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BAŞKAN’DAN

EPS Sanayi Toplantısı ve EPSDER 17. Olağan Genel Kurul Toplantımızda mevcut yönetimi-
mize vermiş olduğunuz tüm desteklerden ve katılımın çokluğundan dolayı teşekkürlerimizi 
yönetimimiz adına sunarım. Ayrıca Divan Başkanımız EGE-POL Yalıtım Ambalaj Tic. Ltd. 

Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut ÇAĞLAYAN’a başarılı yönetiminden ve biz EPSDER 
ailesine yakışan bir genel kurulu yönetmesinden  dolayı teşekkür ederim.

EPSDER olarak çalışmalarımıza siz üyelerimizden aldığımız destekler ile bu yeni dönemde 
genel anlamda aşağıdaki başlıklar ile devam etmeyi hedefl emekteyiz.
1. Yeni Yangın Yönetmeliği Çalışmaları: Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni Yan-

gın Yönetmeliği Taslak Çalışması üzerinde çalışmaktadır. Bu yeni yönetmelik sektörümüzün 
geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Mevcut yönetmeliğin kalması veya hazırlanmakta olan 
taslak çalışmasında   sanayimizin ve  son kullanıcıların  faydaları doğrultusunda çalışma ve 
lobi faaliyetlerine devam edeceğiz. 

2.  Kalite Denetim Sistemi (KDS): Kalite Denetim Sistemi ile amaçlanan derneğimize  üye olsun  
olmasın tüm üretici fi rmaların ambalaj üzerindeki beyanlarına uygun üretim yapıp yapmadık-
larının KDS yönergesi çerçevesinde denetlenmesidir. Kaliteli üretim geleceğimiz adına çok 
önemlidir. Önce kendi evimizin önünü temizlemek zorundayız. Bu açıdan üreticilerimizin Kalite 
Denetim Sistemi (KDS) çalışmalarına destek vermelerini bekliyoruz.

3.  Üye Sayısı Artırımı ve Üye Olmayan Kuruluşlara Karşı Politikamız: Derneğimize üye olan fi rma 
sayısı ile derneğimize üye olmayan fi rma sayısı (Dekoratif ürün üreticileri hariç) birbirlerine denk 
gibidir. Bilinmelidir ki aile bir bütün olduğu zaman güçlü olur. Sektör daha iyi yerlere gelebilir ve 
temsil edilebilir. Ancak bu sektörde faaliyet gösteren üretim yapan, hammadde satan, makine 
satan, geri dönüşümle uğraşan, dekoratif malzeme üretimi yapan tüm EPS sanayi fi rmalarının 
aramızda olması ile mümkündür. Özellikle üyelerimizden ricam üye olmayan kuruluşları üye 
olmaları konusunda ısrarcı olmaları  ve derneğimize katılımlarını sağlamalarıdır.

4.  “EUMEPS” Proje Sunumu ve İlişkilerimizin Geliştirilmesi: EUMEPS’e tarihimizde ilk kez 
bir proje verir hale geldik. Sayın Murat BAHADIR başkanımız tarafından başlatılan projemizin 
yakın takipçisi olacağız ve Avrupa ile olan ilişkilerimizin daha üst seviyelere çıkarılması için 
vargücümüzle çalışacağız. Derneğimizin desteklenmesi için de bilhassa Avrupa kökenli üretici 
fi rmalarımıza büyük görev düşmektedir ve bu yönde beklentimiz vardır.

5. ÇEVKAK’ın Kapsam Genişletmesi ve Cirosunun Arttırılması: Çok yakında Etics deneylerini 
yapmaya başlayacağız. Bununla hedefl enen ÇEVKAK’ın  daha aktif kullanımı ve karlı bir hale 
getirilmeye çalışılmasıdır. Ayrıca ben tüm üye fi rmalarımızın ürün test ihtiyaçlarında ÇEVKAK’ı 
daha fazla tercih etmelerini rica ediyorum.

6. GEOFOAM Konusunda Uygulama Projesi Yapılması: Çok değerli eski yöneticilerimizle başla-
mış olan ancak gerek bürokratik mevzuatlar gerekse fi ziki yerin belirlenememesinden dolayı 
hayata geçirilemeyen Geofoam uygulaması ile ilgili  İnşallah, bu yeni dönemde yer tespiti 
yapılan Mardin Kızıltepe bölgesinde bulunan  Şehveled köprüsü yol yaklaşım dolgusunda bir 
başlangıç yapılacaktır.
Sözlerime bir sonraki sayıya kadar son verirken  sektörümüze katkılarını sağlayan değerli 

üyelerimize ve okurlarımıza en kalbi sıcak duygularımı gönderir, saygılarımı sunarım.

Sayın EPSDER Ailesi ve Değerli Okurlar
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22 Şubat 2013’de  Porto Bello Hotel  
Antalya, Konyaaltı’nda  EPS 
Mamul Üreticisi, Hammadde 

Tedarikçisi ve EPS Makine Üreticisi 65 fi rma-
nın katıldığı 5. Geniş Katılımlı Sanayi Toplantısı 
ve 23 Şubat 2013’de  EPSDER 17. Olağan 
Genel Kurul Toplantıları Yapıldı ve 2013 -2014 
yılları için EPSDER’in Yeni Yönetimi Seçildi.

Toplantılara derneğe büyük emekleri geç-
miş kişilere  plaket verilmesi ile başlandı. Pla-
ketler Ümit Güneş tarafından  ORCAN A.Ş. 
Cem Canseven,  Orhan Caseven, BASAŞ A.Ş 
Yaman Akyol, Erdem Ateş, ANKAPOR A.Ş 
Murat Bahadır, INEOS STYRENICS Mehmet 
Parlak,  ATERMİT A.Ş Emin Özgür ile Aslan 
Salman ve Prof. Dr. Sn. Şükran Dilmaç’a 
verildi.

Toplantılarda ana gündem maddesi, haksız 
rekabet ve kalitesiz ürün üreten fi rmalara karşı 
yapılabilecek değerlendirmeler oldu.

Yeni süreçte gelinen noktada EPSDER 
üyelerinden ‘’Hizmet Standartları Taahhütna-
mesi ‘’ alınmıştı. Bununla  dernek asil üyelik 
vasıfl arına sahip tüm fi rmaların, kaliteli, ilgili  
standartlara  ve beyanlarına uygun üretim 
yapmaları, yoğunluklara bağlı kalmaları, insan 
sağlığına ve yaşamına zarar verebilecek ürün-
lerin  önlenmesi  ve sanayimizin en büyük 
sorunlarından biri olan haksız rekabet ile 
mücadele edilmeye çalışılması hedefl enmişti.

Bundan sonrasında ise piyasadaki ürünler, 
üyemiz olsun olmasın, tüm fi rmalar nezdinde  
kontrol edilecek, uygunsuzluğu tespit edilen 
dernek üyesi ve üyesi olmayan tüm fi rmalar 
ilk etapta bilgilendirilip uyarılacak. Uygunsuz-
luğun devam etmesi halinde  ise üyelikten 
çıkarma ve  ilgili mercilere (İlgili Bakanlık, 
Belgelendirme Kuruluşları, TSE, TOKİ, KİP-
TAŞ gibi benzeri) bildirilerek gereği yapılacak 
dendi. Bununla ilgili oluşturulan ‘’Kalite Dene-
tim Sistemi –KDS’’ hakkında bilgi verilip, katı-
lımcılardan gelen görüş ve öneriler not edildi.

Dernek üyeliğine ilginin nasıl artırılabile-
ceğinden, sanayimizdeki tesislerin sigorta 
yapılmasında karşılaşılan zorluklara, ilgili 
yönetmeliklerde devam eden çalışmalara, 

düşük kar marjlarına, bilhassa Antalya gibi 
sıcak bölgelerde TS 825’de soğutma yükünün 
hesaplanmamasından kaynaklanan eksikliğe 
kadar pek çok konu konuşulup değerlendirildi.

EPSDER’in her platformda temsil yetkisinin 
artmasının  önemi, ortak faydaların kamu ve 
özel sektöre daha iyi, daha doğru anlatılabil-
mesi gerekliliği,  buna karşın  sanayimizde 
derneğimize üye olmayan fi rmaların çokluğu,  
üye olmayanların  dernek faaliyetlerinden 
maddi ve manevi herhangi bir katkı yapmadan 
sadece faydalanmasının yanlışlığı  konuşuldu. 
Bu haksızlığın önlenmesi için de  henüz der-
neğe üye olmayan tüm sanayi mensuplarının 
derneğe katılımı için bu toplantı vesilesi ile 

GÜNCEL

EPSDER Yönetim Kurulu eski Başkanı Murat Bahadır ve yeni Başkan Ümit Güneş

tekrar çağrı yapıldı. EPSDER’in sektörel çalış-
malarının  üyemiz olmayan fi rmalar tarafından 
da anlaşılıp, bir an önce dernek çatısı altında 
toplanmamız gerekliliği kendilerine bir kez 
daha hatırlatıldı.
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YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Başkan: Ümit Güneş (Grofen)

2. Başkan: Murat Bahadır (Ankapor)

Genel Sekreter: Mehmet Parlak 

(Ineos Styrenics)

Sayman: Abdullah Yurt (Yapıser)

Üyeler: Özden Özdemir 

(Epsa Yalıtım), Fehrebi Terece 

(TRC Yalıtım), Barış Vural (BC Yapı).

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Faruk Tiritoğlu (Tiritoğlu), 

Kadir Orhan Arı (Arpol), 

Galip Özyurt (Özkar), Ufuk Yercan 

(Ege Proses), Tuğba Tok (Tricon), 

Soner Arslan (Dilek), Sami Kurum 

(Akkaya).

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Serhat Maşlak (Panelsan),

Mutlu Şenocak (Kurtz),

Sertaç Sürür (Eastchem).

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Yurdagül Sivri (Deniz Yalıtım),

Kerem Türe (Palmers),

Metin Akannaç (Austrotherm).

HAYSİYET DİVANI ASİL ÜYELERİ

Orhan Özgür (Atermit),

Erdem Ateş (Basaş),

Aslan Salman (Arpol).

HAYSİYET DİVANI YEDEK ÜYELERİ

Mahmut Çağlayan (Egepol), 

Ali Ekin (Iglotek), Sevgül Keskin (Basf).  

Olağan Genel Kurul’da ise EPSDER’in 2012 
yılı mali bilançoları  ile 2013 bütçesi değerlen-
dirildi,  EPS Sanayi ile ilgili  genel değerlendir-
meler  yapıldı ve  özellikle haksız rekabeti önle-
yip, doğru rekabeti yapıp doğru ürün üreten 
firmaları ön plana çıkaracak, Kalite Denetim 
Sistemi-KDS üzerinde durularak biran önce 
tüm firma ürünlerini kontrol edecek şekilde 
etkin hale getirilmesi konuşuldu. 

2 sene için Yönetim Kurulu, Denetim 
Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin belirlen-
diği toplantı sonrası, Yönetim Kurulu Asil Üye-
leri bir araya gelerek kendi aralarında görev 
dağılımı yaptılar. n
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İMSAD’ın Yeni Başkanı, Dündar Yetişener Oldu

İZODER’in Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Der-
neği (İMSAD), 31. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nı 21 Şubat Perşembe günü 

İstanbul Mövenpick Otel’de yaptı. 
İMSAD Genel Kurul toplantısının ilk bölü-

münde Türk İnşaat Sektörünün 2013 yılı 
öncelik ve hedeflerinin ele alındığı sektör 
değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu toplan-
tının ardından 31. Olağan Genel Kurul’da 
İMSAD’ın 2013-2015 döneminde görev alacak 
yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye-
lerinin seçimi gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 

Yalıtım sektörünün çatı derneği, Isı Su 
Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği 
(İZODER)’nin Olağan Seçimli Genel 

Kurul Toplantısı 19 Şubat 2013 tarihinde 
yapıldı. İki yıl süreyle İZODER Yönetim Kurulu 

seçilen  İMSAD’ın yeni dönem Yönetim Kurulu, 
ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
oybirliğiyle Fibrobeton Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Dündar Yetişener’i getirdi.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar 
Yetişener, toplantı sonrasında yaptığı kısa 
değerlendirmede, yönetim olarak devraldıkları 
bayrağı çok daha iyi bir noktada devretmeyi 
hedeflediklerini söyledi.

İMSAD’ın 2013-2015 Dönemi Yönetim 
Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri şu isimler-
den oluşuyor: 

Başkanlığını yürüten Ferdi Erdoğan, ikinci kez 
başkanlığa seçildi. 

Ferdi Erdoğan, her geçen yıl gittikçe büyü-
yen, sektörde etkinliğini artıran İZODER’in, 
vizyonu doğrultusunda yalıtım sektörünün 
tepe örgütü olarak Cumhuriyetimizin 100. 
yılına kadar yalıtım malzemeleri kullanımını 
AB seviyesine çıkarma ve bölgesel güç olma 
yolunda çalışmalarının artarak devam edece-
ğini vurguladı. Yeni Yönetim Kurulu olarak der-
nek üyelerinin ve sektörün güç birliğiyle daha 
büyük başarılara imza atacaklarının altını çizdi. 

İZODER üyelerinin katılımına açık olarak 
Byotell’de gerçekleşen Olağan Seçimli Genel 
Kurul Toplantısı’nda derneğin yeni yönetimi 
belirlenirken, 2013-2015 yılları arasında görev 
yapacak 11. Dönem yönetim kurulu şu isim-
lerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Dündar Yetişener, Adil Baş-
tanoğlu, Ali Ender Çolak, Arif Nuri Bulut, Atilla 
Gürses, Avni Korkut Kulbul, Ercüment Yalçın, 
Fethi Hinginar, Gökhan Görçiz, Hakan Gürdal, 
Kenan Aracı, Mehmet Tunaman, Oktay Alpte-
kin, Yener Güreş, Zafer Aslan, İsmail Turanlı, 
Cemal Yılmaz, Mustafa Tolunay, Ayşegül Tez-
geldi, Turgan Vargı.

Denetim Kurulu: Arın Demir, Müfit Ülke, Tom 
Faruk Akel, Özhan Olcay, Çetin Tecdelioğlu, 
İbrahim Murat Altuğ. n

YÖNETİM KURULU BAŞKANI: 
Ferdi Erdoğan (Kalekim)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Tayfun Küçü-
koğlu (Betek)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Fatih Öktem 
(İzocam)
Yönetim Kurulu Başkan Yrd: Ertuğrul Şen 
(İzoder)
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Turgay Yüksel 
(Himerpa)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: 
Ali Türker (Ode), Buğra Kavuncu (Basf), 
Emrullah Eruslu (Eryap), Haluk Güreren (Trak-
yacam), Harun Hasyüncü (İzoberrock), Kemal 
Çolakoğlu (Balcıoğlu), Levent Gökçe (Weber), 
Levent Pelesen (Mardav), Murat Savcı (Kora-
mic), Ümit Güneş (Grofen). n
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Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2012 
Okur Oylaması Devam Ediyor

2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi Gerçekleştirildi

Derneğimiz EPSDER’in de üyesi olduğu 
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği 
(ÇEDBİK) tarafından bu yıl ikincisi 

düzenlenen Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi, 
Swissotel İstanbul’da 18 - 19 Şubat tarihle-
rinde gerçekleştirildi. Ana teması ‘Yeşil Dönü-
şüm’ olarak belirlenen zirvede, binaların yeşil 
dönüşümünün yanı sıra kentler ve toplumların 
da yeşil dönüşümü ele alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın da konuşmacı olarak katıldığı 
zirvede, “Sürdürülebilir Kent Planlaması için 
İşbirliği”, “Türkiye’de Yeşil Politikalar ve Strate-
jiler”, “Yeşil Binalarda Malzeme”, “21. Yüzyılın 
Şehirleri ve Toplumları”, “Dünyada Yeşil Bina-
lar Konseyleri Aracılığıyla Yeşil Dönüşüm” ve 
“Sürdürülebilir Gelecek için Yeni Teknoloji ve 
İnovasyon” konulu oturumlar gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar, zirvede yaptığı konuşmada, TOKİ’nin 
Kayaşehir’de 20 bin konutu bitirdiğini ifade 
ederek, “İstanbul’un hem kentsel dönüşü-
müne destek vermek, hem de insanları dep-
rem riski taşıyan binalardan kurtarmak için 

yeni kurulacak üçüncü büyük havaalanını 
kapsayacak, Başakşehir, Kayabaşı, Küçükçek-
mece ve Kemerburgaz’ı da içine alacak tarzda 
yeni bir şehir kurmak için çalışmaları sürdürü-
yoruz. Bu şehrin çekirdeği Kayaşehir olacak 
ve dünya ölçeğinde bir şehir olacak.” dedi. 
Bayraktar, kurulacak olan şehrin dünyada yeni 

kurulan iddialı şehirlerle yarışacağını belirte-
rek, bina yoğunluğunun az, yeşil alanların ve 
modern hayatın gerektirdiği sosyal donatıların 
bol olduğu bir şehir kurulacağını söyledi. 

Zirvenin ilk gününün sonunda, Yeşil Bina 
olarak uluslararası sertifi ka almış fi rmalar ödül-
lendirildi. n

Yalıtım dergisi tarafından bu sene 10.’su 
düzenlenen Yalıtım Sektörü Başarı 
Ödülleri “Yılın Yatırımı”, “Yılın Isı Yalı-

tım Ürünü”, “Yılın Su Yalıtım Ürünü”, “Yılın 
Ses Yalıtım Ürünü” ve “Yılın Yangın Yalıtımı 
Ürünü” kategorileri olmak üzere yine beş kate-
goride düzenleniyor.

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri ile bir önceki 
yıl yapılan yatırımlar ve piyasaya sunulan yeni 
ürünler birarada kamuoyuna sunuluyor. Sek-
törün gelişiminin her yıl envanterini çıkaran 
organizasyon, sektördeki ilerlemeyi de gözler 
önüne seriyor.

Okur Oylaması 31 Mart 2013’e 
Kadar Sürüyor

İlgililer, Yalıtım dergisinde yer alan Oy 
Kullanma Formu’nu doldurarak veya www.
yalitim.net sitesinde elektronik olarak ter-
cihlerini belirliyorlar. 31 Mart 2013 tarihinde 
okur oylaması sona eriyor. Her okur bir kez 
oy kullanabiliyor. 

Kararı Seçici Kurul Veriyor
Okur oylamasının ardından, sektörün önde 

gelen temsilcilerinden oluşan Yalıtım Sektörü 
Başarı Ödülleri Seçici Kurulu, sonuçlar üzerine 
değerlendirme yapacak ve kendi oyunu kulla-
nacak. Okur ve Seçici Kurul oyları, Seçici Kurul 
üyeleri arasından seçilen yeddiemin tarafın-
dan tespit edilerek nihai sonuç belirlenecek. 
Oylamada Seçici Kurul’un oyları yüzde 70, 
okur oyları ise yüzde 30 etkili olacak. Sonuç-
lar, nisan ayı sonunda düzenlenecek Yalıtım 
Sektörü Başarı Ödülleri 2012 Töreni’nde açık-
lanacak...

 
Yılın Profesyoneli Ödülü

“Yalıtım Bilincine Katkı Özel Ödülü” ve 
“Yılın Profesyoneli” ödülü, Yalıtım Dergisi 
Yazı İşleri kadrosu ile B2B Medya editörler 
kurulu üyelerinden oluşturulan Organizasyon 
Komitesi tarafından, 2012 yılı içerisinde yalıtım 
bilincinin artırılmasına, fi rmasının ve sektörün 
gelişimine yönelik yaptığı çalışmalarla kabul 

ve takdir görmüş kişi, kurum veya kuruluşa 
verilecek.

Üyelerimiz de Aday Oldu
Yalıtım Sektörü Başarı Ödüleri 2012 aday-

ları arasında üyelerimizden, Betek, Epsa ve 
Karyapı da bulunuyor.

Oy kullanmak için www.yalitim.net sitesini 
ziyaret edebilirsiniz. n
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EPS Sanayi Derneği (EPSDER) üyeleri-
nin ve diğer EPS üreticilerinin kaliteli 
ve standartlara uygun ürün üretmeleri 

ve EPS ısı yalıtım malzemesi kullanıcılarının 
haklarını güvence altına almak üzere Kalite 
Denetim Sistemi (KDS) devreye alınmıştır. 
Çok hızlı gelişen ısı yalıtım sektöründe, lider 
konumdaki EPS’nin talebinin artmasına para-
lel olarak arzda da çok hızlı bir artış olmuş 
ve yakın bir zamana kadar 40-50 adet olan 
üretici fi rma sayısı 150’lere çıkmıştır. Buna 
paralel olarak diğer yalıtım malzemeleri üreten 
fi rmalarda da sayı ve üretim miktarlarında 
artışlar yaşanmıştır. Büyüyen yalıtım malze-
meleri pazarında haksız rekabet unsuru temel 
sorunlardan birisi haline gelmiş rekabet kalite-
den çok fi yata kaymıştır. Bu sorunu en azın-
dan kendi sanayimizde mümkün olduğunca 
çözmek, yasa ve standartlara uygun üretim 
yaparak yine ürünlerini etik değerler çerçeve-
sinde piyasaya sunan fi rmaları teşvik etmek,  
onları ve son kullanıcıları korumak, aksi yönde 
faaliyet gösteren fi rmaları ise doğru yöne çeke-
bilmek amacıyla, üyelerden gelen yoğun talep 
göz önüne alınarak ‘’Kalite Denetim Sistemi 
-KDS’’ uygulamasına başlanılmıştır.

Bu sistem ile, piyasadaki EPS ürünlerinin 
mevzuatlara ve standartlara uygunluğu, üretici 
performans beyanları  dikkate alınarak değer-
lendirilecek eksiklik ve yanlış tesbiti halinde 
fi rmalara rapor düzenlenip bunları düzeltmesi 
için süre verilecek, verilen süre sonunda tekrar 
denetim yapılacak, uygunsuzluğun devam etti-

ğinin belirlenmesi durumunda ilgili mercilere 
şikayet etme ve eğer üye fi rma ise dernek 
üyeliğinden çıkarılmaya kadar gidecek süreç 
başlayacaktır. 

Bu sayede hedefl enen, haksız rekabeti 
önlemek ve düzgün üretim yapanı korumak 
olacaktır. Bu rekabet unsurunda kaliteli üretim 
yapan fi rmaların çıkarlarını korumak ve diğer 
fi rmaları da özendirmek amacıyla EPSDER  PR 
çalışmalarında bulunacak ve her platformda 
KDS kullanım hakkı kazanan fi rmaların tercih 
edilmesini beyan edecektir.

 EPS Sanayi Derneği (EPSDER)’in iktisadi 
işletmesi olarak faaliyetlerini yürüten ve ısı 
yalıtım malzemeleri testleri konusunda akre-
dite ve onaylı kuruluş olan ÇEVKAK tarafından 
aşağıdaki testler yapılacaktır;

TS EN 822 Uzunluk ve Genişlik Tayini
TS EN 12667 Isıl İletkenlik Tayini
TS EN 823 Kalınlık Tayini

TS EN 1602 Görünür Yoğunluk Tayini
TS EN 826 Basma Dayanımı
TS EN 11925-2 Yangına Tepki Dayanımı
TS EN 1607 Çekme Dayanımı (ETICS için)

Gerçekleştirilen denetimler ve uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri neticesinde her-
hangi bir uygunsuzluğu tespit edilmeyen fi r-
malara Kalite Denetim Sistemi Belgesi ve Kalite 
Denetim Sistemi (KDS) işareti kullanım hakkı 
verilecektir. Firma bu işareti ürün ambalajla-
rında ve tanıtım dokümanlarında kullanabile-
cek ve bunu bir pazarlama argümanı olarak 
değerlendirebilecektir. Tabiki bu kullanım 
hakkı fi rmanın KDS’ye uygun üretim yaptığı  
sürece devam edecek, uygunsuzluk halinde 
KDS kullanım hakkı geri alınabilecektir.

Bu denetim sistemi için EPSDER 2013 yılı 
için bütçesine gerekli parayı koymuş olmakla 
beraber  masrafl arı bir nebze azaltmak, siste-
min tanıtımına harcanacak  bir bütçe yarat-
mak ve süreci beklemeyip denetiminin bir 
an önce tamamlanmasını isteyecek fi rmalar 
için,  ÇEVKAK’la bir protokol imzalayıp talepte 
bulunmaları, deney masrafl arını ödemeleri   ve  
denetimlerden başarı ile geçmeleri halinde 
KDS kullanım hakkını hızlı almalarına yönelik 
alternatif bir uygulama da yapılacaktır.

Başlanan bu süreçte başta tüm EPSDER 
üyeleri olmak üzere tüm sanayimizin bu 
projeyi desteklemesini ve sahip çıkmasını 
temenni etmekte, sürecin sanayimiz için 
faydalı ve hayırlı olmasını dilemekteyiz. n

ÜMİT GÜNEŞ
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı

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





12 EPS haber • MART 2013

Son yıllarda ETICS uygulamaları enerji 
kayıplarını azaltmak ve çeşitli hava 
durumları karşısındaki dirençleri art-

tırmak için daha popüler hale gelmiştir. Bu 
durum ETICS uygulamalarının dayanıklılığının 
diğer ısı yalıtım malzemeleri ile karşılaştırılma 
durumunu beraberinde getirmiştir. Bunun için 
Fraunhofer Enstitüsü tarafından 1975 yılın-
dan başlayarak çeşitli binalarda incelemeler 
yapılarak bir araştırma projesi yapılmıştır. Bu 
araştırma sonucunda ETICS uygulamaların 
dayanıklılığının diğer uygulamalara göre daha 
iyi bir seviyede olduğu görülmektedir. Kötü 
yanı olarak ise yağmur veya yoğuşma suyu 
nedeniyle oluşan mikrobiyal tabaka gösteri-
lebilir.

1960’lı yılların başından itibaren bu yeni-
likçi yalıtım sistemi, plastik köpük ve sentetik 
reçinelerle beraber yaygın olarak kullanılmaya 
başlandı. Bunun üzerine Fraunhofer Enstitüsü 
1970li yıllarda başlayarak bir araştırma baş-
lattı. Bu yazıda da bu incelemenin sonuçları 
periyodik aralarla yapılan gözlemlerin sonu-
cunu incelenmesini içerir. 1975 yılında 93 
binada,  Almanya Avusturya ve İsviçre’de 
başlayan gözlemler, 1984, 1989, 1995 ve 
son olarak ta 2004 yılında yapılan son göze-
timlerin sonuçları bu yazıda özetlenmiştir. Bu 
yazıda 12 büyük binadaki farklı üretime sahip 
ETICS’lerin incelenmesi yapılmıştır.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ:
Cephelerin değerlendirilmesi 3 grupta top-

lanmıştır.

Grup 1: Hemen Hemen Kusursuz: Görü-
nür hatalar yok.  Gözle görülemeyen ufak yiv 
çatlakları bu grupta toplanmıştır.

Grup 2 Ufak Kusurlar: Küçük çatlaklar, 

örneğin pencere köşelerinde oluşan,  uzun 
oluk çatlaklar, uzaktan fark edilmeyen yakın-
dan ancak görülebilen kusurlar bu grupta 
toplanmıştır.

Grup 3 Büyük Kusurlar: Açıkça gözle görü-
lebilir. Yalıtım levhası eklentilerinde görülen 
uzun çatlaklar, kabarmalar bu grupta top-
lanmıştır.

Kapı ve pencere köşelerinde bulunan ufak 
çatlaklar ETICS sistemine özgü kusurlar değil-
dir, diğer yapı sistemlerinde de bu hatalar göz-
lenebilir. Eklenti noktasındaki çatlaklar sistem 
kusuru olarak görülmelidir. Yapılan analizler 
sonucu bu çatlakların ısı yalıtımı üzerinde 
herhangi bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Alg 
oluşumu teknik kusur olarak değil de görsel 
kusur olarak değerlendirilmektedir. 

Test Süreci ve Sonuçlar: 
İncelenen ETICS sistemleri 18 ile 35 yıl 

arasında kullanılmıştır. Kullanılan bu sistem-
lerin bazıları binanın inşasından itibaren kul-
lanılmaya başlanmış, belli süreler sonucunda 
oluşan hasarlardan dolayı ETICS sisteminde 
bakım yapılmıştır; bazı yapılarda ise bina inşa-
sından bir süre sonra ısıl iletkenlik konusunda 
ihtiyaç duyulduğundan ötürü bakım yapılmış-
tır. 20 yıldan eski tüm ETICS’ler üzerinde en 
az bir veya iki kaplama yapılmıştır. Tablo 1 
incelendiğinde yapıların yarısının 1975’te Grup 
2 (Ufak Kusurlar) ve Grup 3 (Büyük Kusur-
lar) sınıfına girdiği görülecektir. 2004 yılında 
yapılan son muayene sonucunda ise bütün 
binalar grup 1 (hatasız) olarak değerlendi-
rilmiştir. Yenilemeler sırasında sistemlerde 

Genleştirilmiş Polistiren Esaslı Harici
Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin 
(Mantolama) Uzun Vadeli Performansları

ÇEVİRİ

Değerlendirme Grupları    

1. Görünen Kusur İçermeyen  

2. Ufak Kusurlar

3. Büyük Kusurlar                  

Yenileme Türü

A. Yeni Yüzey Kaplaması

Z. Isı yalıtım levhası üzerine ek levha eklenmesi

Tablo1:  ETICS sistemlerinin uygulama zamanları, incelemeler sonucu gözlenen kusurları ve 
yapılan yenileme türlerini ile zamanları  
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ÇEVİRİ

Tablo 2.  Yapıların türleri, kullanılan yalıtım malzemeleri, yapının inşaat tarihi, ETICS’in uygulama tarihi 
ve ETICS üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler

Şehir Binaların Kullanış 

Amaçları

Müstakil Ev

Depo Binası

Apartman

Apartman

Apartman

Apartman

Apartman

Apartman

Apartman

Apartman

Apartman

Kullanılan Yalıtım 

Malzemesinin Çeşidi ve 

Kalınlığı

Mineral Yün 60 mm

Mineral Yün 60 mm

EPS 60 mm

EPS 60 mm

EPS 50 mm

EPS 50(+40) mm

EPS 20 mm

EPS 30 mm

EPS 30 mm

EPS 30 mm

EPS 30 mm

Binanın İnşaat 

Tarihi

1960

1945

1982

1979

1969

1970

1972

1970

1970

1970

1970

ETICS’in Uygulanma 

Tarihi

1986

1985

1982

1979

1969

1970

1972

1970

1970

1970

1970

ETICS’te Yapılan 

Yenilemeler

Yok

Yok

1995’ te dış cephe kaplaması 

yenilendi.

2002’de oluşan kirlilikten ötürü dış 

cephe kaplaması yenilendi.

1987 yılında dış cephe kaplaması 

komple yenilendi, 2001 yılında 

sadece il katın kuzey duvarında dış 

cephe kaplaması yenilendi, 2004 

yılında binanın güney cephesinin dış 

cephe kaplaması komple yenilendi.

1993 yılında 50 mm kalınlığında 

olan ısı yalıtımı plakası 40 mm daha 

eklenerek 90 mm’ye çıkarıldı.

1988 yılında dış cephede yenileme 

yapıldı.

1981 ve 2000 yıllarında dış cephede 

yenilemeler yapıldı.

1981 yılında dış cephede yenileme 

yapıldı.

1981 yılında dış cephede yenileme 

yapıldı.

1981 yılında dış cephede yenileme 

yapıldı.

M
ün

ih
Nü

rn
be

rg
Ne

um
ar

kt
Ge

isl
in

ge
n

komple değişikliklere ihtiyaç duyulmamış,  
sadece dış cephelere yeni kaplama uygulan-
mıştır. Yıllar geçtikçe bina cephelerinde oluşan 
kusurların boyutlarının azaldığı görülmüştür; 
bunun nedeni bu süreçte ısı yalıtım levhala-
rının uygulanması sırasında yapılan hataların 
azaltılması, kullanılan yapıştırıcı, dübel, donatı 
fi lesi, sıva gibi yapı malzemelerinde kalitenin 
artması olarak gösterilebilir. 

Kirlilik- Alg Oluşumu:
Deney süresince cephelerde oluşan kirlilik, 

dış cephe kaplamalarının yenilenmesinin ana 
nedenini oluşturmaktadır. Cephelerde oluşan 
mikroorganizma yapıları binanın cephelerinde 
oluşan kirliliğin temel nedenlerinden biridir.  
Mikroorganizma oluşumunun en önemli 
nedeni ise hava kirliliğidir. Özellikle havadaki 
sülfüroksit miktarı cephelerde, alg, mantar ve 

bakteri gibi mikroorganizmaların çoğalmasında 
en önemli etkendir.

Kir ve mikrorganizmalar nedeniyle cephe 
yüzeylerinde meydana gelen değişmeler görsel 
yan etki olarak kabul edilir. Bunu önlemek 
için kaplama sistemlerine fungusit katkı mal-
zemeleri eklenebilir. Bu cephelerde kirliliği 
kısmende olsa da önleyebilir.

Sistemin Dayanıklılığı:
ETICS sistemlerinin mekanik darbelere 

karşı dayanıksız olduğu görüşü yaygındır, 
ancak yapılan gözlemlere göre mekanik darbe-
ler nedeniyle yapıların yüzeylerinde herhangi 
bir hasar oluştuğu tespit edilmemiştir. Oluşan 
ufak çatlaklar, kabarmalar ve diğer kusurlar 
genellikle birleşme noktalarında ve köşelerde 
meydana gelmiş, bu tür hasarların oluşması-
nın nedeni ETICS sisteminin hatasından çok, 

uygulanması sırasında yapılan hatalardan ve 
ısı yalıtım levhası ile bina iskeleti arasında mey-
dana gelen ayrışmalardan kaynaklanmaktadır. 
Yapılan bütün gözlemler sonucunda mekanik 
olarak ETICS sistemine özgü yaygın bir kusur 
gözlenmemiştir.

Bakım Çalışmaları:
Yapılan bakım çalışmaları, yapıların dış 

cephelerinde yapılan yenileme çalışmalarıdır. 
Bu yenilemeler sadece cephelerde meydana 
gelen kirlilik ve eskime nedeniyle değil; ayrıca 
cephedeki zayıf bölgelerin ve ufak çatlakların 
giderilmesidir. Yenileme ihtiyaçlarının zaman 
açısından farklılıklar göstermesinin başlıca 
nedenleri, kullanılan malzemelerin kalitesi, 
yapıların bulunduğu konum  iklim koşulları) 
ve sistemin uygulanma kalitesi olarak gös-
terilebilir. 
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ÇEVİRİ

Sonuçlar:
1) Cephelerde meydana gelen hasarların 

birçoğunun nedeni ısı yalıtım tabakası ile 
duvarlar arasında meydana gelen ayrışma-
lardır. Bu durum bina görünüşü açısından 
çok büyük bir sıkıntı yaratmamaktadır.

2) Bir diğer olumsuz durum ise cephelerde 
mikroorganizma tabakaları ve kirlilik nede-
niyle oluşan görüntü kirliliğidir. Hava kirliliği 
ve yağmur nedeniyle oluşan mikroorga-
nizmalar ve kirlilik, kaplama sistemlerine 
çeşitli katkı maddeleri eklenerek ve bina-
larda yağmur suları için yeterli drenaj sis-
teminin kurulması ile önlenebilir.

3) Masraflar ve tadilat sıklığı diğer duvar sis-
temleri ile aynı seviyededir. Dayanıklılık ve 
sistem ömrü içinde bu durum geçerlidir. 
Belirli süreçlerde bakım tadilat işlemlerinin 
yapılması durumunda sistem ömrü 60 yıla 
kadar çıkmaktadır.

ETICS sistemlerinin mükemmel ısı yalıtımı 
sağlaması ve uzun süreli kullanım sağlaması 
dünya çapında neden bu kadar popüler oldu-
ğunu anlamamız için yeterlidir. Şu an için 
Almanya’da her sene 30 milyon metrekare 
ETICS uygulanıyor. 

Kaynak: 
Helmut Künzel, Hartwig M. Künzel, Klaus 

Sedlbauer, 2006,  Long Term Performance of 
External Thermal Insulation Systems (ETICS),  
Fraunhofer-Institute for Building Physics, 
Holzkirchen, Germany. n

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

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

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

Resim 5: Geislingen’de incelenen yapılardan 
birinin batı cephesinin 1981’de yapılan 
yenilemeden 14 ve 23 sene sonraki görüntüsü, 
bölgesel olarak alg tabakalarının oluştuğu 
görülüyor.

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

Resim 3: Yapıda bölgesel olarak alg oluşumuna 
bir örnek; korumasız yüzeylerde, balkon altları 
gibi yağmur suyunun daha az temas ettiği 
bölgelere göre daha fazla alg büyümesi tespit 
edilmiştir.
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Geçenlerde EPSDER tarafından dernek 
üyelerine gönderilen 2012 EPS ithalat 
rakamlarına baktığımızda ve yerli üre-

ticinin de tahmini üretimi dikkate alındığında 
2012 yılı EPS kullanımının 200.000 mt civa-
rında olduğu anlaşılıyor. Bu da 155-160 bin 
mt civarında olduğu tahmin edilen 2011 yılına 
göre % 25-27 civarında bir artış demek oluyor 
ki bu durum sektörümüzün geleceği açısın-
dan gerçekten çok umut verici. Öte yandan 
Gri EPS tüketimininde 2012 yılında 37.500 
(+/-500 mt yanılma payıyla) tona ulaşarak 
2011 yılına göre % 51-52 yani beyaza göre 
iki misli daha hızlı bir büyüme göstermiş. Bu 
gelişmeler kuşkusuz son derece memnuniyet 
verici, halkımızda ısı yalıtım bilincinin giderek 
arttığını gösteriyor. Ama bu durum ne yazık ki 
sektörde yaşanan sorunların azaldığı anlamına 
gelmiyor ve maalesef artık kronikleşmeye baş-
layan sorunlara çözüm bulmak her geçen gün 
daha da zorlaşıyor.

Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz yalı-
tım levhasının kalınlık ve yoğunlukları ile ilgili. 
TSE 825’e göre dış cephe yalıtımında kullanı-
lan levhaların en az 15 g/l yoğunlukta olması 
gerekirken üzülerek ifade etmek gerekir ki 
bir çok fi rma bunun altında (14 hatta 13.5 g/l 
yoğunlukta) üretim yapmaktadır. Yapmış oldu-
ğumuz müşteri ziyaretlerinde gözlemlediğimiz 
bir diğer husus da yalıtım levhası kalınlıklarının 
hâlâ arzu edilen düzeyde olmadığıdır. Özellikle 
gri malzemelerde hala 3-4 cm kalınlıkta levha-
lar görmek beni gerekten çok üzüyor. Ülkemi-
zin özellikle kışın çok sert geçtiği İç ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde beyaz EPS’de an az 8-10 
cm ve gri EPS’de 7-8 cm kalınlıkta ve müm-
künse 20-22 g/l yoğunlukta levhaların kullanıl-
ması gerekirken greçekten bunun çok  altında 
kalınlık ve yoğunluklar kullanılmaktadır. Benim 
en büyük endişem her geçen gün artan enerji 
fi yatlarının standartlara uygun olmadan yapı-
lan mantolama uygulamalarının bir süre sonra 
yenilenmesi gereğini ortaya çıkaracak olması-

dır. Yalıtım malzemesinin 1-2 cm daha kalın 
kesilmesi toplam mantolama maliyetini sadece 
% 2-3 gibi çok cüzi bir oranda artırmaktadır 
ve maalesef bu durum uygulayıcı şirketler 
tarafından önemsenmemektedir. Burada nihai 
kullanıcıyı bilgilendirmek ve eğitmek biz sektör 
temsilcileri açısından çok büyük bir önem arz 
etmektedir. Bunun için de derneğimizin çok 
yakından uygulamaya koyacağı Kalite Dene-
tim Sistemi’nin yanında özellikle uygulama 
şirketleri ve karar vericileri bilinçlendirmeye 
yönelik eğitimlere hız vermeliyiz. Türkiye’nin 
enerji ithalatı 2011 yılında 54.1 milyar dolar 
iken bu rakamın 2012 yılında 60.1 milyar dolar 
seviyesine ulaştığını bir başka deyişle % 11.1 
oranında artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Bu 
rakamlar enerji tasarrufuna yönelik yapılacak 
daha çok işler olduğunu göstermektedir. Yuka-
rıdaki grafi klerden de görüleceği üzere 2 m2 
K/W ısıl direncini 62 mm kalınlıkta karbonlu 
(EPS Silver) ya da 75 mm kalınlıkta beyaz EPS 
ile sağlamak mümkündür. Karbonlu EPS’de 
en düşük ısı iletkenlik katsayısını (Lambda 
= 030 W/m.K) 22 g/l yoğunlukla sağlamak 
mümkün iken hala 14.0 - 14.5 g/l yoğunluk-
larda yalıtım levhasını üretmek anlaşılır bir 
durum değildir ve ciddi bir şekilde sorgulan-
ması gerekir.

Bizler INEOS STYRENICS olarak 2013 yılı 
satış politikamızı Antalya’da yapılan sektör 

toplantısında vurguladığımız üzere sadece 
kaliteli üretim yapan şirketlere odaklanarak 
gerçekleştireceğiz. Bu hususta denetimlerimiz 
bu sene her zamankinden daha farklı ve yoğun 
olacaktır. Aslında EPS hammaddesini iste-
yen tesisler rekabet politikalarını sadece fi yat 
odaklı değil de başka alanlara (kalite, hizmet, 
teknik destek vs.) yönelik olarak belirleseler, 
hem kârlılıkta hem de sektörde kalıcı olma 
yönünde çok büyük bir adım atmış olacaklar-
dır. Fiyat politikalarını kaliteden ödün vererek 
belirleyen fi rmaların sektörde kalıcı olamadık-
larını üzülerek gözlemlediğimizi burada bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. Enerji Kimlik 
Belgesi alırken yapılacak değerlendirmelerde 
mantolama uygulaması yapılmış birçok bina-
nın A ya da B kategorisinde yer alamayacağını 
gözlemlemek birçoğumuz için sürpriz sayıl-
mamalı. Zaten öyle zannediyorum ki sektörde 
asıl düzelme Enerji Kimlik Belgesi verilmesi 
aşamasında yapılacak denetimlerden sonra 
gerçekleşecektir. 

Bundan 5-10 yıl önce mantolaması yapıl-
mış binalarda renevasyon çalışmalarının 
yapıldığını görmek birçoğumuz için şaşırtıcı 
olmayacaktır. O nedenle bu tür istenmeyen 
durumların bundan 5-10 yıl sonra (bugün 
yapılan uygulamalara yönelik olarak) vuku bul-
maması için herkes şimdiden üzerine düşen 
görevi yapmak zorundadır. n

Gri EPS’de 
Pazar Beklendiği Gibi Büyüyor 

MEHMET PARLAK
INEOS Styrenics Kimyasal 
Ürünler Ltd. Şti.
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İyi Satışlar, Bol Güneşler… 
n  METİN AKANNAÇ 
 Austrotherm 

SATICININ BİR GÜNÜ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 
bakım, onarım çalışmalarının başlatı-
lacağı duyurulduğunda satış temsilcisi 

arkadaşlarımızı bir telaş, bir kızgınlık almıştı. 
“Allah kahretsin, mahvolduk !” diyorlardı.

Onları neyin beklediği belliydi. Kuralsız-
lıkların hakim olduğu, canavarların hüküm 
sürdüğü trafiğe bir kaos darbesi de köprüden 
geliyordu. Halbu ki, onlar bir  bayiden diğer 
bayiye, bir şantiyeden diğer şantiyeye koş-
turacaklardı. Metreküpler, fiyatlar, vadelerle 
bezenmiş performans hedeflerinin gerçekleş-
mesi gerekiyordu.

Sabah kalkılır;  beyaz gömlek giyilir, laci-
vert, siyah veya kırmızı kravat takılır, üzerine de 
koyu renk bir takımla günün kıyafeti tamamla-
nır. Vakit varsa ve hazırsa bir bardak çay  ya da 
kahve içilir, çanta, laptop, cep telefonu kontrol 
edilip sokağa çıkılır.

Kendisine verilen hizmet arabası ister yeni, 
ister eski ve hangi marka olursa olsun hep 
kusurludur onun için. Hep “daha iyisi ola-
bilirdi” bir arabadır. Lastikler kontrol edilir, 
eldekiler arka koltuğa atılır ve kontak anah-
tarı çevrilir. Yakıt, yağ, akü, her şey tamamsa 
yola çıkılır . İlk durak başka satıcı arkadaşlara 
tesadüf edilebilecek, uygun fiyata çeşidi bol 
kahvaltı sunan, bağlantı yollarının kesişme 
noktasında bir Cafedir. Gözler önce kendi şir-
ketinden birilerini arar. Tanıdık yüzler hızla 
selamlanır. Nasıl olduğu bilinmez bir maha-
retle aynı masa etrafında toplanmış bulurlar 
kendilerini.

Piyasadaki bomba haberler duyurulur, 
dedikodusu yapılır, öngörülerde bulunulur. 
Piyasanın personel envanteri çıkarılır, sirkü-
lasyon güncellenir.  Hükümetin  ekonomi 
politikaları  masaya yatırılır. Kimisi hafife alır 
“gelir, geçer” der, kimisi “kriz yolda” brifingi 
verir. Konu nihayet “SATIŞ’a” gelir. Herkes 

uzmanlığını ispata çalışır. 
Biri Temel, İleri Düzey, Profesyonel Satış 

Tekniklerinden söz eder, diğeri Satışta İletişi-
min Gücünden;

Biri Yaratıcı Satış Tekniklerinden, diğeri 
Elde Tutma Stratejilerinden;

Biri Yüz Yüze Satıştan, diğeri Telefonda 
iletişimden.

Ses tonu, diksiyon, genel kültür, güncel 
haber takibi ayrıntıları sıralanır gider.

İlişki Odaklı Satış, Satışta Kanal Yönetimi 
ve Geliştirme, Duygusal Zeka da unutulmaz.

Teoriler, teknikler, yöntemler uçuşur masa-
nın üzerinde. Son olarak Satış Ekibi Yöneti-
minde yapılan yanlışlar, eksiklikler dile getirilir  
ve cafe bir bir  terk edilir, müşterilere doğru 
yola düşülür.

Yaygın kullanılan bir deyim vardır: “Misafir 
misafiri, ev sahibi misafiri istemez”. Müşterinin 
kapısından içeri adım atıldığında sektördeki 

diğer firmalardan satıcılarla karşılaşılır. Hatta 
aralarında rakiplerden gelenler de vardır. Ziya-
ret edilen müşteri bir yandan sıkılır, bir yandan 
da keyiflenir. Önemsenmiştir. Yükünü yükseğe 
yığabilir; kah naz eder, kah iltifat. Kah sitem 
eder, kah ikramda bulunur. Söylenir, kızar, 
hatta kovar. Yedirir, içirir, hatta kalkar sarılır. 

Önce bakkal vardı, sonra market. Mar-
ketler süpere dönüştü. Süperler hiper oldu. 
Megamarketler, Gigamarketler sırada. Mar-
ketler büyüdükçe çalışanlar azaldı. Süper-
hiper-mega-gigamarketlerde satıcı elemana 
ulaşmak için anons yaptırmak olağanlaştı. 
Sabit satıcılar azaldıkça mobil satıcılar 
çoğaldı. Çoğalarak düştüler yollara. Arı gibi 
müşteriden müşteriye taşıyorlar kendilerini.

Ve gün yine akşam olur.
Ve her satış toplantısında satış  rakamları 

artısıyla, eksisiyle önlerine konulur.
Ve her gün satış yeniden başlar. n
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MAKALE

“Enerji Kimlik Belgesi’’ Zorunluluğu
n  MURAT KENET
 EPSDER Genel Sekreteri

Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği:

1 Ocak 2011’de yürürlüğe giren ‘‘Bina-
larda Enerji Performans Yönetmeliği’’ 
gereğince yeni binaların hepsinde 

zorunlu olan ‘’Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’’, 
eski binalar da ise 2017 yılına kadar alınmak 
zorunda. Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi veri-
lebilmesi için öncelikle o binanın ‘’Bina Enerji 
Performansı (BEP)’’ hesaplanmalıdır. 

Evimizdeki  çamaşır makinesinin, buz-
dolabının, tv’nin  ne kadar enerji tükettiğini 
üzerindeki etikete bakarak anlayabiliyoruz,  
Enerji Kimlik Belgesi ile de aynı bu elektrikli 
ev aletlerinde olduğu gibi  binamızın  ne kadar 
enerji tükettiğini görebiliyoruz. Yeni binalarda 
zorunlu olan ve 2017 yılına kadar eski bina-
ların da alması gereken Enerji Kimlik Belgesi 
ile enerji verimli binaların değeri de artacak. 
Konutlarda kullanılan enerjinin % 80’i ısıtma 
ve soğutma amaçlı kullanılıyor. Nitelikli bir ısı 
yalıtımıyla ısınma  veya soğutma için harca-
nan  enerjiden % 50 tasarruf sağlanabilir, bu 
şekilde, enerji tüketiminde daha az enerji har-
cayan A sınıfı binalar  hem otururken enerjiden 
tasarruf edilmesi ve daha az para harcanma-
sına hem de daha yüksek değerden kiralanıp, 
satılmasına sebep  olurlar. 

Ülkemizdeki binaların halen % 85’inde 
ısı yalıtımı yok. Bu yüzden, Türkiye’nin enerji 
tasarrufu için önemli bir potansiyeli var. Kent-
sel dönüşümle gelecek 20 yılda 6 milyonun 

üzerinde  yapının yeniden inşa edilmesi plan-
lanıyor. Bu da nitelikli bir ısı yalıtım yapılması 
için büyük  bir fırsat yaratıyor. 

Gelişmiş ve bizim gibi gelişmekte olan 
ülkelerin kişi başına yıllık harcadıkları orta-
lama enerji, 46.000 KWh/Kişidir. Türkiye’nin 
ise, 12.000 KWh/Kişidir. (Ortalamanın % 26 
seviyelerinde.)

Yine bu ülkelerin; 1.000 USD değerinde 
üretimi temsilen, Gayri Safi Milli Hâsıla 
başına; ürün-hizmet üretimleri, 
ısıtma-soğutma, ulaştırma v.s. 
hizmetlerinde birim başına 
harcanan enerji miktarı orta-
laması ise, 2.500 KWh/1.000 
USD. Türkiye’nin ise, 4.000 
KWh/1.000 USD dir. (Ortalama-
nın 1.67 katı, OECD ülkelerin 2 
katı, Japonya’nın 4 katı)

Türkiye, gelişmişlik gösterge-
lerinden biri olan enerji kullanım 
açısından ortalamanın çok altında 
olmasına karşılık, kullandığı ener-
jiyi de ortalamanın 1,5 katı israfla 
kullanmaktadır. 

Ülkemizde enerji tasarruf 
potansiyeli  yaklaşık olarak  bina-
larda %30, sanayide %20, ula-
şımda ise %15 dir. Görüldüğü 
gibi, en çok tasarruf oranı binalar-
dadır. Bu tasarrufun da ortalama 
olarak %60‘ı bina yalıtımındadır. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak 2013’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara 
Spor Salonu’nda düzenlenen çevre yatırımları açılışı ve temizlik-denetim araçları dağıtımı 
töreninde yaptığı konuşmada; 

Ülke genelinde 8 bin 400 Enerji kimlik belgesi uzmanı yetiştirildiğini, 2011 yılında Enerji 
Kimlik Belgesi uygulamasını başlatarak, bugüne kadar 32 bini yeni bina olmak üzere toplam 
34 bin 270 binaya Enerji kimlik belgesi düzenlendiğini, artık yeni yapılan binaların enerji tüke-
timlerinin eski binalara göre yüzde 40 tasarruf sağladığını, böylelikle de ülkemizde yaşanan 
enerji kaybını yüzde 16 azaltmayı hedeflendiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, bir hedef belirlediklerini ve kendilerinden sora gelecek nesillerin bu 
yoldan yürüyerek, bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyerek, çok daha yaşanabilir şehirler 
inşa edeceklerini, çevreyi çok daha güçlü şekilde muhafaza edeceklerini belirtti.
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En ucuz enerji kaynağının tasarruf edi-
len enerji olduğu ve özellikle AB müktesebatı 
gereği, idarenin konu ile ilgili çalışmaları sonu-
cunda 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Yasası ve 
ilgili Yönetmelikleri yürürlüğe girmiştir. Özel-
likle Binalarda “Enerji Performansı Yönet-
meliği” sayesinde artık binalar, ölçülebilir ve 
izlenebilir bir özellik kazanacaklardır. Konfor-
dan taviz vermeden en az enerji tüketen veya 
ihtiyacı olan enerjiyi kendisi üreten binalar 
değerli olacak, sahiplerine veya sakinlerine 
rahat ekonomik yaşam sunacaklardır.

Bu yönetmelik ile binaların enerji talepleri-
nin azalması yanısıra  karbon emisyonlarının 
azaltılması ve  yenilenebilir enerji kaynaklarının 
aktif olarak kullanılması amaçlanıyor.

Hesaplama sonucuna göre bina A-B-C-D-
E-F-G arasında bir enerji sınıfı ile adlandırılır.

G sınıfı en kötü performansı temsil etmekte, 
enerji tüketimi ve sera gazı salınımı en fazla 
olan bina tipi demektir. G sınıfı binalar, yasa-
larca öngörülen asgari şartlardan en az %75 
daha fazla enerji tüketmektedir. Enerji tüketim-
leri C sınıfı binalarda pozitife geçmekte ve bu 
sınıfta yasalarca öngörülen asgari şartlardan 
%1 ile %20 arasında daha az enerji tüketmek-
tedirler. Enerji sınıfı en üst seviye olan A sınıfı 
binalarda ise asgari şartlara göre en fazla %40 
kadar daha az enerji tüketimi söz konusudur.

Mevcut yasa ve yönetmeliklerde iyi ve 
kötü enerji sınıfına sahip binalar için henüz 
bir yaptırım olmamakla birlikte C sınıfı  ve üstü 
binalarda devletten destek alınması beklen-
mektedir. Bunlar; emlak vergisinde indirim, 
doğalgaz ve elektrik gibi enerji fiyatlarında 
indirim olarak dile getirilmektedir.

Enerji sarfiyatı ve sera gazı salınımı fazla 
olan D sınıfı ve altı binalarda ise yüksek vergi 
ve enerji fiyatlarında yüksek fiyat olarak düşü-
nülmektedir.

Ayrıca Enerji Sınıfının 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.

Türkiye için önemli bir sorun haline gelen 
enerji kullanımını bu yönetmelikle biraz daha  
çözüm noktasına yaklaştı. Yeni bina tasarım-
larında mevcut binaların proje değişikliğini 
gerektiren önemli tadilat belgelerinde, meka-
nik,  elektronik tesisat değişikliğinde, yönetme-
likte bulunan esaslar göz önüne alınıp bina-
lara enerji tasarrufu yaptırılması amaçlanıyor.  
Enerji kullanımının minimuma indirilmesinin  
ekonomik açıdan hem devlete hem de vatan-
daşa katkısı büyük olacak. 2000 yılından önce 
yapılmış bina stoku, sadece geçerli inşaat 

standartları açısından karşılaştırıldığında bile 
bugünkü yönetmeliğe göre en az iki misli enerji 
harcamakta.

Yeni yapılacak olan binaların projesi 
Bina Enerji Tasarrufu Yönetmeliği’ne uymak 
zorunda. Projeler yönetmeliğe uymadığı tak-
dirde yapım ruhsatı verilmiyor. Bu da enerji 
tasarrufunun asgariye indirilmesi için devletin 
attığı zorlayıcı ve etkin bir adım olarak karşı-
mıza çıkıyor. Bina yapacak olan müteahhitler, 
projelerini çizdirirken bu yönetmeliğe göre çiz-
dirmek zorunda. Aksi halde binanın yapım 
ruhsatı verilmiyor,  yine yönetmeliğe uygun 
projesine göre uygulama yapılmayan bina-
lara ilgili idarelerce, yapı kullanım izin belgesi 
verilmiyor. Yani vatandaş, yapılan binayı kul-
lanamıyor. İmar ve ada parsel durumu dikkate 
alınarak ısıtma, soğutma, doğal havalandırma, 
aydınlatma gibi ihtiyaçların asgari seviyede 
tutulması gerekiyor. Mimari uygulama projesi 
ve sistem detayları ısı yalıtım raporu ile uyumlu 
olmalı, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
araştırılmalı, bina içerisinde sürekli kullanı-
lan yaşam alanları, güneş ışığı ve ısısı, doğal 
havalandırmadan en uygun faydalanabilecek 
şekilde yerleştirilmeli. 

Evinin enerji sınıfını yukarıya taşımak iste-
yenlerin ise öncelikli  olarak  ısı yalıtımı yap-
tırmaları gerekiyor. Isı yalıtımı denilince de, 
binayı bir manto gibi dışarıdan kaplayarak ısı 
köprülerini önleyen, gerek doğalgaz gerekse 
elektrik faturalarını ortalama  yüzde 50 azaltan 
EPS’li mantolama ürünleri akla gelmektedir. 
Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de manto-
lama sistemlerinde en çok kullanılan ısı yalıtım 
malzemesi EPS‘dir. EPS’nin çok kullanılması  
ekonomikliğinden, üstün teknik özelliklerinden  
ve  bunların sonucu olarak  optimum faydayı 
verebilmesinden kaynaklanmaktadır. EPS ısı 
yalıtımı konusunda enerji verimliliğini ekono-
mik olarak  sağlayarak kaynak israfını önler, 

kaynak israfını önleyerek de  dışa bağımlılı-
ğımızı azaltır, çevreci, ucuz, sürdürülebilir, 
verimlilik odaklı enerji anlayışı gibi kavramların 
tamamı EPS  ile yapılan ısı yalıtımını yani yay-
gın kullanımı ile mantolamayı kapsamaktadır.

Kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye 
genelinde önümüzdeki 20 yılda yaklaşık 15 
milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor. 
Ülkemizde bulunan yaklaşık 20 milyon konu-
tun yüzde 85’inde ısı yalıtımı bulunmuyor. 
Kentsel dönüşüm sebebiyle birçok yalıtımsız 
bina da yalıtıma kavuşmuş olacak ve bu yalı-
tım ile 15 milyar dolarlık tasarrufun yanı sıra, 
Türkiye’nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yarısı 
kadar bir enerji tasarrufu elde edilmiş olacak.

Ülkemizdeki tüm yapıların yalıtımlı olması 
durumunda, yılda 15 Milyar dolara eşdeğer bir 
enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Isı yalıtı-
mının, yalnız müteahhit ya da inşaatı üstlenen 
firmanın değil binasını yaptıran vatandaşımızın 
da talep etmesi gerekiyor .

Birçok Avrupa ülkesinde ısı yalıtım yönet-
melikleri konutlarda kışın ısıtma yazın da 
soğutma için harcanan enerjiyi metrekare 
başına 30-60 kilowatt ile sınırlandırırken, 
ülkemizdeki yönetmeliklerle bu sarfiyat mik-
tarı metrekare başına 100-120 kilowatt olarak 
hedefleniyor. Bu sebeple enerji sarfiyatlarının 
kademe kademe düşürülmesi ve Avrupa orta-
lamasına yaklaşılması gerekiyor  ayrıca bu 
yaklaşımın sadece soğuk bölgelerde değil, 
sıcak bölgelerde de ele alınması gerekiyor. 
Mevcut TS 825’de soğutma ile ilgili hesapların 
olmaması sonucu sanki ülkemizin sıcak bölge-
lerinde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yokmuş 
gibi bir sonuç çıkıyor. Halbuki bu bölgelerde 
sıcak havalarda  yaşam mekanlarının soğutul-
ması için gereken enerji, ısıtma için gereken 
enerjiden çok fazla, ısı yalıtımı ile ekonomik ve 
konforlu bir yaşam mekanı sağlanması gerek-
liliği en az soğuk bölgelerimiz kadar elzem. n
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TANITIM

ED Strafor A.Ş.

ED STRAFOR A.Ş Elazığ da açılan ilk 
EPS fabrikasıdır. Yıllık 250.000m³ üre-
tim kapasitesiyle bölgenin önde gelen 

firmalarından birisi olmayı kısa sürede başar-
mıştır. Firma bölgede gerek üretim kapasitesi 
gerekse ürün çeşidi olarak lider konumdadır. 
ED straforun Doğu Anadolu Bölgesi, Güney-
doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu olmak 
üzere 38 ile satış ağı bulunmaktadır.

2010 yılında REDBOARD markası ile üre-
time başlayan ED STRAFOR A.Ş,  2000 m2 
si kapalı olmak üzere 8000 m2 alan üzerine 
kurulmuştur. REDPOR beyaz ve REDPOR 
gümüş ısı yalıtım levhaları, REDBOARD eps ısı 
yalıtım levhaları, REDBOX balık ve dondurma 
kutuları,  DECORED dekoratif lamba göbekleri 
ve tavan kaplama ürünleri, REDTHERM yapı 
kimyasalları üretmektedir.

ED STRAFOR A.Ş nin ürettiği ürünlerin 
genel özelliği yalıtımdır bugün üretmiş olduğu-
muz balık ve dondurma kutularında ne kadar 
yalıtıma ihtiyaç varsa günümüzün büyük bir 
bölümünü geçirdiğimiz ve en önemlisi iklim-
lendirme için para ödediğimiz yaşam alanla-
rındaki iklimlendirme maliyetini en aza indir-
mek için yalıtıma mutlak surette ihtiyaç vardır. 
Burada özellikle iklimlendirme diyoruz çünkü 
sanıldığının aksine sadece ısıtılan alanlarda 
değil soğutulan alanlarda da yalıtım şarttır.

NEDEN EPS?
ED straforun EPS yi tercih etme nedeni 

EPS üretiminde kullanılan şişirici pentan 
gazının ozon tabakasına zarar vermemesi ve 
iklim değişikliklerine sebep olmamasıdır, bit-
miş ürün olarak, hafifliği kolay işlenebilmesi, 
diğer malzemeler ile kompozit ürünlerin ima-
latında kullanılabilmesi ve yüksek ısı yalıtım 
performansını ekonomik olarak sağlanmasıdır. 
Bütün bu özelliklerinin yanı sıra EPS, %100 
geri dönüşümlü bir malzeme olması ve bün-
yesinde bulundurduğu malzemelerin atmos-

REDBOARD
EPS enjeksiyon makinelerinde renkli ve 

binili, mantolama malzemesi olarak kullanıl-
mak üzere üretilmiştir.16 dansiteden 30 dan-
siteye kadar üretimini yapmaktayız.

REDBOX
REDBOX markası altında EPS den 

mamul B2 (49,5*39,5*19,5 cm) ve B3 
(49,5*39,5*24,5cm) delikli ve deliksiz balık 
kutusu çeşitleri, D2 (16*26*14,2 cm) ve D3 
(20,5*26,5*18 cm) dondurma kutuları üre-
tilmektedir.

DECORED
DECORED markası altında dekoratif tavan 

kaplama çeşitleri ile lamba göbeği çeşitlerinin 
uygun hammaddelerle ve dekoratif ürün olma-
sından dolayı büyük bir hassasiyetle üretimleri 
yapılmaktadır.

ED STRAFOR A.Ş’ nin öncelikli hedefi; 
ürün kalitesini koruyarak ve kalite çıtasını 
daha da yukarı çekerek, sektörün beklentisi 
olan yeni ürünler üretmek, sektördeki pazar 
payını artırarak bölgesel istihdam sağlamak, 
kapasitesini artırmak ve müşterilerine daha 
hızlı hizmet vermektir. n

fere ve ozon tabakasına zarar vermemesinden 
ötürü çevre dostu bir malzemedir

TS EN 13163 ürün standardına göre üretim 
yapan ED STRAFOR kaliteyi ön planda tutarak 
üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini her 
geçen gün artırmaktadır. ED strafor açıldığı 
günden beri aynı azim ve güvenle çalışma-
larına devam etmekte ve geleceğe güvenle 
bakmakta, adımlarını bu yönde atmaktadır.

ED strafor ürün aşağıdaki şekilde grup-
landırmıştır.

REDPOR
Mantolama sistemlerinde kullanılan gri ve 

beyaz EPS ürünlerimiz için kullandığımız isim 
olup 10 dansite ve yüksek yoğunluklu ürünle-
rimizi içermektedir.

ASMOLEN
Yine REDPOR adı altında üretimi yapılmak-

tadır genellikle 10 -12 dansite olmak üzere 
istenilen ebatlarda üretim yapılmaktadır.

REDPOR SÖVE
Yüksek yoğunluklu eps hammaddesinden 

üretilerek ve uygun ölçülerde kesilerek söve 
üreticilerinin hizmetine sunulmaktadır.

n  OYA DÜŞMEZ
 ED Strafor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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MAKALE

ETICS (Mantolama) Uygulamalarındaki 
EPS Isı Yalıtım Levhalarında 
“CE” İşaretlemesi ve Kalite

EPS (Genleştirilmiş Polisitren)’den 
mamül ısı yalıtım levhaları,01/01/ 2007 
tarihinden itibaren 24870 sayılı resmi 

gazete ile yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği  (89/106/EEC) Kapsamında olup “CE” 
işareti taşımak zorunda olan ürünler arasında-
dır.  Bilindiği üzere, “CE” işaretine sahip ürün, 
“güvenli ürün”dür. 

27 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 
89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifi (CPD, 
Construction Products Directive) üye ülkelerde 
zorunlu olmuştur. CPD, Avrupa Birliğinin yirmi 
binin üzerindeki ürün grubu için geliştirdiği 
yeni yaklaşım direktifler kapsamında yürürlüğe 
girmiştir. 8 Eylül 2002 tarih ve 24870 sayılı 
Resmi Gazete ile Türkiye de Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği (89/106/EEC) olarak yayınlanmış 
ve zorunlu hale gelmiştir. Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği 89/106/EEC direktifinin uyum-
laştırılmasıdır. Bu yönetmeliğe uyum ile ülke-
mizde üretilen yapı malzemelerin yurt içinde 
ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbestçe 
dolaşımı sağlanmaktadır. 0 1.01.2007 tarihin-
den itibaren de iç piyasaya sunulabilmesi için 
CE işareti taşıması zorunludur.

Bu “CE” işaretinin gerektirdiği etiketle-
menin/işaretlemenin de ürün ve/veya ürün 
ambalajı üzerinde bulunması standartlar 
gereği zorunludur.  Dolayısıyla, “CE” işareti 
ve bu işaretin gerektirdiği etiketi/işareti taşı-
mayan EPS ısı yalıtım levhalarını piyasaya 
sürmek kesinlikle yasaktır.  Bu tip ürünler, 
piyasa denetimlerindeki eksiklik yüzünden 
ne yazık ki bazı üreticiler tarafından piyasaya 

sürülmektedir.  Tüketicinin, son kullanıcının, 
yalıtımı uygulayanın, yüklenicinin, proje müel-
lifinin ve işverenin kendi güvenliği ve yapının 
güvenliği açısından, güvenli ürün olan “CE” 
işaretli ürünleri tercih etmesi, kullanması ve 
kullandırtması gereklidir.  Aslında, “CE” işa-
retine sahip olmayan EPS ısı yalıtım levhala-
rını pazara sunmak bir suç, bu ürünleri alıp 
kullanmak da işlenen bir suça alet olmaktır.

n  İNŞAAT MÜH. ERDEM ATEŞ 
 BASAŞ Ambalaj ve Yalıtım A.Ş
 Satış & Pazarlama Koordinatörü

Şekil 1.  CE İşareti Şekil 2. CE İşareti ve Etiket Örneği
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Bu “CE” işareti gereği EPS ısı yalıtım lev-
halarının üzerlerinde ve/veya ambalajlarında 
bulunması gereken teknik bilgiler vardır ve bu 
zorunlu teknik bilgilerin, neler olduğu, neleri 
içermesi gerektiği ve bunun gibi şartlar yine 
ürün standardı olan TS EN 13163’te açıkça 
belirtilmiştir.  TS EN 13163, Avrupa’da da 
ülkemizde de geçerli olan, EPS ısı yalıtım 
levhalarının ve özelliklerinin sınıfl andırmasını 
içeren zorunlu bir standarttır.  Bu standarda 
göre üretilen EPS ısı yalıtım levhaları, yapılacak 
Uygunluk Değerlendirmesi sonucunda “CE” 
işreti taşımaya hak kazanırlar. Bahsi geçen 
Uygunluk Değerlendirmesi’nin nasıl yapılması 
gerektiği ve neleri içerdiği de standart kapsa-
mında yer almaktadır.  

Farklı bir yönetmelik ve/veya standart ile 
aksi belirtilmedikçe her EPS ısı yalıtım levha-
sının yapılacak uygulamadan bağımsız olarak, 
sahip olması gereken sınıfl ar TS EN 13163’te 
belirtilmiştir ve her EPS ısı yalıtım levhasının 
uygulamadan bağımsız olarak etiketinde/işa-
retlemesinde içermesi gereken özellikler ve 
bunlara ait sınıfl ar standartta belirtilmiştir. 

 Standart, her özellik için birden fazla sınıf 
tanımlamaktadır. Diğer tüm ürün normlarında 
(EN) olduğu gibi, bu standart da hangi uygu-
lamada hangi sınıfın kullanılacağına dair bir 
açıklama getirmemektedir. Uygulama stan-

dardına göre ayrıca sınıfl arın uygunluğunun 
değerlendirilmesi gerekir.  Zaten, TS EN 
13163’ün “1.  Kapsam” bölümünde aynen 
şu ifadeler yer almaktadır: “Bu standart, belirli 
bir uygulama amacına göre mamulün uygun-
luğunu belirlemek için, mamulün herhangi bir 
özelliği açısından sahip olması gereken sınıf 
veya seviyeleri belirtmez.  Belirli bir uygulama 
alanı için gerekli mamul sınıfı ve seviyeleri 
yönetmeliklerde veya bu standartla diğer stan-
dartlarda bulunabilir.”

 TS EN 13163’e göre bir ürünün, uygula-
madan bağımsız olarak standartta belirtilen 
herhangi bir sınıfta olması yeterli iken, EPS ısı 
yalıtım levhaları ile yapılacak olan harici kom-
pozit ısı yalıtım sistemleri (ETICS ya da daha 
yaygın adıyla mantolama) uygulamalarında 
kullanılacak EPS ısı yalıtım levhaları, diğer tüm 
EPS ısı yalıtım levhaları gibi TS EN 13163’e 
uygun olma ve “CE” işareti taşıma zorunluluğu 
yanında, TS EN 13499 – Isı Yalıtım Malze-
meleri –Binalarda Kullanılan Genleştirilmiş 
Polistren Esaslı Harici Kompozit Isı Yalıtım 
Sistemleri (ETICS) – Özellikler standardında 
belirtilen minimum sınıfl arı ve kriterleri de 
sağlamak ve etiketinde/ işaretlemesinde her 
EPS ısı yalıtım levhasının etiketlemesinde/işa-
retlemesinde bulunması gereken sınıfl ara ek 
olarak, TS EN 13499’daki bu minimum sınıfl arı 

belirtmek zorundadırlar.  Yani, TS EN 13163 
uygulamadan bağımsız daha genel, EPS mal-
zemenin sahip olabileceği minimum sınıfl arı 
tanımlayan bir standart olup mantolamada 
(ETICS) kullanılacak EPS ısı yalıtım levhasının 
sağlaması gereken minimum şartlar ve malze-
menin sahip olması gereken minimum sınıfl ar 
TS EN 13499’de belirtilmiştir.

Tüm bu standartlarda belirtilen tüm mal-
zeme sınıf ve seviyeleri, yine standartlarda 
belirtilen laboratuar ortamlarında, belirtilen 
şartlar altında, belirtilen test cihazları ve yön-
temleri ile belirlenmelidir.

TS EN 13499 gereği olan şartlar ve bunların 
anlamları aşağıda verilmiştir:

Isıl Direnç: Malzemenin ısıl direnci, yani 
ısı iletkenlik katsayısının malzeme kalınlığına 
bölünerek hesaplanan değeri en az 1,00 W/
m2K olmalıdır.  Bu özellik için bir minimum 
değer belirlenmiş olmasının sebebi, yalıtım 
özelliğinin hem ısı iletkenlik katsayısına hem 
de malzeme kalınlığına bağlı bir özellik olma-
sıdır.  Bilindiği gibi, malzeme ne kadar kalın 
olursa ve ısı iletkenlik değeri ne kadar düşük 
olursa, o kadar çok yalıtım sağlar ve yapılan 
tasarruf da artmış olur.  Bu belirlenmiş olan 
minimum ısıl direnç değerine ulaşabilmek 
için ısı iletkenlik katsayısı mümkün olduğunca 
düşük olan malzemeyi, mümkün olan en yük-

Tablo 1.  TS EN 13499’a Göre EPS Levhaların Sağlaması Gereken Minimum Şartlar

Özellikler 

Beyan Edilen Isıl Direnç

Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı

-Yapıştırıcı veya dübeller ile tespit 

edilen EPS Levhalar 

-Raylar ile tespit edilen EPS levhalar

Boyutsal Kararlılık

Gönyeden Sapma Toleransı

Düzlemsellik Toleransı (Yüzey 

Düzgünlüğü Toleransı)

Uzunluk Toleransı

Genişlik Toleransı

Kalınlık Toleransı

Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su 

Emme

Test Standardı

TS EN 12667

TS EN 12939

TS EN 1607

TS EN 1603

TS EN 824

TS EN 825

TS EN 822

TS EN 823

TS EN 12087

Değer

RD≥1,00m²K/W

≥ 100 kPa

≥ 150 kPa

± % 0,2

± 2 mm / m

± 5 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 1 mm

≤ 0,5 kg/m2

Sınıf, Seviye veya Sınır Değer

Sınır Değer

TR 100

TR 150

DS(N)2

S2

P4

L2

W2

T2

Sınır Değer

Sağlanması Gereken Şartlar
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sek kalınlıkta kullanmak gerekir.  Bu da uygun 
hammadde seçimi ile EPS taneciklerinin iyi 
bir şekilde kaynaşacağı, yani bitmiş ürün olan 
levhada taneciklerin oluşturduğu bal peteği 
görünümüne sahip, kaliteli ve doğru yoğun-
lukta üretim yapılması ile sağlanabilir.

 Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı:  Klasik 
sistemde malzemenin yüzeylere dik çekme 
gerilmesi en az 100 kPa (kilo Pascal) olmalıdır.  
EPS ısı yalıtım levhalarının raylar arasına tespit 
edildiği sistemlerde malzemenin yüzeylere dik 
çekme gerilmesi en az 150 kPa (kilo Pascal) 
olmalıdır.  Bu özellik için minimum bir değer 
belirlenmiş olmasının sebebi, cepheye dik 
doğrultuda oluşabilecek rüzgâr etkilerinden 

dolayı ısı yalıtım malzemesinin hasar görme-
mesi ve sistemin bütünlüğünün bozulmaması-
dır.  Bu minimum şartların yakalanabilmesi de 
ancak birbiri ile iyi kaynaşmış olan EPS tanele-
rinden (bal peteği görünümü) meydana gelene 
levhaların doğru bir yoğunlukta kullanılması ile 
mümkündür.  Ayrıca, bitmiş ürün levhadaki 
bal peteği görünümü ve doğru yoğunluk hari-
cinde üretimde kullanılmış geri dönüşümlü 
malzeme oranının da yüksek olmaması gere-
kir.  Yüksek oranda geri dönüşüm malzemesi 
kullanmak, levhaların mekanik dayanımlarının 
kötü yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.

Boyutsal Kararlılık:  Malzemenin boyutsal 
kararlılığı en fazla ± %0,2 olabilir.  Bu özel-
likte bir sınır tanımlanmış olmasının sebebi, 

ısı yalıtım levhalarının piyasaya sunuldukları 
andan itibaren şekil ve boyut değişikliklerinin 
belirli sınırlar içinde kalmasını sağlamaktır.  
Aksi halde, uygulamada ve uygulama sonra-
sında ısı köprüleri, gereğinden fazla sıva ve/
veya kaplama malzemesi tüketimi, levhala-
rın döşendikleri zaman aralarında boşluklar 
ve oluşması veya levhaların dış yüzeylerinin 
aynı düzlemde bulunmaması gibi çok ciddi 
sorunlar yaşanabilir.  Bu belirtilmiş değerlere 
ancak uygun şekilde üretilmiş ve dinlendirilmiş 
malzeme ile ulaşılabilir.  Tavsiye edilen dinlen-
dirme süresi 28 gündür (4 hafta).

Gönyeden Sapma Toleransı:  Malzemenin 
gönyeden sapma toleransı 1 metrede en fazla 
± 2 mm olabilir.  Gönyeden sapma durumu, 
levhaların kesim kalitesi ile ilişkili bir durum-
dur. 

 
Düzlemsellik Toleransı (Yüzey Düzgün-

lüğü):  Malzemenin düzlemsellik toleransı en 
fazla ± 5 mm olabilir.  Yüzey düzgünlüğü, 
levha kesim öncesi dinlendirme süresi ve 
kesim kalitesi ile ilgilidir.

 

Uzunluk Toleransı:  Malzemenin uzunluk 
toleransı en fazla ± 2 mm olabilir.  Uzunlukta 

Resim 1. Isıl Direnç Deneyi

Resim 3. Gönyeden sapma Toleransı Deneyi

Resim 4. Düzlemsellik Toleransı 
(Yüzey Düzgünlüğü) Deneyi

Resim 2. Yüzeylere Dik Çekme Deneyi
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meydana gelen sapmalar, kesim kalitesi ve 
ürünün kesim öncesindeki dinlendirme süresi 
ile alakalıdır.

Genişlik Toleransı:  Malzemenin genişlik 
toleransı en fazla ± 2 mm olabilir.  Bu özellik, 
kesim kalitesi ve ürünün kesim öncesindeki 
dinlendirme süresi ile alakalıdır. 

Kalınlık Toleransı:  Malzemenin uzunluk 
toleransı en fazla ± 1 mm olabilir.  Kalınlığın 
istenilen ölçüde olması, kesim kalitesi ve ürü-
nün kesim öncesindeki dinlendirme süresi 
ile ilgilidir. 

 Yukarıdaki örnek etiketi inceleyecek olur-
sak, 1. bölümdeki üstteki kutucukta  “CE” 
işareti, üretici firmanın açık adı (ABC) ve adresi 
(ABC  Mah. 100. Sok…..), işaretlemenin 
yapıldığı yılın son iki rakamı (10), standardın 
numarası ve tarihi (EN 13163:2008), ürünün 
tanımı (Binalar İçin fabrikasyon ……), yan-
gına karşı davranış sınıfı (E), beyan edilen ısıl 
direnç (1,32 m2K/W ≥ 1,00 m2K/W), beyan 
edilen ısıl iletkenlik, anma kalınlığı, işaretleme 
kodu (EPS70-EN 13163-T2-L2,W2,S2,P4, 
DS(N)2,………) belirtilmiştir.

2. bölümdeki alttaki kutucukta ise firma, 
Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında CE İşa-
retlemesi kılavuzlarında yararlanarak, ürününe 
ait diğer ek bilgileri vermiştir.  Kılavuzlarda 
ek bilgilerin nasıl tanımlanacağı şu şekilde 
belirtilmektedir: “Bir ürünle birlikte olan ancak 
uyumlulaştırılmamış yönlerini ilgilendiren her 
türlü beyan, CE işaretinin yanında bulunan 
bilgiden ayrı tutulmalıdır. Uyumlulaştırılmamış 
yönlerin, uyumlulaştırılmış yönler ile karıştı-
rılmasına imkan verebilecek biçimde ya da 
CE işaretinin, bilerek ya da yanlışlıkla, söz 
konusu yönler için de geçerli olabileceğini 
ifade edecek bir biçimde takdim edilmemesi 
gerekir.  Bu nedenle, bir imalatçı CE işaretli 
ürünler için ilave bilgi sağlama hakkına sahip-
tir. (Örneğin tarih, ürün partisi, imalatçının 
üretim bandı veya kimlik numarası). Bununla 
birlikte ihtiyari işaret içeren bu ilave bilgi, CE 
işaretlemesine bağlı bilgi ile herhangi bir karı-
şıklığı[8] önlemek için ayrı bir yerde verilmiş 
olmalıdır.(Örneğin ayrı kutu)”

Bu doğrultuda 2. Bölümdeki alttaki kutu-
cukta mamulün eni ve boyu (500 x 1000 mm), 
paket içeriği, izlenebilirlik kodu (Üretim tarihi 
ve Paket No) bilgilerinin olduğu ve hepsinin TS 
EN 13163 ve TS EN 13499 ile uyumlu olduğu 
görülmektedir.  Yani, bu ürün mantolama da 
kullanmaya uygun bir EPS ısı yalıtım levhasıdır.

Yukarıda belirtilen örnekteki ürün sınıfında/
seviyesinde veya daha iyi ürün sınıfında/sevi-
yesinde olmayan ve “CE” işareti ve uygun 
etiket taşımayan ürünler kanunlarla belirlen-
miş olduğu gibi kesinlikle ETICS (mantolama) 
uygulamalarında kullanılmamalıdır. n

Resim 6. Genişlik Ölçümü Deneyi

Resim 8. Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su 
Emme Deneyi

Resim 7. Kalınlık Ölçümü Deneyi

Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su Emme:  
Malzemenin kısmı daldırma yöntemiyle yapı-
lan test sonucu emdiği su miktarı birim m2 
başına en fazla 0,5 kg olabilir.  Levhanın, tam 
daldırma yöntemi ile bünyesine alabileceği su 
miktarı, levhayı oluşturan taneciklerin birbir-
leri ile ne derecede kaynaşmış olduklarına, 
levhanın yoğunluğuna, üretimde kullanılan 
geri dönüşümlü malzeme miktarına bağlıdır.  
Bu özelliğe ait ürün sınıfı ve seviyesi TS EN 
13499’da belirtildiği şekilde CE etiketinde EPS 
levha üreticisi tarafından belirtilmez.  Bunun 
yerine, TS EN 13163’ün gereği olarak Uzun 
Süreli Daldırma İle Su Emme değeri hacimsel 
olarak belirtilerek sınıflandırılır.  TS EN 13499 
kapsamındaki ısı yalıtım sistemleri için üretici 
sistem ile birlikte bir tanıtım belgesi vermelidir.  
Bu belgede EPS levhalar için gerekli çekme 
seviyesi ve uzun süreli daldırma ile su emme-
nin sınır değeri dahil TS EN 13163’e göre 
işaretleme ve etiketleme yapılmalıdır.

Harmonize bir standardı olan EPS ısı yalıtım 
levhalarının üzerlerinde ve/veya ambalajlarının 
üzerlerinde “CE” işareti taşıması zorunludur.   
Aşağıdaki etiket, mantolamada (ETICS) kulla-
nılacak EPS levhaların olması gereken etike-
tine bir örnektir. 

Resim 5. Uzunluk Ölçümü Deneyi
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Gebze Sanayici ve İşadamları “İnşaat Sektörü Dünü 
Bugünü Geleceği” Konulu Toplantı Düzenledi…

Gebze Sanayici ve İşadamlarının 
düzenlediği “İnşaat Sektörü Dünü 
Bugünü Geleceği” konulu gecede 

sektör adına Ereğlili iş adamı ve önceki 
dönem Kdz. Ereğli Belediyesi Başkan adayı, 
Fixkim yönetim kurulu başkanı ve Gebze 
Sanayici ve İşadamları Derneği İnşaat Yapı 
Komite Başkanı Yüksel Balcı konuştu. Balcı, 
konuşmasında sektöre yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası boyutlarda vizyoner bir yak-
laşım sundu.

“İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 
KALKINMADAKİ PAYI ÖNEMLİ”

Genel ekonomi konusunda umutlu konu-
şan ve çarkların artık dönmeye başladığını 
ifade eden Balcı, inşaat sektörünün kalkın-
madaki önemine dikkat çekti ve “Ülkemiz 90’lı 
yılların sonunda ve 2000’li yılların başındaki 
darboğazdan, sıkıntılardan 2002 yılı itibariyle 
hızla gerçekleştirilen yapısal reformlarla, iş 
dünyasında yaşanan büyük değişim ve atılım-
larla, üretim çarklarının yeniden dönmesiyle 
çıkmayı başarmıştır. Bu gün şükürler olsun ki  
ayakları yere sağlam basan, dünya ile barışan, 
konumunu bilen, gelişmeleri önceden sezip 
refl eks verebilen bir ekonomiye sahibiz. Bugün 
günü kurtaran değil, geleceği planlayan, plan-
layabilen bir ülke konumundayız.

Şüphesiz ki bu devrimlerin en önemli 
aktörlerinden biri de inşaat sektörü. Uygarlığın 
biçimlenmesine katkı sağlayan sektörümüz, 
doğrudan ya da dolaylı 300 sektöre katkı sağ-
lamakta ve direk 40 alt sektör barındırmakta-
dır. Sektörümüz, gerçekleştirdiği büyüme ile 
ekonomiye sağladığı katkının yanı sıra, toplam 
üretim, dış ticaret ve istihdamdaki payı da 
göz önüne alındığında Türkiye’nin kalkınma 
gücünün artması ve kalkınmanın sürdürü-
lebilir olması açısından da kritik bir öneme 
sahip. Dolayısıyla, Hükümetimizin 2013 yılı 
için açıkladığı büyüme hedefi  %4 ise, inşaat 
sektörü paralelinde %8 büyümeli. Sonrası için 
de hedefl enen büyüme ne ise, sektörümüz 
2 kat büyümeli ki hükümetimizin hedefl eri 
gerçekleşmiş olsun.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DİKKAT 
ÇEKTİ

Balcı konuşmasında kentsel dönüşüm pro-
jelerinin sektör için bir umut olduğunu ifade 

ederek,  görüşlerini “Sektör 2012 yılında ivme 
kaybetmiş olsa da 2013’e büyüme hedefi yle 
giriyor. 2012 yılının özellikle 2. Yarısında yaşa-
nan olumlu gelişmeler, konut satışında  az da 
olsa artışlar yaşatmıştır.

Türkiye’nin kredi notunun artması, Faiz 
oranlarının düşmesi ve buna paralel konut 
kredi oranlarının düşmesi, Mütekabiliyet 
yasası, 2b, Kentsel dönüşümün başlaması 
sektöre 2013 için umut aşılamıştır.

Bilhassa kentsel dönüşüm planlı bir şekilde 
yapılır ve önümüzdeki 10 yıl içinde hızlı bir 
şekilde ilerlerse sektöre çok ciddi bir ivme 
kazandıracaktır. Bunu 2014 de daha çok his-
sedeceğimiz kanısındayım.

Mütekabiliyet yasası yabancıya yapılacak 
mülk satışı ile ilgili gerçekleşen düzenleme-
ler sektörde satışlara ve istihdam artışına da 
olumlu katkı  sağlayacaktır.” şeklinde ifade etti.

“TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİNDE 
BÖLGESİNİN ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNDA”

Türkiye’nin  inşaat malzemelerinde böl-
gesinin üretim üssü konumunda olduğunu 
örneklerle açıklayan balcı konuşmasına şöyle 
devam etti: Üretimimizi daha teknolojik hale 
getirebilirsek bölge lideri olmamız mümkün. 
Bu kanıya nereden vardığıma rakamlarla 
bakalım. Türkiye’nin inşaat malzemeleri üretim 
konusunda yakın coğrafyadaki durumu şöyle;

Yakın coğrafyadaki kastım; Doğu Avrupa 
Ülkeleri, Rusya, Kuzey Afrika ve komşu ülke-
ler.
Çimento: yakın coğrafyada 1. Dünyada 
7. İklimlendirme, klima, soğutma: yakın 

coğrafyada  1.
Demir çelik: yakın coğrafyada  
3. Dünyada  10.
Seramik ve kaplama malzemeleri: 
yakın coğrafyada 2. Dünyada  3.
Doğaltaş mermer: yakın coğrafyada 2. 
Dünyada 5.
Boya: yakın coğrafyada 2. Avrupa’da 6.
Alçı: yakın coğrafyada  4. Avrupa’da 6.
Cam: yakın coğrafyada 4. Avrupa’da  4.

Bu tabloyu  çok iyi değerlendirmeliyiz. 
Üretici olmanıza gerek yok bugün  TUSKON 
(Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu) dünya ticaret köprüsüyle bizleri dün-
yanın her tarafına, dünyanın her tarafındaki 
alıcıları da ülkemizde misafi r ediyor. Dolayısıyla 
hangi ülkede neye ihtiyaç var, ne alınır, ne 
satılır elimizin altında. Bizim kendi şirketimizde 
direk ihracatımız kadar ihraç kayıtlı satışımız 
var. Bayilerimiz ya da ihracatçı fi rmalar pazar 
bulup ihracat yapıyor. Bunu hepinizin yap-
ması mümkün. Sadece yapmanız gereken 
GESİAD’a üye olmanız, bizimle irtibatta olma-
nız, ya da iletişim adreslerinizi  bırakmanız. 
Size tüm bilgiler, aktiviteler, seyahatler  ulaşır.”

Hazar bölgesinde, yakın coğrafyada 
Türki devletlerde ticari hacmimize baktığı-
mızda yeterli değiliz. 3. 4. 5. Sıralardayız. 
Azerbaycan’da İngiltere  1.4 milyar dolarlık 
ticaret hacmine ve %44.6 ile en büyük paya 
sahip. Türkiye ise 125 milyon dolarla % 4’lük 
paya sahip.

“YALITIM SEKTÖRÜNDE BÜYÜK 
İMKANLAR VAR” 

Türkiye inşaatlarda enerji karnesi düzenle-
mesiyle, yangın, su, ses ve ısı yalıtımını zorunlu 
kıldı ve mevcut yapıların da 2017 yılına kadar 
yalıtımlarını tamamlaması zorunluluğu getirdi. 
Her yıl Türkiye’de 700 bin konut ihtiyacı oluş-
tuğunu ve mevcuttaki 18 milyon binanın 15 
milyonunun yalıtımsız olduğunu düşündüğü-
müzde yine sektörün önünde çok ciddi değer-
lendirilmesi gereken imkan olduğu açık. Bun-
ların tümünü değerlendirmemiz için  kollektif 
çalışma ruhuyla bir araya gelerek, fi kirlerimizi, 
tecrübelerimizi birleştirmemiz gerekir.

Geceye Gebze Belediye Başkanı, Ticaret 
Odası Temsilcileri, İnşaat Malzemesi Üretici 
Sanayiciler, Bölge İnşaat Sektör Temsilcileri 
yaklaşık 300 kişi katıldı. n

Fixkim Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Balcı
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Türkiye’de, Mantolama (ETICS) Yapılan 
Binalarda EPS  Isı Yalıtım Levhası Kullanımı 
Avrupa’da Olduğu Gibi Açık Ara Önde

MAKALE

n  MURAT KENET
 EPSDER Genel Sekreteri

Türkiye her sene 50-60 milyon dollar 
parasını enerji alımı için başka ülkelere 
ödüyor  ve petrolde % 92, doğalgazda 

ise % 98 oranında dışa bağımlı. Bu rakkamla-
rın aşağı çekilmesinde en büyük faktörlerden 
birisi ise kuşkusuz ısı yalıtımı yapılarak daha 
az enerji harcanması.

Bu verilere göre 2012 yılı için EPS kullanı-
mının ısı yalıtım yönünü ele alırsak 191.000 
tonun  yaklaşık 100.000 tonu ısı yalıtım  amaçlı 
bir üretimi göstermektedir. Ortalama yoğunluk 

20 kg/m3 alınırsa bu 5.000.000 m3’lük bir 
hacme, ortalama 5 cm kalınlık kabulü ile’de 
2012 yılı için  yaklaşık  100.000.000 m2’lik bir 
EPS ile ısı yalıtımı yapıldığı sonucuna varırız.

Bu miktarın ise yaklaşık % 60’ı klasik beyaz 
EPS ile, % 40’ı ise  grafit/karbon katkılı EPS 
ile yapılmıştır. 

Kullanım miktarlarında Marmara bölgemiz 
yaklaşık % 40 mertebesi ile 1. Sıradayken 
bunu İç Anadolu yaklaşık % 20 kullanım ile 
takip etmekte geriye kalan Ege, Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz 
bölgeleri yaklaşık aynı kullanım seviyelerinde 
olup % 7-10 mertebelerindedirler. 

Bu metrajlar EPS tercihi ile yapılan 
ısı yalıtım uygulamaları’nın diğer tüm ısı 
yalıtım malzemeleri ile yapılan ısı yalıtım 
uygulamalarının toplamından fazla olduğu 
sonucuna varılmasına neden olmaktadır.Bu 
durum Avrupada’da böyledir, mantolama 
sistemlerinde EPS kullanımı diğer tüm ısı 
yalıtım malzemelerinin toplamından fazla 
olmaktadır. 

Ülkemizdeki bu tercihin sebebi ise EPS 
ısı yalıtım levhalarının yüksek yalıtım ve 
teknik performansını tüketiciye ekonomik 

olarak sunması, uygulama kolaylığı ve bu 
gün 150’ye ulaşan üretici sayısı ile ülkemi-
zin hemen hemen tüm illerinde kolaylıkla 
ulaşılabilme avantajıdır.

EPS’nin ülkemizde başlıca kullanım alan-
larını şöyle sıralayabiliriz:
1. Binalarda dış cephe ısı yalıtım 

uygulamalarında
2. Binalarda hafif dolgu malzemesi olarak 

(asmolen, dilatasyon dolgusu vs.)
3. Dış cephelerde dekoratif amaçlı (kat 

silmesi, söve, köşe taşı vs.)

4. Binalarda diğer ısı yalıtım 
uygulamalarında (çatı, bodrum, 
döşeme, duvarlarda içten, sandwich 
duvar vs.)

5. Beyaz eşya ve elektronik eşya 
ambalajlarında

6. Cam eşya, dekoratif eşya 
ambalajlarında (yemek setleri, bardak 
setleri, hediyelik eşya vs.)

7. Gıda ambalajlarında (bardak, tabak, 
balık kutusu, dondurma kutusu vs.)

8. Seracılıkta (fide viyolü)
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AYLAR

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2012 Toplam

MİKTAR (KG)

8,212,105

7,598,200

8,511,700

11,956,430

14,720,290

15,250,264

14,137,340

10,872,100

8,970,212

5,756,200

7,837,160

7,311,815

121,133,816

DEĞER ($)

14,722,559

14,070,580

16,858,229

23,649,233

29,616,885

30,396,424

27,357,916

19,722,208

17,498,165

11,506,161

15,824,809

15,137,939

236,361,108

9. İlaç sektöründe ambalajlamada (aşı, 
soğuk zincir vs.)

10. Otomotiv sektöründe
11. Bina yapımında kalıcı kalıp olarak (ICF 

sistemlerde)
12. Mobilya sektöründe destek ve ambalaj 

malzemesi olarak
13. Sandwich cephe ve çatı panelinde ısı 

yalıtım dolgusu olarak
14. Hafi f beton ve yalıtımlı hafi f sıva 

uygulamalarında granül halinde agrega
Ülkemiz dışında  en büyük kullanım alan-

larından biriside  EPS’nin hafi f dolgu malze-
mesi olarak kullanımını ifade eden Geofoam 
uygulamalarıdır.

EPS, teknik özellikleri yüksek  bir malzeme-
dir, rutubetten, sudan, UV ışınlarından veya 
sıkışmadan etkilenmez, bozulmaz, mekanik 
ve teknik performans özelliklerini zamanla 
yitirmez, üretim sırasında düşük yoğunluklu 
enerji gerektirdiğinden ve geri dönüşümü oldu-
ğundan çevre dostu bir malzemedir.Ozona 
zarar veren veya sera etkisine yol açarak küre-
sel ısınmaya sebep veren  gazları içermez, 
üretiminde kullanılan pentan doğal gazlardan 
oluşan metan ve etanı içeren alkaliler kimya-
sal grubuna girmektedir.Atmosfere karışan 
pentan hızlı bir şekilde CO2 ve H2O ya ayrış-
maktadır.Hidrokarbon olan pentan, troposfer 
tabakasında çok düşük rakımlarda bozunarak 
ozon tabakasına zarar vermez.

EPS  gözenek yapısı sayesinde üzerine 
yapılan sıvayı çok iyi tutar, ayrıca yoğuşmaya 
sebep vermeyen difüzyon özelliğinden dola-
yıda  yapı elemanlarının   ve yaşanan ortamın 
rutubetten uzak durmasına sebep olur.

EPS blok halinde üretildiğinden istenilen 
yalıtım kalınlığında kesilebilir bu sayede diğer 
yalıtım malzemelerinin üretilmesinin müm-
kün olmadığı kalınlıklarda üretilip, hafi fl iğinden 
dolayıda gayet rahat kullanılabilinir. Günü-
müzde Avrupa’da EPS ile yapılan ısı yalıtım 
sistemlerinin  pazar payının en büyük olma-
sının sebebide ortalama 10-15 cm’lere gelen 
ısı yalıtım kalınlıklarının EPS ile sağlanabil-
mesidir. Avrupa geneline göre EPS kullanmı 
Türkiyede ileri ülkelere yakın bir noktadadır, 
Avrupanın yapı ihtiyacının fazla olmadığı göz 
önüne alınarak kullanımdaki bu yakın tonaj 
ise EPS in Avrupada farklı kullanım alanla-
rının olması (Hafi f dolgu malzemesi olarak 
kullanım  Geofoam’dan bahsedilebilinir), teras 
kullanımının  bize göre fazlalığı, sıcak Avrupa 
ülkelerininde’de ısı  yalıtım bilincininin olma-
sıdır,  ama en önemli unsur,  kalınlıkların bize 
göre ortalama 3 kat fazla olmasıdır.

Isı yalıtımı ile kışın yakıt kullanımının büyük 
oranda azaldığının, yazın ise klimaların çok 

daha az kullanmı ile az elektrik sarfi yatı  ve 
bunlarla  birlikte konforlu yaşam standartının 
gerek kışın gerekse yazın arttığının anlaşılması, 
enerji verimliliği,  temiz çevre’nin  önemi, çıkan 
yasa ve yönetmelikler, ısı yalıtımı yaptırımının 
sürekli bir artış göstermesine  neden olmakta-
dır.  Bugün artık ev satın alırken binada manto-
lama olup olmadığını soran, bunun bilincinde 
olan bir tüketiciye sahibiz. Enerji Kimlik Bel-

gesi alınmasının 2017 sonuna kadar zorunlu 
olmasıyla ev sahipleri konutlarını satarken ve 
kiralarken bu belgeye ihtiyaç duyacaklar. Evin  
değeri, sahip olacağı enerji sınıfı ile doğru 
orantılı olarak artacak veya azalacak, ısı yalı-
tımıda bu enerji sınıfının belirlenmesinde ve 
yukarı çıkmasında en büyük faktörlerden birisi 
olduğundan, EPS ile ısı yalıtımının  gittikçe 
artan bir potansiyel  vardır. n

2008 Yılı
EPS İthalat 

Bilgileri

2009 Yılı
EPS İthalat 

Bilgileri

2010 Yılı
EPS İthalat 

Bilgileri

2011 Yılı
EPS İthalat 

Bilgileri

2012 Yılı
EPS İthalat 

Bilgileri

M
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2012 YILI EPS İTHALAT BİLGİLERİ
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Isı Yalıtım Malzemelerinde TSE
Belgelendirme ve (CE) İşaretlemesi

Bilindiği üzere ÇEVKAK ısı yalıtım mal-
zemeleri için standartların gerektirdiği 
deneyleri yapmak üzere akredite edil-

miş ve bu malzemelerde CE işaretlemesi için 
de onaylanmış kuruluştur. Bu çerçevede ısı 
yalıtım malzemelerinde standartların gereği 
yapılması gereken deneyler ve CE işaretlemesi 
için uyulması gereken aşamalar aşağıda veril-
miştir. ÇEVKAK yasal zorunluluklar yanında 
araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten 
başta EPS Sanayi Derneği (EPSDER) ailesi 
olmak üzere bütün ısı yalıtım sektörüne destek 
olmaktadır.

CE işaretlemesi Avrupa Birliği ülkelerinde 
malların serbest dolaşımını sağlamak üzere 
geliştirilen Uygunluk Değerlendirme ve İşa-
retleme Sistemi (Conformite Europeenne – 
Conformity Europe) tanımlamasıdır. Bu işaret-
leme temel olarak ürünün aşağıdaki başlıklarla 

PROF. DR. İBRAHİM UZUN
ÇEVKAK

Kullanacağınız ısı yalıtım malzemesinin 
beyan edilen değerleri ne kadar gerçekçi?

Müteahhitler, Yapı Denetim Kuruluşları, 
İnşaat Firmaları ve Site Yöneticileri!

KONTROL TESTİ 
UYGULATTIRDINIZ MI?



Kullanacağınız ısı yalıtım malzemesinin 
beyan edilen değerleri ne kadar gerçekçi?

Müteahhitler, Yapı Denetim Kuruluşları, 
İnşaat Firmaları ve Site Yöneticileri!

KONTROL TESTİ 
UYGULATTIRDINIZ MI?
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verilen güvenceyi sağladığını göstermektedir.
- Güvenlik
- Sağlık
- Çevre
- Tüketicinin Korunması

 Piyasada kullanılmakta olan veya yeni 
üretilecek olan ürünler, malzemeler veya sis-
temler için Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) 
tarafından belgelendirme (TSE Belgesi) yapıl-
maktadır. Bu belgelendirmeler yer yer zorunlu 
veya tercihe bağlı olarak değişmektedir. Yalıtım 
malzemeleri için TSE kapsamındaki belge-
lendirme ancak piyasa şartlarında istenmesi 
durumunda kullanılmak üzere alınmaktadır. 
Ancak ürünün piyasada dolaşabilmesi için 
CE belgesinin alınması zorunlu bir durumdur. 
CE belgelendirmede yapı malzemelerinin tabi 
olduğu “Performans Değişmezliğinin Değer-
lendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri” (eski 
adıyla “Uygunluk Teyid Sistemleri”) söz konu-
sudur. Bu kapsamda yetkilendirilmiş kurum-
ların (Onaylanmış Kuruluş-Notified Body) 
laboratuvar deneyleriyle değerlendirme yapa-
rak ürünü onaylamaları gerekmektedir. TSE 
Belgesi denetimlerinde ise firmanın öncelikle 
aşağıdaki aşamaları bitirmiş olması beklen-
mektedir.

a. Fabrika Üretim Kontrolü Sisteminin 
(FÜK) kurulmuş ve yürütülüyor olması.

b. Fabrika Üretim Kontrolü deneyleri 
için fabrika içerisinde laboratuvar 
oluşturulması,

c. TSE Belgesi kapsamına alınmak istenen 
ürünlerin beyan değerlerinin belirlenmiş 
olması gerekmektedir.

Yapı Malzemeleri Tüzüğü(CPR), eski adıyla 
Yapı Malzemeleri direktifi CPD-89/106/EEC, 
olarak bilinen 2011/305/EU sayılı direktif, bina 
ve inşaat işleriyle ilgili sürekli kullanılmak üzere 
yapı malzemelerinin taşıması gereken mal-
zeme özellikleri, bu malzemelerin tabi olması 
gereken uygunluk değerlendirme aşamaları, 
piyasa gözetim ve denetim işlemleriyle ilgili 
esasları belirlemektedir. Yapı malzemeleriyle 
ilgili mevzuatlar çerçevesinde temel özellikler 
aşağıda tanımlanmıştır.

- Mekanik Dayanım ve Kararlılık
- Yangın Durumunda Emniyet
- Hijyen, Sağlık ve Çevre Kriterleri
- Kullanımda Erişebilirlik ve Güvenlik
- Gürültü Sınırlamaları

b. İlgili standartlarla belirlenmiş periyotlarda 
imalat esnasındaki kontrol ve deneylerin 
yapılması.

c. Teknik şartname ve ürün belgelerindeki 
özellikleri öngörülen sıklıkla ölçerek 
doğrulama deneylerinin yapılması. 

CE İşaretlemesindeki Adımlar
CE işaretlemesi için gerekli çalışmalar 

ürünün ilgili standardının Ek ZA kapsamında 
verilen “Performans Değişmezliğinin Değer-
lendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi” ne göre 
ürünün hangi sistemde değerlendirileceği ve 
bu çerçevede Üretici ve Onaylanmış Kuru-
luşun sorumlulukları belirlenir. İlgili adımlar 
aşağıda verilmiştir. 

a. Ürünün tanımlanması ve ilgili 
standartların belirlenmesi.

b. Ürün standardındaki Ek. ZA’nın 
incelemesi.

c. Fabrika Üretim Kontrolünü (FÜK) 
kurulması (Dokümantasyon, 
İzlenebilirlik,laboratuvar, deneyler gibi).

d. Ürünün “Performans Değişmezliğinin 
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması 
Sistemi” ne göre Başlangıç Tip 
Deneylerinin (ITT) belirlenmesi.

e. Onaylanmış Kuruluş ve/veya Üreticiye 
düşen deneylerin gerçekleştirilmesi. 

f. Gerekiyorsa onaylanmış kuruluşa 
başvurulması.

g. FÜK deneylerinin yapılması.
h. Uygunluk Beyanı’nın hazırlanması.
i. Ürünün üzerine, ambalajına, 

etiketine veya ürünle birlikte verilecek 
dokümanlara CE işaretinin eklenmesi ve 
kullanılması. n

- Enerji Ekonomisi ve Korunumu.
- Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 

Kullanımı

Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanmış 
standartlara uyum zorunluluğu bulunmakla 
birlikte bu standartlarda olmayan durumlar 
için Avrupa Teknik Onayı (ETA-European 
Technical Approval) uygunluk değerlendir-
mesinde temel teşkil etmektedir.

Ürünün piyasa gözetimi ve denetimi ilgili 
üst kuruluş (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 
tarafından gerçekleştirilir. İlgili kuruluş her 
tür belge ve bilgiyi değerlendirerek ve üreticiyi 
muhatap alarak işlemleri yürütür. Ürün ile 
ilgili olarak hangi sorumlulukların üretici hangi 
sorumlulukların Performans Değişmezliğinin 
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması tanımlan-
mıştır. Sistem tanımında düşük sayı onaylan-
mış kuruluş katılımını yükseltmektedir.

Fabrika Üretim Kontrolü(FÜK)
Yapı malzemelerinin genelinde olduğu gibi 

yalıtım malzemeleri üreten firmalar imalat ve 
ürün bazında standartların gerektirdiği işlem-
lere uygun dokümanlar hazırlayarak bu dokü-
manların gereğini sürekli olarak sağlamalıdır.  
Bu gereklilikler Fabrika Üretim Kontrolü olarak 
tanımlandığında çalışanların görev, yetki ve 
sorumluluklarını, üretim velaboratuvar cihaz-
larını, bakım ve kalibrasyonlarını, ürün izlene-
bilirliğinden, müşteri memnuniyetine kadar 
bir çok süreci içermektedir. Esas olarak FÜK 
aşağıdaki çalışmaları kapsamaktadır.

a. Hammadde ve bileşenlerinin teknik 
özelliklerinin doğrulanması.

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ 1+

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2+ 2 3 41

Üreticilerin Sorumlulukları

Fabrika üretim Kontrolü (FÜK)

Test Planına Göre Testlerin Yapılması

İlk (Başlangıç) Tip Testi (ITT)

İlk (Başlangıç) Tip Testi (ITT)

Fabrika üretim Kontrolü (FÜK) 

Belgelendirilmesi

Fabrika üretim Kontrolü (FÜK) Gözetimi

Alınan Numunelerin Deneyden Geçirilmesi

Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları

Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri
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TANITIM

Sektörel Açıdan 2013, Sektörün Durumu ve 
Yenilikler, Gelecek Yıllar Adına Sektör Öngörüleri

Avrupa ülkesinin çok gerisinde maalesef.  
İsveç gibi soğuk bir ülkede yaşayan bir kişi 
Antalya'da yaşayan bir kişi kadar az yakıt 
harcayarak ısınma ihtiyacını mükemmel bir 
şekilde karşılıyor. Başka bir deyişle, Türkiye’de 
ısınmak için Avrupa ülkelerine oranla 2-3 misli 
enerji sarfiyatı oluyor. Zira enerjinin tasarrufu, 
verimli kullanımı ile aynı derecede öneme haiz. 
“ Yalıtım Bilinci” kavramının anlaşılması için 
ciddi çalışmalar yapılmaya başlanmasından 
memnuniyet duyuyorum ancak hala yeterli 
olmadığını da belirtmeliyim. Tüm bunların 
yanında, belirtmek istediğim bir diğer önemli 
husus ise;  yalıtım malzemeleri üretiminde 
son yıllarda önemli yenilikler gerçekleşiyor 
tüm dünyada. Biz de EPSA olarak; kaliteyi 
yükseltmenin yanı sıra maliyetleri düşürmek, 
tüketiciye kullanım yerine bağlı olarak yeni 
seçenekler sunmak amacıyla Ar-Ge çalışma-
larına büyük önem veriyoruz. Sektörde yer alan 
üreticilerin buna önem vermesi ve bu alana fon 
aktarması gerektiğini düşünüyorum. Yalıtım 
sektörü, yapı sektörü teknolojilerine, ülkenin 
kültürel yapısına, mimari ve fonksiyonel tasa-
rımlara bağlı olarak ürettiği malzemeleri de 
geliştirmek ve çeşitlendirmek zorunda çünkü. 
Gelecek yıllar için sektörün sağlıklı büyümesi, 
mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla “yalı-
tım bilinci” ile birlikte aynı zamanda “doğru 
yalıtım” kavramlarının algılanacağına inanı-
yorum. Bu inançla,  doğru yalıtım için EPSA 
olarak yaptığımız yeni yatırımımız MANTOYAP 
Isı Yalıtım Sistemleri ile, büyüyen yalıtım paza-
rında iddialıyız. MANTOYAP Isı Yalıtım Sistem-
leri yatırımımız; ısı yalıtımı levhası, yapıştırıcı, 
sıva, file, dübel ve yüzey kaplama gibi yapı 
kimyasallarının tümünü paket olarak bir arada 
sunabiliyor. Yalıtım sektörünün vizyonunun 
geniş tutulması,  büyük ölçeklerde, markalaş-
mış, iç pazarın tamamına yönelik bir üretimi 
karşılayabilecek, ihracat yapabilecek, kurallar 
ve teknik kriterlere uygun, tüketiciye avantaj 
sağlayan üretici-satıcı-uygulayıcı gibi bütün-
leştiren bir anlayışla olmasının yarar getireceği 
görüşündeyim. n

Binalara yapılan “yalıtım” veya daha 
yaygın deyimiyle “izolasyon” uygula-
malarına, ülkemizde, batı ülkelerine 

oranla gecikmeli bir şekilde başlamış durum-
dayız. Bugün, bir hayli ilerleme sağlamış olsak 
da uygulama miktarı açısından istenen, olması 
gereken düzeyde değiliz. Ancak, buna kar-
şılık ülkemizde üretilen veya ithalat yoluyla 
pazarda bulunan yalıtım malzemelerinin çeşit-
liliği açısından çağı yakaladığımız söylenebilir. 
Gerçekten, bugün ülkemiz pazarında hemen 
hemen her çeşit yalıtım malzemesini, gayet 
kaliteli olarak bulmak mümkün. Yalıtım sek-
törü içinde yer alan ısı yalıtımı alt sektörü ise; 
öyle bir sektör ki faydalarından sadece sek-
törde çalışanlar değil, aynı zamanda yalıtım 
yaptıranlar ile devlet de yararlanıyor.  Türkiye 
ve dünyada yalıtım sektörünün 2013 yılı ve 
sonrasını değerlendirecek olduğumda, iklim 
değişikliği nedeniyle enerji fiyatlarında gözle-
nen artışın, yalıtım sektörünün hem dünyada 
hem de ülkemizde büyüme eğilimi göster-
mesinde önemli rol oynayacağını görüyorum.  
İklim değişikliği ile mücadelede, uluslararası 

işbirliği programlarının dünya gündemindeki 
önemini koruması sektörün büyümesinin 
devamlılığına dair tahminleri de güçlendi-
riyor. Enerji uzmanları, dünya ülkelerinin 
bundan 35 yıl öncesine kıyasla %30 daha 
fazla enerji tükettiğini açıklıyorlar ve ekliyorlar 
yaptığımız tahminlere göre 2030’lu yıllarda 
enerji ihtiyacı bugünkünden %60 daha fazla 
olacak diye. Bu durum yalıtımın önemini 
gün geçtikçe arttırdığını açıkça gözler önüne 
seriyor.  Bunların yanında; gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırdığımızda, Türkiye'deki mevcut ısı 
yalıtım yönetmeliği hakkında vatandaşlarımı-
zın bilinçsiz  olduğunu görüyoruz. Bir konut 
sahibi olunmak istendiğinde çoğu kimsenin 
baktığı ve önem verdiği şeyler gözle görülen vit-
rifiye, armatür, seramik vs. gibi hususlar olup, 
hiç kimse konut alırken “Burada ısı yalıtımı 
mevcut mu?”, “Ses problemi var mı?”, “Teras 
veya çatısının su yalıtımı yapılmış mı?” diye 
sormuyor maalesef. Bu anlamda tüketicinin 
bilinçlendirilmesi gerekmekte, bu konuya her 
fırsatta dikkat çekiyorum. Isı yalıtımı yoluyla 
enerji tasarrufu konusunda ülkemiz birçok 

n  NURCAN ÖZDEMİR 
 Epsa Yalıtım Ambalaj Yapı Kimyasalları 
 Yönetim Kurulu Başkanı





ÜYELERİMİZ

EPS Mamül Üretici Üyelerimiz

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

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

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

ÇORUM
DENİZ YALITIM VE KONUT SİS.SAN.
TİC.LTD.ŞTİ
Cengiz Topel Cad. No:108 / Çorum
Tel  : 0364 225 58 23
Faks : 0364 225 58 23
ysivri@denizyalitim.com.tr
www.denizyalitim.com.tr

HİTİT YALITIM VE YAPI MALZ. LTD.ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. 
No: 6 / Çorum 
Tel  : 0364 254 95 50
Faks : 0364 254 95 57  
info@hitityalitim.com
www.hitityalitim.com

ELAZIĞ
ED STRAFOR VE YAPI MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş.
OSB 3. Kısım 24.Yol No: 3 / Elazığ
Tel  : 0424 255 57 34
Faks  : 0424 255 57 35
info@redboard.com.tr
www.redboard.com.tr

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

ISITAŞ SOBA YALITIM İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Bölgesi 6. Cadde 
No: 4 / Eskişehir 
Tel  : 0222 236 01 63-64
Faks  : 0222 236 06 58
isitas@isitas.com.tr
www.isitas.com.tr

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

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

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

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

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

ANTALYA
ANTPOR İNŞ. TURZ. İNŞ.MALZ.PAZ.VE TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 
24. Cd. No: 28 Antalya
Tel  : 0242 258 12 98
Faks : 0242 258 00 63
info@antpor.com
www.antpor.com

BAŞERGÜN BOYA VE KİM.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
Org. San. Böl. 2.Etap 23.Cd.No:5 
Döşemealtı / Antalya
Tel  : 0242 258 16 30
Faks : 0242 258 16 09
m.ergun@cubo.com.tr
www.cubo.com.tr

KAR-YAPI TASARIM KARTONPİYER İNŞ.İML.TURZ.TAŞ.
SAN.TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 
24. Cad. No:6 Döşemealtı / Antalya 
Tel  : 0242 258 17 58
Faks : 0242 258 17 59  
mustafa@karsis.com.tr
www.kar-yapi.com

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

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

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

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

FİKSKİM PAZARLAMA A.Ş.
Tuzla Dericiler Organize Sanayi Sitesi 
3. Yol H-21 Tuzla / İstanbul 
Tel  :  0216 394 88 00
Faks :  0216 394 88 08
info@fixkim.net
www.fixkim.net

GÖKKUŞAĞI YAPI SİST.İNŞ.TAAH.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
Demirciler Sistesi 10.Yol No: 72 
Zeytinburnu / İstanbul
Tel : 0212 679 36 36
Tel : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.com.tr

IGLOTEK ISI YALITIM SİS.SAN.TİC.A.Ş
Beylikdüzü Osb Bakır Ve Pirinç San Sit Mustafa 
Kurdoğlu Cad No:14 Beylikdüzü-İstanbul
Tel  : 0212  875 88 55
Faks : 0212 428  62 85
danisma@fixa.com.tr
www.igloo.com.tr

ORCAN  A.Ş.
Aydınlı Mh.Aydınlık Cd.No:68 Tuzla / İstanbul 
Tel  : 0216 393 15 57
Tel  : 0216 393 11 72
orcan@orcangroup.com
www.orcangroup.com

ÖZKAR STRAFOR SAN.LTD.ŞTİ.
Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No: 69   
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel  : 0212 545 55 61
Faks : 0212 545 45 56    
info@ozkarstrafor.com.tr
www.ozkarstrafor.com.tr

PAYER AMBALAJ YALT. KUYUM. VE GIDA 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Şeyhli Mah. Kiram Sok. No:6 Pendik / İstanbul
Tel  : 0216 378 21 33
Faks : 0216 378 18 67
payer@doruk.net.tr
www.payerambalaj.com

SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Beylikdüzü Birlik San. Sit. 2. Cd. No: 5 
Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr
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EPS Hammadde Üreticisi 
Üyelerimiz
İSTANBUL
BASF TÜRK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Mete Plaza Değirmenyolu Cd.Huzur Hoca Sk. No. 
84 K. 9-17 İçerenköy / İstanbul
Tel  : 0216 570 34 00
Faks : 0216 570 37 79
sevgul.keskin@basf.com
www.basf.com.tr

INEOS STYRENICS KİM. ÜRÜN. LTD. ŞTİ.
İnönü Cd. No: 83/A Seylan İş Mrk.
Kozyatağı / İstanbul
Tel : 0216 369 23 22
Faks : 0216 369 23 44
mehmet.parlak@ineosstyrenics.com
www.ineosstyrenics.com

  

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

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

POLİSAN KİMYA SAN. A.Ş.
İçerenköy Mh.Ali Nihat Tarlan Cd.
No: 86 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0216 578 56 00
Faks : 0216 577 66 11
www.polisankimya.com.tr

TRICON ENERGY LTD.
Büyükdere Cd.Maya Akar Center 
No:102 K:19 D:74-75 Esentepe / İstanbul
Tel  : 0212 216 31 00
Faks : 0212 216 45 25
tugbat@triconenergy.com
www.triconenergy.com

VİSTA KİMYA POLİMER PETROL VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Acarlar İş Mrk.B Blok Kat:4 Kavacık
Beykoz / İstanbul
Tel    : 0216 331 11 41
Faks : 0216 331 11 45
info@vistakimya.com.tr
www.vistakimya.com.tr

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

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

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

SİNOP
İMAMOĞLU ÇİVİ Tel SAN.TİC.A.Ş
Hükümet Cad. No: 20 Boyabat / Sinop
Tel : 0368 315 16 16
Faks : 0368 315 01 68 
info@imamoglucivi.com
www.imamoglucivi.com

SİVAS
SERİCAM TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
1. Org. San.Böl. 80. Yıl Bulv. No:8 / Sivas
Tel : 0346 218 14 26
Faks : 0346 218 14 24
info@seripol.com.tr
www.seripol.com.tr

EPS Makina Üreticisi 
Üyelerimiz
İSTANBUL
AKKAYA EPS MAK. İML.SAN.VE TİC.A.Ş 
Büyük Kılıçlı Köyü No: 20
Silivri / İstanbul
Tel  : 0212 748 46 00
Tel  : 0212 748 46 05
info@akkaya-akkaya.com
www.akkaya-akkaya.com

KURTZ GMBH(MTL MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
Cenk Koray Cd.Akasya03 Kentvilla02
No: 9/A Giriş Kat  Bahçeşehir / İstanbul
Tel  : 0212 669 01 14
Faks  : 0212 669 01 15
msenocak@mtlmakina.com.tr
www.mtlmakina.com.tr

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

İZMİR
NOVAPOL EPS KÖPÜK AMB. YALITIM ÜRÜNLERİ
İML. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Karakuyu Mah. Fatih. Cad. No: 112 Torbalı / İzmir
Tel : 0232 866 23 23
Faks : 0232 866 23 33
info@novapol.com.tr
www.novapol.com.tr 

KAYSERİ
ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PET. ÜRÜN.
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Kayseri Org.San.Böl.19. Cd. No: 9
Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 321 28 66
Faks : 0352 321 28 65
kadirorhanari1@hotmail.com
www.arpol.com.tr

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

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

KOCAELİ
ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Barış Mah. 1805/4 Sok No:14 Gebze / Kocaeli
Tel  : 0262 641 79 71
Tel : 0262 641 79 70
atermit@atermit.com
www.atermit.com

BETEK BOYA A.Ş.
Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı 3200.Sk.
No: 3206 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 678 30 80
Tel : 0262 678 30 88
tuketici_danisma@betek.com.tr
www.betek.com.tr

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

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

BSS BORAY İNŞ.ELEK.TUR.YAZILIM MAK.SAN.TİC.A.Ş
M.O.S.B. Mustafa Çapra  Cd.No:11 / Manisa 
Tel : 0236 213 00 84
Faks : 0232 213 00 86
info@bssstrafor.com
www.bssstrafor.com
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TANITIM

Pre-Expander (Ön Şişirme) Ünitesi

Batch tipi şişirmeler çalışma prensibi, 
sabit kiloda bir hammaddeyi belirli 
hacimde şişirerek hassas (yoğunluk 

değişimi sabit) imalata yönelik makinalardır.
Dozajlama bunkeri tartım kontrolüne sahip 

tartı ünitesine sahiptir. Hassas kontrol ile sabit 
yoğunlukta üretim yapılması sağlanır. Dolum 
yerçekimi ile sağlanır. Şişirme gövdesi AISI 
304 kalite paslanmaz çelikten imal silindirik 
yapıdadır. Makina karıştırıcısı AISI 304 paslan-
maz çelikten imal edilmiştir ve drive ile kontrol 
edilebilen hız kontrolüne sahiptir. Karıştırıcı
hızı optimizasyonu ile farklı hammaddelerin 
istenilen şekilde şişirilmesi sağlanır. Dökülme
ağzı alt tabanda yakın mesafede bulunmak-
tadır.

Makina içinde standart bulunan silo oto-
masyon kontrolü ile istenildiğinde silolarınızı 
otomatik hale getirebilirsiniz. Bu özellik ile  
mevcut şişirme makinanızda 1. ve 2. şişirme 
işlemlerini, mevcut kumanda panel üzerinden 
yapabilirsiniz.

Şişirme makinasında şişirilen malzeme, 
kurutucu yatak sonrası rotary tip götürücü ile 
silolara (seçilen veya sıralama ile) gönderilir. 
Bundan sonra tüm silolardan tekrar şişirme 
makinasına geri alınıp, 2. şişirme işlemi yapılır. 
Bu işlem üst dağıtım adı ile adlandırılır ve tüm 
adımlar şişirme makinası ekranından ayarlanır.

Hammadde Dolum Bunkeri
Hammadde dolum bunkeri 1. 25m³ hacime 
sahiptir. Yaklaşık 1. 100 kg EPS hammadde-
sini alacak şekilde dizayn edilmiştir. Esnek 
yapıya sahip besleme helezonu ile mal sev-
kiyatı yapılır.

Şişirme Ünitesi
12 kg/m³ yoğunluk altında üretim yapmak 

için gereklidir. Makinanın üst kısmına monte 
edilen elektronik tartım sistemi ile kumanda 
edilir.

Silo içinde tartılan hammadde tekrar şişiril-
mek üzere tankın içine alınır. Sistem istenilen 
yoğunlukta üretim için gerekli hammaddeyi 

Otomatik Dansite Ünitesi
Şişirme makinası istenilen yoğunluğa prog-
ramlandıktan sonra şişirilen hammaddenin 
yoğunluk kontrolünün otomatik olarak yapılan 
bölümüdür.

Götürücü Ünite
Götürücü ünitesi üzerinde değişebilir elek ve 
karıştırıcı ile mal silolara sevk edilir.

Kurutma Ünitesi
Kurutma ünitesi iç havalandırma kanalları 

paslanmaz çelikten imal olup, şişirilmiş ham-
maddenin kurutulmasını sağlar. n

hesaplar ve sabit hacim içinde şişirir. Makina-
nın dolumu vakum fanı ile hızlandırılır.

Makina Kullanım Panosu
Dokunmatik ekran 10. 1” ile donatılmıştır. 

Makina üzerinde Simens S7 tipi PLC kontrolü 
bulunmaktadır. 

Dokunmatik ekran ölçüsü 10. 1”. Bu ekran 
ile makina üretim dataları istenilen şekilde 
transfer edilebilir, depolanabilir ve daha sonra 
kullanılabilmesi için reçete opsiyonu bulun-
maktadır. Makina içinde standart bulunan silo 
otomasyon kontrolü ile istenildiğinde silolarınızı 
otomatik hale getirebilirsiniz.



Makina Tipi ASM-B 900 ASM-B 1200 ASM-B 1600

Gövde çapı 900 mm 1200 mm 1600 mm

Hacmi 0.86 m³ 2.25 m³ 4.0 m³

Güç 25 kw 35 Kw 45 kw

Kapasite

10 kg/m³ 200-280 kg/saat 450-600 kg/saat 960-1200 kg/saat 

16 kg/m³  400-480 kg/saat 800-990 kg/saat 1695-1995 kg/saat

Hammadde Dolum Bunkeri

Hammadde dolum bunkeri 1. 25m³ 
hacime sahiptir. Yaklaşık 1. 100 kg 
EPS hammaddesini alacak şekilde 
dizayn edilmiştir. Esnek yapıya 
sahip besleme helezonu ile mal 
sevkiyatı yapılır. 

II. Şişirme Ünitesi

12 kg/m³ yoğunluk altında üretim 
yapmak için gereklidir. Makinanın 
üst kısmına montaj edilen elektronik 
tartım sistemi ile kumanda edilir. 
Silo içinde tartılan hammadde tekrar 
şişirilmek üzere tankın içine alınır. 
Sistem istenilen yoğunlukta üretim 
için gerekli hammaddeyi hesaplarve 
sabit hacim içinde şişirir. Makinanın 
dolumu vakum fanı ile hızlandırılır. 

Makina Kullanım Panosu

Dokunmatik ekran 10. 1” ile 
donatılmıştır. Makina üzerinde 
Simens S7 tipi PLC kontrolü 
bulunmaktadır. Dokunmatik ekran 
ölçüsü 10. 1”. Bu ekran ile makina 
üretim dataları istenilen şekilde 
transfer edilebilir, depolanabilir ve 
daha sonra kullanılabimesi için reçete 
opsiyonu bulunmaktadır. Makina içinde 
standart bulunan silo otomasyon 
kontrolü ile istenildiğinde silolarınızı 
otomatik hale getirebilirsiniz. 

Otomatik Dansite Ünitesi

Şişirme makinası istenilen yoğunluğa 
programlandıktan Sonra şişirilen 
hammaddenin yoğunluk kontrolünün 
otomatik olarak yapılan bölümdür. 

Götürücü Ünite

Götürücü ünitesi üzerinde değişebilir 
elek ve karıştırıcı ile, mal silolara sevk 
edilir. 

Kurutma Ünitesi 

Kurutma ünitesi iç havalandırma 
kanalları paslanmaz çelikten imal olup, 
şişirilmiş hammaddenin kurutulmasını 
sağlar. (Opsiyonel olarak sıcak hava 
apereyi kullanılabilir. )

Teknik Özellikler

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






