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fotoğrafl ar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

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

ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIRÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIRÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR

Z. Ümit GÜNEŞ
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni Bir Yılın Başlangıcı, 
Sıcaklığı ile Herkese Sağlıklı, 
Başarılı ve Mutlu Bir Yıl Dilerim

Ö
nce ülkemiz ve ülkemiz 
insanları için! Tüm insan-
lığın barış yıllarının baş-
langıcı olması dileği ile 

bereketli, huzurlu, sağlıklı, umut dolu 
geleceği yarının sahiplerine bırakmayı 
dilerken güle güle 2015, merhaba 2016.

Değerli sektör temsilcileri, pekte iyi 
sayılmayan bir yılı geride bıraktık, uma-
rım 2015 gibi yıllar bir daha gelmez.

2023 hedefl erine ulaşmak için biz-
ler bu sektöre emek veren bizler, ülke 
hedefl erimizin gerisinde kalmadan, 
hedeften şaşmadan ülkemiz için var 
gücümüzle, doğru, kaliteli üretimi sağ-
layıp sektörümüzü bilimsel temeller içe-
risinde ahlaki bir şekilde yapılandırmalı 
ve geleceğe hazırlamalıyız. 

Bildiğimiz üzere sektör olarak yine 
hareketli bir yılı geride bıraktık. Ben bu 
yazımda kısaca 2015 yılı hakkında bazı 
değerlendirmelerde bulunmak ve teşek-
kür etmek istiyorum.

2015’te devreye giren Y.Y.Y (YENİ 

YANGIN YÖNETMENLİĞİ) pek çok tar-
tışmayı beraberinde getirerek, bizlere 
umut vaat etmeyen, daha doğrusu tüm 
yalıtım sektörüne çıkar sağlamayan bir 
yapıyla, tartışmaları ile devreye girdi. 

Y.Y.Y.’ni kabul etmemiz bu haliyle 
mümkün gözükmüyor idi, bizde EPS-
DER olarak Y.Y.Y.’nin bazı maddelerinin 
iptali ve daha iyi bir Y.Y.Y.’nin oluşturu-
labilmesi için mahkemeye başvurduk. 
Başvurmak zorundaydık, çünkü biz 
yönetim olarak emanetçiliğini yaptığımız 
sektörün ve kamunun yararını gözet-
mek zorundayız. Bu kararımızı alırken 
de sektörümüzle konuyu değerlendirdik 
ve GENEL KURUL KARARI ALARAK bu 
yola çıktık, İnşallah olumlu sonuç alaca-
ğımız kanısındayız. Ben ilk teşekkürümü 
burada yapmak ve sektörümüze sahip 
çıkıp, “banane” demeden, “nasıl olsa 
birileri uğraşıyor” demeden yanımızda 
olan tüm EPSDER üyelerine teşekkür 
ediyorum. Bazen sizler gibi ben de 
kendimi yalnız ve “Don Kişot” gibi his-
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sediyorum, nasıl hissetmeyeyim 150’ye 
yakın EPS üreticisi varken, elini taşın altına 
koyan üretici sayısı 50-60’ı geçmiyor ama 
bu bizim eksikliğimiz değil, bizimle olma-
yanların eksikliği ve ayıbı.

Bir diğer konumuz EPS Asmolen 
konusu idi, bununla ilgili yangına daya-
nım ve yangına tepki testlerini yaptırarak 
sektörümüzle paylaştık. Şu anda firmalar 
TSE ve İTBAK’a başvurularını yaparak ve 
bu test sonuçlarını kullanarak ama tabi 
ki diğer test ve denetimlerini de yaptı-
rarak EPS Asmolen’in G işaretlemesini 
yapabilmektedirler. Çok kısa bir süre önce 
aldığımız yönetim kurulu kararımız ile de 
bu rapor paylaşımlarını sadece üye fir-
malarımızla yaptığımızı bilmenizi isterim. 
Bu testler esnasında bize yardımcı olan 
değerli üyemiz Çukurova Yalıtım San. ve 
Tic. A.Ş.’den Abdullah Yurt’a teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.

Sayın hocamız Tolga Özer önderliğinde 
2017’de yapılacak Dünya Geofoam 
Kongresi’ni ülkemize kazandırmış bulu-
nuyoruz, bu konu ile ilgili çalışmalarımız 
devam etmektedir. Sektörümüze pek 
çok katkı yapacağını düşündüğümüz bu 
kongre ile konunun uzmanı olan yabancı 
misafir ülkemizde ağırlanacak, ülkemiz 
mühendislerine Geofoam anlatılacak ve 
sektörümüzün yeni bir alanda inşallah 
önü açılacak. Konu ile ilgili katkılarından 
dolayı geçmiş dönem yönetim kurulu üye-
lerine, Tiritoğlu Ltd. Şti.’den  Faruk Tiritoğlu, 
Basaş A.Ş.’den Erdem Ateş’e ve Genel Sek-
reterimiz Murat Kenet’e  teşekkür ederiz.

Sektörümüzün akredite laboratuvarı 
olan Çevkak’ın başarılı çalışmaları devam 
etmekte olup gayretli emeklerinden dolayı 

da hocamız Prof. Dr. İbrahim Uzun’a ve 
Laboratuvar sorumlumuz Nazan Arslan’a tek-
rar huzurlarınızda teşekkür ederiz.

Başlattığımız Kalite Denetim Sistemi 
(KDS) çerçevesinde piyasadan topladı-
ğımız EPS ürünlerin kontrolleri de devam 
etmekte olup, rastladığımız uygunsuzluk-
lar ile ilgili firmalara yazılar yazıp düzel-
tici faaliyet istedik. Bunun yapılmaması 
halinde ise resmi birimlere şikâyette 
bulunacağımızı söyledik. Ayrıca yönetim 
kurulunda aldığımız karara, KDS yöner-
gesi çerçevesinde ve sektöre duyurusunu 
yaptığımız şekilde yapıda kullanılacak 
ürünlerde yanar hammadde kullandığını 
tesbit ettiğimiz bazı firmaları sıfır tolerans 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili 
birimlerine şikayet ettik. Bu işin sıkı takip-
çisi olacağımızı tekrar tekrar belirtmek 
isteriz.

2015’de bir konuda, bizim de üyesi 
olduğumuz İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (İMSAD) idi. Biz İMSAD’ın tüm 
sektörlere eşit mesafede olmasını ve 
bunu göstermesini bekliyoruz, ne yazık 
ki 2015 yılında çeşitli beyan ve hareket-
lerde bunun zarar gördüğü ve tarafsız-
lığına gölge düştüğü kanısındayız. Bu 
sebeple de gerekli gördüğümüz bazı 
uyarıları, hatta yönetiminin istifa etme-
sine kadar talep ettik, ben şahsen hala 
bu kanıdayım.

2016’ya girdiğimiz bu günlerde EPSDER 
olarak Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliş-
tirme ve Eğitim Vakfı’na (PAGEV) üyeliğimiz 
için başvurumuzun yapılmakta olduğunu, 
bu şekilde haklarımızı daha gür bir ses 
olarak duyuracağımıza inandığımızı bil-
menizi istiyorum. 

Değerli sektör temsilcilerimiz; asıl 
sürpriz ise 2016’nın 3. ve 4. aylarında 
gerçekleşecek bir çalışmamız olacak. 
Sektörümüz adına önemli bir mevzi 
kazandıracağımızı bilmenizi istiyorum. 
Bu konuda değerli katkılarından dolayı 
Epsa Ltd. Şti.’den Nurcan Özdemir’e, değerli 
ablama teşekkürlerimi borç sayıyorum. 
Başarılarının devamını diliyorum.

EUMEPS ilişkilerimizi başarı ile yürüten 
Mehmet Parlak ve Erdem Ateş’e bir kez 
daha teşekkür ederim.

Çalışmalarından dolayı dernekte 
yoğun faaliyet gösteren üyelerimiz Faruk 
Tiritoğlu, Tuğba Tok, Ayşe Akkaya, Mehmet 
Parlak, Erdem Ateş, Fehrebi Terece, Bülent 
Kunt, Yücel Atmaca, Hikmet Çetin, Çağlar Bal 
ve Güneş İnan’a ayrıca derneğimizde hem 
ön muhasebemizi hem de sekreterliğimizi 
yapan Sibel Buluş’a çok teşekkür ederim.

Sayın sektörümüzün değerli temsilci-
leri Şubat ayı sonu gibi mali genel kuru-
lumuzu gerçekleştireceğiz. Bu konuda 
yüksek katılımın sağlanması esastır. Bir 
senelik harcamalarımızı sizlere sunaca-
ğız, hesap vereceğiz. Sizlerin de bizleri 
denetlemesi esasıyla yüksek katılım ve 
teşrifleriniz için şimdiden teşekkür ede-
riz. “Birlikten güç doğar” atasözü en çok 
bizler için gerekli olacak. Bu toplantı ile 
paydaşlığımızın pekişmesi için katılımla-
rınızı bekliyoruz.

Yeni yılın sektörümüz adına bol 
kazançlı olması, kaliteli imalatı kendine 
ilke edinmiş tüm dernek üyelerimize sağ-
lık, huzur getirmesi dileği ile sözlerime 
son veriyorum.  

                                                                                                           
 Saygılarımla

“Bazen sizler gibi ben de kendimi yalnız ve 
‘Don Kişot’ gibi hissediyorum, nasıl hisset-

meyeyim 150’ye yakın EPS üreticisi varken, 
elini taşın altına koyan üretici sayısı 50-60’ı 
geçmiyor ama bu bizim eksikliğimiz değil, 
bizimle olmayanların eksikliği ve ayıbı.”
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GÜNCEL

İnşaat Malzemeleri Sanayicileri 
Sürdürülebilirlik Sözü Verdi

T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği (Türkiye İMSAD) tara-
fından bu yıl yedincisi düzenlenen 
Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, 

“Değişen Dünya Gelişen Malzeme” tema-
sıyla sektör liderlerinin katıldığı ve gün boyu 
süren dört oturumda, geleceğin dünyasında 
inşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerinin 
nasıl bir konum belirlemesi gerektiği masaya 
yatırıldı.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
F. Fethi Hinginar, TürkMMMB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Süreyya Ural, İstanbul Maden 
ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, TürkSMD 

Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez, İTO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan 
Murat Kalsın, TİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Büyükekşi konuşmalarıyla açılan 
zirvede önemli mesajlar yer aldı.

Hinginar: “Yılsonu ihracatı 19 milyar 
dolar olacak”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren, aynı zamanda zirveye ev sahipliği 
yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı F. Fethi Hinginar, inşaat sektörünün, 
çatısı altında topladığı yüzlerce alt dalla 
birlikte Türkiye ekonomisinin en değerli 
kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Hin-

ginar, Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün 
2014 yılı rakamları konsolide edildiğinde 
21.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine 
değinerek, şu rakamsal değerlendirmelerde 
bulundu: “Bu rakam 2013 yılında 23 mil-
yar dolardı. Bu yıl, özellikle de yakın çev-
remizde cereyan eden siyasi karışıklıklar 
nedeniyle yılsonu ihracatımızın 19 milyar 
dolar seviyelerinde tamamlanacağını tahmin 
ediyoruz. Kısa vadeli dönemde bu tür ufak 
dalgalanmalar normal karşılanabilir. Ancak 
2023 vizyonuyla 500 milyar dolar ihracatın 
gerçekleştirilmeyi hedefl eyen ülkemizde, 
bizlerin inşaat malzemesi sanayicileri olarak, 
20 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatı-

Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından bugüne gerçekleştirilen 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi bu yıl “Sür-

dürülebilirlik Sözü” ile açılış yaptı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, TürkMMMB Yönetim 

Kurulu Üyesi Ahmet Süreyya Ural, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 

Rıdvan Mertöz, TürkSMD Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan 

Murat Kalsın, TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla gerçekleştirilen törende dernek 

üyeleri su, enerji, çevre, üretim ve iş gücü konuları hakkında sürdürülebilirlik ilkelerine uyacakları vaadini verdi.
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mızı 5-10 yıl gibi kısa bir sürede 50 milyar 
dolara, hatta 100 milyar dolara çıkarma-
mamız için hiçbir neden yoktur. Biz, sek-
tör olarak bu gücü ve vizyonu kendimizde 
görüyoruz.”

Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün 
dünyada 5. sırada olduğuna değinen Hin-

ginar, gerekli siyasal ve ekonomik koşullar 
sağlandığında mevcut pazarın 2-3 katına 
çıkmasının hayal olmadığını söyledi. Hingi-
nar, Güney Kore örneğinden yola çıkarak, 
“Günümüzdeki gelişmiş ülkeler, bu geliş-
mişlik seviyesine yarattıkları güçlü sanayi, 
eğitim, nitelikli iş gücüne, Ar-Ge’ye yatırım 
yaparak; inovatif üretimi destekleyerek, glo-
bal pazarda rekabet edebilecek şirketler 
yaratarak ulaştılar” dedi.

Büyükekşi: “Kaliteli, inovatif ve rekabetçi 
malzeme üretimiyle Türkiye’nin gelecek 
hedeflerine daha fazla katkı sağlayacağız”

İnşaat sektörü ve sektörün girdisini arz 
eden inşaat malzemeleri sektörünün istik-
rarlı bir gelişim göstermesinin ekonomi için 
büyük bir kazanç olduğunu belirten TİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Türkiye’de inşaat sektörünün büyüklüğü 
ve birçok sektörle bağlantısı bu sektörü 
ülkemiz için stratejik ve oldukça önemli kılı-
yor. Özellikle inşaat malzemesi sektörünün, 
içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği 
niteliklere fazlasıyla sahip, kalite ve tasarı-
mıyla fark yaratan ürünleriyle dış pazarda 
sürdürülebilir ve yüksek rekabet gücüne 
sahip olması sektör için olduğu kadar 

tüm ekonomimiz için önem arz ediyor. Bu 
sebeple, ihracatçı ailesi olarak her zaman 
vurguladığımız yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyet-
leriyle, stratejik önem taşıyan bu sektörde 
gelişimin her zaman daha iyi seviyelerde 
gerçekleşmesini hedefliyoruz” açıklama-
sında bulundu. n

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
F. Fethi Hinginar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Büyükekşi
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geleceğe kattıklarımız
en önemlisi

Üretimimizde
- Hiç bir atık madde çıkartmıyoruz.
- Doğaya hiç bir sera gazı salmıyoruz.
- Üretimimizde muadil ürünlerle kıyaslanamayacak
 kadar düşük enerji kullanıyoruz.
- Tamamen geri dönüştürülebilir ürünler üretiyoruz.

Ürünlerimizle
- Mevcut yalıtım materyalleri içerisinde
 en yüksek yalıtım oranlarını sağlıyoruz.
- Iklimlendirme için kullanılan enerjiden tasarruf sağlıyoruz.

Çevreye ve gelecek kuşaklara artı katıyoruz. Strafor çözümleri

Plast Eurasia İstanbul’dan 25. Yılına 
Yakışan Başarılı Organizasyon

T
üyap tarafından PAGEV (Türk 
Plastik Sanayicileri, Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı) işbirliği 
ile organize edilen, sektöründe 

dünyanın her sene düzenlenen en büyük 
ikinci, Türkiye’nin ve Avrasya’nın en büyük 
uluslararası fuarı olan, Plast Eurasia İstan-
bul, plastik sektörünün önde gelen katılımcı 
ve ziyaretçilerini 3 - 6 Aralık’ta bir araya 
getirdi.

25. yılını kutlayan fuarın açılış töreninde, 
25 yıldan beri plastik fuarına aralıksız katı-
lan plastik fi rmalarına istikrarlı katılımların-
dan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Uluslararası niteliği ile Türk plastik 
sektörünün yeni yatırımlarına yön veren,  
büyüyüp güçlenmesine ve yeni pazarlara 
girmesine olanak sağlayan Plast Eura-
sia İstanbul’a her yıl olduğu gibi yine ilgi 
büyüktü. Dünya plastik sektörünün 4 gün 
boyunca nabzının attığı 100.000 m2 alanda 
10 salonda gerçekleşen bu fuara, 53 ülke-
den 1134 fi rma ve fi rma temsilciliği katıldı.  
Bu sene 8.269 yabancı ve toplamda 47.306 
ziyaretçiye ev sahipliği yapan Plast Eurasia 
İstanbul’da fi rmalar, son teknoloji ürünlerini 
doğru hedef kitleye ulaştırma fırsatını bu 

büyük ticari platformda yakaladılar.
Plastik sektörünün hedef pazar ülke-

lerinde yapılan tanıtım çalışmaları saye-
sinde fuarın 25. yılında, dünyanın dört bir 
yanından 26 ülkeden alım heyeti organizas-
yonu gerçekleştirildi. Azerbaycan, Belarus, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Gürcis-
tan, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, İran, 
Katar, Kazakistan, Kosova, Makedonya, 
Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, 
Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, 
Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan gelen 
alım satım yetkilileri aynı ticari platformda 
bir araya geldi. Buna ek olarak Çin,  İngil-
tere, İran, Kore ve Tayvan’dan fuara milli 
katılım sağlanmıştır.

Türk plastik sektörüne büyük bir kat-
kısı olan PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) fuarın 
açılış gününde Plastics Europe çatısı altın-
daki tüm plastik dernek başkanlarını ve üst 
düzey yöneticilerini, İstanbul Plastik Zirve-
sinde bir araya getirdi. Bu organizasyon 
sayesinde İstanbul’un Avrupa için sadece 
plastik üretim üssü değil, aynı zamanda 
karar merkezi olması için büyük adımlar 
atıldı. n

İzmir Yapı Fuarı 2015 Gerçekleştirildi

Y
EM Fuarcılık tarafından düzenlenen, Türk yapı sektörünün Ege ve 
Akdeniz bölgesini kapsayan en köklü ve en büyük buluşması olan 
21. Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir, 5-8 Kasım 2015 tarihlerinde 
9.500 m2’lik alanda 350’yi aşkın katılımcı fi rmanın binlerce ürün 

çeşidini 30.195 ziyaretçiyle buluşturdu. EPS Sanayi Derneği (EPSDER) de 
her sene olduğu gibi bu sene de bu büyük organizasyondaki yerini aldı. 
EPSDER, ziyaretçilere ısı yalıtımı, ısı yalıtımında EPS’nin yeri ve EPS’nin 
genel kullanımı ile ilgili bilgiler verdi ve bunlarla ilgili dokümantasyon, dergi 
ve CD paylaşımında bulundu.
Ege ve Akdeniz’i kapsayan yapı sektörünün en büyük buluşması olan ve 
büyük ilgi gören Yapı Fuarı Turkeybuild İzmir, bölgedeki fi rmaları, yatırımcıları 
ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Yeni iş ve işbirliği fırsatları için 
büyük önem taşıyan bu ticari platformda, ziyaretçiler yapı sektöründeki en 
son teknoloji, ürün ve hizmetleri görme fırsatını elde ederken, katılımcı fi rma-
ların doğrudan üst düzey yetkilileri ile temas kurma şansına sahip oldular. n 



geleceğe kattıklarımız
en önemlisi

Üretimimizde
- Hiç bir atık madde çıkartmıyoruz.
- Doğaya hiç bir sera gazı salmıyoruz.
- Üretimimizde muadil ürünlerle kıyaslanamayacak
 kadar düşük enerji kullanıyoruz.
- Tamamen geri dönüştürülebilir ürünler üretiyoruz.

Ürünlerimizle
- Mevcut yalıtım materyalleri içerisinde
 en yüksek yalıtım oranlarını sağlıyoruz.
- Iklimlendirme için kullanılan enerjiden tasarruf sağlıyoruz.

Çevreye ve gelecek kuşaklara artı katıyoruz. Strafor çözümleri
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GÜNCEL

# Hava ile Tasarruf

T
eknik ismi EPS (Expanded Polys-
tyren), yani Genleştirilmiş Polistrien 
olan sert köpük malzeme, bir çok 
farklı ülkede farklı isimlerle anıl-

maktaydı. Styropor, starfor, köpük, polifoam, 
Piepshuim vs. Bizimde üyesi olduğumuz   
EUMEPS (European Manufacturers of 
EPS), Avrupa EPS Üreticileri Federasyonu 
en sonunda bu farklı isimleri bir çatı isim 
altında buluşturdu ve airpop® engineered 
air adını verdi.

Bu isim türkçeye  Tasarlanmış Mühen-
dislik Havası olarak çevrildi sosyal medya 
kampanyamızda  ise Hava ile tasarruf ola-
rak adlandırıldı.

EPS-Expanded Polystyren ismi yine tek-
nik ad olarak kullanılmakla birlikte ürüne 
genel bir marka adı koymak, EPS’nin dünya 
genelinde pek çok isimle ve bazen kötü bir 
imajla anılmasını engellemek, EPS’nin hem 
sağlıklı, hem de ürünün % 98’inin havadan 
oluştuğu ve pek çok sektörde kullanılabi-
lecek bir ürün olduğu anlatılmak istendi. 
Proje çerçevesinde kullanılmak üzere gör-
seller, metinler ve video çalışmaları yapıldı. 
EPSDER olarak bizler de bu projeye girdik 
ve Avrupa ülkelerinden bile daha iddialı bir 
şekilde bu projeyi sosyal medyaya da taşı-
yarak konuya bir başka boyut daha kattık. 
İlgili facebook sayfamız  https://www.face-
book.com/AirpopTurkiye’dan twitter say-
famız ise  https://twitter.com/AirpopTurkiye 
adreslerinden takip edilmekte ve oldukça 
başarılı bir şekilde devam ettirilmektedir ve 
bunun sonucunda bu güne kadar;
• Facebook sayfamızda 5.290 kișilik bir toplu-

luğumuz oluştu.
• Facebook sayfamızda yaptığımız iletişimle 

2.435.800 kișiye ulaștık.
• Facebook üzerinde yayınladığımız bilinçlen-

dirme videomuz yaklaşık 270.265 kișiye 
eriști ve 39.970 kere izlendi.

• Youtube üzerinde yayınladığımız bilinçlen-
dirme videomuz bugüne kadar 176.181 defa 
izlendi. n

Neopor® – The Power of the Original Grey

Güvendiğiniz Kalite
Eviniz için etkin ısı yalıtımı

İyi Yalıtım Görünmez ama Hissedilir

BASF’nin orjinal ürünü Neopor ile yapılan ısı yalıtımı sayesinde yılın her 
dönemi konforlu iç mekanlar ve enerji tasarrufu. Eko-verimlilik analizlerinin 
gösterdiği bütçeyi ve çevreyi koruyan avantajlar.

Daha fazla bilgi ve Neopor® iș ortakları için: www.neopor.com.tr

20130524_Neopor_EPSDER_210x297mm.indd   1 5/24/13   11:49 AM
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UYGULAMA

İçeriden Yapılan Isı Yalıtım 
Uygulaması

D
ış bölgeden yapılan kesintisiz 
bir ısı yalıtımı, ısı yalıtımı yanı 
sıra binanın beton ve demirini 
atmosferik şartlardan koruyarak 

korozyona karşı etkili olur fakat dış cepheye 
ısı yalıtımı uygulamalarının gerçekleştiril-
mesinin zor, mümkün olmadığı veya özel 
durumlarda ısı yalıtımı içten uygulanabilir. 
İçten uygulamalarda; ısı köprülerine karşı 
önlem alınmalı ve yoğuşma analizi yapılmalı 
ayrıca ısı köprülerini engellemeye dikkat 
edilmelidir.

İçten yapılan ısı yalıtımında binanın dış 
kabuğu ısıtılmadığı için ısıtma ve soğutma 
dıştan yapılan ısı yalıtımına göre daha çabuk 
olur bu yüzden uzun aralıklı ve kısa süreli 
kullanımlar için daha idealdir. Buna karşın 
duvarların, yoğuşma riskinin yüksek olduğu 
uygulamalardır. Bina dış kabuğu kaplanma-
dığı için bu bölgeler sıcak iklimlerde hemen 
ısınır bu sebeple yaşam konforuna yazın çok 
fazla katkısı olmaz. 

Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin su 
buharı difüzyon direnci ve kalınlığına göre 
TS 825’de verilen yöntemle yoğuşma tah-
kiki yapılarak, buhar kesicinin sıcak tarafta 
kullanılıp kullanılmaması karar verilmelidir.

Kat döşemeleri ile birleşimlerde ısı köprü-
lerini önleyecek şekilde ısı yalıtımı uygulan-
malıdır. Mutfak ve banyo gibi yüksek buhar 
üretilen hacimli yerlerde kaynağa yakın 
noktada su buharının pasif bir baca veya 
mekanik havalandırma ile dışarı atılması 
sağlanmalıdır.

Türkiye Yangından Korunma 
Yönetmeliği’ne göre duvarlarda iç kaplama-
lar ile içte uygulanacak ısı ve ses yalıtımları 
en az normal alevlenici, yüksek binalarda 
ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, 
tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yer-
lerde ise en az zor alevlenici malzemeden 
olmalıdır.

Isı yalıtım levhalarının yapıştırılacağı 
yüzey temiz, sıva kabarıkları vb. pürüzler-
den arındırılmış ve kuru olmalıdır. Isı yalı-
tım levhaları uygun ölçülerde kesilerek, 
çimento esaslı elastik yapıştırıcılar veya alçı 
esaslı özel yapıştırıcılar kullanılarak, uygu-
lama yüzeyinin düzgün olması durumunda 
taraklama, uygulama yüzeyinin düzgün 

olmaması durumunda çerçeveli öbekleme 
metodu ile (kenarları boyunca sürekli, orta 
kısımları noktasal) duvara bastırılarak düşey 
teraziye alınıp yapıştırılır. Yapıştırma işle-
mine köşelerden başlanmalıdır ve yapış-
tırma işlemi sırasında birleşim derzlerine 
taşan, ısı köprüsü oluşturacak yapıştırıcı 
artıkları kurumadan temizlenmelidir. Yapış-
tırıcı uygulanırken özellikle cephedeki açık-
lıkların çevresi boyunca, levhaların taban, 
tavan ve döşeme birleşimlerinde yapıştır-
manın kesintisiz olarak yapılması tavsiye 
edilir. Yapıştırma işlemi sonrası fileli sıva ve 
istenen yüzey tipine göre son kat kaplama 
ve boya yapılır.

Bir diğer uygulama ısı yalıtım malzemele-
rinin, bir yüzü alçı veya çimento esaslı plaka 
ile kompozit hale getirilmiş şekildir. Levhala-
rın ısı yalıtım malzemelerine tespiti fabrikas-
yon olarak yapılmış olanı tercih edilmelidir, 
bu malzemenin duvara tesbiti için yapış-
tırma yeterlidir. Levhaların ısı yalıtım levha-
larına şantiyede yapıştırılması durumunda 
dübel tespiti daha garanti bir çözümdür. 
Kompozit levhaların duvara tespiti sırasında 
üretici firmalarca tavsiye edilen suya daya-
nıklı yapıştırma alçıları veya çimento bazlı 
yapıştırıcılar ile uygulanmalıdırlar. Yapıştırma 
işleminden sonra ek yerlerine derz dolgu 
alçısı ile birlikte file bandı yapıştırılır, son 
kat saten alçı yapılmasından sonra boyaya 
hazır yüzey elde edilir. Bu uygulama tipinde 
ısı yalıtım levhası üzerinde plaka olduğu 
için yüzey dayanımı yüksek ve hasar tamiri 
daha kolaydır.

Bir başka uygulama tipi ise profilli uygula-
madır, burada profiller yalıtım malzemelerinin 
boyutlarına göre duvar yüzeyine tespit edilir. 
Isı yalıtım malzemeleri bu profiller arasına, 
boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Yalıtım 
levhalarının yerleştirilmesinden sonra ihtiyaç 
varsa, ahşap, alçı veya çimento esaslı plaka-
lar profiller üzerine tespit edilir.

Alçı veya çimento esaslı plaka seçildi ise 
de bunların üzeri sıvanıp boya yapılabilinir. n
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PROJE

faaliyetlerini sürdürmesi, Enerji Kimlik Bel-
gelerinin geliştirilen kriterlere uygun olarak 
verilmesi, bunların düzenli kontrol ve yap-
tırımlara tabi tutulması gibi bağlayıcı mad-
delerin  tüm üye ülkeler tarafından ulusal 
yönetmeliklere taşınması şartı getirilmiştir.

Binalarda Enerji Performansı Direk-
tifi altında üye ülkelerin sorumluluğu, 
binalarda enerji performansını hesaplar-
ken, binanın tüm enerji yapısını (ısıtma, 
soğutma yükleri dahil) dikkate alarak, bu 
verilerin optimal maliyet analizine bağlı 
olarak düzenlenmesini gerektirmektedir.

Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik süreci 
ağır ilerlemekle birlikte, kanun ve yönet-
meliklerimizin bir uyum çabasıyla düzen-
lendiği gözlenmektedir. Avrupa Birliği ve 
üye ülkelerin kalkınma ajanslarının destek-
lediği teknik işbirliği program ve  projeleri 
bu süreci desteklemektedir. 

EURİMA raporunu hazırlayan Ecofys 
Danışmanlık şirketi, Türkiye’nin yeni 
U-Değerlerinin hesaplanması için 
İZODER’e bir teklif sunmuştur. Bu teklif 
ülkemizin 4 ayrı iklim kuşağında yer alan 
12 şehrin meteorolojik verileri alınarak, 
bunların standart binanın tüm enerji yapısı 

üzerinde optimal maliyet analizine göre 
hesap edilmesi üzerine kuruludur. Bu 
hesaplamalar farklı enerji birim maliyet-
lerine göre değerlendirilip, bu maliyetlere 
göre oluşan senaryolarda ne kadar enerji 
tasarrufu ve buna bağlı karbon salım 
azaltımı olduğunu ortaya çıkaracaktır. Bu 
çalışma genel hatlarıyla Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın ilgili birimlerine sunulmuş ve 
olumlu görüş alınmıştır.

Ülkemizde toplam enerjinin yakla-
şık %36’sı binalarda tüketilmektedir. Bu 
proje, kentsel dönüşüm hamlesi içinde 
bulunan ülkemizde binalarda gerçek 
anlamda enerji verimliliği sağlamak için 
AB kriterlerine uygun doğrultuda gelişti-
rilen, ısıtma ve soğutma yüklerini hesaba 
katan ve “bilimsel parametrelere” daya-
nan verileri ortaya çıkaracaktır. Sonuçlar 
İZODER’in çalışmalarına ışık tutacak ve 
bakanlıklarımıza referans sağlayacaktır. Bu 
çalışmanın sonuçlarına göre geliştirilecek 
veya yeniden düzenlenecek  binalarda 
enerji verimliliğine yönelik yönetmelikler 
Türkiye’nin fosil yakıtlara olan bağımlılığını 
önemli ölçüde azaltacak ve bütçe üzerin-

T
oplam enerjinin %40’ının 
binalarda tüketildiği Avrupa 
Birliği’nde, 2007 yılında EURIMA 
(Avrupa Mineral Yün Derneği) 

tarafından yayınlanan Binalarda Daha 
İyi Enerji Performansı için U-Değerleri 
(U-Values for Beter Energy Performance 
of Buildings) raporu tüm Enerji Verimliliği 
ve sera gazı salınım azaltım değerlerinin 
yeniden hesaplanmasına yol açmıştır. 
Bunun neticesinde Avrupa Birliği’nin 2002 
yılında yürürlüğe giren Binalarda Enerji 
Performansı Direktifi (Energy Performance 
of Buildings Directive) düzenlenerek geliş-
tirilmiş ve 2010’da yeni şekliyle yürürlüğe 
girmiştir (EPBD Recast 2010). 

Çalışma, Avrupa Birliği’nin 28 üye 
ülkesinin 100 şehrinin verileri alınarak 
geliştirilmiş ve 4 ayrı iklim kuşağı bazında 
hesaplanmıştır. Avrupa Birliği’nin 2020, 
2030 ve 2050 enerji verimliliği hedefle-
rine, yenilebilir enerji kullanım oranlarının 
arttırılmasına ve bunlara bağlı olarak Kyoto 
Protokolü’nün tanımladığı karbon salınım 
azaltım taahhütlerine, ancak bu yeni U 
değerleri ile ulaşılması öngörülmüştür. 
Bilindiği üzere AB 2020’de 1990 değerle-
rine göre enerji verimliliğinde %20 ve yeni-
lebilir enerji kullanım oranında %20 artış 
ve sera gazı emisyonunda %20 azaltma 
öngörmektedir. Avrupa Birliği, 2030’da ise 
bu değerleri sırasıyla %27, %27 ve %40’a 
çıkarmayı planlamaktadır.

Bilindiği üzere yenilenen EPBD’nin 
hedefleri arasında 2020’de yeni binaların 
sıfıra yakın enerji tüketmesi ve bu tüketimin 
yenilebilir enerji kaynaklarından sağlan-
ması, 2019 itibariyle tüm kamu kuruluşla-
rının sıfıra yakın enerji tüketen binalarda 

İZODER’den Türkiye İçin Yeni 
Bir U-Değerleri Projesi
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deki yükü hafifletecektir. Bunun yanı sıra 
Kyoto Protokolü çerçevesinde bir taah-
hüdü bulunmayan ülkemizin de bu yönde 
bir çalışma içine girmesine zemin oluştu-
racağı düşünülmelidir.

Proje İçeriği ve Çıktıları

İZODER Yönetim Kurulu, ECOFYS’in 
sunduğu ve yukarıda kısaca özetlenen 
“Türkiye için Yeni U Değerleri Projesi”ne 
başlanması kararı vermiştir. Proje teklifi çer-
çevesinde karar verilen çıktılar şu şekilde 
olacaktır:

•  Türkiye’nin 4 iklim bölgesinde bulunan 
12 şehrin optimum U değerlerinin 2 
haneli olarak hesaplanması (ör: 0,23 
W/m2K)

•  Optimum U değerlerinin yeni ve var olan 
binalar için bir referans bina örnek alı-
narak hesaplanması. Türkiye’nin stan-
dart bina yapısını en iyi şekilde temsil 
eden referans bina İZODER bünyesinde 
yapılan komisyon çalışmalarında tespit 
edilecek ve veriler bu bina tipi üzerin-
den hesap edilecektir. 

•  Optimum U değerleri standart bina-
nın çatı, cephe, yer ve pencereleri için 
hesap edilecek.

•  U değerlerinin iklim değişikliği/emis-
yonazaltım hedeflerine uygun olarak 
hesap edilmesi.

•  Hesaplamalarda bu yalıtım ürünleri kul-
lanılacaktır: EPS, XPS ve mineral yünler 
(taş yünü ve cam yünü). Yatırım maa-
liyeti ortalama tek bir değer üzerinden 
hesap edilecektir.

•  Optimum değerler kullanımı en yaygın 
enerji kaynağı üzerinden hesap edile-
cektir. (ısınma için doğal gaz, soğutma 
için A/C sistemi olduğu tahmin edil-
mekte ancak veriler ışığında kesinleş-
tirilecektir)

Sonuç raporu aşağıdaki bölümlerden 
oluşacaktır:

1.  Yönetici Özeti
2. Giriş (Projenin genel çerçevesi, sınır-

lar, sonuçların kullanımı ve varsayımlar/
kısıtlamalar)

3.  Konum: Türkiye’nin ısınma ve soğutma 
derece gün haritaları

4. Optimum maaliyet değerlerine göre U 
değerleri

5. 2023 iklim değişikliği/emisyonazaltım 
hedeflerine göre U değerleri

6.  Yeni U değerlerinin uygulanması ile 2023 
yılına kadar yapılacak tasarruf potansiyeli

7. Değerlendirmeler ve sonuçların karşı-
laştırılması

8.  Sonuçlar

Proje içerisinde 18 harita geliştirilecektir. 
Bunlar:

•  Uygulamada olan U değerlerine (çatı, 
duvar, zemin ve pencereler) 8 harita

•  Optimum maaliyet analizine göre U 
değerleri (çatı, duvar, zemin ve pence-
reler) 8 harita

•  Türkiye’nin ısınma haritası (gün/derece)

•  Türkiye’nin soğuma haritası (gün/derece)
Proje Ağustos 2015’te başlamıştır. 

Anlaşma kapsamında istenen veri setini, 
İZODER Enerji Verimliliği ve Strateji Plan-
lama Alt Komisyonu uzun ve hummalı 
çalışmalarla hazırlamış, ECOFYS’e gön-
dermiştir. Veri setinde tip konut mimarisi ve 
boyutları, seçilmiş 12 ile ait enerji tüketim-
leri/fiyatları, 12 ilin bina stoğuna ait istatis-
tikler, önümüzdeki 30 yıla ilişkin ekonomik 
öngörüler ve enerji fiyatları, ısıtma soğutma 
havalandırma yatırım birim fiyatları vb bilgi-
ler yer almaktadır. Projenin sonuç raporu-
nun Aralık 2015 içerisinde İZODER’e teslim 
edilmesi beklenmektedir. n

Bu grafikte mavi çizgi yalıtım maaliyetini, yeşil çizgi yalıtım kalınlığını, kırmızı çizgi ise enerji tasarrufunu 
göstermektedir. Maaliyet ve enerji tasarrufunun kesiştiği alan da U değeri “optimalmaaliyet bazlı en iyi 
uygulama” alanı olarak belirtilmiştir.

Grafikte Avrupa’nın çalışma sırasında var olan çatı U Değerleri (solda) ve optimum maaliyet analizine göre 
olması gereken U Değerleri (sağda) örnek olarak verilmiştir.
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MEVZUAT

Yeni “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
(305/2011/AB)” Temel Değişiklikler 
ve Performans Beyanı

Y
apı Malzemelerinin Avrupa Birliği 
pazarı içinde serbest dolaşımı ilke-
leri “Yapı Malzemeleri Mevzuatı” ile 
sağlanmaktadır. 1989 yılında kabul 

edilen ve son olarak 2008 yıllarında gerçek-
leştirilen “Yeni Yaklaşım” mevzuat paketleri ile 
alınan kararlar çerçevesinde Yapı Malzeme-
leri mevzuatları revize edilmektedir. Direktif-
lere getirilen düzenlemeler ile yapı malzeme-
lerinin Avrupa pazarında dolaşımının önünde 
engel oluşturan farklı ulusal düzenlemelerin 
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Yapı Malzemeleri mevzuatı, Güvenlikle 
ilgili Temel Gerekleri, bu gereklerin yerine 
getirilmesinde uygulanacak teyid sistemle-
rini, piyasa gözetim ve denetimi gibi konu-
ları açıklarken Temel Gerekler de ürünlerin 
kullanım amacına uygunluğunu, yapıların ve 
çevrenin güvenliği ile dayanıklılık ve enerji 
verimliliği gibi hususları düzenlemeyi amaç-
lamaktadır.

“Yeni Yaklaşım” 
ilkesi gereği son 
olarak AB Komis-
yonu tarafından 
Yapı Malzemeleri 
Direktifi  (Construc-
tion Products Direc-
tive - 89/106/EEC) 
yerine 305/2011/
EU sayılı Yapı Mal-
zemeleri Tüzüğü 
(CPR - Construction 
Products Regula-
tion) hazırlanmış 
ve 4 Nisan 2011 
tarihinde AB Resmi 
Gazetesinde yayım-

lanarak 24 Nisan 2011’de Avrupa’da yürür-
lüğe girmiştir. 

305/2011/EU sayılı “yeni” Yapı Malzeme-
leri Yönetmeliği (CPR) Türkiye’de 10 Temmuz 
2013 tarihinde uyumlaştırılmış, “305/2011/
AB” olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 8 Eylül 2002 tarihinde 
yürürlüğe girerek en son 1 Aralık 2006’da 
revize edilmiş olan Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği (CPD-89/106/EEC) ise yürürlükten 
kalkmıştır. 

Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile 
(CPR-305/2011/AB) Temel ilkelerde açıkla-
yıcı, Prosedürleri basitleştiren, Güvenilirliği 
artırıcı bir mevzuat getirilmeye çalışılmıştır. 
Yönetmelik, CE işaretinin iliştirilmesi şartların-
dan, yapı malzemelerinin “beyan edilen per-
formans değerlerine uygunluğu” gibi daha 
teknik ve kesinlik içeren yeni hükümler geti-
rilmekte ve mevcut onaylanmış kuruluşların 

yeniden görevlendirilmesini gerektirmektedir.
1 Temmuz 2013 tarihinden önce 89/106/

EEC sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
veya 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri 
Direktifi ’ne uygun olarak piyasaya arz edil-
miş olan yapı malzemeleri uyumlaştırılmış 
teknik şartnamesinde (örn. uyumlaştırılmış 
ürün standardında) CE işaretlemesi temel 
gerekleri açısından farklılık olmadığı sürece 
yeni yürürlüğe giren Yönetmeliğe uygun 
kabul edilmektedir.

Yapı işlerinin temel gerekleri ve yapı mal-
zemelerinin temel karakteristikleri, perfor-
mans beyanı ve CE işaretlemesi, ekonomik 
aktörlerin (imalatçı, ithalâtçı, dağıtıcı veya 
yetkili temsilci) yükümlülükleri, uyumlaştırıl-
mış teknik şartnameler, basitleştirilmiş pro-
sedürler ve piyasa gözetim ve denetimine 
ilişkin maddeler 10 Temmuz 2013 tarihi iti-
bariyle zorunlu uygulamaya girmiştir.
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Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB - CPR)’nin getirdiği Temel Değişiklikler aşağıdaki gibidir:

305/2011/AB 
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPR)

Yapı Malzemeleri Tüzüğü

Performans Değişmezliği
İlgili temel karakteristiklere ilişkin malzemenin performans 
değişmezliği kavramı getirilmiştir.

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve 
Doğrulanması Sistemleri (PDDD)
- Uygunluk teyit sistemleri ifadesi yerine “Performansın 
Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 
(PDDD)” getirilmiş.
- “Sistem 2” kaldırılmıştır.

Performans Beyanı
Uygunluk Beyanı yerine ürünün yapıda kullanıldığında 
ortaya koyacağı performansı ifade eden “Performans 
Beyanı” kullanılmaktadır. Örneğin Sistem 1 ve 1+’da ürün 
Belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluşların düzenlediği 
belgenin ismi “Performans Değişmezlik Belgesi” olmuştur. 
Sistem 3 kapsamında İmalatçı CE işareti ile piyasaya ürün 
arz edebilmesi için, Tip Belirleme deneylerini Onaylanmış 
Laboratuvar’a yaptırdıktan sonra “Performans Beyanı” 
düzenlemelidir. Yürürlükten kalkmış Yönetmeliğe (89/106/EEC) 
göre Başlangıç Tip Deneylerini Onaylanmış Laboratuvar’a 
yaptırarak “AT Beyanı”nda bulunan İmalatçılar AT Beyanı yerine 
“Performans Beyanı” hazırlamalıdırlar.

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülüklerini yerine 
getirmemelerinin tespiti durumunda yapılacak işlemler ve 
Onaylanmış Kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülüklerine 
ayrıntılı olarak yer verilmektedir.

7 Temel Gerek
Temel Gerek sayısı 7 adede çıkarılmıştır.
- “Hijyen, Sağlık ve Çevre” Temel Gerek’ine “yaşam döngüsü” ve 
“işçi sağlığı” ilkeleri getirilmiştir.
- “Kullanım emniyeti” başlığı “Kullanımda Erişilebilirlik ve 
Güvenlik” olarak değişmiştir ve özellikle yapı işleri engelliler için 
erişebilir ve engelli bireylerin kullanımını göz önüne alınarak 
tasarlanmalı ve inşa edilmeli ibaresi eklenmiştir.
- “Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası” Temel Gerek’ine “enerji 
verimliliği” ve “yapım ve söküm” ilkeleri getirilmiştir.
- 7. temel gerek olarak “Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 
Kullanımı” ilave edilmiştir.

İmalatçı, İthalatçı, Yetkili Temsilci ve Dağıtıcı
“Tedarik zinciri” anlayışıyla yapı malzemesinin performans 
beyanına uygunluğu ile ilgili yükümlülük imalatçı, ithalatçı, yetkili 
temsilci ve dağıtıcı için ayrı ayrı tariflenmiştir.

Risk teşkil eden yapı malzemelerine ilişkin prosedürler, risk 
türleri ve resmi olarak tespit edilen uygunsuzlukların neler 
olduğu ile ekonomik aktörlerin bu konudaki yükümlülükleri 
detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Ürün İrtibat Noktası

Tüm üye ülkelerin, yapı malzemelerinin kullanım amacı ile 
ilgili yapı işlerinin temel gereklerini karşılamasını amaçlayan 
hükümlere ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapan ya da elektronik 
ortamda duyuran “ürün irtibat noktası” oluşturması yer 
almaktadır.

89/106/EEC 
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPD)

Yapı Malzemeleri Direktifi

Uygunluk Teyidi
Malzemenin ilgili standarda uygunluğunun teyid edilmesi 
hususunda “Uygunluk Teyidi” ifadesi kullanılmaktaydı.

Uygunluk Teyit Sistemleri
Uygunluk Teyit sistemleri 1, 1+, 2, 2+, 3 ve 4 olarak 
bulunmaktaydı.

Uygunluk Beyanı
Ürünün standardına uygunluğunu ifade etmek üzere uygunluk 
beyanı (AT Beyanı) düzenlenmesi esas alınmıştır. Örneğin 
sistem 1, 1+‟ya göre ürün belgelendirmede onaylanmış kuruluş 
tarafından “AT Uygunluk Belgesi” düzenlenmekte idi. Ya da 
Sistem 3 kapsamında imalatçı Başlangıç Tip Deneylerini 
Onaylanmış Laboratuvar’a yaptırdıktan sonra kendisi AT Beyanı 
düzenleyerek CE işareti ile piyasaya ürün arz ediyordu.

Onaylanmış Kuruluşlar ile ilgili hususlar için “Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair 
Yönetmelik”e atıf yapılmıştır, ayrıntıya girilmemişti.

6 Temel Gerek
6 adet Temel Gerek bulunmaktaydı. 
(1- Mekanik Dayanım ve Stabilite, 
2- Yangın Durumunda Emniyet, 
3- Hijyen, Sağlık ve Çevre,
4- Kullanım Emniyeti, 
5- Gürültüye Karşı Koruma,
6-  Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası)

İmalatçı
Mevzuata uygunluğu ile ilgili yükümlülüğün birçoğu İmalatçıya 
atfedilmişti.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili hususlar için “Ürünlerin 
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”e atıf yapılarak 
detaya girilmemişti.

-

İmalatçıların ihracat yapacakları ülkenin ulusal mevzuatıyla 
ilgili direk bilgi alabilecekleri herhangi bir irtibat noktası 
bulunmamakta idi.
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89/106/EEC 
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPD)

Avrupa Teknik Onayı
Teknik onayların kılavuz belgeleri “Teknik Onay Esası” olarak 
anılmaktaydı. Bu esasa göre imalatçılara verilen belgenin adı 
“Avrupa Teknik Onayı” idi.

Teknik Onay Kuruluşu
Uyumlaştırılmış bir Standard kapsamında olmayan veya 
yenilikçi ürün kapsamına giren ürünlere Teknik Onay veren 
kuruluşun ismi idi.

-Onaylanmış Belgelendirme Kuruluşu,
-Muayene Kuruluşu,
-Deney Laboratuvarı.

305/2011/AB 
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPR)

Avrupa Teknik Değerlendirmesi
“Teknik Onay Esası” yerine, bir uyumlaştırılmış standart 
tarafından kısmen veya tamamen kapsanmayan yapı 
malzemeleri için “Avrupa Değerlendirme Esası” ifadesi 
getirilmiştir. Avrupa Değerlendirme Esası’na göre imalatçılara 
verilen belgenin adı “Avrupa Teknik Değerlendirmesi”dir.

Teknik Değerlendirme Kuruluşu
Uyumlaştırılmış bir Standard kapsamında olmayan ya da 
tamamen veya kısmen uyumlaştırılmış standart kapsamına 
alınmış olan bir yapı malzemesinin, temel karakteristiklerine 
ilişkin performansının Avrupa Değerlendirme Esasına göre 
belgeye dayalı olarak “Avrupa Teknik Değerlendirmesi”ni 
gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

> Ürün Belgelendirme Kuruluşu,
> Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu, 
>Test Laboraruvarı

Yeni Yönetmelik’le Yeni Beyan
“PERFORMANS BEYANI”

Yeni Yönetmeliğin getirdiği bir yenilik 
de, önceki yönetmelikte istenen Uygunluk 
Beyanı’nın (AT Uygunluk Beyanı) Perfor-
mans Beyanı’na dönüşmesidir. Performan-
sın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve 
Doğrulanması esasına (PDDD) dayalı olarak 
piyasaya arz edilen ürünün değerlendirile-
rek onaylanan performansına vurgu yapan; 
herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için 
ürünün PDDD sistemlerinden hangisine göre 
değerlendirildiğinden, hangi onaylanmış 
kuruluşla çalışıldığına kadar detaylandırılan 
Performans Beyanı performans değişmezliği 
beyanının garantisidir.

İmalatçı, yeni Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği’ne göre ürününü piyasaya CE 
işareti ile arz ederken Performans Beyanı 
düzenlemelidir.

Performans Beyanı, yapı malzemelerinin 
uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun 
olarak, temel karakteristikleri ile ilgili perfor-
mansını ifade eder.

İmalâtçı, imal ettiği yapı malzemesinin 
beyan edilen performansa uygun olduğuna 
ilişkin sorumluluğu, performans beyanı 
düzenleyerek üstlenmiş olur. Aksi yönde bilgi 
ve belgeler bulunmadığı müddetçe, imalâtçı 
tarafından düzenlenen Performans Beyanı’nın 
doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

Yürürlükten kalkmış Yönetmeliğe (CPD-
89/106/EEC) göre Performans Değişmez-

liğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması 
(PDDD)” sistemlerinden Sistem 3 kapsa-
mında daha önce Başlangıç Tip Deneylerini 
Onaylanmış Laboratuvar’a yaptırarak “AT 
Beyanı”nda bulunan imalatçılar AT Beyanı 
yerine “Performans Beyanı” hazırlamalıdırlar.

Üretici, Ürün standardlarının Ek ZA’sında 
belirtilen “Performans Değişmezliğinin 
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD)” 
sistemlerinden Sistem 1 kapsamında ise 
Onaylanmış Kuruluş’un düzenlediği, Sis-
tem 3 kapsamında ise Onaylanmış Kuru-
luş (Onaylanmış Laboratuvar) tarafından 
gerçekleştirilen Başlangıç Tip Belirleme 
deneylerinin dayanağı olarak kendisinin 
düzenlediği Performans Beyanı’nın referans 
numarasını CE etiketinde vermelidir.

Performans Beyanı aşağıdakiler içerir:

a) Performans Beyanı’nın düzenlendiği 
ürün tipine ilişkin referansı,

b) Yapı malzemesinin performans değiş-
mezliğinin değerlendirilmesi ve doğru-
lanmasına (PDDD) ilişkin sistem veya 
sistemleri,

c) Her bir temel karakteristiğin değerlen-
dirilmesi için kullanılmış olan uyumlaş-
tırılmış standardın veya Avrupa Teknik 
Değerlendirmesinin referans numarası 
ve yayım tarihini,

ç) Özel teknik belgenin kullanılması 
hâlinde, bu belgenin referans numara-
sını ve imalatçının ürününün uyduğunu 
beyan ettiği gerekleri,

d) Yapı malzemesinin tâbi olduğu yürürlük-
teki uyumlaştırılmış teknik şartnameye 
göre belirtilen kullanım amacını veya 
amaçlarını,

e) Beyan edilen kullanım amacı veya 
amaçlarına karşılık gelen uyumlaştırıl-
mış teknik şartnamede yer alan temel 
karakteristiklerin listesini,

f) Yapı malzemesinin beyan edilen kulla-
nım amacı veya amaçlarına ilişkin en az 
bir temel karakteristiğinin performansı,

g) Yapı malzemesinin Yapı Malzeme-
leri Yönetmeliği’nin 5 inci maddenin 
üçüncü fıkrasına göre belirlenmiş temel 
karakteristiklerine ilişkin olarak, gereki-
yorsa hesaplamaya dayalı, seviye veya 
sınıf veyahut bir tanım olarak perfor-
mansını,

ğ) İmalatçı tarafından ürünün piyasada 
bulundurulması hedeflenen ülkenin o 
ürünün kullanım amacı veya amaçları 
ile ilgili mevcut mevzuatı da dikkate 
alınarak, yapı malzemesinin kullanım 
amacına veya amaçlarına ilişkin temel 
karakteristiklerinin performansını,

h) Listelenmiş temel karakteristikler arasın-
dan beyan edilmemiş performans için 
NPD (No Performance Determined – 
Performans Belirlenmemiştir) harflerini,

ı) Bir yapı malzemesi ile ilgili Avrupa Tek-
nik Değerlendirmesi düzenlenmiş ise, 
yapı malzemesinin ilgili Avrupa Teknik 
Değerlendirmesinde yer alan temel 
karakteristiklerine ilişkin sınıflar veya 
seviyeler ya da bir tanımda ifade edilen 
performansını.
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Performans Beyanı örneği aşağıda verilmiştir:

PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB, Ek 3’e göre)

(Declaration of Performance - DoP)
(According to 305/2011/EU, Annex V)

No: 001/2013

POLYPOR 16

EPS 70

Binalarda Isı Yalıtım

POLY A.Ş. 
/ İ.O.S.B. Nil San. Sit. 3. Cad. No:156 İSTANBUL / TÜRKİYE

-

Sistem 3

Uyumlaştırılmış standardı bulunduğundan hakkında 
düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi 
bulunmamaktadır.

(1) Ürün tipi kimlik kodu:

(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da 
tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:

(3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine 
göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya 
amaçları

(4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile 
adresi

(5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:

(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin 
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Temel Karakteristikler

Isıl İletkenlik

Uzunluk

Genişlik

Kalınlık

Boy ve En’deki Diklikten Sapma

Düzlükten Sapma

Yangına Tepki

Sabit Normal Laboratuvar 
Şartlarında Boyut Kararlılığı

Belirli Sıcaklık ve Bağıl Nem 
Şartlarında Boyut Kararlılığı

%10 Şekil Değiştirmede Basınç 
Gerilmesi

Eğilme Dayanımı

Yüzeylere Dik Çekme 
Dayanımı

Performans

0,037 W/(m.K)

L(2)

W(2)

T(1) 

S(2)

P(5)

E

DS(N)2

NPD

CS(10)70

BS115

TR100

Tolerans

/

± 2 mm

± 2 mm

± 1 mm

± 2 mm/m

5 mm/m

/

± 0,2 %

-

≥ 70 kPa

≥ 115kPa

≥ 100 kPa

Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

TS EN 13163:2013
(EN 13163:2012)

(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi 
olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

(7) Uyumlaştırılmış ürün standardı olan TS EN 13163 kapsamında bulunan Genleştirilmiş Polistiren (EPS) malzemesine ilişkin 
performans beyanında: Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İ. İ. (ÇEVKAK) Onaylanmış Kuruluşu (O.K. No: 2372) tarafından, 
performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 3 altında, ilgili ürünlere tip deneyleri uygulanarak 
Başlangıç Tip Deney (Performans Değişmezliği) raporu düzenlenmiştir. Rapor No: ……………….........

(9) Beyan Edilen Performans:
EPS – TS EN 13163 - L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-CS(10)70-BS115-TR100-WL(P)0,2-WL(T)3-WD(V)5-MU20
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Temel Karakteristikler

Belirli Basınç Yükü ve Sıcaklık 
Şartlarında Şekil Değiştirme
Uzunluk

Basınç Sünmesi

Kesme Dayanımı

Tekrarlı Yüklere Karşı Direnç

Daldırmayla Uzun Süreli Su 
Emme

Difüzyonla Uzun Süreli Su 
Emme

Donma Çözülme Direnci

Su Buharı Geçirgenliği

Dinamik Doku Sıkılığı
Darbe sesi iletim indisi (döşeme için)

Kalınlık (dL)
Darbe sesi iletim indisi (döşeme için)

Kalınlık (dB)
Darbe sesi iletim indisi (döşeme için)

Uzun Süreli Kalınlık Azalması

Sürekli Alevli Yanma

Tehlikeli Maddelerin Açığa 
Çıkması

Isıl Direnç

(m2.K/W)

Performans

NPD

NPD

NPD

NPD

WL(P)0,2

WL(T)3

WD(V)5

NPD

20

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Performans

0,25

0,50

0,80

1,05

1,35

1,60

1,85

2,15

2,40

2,70

Tolerans

-

-

-

-

≤ 0,2 kg/m2

≤ 3 %

≤ 5 %

-

/

-

-

-

-

-

-

Anma Kalınlığı Değerleri

10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

TS EN 13163:2013
(EN 13163:2012)

(10) Bu Performans Beyanı’nın 1’inci ve 2’inci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9’uncu maddede beyan edilen performansa 
sahiptir. Bu Performans Beyanı’na ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4’üncü maddede tanımlanan İmalâtçı’ya aittir.

İmalatçı adına imzalayan;

İsim ve Görevi:   …………………… / ……………………

Düzenlenen Yer ve Tarih: …………………… / ……………………
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TEKNİK

Enerji Kimlik Belgesi

E
nerji Kimlik Belgesi, “5627 sayılı 
Enerji Verimliliği Kanunu” uya-
rınca ülkemizde binaların enerji 
performans hesaplarını ve bina-

ların enerji sınıfını gösteren belgedir. Kısaca 
açıklamak gerekirse bir binanın enerji verim-
liliğini, yapının mimari ve mekanik tüm özel-
liklerini göz önünde bulundurarak hesap-
lanıp o yapının enerji sınıfının belirlenmesi 
sağlanır. 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı 
ruhsatı alan yeni binalarda, iskân (Yapı Kul-
lanım İzin Belgesi) alınması safhasında ilgili 
idare ve belediyelerce bu belge istenir. Bel-
genin kesinlikle bulunması ve ilgili idareye 
sunulması şarttır.

Enerji Kimlik Belgesi, verildiği binanın enerji 
performansını göstermektedir ve tıpkı beyaz 
eşyalardaki gibi A ve G harfleri aralığında bir 
enerji sınıfı alır. A harfi verimli binayı, G harfi 
ise verimsiz binayı sembolize etmektedir. 
Burada şuna dikkat etmek gerekmektedir: 
bir bina olması gereken yapı ve yalıtım stan-
dartlarını tam olarak sağlıyorsa, C enerji 
sınıfını alır. Eğer olması gereken standart-
lardan daha iyi bir yapı ise A ve B enerji 
sınıflarını alabilmektedir. Yani C enerji sınıfı, 
binanın olması gereken azami standartları 
sağladığını göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi binaların enerji tüketimi 
ve sera gazı salınımını A ve G arasında 
sınıflandırmaktadır. Bir binanın enerji sınıfı 
mevcut bina için hesaplanan tüketim değer-
leri ile aynı binanın, aynı yerde yasalarda 
belirtilen asgari şartlarda imal edilmesi 
durumunda oluşacak tüketim değerlerinin 
birbirine oranlanmasıyla belirlenir.

Asgari şartları sağlayan bina enerji sınıfı 
endeksinde 100 puan alacakken daha 
verimli binalarda bu rakam düşer, daha 
verimsiz binalarda ise artar.

Mevcut binalarda ve 01.01.2011 tarihinden 
önce ruhsat almış yapımı halen devam eden 
binalarda ise Enerji Kimlik Belgesi alınması 
için son tarih 03.05.2017’dir. 01.01.2011 
tarihinden sonra yapı ruhsatı almış olan;

• Müstakil Konutlar
• Apartmanlar
• Rezidanslar
• Oteller
• Alışveriş Merkezleri
• Hastaneler
• Okullar
• Yurtlar
• Fabrikaların İdari Kısımları

Yani kısaca içinde insan bulunan, ısıtılıp ve/
veya soğutulmak sonucunda enerji tüketen 
her yapının Enerji Kimlik Belgesi’nin bulun-
ması zorunludur.
Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda olma-
yan yapı türleri aşağıda sıralanmıştır;

•  Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen 
binalar, 

•  Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan 
binalar, 

•  Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan 
binalar, Seralar, Atölyeler, 

•  Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, 
soğutulmasına gerek duyulmayan depo, 
ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, 

•  Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat 
alanı 1.000 m2’den az olan binalar 

Enerji verimliliği neden önemlidir?
Enerji verimliliği, aynı işi gerçekleştirmek 
için daha az enerji kullanmak demektir. 
Enerjinin daha verimli kullanımı, ev sahip-
lerinin, okulların, devlet dairelerinin, iş ve 
endüstriyel çevrelerin enerji kaynaklarına 
daha az para ödemesi demektir. Harcanan 
fazla paralar, tüketici ihtiyaçlarına, üretime, 
eğitim ve diğer hizmetlere harcanabilir. 
Enerjisi verimli bir ekonomi, fazla enerji 
kullanılmadan da gelişebilir. Bir ekonomi 
daha az enerji kullanırsa daha az kirle-
tici üretmiş olur. Çünkü kirlilik ve enerji 
birbirine sıkıca bağımlıdır. 1999’a kadar 
enerji kullanımından kaynaklanan sera 

MERVE GÜNEY 
ÇEVKAK Deney Sorumlusu
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gazları emisyonunun 1990 seviyesinden 
%13 daha fazlalığı rapor edilmiştir. O 
periyotta enerji kullanımındaki artış da 
hemen hemen aynı yüzde ile olmuştur. 
Eviniz ya da küçük işyeriniz için ve diğer 
binalar için enerji verimliliği binanın ısınma, 
serinleme ve aydınlanması için daha az 
enerjinin kullanılması demektir. Enerji koru-
yucu cihazların satın alınması da enerji 
verimliliğini artırır, bilgisayar ve bina ile 
ilgili diğer donanımlar gibi. Ev sahipleri ya 
da iş sahipleri için enerjiye daha az para 
ödenmesi paranın kazanılması demektir. 
Enerji departmanları enerjiyi kazanmak 
isteyen ev sahipleri için bir takım örnek 
uygulamaları ve enerji verimliliği projele-
rinin listesini sunmalıdır. 

Kimler enerji kimlik belgesi düzenleyebilir?
Enerji Kimlik Belgesini, Enerji Kimlik Bel-
gesi (EKB) Uzmanlığı eğitimine katılarak 
başarılı olmuş ve EKB Uzmanı Belgesini 
almış Mimarlar, Makine, Elektrik ve İnşaat 
Mühendisleri düzenleyebilmektedir. EKB 
Uzmanları yeni veya mevcut binalara Enerji 
Kimlik Belgesi düzenleyebilmektedirler. Yeni 
binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleye-
bilmeleri için aynı zamanda SMM (Serbest 
Mühendis Müşavir) belgesine sahip olmaları 
ve çalıştıkları kurumu BEP-TR sistemine kay-
dettirmeleri gerekmektedir. Mevcut binaların 
Enerji Kimlik Belgelerini ise bina kategori-
sinde yetkili bir Enerji Verimliliği Danışman-
lığı firmasına bağlı çalışan EKB Uzmanları 
düzenleyebilmektedirler.

Nasıl alınır?
Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar için 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yet-
kilendirilmiş, bünyesinde enerji kimlik bel-
gesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği 
danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. 
Enerji Kimlik Belgesi’nin binanın tamamı 
için hazırlanması şarttır. Ayrıca isteğe bağlı 
olarak kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız 
bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı 
ayrı düzenlenebilir. 10 yıl geçerliliği olacak 
belgenin bir suretinin, her tür alım-satım ve 
kiralama işleminde karşı tarafa verilmesi 
gerekiyor.

Mevcut binaların enerji sınıfı nasıl iyileştirilir?
Enerji Kimlik Belgenizi hazırlayan şirket 
belgenin ekinde enerji sınıfını iyileştirmek 
için önerilerini de paylaşacaktır, fakat bu 
iyileştirmeleri yaptırdıktan sonra binanın tek-
rar değerlendirilmesi gerekir. Bu aşamaya 
gelmeden neler yapabilirsiniz?

•  Eski ahşap doğramalarınızı Low-e veya solar 
low-e kaplamalı yalıtım camı ürünleri ile değiş-
tirerek

•  Eski ve verimsiz ısıtma/soğutma sistemlerinizi 
verimli yeni cihazlarla değiştirerek

•  Aydınlatma armatürlerinizi enerji verimli 
ampullerle değiştirerek

•  Tesisat ve vanalarınızı yalıtarak
•  Rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynak-

larından faydalanarak
•  Isı pompası, kojenerasyon ve mikrokojeneras-

yon sistemleri kullanarak

Gerçek belge ile sahte belge nasıl ayırt edilir?
Size ibraz edilen Enerji Kimlik Belgesinin 
geçerliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 
Enerji Kimlik Belgesi sorgulama ekranından 
kontrol edebilirsiniz.

Gerekli evraklar
•  Mimari Proje
•  Isı Yalıtım Projesi
•  Elektrik Projesi
•  Mekanik Tesisat Projesi (Isıtma, Soğutma, 

Havalandırma) n

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

İMZA
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MAKALE

Söve Çeşitleri 
ve Uygulamaları

K
apı ve pencereleri yağmur 
sularından korumak ve bina 
çehresine estetik görü nü ş ver-
mek ü zere kapı ve pencerelerin 

yan kenarları ile ü st kenarlarına uygulanan 
yü zeyden dışa doğru çıkıntılı, değişik mal-
zemelerden yapılabilen, estetik görü nü mlü  
yapı elemanlarına söve denir.

Söve; kapı ve pencerelerin bina dış 
yü zeyine bakan kısımlarına uygulanabile-
ceği gibi istenirse estetik ve zengin görü nü m 
açısından iç mekânlarda da uygulanabilir. 
Söve dış cephede iklim şartlarına dayanıklı 
her malzemeden yapılabilir.

Nerelerde Kullanılırlar?
Gü nü mü zde inşaat teknolojisi hızla 

gelişmektedir. Yapılarda söve uygulaması 
neredeyse inşaat sektörü  kadar eskiye 
dayanır. Geçmişte Söve, özellikle eski taş 
binalarda pencere ve kapı boşluğunun sağ-
lam durabilmesi için blok taşlardan yapılırdı. 
İnşaat teknolojisi ilerledikçe, yapıdaki bu 
tü r uygulamalar kullanılmamaya başlandı. 
Ama önemli bölü mleri her zaman ön plana 
çıkarmayı seven insanoğlu, kapı ve pence-
reyi gü zelleştirme sevdasından vazgeçme-
miştir. Kapı ve pencere kenarlarını o gü nü n 
şartlarına uygun, bulabildiği ve işleyebildiği 

malzemelerle sü slemiştir.
Eski binalarda taş işçiliğinin en gü zel 

örnekleri ile karşımıza çıkan dış cephe 
sü slemeleri, gü nü mü zde de farklı malze-
melerle uygulanmaktadır. İnşaat sektörü nde 
EPS (Expanded Polystyrene), metal ala-
şımlı, poliü retan, polyester, ahşap, beton ve 
doğal taşlardan işlenerek değişik modeller 
ve ölçü lerde hazırlanmış söveleri bulmak 
mü mkü ndü r. Montaja hazır halde bulunan 
bu tü r sövelere hazır söve denilmektedir. 
Genellikle binaların dış cephelerinde pen-
cere kenarlarına, denizlikle bir bü tü nlü k 
sağlayacak şekilde yapılan söveler, pen-
cerelere ve dolayısı ile bina genel duru-
şuna daha gü zel bir görü nü m katmaktadır. 
Motifl er genel yapı bü tü nlü ğü  ile uyum sağ-
layacak şekilde hazırlanırlar. Sahip olduğu-
muz kü ltü rel mirasın özelliklerini motifl ere 
yansıtmak suretiyle tarihsel mimari anlayı-
şımızı canlı tutarak geleceğe taşıma imkânı 
da ortaya çıkmış olacaktır. Ayrıca sağlam 
ve gü venli yapıları inşa etmekle beraber 
bu yapıların dış görü nü mü nde de kü ltü rel 
değerlerimizi yansıtan motifl erle sü sleyerek 
geleceğin çevreci ve estetik binaları oluştur-
mamız önemlidir.

Gü nü mü zde de söve uygulaması, bina 
estetiği açısından önemlidir. Özelikle son 

zamanlarda sıkça kullanılmaktadır. 
Hazır söveler piyasalarda rahat bulun-

ması ve montajının kolay olması ile tercih 
edilmektedir.

Dış cephesi söve ile sü slenmiş bina-
lar şehir mimarisine estetik ve nitelikli bir 
görü nü m kazandırmaktadır. Söve, sadece 
estetik bir görü nü m kazandırmakla kalmaz, 
kullanılan malzemenin yapısına ve özelliğine 
bağlı olarak yalıtıma da önemli bir katkı sağ-
lamaktadır.

Bizim asıl konumuz olan ve piya-
sada en çok  kullanılan EPS (Expanded 
Polystyrene)’den mamül Söve Elemanların-
dan bahsedeceğim sizlere.

Söve cephe elemanları, hafi f ürünlerdir. 
Değişik kalınlık ve genişlikte üretilebilmek-
tedirler. Süsleme ve detay çözümlemelerde 
kullanılan Söveler, yapıdaki detaylara çok 
kolay uygulanır. Kapı ve Pencere Söve-
leri, Denizlikler, Kat Silmeleri, Taçlar, Motif 
Aksesuarlar, Yalı Baskısı, Fugalı Mantolama, 
Payandalar, Köşe Elemanları, Harpuşta, Kilit 
Taşları, Sütunlar-Kaideler  vs. başlıca ürün-
lerdir. Söveler bu sayede cephe elamanları 
kullanıcıları için birçok tasarım ve deko-
ratif uygulama alternatifl eri sunmaktadır. 
Söve uygulaması iyi yapıldığı taktirde yapı 
ömrü ne eş değer ömre sahip olmaktadır.

DENİZ YILDIZ 
KURUMSAL PAZARLAMA UZMANI
DÜNYA POLİSTREN GRUP

BAŞLICA SÖVELER

Kat Silmeleri

Bu tip söveler daha çok binaların dış cephesinde, kat aralarında kullanılan süslemelerdir.
Eski zamanlardan beri birçok malzeme çeşidi (özellikle doğal taşlar) geçmişten bugüne 
kat silmesi olarak kullanılmıştır. EPS (Expanded Polystyrene) malzemeden üretilen Kat 
silmeleri çok hafi f ve muadil malzemelere göre çok daha ekonomiktir. Hızlı işlenebilmekte 
çok kolay uygulanabilmektedir. Binaların kat ayrımlarında estetik bir ayrıntı şeklinde 
kendilerini gösterirler.
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Denizlikler

Taçlar

Dış Cephe Dekoratif Süslemeler

Binaların Pencere alt kısmında suyun cephede durmadan akması için çıkıntılı ve damlalık 
detaylı söve ürünleridir.
Ülkemizde daha çok denizlik olarak mermer kullanılmaktadır. EPS (Expanded Polystyrene) 
malzemeden üretilen Denizlikler kolay işlenmesi, estetik, pratik ve ekonomik olması sebe-
biyle tercih edilen Söve türleridir. Denizliklerin üst bölgesinde yük taşıma ve dayanıklılığın 
aranması durumlarında, üzerine mermer yada alüminyum konması yaygın bir çözümdür.

Binaların Pencere üst kısmında bulunan detaylı söve ürünleridir. Tamamlayıcı ve estetiği 
en çok fark ettiren dış cephe dekor ürünleridir. EPS (Expanded Polystyrene) malzemeden 
üretilen Taçların işlenmesi kolaydır. Estetik, pratik ve ekonomik olması sebebiyle tercih 
edilen Söve türlerindendir.

Binalarda kat aralarında, pencere ve balkon altlarında, giriş üst bölümlerinde süsleme ama-
cıyla kullanılan bir takım düzenli, geometrik veya fi gür şeklinde kabartma söve elemanlar 
vardır. Dış Cephe Dekoratif Süslemeleri istenilen şekilde ve ölçüde üretilebildiği için daha 
çok binayı süslemek, binada bir farklılık yaratmak için kullanılmaktadır. Muadil malzemelere 
göre ekonomik, hafi f ve pratik olması tercih edilmelerinin önemli sebepleri arasındadır. 

Köşe Taşları - Köşe Profi lleri

Fuga-Yalı Baskılar

Binaların köşelerinde günümüzde daha ziyade süsleme ve dekorasyon amacıyla kullanılan 
taşlar ve profi ller olarak bilinmektedir. Köşe Elemanları diğer malzemelere göre hafi f, pratik ve 
ekonomiktir. Çok kolay işlenip çok hızlı uygulanır. İşçilikten ve zamandan önemli tasarruf sağlar.

Binaların komple yalıtımında kullanılan ve Dekoratif Yalıtım olarak adlandırılan Fuga, Yalı 
Baskı ürünleri ana malzemesi EPS (Expanded Polystyrene) sayesinde bina estetik ve 
yalıtımına maksimum etki sağlarlar. Özellikle Klasik mantolama uygulamalarına alternatif 
olarak sunulabilen bu ürünlerin diger etkisi derz aralarını dekoratif bir şekilde oluşturabil-
mek ve ara elemanların bina estetiğine katkısını maksimum düzeyde uyum sağlamasıdır.

Harpuşta

Payandalar

Kilit Taşları

Genellikle duvar yada çatı parapeti üst kısımlarında kullanılan üzerinde su ve karın 
birikmemesi için bir tarafa yada ortadan iki tarafa eğimli olan, sövelerdir. Özellikle bina 
parapetlerinde çok kullanılırlar. Ayrıca Söve Ürün gurubu olan Harpuştalar muadillerine 
göre de oldukça ekonomiktir. İstenilen genişlikteki parapete özel ölçüde ve modelde 
üretilebilmesi her türlü mimari detayın çözülmesine olanak sağlamaktadır.

Payandalar; çatı saçak çıkmaların yada konsol çıkmaların yükünü taşımak için çaprazlama 
kullanılan yapı elemanları olarak bilinmektedir. Günümüzde yük taşımak için kullanılabildiği 
gibi estetik olarak da yapıları süslemek için kullanılabilmektedir. Eski tabirde Payandalar 
“Eli Böğründe” olarak da adlandırılmaktadır. Payandaların kullanım amacı daha ziyade 
binayı süsleme ve yapıya estetik bir görünüm kazandırmaktır.

Pencere ve kapı üst söve profi li ortasında süsleme amacıyla kullanılan dekoratif elemanlara 
Kilit Taşı denmektedir. Tarihten bugüne birçok yapıda yaygın olarak kullanılmıştır. Genelde 
eski taş binalarda, kubbelerin ve kemerlerin yapımında kullanılır ve asıl kullanım amacı 
kubbelerin ve kemerlerin inşaasında sistemin en son parçası olması ağırlığıyla sistemi 
kilitlemesidir. Bu  sebeple bu elemanlar kilit taşı olarak adlandırılmıştır. Günümüzde Kilit 
Taşları çok daha hafi f olup daha ziyade dekoratif  amaçla kullanılmaktadır.
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Sütun-Kaideler

Yapılarda klasik taşıyıcı olarak kullanılan sütunlar, eski zamanlardan beri yapılarda beton, 
mermer, doğaltaşlardan yapılmış ve sağlam ana taşıyıcı olarak imal edilmiştir. Günümüzde 
aynı görünümde olup daha ziyade dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Sütunların içleri boş 
ve iki parça üretilir. Uygulama yapılacak yeri kaplayacak ve saracak şekilde iki parça bir-
birlerine yapıştırılmasıyla oluşturulur. İstenilen şekil ve ebattada sütunlar üretilebilmektedir. 
Sütunlar isteğe göre baş ve ayak kısmına ilave parçalarla alternatif bir çok şekilde kulla-
nılabilir. Çok hafi f ve pratik olan bu dekoratif elemanlar muadillerine göre aynı zamanda 
çok da ekonomiktir. İşçilikten ve zamandan önemli tasarruf sağlarlar. Sütunların içlerinin 
EPS (Expanded Polystyrene)’den olması sütunun hafi f olmasını, kaplanması ile dış hava 
koşullarına ve dış darbelere karşı korunmasını sağlamaktadır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Genel Olarak Söveler Nasıl Uygulanır?

1-) Dış Cephe Yapıştırma Harcının hazırlanması işlemi yapılır.

2-) Uygulama yapılacak alanın ölçüsü alınır. Alınan ölçüye göre uygulanacak söve kesilir.

MAKALE
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8-) En son kat boyama yapılır ve işlem sonlandırılır.
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7-) Kuruduktan sonra falçata ile taşmış yapıştırıcılar temizlenir ve boyama işlemi yapılır.

6-) Malzeme yapıştırıcı sürülüp uygulama yüzeyine yapıştırıldıktan sonra çivi ile sabitlenip kurumaya bırakılır.

5-) Kesilen köşe ve parçası Söve Yapıştırıcısı ile yapıştırılır.

4-) Köşelere uygulama yapılırken malzeme kesme aparatı ile açılı olarak kesilir.

3-) Malzemenin yapıştırılacak yüzeyine Yapıştırma Harcı sürülür ve uygulama yüzeyine yapıştırılır.
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MAKALE

Yalıtım Malzemesi 
Enerji Tasarrufu İlişkisi

PROF. DR. İBRAHİM UZUN 
ÇEVKAK

I
sı yalıtım malzemelerinin en öne çıkan 
özelliklerinden birisi gözenekli olma-
ları ve bu gözenekliliğe bağlı olarak 
içerisindeki hava boşluğunun fazla 

olmasıdır. Hava boşluğunun ısı geçişin-
deki önemi havanın ısıl iletkenliğinin çok 
düşük olmasındandır. Cisimlerin bu ısı 
iletkenlik, molekül ve gözenek yapısı ile 
gözeneklilik oranının bir fonksiyonu olarak 
tanımlanabilmektedir. Belli bir gözenek-
lilik oranına sahip cisimlerde, gözenek 
büyüklüğü etken bir faktör olup, gözenek 
yarıçapı ne kadar küçük ise ısı iletken-
lik katsayısı da o kadar düşüktür (Gün-
düz, 2001). Bir cismin içinden ısı geçişi, 
moleküllerin ısı akımı yolu ile olmaktadır. 
Isıl iletkenliğin sade ve basit bir tanımı, 
sıcak ve soğuk ortamlar arasında 1˚C 
sıcaklık farkı söz konusu ve ortamlar arası 
1m kalınlıkta olduğunda 1 saniye gibi bir 
zamanda geçen ısı enerjisi miktarı ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu değerin büyük 
olması bu zaman zarfında malzemenin 
fazla enerji geçirdiğini küçük olması ise 
daha az enerji geçirdiğini göstermekte-
dir.    Ortam tamamen hava ise bu değer 
0,025 civarında iken %98’i hava dolu olan 
EPS için 0,032, %85 civarında hava ile 
dolu gaz beton için 0,15 dolayında,  hafi f 
betonlarda ortalama 0,30, donatılı yoğun 
taşıyıcı beton 2,5 ve alüminyum için bu 
değer yaklaşık 150,0 dolayındadır. 

Gözenekli malzeme içerisinde hava 
boşluklarının olduğu ve bu boşluklardan 
dolayı yoğunlukları düşük malzemeler-
dir. Ancak yoğunlukları düşük malzeme 
tanımı özelikler açısından da birbirlerine 
yakın olduğu anlamını taşımaz. Yalıtım 

malzemelerinde yoğunluk değeri 10 kg/
m3 değerinden 250 kg/m3 değerlerine 
kadar çıkabilmektedir. Kullanım yer ve 
amaçlarına göre yoğunluklar ve buna 
bağlı olarak gözeneklilik oranları değişe-
bilmektedir. Aşağıdaki Şekil 1. Ve Şekil 2. 
bunu açıkça göstermektedir. Hafi f beton 
olarak bilinen yapı malzemesi ile iyi bir 
yalıtım özelliğine sahip EPS arasında yak-
laşık ısı geçirgenliği açısından on(10) kat 
fark bulunmaktadır. Basit bir yaklaşımla ve 
yuraıdaki ısıl iletkenlik tanımı çerçvesinde 
1 m2 bir yüzeyden hafi f beton bir duvar 
EPS’ye göre tan 10 kat enerji daha fazla 
geçirmektedir. Malzeme yoğunlukları da 
dikkat edildiğinde yaklaşık bir birlerine 
göre en az seksen(80) kat fark bulun-
maktadır.

Yalıtım malzemelerini tek başına duvar 
elemanı olarak kullanmak çoğu zaman 
mümkün olmadığından bir yapı malze-
mesi ile beraber kullanılmak durumunda-
dır. Bu durumda bir duvar üzerine yalıtım 
malzemesi uygulandığında her kalınlık 
artışı geçen ısı miktarını azaltacaktır. 
Ancak bu değişim doğrusal olmayacaktır. 
Sabit bir duvar kalınlığı üzerine uygulanan 
farklı yalıtım malzemesi kalınlıkları için için 
toplam ısı geçiş katsayısı ve oransal ola-
rak geçen enerji miktarı yüzde(%) olarak 
sırasıyla Şekil 3. ve Şekil 4.’de verilmiştir. 

Yalıtımsız bir duvar olarak sadece yapı 
taşı(tuğla duvar) ve sıvalardan oluştuğu 
duruma göre farklı yalıtım malzemesi 
kalınlıklarında enerji geçişinde ne kadar 
azalma olduğu bu şekillerde gösterilmiştir. 

Şekil 1. Hafi f Betonların Isı İletkenlik Katsayılarının Birim Ağırlıkları ile Değişimi [10].
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Bu şekillerden de görüleceği üzere yalı-
tım malzemesinin hiç olmaması oldukça 
kötü bir durum olarak değerlendirilmesi 
açıktır. Yalıtım özellikli malzeme veya 
yalıtım malzemelerinin uygulanması ile 
çok küçük kalınlıklarda bile olsa ciddi bir 
enerji tasarruf sağlanmaktadır. Ancak yalı-
tım malzemesi ve yapı taşı kalınlıklarının 
yüksek değerlere çıktığındaki değişim 
eğrisel olarak değişmektedir. Bu durum 
temel alınan duvarın(tuğla+sıva) ısıl diren-
cinin hepsinde sabit olarak bulunmasıdır.

Yalıtım malzemesi uygulamalarında 
enerji tasarrufu teorik olarak ısıl iletken-
likle ilişkili olması doğaldır. Ancak son 
kullanıcıların sadece ısıl iletkenliğe baka-
rak karar vermedikleri malzemenin temel 
özellikleri yanında uygulama maliyetlerini 
de dikkate alarak karar vermektedirler.

Şekil 2. EPS Isı İletkenlik Katsayılarının Birim Ağırlıkları ile Değişimi
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Şekil 3. Farklı ısı yalıtım kalınlıklarında toplam ısı geçiş katsayısı değişimi.
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Şekil 4. Farklı ısı yalıtım kalınlıklarında oransal (%) ısı enerjisi geçişi değişimi

Farklı Yalıtım Malzemelerinin Isıl 
Kazanç Ekonomiklik Göstergesi

Yalıtım
Malze-
mesi

EPS 0.036 5 1.389 5.0 0.2778

5 1.563 7.5 0.2084

5 1.250 8.5 0.147

XPS 0,032

Taşyünü 0,040
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TEKNİK

CE İşareti’nin Anlamı 
ve Etiketleme

NAZAN ARSLAN
ÇEVKAK Laboratuvar Sorumlusu

C
E işareti, Avrupa Birliği (AB), tek-
nik mevzuat uyumu çerçevesinde 
malların serbest dolaşımının tam 
anlamıyla sağlanması amacıyla 

ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı 
daha basit ve genel hale getirmek için öngö-
rülmüştür.

Avrupa Birliği’nin 1985 yılında benimse-
diği yeni yaklaşımın politikası kapsamında 
hazırlanan ve yeni yaklaşım direktifl eri kap-
samına giren ürünlerin bu direktifl ere uygun 

olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değer-
lendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, 
güvenlik , tüketicinin ve çevrenin korunması 
gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve 
Conformité Européenne kelimesinin baş 
harfl erinden oluşan bir birlik işaretdir.

CE işareti, tüketicilerin Avrupa Birliğince 
emniyetli olarak sınıfl andırılan ürünleri tespit 
etmesini kolaylaştırmak ve bu işareti taşıyan 
ürünleri kapsar, tüketicilere kaliteli ürünler 
sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket 

ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu 
göstermektedir. 

CE işaretlemesi tanımlamasının ardından 
hem yönetmelik hem de TS EN 13163+A1 ürün 
standardına istinaden olması gereken etiketin 
çerçevesini çizelim;

1-Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde CE 
işaretlemesinde ki gerekli bilgileri ve uygun 
hazırlanmamış bir etiketin resmi olarak 
uygunsuz sayıldığına dair maddeler aşa-
ğıdadır.

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

İKİNCİ BÖLÜM
Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi

CE İşaretinin Kullanımı ve Genel Hükümler
MADDE 10 – (1) CE işaretlemesine ilişkin olarak 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği 

hükümleri yapı malzemeleri hakkında da uygulanır.
(2) Yapı malzemesine CE işaretlemesi konulabilmesi için 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenlenmesi zorunludur; imalatçı 

tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz. İmalâtçı, CE işaretini iliştirmekle veya iliştirilmesini 
sağlamakla yapı malzemesinin beyan edilen performansına ve aynı zamanda bu Yönetmelikte ve işaretlemeye ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını 
uyumlaştıran ulusal mevzuata uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmiş olur. CE işareti iliştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ulusal mevzuata 
derç edilen ilgili diğer Avrupa Birliği mevzuatı, bu fıkrada belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile uygulanır.

(3) CE işareti, hakkında bir uyumlaştırılmış standart veya hazırlanmış Avrupa Teknik Değerlendirmesi bulunan tüm yapı malzemelerinin, ilgili 
uyumlaştırılmış standart veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi kapsamındaki temel karakteristiklere ilişkin olarak beyan edilen performansına 
uygun olduğunu teyit eden tek işaretlemedir. Ulusal düzenlemelerde uyumlaştırılmış standart kapsamındaki bir yapı malzemesinin ilgili temel 
karakteristiklerine ilişkin performansının uygunluğunun teyidi ve işaretlemesi için CE işareti dışında bir referans verilemez veya CE işaretinin 
aranmayacağına dair herhangi bir hüküm getirilemez.

(4) CE işareti taşıyan bir yapı malzemesinin, kullanım amacı için beyan edilen performans değerleri, bu kullanım amacı için istenen ulusal 
gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği müddetçe piyasada bulunması veya kullanılması engellenemez veya yasaklanamaz.

(5) CE işareti taşıyan herhangi bir yapı malzemesi; beyan edilen performans değerleri kullanım amacı için istenen gerekleri karşıladığı ve 
mevzuata aykırılık teşkil etmediği müddetçe, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu iktisadî teşekküllerinin veya kamusal yetkilerle donatılmış ya 
da tekel konumunda faaliyette bulunan özel ya da kamu teşebbüslerinin koyduğu kurallar ve şartlar gerekçe gösterilerek kullanımı engellenemez.

(6) Yapı işlerinin tâbi olduğu gereklere dair kullanılan ulusal metotlar ve yapı malzemelerinin temel karakteristiklerine ilişkin diğer ulusal 
kurallar, uyumlaştırılmış standartlar ile uyumlu olur.
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CE İşaretinin İliştirilmesi
MADDE 11 – (1) CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin 

özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir.
(2) CE işareti; sırası ile ilk kez konulduğu yılın son iki rakamını, imalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca 

tanımlayan işaretini, karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu, performans beyanının referans numarasını, beyan edilen 
performansın seviyesini veya sınıfını, uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını, mevcut ise onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını 
ve malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Bakanlık bu denetim faaliyetini ve idari yaptırımları taşra teşkilatı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri eliyle gerçekleştirir.
Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk
MADDE 56 – (1)
a) CE işaretlemesinin 10 uncu ve 11 inci maddelerin ihlal edilerek konulması,
b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, CE işaretlemesinin gerektiği halde iliştirilmemesi,
(2) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulunmasının 

kısıtlanması veya yasaklanması için her türlü tedbiri alır veya piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesini temin eder.

2- TS EN 13163+A1 (2015) Ürün Standardının Şekil ZA.1’de uygun etiketin nasıl olması gerektiği açıkça izah edilmiştir. Biz de mümkün 
olduğunca açıklamalarımızı ekledik.

Dolayısıyla fi rmalar Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nden etikette istenilen verileri ve Ürün Standardında da bunları nasıl yerleştireceği konu-
sunda aydınlatılmıştır. Bu iki alandan yararlanarak etiketleme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Uygunsuz etiketleme ısrarı halinde 
yönetmelik 56. Madde 2. Fıkrada uygulanacak cezayı da açıkça yazmıştır.

 EPSDER de Kalite Denetim Sistemi (KDS) kapsamında etiket ile alakalı bulduğu tüm uygunsuzlukları bu çerçevede inceletmektedir. 
Bilindiği üzere ÇEVKAK’da ısı yalıtım malzemeleri için standartların (TS EN 13163+A1) gerektirdiği deneyleri yapmak üzere akredite edilmiş 

ve bu malzemelerde CE işaretlemesi için de onaylanmış kuruluştur. 

NOT: Etiketteki kırmızı alanlar, fi rmanın kendi verileri ile değiştirmesi gereken alanlardır !!!

ETİKET (TS EN 13163+A1) AÇIKLAMA NOTLAR

1234 / 7456

“CE” sembolünü içeren CE uygunluk işareti

Belgelendirme kuruluşunun tanıtıcı numarası

İmalatçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı adresi

CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı

Belgelendirilme numarası

Standardın numarası ve başlığı

Ürün tipi - kimlik kodu

Kullanım Amacı

Beyan Isıl Direnç

Beyan Isıl İletkenlik

Anma Kalınlığı

Yangına tepki - Avrupa sınıfı

İşaretleme kodu (Çizelge ZA.1’e verilen ilgili karakteristikler 
için Madde 6’ya göre)

Güncel Standart versiyon nosu ve tarihi

Marka

ThIB: Thermal Insulation for Buildings (Binalarda Isı Yalıtım)

Isıl direnç değeri (RD) en yakın 0,05 m2.K/W’lık bir alt değere 
yuvarlatılmalı ve 0,05 m2.K/W’lık adımlar halinde belirlenmiş 

seviyeler cinsinden beyan edilmelidir.

Isıl iletkenlik değeri en yakın 0,001 W/(m.K)’lık bir üst değere 
yuvarlatılmalı ve 0,001 W/(m.K)’lık aralıklar halinde belirlen-

miş seviyeler cinsinden beyan edilmelidir.

Ürün standardında; 4.2 maddesi altındaki tüm istenilen testler 
beyan etmek zorunda Çizelge 1’e bakınız. 4.3 maddesi kullanım 
alanına istinaden beyan edilmesi zorunlu testlerdir ve beyan edil-
mek istendiğinde testlerin sonucuna istinaden ve güvenli tarafta 
kalarak beyan edilip rutin testler arasına almanız gerekmektedir. 

Her maddenin (testin) beyan şekli madde de verilmiştir.

Firmanın performans beyanına verdiği numara

... Şti. 06100 Ankara Türkiye

15

0123 - DOP - 2013/10/07

TS EN 13163: 2012+A1: 2015

ABCD cavity wall insulation

ThIB

RD                                                             3,10 m2 K/W

lD                                                        0,034 W/(m.K) 

dN                               100 mm

RtF                                                                                        E

EPS - TS EN 13163 - T2 - TR50



40 EPS haber • OCAK 2016

MAKALE

Enerji Tasarrufu Şimdi 
Çok Daha Önemli 

MEHMET PARLAK 
Ineos Styrenics Ülke Müdürü

E
trafi mizdaki son iki ayda mey-
dana gelen jeopolitik ve konjok-
turel gelişmeler enerji tasarrufu 
ve enerjiyi verimli kullanmanın 

önemini bir kez daha arttırmıştır. Nasıl mı? 
Malumunuz Rusya ile yaşadığımız  uçak 
krizinden sonra birçoğumuzun yüreği 
agzına  geldi. Rusya uyguladığı  ekono-
mik ambargoya dogal gazı’da dahil eder 
mi acaba diye hepimizin kafasında soru 
işareti oluşmadı  desek yalan söylemis 
oluruz. Her ne kadar (bazılarımıza göre) 
Uluslararası Anlaşmalar geregi bu tür yap-
tırımlar  söz konusu olamayacak olsa bile 
bu kadar uzun bir boru hattında beklen-
meyen bazı teknik arızaların (!) ortaya 
cıkması’da kuşku götürmez bir gerçek !  
Her ne kadar dünyadaki Enerji Fiyatları 
(Petrol ve Doğalgaz) son bir yılda artık 
dip sayabileceğimiz seviyelere gelmis 
olsa da döviz kurlarındaki hızlı yükselişler 
yüzünden  bu düşüşleri  gerek akaryakıt/
pompa gerekse Elektrik/Doğalgaz fi yat-
larına  yansidigini iddia etmek ne yazik ki 
mumkun degildir. 

Enerjide büyük  ölçüde dışa bağımlı 
olmamız ve tüketmiş  olduğumuz elekt-
riğin % 38’inin doğalgaz santrallerinde 
üretiliyor olması sadece ısınmada değil 
sanayide çarkların dönmesi icin de ne 
kadar dış kaynaklara  bağımlı  olduğu-
muzun bir göstergesidir. Peki bütün bun-
lar su götürmez bir gercek iken bizler 
ne yapacağız. ? Ya da neler yapmalı-
yız? EN UCUZ ENERJİ TÜKETILMEYEN 
(YANİ TASARRUF EDİLEN) ENERJİ’dir 
mantığından hareketle Enerjiyi verimli 
kullanacağız. Tabiki ülkemizdeki herbir 

sektör kendi alanlarında Enerjinin Verimli 
Kullanılmasi hususunda üstüne düşen 
görevleri yapıyordur ve yapmaya devam 
edeceklerdir ancak ben burada özellikle 
ısı yalıtımının önemine  vurgu yapmak 
istiyorum. Mevcut konut stoğunun kimine 
gore % 75’i kimine gore % 80’ni  yalı-
tımsız , bana göre  halihazırda yalıtımlı  
görünen birçok konutun bile en az yarı-
sından  fazlasının  Enerji Kimlik Belgesi 
almasınin zorunlu olacağı 2017 yılında 
ilgili mevzuat acisindan kabul edilebilir 
sınıfta  yer alması ne yazik ki mümkün 
değil. Dolayısıyla halen yalıtımlı görünen 
konutlardaki eksiklikleri de dikkate aldığı-
mızda  ülkemizdeki konut ve işyeri  olarak 
kullanılan binalarda gerek Isıtma  gerekse 
sogutma amacıyle kullanılan Enerjiden 
tasarruf edilebilecek cok fazla bir miktar 

söz konusu. Bu da ancak doğru kalınlık 
ve uygun yoğunluklarda yapılmış  olan ısı 
yalıtım  levhalarıyla mümkündür . Burada 
sizlerle özellikle Balkan ülkerinde görmüs 
olduğum bazi tesislerde kesimi yapilan ısı 
yalıtım levhalarının  resimlerini paylaşmak 
istiyorum. 

Görülecegi üzere ekonomik güç  açı-
sından  bizlerden birhayli geride olan 
ülkelerde bile artık kalınlıklar  belirli bir 
kalınlığın ve standartın  altında değil. 
Romanya ve Sirbistan gibi iklim koşulları 
açısından  bizim İçanadolu  ve  Doğu 
Anadolu bölgeleriyle   karşılaştırabilece-
ğimiz  ülkelerde  bile kalınlıklar  Karbonlu 
EPS’de 6 cm’den baslayip 10-12 cm’ye 
kadar cıkabiliyor . Beyaz ürünlerde ise 
kalınlıklar  bunun çok daha üzerinde. 
Bizim ülkemizde ise hala 3-4 cm kalınlık-
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larda ve 13-14 kg/m3  yoğunluklarda Gri/
Karbonlu yalıtım levhası  kullanılabilmesi  
gerçekten anlaşılır gibi değil. Unutmaya-
lımki mantolama sistemi içersinde esas işi 
ısı yalıtım levhası yaparken esas parayı tek 
başına bu kalem almamakta, kalınlıktan 
bağımsız olarak basta iskele kurulmasi 
olmak uzere sıva, dubel, yapistirici, boya 
ve işçilik gibi diğer sistem bileşenlerine 
de ciddi miktarlarda paralar ödenmekte 
, kalınlık 2 katına çıkarılsa bile sadece 
levhadan dolayı mantolamadaki maliyet 
artışi cok ciddi boyutlarda olmamakta 
fakat enerji tasarrufu büyük oranda art-
maktadır. Burada alti cizilmesi gereken 
husus gunumuzde yaygin olarak kulla-
nilan sistemlerdeki Enerji Tasarrufu en 
iyi ihtimalle % 30-35 seviyelerinde iken 
etkili ve dogru malzemelerden yapilmis bir 
Sistemle bu tasarruf  % 50-55 seviyelerine 
kadar cikarilabilir. Boyle bir tasarruf orani 
bizim gibi Enerji Fakiri ulkeler icin buyuk 
bir zarurettir. 

Nihai kullanıcıların yalıtım  malzeme-
leri konusunda fazla bilgilerinin olmamasi 
nedeniyle onların gerek uygulamacı sis-
tem  firmaları gerekse satıcı  gibi aracı 
kişiler tarafından yanlış  yönlendirilmesi 
hatta daha açık konuşmak gerekirse kan-
dırılmalarının önüne  geçilmesi gerek, 
hammaddeciler olarak gerek bizlerin 
gerekse EPS işleyen tesis sahibi olarak 
üreticilerin  en büyük  sorumlulukları 
arasında bu konu yer almaktadır. Aksi 
takdirde bugünkü yanlış  ve eksik manto-
lama uygulamalarının  ileriki yıllarda yeni-
lenmesi sonucu ortaya cıkaracağı  ilave 
masrafların çoğu  dar gelirli olan ülkemiz 
insanlarının  üzerine yıkılmasında  hepi-
mizin vebali olacaktır. Lütfen yeni başla-
dığımız bu 2016 yılında  kendimize çeki 
düzen verip enerji kaynakları  son derece 
kıt olan bu ülkenin sade vatandaslarına 
ileride ikinci bir masraf kapisi açmayalım. 

Doğal enerji kaynaklarını (Güneş, 
rüzgar gibi) çok verimli kullanmakla 
beraber Enerjinin Korunmasına yönelik 
çalışmaların’da ön plana çıkarılması gere-
kir. Bunun yolu da daha kaliteli  ve kalın 
yalıtım  malzemelerinin kullanılmasından 
geçer. Burada dikkat edilmesi gereken 
en önemli husus içinde bulunulan iklim 
koşullarına göre Doğru Kalınlık  ve Yoğun-
luklarda Isı Yalıtım Levhaları kullanılma-
sıdır. Bu sağlandığı takdirde yıllık  enerji 

ihtiyacını % 50-60 oranlarda azaltmak ve 
Rusya gibi ülkelere daha az muhtaç olmak 
mümkündür. 

Dünyadaki özellikle Fosil yakıtlardan 
sağlanan Enerji kaynakları maalesef sınır-
sız değil üstelik Fosil yakıtların kullanıl-
ması sırasında çevreye verdiği zararları 
artık hepimiz biliyoruz.  Aralik ayinda 
Cin’in bazi buyuk kentlerinde Komur 
yakilmasi nedeniyle ortaya cikan hava 
kirliginden dolayi Olaganustu Durum Ilan 
edilmis ve Insanlarin Sokaga cikmasi bile 
yasaklanmistir. Ote yandan Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarinin da sonsuz bir kul-
lanım alanı yok ve ilk yatırım çok pahalı. 
Örneğin Güneş Enerjisinden yararlanma 
konusunda gece ve gündüz ile hava 
koşullarının  çok önemli etkisi var. Rüz-

gar Enerji Santrallerinin istediğimiz yere 
kurulması hususunda birtakım çevresel 
Faktorler/Kısıtlamalar var. Dolayısıyla 
bize düşen ve yapmamız gereken tek 
şey Binalarımızın Çatı ve Cephelerini 
Çok iyi Yalıtmak suretiyle ister yenilene-
bilir olsun isterse 40-50 yıllık  ömrü kalsın 
Enerji kaynaklarına olan ihtiyacı asgari 
düzeyde tutmaktır. 

Bundan sonraki hedefimiz bugüne 
kadar olduğu gibi gerek çati gerekse cep-
hede kullanılan Yalıtım  sistemlerinin Per-
formansının  arttırılmasına yönelik ürünler 
geliştirerek her geçen gün daha pahalı 
hale gelen ve Enerjiye olan ihtiyacı azalt-
mak ve gelecek kuşaklar için daha yaşa-
nabilir bir çevre yaratılmasına katkıda 
bulunmaktır. 
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STANDART

TS825 Binalarda Isı Yalıtım 
Kuralları Standardı

İ
nsanların yaşadığı binalarda sıcaklık 
etkilerinden korunma, insan sağlığı 
ve yaşam konforu, onarım giderleri 
ve enerji ekonomisi bakımından 

çok önemlidir. Ülkemizdeki enerji tasar-
ruf potansiyelinin en yüksek olduğu 
binalarda, ısıtma ve soğutma amaçlı 
kullanılan enerjinin ortalama %50-

60’ının geri kazanılabileceği hesaplan-
maktadır. Bu binalar maksimum konfor ile 
birlikte enerjiyi verimli kullanırken çevreyi 
ve havayı da kirletmemelidir. Doğal kay-
nakların hızla tükenmesi, çevrenin her 
geçen gün biraz daha kirlenmesi, enerji 
kullanımı için yüksek miktarda parala-
rın ödenmesi, sadece enerjinin temin 
edilmesini değil enerjinin verimli kulla-
nılmasını, kayıpların asgariye indirilerek 
aynı miktar enerjiden daha fazla fayda 
sağlanmasını çok daha önemli bir hale 
getirmiştir.

Enerji verimliliği ile birlikte yapılan 
tasarrufun geri kazanılması ile enerjisinin 
büyük kısmını ithal eden ülkemizde, bina-
larda kullanılan toplam enerji miktarında  
%50-60’lara varan tasarruf sağlanabile-
ceği öngörülmektedir.

Enerjinin verimli kullanıldığı ülkelerle 
aynı iklim koşullarında ve aynı kullanım 
alanına sahip olan ülkemizdeki mevcut 
bir konutun ısıtma ve soğutma enerjisi 
ihtiyacı bu ülkelere göre 4-5 katı kadar 

daha fazla olabilmektedir. Ülkemiz-
deki binalardan olan ısı kaybının bu 

derecede yüksek olmasının sebebi 
binalarımızın yetersiz yalıtımlı veya 

tamamen yalıtımsız olmasıdır.
Ülkemizdeki binaların 

ısıtılmasında kullanılan 
enerji miktarını sınırla-

yarak enerji tasarrufu 
sağlamayı amaçlayan 

standart TS 825 ola-
rak adlandırılan  

“Binalarda Isı 
Yalıtım Kural-
ları” standardı-
dır. 14 Haziran 
2000 tarihin-
den itibaren 
ü l k e m i z d e 

inşa edilecek tüm ruhsatlı binalarda 
mecburi standart olarak uygulanmakta-
dır. TS 825’in en yeni hali 24 Mayıs 2008 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve 26 Ağustos 
2008 tarihinde Resmi Gazete’de tebliğ 
olarak yayımlanmıştır.

TS 825 standardı, bir binanın tasarım 
aşamasından başlayarak enerjinin verimli 
kullanılması için gerekli yalıtımların yapıl-
masını ve bu yalıtım için kullanılacak stan-
dart hesap metodunu belirlemekte ve yeni 
inşa edilecek binaların tümü ile mevcut 
binaların oturma alanının %15’i oranında 
ve üzerinde yapılacak tadilatlarında, tadil 
edilen kısmın ısı ihtiyacı hesaplamasını 
kapsamaktadır. TS-825 sadece dış cephe 
yalıtımına değil, aynı zamanda çatı, pen-
cere, zemin yalıtımını da değerlendirmek-
tedir. Çünkü ısı kayıpları sadece binanın 
dış cephesinden değil, çatı pencere ve 
döşeme bileşenlerinden de yoğun olarak 
gerçekleşebilmektedir. 

TS 825 Standartı Türkiye coğrafyasını 
iklim şartlarına göre 4 ısıl bölgeye ayrıl-
maktadır. Bu bölgeler iklim şartlarına göre 
belirlenmiştir.

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardı içerisinde illere göre derece 
gün bölgeleri ayrılmış olup, yalıtım per-
formansı hesaplanmak istenen yapı ele-
manı ve şehir bölgesi seçilerek gereken 
U değeri tablodan okunabilir. Tabloda 
verilen değerler, bölgelere göre kullanıl-
ması tavsiye edilen en büyük değerlerdir. 
Binada hesaplama yapılacak bölümlerde 
hesaplanacak U değerleri, TS825 EK 1C 
tablosunda yer alan değerleri geçme-
melidir. 

Her ürünün yalıtım kabiliyetini gösteren 
ısıl iletkenlik hesap değerleri (l) litera-
türde yer almaktadır. Isıl iletkenlik mal-
zemenin ne kadar ısı ilettiğini anlatır. Her 
malzeme için, o malzeme ya da ürüne has 
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bir özelliktir. Yalıtım mantığında ısıl iletken-
lik değerinin olabildiğince küçük olması, 
diğer bir deyişle sıfıra olabildiğince yakın 
olması tercih edilen bir durumdur. Ancak 
farklı malzemelerin sadece ısıl iletkenlik 
değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması, 
yalıtım performansının ortaya konması 
açısından doğru sonuç vermemektedir. 
Isıl iletkenlik hesap değeri daha düşük 
olan bir ürün, binada kullanılacak detay 
için uygun olmayabilir. Isıl iletkenlik değeri 
daha yüksek ancak mevcut detayda çok 
daha iyi çözüm verebilecek çözümler 
bulunabilir. Yalıtım performansının değer-
lendirilebilmesi için mutlaka ısıl direnç (R) 
değerinin hesaplanması gerekmektedir.

Yalıtım hesabının performansı ya da 
uygunluğu hesaplanacağı ve kontrol 
edileceği zaman, yapılması gereken, U 
değerinin (Toplam ısı geçiş katsayısı; W/
m2K) hesaplanmasıdır. Bir duvar elema-
nında U hesabı yapılacağı zaman aşa-

ğıda formülden faydalanılmaktadır:

Formülde gözüken, α değerleri, iç ve 
dış yüzey ısı taşınım katsayıları olup, sabit 
değerler tablolardan okunarak kullanıl-
maktadır. Dolayısıyla, formül içerisinde 
yer alan değişkenlerden ve bahsettiği-
miz diğer tanımlamaların ardından, daha 
önce de kısaca bahsedildiği üzere yalıtım 
performansının ısıl direnç (R) değeri ile 
ilişkili olduğu görülmektedir. Isıl direnç 
(R), fiziksel bir özellik olup, yalıtım malze-
mesinin iki ana özelliği 
olan kalınlık (d) ve ısıl 
iletkenlik hesap değe-
rinin (l) birbirine oran-
lanması ile hesaplanır. 

Amaç, U değerinin olabildiğince azaltıl-
masıdır. α değerlerini değiştirmek söz konusu 
olmadığı için, R değerlerinin büyütülmesi U 
değerinin istenilen seviyeye inmesini sağ-
layacaktır. R değerini büyütmek için de iki 
olasılık mevcuttur. Bu seçenekler; Kullanılan 
malzemenin kalınlığının artırılması veya kulla-
nılacak malzemenin ısıl iletkenlik (l) değerinin 
daha küçük seçilmesi olarak belirlenmektedir. 
Daha önce de belirttiğimiz üzere, ısıl iletkenlik 
değeri en küçük olan ürün kullanılacak detay 
için en uygun ürün olmayabilir. Ürün seçimi 
yapılırken, detaya uygun ve üreticilerin detay 
için onayladığı ürünler arasından ısıl iletkenlik 
hesap değeri uygun olanı seçmek, R değe-
rinin hesaplanması sırasında performans 
açısından tüketiciye avantaj sağlamaktadır. 

Her ne kadar teknik bir detay olmasa da, 
göz ardı edilemeyecek bir diğer detay, kulla-
nılacak ürünün fiyat / kalite endeksinin değer-
lendirilmesi gerekliliğidir. Bina detayı için ürün 
seçilirken, ısıl iletkenlik hesap değerinde az 
oranda bir azalma için çok yüksek bedel 
ödemek çok anlamlı değildir. Fiyat ve kalite 
açısından uygun bir malzemenin kalınlığını 
artırmak da R değerinin artırılması için bir 
çözümdür.

Diğer yandan mevcut TS 825’in bu günkü 
en büyük eksikliği soğutma enerjisi ihtiyacının 
hesaplamada olmamasıdır, halbuki kimi ille-
rimizde soğutmaya harcanan enerji miktarı 
ısıtma enerjisinden fazladır. 
Kaynak: Hüseyin Ünlüyol-Kimya Yüksek Mühendisi

UD

(W/m2K)
UT

(W/m2K)
Ut

(W/m2K)
UP*

(W/m2K)

1. Bölge 0,70

0,60

0,50

0,40

0,45

0,40

0,30

0,25

0,70

0,60

0,45

0,40

2,4

2,4

2,4

2,4

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

Tablo 1: TS 825 Ek 1C – Bölgelere göre en fazla değer olarak kullanılması tavsiye edilen 
U değerleri.



DEKORATIF KAPLAMALI 
CEPHE ISI YALITIM LEVHALARINIZ 
IÇIN        IŞARETLEMESI



DEKORATIF KAPLAMALI 
CEPHE ISI YALITIM LEVHALARINIZ 
IÇIN        IŞARETLEMESI



46 EPS haber • OCAK 2016

ÜYELERİMİZ

EPS Mamül Üretici Üyelerimiz

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

KOMAK ISI YALITIM SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AVP Mah. Hünkar Cad. No: 8 Kestel / Bursa
Tel : 0224 373 04 61
Faks : 0224 373 04 35
info@komakisiyalitim.com.tr

ULUDAĞ YALITIM İZO.AMB.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ankara Cad. Barakfakıh San. Böl. 
No: 81/A Kestel / Bursa
Tel :  0224 384 1203  
Faks : 0224 384 1204
mehmet.yalitim@gmail.com      
mehmet.sove@hotmail.com

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

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

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

TRAPEZ YALT. İNŞ. MUH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Organize San. Bölg. 3. Kısım 23. Yol / Elazığ
Tel : 0424 255 14 44 
Faks : 0424 255 14 72 
info@megaboard.com.tr 
www.megaboard.com.tr

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

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

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

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

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

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

ANKARA 
PANELSAN ÇATI VE ÇEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulv. Maşlak İş Merk. No: 20/14 
İskitler / Ankara
Tel   : 0312 342 03 82
Faks : 0312 342 03 80
info@panelsan.com
www.panelsan.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEKİM YAPI ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok No:11 
34903 Pendik / İstanbul
Tel : 0216 493 04 93
Faks : 0216 494 28 22
info@hekimpor.com
www.hekimpor.com

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

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

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

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

SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Beylikdüzü Birlik San. Sit. 2. Cd. No: 5 
Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr

YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Aarnavutköy / İstanbul
Tel : 0212 597 87 34 
Faks : 0212 597 87 35 
bilgi@yonyapi.com.tr 
www.isolion.com.tr

KAYSERİ
ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PET. ÜRÜN.
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Kayseri Org.San.Böl.19. Cd. No: 9 Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 321 28 66
Faks : 0352 321 28 65
kadirorhanari1@hotmail.com
www.arpol.com.tr
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EPS Makina Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL
AKKAYA EPS DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ 
UMUT AKKAYA VE ORTAĞI
A.S.B. 116 Ada 17 Pr, No: 116
Velimeşe-Çorlu / Tekirdağ
Tel : 0282 691 12 75
Faks : 0282 691 12 78
info@akkaya-akkaya.com 
www.akkaya-akkaya.com
KURTZ GMBH (MTL MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
Cenk Koray Cd.Akasya03 Kentvilla02
No: 9/A Giriş Kat  Bahçeşehir / İstanbul
Tel  : 0212 669 01 14
Faks : 0212 669 01 15
msenocak@mtlmakina.com.tr
www.mtlmakina.com.tr

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

BASF TÜRK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Mete Plaza Değirmenyolu Cd.Huzur Hoca Sk. No. 84 
K. 9-17 İçerenköy / İstanbul
Tel  : 0216 570 34 00
Faks : 0216 570 37 79
sevgul.keskin@basf.com / www.basf.com.tr

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

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

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

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

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

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

İZOLE YAPI MALZ. İML. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zincirlikuyu Mah. Hüsamettin Dayıbaşı Cad. No: 43 
Boyabat / Sinop
Tel : 0368 362 66 96  
Faks : 0368 315 53 54
alimirkenson@gmail.com

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

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

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

TECHNOVA YAPI VE YALITIM MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Gazi Osman Paşa Mah. 1. Cad. No: 135/1 OSB 
Çerkezköy / Tekirdağ 
Tel : 0282 674 40 64-65 
Faks : 0282 674 40 66 
info@tech-nova.com.tr
www.tech-nova.com.tr

TRABZON
GEMATHERM TURAN YALITIM AMB. PLA. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Arsin O.S.B.  5. Cadde No: 2 Arsin / Trabzon
Tel : 0462 712 07 12
Faks : 0462 712 01 61
info@gematherm.com.tr

PT POLİTEK
Arsin O.S.B.  2 Nolu Cadde No: 1 Arsin / Trabzon
Tel : 0462 711 18 96     
Faks : 0462 711 18 98
ozturksabri@hotmail.com
www.ptpolitek.com

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

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

STROTON YALITIM A.Ş. 
Mimarsinan Organize San. Böl. 19. Cad. No: 31
Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 241 25 25 
Faks : 0352 241 19 19 
www.stroton.com.tr 
pbi@pbizolasyon.com

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

KOCAELİ
AKPOR YALITIM MALZ.ÜRETİM ve PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Dilovası O.S.B 3. Kısım Seyhan Cad. No:1 
Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 759 17 42  
Faks : 0262 759 12 54
info@akpor.com.tr
www.akpor.com.tr
 
ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Barış Mah. 1805/4 Sok No:14 Gebze / Kocaeli
Tel  : 0262 641 79 71
Tel : 0262 641 79 70
atermit@atermit.com
www.atermit.com

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

ÇUKUROVA YALITIM SAN.TİC.AŞ.
Şekerpınar Mh. Süleyman Demirel Cd. No: 4 
Çayırova / Kocaeli
Tel : 0 262 658 08 80
Faks : 0 262 658 97 56
info@yapiser.com
www.cukurovayalitim.com

SÜNPOR ISI YALITIM LTD.ŞTİ.
Pelitli Köyü Ayaz Sok. No:49 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 751 38 48
Faks : 0262 751 38 49
info@sunpor.com.tr
www.sunpor.com.tr

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

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

ORDU
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

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

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

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

HEKİM YAPI ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok No:11 
34903 Pendik / İstanbul
Tel : 0216 493 04 93
Faks : 0216 494 28 22
info@hekimpor.com
www.hekimpor.com

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

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

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

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

SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Beylikdüzü Birlik San. Sit. 2. Cd. No: 5 
Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr

YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Aarnavutköy / İstanbul
Tel : 0212 597 87 34 
Faks : 0212 597 87 35 
bilgi@yonyapi.com.tr 
www.isolion.com.tr

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





Çocuklarınızın kafasını ve 
milyonlarca başka şeyi korur.

Teşekkürler %98 havaya.

Yaşamsal organlar 
nasıl nakledilir?

%98 hava ile.

Bu resimde Avrupa mühendisliğinin 
bir şaheserini görüyorsunuz.

Ve bir TV.

EPS’in Yeni AdıEPS’in Yeni Adı

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

Tümsan San. Sit. 2. Kısım B Blok No: 5 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0212. 486 29 53 -54 • Faks: 0212 486 29 52
E-Posta: info@epsder.org.tr

www.epsder.org.tr



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

EPS Silver, standart beyaz EPS’ye göre ısı 
yalıtım özelliği önemli oranda geliştirilmiş yalıtım 
malzemesidir.

Taneciklerine özel kızılötesi emicilerin veya 
yansıtıcılarının eklenmesinin bir sonucu olarak 
radyasyon yöntemi ile ısı iletkenlik özelliği önemli 
ölçüde elimine edilmiştir.

EPS Silver ile
Sınıf Atlama

Zamanı




