal›t›m›na daha çok baflvurulur oldu. Is› yal›-
t›m›n›n temel prensibi ›s› transferini önleyerek yaflan›lan meka-
n›n/ortam›n ›s›sal konforunu istenilen seviyede tutmakt›r. Bu ne-
denle k›fl›n içerde ›s›t›lan havan›n duvar, çat›, zemin vb. yap› bi-
leflenlerinden kaç›fl›n› engellemeye çal›flt›¤›m›z gibi yaz›n da iç
ortam› serin tutmak istedi¤imiz için d›flar›dan yine ayn› yap› bi-
leflenleri yolu ile içeriye girecek s›cakl›¤›n önlenmesine çal›fla-
rak mümkün oldu¤unca daha az enerji tüketmeye çal›fl›yoruz.
Bu prensip ile ›s› yal›t›m› yap›larak yap›ya ve konfor flartlar›na
eklenen katma de¤er her türlü iklim koflulu için gerekli ve ener-
ji tasarrufu sa¤lad›¤›ndan son derece çevreci. Uygulama yap›la-
cak bölgenin iklimsel de¤erleri baz al›narak yap›lan hesaplar
sonucu optimum yal›t›m kal›nl›¤› belirleniyor ve bu kal›nl›kta
malzeme seçilerek uygulama yap›l›yor.

Bafll›ca ›s› yal›t›m malzemeleri Camyünü, Taflyünü, XPS,
EPS, Poliüretan, Fenol Köpü¤ü, Cam Köpü¤ü, Ahflap Yünü Lev-
halar, Genlefltirilmifl Perlit, Genlefltirilmifl Mantar ve Ahflap Lifli
Levhalard›r. Bunlar içerisinde EPS öne ç›k›yor. Is› yal›t›m sektö-
rüne üretim teknolojisi ve kalite aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Avrupa
standartlar›nda üretim yap›ld›¤›n› görüyoruz. Özellikle Avru-
pa'da standard› olan ürünlerin ülkemizde de TSE standartlar›n›n
yerini almas›, yani uyumlaflt›r›lmas›yla AB standartlar›nda oldu-
¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz.

Sektörümüzün önemli sorunlar›ndan biri oldu¤unu belirtti-
¤imiz, haks›z rekabete yol açan denetimden uzak “merdiven
alt› üretim” gerçe¤inin önümüzdeki dönemlerde, daha etkin
piyasa gözetim-denetim sistemleri ile ortadan kald›r›laca¤›n›
umut ediyoruz.

Hesaplamalar, tüm konutlar›n standart ve yönetmeliklere
uygun olarak yal›t›lmas› durumunda, ülkemizin y›lda yaklafl›k 3
milyar dolar tasarruf yapaca¤›n› göstermifltir. Ekonominin can-
lanmas›, istihdam›n artmas›, üretim ve uygulama ile birlikte ar-
tacak vergi gelirleri di¤er önemli faydalar aras›ndad›r.

Bu tasarrufun e¤itim, sa¤l›k vb. zorunlu ihtiyaçlar›m›za akta-
r›laca¤›n› gözönüne ald›¤›m›zda, yal›t›m›n toplumsal refah›m›z
için de önemli katk›lar›n›n olaca¤› bir gerçektir.

EPSA Yal›t›m Yönetim Kurulu Baflkan› Nurcan ÖZDEM‹R;
“Yal›t›m›n toplumsal refah›m›z için de önemli

katk›lar›n›n olaca¤› bir gerçektir”

Yönetim Kurulu Baflkan› Nurcan ÖZDEM‹R
EPSA Yal›t›m Ambalaj San. Ltd fiti.
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EPS konusunda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiflileri bir
araya getirerek ›s› yal›t›m› konusunda enerji verimlili¤i

sa¤layarak kaynak israf›n› önlemek, binalar›n ve çevrenin ko-
runumunu sa¤lamak, ambalaj konusunda kullan›c›lar› bilinç-
lendirerek ürünlerin üreticiden tüketiciye amaca uygun ulafl›-
m›n› sa¤lamak, dekorasyonda kullan›m ve uygulama kolayl›-
¤› sayesinde maliyet tasarrufu sa¤lamak, sektör olarak güç
birli¤i oluflturmak amac›yla 1996 y›l›nda kurulan Polistren
Üreticileri Birli¤i (PÜD), günümüzde de çal›flmalar›n› bafla-
r›yla sürdürmekte.

Bilindi¤i gibi EPS sektörü tüm dünya ülkelerinde oldu¤u
gibi, Türkiye'de de ›s› yal›t›m sektörünün geliflmesi ile birlik-
te büyük ivme kazanm›fl olarak, h›zla büyümektedir.

EPS sektörünün kaydetti¤i bu geliflim ile daha detayl› bil-
gi almak amac›yla Polistren Üreticileri Birli¤i (PÜD) Genel
Sekreteri Murat KENET ile görüfltük;

EPS Haber: Türkiye'de EPS sektörünün büyüklü¤ü hak-
k›nda ne söyleyebilirsiniz? 2009'da 2010'un ilk alt› ay›nda
sektörde üretim miktar›, üretici firma say›s› nedir?

M. Kenet: EPS (Expanded Polistren) sektörü, ›s› yal›t›m
sektörünün geliflmesi ile birlikte son y›llarda büyük ivme ka-
zanm›fl ve h›zl› büyümüfltür. Yürürlü¤e giren “Enerji Perfor-
mans› Yönetmeli¤i” ile binalar›n enerji kimlik belgesi olmas›
zorunlulu¤u ve bu kimlikte binan›n enerji s›n›f›n›n belirlene-
cek olmas› yal›t›m›n önemini artt›racakt›r, çünkü kimse ev
al›rken veya kiralarken enerji sarfiyat› büyük olan evi tercih
etmeyecek enerjiyi az harcayan binalar öne ç›kacakt›r.

Enerjinin de büyük k›sm› binalarda ›s›tma ve so¤utmada
kullan›ld›¤› için, ›s› yal›t›m› enerji s›n›f›n› belirleyen ana un-
surlardan biri olacakt›r.

Yeni binalarda enerji kimlik belgesine 1 Temmuz 2010’da
geçilmesi planlan›yordu ancak altyap› eksikliklerinin tamam-

lanamas› sebebi ile 1 sene ertelendi, mevcut binalarda ise bu
süreç 2017 y›l›na kadar devam edecek, uzun bir süre gibi gö-
züken bu zaman mevcut binalar›m›z›n % 90’›n›n ›s› yal›t›m-
s›z oldu¤u düflünüldü¤ünde asl›nda çok k›sa bir zamand›r.

‹flte bu geliflmeler ›s› yal›t›m›nda en büyük pazar pay›na sa-
hip EPS'nin  kullan›m›n›n artarak sürece¤ini göstermektedir.

Tabii EPS  malzemesi sadece yal›t›mda de¤il, ambalajdan,
otomotive, serac›l›kta fide yetifltirme kal›b› olarak kullan›lma-
s›na, dekoratif malzeme yap›m›na kadar pek çok alanda kul-
lan›lan bir malzemedir.

2009 y›l›nda toplam polistren üretimi pazarda üretim ya-
pan 150’ye yak›n firma ile 4.800.000 m3’lük bir hacme ulafl-

m›flt›r, 2010’da ise bu miktar›n % 15-
20 artmas› beklenmektedir.

Bu miktarlar›n 3.000.000 m3’ü EPS
olarak üretilmekte, derne¤imiz Polis-
tren Üreticileri Derne¤i  (PÜD)’e ba¤l›
olan üye firmalar›m›z ise bu üretimin
yaklafl›k % 80’ini yapmaktad›rlar.

EPS sektöründe pazar›n büyüklü¤üne
ra¤men gerek sürmekte olan ekonomik
kriz, gerek hammaddedeki dövize ba¤l›
olarak yaflanan dalgalanmalar ve gerekse
üreticilerin çoklu¤u aç›s›ndan sektörde
rekabet çok fazla yaflanmaktad›r.

EPS Haber: ‹thalat ve ihracat ra-
kamlar›n› karfl›laflt›rd›¤›n›zda hangisi
ön plana ç›k›yor, neden? 

M. Kenet: EPS hammaddesi hem ül-
kemizde üretilmekte hem de ço¤unluk-
la Avrupa ve Uzak Do¤u ülkelerinden
ithal edilmektedir.

Hammadde aflamas›nda fazla yer
tutmayan polistren, ifllenmesi ile birlik-
te a¤›rl›¤›na göre (ortalama 18-20
kg/m3) çok yer kaplayan bir malzeme
haline gelmesi ile ihracat bak›m›ndan

Polistren Üreticileri Birli¤i (PÜD) Genel Sekreteri Murat KENET;

“EPS sektörü, ›s› yal›t›m sektörünün geliflmesi
ile birlikte son y›llarda büyük ivme kazanm›fl

ve h›zla büyümektedir”

Murat KENET
Polistren Üreticileri Birli¤i (PÜD) Genel Sekreteri
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rekabet flans› azalmaktad›r. Malzeme ancak kompozit bir ke-
sit (sac kapl› ›s› yal›t›m plakas› gibi) veya dekoratif malzeme
(silme, söve, kartonpiyer gibi) haline getirilmesi ile ihracat›
yap›labilen bir malzeme haline gelmektedir.

Keza yerli hammadde üreticimiz de yurtd›fl›na direkt ham-
madde sat›fl› yapabilecek kalite ve kapasitededir.

EPS’nin direkt ihracat imkan› az olsa da ihracat› yap›lan
di¤er malzemeleri tamamlay›c›, koruyucu veya tafl›y›c› olarak
pek çok ihracat malzemesinin sevkiyat›nda çokça kullan›l-
maktad›r.

EPS Haber: Türkiye'de konutlarda bu yal›t›m malzemesi
ne oranda kullan›l›yor? Türkiye topluma bu malzemeden ye-
teri kadar haberdar m›? Geliflmifl ülkelerle karfl›laflt›rd›¤›n›z-
da nas›l bir tabloyla karfl› karfl›yay›z? 

M. Kenet: Türkiye ›s› yal›t›m pazar›n›n yaklafl›k % 60’›
EPS a¤›rl›kl›d›r, enerjinin gittikçe pahalanmas›, ç›kan yönet-
melikler, çevreye karfl› duyarl›l›¤›n artmas› ve kullanan insan-
lar›n memnuniyeti ile birlikte EPS’ye ilgi artmakta ve insanlar
bilinçlenerek EPS’ye daha fazla yönelmektedirler.

PÜD gibi dernekler, ilgili meslek odalar›, üniversiteler gi-
bi kurulufllar da ›s› yal›t›m bilincinin geliflmesi için gayret sar-
fetmekte bu da ›s› yal›t›m›nda farkedilir flekilde bir art›fla ne-
den olmaktad›r.

Bütün bunlara ra¤men polistren kullan›m›nda ve bilhassa
›s› yal›t›m›nda geliflmifl ülkelerin gerisinde bulunmaktay›z  bu
hem ›s› yal›t›m›n›n kendisinde hem de ›s› yal›t›m›n›n kal›nl›-
¤›nda kendini göstermektedir.

Örne¤in Avrupa ülkelerinde ›s› yal›t›m›nda ortalama 15
cm olan EPS kal›nl›¤› Türkiye’de halen 5 cm civar›ndad›r. Av-
rupa’da so¤uktan oldu¤u kadar s›caktan korunmak için de
yap›lan ›s› yal›t›m› bizde halen sadece so¤u¤a karfl› yap›lan
bir fleymifl gibi alg›lanmaktad›r.

EPS Haber: Avrupa ya da di¤er geliflmifl ülkelerle karfl›lafl-
t›rd›¤›n›zda Türkiye'nin EPS malzemesi kullan›m›nda pazar
potansiyelini de¤erlendirir misiniz?

M. Kenet: Avrupa’daki mevcut binalar›n zaten yal›t›ml› ol-
mas› bizim ise % 90 oran›nda yal›t›ms›z binalara sahip olma-
m›z, pazar potansiyelinin çok büyük oldu¤unu göstermektedir.

Ayr›ca yine Avrupa’da tafl›ma kapasitesi düflük zeminlere
sahip kara ve demiryollar›n›n toprak alt seviyelerinde, set in-
flaatlar›nda, istinat duvar arkalar›nda dolgu malzemesi, olarak
kullan›lan EPS, ülkemizde  kullan›lmamaktad›r . 

Ayr›ca ›s› kaç›fllar›n›n çok fazla oldu¤u çat›larda, teraslar-
da EPS’nin kullan›m› Avrupa’ya göre çok azd›r bu da üzerin-
de durulmas› ve muhakkak yap›lmas› gereken bir ›s› yal›t›m
çeflididir.

Derne¤imiz bu konudaki dünya çal›flmalar›n› takip ederek
konuyu araflt›rmakta, üyesi oldu¤u Avrupa EPS üreticileri der-
ne¤i EUMEPS vas›tas› ile her türlü bilgiye kolayca ulaflmakta,
farkl› ve faydal›  kullan›m alanlar›n› ülkemize getirtmeye ça-
l›flmaktad›r. Bu flekildeki de¤iflik uygulamalar›n ülkemize gir-
mesi ile EPS pazar›n›n büyüyece¤i, ülkemize katma de¤er ka-
taca¤› aç›kt›r. 

EPS Haber: Yasa koyucu taraf›ndan son dönemde “Bina-
larda Enerji Performans” ve “Is› Yal›t›m” yönetmelikleriyle
yal›t›m ve izolasyon sektörünü birebir ilgilendiren düzenle-
meler yap›ld›. Bu düzenlemeler yeterli mi, sektör bekledi¤i
dönüflleri ald› m›?

M. Kenet: EPS  sektörü, ›s› yal›t›m sektörünün geliflmesi ile
birlikte son y›llarda büyük ivme kazanm›fl ve h›zl› büyümüfl-
tür. Yürürlü¤e giren “Enerji Performans› Yönetmeli¤i” ve
mevcut “Is› Yal›t›m Yönetmelikleri” binalar›n enerji ihtiyaç-
lar›n›n hesaplanmas›, düzenlenmesi tamamlanm›flt›r. Binala-
r›n enerji kimlik belgesi olmas› zorunlulu¤u ve bu kimlikte bi-
nan›n enerji s›n›f›n›n belirlenecek olmas› yal›t›m›n önemini
artt›racakt›r, çünkü kimse ev al›rken veya kiralarken enerji
sarfiyat› büyük olan evi tercih etmeyecek enerjiyi az harca-
yan binalar öne ç›kacakt›r.

Enerjinin de büyük k›sm› binalarda ›s›tma ve so¤utmada
kullan›ld›¤› için, ›s› yal›t›m› enerji s›n›f›n› belirleyen ana un-
surlardan biri olacakt›r.

Yeni binalarda enerji kimlik belgesine geçifl çal›flmalar›
devam etmekte 1 y›l içinde yap›lmas› planlanmakta, mevcut
binalarda ise bu süreç 2017 y›l›na kadar devam edecek, uzun
bir süre gibi gözüken bu zaman mevcut binalar›m›z›n % 90’›-
n›n ›s› yal›t›ms›z oldu¤u düflünüldü¤ünde asl›nda çok k›sa bir
zamand›r.

Devletimizin yal›t›m konusundaki yaklafl›m› do¤ru olmak-
la birlikte çok geç kal›nm›flt›r, bundan sonraki ad›mlarda ya-
l›t›m›n maddi olarak da desteklenmesi, teflvik edilmesi, KDV
oranlar›n›n yal›t›m malzemelerinde kald›r›lmas› veya düflü-
rülmesi gerekmektedir. Her y›l yak›t olarak yurtd›fl›na ödedi-
¤imiz milyonlarla ifade edilen döviz miktar› düflünüldü¤ünde
vergi al›nmamas› ile devletin kazanc›n›n çok daha fazla ola-
ca¤› aç›kt›r. Ayr›ca ›s› yal›t›m› konusunda denetlemelerin
azami yap›lmas› gerekmektedir.

Sektör tüketiciden gerekli ilgiyi zaten uzun süredir gör-
mekteydi, bafllam›fl olan hareketlilik artarak sürecek, bundan
hem son kullan›c› hem de devletimiz kãrl› ç›kacakt›r.

EPS Haber: Enerji Kimlik Belgesi alma zorunlulu¤u bu
hafta bir y›l daha ertelendi? Bu durumu nas›l de¤erlendiriyor
sunuz? Sektöre etkileri nas›l olur?

M. Kenet: Altyap›n›n tamamlanmad›¤›n› düflünüyorum,
eksiklikler tamamlanmadan do¤ru sonuç al›namazd›, keflke
vaktinde tamamlayabilselerdi. Neticede yola ç›k›ld›, er ya da
geç bu ifl sonuçlanacak ve bundan ülke olarak hepimiz ka-
zançl› ç›kaca¤›z.

Yeni yap›lan binalar›n zaten tamam›na yak›n›nda art›k ›s›
izolasyonu yap›l›yor, bu gecikmenin sektörü olumsuz etkile-
yece¤ini düflünmüyorum.

EPS Haber: “Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i” 1
Nisan 2010 tarihi itibariyle revize edildi. Bu süreçte yap›lan
revizyonlar sizin beklentilerinizi karfl›l›yor mu? 

M. Kenet: Bu süreç yafland›kça eksiklikler görülecek ve ta-
mamlanacak, revizyonlar› olumlu karfl›l›yorum. Bu aflamada
ilgili meslek odalar›n›n ve üniversitelerdeki araflt›rma görevli-
lerinin daha fazla katk› yapmas› sa¤lanmal›.

Yönetmelikler sonras› ad›mlarda bilhassa Yap› Denetim
Firmalar›na ve müteahitlere büyük sorumluluk düflmekte,
do¤ru malzemenin ancak do¤ru uygulama ile ifle yarayaca¤›
unutulmamal›d›r.

EPS Haber: Son olarak de¤inmek istedi¤iniz baflka bir hu-
sus var  m›?

M. Kenet: Son tüketici ve konu ile ilgili müteahitler, sek-
törel ve EPS ile ilgili daha genifl bilgiyi internet sitemiz
www.pud.org.tr’den ö¤renebilir ve info@pud.org.tr adresi-
mizle irtibata geçebilirler.
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Y›ll›k ›s›tma ve so¤utma enerjisi ihtiyac› metrekarede 15
kWh yani yaklafl›k 4 TL olan binalar “Pasif Ev” olarak s›n›f-

land›r›l›yor. K›saca 150 metrekare bir evin bütün y›l boyunca
›s›tma ve so¤utma gideri toplamda sadece 600 TL yani ayda or-
talama 50 TL olarak hesaplanabilir. Bir bina ilk yap›ld›¤›nda
pasif ev olarak tasarlanabilece¤i gibi sonradan yap›lan yal›t›m-
la gerekli de¤erlere ulaflmak da mümkün olabiliyor.

Enerji verimlili¤i 
Is› yal›t›m› ile enerji verimlili¤i, enerji fiyatlar›n›n yüksel-

di¤i günümüzde aile bütçesine katk› sa¤layacak en önemli ta-
sarruf kalemi. Ayr›ca enerji konusunda d›fla ba¤›ml› olan bi-
zim gibi ülkelerde d›fl ticaret dengesine olumlu katk› sa¤laya-
cak bir unsur. Is›  yal›t›m›n›n faydalar› enerji verimlili¤iyle s›-
n›rl› kalm›yor. Ayn› zamanda bina içindeki sabah-akflam olu-
flan  ›s› de¤iflikliklerini minimuma indirerek sa¤l›kl› ve konfor-
lu bir yaflam sa¤l›yor. Mekanlar hiç bir zaman afl›r› ›s›n›p, afl›-
r› so¤umuyor. Pencere  ve duvar önlerindeki ›s› ile evin di¤er
yerlerindeki ›s› ayn› kal›yor. 

Küresel katk›
Atermit  kaliteli bir ›s› yal›t›m› için  klasik beyaz EPS'si

Aterpor ile, yal›t›m kal›nlaflt›kça yerden kaybetmemek için
ayn› kal›nl›klarda daha fazla ›s› yal›t›m› sa¤layan Aterpor Ne-
o ya da Gümüfl Aterpor gibi ürünleri öneriyor. Aterpor Neo,

BASF SE'nin gelifltirdi¤i Neopor (BASF tescilli ticari markas›)
kullan›larak üretilmifl,  grafitle güçlendirilmifl bir ›s› EPS yal›-
t›m levhas›. Gümüfl Aterpor ise Ineos Nova'n›n gelifltirdi¤i
karbonla güçlendirilmifl bir EPS ›s› yal›t›m levhas›. Bu ürünler
ile tasarruf yapmak, do¤al kaynaklar›n korunmas›na da katk›
sa¤l›yor. Ayr›ca enerji tüketiminin azalt›lmas› karbondioksit
sal›n›m› aç›s›ndan da küresel ›s›nmaya karfl› katk› sa¤lam›fl
oluyor. 

Daha fazla bilgi için www.atermit.com sayfas›n› ziyaret
edebilirsiniz. 

Küresel ›s›nmaya yeni çözümler...
• Atermit'in gelifltirdi¤i yal›t›m  ürünleriyle yüzde 90'lara varan enerji tasarrufu sa¤layan “Pasif Evler”

infla etmek mümkün. “Pasif Ev” kavram› ilk kez 1990 y›l›nda Almanya'da gelifltirilmifl, daha sonra za-
man içinde di¤er Avrupa ülkeleri ve ABD'de de yayg›nlaflmaya bafllam›fl.  
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Enerji kimlik belgelerinin haz›rlanabilmesi
için gerekli bilgisayar program›n›n haz›rl›k-

lar›n›n tamamlanmas› ve gerekli teknik perso-
nelin yetifltirilmesi ile, enerji kimlik belgeleri 1
Ocak 2011 itibariyle verilmeye bafllanacak.
Bu tarihten itibaren yeni binalarda zorunlu
olacak enerji kimlik belgesi 2017 y›l›ndan iti-
baren ise mevcut binalarda da zorunlu olacak.

Enerji Kimlik Belgeleri binalarda enerji ve-
rimlili¤ini artt›rmay› ve bununla birlikte çevre
kirlili¤ini, do¤aya sal›nan karbondioksit ve di-
¤er zehirli gazlar›n azalt›lmas›n›, ayr›ca fosil
yak›t tüketiminin azalt›lmas›n› yani do¤al kay-
naklar›n korunmas›n› hedeflemektedir.

Binalar›n enerji kimlik belgesi alabilmesi
için, enerji performanslar›n›n belirlenmesi ge-
rekiyor. Bir binan›n enerji performans›n›n be-
lirlenmesi, binan›n metrekare bafl›na düflen
y›ll›k enerji tüketiminin ve bu de¤ere göre kar-
bondioksit sal›m›n›n hesaplanmas›, enerji tü-
ketim ve karbondioksit sal›m miktarlar›n›n re-
ferans bir binan›nki ile k›yaslanmas›, k›yaslama sonucuna gö-
re binan›n A-G aras› bir enerji s›n›f›na yerlefltirilmesi ile ger-
çeklefliyor A s›n›f›, enerji performans› en yüksek binay›, G s›-
n›f› ise en düflük binay› temsil ediyor.

Enerji kimlik belgesi s›n›f› yüksek (A s›n›f› gibi) olan konu-
tun bu özelli¤i, s›n›f› alçak olan (G s›n›f› gibi) konuta k›yasla
sat›fl ve kiralama bedellerine pozitif yönde etki edecektir. Bir
baflka deyiflle, al›c› veya kiralayan enerji kimlik belgesi s›n›f›

yüksek olan konutu di¤erine tercih edecektir.
Yönetmelik ile en baflta ›s› yal›t›m› art›k bir keyfiyet de¤il

zorunluluk oluyor. 
Türkiye'nin enerjide yaklafl›k yüzde 80 civar›nda d›fla ba-

¤›ml› bir ülke oldu¤u ve enerjinin yaklafl›k yüzde 30’unun ko-
nutlarda tüketildi¤i düflünülürse bu binalarda gerçeklefltirile-
bilecek tasarruf oran›n›n yüzde 40-50, tasarruf miktar›n›n da
y›lda yaklafl›k 6-7 milyar dolar civar›nda olmas› demek.

5 Aral›k 2008 tarihli Binalarda Enerji Performans› Yö-
netmeli¤i'nin yay›nlanmas› ile, yeni ve bin metrekareden
büyük mevcut binalar›n enerji kimlik belgesi almas›n› yasal
olarak zorunlu k›ld› ve yönetmelik 5 Aral›k 2009 itibariyle
yürürlü¤e girdi, yönetmelikle ilgili hesaplama program›n›n
kullan›lmaya bafllanaca¤› 1 Ocak  2011’e kadar kimseye bu
belge sorulmayacak fakat bundan sonra yap›lacak, yeni bi-
nalar›n ruhsatlanmas›nda bu belge proje ekinde belediye-
lerce istenecek. Yeni yap›lacak binalar›n limitli y›ll›k enerji
tüketimi miktar›na göre “Enerji Kimlik Belgesi” düzen-
lenmesi gerekecek ve belediyeler binalar›n ›s› yal›t›ml› olup
olmad›¤›n› denetleyecek.

Binalarda bulunmas› zorunlu olacak bu belge, binalar›n
görünür bir yerine as›lacak, belgenin, asgari olarak binan›n
enerji ihtiyac› ve enerji tüketim s›n›fland›rmas›, yal›t›m özel-
likleri ve ›s›tma-so¤utma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgile-
ri içerecek.

Yönetmelik ilk etapta yeni binalar› kapsayacak, mevcut
binalarda ise sisteme uyum için 2017 y›l›na kadar süre tan›n-
d›, binalar›m›z›n % 90’›n›n ›s› yal›t›ms›z oldu¤u düflünülürse
az bir süre var, bu süreye kadar enerji kimlik belgesi olmayan
›s› yal›t›m› yap›lmayan bina kalmamas› hedefleniyor.

Ülkemizin yurtd›fl›na ba¤›ml› kalmas›na ve sürekli borç-
lanmas›na yol açan enerji ithalat› bu sayede azalacak ve kay-
naklar›m›z› baflka alanlarda kullanabilece¤iz. Is› yal›t›m› ile
enerji tasarrufuna yönelik yap›lan yat›r›m›n ileriye dönük en
kãrl› yat›r›mlardan biri oldu¤u da aç›kken ve ›s› yal›t›m› ko-
nusunda bu kadar geç kalm›flken, yönetmelik ülkemizin, in-
sanlar›m›z›n ve çevre aç›s›ndan son derece olumlu ve büyük
bir ad›md›r.

Bu noktada ise ekonomik, verimli ve güvenilir olan EPS ile
›s› yal›t›m›na olan ihtiyaç artarak devam edecektir.

PÜD-Polisteren Üreticileri Derne¤i

ENERJ‹ K‹ML‹K BELGELER‹ 1 OCAK 2011’den
‹T‹BAREN VER‹LMEYE BAfiLANACAK...



EPS HABER

17

BASF, yaklafl›k 50 y›l önce genlefltirilebilen polistirenin
(EPS) icad› ile dünyay› önemli bir buluflla tan›flt›rd›. EPS

bugün halen Styropor® markas› ad› alt›nda dünya çap›nda ak-
la ilk gelen yap› malzemelerinden biri. Styropor®'un y›llar
içerisinde özellikleri gelifltirildiyse de, ›s›y› iletkenli¤inin dü-
zeltilmesi yolundaki do¤al s›n›rlar›n aflma aray›fl›nda BASF
yeni nesil ›s› yal›t›m malzemesi Neopor®'u gelifltirdi.

BASF'in uzun ve derinlemesine araflt›rma çal›flmalar› so-
nucunda gelifltirilen ve patentler ile güvence alt›na al›nan
Neopor® grafit katk›s› ile modifiye edilmifl genlefltirilebilen
polistirendir. Neopor®'un içerdi¤i çok küçük grafit parçac›k-
lar› ›s› ›fl›n›m›n› yans›t›yor ve malzemeye gümüfl grisi parlak-
l›¤›n› kazand›r›yor. Bu k›z›lötesi emiciler ve yans›t›c›lar mal-
zemenin ›s› iletkenli¤ini düflürerek yal›t›m kapasitesini önem-
li derecede art›r›yor. Bu özellik hem basit hem kritik bir avan-
taj yarat›yor. Neopor®, ›s› yal›t›m levhas›n›n termal özellikle-
rini korurken kal›nl›¤›n› yüzde 20 azaltmaya veya levhay› ay-
n› kal›nl›kta b›rakarak termal performans›n› yüzde 20 art›rma-
ya olanak tan›yor.

Neopor®'un küçük boncuklar fleklindeki hammaddesi  EPS
tesislerindeki köpük iflletmelerinde geleneksel EPS makinala-
r›nda genlefltirilerek gümüfl grisi renginde köpük bloklar, lev-
halar ve kal›pl›  parçalar haline getiriliyor. Gümüfl girisi ren-

giyle  beyaz EPS'den ve köpüklerden görsel anlamda farkl›la-
flan Neopor® do¤rudan günefl ›fl›¤› alan mekanlarda parlama
yapmayan görünümü ile uygulama kolayl›¤› sa¤l›yor.

Neopor®'dan üretilen köpükler geleneksel EPS malzeme-
lerine k›yasla daha iyi yal›t›m performans› gösteriyor ve bu ›s›
iletkenli¤inin belirgin bir flekilde daha düflük oldu¤u anlam›-
na geliyor. 

Grafikte görüldü¤ü üzere Styropor® yal›t›m malzemesi ile
15 kg/m3’lük bir yo¤unlukta 0,038(W/m-K) lambda de¤eri el-
de ediliyor. Is› ‹letkenlik Grubu 035'e ise  23,5 kg/m3’lük bir
yo¤unluktan itibaren ulafl›l›yor. 15 kg/m3'lük yo¤unluktaki
Neopor ise yaklafl›k 0,033(W/m-K) lambda de¤erine sahip ve
bu de¤er ile de ›s› iletkenlik grubu 035'e problemsiz ulafl›la-
biliyor.

Neopor® ve kullan›m alanlar›
Neopor® geleneksel EPS'nin ›s› yal›t›m› için kullan›ld›¤›

d›fl cephe yal›t›m› (ETICS), iç mekan ve boflluk yal›t›m› ile ICF
sistemler gibi her türlü alanda uygulanabiliyor. 25 ile 26
kg/m3'lük yo¤unluktan itibaren ulafl›labilen 031 ›s› iletim gru-
buna dâhil olan plakalar ise özellikle yüksek enerji verimli ol-
mas› istenen yap›larda-düz çat›larda, çat› kaplama sistemle-
rinde ve taban yal›t›mlar›nda uygulan›yor. Neopor® bugün
Avrupa'n›n birçok bölgesinde pasif evlerin yap›m›nda da ak-
tif olarak kullan›l›yor, s›f›r enerji maliyetli evlerde test ediliyor
ve ›s›nma masraflar›n›n tamamen ortadan kalkmas›na büyük
ölçüde katk›da bulunabiliyor. 

BASF, Neopor®'u hammadde olarak tedarik etti¤i firmala-
r›n Neopor®'dan üretti¤i gri ›s› yal›t›m levhalar›n› ba¤›ms›z
laboratuvarlarda test ettiriyor. Bu testlerde levhalar›n TS 7316
EN 13163 nolu ›s› yal›t›m standard›n› gerektirdi¤i özelliklere
ve minimum 16 kg/m3 yo¤unlu¤a sahip olmas› bekleniyor.
Ayn› zamanda yal›t›m yoluyla ›s›nma ve so¤utma giderlerinin
azalt›lmas›nda en önemli faktörlerden biri olan ›s› iletkenlik
katsay›s› da tespit ediliyor. BASF, yürüttü¤ü Neopor Kalite
Güven Kampanyas› ile Neopor® levha üreticileri, ›s› yal›t›m
sistemi üreticileri ve son kullan›c›lar için güven ve kalitenin
önemine bir kez daha dikkat çekiyor.

Neopor'la ilgili ayr›nt›l› bilgiye neopor.com.tr adresindeki
internet sitesinden ya da neopor-tr@basf.com adresine e-pos-
ta gönderilerek ulafl›labiliyor.

ISI YALITIMINDA GERÇEK GR‹ NEOPOR®
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Ankapor Yal›t›m ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim fiirke-
ti 2007 y›l›n›n May›s ay›nda % 100 yerli sermaye yap›s›y-

la Ankara Sanayi Odas› 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisin-
de genlefltirilmifl polistiren levha fabrikas› ile üretim hayat›na
bafllam›flt›r. Ankara'da EPS üretiminde kalite anlay›fl›n› birin-
ci hedef seçen flirket, bu anlay›fl› ile 3 y›l içerisinde özellikle
‹ç Anadolu Bölgesi'nde müflterilerine EPS ›s› yal›t›m malze-
melerine güven duygusu afl›lam›flt›r. Hem beyaz hem pembe
renkli EPS levhalarla birlikte, hammaddesi BASF  firmas›ndan
elde edilen grafit emdirilmifl, gri Neopor levhar›nda üretimi
yine firma taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Piyasaya sunulan
tüm levhalar ›s› köprülerini minimize eden kanall› ve kenar-
lar› binili olarak da üretilebilmektedir. Enjeksiyon ürünlerde
ise lamba göbekleri, tavan kaplamalar›, kartonpiyerler, bal›k
kutular›, dondurma kutular› ve yerden ›s›tma sistem plakalar›
gibi genifl bir ürün grubuyla tüketicilere hizmet vermektedir.   

fiirket, 2008 y›l›n›n fiubat ay›nda y›ll›k 50.000 ton kapasi-
teli yap› kimyasal› tesisini devreye alarak yat›r›m ata¤›n› sür-
dürmüfltür. Ankapor markas›yla sunulan EPS ürünlerin yan›n-
da Forward markas›yla piyasaya arz edilen yap› kimyasal›
ürünleri de k›sa sürede bu alanda aran›lan bir marka haline
gelmifltir. Forward Yap› Kimyasallar› grubundaki ürünler, her
geçen gün daha da gelifltirilip çeflitlendirilerek CE, ISO
9001:2000, TSE ve TSEK belgeli olarak pazar pay›n› artt›rma-
ya devam etmektedir. Yap› kimyasallar› içerindeki ürün grup-
lar› haz›r harçlar (yap›flt›r›c›lar, derz dolgular, s›va, tamir ve
montaj harçlar›, zemin malzemeleri), ›s› yal›t›m malzemeleri,
su yal›t›m malzemeleri, astarlar ve izolasyon katk›lar› ve be-

ton kür malzemeleri olarak s›ralanabilir. 
Türkiye'de EPS'yi ve yap› kimyasal›n› kendi bünyesinde

üreten ilk firmalardan biri konumunda bulunan flirket, sistem
bütünlü¤ü anlay›fl› içerisinde Thermosaver D›fl Cephe Is› Ya-
l›t›m Sistemleri’ni pazara sunmufltur. Sistem ana bileflenleri-
nin ayn› fabrikada üretiliyor oluflu kalite ç›tas›n›n sürekli yük-
selmesine ve do¤ru bir d›fl cephe ›s› yal›t›m sisteminin Ar-Ge
çal›flmalar›n›n çok daha h›zl› ve güvenilir yap›lmas›na olanak
sa¤lam›flt›r. Thermosaver D›fl Cephe Is› Yal›t›m Sistemleri’nin

tüm bileflenleri Ankapor A.fi.'nin güven-
cesi alt›ndad›r. Sistemi oluflturan bileflen-
lerin niteli¤i ve uyumu flirket laboratuarla-
r›nda düzenli performans testleri ile sa¤-
lanmaktad›r. Thermosaver D›fl Cephe Is›
Yal›t›m Sistemleri’nin teknik destek ve sa-
t›fl sonras› hizmetleri ise yurt çap›nda yay-
g›n uygulamac› ve sat›c› bayi a¤› taraf›n-
dan sa¤lanmaktad›r.

fiirket 2010 y›l›nda bir Alman firmas›y-
la gerçeklefltirdi¤i di¤er projede ise yal›-
t›ml› flap malzemesi Thermoflap'› piyasaya
sunmufltur. Termoflap ses ve ›s› izolasyonu
sa¤layan, kolay uygulanabilen, stabil,
donma-çözünmeye dayan›kl›, rötre yap-
mayan, nem muhteviyat› çok az olan, ya-
y›l› bas›nç ve e¤ilme dayan›m›na sahip,
ultra hafif bir flap malzemesidir. Termo-
flap, EPS boncuklar›, çimento, su ve özel
katk›lardan oluflur ve pinomatik (kuru) flap
makineleri ile at›labilir. Kum ve agrega
içermedi¤i için normal flaplardan 12 kat
daha hafiftir. fiirket Thermoflap katk›s›n›n
Türkiye da¤›t›c›s›d›r.

Düzenli flirket içi e¤itimleri ve yeni-
likçi anlay›fl› ile Ankapor A.fi., yal›t›m
sektöründeki faaliyetlerine büyüyerek
devam etmektedir.  fiirket, kaliteyi en
ekonomik flekilde ve çevreye duyarl›
yöntemlerle yakalamaktad›r. Ankapor
A.fi. ve ürünleri hakk›nda daha fazla bil-
gi için lütfen www.ankapor.com adresini
ziyaret ediniz. 

EPS ve yap› kimyasal›n› kendi bünyesinde üreten firma;
“ANKAPOR”

Bülent AKIN
Ankapor Sat›fl Müdürü

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Binalar›
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Son y›llarda pek çok sektöre ulaflan EPS, ürün çeflitlili¤i sayesinde
alternatiflerine ciddi bir rakip haline gelmifltir.   
Genel olarak EPS denince akla ilk gelen mantolama olmaktad›r.

Mantolama özellikle son y›llarda ve 2009 y›l› sonunda Binalarda
Enerji Performans› Yönetmeli¤i'nin yürürlü¤e girmesiyle gereken
önemi görmeye bafllam›flt›r. Ancak mantolama ile gündeme oturan
EPS, ürün çeflitlili¤i ile asl›nda pek çok sektöre hizmet vermektedir. 

Antpor Ltd. fiti., Gencer Grup'un bir üyesi olarak 2001 y›l›nda,
grubun temel görüflü olan yenili¤e, kaliteye özen ilkesiyle faaliyete
geçti. Çok k›sa bir süreçte ürün çeflitlili¤i artt›r›ld› ve EPS’den farkl›
sektörlerin de yararlanmas›na yönelik ürünlerin üretimi bafllat›ld›.  

‹nflaat sektörü için EPS çok kapsaml› bir malzemedir. EPS’yi sa-
dece mantolama ile anmak yanl›fl bir yaklafl›m olacakt›r. Bugün EPS
tavan kaplamalar›, lamba göbekleri, kartonpiyer olarak iç mekanla-
ra; söve olarak da d›fl mekanlara estetik ve fl›k görünümler kazan-
d›rmakta. ‹nflaat sektörü için EPS’nin en çok avantaj sa¤lad›¤› ürün-

se flüphesiz EPS asmolenler. EPS’nin asmolen, gerek bina yükünün
azalt›lmas›nda, gerekse ›s› ve ses yal›t›m› sa¤lanmas›nda muadille-
rini geride b›rakmaktad›r. Talep edilen ölçülerde üretilebilen bu
ürünün tafl›nmas› ve uygulanmas› da son derece pratik ve kolayd›r. 

Bilindi¤i gibi EPS ›s› iletkenlik de¤erleri, hafifli¤i, nakliye ve
uygulamas›ndaki kolayl›k nedeniyle  yal›t›mda en çok kullan›lan
malzemelerden biri. Bunun yan› s›ra ›s› yal›t›m›n›n, ortam s›cak-
l›¤›n›n korunmas›n›n g›da sektöründe de ne denli önemli oldu¤u
ortada. Bu gerekçeler nedeniyle Antpor, g›da sektörüne de farkl›
boyut ve tafl›ma kapasitelerindeki sebze ve bal›k kutular›yla hiz-
met etmekte. Bal›k ve sebze kutular› kapakl› ve kapaks›z olarak
kullan›labilen, uzun süreli nakliyelere uygun yine uzun süre bo-
yunca içindeki g›da ürünlerini hasar görmekten, s›cakl›k de¤iflim-
leri nedeniyle bozulmaktan son derece sa¤l›kl› bir flekilde koru-
yan bir üründür. EPS bal›k ve sebze kutular› hem g›da hem de in-
san sa¤l›¤›na dost ürünlerdir. 

Ambalaj ürünlerinden bahsederken mermer kutular›n› da es
geçmemek gerek. Özellikle ihracatta mermer ve granit ürünlerin
hasar görmeden tafl›nabilmesini sa¤layan bu kutular özenle flekil-
lendirilmifl bu k›ymetli ürünler için özel olarak tasarlanm›flt›r. Mer-
mer kutular›n›n kullan›m› eme¤e olan sayg›n›n gösterilmesinde bel-
ki de en do¤ru yol…  

EPS asl›nda tar›m sektöründe de önemli bir yer iflgal etmektedir.
EPS fide tepsileri tar›m sektöründe son derece yo¤un kullan›lan bir
ürün. Fide yetifltiricili¤inde, farkl› sebze ve meyvelerin fideleri,
özelliklerine göre farkl› niteliklerdeki tepsilerde üretilmekte ve ta-
fl›nmaktad›r. 

Fide tepsileri sayesinde ürünler seralarda sa¤l›kl› bir flekilde ye-
tifltirilmekte ve zarar görmeden tafl›nabilmektedir. 

Özetle EPS sadece mantolama ürünü de¤ildir. Kullan›m alan› ve
ürün yelpazesi son derece genifl, sa¤l›kl› ve pratik bir malzemedir. 

Antpor, temel görüflü olan yenili¤e, kaliteye özen
ilkesiyle çal›flmalar›n› baflar›yla sürdürüyor...

Fide Tepsisi
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Yap› fizi¤i aç›s›ndan en uygun yal›t›m flekli, ›s› köprü-
lerinin oluflumuna meydan vermeyen, sürekli ve ke-

sintisiz bir yal›t›m oluflturan d›flardan ›s› yal›t›m› (manto-
lama) sistemidir. Bu yal›t›m sistemi ile ›s› yal›t›m› sa¤lan-
makta ve böylece binalar›n ›s›l konforu ve dolay›s›yla
yaflam konforu artt›r›lmaktad›r. Ayr›ca, bina d›fl kabu¤u
ve tafl›y›c› sistemleri atmosfer ve d›fl etkenlerden koruna-
rak yap›n›n servis ömrü de uzat›lmaktad›r.

D›flardan ›s› yal›t›m› sistemi uygulamalar›yla yak›t ve
elektrik sarfiyatlar›nda iklim ve yap› flartlar›na göre %
50'ye varan tasarruf sa¤lanabilece¤i gibi ›s›tma ve so¤ut-
ma cihazlar›n›n daha düflük kapasiteli olanlar› seçilerek,
bu cihazlar›n ilk yat›r›m maliyetleri de düflürülebilir.
Mantolama uygulamalar›nda di¤er yal›t›m malzemeleri-
ne göre çok daha ekonomik olan EPS kullan›larak hem
malzeme maliyetlerinde tasarruf, hem de yukar›da belir-
tilen konularda ekonomiklik sa¤lanabilir.  

EPS ile yap›lan d›flardan ›s› yal›t›m› sistemini flu flekil-
de tan›mlayabiliriz: Fabrikada üretilen sistem ürünleri-
nin EPS ›s› yal›t›m levhalar› ile tüm opak yüzeylere kesintisiz
bir flekilde ve pencere/kap› birleflimlerinde ›s› köprüleri olufl-
turmayacak flekilde flantiyede uygulanmas›yla gerçeklefltiri-
len sistemdir. Sistem üreticisi taraf›ndan, tamamlanm›fl bir sis-
tem olarak teslim edilir ve sistemin üreticisi taraf›ndan sistem
ve uygulama yüzeyi için seçilen en az afla¤›daki katmanlar-
dan oluflmal›d›r: 

1. Is› yal›t›m levhas› yap›flt›r›c›s›
2. EPS ›s› yal›t›m levhas›
3. Is› yal›t›m levhas› s›vas›
4. File
5. Mekanik tespit (dübel)
6. Son kat kaplama
D›flardan ›s› yal›t›m› sistemi (mantolama) uygulamalar›nda

kullan›lacak olan EPS ›s› yal›t›m levhalar›n›n çeflitli tipleri
mevcuttur. Bu mevcut çeflitler, EPS levhalar›n üretim flekille-
rine (düz kesim, geçmeli veya tekstürlü) göre veya kullan›lan
gelifltirilmifl EPS hammadde tiplerine (›s› yal›t›m özelli¤i iyi-
lefltirilmifl veya su emmesi azalt›lm›fl hidrofob özellikli) göre
de¤iflmektedir. Bu mevcut üretilen çeflitlerin uygun tipleri d›-
flardan ›s› yal›t›m sistemlerinde kullan›labilirler.

D›flardan ›s› yal›t›m› sistemi (mantolama) uygulamalar›nda
kullan›lacak olan EPS ›s› yal›t›m levhalar›n›n yap›da yal›t›m
amaçl› kullan›lacaklar›ndan dolay› Türk Standart› TS 7316
EN 13163'e uygun flekilde, Yang›n Karfl›s›ndaki Davran›fl S›-
n›f› B1 olan ve en az 15 kg/m3 yo¤unlukta üretilmifl olmalar›
gerekmektedir. Ayr›ca bu levhalar›n cepheye uygulanmala-
r›ndan sonra boyut stabilitelerinin sa¤lanmas› için levhalar›n
dinlendirilmifl olmalar› gerekmektedir. Dinlendirme için üre-

ticiler taraf›ndan önerilen ve hem ülkemizde hem de yurtd›-
fl›nda uygulanan süre  ortalama 4 haftad›r.

D›flardan ›s› yal›t›m› sistemi (mantolama) uygulamalar›nda
s›va çatlaklar›n›n oluflmas›nda ›s› yal›t›m levhas›n›n yo¤unlu-
¤u önemli bir etki oluflturmaktad›r. Levhan›n yo¤unlu¤u art-
t›kça E, Elastisite Modülü artmakta, yani flekil de¤ifltirme ka-
biliyeti azalmaktad›r. Atmosfere aç›k olan s›va, s›cakl›k de¤i-
flimleri (gece-gündüz, yaz-k›fl) sonucu büyük ›s›l gerilmeler
alt›nda kal›r ve önemli miktarda flekil de¤ifltirme (uzama-k›-
salma) yapar. E¤er arkas›ndaki ›s› yal›t›m levhas› bu flekil de-
¤ifltirmeye uyum sa¤layamazsa s›va çatlar. Ancak bu sebeple
yo¤unlu¤un istenildi¤i kadar düflürülmesi de mümkün de¤il-
dir. Çünkü düflük yo¤unluklarda ise cephedeki rüzgar etkile-
ri sonucu meydana gelen cepheye dik do¤rultudaki çekme
gerilmeleri, malzemenin yüzeye dik do¤rultudaki çekme mu-
kavemetini aflaca¤›ndan hasar oluflabilir. Sonuç olarak man-
tolama uygulamalar› için çok yüksek ve düflük yo¤unluktaki
›s› yal›t›m levhalar› tavsiye edilmez ve bu uygulamalar için
kullan›lacak EPS malzemelerin önerilen tipleri EPS 50 (% 10
deformasyondaki bas›nç gerilmesi 50 kPa) olan 15-16 kg/m3

yo¤unluk aral›¤›ndaki ürünlerdir.
EPS'nin d›flardan yal›t›m uygulamalar›ndaki bir di¤er

avantaj› da buhar difüzyon katsay›s›d›r. Yap› fizi¤i kurallar›-
na uygun olarak yap›lar›n teneffüs etmeleri, yani yap›n›n içe-
risinde oluflan su buhar›n›n kolayca d›flar› ç›kabilmesi gerek-
mektedir. EPS'nin buhar difüzyon direnç katsay›s›, mantola-
ma uygulamalar›nda tavsiye edilen yo¤unluk de¤erleri için
20-40 aral›¤›ndad›r. Bu buhar difüzyon katsay›s› de¤erlerine

DIfiARDAN ISI YALITIMI S‹STEMLER‹NDE
(MANTOLAMA) KULLANILAN EPS ISI 

YALITIM LEVHALARINDA D‹KKAT 
ED‹LMES‹ GEREKEN HUSUSLAR 
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sahip EPS ›s› yal›t›m levhalar›n›n mantolama uygulamalar›n-
da kullan›lmas›yla yap›n›n tafl›y›c› eleman ve duvar kesitle-
rinde yo¤uflmaya ve yap›n›n iç duvarlar›nda rutubetlenme ve
küflenmeye sebebiyet verilmez. 

Bu bahsi geçen özellikler d›fl›nda d›flardan ›s› yal›t›m sis-
temlerinde dikkat edilmesi gereken di¤er bir husus da su bas-
man seviyesinde ve toprak seviyesinden itibaren darbeye aç›k
olan ve suya maruz kalma riski yüksek olan yüzeylerde kul-
lan›lacak EPS levhalar›n özellikleridir. Bu yüzeylerde belirli
bir yüksekli¤e kadar kullan›lacak EPS levhalar›n basma mu-
kavemeti yüksek olan ve su emme de¤eri daha düflük olan
tiplerinin (yo¤unlu¤u yüksek olan, yüksek basma dayan›m›na
ve düflük su emme de¤erlerine sahip EPS çeflitleri veya yük-
sek basma dayan›ml›, su emme de¤eri düflük, hidrofob özel-

likli ve bu tip uygulamalar için özel olarak gelifltirilmifl EPS
çeflitleri) kullan›lmas› önerilir.

D›flardan ›s› yal›t›m sistemlerinde (mantolama) uygun
hammaddeyle, uygun flekilde üretilmifl ve depolanm›fl EPS ›s›
yal›t›m levhalar›n›n çeflitleri kullan›lmas› durumunda uygula-
mada ve sonras›nda malzemeden kaynaklanan herhangi bir
problemle karfl›lafl›lmas› söz konusu de¤ildir. Ancak, sistemin
ifllevini yerine tam ve do¤ru olarak getirilebilmesi için siste-
min bünyesinde bar›nd›rd›¤› farkl› birçok malzemenin ve ya-
p›lan iflçili¤in kalitesinin de öneminin unutulmamas› gerekir. 

Yararlan›lan Kaynaklar:
1. TS 7316 EN 13163:  Is› Yal›t›m Mamulleri-Binalar ‹çin-Fabrikas-

yon Olarak ‹mal Edilen Genlefltirilmifl Polistren Köpük-Özellikler.
2. EN 13499: Thermal insulation products for buildings-External

thermal insulation composite systems (ETICS) ba-
sed on expanded polystyrene-Specification (Bina-
larda kullan›lan ›s› yal›t›m malzemeleri-Genlefltiril-
mifl Polistren köpük ile yap›lan d›fltan kompozit ›s›
yal›t›m sistemleri (ETICS)-Özellikler).

3. TS 825: Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar› Stan-
dard›.

4. Is› yal›t›m uygulama kurallar›-Binalarda-
Genlefltirilmifl polistren köpük (EPS) ile, PÜD Polis-
tren Üreticileri Derne¤i.

5. Is› Yal›t›m›nda EPS Beyaz Güç, PÜD Polis-
tren Üreticileri Derne¤i.

6. Bauen mit Styropor®, BASF Ag Ludwigshafen.
7. Sicher Daemmen, Styropor® Polystyrol-

Hartschaum, IVH Industrie Verband Hartschaum.
8. Qualitaetshandbuch, Bundesfachabteilung

Qualitaetssicherung EPS Hartschaum, Industrie
Verband Hartschaum.

9. Bina ve Tesisatta Is› Yal›t›m› Genel Teknik
fiartnamesi, ‹zoder Is› Ses ve Su ‹zolasyoncular›
Derne¤i.

10. D›fl Cephe Is› Yal›t›m Sistemleri (Mantola-
ma), Timur Diz, Mantolama Uygulama Dosyas›,
‹zolasyon  Dünyas›, Mart-Nisan 2004 Say›: 2.

Özellik Sa¤lanmas› Gereken TS EN 13163'teki 
fiartlar S›n›f›

Yüzeylere Dik Çekme Dayan›m›

1. Yap›flt›r›c› ve Mekanik Sistemle 

(Dübel) Tespit Edilmifl ≥ 100 kPa       TR 100

2. Mekanik Sistemle (Raylar ile) 

Tespit Edilmifl ≥ 150 kPa TR 150

Boyut Stabilitesi ± % 0.2 DS(N)2

Gönyeden Sapma Tolerans› ± 2 mm / m S2

Düzlemsellik Tolerans› ± 5 mm P4

Uzunluk Tolerans› ± 2 mm L2

Genifllik Tolerans› ± 2 mm W2

Kal›nl›k Tolerans› ± 1 mm T2

Dald›rmayla Uzun Süreli 

Su Emme De¤eri ≤ 0,5 kg/m2 S›n›r De¤er

Tablo 1.  D›flardan Is› Yal›t›m Sistemlerinde (Mantolama) Kullan›lacak EPS
Levhalar›n Sahip Olmas› Gereken Özellikler (EN 13499)
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Yal›t›m malzemesi ve d›fl cephe profilleri
alan›nda uzman üretici olarak, yüksek

kalite ve yenilikçilik ilkelerini benimsemifl
olan, Austrotherm, 40 y›ll›k bir geçmifle sa-
hip Schmid-Indusrie Holding'e ba¤l› ola-
rak, 2002 y›l›ndan bu yana Türkiye'deki ça-
l›flmalar›n› baflar›yla sürdürüyor.

EPS Haber olarak, Austrotherm'i daha
yak›ndan tan›mak ve yal›t›m malzemesi ve
d›fl cephe profili'nin sektördeki durumu ko-
nusunda bilgi almak için Genel Müdür
Mutlu fiAH‹N ile görüfltük;

EPS Haber: Öncelikle, firman›z›n kuru-
luflu konusunda bilgi verir misiniz?

M. fiahin: 2002 y›l›nda hizmete bafllad›-
¤›m›z ilk dönemde, d›flar›dan getirdi¤imiz
ürünlerimizi piyasaya sunduk. fiu an baflar›y-
la hizmet vermekte olan tesislerimizi kurma-
dan, uzun süre piyasay› ve inflaat sektörünü
izledik. Yabanc› genel müdürlerin yöneti-
minde 4-5 y›l kadar çal›flmalar›m›z› sürdür-
meye devam ettik. Daha sonra Kocaeli-Gebze'de üretim tesis-
lerimizi kurduk. Ancak firmam›z›n iflleyifli tek üretim tesisi ile
yetinmemek üzerine çal›fl›yor. Büyümeye devam edece¤iz. Bu
konudaki pazar araflt›rmalar›m›z› baflar›yla sürdürmekteyiz.

EPS Haber: Piyasaya sunmufl oldu¤unuz ürünleriniz ko-
nusunda da bir aç›klama yapar m›s›n›z?

M. fiahin: Piyasaya “gri” olarak da adland›r›lan karbonlu
›s› yal›t›m levhalar› konusunda iddial› olarak girdik. fiu an
ürün olarak, Beyaz Austroterm EPS F ve EPS F Plus levhalar
a¤›rl›kl› olarak çal›fl›yoruz.

30 kadar söve seçene¤imiz de bulunmakta. Ayr›ca, sipa-
rifl üzerine de üretim yap›yoruz. Avusturya kaynakl› lambda-
por ® hammaddemiz piyasa ortalamalar›na göre daha yüksek
fiyatl›, ancak kalite aç›s›ndan da üstün.

K›sacas›, ürün portföyümüzde yer alan en önemli bölüm
karbonlu ürünlerdir. Yal›t›m konusunda temel üretimimiz EPS
yal›t›m levhas›d›r. Enerji tasarrufu sa¤layan yal›t›m ürünleri

içinde de en önemli ürün ise karbonlu olanlard›r.
EPS Haber: Sizce, üretimde kaliteyi yakalaman›n en

önemli kriterleri nelerdir?
M. fiahin: Firmam›z,Türkiye' ye gelmeden önce Macaris-

tan, Polonya ve Bulgaristan gibi eski Do¤u Avrupa ülkelerin-
de zaten y›llarca üretim yapan bir geçmifle sahipti. Türkiye'ye
belli kalite standart›n› oturtmufl olarak girdik. Tesislerimizde-
ki makinelerimizin hepsi son teknolojinin örnekleri olup, Al-
manya ve Avusturya yap›m› ürünlerdir. Böylece üretimden
kaynaklanabilecek, kaynaflma, gönye bozuklu¤u gibi hatala-
r›n en aza indirgendi¤i bir avantaja sahibiz. 9 y›ld›r Türkiye
pazar›nda baflar›yla hizmet verdi¤imizden kaliteyi yakalad›-
¤›m›z› rahatl›kla söyleyebilirim. Ayr›ca, üretim aflamas›nda
oldu¤u kadar sat›fl ve sonras› hizmetlerde de personelin öne-
mini vurgulamal›y›z. Y›ll›k 300 bin m3'ü aflan kapasitemizi;
Austrotherm markas›, makinelerimiz, hammadde kalitemiz
ve personelimizden oluflan bir kare ile yakal›yoruz.

EPS Haber: Sektörün önümüz-
deki süreçte nas›l flekillenece¤ini
düflünüyorsunuz?

M. fiahin: Geride b›rakt›¤›-
m›z, 2009 y›l› üretim ve sat›fl aç›-
s›ndan kritik bir y›ld›. Ancak, kriz
ortam›nda yapt›¤›m›z giriflimler
hedeflerine ulaflt›.Bayi seçiminde
ön planda tuttu¤umuz güvenilir-
lik kriteri  en baflar›l› ad›md›.
2010 y›l›nda % 30 büyümeyle
sektörün liderli¤ine talibiz. Bilin-
di¤i gibi, yeni yasal uygulamaya
göre, yap›lan her yeni binada ya-
l›t›m yap›lmas› zorunlu. Eski ya-
p›larda da 10 y›l içinde yal›t›m
yap›lmak zorunda. Bu kanun
sektörü oldu¤u kadar tüketiciyi
de bilinçlendirecek. Ve bu da
2011 y›l›nda sektörün büyümesi-
ni sa¤layaca¤› görüflündeyim.

Yüksek kalite ve yenilik;

Mutlu fiAH‹N
AUSTROTHERM Genel Müdürü










