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D

eğerli EPS sektörü çalışanları,
sayın okurlar, 2017 yılının bu
ilk sayısında hepinizi en sıcak
kalbi duygularım ile selamlıyorum. İyisi
ve kötüsü ile geride bıraktığımız bir yılın
ardından yeni yılın tüm ülke insanımız
için, her alanda başta sağlık, huzur ve
bol kazanç içinde yeni umutların, beyninizdeki ve yüreğinizdeki hedeﬂerinize
ulaştırması dileği ve yüce ALLAH’ın izni
ve selametiyle duygu ve düşüncelerim
adına yeniden merhaba diyorum. Geride
bıraktığımız bu kötü yılın, başta terör
olmak üzere yaşanan olayların bir daha
yaşanmamasını diler, vatanı için şehit olan
tüm insanlarımıza ALLAH’tan rahmet dilerim, geride kalan ailelerine sabırlar niyaz
ederim.
ÖNCELİK
İnsanoğlu var olduğu günden bugüne
kadar öncelikleri ile yaşamını şekillendirme çabası içerisinde, başta bireysel
sonra ailesi ve en nihayetinde toplumsal
olarak yaşamını devam ettirme gayreti
içerisinde olmuştur.
Tabii ki ÖNCELİKLERİMİZ var, önceliklerimize göre belirlediğimiz hedeﬂerimiz
var. Kısa yaşam içerisinde DÜNYANIN
kimseye kalmadığı bu ömür mücadelesinde önceliğimiz-önceliklerimiz var. Önce
bizleriz, çünkü ilk birey olarak merkezdeyiz ve buna bağlı olarak öncelik sağlığı-

mızdır. Sonra en yakınlarımız ailemiz ve
sonra işimiz ve en önemli olanı da birlikte
yarattığımız ortak vatanımızdır.
EMEĞİMİZİ EKMEĞİMİZE
DÖNÜŞTÜRDÜĞÜMÜZ İŞİMİZ,
MESLEĞİMİZ
Yaşamımızı biçimlendiren, şekillendiren, farklılaştıran sosyal çevremizi belirleyen adımlar atmamızı sağlayan, yeni
hedeﬂere yönelten işlerimiz olmazsa
olmazımızdır, aslında yaşamımız içinde
sosyo ekonomik şartların belirlenmesinde
temel taşlarımızdır.
Buna göre işimiz önceliğimiz ise emeğimizin ekmeğimize dönüştüğü yerde
sorumluluk duygularımızı en iyi şekilde
sergilemek zorundayız.
Çünkü icra ettiğimiz işimiz bizim aynadaki yansımamız gibidir, bizi anlatır, bizi
söyler, takdim eder, bizim kalite anlayışımızı da ortaya çıkartır, hatta kıyas sebebimizdir. Bizi bulunduğumuz yerde tutan,
aşağı iten de yukarı çıkartan da bu bizdeki
kalite ve sorumluluk anlayışıdır.
Bu yüzden uğraştığımız sektör ve temsil ettiğimiz sanayi dalı sizce çok önemli
değil mi? Sade, düzgün bir kazancın,
evimize götürdüğümüz ekmeğin içinde
yer almasını arzuluyorsak değerli ve kaliteli üretmek başlıca hedeﬁmiz olmalıdır.
Yeni bir yılda gelen, zaten var olan BİLİM
ÇAĞINDA bilime aykırı davranmamak

sizce önceliğimiz değil mi? Haksız rekabetten kaçınmak önceliğimiz olmamalı mıdır?
Gerçek değeri ile üretmek ve nihayi tüketiciye ulaştırmak önceliğimiz değil midir?
Bağlı bulunduğu sektörde haklarını savunan
STK içinde yer almamak, görevden kaçmak,
sorumluluk taşıma isteği duymadan, ders
çalışmayan öğrenci gibi saklanarak sınıf içerisinde idare etmek, parmak kaldırmadan,
derste aktif olmadan, hayatı, sorumluluğu
bedavaya getirmek mi önceliğimiz olacak!
Değerli sektörüm, ülkemizin hedeﬂeri var.
Biz de bu ülkede sanayi dalımız ile en iyisini
yapmak, yaptığımızı kaliteli üretim, kaliteli
katılım, hak ve hukuk içerisinde yürütmek
zorundayız. Bizler sektörümüze yapılan her
haksız tavıra ortak duruş ile net cevap verebiliriz. İşte böyle olursak bize yapılan bu
haksız yönetmelikler kolay kolay çıkmaz,
asılsız ithamlar kanunlaşmaz. Yani Y.Y.Y.
(yeni yangın yönetmeliği) bize yedirilmez.
1- Önceliğimiz yürürlükteki standartlar
kapsamında doğru, düzgün üretim
yapmak,
2- Önceliğimiz bizimle ilgili teknik standartlara, yasalara, yönetmeliklere
hakim olmak, bilgili olmak ve tüm çalışanlarımızla birlikte yeterli donanıma
sahip olmak,
3- Önceliğimiz insan sağlığı, yaşam kalitesi ve standartları için doğru ürün
üretmek,

“İşimiz önceliğimiz ise emeğimizin ekmeğimize dönüştüğü
yerde sorumluluk duygularımızı en iyi şekilde sergilemek
zorundayız. Çünkü icra ettiğimiz işimiz bizim aynadaki
yansımamız gibidir, bizi anlatır, bizi söyler, takdim eder.”
4- Önceliğimiz ﬁyatta olduğu kadar kalitede de rekabetçi olmak. Haksız rekabetin kul hakkına yol açabileceğini
idrak etmek,
5- Önceliğimiz derneğimiz çatısı altında
kenetlenmek. Gerek dernek faaliyetlerinde, gerekse tüm sektörel faaliyetlerimizde eleştiri yapmak kadar katkı da
yapmaya çalışmak,
6- Önceliğimiz birbirimizle didişmeyi
bırakıp, birbirimiz ile empati kurabilmek, bilgi paylaşımına girebilmek
olmalıdır.
Önceliğimiz vs. vs. çok ama madem bu
sektördeyiz, biz önce sektörümüz adına iyi
ve güzel hamlelere imza atmalıyız.
Kalite, sunan tarafından dayatılamaz,
müşteri tarafından algılanır. Guaspari’nin
bu sözü doğrumu geldi size o zaman siz de
bir söz koyun bu sözün üzerine.
Sözüm kaliteden, gerçek değerden üretim yapan için asla değildir, önlerinde saygı
ile eğilirim. Sözüm aramızda görmediğimiz

kaçak olanlaradır, aynı sınıfta olup derse
katılmayanlaradır.
Sözümü, bir profesörün öğrencilerine
ders verirken uyguladığı bir medot ile bitirirken hepinizi saygı ile selamlarım. EMEĞİNİZİ EKMEĞE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜNÜZ
YERDE her şeyin istediğiniz gibi olmasını,
sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Ülkemizin
en hayırlı, güzel günlere kavuşması dileği
ile...
Felsefe profesörü bir gün ders başladığında, hiç bir şey söylemeden masanın
üstüne büyükçe bir kavanoz koydu ve içini
tenis toplarıyla doldurdu. Ve öğrencilere
kavanozun dolup dolmadığını sordu. Öğrenciler hep bir ağızdan, kavanozun dolduğunu
söylediler.
Profesör bu kez, önündeki kutulardan
birinden aldığı çakıl taşlarını kavanoza
döktü. Çakıl taşları, tenis toplarının aralarındaki boşluklardan aktı ve kavanozdaki boşlukları doldurdu. Profesör, kavanozun dolup
dolmadığını bir kez daha sordu. Öğrenciler
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“Şayet kavanoza önce kum doldurursanız, çakıl taşlarına
ve özellikle de tenis toplarına yeterli yer kalmaz. Aynı
olay, yaşamınızda da geçerlidir. Zamanınızı ve enerjinizi
ufak tefek konular için harcarsanız, önemli değerlerinize
ayıracağınız zamanınız kalmayacaktır.”
yine hep birlikte, kavanozun dolduğunu
söylediler.
Profesör onların bu yanıtını duymamış
gibi yaptı, masadaki kutulardan birini aldı,
içindeki kumları özenli bir biçimde kavanoza
boşalttı. Bu kez kavanoza akan kum tanecikleri, çakıl taşlarının aralarındaki boşlukları
doldurdu. Profesör, kavanozun dolu olup
olmadığını bir kez daha sordu öğrencilere.
Onlar da yine bir koro düzeniyle kavanozun
dolduğunu söylediler.
Sıra, masanın altındaki bekleyen iki ﬁncan kahveye gelmişti. Profesör onları da
aldı, kavanoza boşalttı. Kahve de kendine
kumlar arasında yer buldu ve kalan boşlukları doldurdu.
Öğrenciler, profesörün bu “gösterisi”ni
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alkışlarla karşıladılar. Profesör ise, dersini
anlatmaya o an başlıyordu. “Eveet” dedi.
“Biliyor musunuz ki, bu küçücük gösteriyle
size, yaşamınızı simgelemeye çalıştım.” Ve
soluk almaksızın bir dikkatle kendisini dinleyen öğrencilerine dersini anlattı: “Bu tenis
topları yaşamınızdaki önemli değerlerdir”
dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar
aileniz, çocuklarınız, sağlığınız, arkadaşlarınız ve sizin için önemli olan benzer değerlerdir. Şayet sahip olduğunuz öteki değerleri
yitirirseniz de, bu önemli değerler hep kalacaktır. Ve yaşamınızı doldurmayı her zaman
sürdüreceklerdir. Çakıl taşları ise daha az
önemli olan değerlerimizdir. Bunlar, işinizdir,
evinizdir, arabanızdır. Kum ise, olsa da olur
olmasa da olur değerlerinizdir.”

Bu açıklamasından sonra profesör, kavanoza hangi “değer”i önce, hangisini daha
sonra koyduğunun nedenlerini de açıkladı:
“Şayet kavanoza önce kum doldurursanız,
çakıl taşlarına ve özellikle de tenis toplarına
yeterli yer kalmaz”dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı olay, yaşamınızda da geçerlidir.
Zamanınızı ve enerjinizi ufak tefek konular
için harcarsanız, önemli değerlerinize ayıracağınız zamanınız kalmayacaktır. Dikkatinizi
mutluluğunuz için önemli olan konulara çevirin. Çocuklarınızla oynayın, sağlığınıza özen
gösterin, eşinizle zaman zaman yemeğe
çıkın, evinizin gereksinimlerini karşılayın.
Öncelikle tenis toplarınızı yerleştirmeye
bakın kavanozunuza. Önceliklerinizi sıralamayı iyi bilin. Gerisi zaten hep kumdur.”
Bir öğrenci söz istedi:
“Peki, o iki ﬁncan kahve nedir, hocam?”
dedi.
Profesör bu soruyu soran öğrencisine
önce teşekkür etti, sonra da sorusunu yanıtladı:
“Yaşamınız ne denli yoğun, ne denli dolu
olursa olsun. Ne yapın edin, dostlarınızla
içeceğiniz bir ﬁncan kahve için yine de
zaman bulun” dedi.
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5. Uluslararası Geofoam
Konferansı’na Doğru…

G

enleştirilmiş polistiren (EPS)
blok (Geofoam blok), EPS’in
haﬁf dolgu malzemesi olarak
inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılmasına verilen isimdir.
Geofoam, özellikle oturma potansiyeli
yüksek, taşıma gücü düşük zeminler
üzerine inşa edilecek otoyol dolgularının imalatında geleneksel zemin ıslahı
yöntemleri ile zemini iyileştirip üzerine
sıkıştırılmış toprak dolguların inşasına
alternatif olarak Norveç, Hollanda, A.B.D.
ve Japonya başta olmak üzere pek çok
ülkede kullanılmaktadır. Geofoam’un
yoğunluğu geleneksel sıkıştırılmış toprak
dolgusunun yoğunluğunun yaklaşık elli yüzde biri olduğu için Geofoam dolgunun
zemine uyguladığı düşey yük sıkıştırılmış
toprak dolgulara göre yaklaşık elli - yüz
kat daha azdır. Dolayısı ile Geofoam ile
inşa edilen dolgular sayesinde toplam
oturmalar önemli şekilde azaltılmış olunur.
Sadece ilk yatırım maliyetine değil, aynı
zamanda uzun süreli performans kriterlerine de bakıldığı zaman Geofoam yol
dolgularının geleneksel dolgulara göre
bakım maliyetlerinin daha az olduğu
gözlenmiştir.
Otoyol dolgularının yanı sıra Geofoam
bloklar otoyol genişletilmesinde, istinat
duvarı arkasında geri dolgusu olarak,
sismik kuvvetleri sönümlemede, menfez ve gömülü borulara gelecek yapısal
hasarları önlemede, gürültü koruyucu set
inşaatlarında ve köprü yol yaklaşım rampalarının imalatında pratik ve ekonomik
yöntem olarak kanıtlanmış bir teknolojidir.
Dünya’nın farklı ülkelerinde 1972 yılından
beri yüzlerce projede başarıyla kullanılmıştır.
Geofoam teknolojisinin gelişimi ve
geldiği yer, şimdiye kadar yapılan bazı
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projelerin uygulamacı ve akademisyenlerce anlatılması, gelecek kullanımlarla
ilgili projeksiyon yapılması için 5. Uluslararası Geofoam Konferansı; Girne, Kuzey
Kıbrıs’da yapılacaktır (The 5th International Conference on Geofoam Blocks
in Construction Applications, EPS 2018,
http://www.geofoam2018.org).

lacağı bir platform yaratacaktır. EPS2018
kongresi Geofoam’un inşaat mühendisliği uygulama alanlarına ve Geofoam
teknolojisine bundan önce düzenlenen
Oslo (1985), Tokyo (1996), Salt Lake City
(2001) ve Oslo (2011) konferanslarından
edinilen temel birikimlerin ışığı altında
katkıda bulunacaktır.

5. Uluslararası Geofoam Konferansı,
Geofoam’un inşaat mühendisliği uygulamalarında araştırma yapan bilim adamlarını, Geofoam haﬁf dolgu sistemini
çözüm ortağı olarak tasarlayan karayolu
ve demiryolu proje ﬁrmalarını ve yüklenicilerini, Geofoam blok, hammadde ve
makine üreticilerini 9 - 11 Mayıs 2018’de
Girne’de bir araya getirerek Geofoam
teknolojisindeki son gelişmelerin tartışı-

Kongre Konu Başlıkları
· Geofoam’un kullanım alanları
· Genleştirilmiş polistiren
· Geofoam’un malzeme özellikleri ve
modelleme
· Geofoam tasarım şartnameleri
· Geofoam’un inşaat mühendisliğindeki
uygulama alanları
· Geofoam teknolojisindeki yeni gelişmeler ve özel konular

Kongre bildirileri Springer tarafından
yayınlanacaktır. Kongre takvimi, programı ve önemli tarihler için: http://www.
geofoam2018.org

Sponsorlar
5. Uluslararası Geofoam Konferansı’nın
programının belli olması ile EPS Sanayi
Mensupları desteklerini göstermeye
başladılar. İlk etapta EPSDER üyesi
Austrotherm Yalıtım Malz. San. Tic. Ltd.
Şti. konferansımızın “Mamul Üretici Ana
Sponsoru” ve Ravago Petrokimya A.Ş.
ise “Hammade Üreticisi Ana Sponsoru”
oldular.
Mamul Üretici Ana Sponsor:

Hammade Üreticisi Ana Sponsor:

Sergi Alanı Firmaları
Yine EPSDER üyesi makine üreticimiz
Akkaya Eps Dış Tic. Kol. Şirketi ve EPS
üreticisi Aschem Petrokimya San. A.Ş.
sergi alanımızda yer alarak desteklerini
gösterdiler.
Destek olan tüm ﬁrmalarımıza ayrı, ayrı
teşekkür ediyor; Platinum, Gold, Silver
sponsorlukları ve diğer sergi alanları için

EPS2018 Hakkında

sizlerin desteğini bekliyoruz.
Ayrıca konferans için kayıtlar başlamış
olup tüm ilgililerin bir an önce web sitemizi http://www.geofoam2018.org ziyaret
etmelerini rica ederiz. n

Destekleyen Kuruluşlar

Geofoam’un kullanım alanları ve
geofoam teknolojisindeki yeni gelişmelerden oluşacak olan EPS2018
kongre programı teknik bildiriler, panel
tartışmaları ve kısa kurslardan oluşacaktır. Bu sayede EPS2018 geofoam
teknolojisi ile yeni tanışan tasarımcılar,
uygulayıcılar, üreticiler ve idarelerle
konunun uluslararası uzmanları arasında bir köprü vazifesi görecektir.

Medya Sponsoru:
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Türkiye İMSAD, Geleceği İyileştirmek
Hedeﬁyle İkinci Sürdürülebilirlik
Raporu’nu Açıkladı
Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 Rehberi kapsamında, inşaat malzemeleri sektöründe ilki 2013 yılında hazırlanan “Sürdürülebilirlik Raporu”nun
ikincisini açıkladı. Rapor; iklim değişikliği, teknoloji ve inovasyon, atık yönetimi, doğal kaynak ve su kullanımı
ile sürdürülebilir kalkınma için küresel hedeﬂer başlıkları altında incelendi.

İ

nşaat malzemesi sektörünün 17 milyar
dolarlık toplam ihracatının yüzde 75’ini
karşılayan Türkiye İMSAD, sürdürülebilirlik sözü kapsamında hazırlanan ikinci
“Sürdürülebilirlik Raporu”nu açıkladı. Türkiye
İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi’nin çalışmaları kapsamında hazırlanan rapor, Türkiye
İMSAD sanayici üyelerinin iki yıllık süreçteki
sürdürülebilirlik performansını değerlendiriyor. Sektörde sürdürülebilir büyümeyi teşvik
etme anlayışı doğrultusunda sektörün çevresel, ekonomik ve sosyal konulardaki performansını şeffaf bir biçimde ortaya koyan
Türkiye İMSAD, bu çalışma ile sektörün gelişimine destek olmayı hedeﬂiyor.

Hinginar: “Sürdürülebilirlik
sözümüzle sektöre rehberlik etmeye
devam edeceğiz”
Türkiye İMSAD’ın inşaat malzemeleri
sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, başarı sağlamasında etkili
olabilmek amacıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu hakkında açıklama yapan
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
F. Fethi Hinginar, “Türkiye İMSAD olarak
hedeﬁmize giden yolda bizlere, üyelerimizle birlikte kurguladığımız ‘Sürdürülebilirlik
Sözü’müz rehberlik ediyor. Derneğimizin
sürdürülebilirlik çalışmalarını ve sanayici
üyelerimizin performanslarını ilk kez, 2013
Sürdürülebilirlik Raporumuzda açıklamıştık. İlki gibi, Küresel Raporlama Girişimi G4
ilkelerine uygun olarak hazırlanan ve 20142015 yılları performansımızı yansıtan ikinci
Sürdürülebilirlik Raporumuzu sektörümüz
ve paydaşlarımızla paylaşmaktan kıvanç
duyuyorum. Sektörü dönüştürme yolunda
işbirliklerini artırmak, küresel ihtiyaçları anlamak ve yenilikçi uygulamalarla bu ihtiyaçlara
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F. Fethi Hinginar

cevap vermek için 2015 yılında yedincisini
düzenlediğimiz İnşaatta Kalite Zirvesi’ni,
‘Değişen Dünya Gelişen Malzeme’ temasıyla sürdürülebilirlik ve inovasyon odağında
gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Ekim ayında ise;
50’den fazla ülkede yapılan SBE16 İstanbul
Konferansı, Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar Serisi’ni Akıllı Metropoller temasıyla
ilk kez Türkiye’de gerçekleştirdik. Türkiye
İMSAD olarak sektörün birleştirici gücü
olmaya ve sürdürülebilir büyüme hedeﬁne
siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla birlikte ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.
Hinginar sözlerine şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler, 2015 yılında
iş dünyasının karlılığını artırırken, yalnızca
dünyaya zarar vermeme yükümlülüğü
değil aynı zamanda kalıcı değer yaratma
sorumluluğu konusunda da ﬁkir birliğine
vardılar. Ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum
kurumlarının yakaladığı bu ahenk sayesinde
2030 yol haritalarına rehberlik eden Sürdürülebilir Kalkınma için ‘Küresel Hedeﬂer’
belirlendi. Bu nedenle uluslararası gelişmelerin sektörümüzde faaliyet gösteren
şirketlerin çalışmalarına rehberlik etmesine

Cihan Karamık

önem veriyoruz. Türkiye İMSAD olarak, vizyon ve taahhütlerimizle tüm gelişmeleri harmanlayarak, üye şirketlerimizin çalışmalarını
destekliyoruz. Çünkü bugün, enerji verimli
ürünlere yönelme, inovasyon yatırımlarını
artırma gibi eğilimler ve buna bağlı olarak
hızla artan ve değişkenlik gösteren regülasyonlara uyum sağlama, diğer sektörlerin de
önemli bir paydaşı olan inşaat malzemeleri
sanayiini yakından ilgilendiriyor. Bizler de
Türkiye İMSAD olarak, kaliteli, inovatif ve
rekabetçi malzeme üretimiyle sektörümüzü
ileriye götürmeye ve küresel arenada temsil
etmeye gururla devam edeceğiz.”

Karamık: “Sektör paydaşlarımızı
‘Sürdürülebilirlik Sözü’müzle
bu yönde ilerlemeleri için teşvik
ediyoruz”
Türkiye İMSAD’ın ikinci Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili açıklama yapan Türkiye
İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
Cihan Karamık, “İlk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladığımız 2013’ten bu yana
sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız vererek
devam ettik. Geride bıraktığımız dönem

hem küresel açıdan hem Türkiye İMSAD
açısından önemli gelişmelerin olduğu bir
dönem oldu. 2015’te Birleşmiş Milletler üye
ülkeleri tarafından kabul edilen ve 2030
yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadele
eden sürdürülebilir şehirler kurmak gibi
kapsamlı eylemler içeren “17 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeﬁ”, inşaat malzemesi sektörünün sürdürülebilir dönüşümü için büyük
önem taşıyor. Küresel gelişmelerin yanında
paydaşlarımızın öncelikleri de stratejimize
yön veriyor. Bu doğrultuda ikinci sürdürülebilirlik raporumuz kapsamında belirlediğimiz
öncelikli konularımız iklim değişikliği, doğal
kaynak kullanımında verimlilik, binalarda
enerji verimliliği, inovasyon, ürünlerin çevresel etkisini ölçümleme ve azaltma, ulusal
ve uluslararası standart ve yönetmeliklere
uyum olarak şekilleniyor” dedi.

Enerji üretiminde sera gazı
salımlarını azaltıyoruz
Özellikle Paris Anlaşması sonrasında
daha fazla ivme kazanan sera gazı salımlarının hızla azaltılması adına yapılan çalışmalar
Türkiye İMSAD’ın ‘Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeﬂeri’ arasında yer alıyor. Türkiye İMSAD
üyeleri, enerji üretiminde yenilenebilir ve
alternatif kaynaklar arasında güneş enerjisi, alternatif yakıt kullanımı ve atık ısının
geri kazanımı gibi kaynaklardan yararlanarak sera salımlarının azalmasına yardımcı
oluyor. Ürünlerin çevresel etkilerini azaltma
kapsamında binalarda enerji verimliliği, hem
paydaşlar hem Türkiye İMSAD için en öncelikli konu olarak ayrı bir öneme sahip. Türkiye
İMSAD, Türkiye’nin artan bina ve yapıları ile
bağlantılı olarak enerji ihtiyacının ve karbon
salımlarının azaltılmasının daha enerji verimli,
sürdürülebilir ürünler ile mümkün olacağına
dikkat çekiyor. Türkiye İMSAD’ın bu çerçevede
gelecek hedeﬁ, iklim değişikliği ile mücadelede yol gösterici olma vizyonunun önemli bir
ayağını oluşturan binalarda enerji verimliliği
için sektörde işbirliklerinin artırılması. Türkiye
İMSAD, 2015 yılında gerçekleşen 6. Enerji
Verimliliği Fuarı ve Forumu, Japonya Enerji
Tasarrufu ve Verimliliği Çalıştayı, Sağlık ve
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Sempozyumu gibi çeşitli etkinlik ve seminerlere aktif
katılım sağlayarak hem yeni gelişmeleri takip
ediyor hem de sektörü enerji verimliliği alanında bilgilendirerek yönlendiriyor. Türkiye
İMSAD üyeleri de enerji verimli ürünler için
pek çok çalışma gerçekleştiriyor. İnovasyon ve
Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdikleri
ürünler ile yapılardan kaynaklanan çevresel
etkilerin azaltılmasına katkıda bulunuyorlar.

TÜRKİYE İMSAD SANAYİCİ ÜYELERİNİN İYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER
Sürdürülebilirlik 2015 Raporu’nda yer alan Türkiye İMSAD sanayici üyelerinin “iyi sürdürülebilir
uygulama ve yatırım projeleri”nden bazı örnekler şöyle:
■ Akçansa, Çanakkale tesislerinin 1. Klinker üretim hattının baca gazından çekilen hat ile mikroalg havuz, tüp ve panel fotobiyoreaktör sistemleri CO2, NOX bileşikleri (özellikle NO3) ve Fe,
Zn, Mn gibi birçok element ile beslenmektedir. Böylece, hem ekonomik bir şekilde mikroalg
üretimi gerçekleştirilmiş hem de çimento üretiminin karbon ayak izi azaltılmıştır.
■ Türk Ytong, sektörde bir ilki gerçekleştirerek blok ürünlerinin ısı yalıtım performansını %15
iyileştirmiştir. Bu ürün binalarda aynı oranda enerji tasarruf miktarını artırmaktadır. İnovasyon
çalışmaları sonucunda ürünlerin basınç dayanımı korunarak ısıl yalıtım değeri 0,11 W/mK’e
düşürülmüştür.
■ Eczacıbaşı Artema, geliştirdiği geri dönüşüm projesi kapsamında, giderlerinde ortalama %20
paya sahip “pirinç” hammaddesinin üretim süreçlerinde kullanılmasıyla açığa çıkan talaşı
tekrar değerlendirmektedir. Avrupa Birliği ödüllü bu uygulama ile döküm ocaklarında sadece
üretim değil aynı zamanda talaş ergitme de yaparak, talaş külçe formu yerine direkt olarak
ürüne dönüştürülmektedir. Proje uygulama başlangıcından bu yana, üretim sürecinde oluşan
talaş, tedarikçilere göndermek yerine üretim tesislerinde değerlendirilerek 90 ton CO2e sera
gazı salımının önüne geçilmiştir. Yapılan projede, hammadde kullanımında yaşanan kayıpları
azaltma yönünde denenen katkı malzemeleri ile cüruf (kül) oranında %5 azalma sağlandığı
görülmüştür. Talaş ergitme işlemi sonrasında külçe dökülmediği ve ürün dökümünde bu
külçeler ikinci kez ergitilmediği için enerji tüketiminde de azaltım sağlanmıştır.
■ DYO, bilimsel veri ve temele dayanan sürdürülebilirlik uygulamaları ile yarınlara değer katmayı
hedeﬂediği kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle eğitime destek vermektedir. “Yarınlar İçin
Değer” Projesi çatısı altında; “Öğrenmeye Değer”, “Ustalığa Değer” ve “Okullara Değer”
adlı üç farklı başlıkta oluşturulan projede Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile işbirliği yapılmıştır. “Öğrenmeye Değer” projesi
kapsamında, 2015-2016 öğretim yılında 10 ilde 66 okulda verilen 1025 eğitimle 2., 3. ve 4.
sınıﬂarda öğrenim gören 25 binin üzerinde öğrenciye ve 1018 öğretmene ulaşılmıştır.
■ Wilo, mavi ve beyaz yakalı olmak üzere tüm çalışanlarına çalışma alanlarında sağlıklı ve
emniyetli bir ortamın oluşturulması için ergonomi değerlendirmesi projesi gerçekleştirmiştir.
Proje kapsamında danışmanlık alınarak ve iş sağlığı ve güvenliği biriminin de katılımıyla
ergonomi kriterleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen testlerle belirlenen
ergonomi kriterlerine uygun olacak şekilde tüm ekranla çalışanların, çalışma ortamlarının ışık
değerlendirmeleri yapılmış, aydınlatma ilkelerine bağlı olarak ekran konumlandırmaları gözden
geçirilmiştir. Tespitlerin sonrasında ekran konum değişimleri, ekran değişimleri ve gerektiği
durumlarda masa ve sandalye tamir ve değişimleri yapılmıştır. Proje kapsamında çalışanlara
ergonomi eğitimi verilmiş ve tüm ekranlı araçlarla çalışanlara risk değerlendirmesi yapılmıştır.
Proje sonrasında çalışanlar, ergonominin sağlıklı bir çalışma ortamı için önemi konusunda
daha bilinçlenmiş ve daha sağlıklı çalışma ortamına kavuşmuşlardır.
■ Şişecam, topluluğun ana faaliyet alanı olan cam konusunda nitelikli insan kaynağının artırılması
için Cam Okulu Projesi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, Şişecam Düzcam ve Şişecam
Topluluğu Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanlığı (ATGB) işbirliğiyle bu alanda mühendislerin bilgi ve birikimini artırmak hedeﬁyle farklı eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.
Bu eğitimlerde mühendislere Cam Bilimi ve Teknolojisi kapsamında eğitimler verilmiştir.
■ Schneider Elektrik, insan kaynağının gelişimine verdiği önemle çalışanlarının hem kişisel hem
de teknik konulardaki gelişimini sağlamak için geniş bir eğitim havuzu olarak Schneider Elektrik Eğitim Platformu’nu kurmuştur. Tüm çalışanlara yıllık olarak toplamda en az 7 saat eğitim
tamamlama zorunluluğu getiren Schneider Elektrik, platform kapsamındaki eğitim faaliyetlerine
teknolojinin entegre edilmesi hedeﬁyle eğitimlerin 2 saatinin dijital eğitim portalı üzerinden
yapılması kuralını da getirmiştir. Platformun kapsadığı eğitimlerden biri her yıl Ekim ayında
farklı ülkelere paralel olarak Türkiye’de de gerçekleştirilen, uzmanların ve Schneider Elektrik
yöneticilerinin eğitimler ve sunumlar gerçekleştirdiği “Learning Week” etkinliğidir. Platformda
potansiyel yönetici adayı olarak görülen çalışanlara Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle 1,5 yıllık
üst düzey yönetici programı kapsamında eğitimler de sunulmaktadır.
■ Saint Gobain Rigips, geliştirdiği Active Air teknolojisi ile insanlar için zararlı olan ve iç ortamda
yoğun şekilde bulunan formaldehit miktarını azaltarak insan sağlığı için sınır değerlerin altına
çekmektedir. Fransa’da OQAI (Observatoire de la qualité de l’airintérieur - İç Ortam Hava Kalitesi Gözlemevi) tarafından yürütülen çalışmaya göre binaların %85’inde havadaki formaldehit
değeri sınır değerin üzerindedir. Çeşitli solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan formaldehit, iç
mekanlarda en önemli zararlı organik bileşiktir. Active Air teknolojisi havadaki formaldehitin
%70’ini hapsedip iç ortam havasına geri salmadan etkisiz bir bileşene dönüştürmektedir. n
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“Sıfır Enerji İçin Kentsel Dönüşüm
Büyük Fırsat”

T

ürkiye İMSAD Başkanı F. Fethi
Hinginar, 60 milyar dolarlık enerji
faturasının yarısının konutlardaki
tüketimden kaynaklandığına dikkat çekti. Hinginar, AB’nin binalarda sıfır
enerji tüketimini hedeﬂediğini belirterek
Türkiye’nin de bunu gerçekleştirebilmesi
için kentsel dönüşümün büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.
Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği) Ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Tasarruf Haftası nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi konusunda
çarpıcı bilgiler vererek, tasarruf konusunda
önemli uyarılarda bulundu. Türkiye İMSAD
tarafından yapılan açıklamaya göre, şu anda
ülkemizde tüketilen toplam enerjinin yüzde
40’ı yapılarda kullanılıyor. Bu miktarın yüzde
40’lara varan kısmı, doğru tasarlanan yapılar
ile tasarruf edilebilirse ekonomiye yılda 12-15
milyar dolarlık bir katkı sağlanması mümkün.
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F.
Fethi Hinginar ülkemizin yıllık enerji faturasının 60 milyar dolar seviyesinde olduğuna
dikkat çekerek, bunun yarısının konutlardaki
enerji tüketiminden kaynaklandığını belirtti.
AB’nin gündeminde ‘sıfır enerji’ tüketiminin
olduğunu belirten Hinginar, Türkiye’nin de bu
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yönde kararlar alması ve harekete geçmesi
gerektiğini vurguladı. Enerji ihtiyacının yüzde
70’inin ithalat yoluyla karşılandığına dikkat
çeken Hinginar, “Yapılacak tasarruﬂa cari
açık düşürülebilir. Şu anda kentsel dönüşüm sürecinde olmamız konutlarda enerji
tasarrufunun artırılması açısından büyük bir
fırsat sunuyor. Kentsel dönüşüm, özellikle
daha etkin bir enerji verimliliği sağlanması,
sağlıklı çevre ortamına kavuşulması açısından oldukça önemli” dedi.

Enerji Verimliliği Eylem Planı
Ülkemizde çalışmaları devam eden
Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın yayınlanması gerektiğini ifade eden Hinginar, enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri
ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti. Hinginar şunları
söyledi: “Yeni ve mevcut binalarda ‘Enerji
Kimlik Performansı’ hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca tüm
stratejilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması
amacıyla özel sektörü de kapsayacak bir
Enerji Verimliliği Ajansı’nın yapılandırılması,
sistemin başarısı için ilk uygulamalar arasında görülmeli. Bina stoku başta olmak
üzere, gerekli veri tabanlarının oluşturulması

ve sürekli yenilenmesi için ulusal ölçme
değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi
gerekiyor. Kamu binalarının enerji verimliliği
konusunda örnek teşkil etmesi gerekiyor.
Bu çerçevede TS EN 50001 Enerji Yönetim
Sistemi zorunlu hale getirilmeli. Öncelikle
okul, hastane gibi kamu binalarında mutlaka enerji izleme-yönetim sistemi kurulmalı.
Ülkemizdeki Enerji Verimliliği Danışmanlık
(EVD) Şirketlerinin güçlendirilmesi, yurtdışındaki ESCO şirketleri benzeri bir yapıya
kavuşması ve Enerji Performans Sözleşmelerinin yaygınlaştırılması için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir.”

“Verimlilik ölçen laboratuvarlar
kurulmalı”
Enerji verimli ve yenilenebilir enerji teknolojileri için uluslararası know-how teknik
destek proje olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hinginar’a göre,
yurtiçinde enerji verimli malzeme/cihaz ve
sistemlerin test ölçümleri için akredite laboratuvarlarının oluşturulması ve var olanların
sayılarının artırılmasına ihtiyaç bulunuyor.
Çevre ve yeşil ﬁnansman boyutları ile ilgili
uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi de
önem taşıyor. n

TS EN 13163 KAPSAMINDA
DEKORATİF CEPHE PANEL ÜRETİMİNİZE
BELGELENDİRMESİ YAPTIRDINIZ MI?

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

O

tomobil alırken değerlendirilen kriterlerden birisi de aracın
yakıt tüketimi. Gün geçtikçe
artan petrol ﬁyatları ile birlikte
yakıt tüketiminin önemi arttı. Yakıt verimliliği
yüksek olan araçlara talep arttıkça üreticiler
de bu konudaki AR-GE faliyetlerini daha az
yakıt tüketen ve alternatif yakıtlar tüketen
araçlar üretmeye başlamışlardır.
Aynı şekilde tüketicilerin enerji tüketimi
az olan elektrikli ve elektronik eşyalara
talebinin artması, beyaz eşyalardaki enerji
sınıﬂarının anlamlarını öğrenmesi ve dikkate alması ile beyaz eşya üreticileri de bu
konuda rekabet eder hale gelmiştir. Bizler
aynı işi daha az enerji ile yapan ürünler
talep ettikçe üreticiler de mecburen buna
ayak uydurmaktadırlar.
Tüketiciler olarak otomobilde ve beyaz
eşyada enerji verimliliğinin öneminin farkına
vardık. Fakat yılların birikimi ile aldığımız,
kredi çekip borca girdiğimiz konutlarımızda
henüz yeterli bilince ulaşamadık. Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın Avrupa Birliği
uyum süreci kapsamında yürülüğe koyduğu
bir kanun beyaz eşyalarda gördüğümüz
enerji verimliliği sınıfına benzer bir sistemi
binalar için de zorunlu hale getiriyor. 1 Ocak
2011 tarihinden itibaren yeni binalar için
yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi
zorunluluğu 2 Mayıs 2017 tarihine kadar
mevcut binalar için de zorunlu hale gelecektir.
Enerji denilince akla sadece elektrik
gelmemelidir. Örneğin binalarda kullanılan
enerjinin yaklaşık %85’i ısıtma ve soğutma
için harcanırken elektrik enerjisi bunda çok
küçük bir paya sahiptir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

verimli binalarda bu rakam düşmekte, daha
verimsiz binalarda ise artmaktadır.
2011 öncesi yapılmış binaların 2 Mayıs
2017 tarihine kadar, Enerji Kimlik Belgesi
sahibi olması zorunlu hale getirildi. En
az C Sınıfı belge almayan yapılara iskan
verilmeyecek. Enerji Kimlik Belgesi, gayrimenkullerin kira ve satış ﬁyatlarını da
etkileyecektir.

Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji
tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıﬂandırmaktadır. Bir binanın enerji
sınıfı mevcut bina için hesaplanan tüketim
değerleri ile aynı binanın, aynı yerde yasalarda belirtilen asgari şartlarda imal edilmesi
durumunda oluşacak tüketim değerlerinin
birbirine oranlanmasıyla belirlenmektedir.
Asgari şartları sağlayan bina enerji sınıfı
endeksinde 100 puan alacak iken daha

Önemli düzenleme ile ilgili bilgiler ise şu
şekildedir:
“Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji
ihtiyacının ve dolayısı ile enerji tüketim sınıfının belirlendiği ve beyan edildiği belgedir.
Binanın enerji pasaportudur. Enerji Kimlik
Belgesi ile binanın ısıtma, soğutma, sıcak
su, aydınlatma ve havalandırma sistemlerine
ait tüketim değerleri ve bunların enerji sınıfı
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belirlenir ve beyan edilir.
Enerji Kimlik Belgesi’nde binanın yıllık
enerji tüketim miktarı, binanın ısı yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi
ve binada enerjinin tüketildiği diğer alanlar
göz önünde bulundurularak hesaplanır. “A,
B, C, D, E, F, G” ile belirtilen ölçek dahilinde
sınıﬂandırılmaktadır.

Enerji Sınıfı

EP Aralıkları

C SINIFI’NIN ALTINDAKİ YAPILARA
KULLANIM İZNİ YOK
Enerji Kimlik Belgesi, tıpkı beyaz eşyalardaki gibi verildiği binanın enerji performansını göstermektedir. “A sınıfı” en yüksek, G
sınıfı” ise en düşük enerji verimliliği sınıfını
temsil etmektedir. Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TS 825) standardına göre ısı
yalıtımı yapılmış binaların büyük çoğunluğu
“C sınıfı” dır. Ülkemizdeki “B sınıfı ve üstü”
binalar, ağırlıklı olarak standartta belirtilenden minimum ısı yalıtım kalınlıklarından daha
yüksek ısı yalıtım kalınlıklarına sahip binalardır. “G” harﬁ ise verimsiz binayı sembolize
etmektedir.
Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının azami
“C” olması gerekmektedir. Eğer bina olması
gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılamıyorsa binanın enerji sınıfı C’nin altında
olacaktır. Böylece Enerji Kimlik Belgesi
düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni
de alamayacaktır.

A-B-C SINIFI BİNALARA TALEP
ARTIŞI OLACAKTIR
2017 yılından sonra tüm bina alım-satım
ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesi’nin
ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Böylece
satın alan veya kiralayan aldığı yapının enerji
sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini
buna göre yapabilecektir. Ayrıca enerji sınıfı
yüksek olan binaların yalıtımı, cam-pencere
sistemleri ve ısıtma-soğutma-havalandırma
sistemlerinin kaliteli ve verimli olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle
enerji sınıfı yüksek (A-B-C Sınıfı) binalara
olan talep gün geçtikçe artacak ve bu da
mutlaka yapı ﬁyatlarına yansıyacaktır.
Binalarda
Enerji
Performansı
Yönetmeliği’ne göre 2011 öncesi yapılmış
binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar, 2011
sonrası yapılan yeni binaların ise iskan alma
aşamasında Enerji Kimlik Belgesi sahibi
olması zorunludur.
2017 yılından sonra yapılacak düzenlemelerle binaların enerji sınıfına göre yeni bir
vergilendirme sistemi de getirilecektir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu
Yeni binalar için 2011 yılında başlayan uygulama, 02 Mayıs 2017 tarihine
kadar mevcut binalar için de yürürlüğe
girdiğinde Enerji Kimlik Belgesi olmayan
bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama
işlemleri yapılamayacaktır. Süre dolup her
bina için bu belge alındığında ise tıpkı otomobil ve beyaz eşyada olduğu gibi binaların

enerji sınıﬂarı da tüketici için bir değerlendirme kriteri haline gelecektir.

•

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
•

Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar için
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş, bünyesinde enerji kimlik
belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenmektedir. 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 düzenlenebilmektedir.
10 yıl geçerliliği olacak bu belgenin bir
suretinin, her tür alım-satım ve kiralama işleminde karşı tarafa verilmesi gerekmektedir.

Mevcut Binaların Enerji Sınıfında
Nasıl İyileşme Yapılmaktadır?
Enerji Kimlik Belgenizi hazırlayan şirket
belgenin ekinde enerji sınıfını iyileştirmek
için önerilerini de paylaşacaktır, fakat bu
iyileştirmeleri yaptırdıktan sonra binanın
tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
aşamaya gelmeden ise neler yapılabileceğine bir bakıldığında;

•
•
•
•

Eski ahşap doğramalarınızı Low-e veya
solar low-e kaplamalı yalıtım camı ürünleri
ile değiştirmek
Eski ve verimsiz ısıtma/soğutma sistemlerinizi verimli yeni cihazlarla değiştirmek
Aydınlatma armatürlerinizi enerji verimli
ampüllerle değiştirmek
Tesisat ve vanalarınızı yalıtım yaparak
Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak
Isı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemleri kullanarak enerji sınıfınızın iyileşmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Yeni Daire Alırken Dikkat
Kullanım anlamında düşündüğümüzde
tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi enerji
verimli bir binanın ilk yatırım maliyeti biraz
daha yüksek olsa da işletme maliyetleri kısa
sürede kendisini amorti edecektir. Mevcut
binalara yapılacak iyileştirmeler de 3-5 yıl
içinde harcanan parayı çıkararak kendini
amorti edecektir.
Yatırım anlamında düşünürsek ise binanın enerji sınıfı ederine de etki edecektir. D
enerji sınıfında bir binadaki daireniz, yanıbaşında yer alan B enerji sınıfındaki kadar para
etmeyecektir. Bu nedenle yeni daire alırken
enerji sınıfına dikkat etmeli, mevcut binamızın değerinin düşmesini istemiyorsak gereken iyileştirmeleri de yapmak zorundayız.

Gerçek Belge ile Sahtesi Nasıl Ayırt
Edilir?
Size ibraz edilen Enerji Kimlik Belgesi’nin
geçerliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,
Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Ekranı’ndan
kontrol edebilirsiniz.
Kaynak:
Enerji Gazetesi n
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EPSDER, 2017 Yılında da Kalite Denetim
Sistemi (KDS) Uygulamalarına Devam Ediyor

E

PS Sanayi Derneği (EPSDER)
üyelerinin ve diğer EPS üreticilerinin kaliteli ve standartlara uygun
ürün üretmeleri ve EPS ısı yalıtım
malzemesi kullanıcılarının haklarını güvence
altına almak üzere Kalite Denetim Sistemi
(KDS) devreye alınmıştır. Çok hızlı gelişen ısı
yalıtım sektöründe, lider konumdaki EPS’nin
talebinin artmasına paralel olarak arzda da
çok hızlı bir artış olmuş ve yakın bir zamana
kadar 40-50 adet olan üretici ﬁrma sayısı
150’lere çıkmıştır. Buna paralel olarak diğer
yalıtım malzemeleri üreten ﬁrmalarda da sayı
ve üretim miktarlarında artışlar yaşanmıştır.
Büyüyen yalıtım malzemeleri pazarında haksız rekabet unsuru temel sorunlardan birisi
haline gelmiş, rekabet kaliteden çok ﬁyata
kaymıştır. Bu sorunu en azından kendi sanayimizde mümkün olduğunca çözmek, yasa
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ve standartlara uygun üretim yaparak yine
ürünlerini etik değerler çerçevesinde piyasaya sunan ﬁrmaları teşvik etmek, onları ve
son kullanıcıları korumak, aksi yönde faaliyet
gösteren ﬁrmaları ise doğru yöne çekebilmek amacıyla, üyelerden gelen yoğun talep
göz önüne alınarak “Kalite Denetim Sistemi -KDS” uygulamasına başlanılmıştır.
Bu sistem ile piyasadaki EPS ürünlerinin
mevzuatlara ve standartlara uygunluğu, üretici performans beyanları dikkate alınarak
değerlendirilecek eksiklik ve yanlış tesbiti
halinde ﬁrmalara rapor düzenlenip bunları
düzeltmesi için süre verilecek, verilen süre
sonunda tekrar denetim yapılacak, uygunsuzluğun devam ettiğinin belirlenmesi durumunda ilgili mercilere şikayet etme ve eğer
üye ﬁrma ise dernek üyeliğinden çıkarılmaya
kadar gidecek süreç başlayacaktır.

2015 yılı içersinde uygunsuzlukları belirlenen 10 eps üreticisi bakanlığın ilgili birimlerine şikayet edilerek, denetime girmeleri

geçmeleri halinde KDS kullanım hakkını hızlı
almalarına yönelik alternatif bir uygulama
da yapılacaktır.
EPSDER olarak yaptığımız KDS (Kalite
Denetim Sistemi) uygulamalarında gördüğümüz uygunsuzlukların büyük kısmının nedeni, sektörümüzde çalışan personelin eğitimi ile ilgilidir. Buradan yola
çıkarak uygunsuz üretimleri asgariye
indirmek, çalışanlarınızı yetiştirmek için
eğitim programları hazırlanmıştır.

Bu eğitim programaları ile;
AMAÇ: EPS Sanayi Derneği (EPSDER)
ısı yalıtım sektöründe faaliyet gösteren EPS
yalıtım levhası üreticileri başta olmak üzere
ﬁrmalarımızın Ar-Ge Birimleri, Kalite Sorumluları, Belgelendirme ve Laboratuvar çalışanlarına yönelik eğitim programları planlayarak sektör çalışanlarının bilgilendirilmesi
ve karşılıklı bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır.
HEDEF: EPS ile ilişkili ısı yalıtım sektöründe doğrudan ve dolaylı 130 kadar ﬁrmaya özellikle EPSDER üyesi olan ﬁrmalara
kaliteli ve standartlara uygun üretim yapmaları konularında eğitim ve uygulamalarla
destek olunması hedeﬂenmektedir. Bu çerçevede sektör çalışanlarının fabrika üretim
kontrolü, laboratuvar uygulamaları, standart

Tür

okuma, belgelendirme gibi konuların daha
sağlıklı işlemesi hedeﬂenmektedir.

PROGRAM: Isı yalıtım malzemelerinin pazarda dolaşımının sağlanması ve
asgari şartlarının yerine getirilmesi için
fabrikadaki üretim, çalışanlar, laboratuvar
konularında temel bilgiler yanında ürün
standartlarının öngördüğü şartları da sağlamaları gerekmektedir. Bunlar fabrika
üretim kontrolü, üretim yerinde yapılması
gereken deneyler, dış kuruluşlara yaptırılacak deneyler, dış kuruluşlardan alınacak
belgeler, alınacak belgelerin nitelikleri ve
onaylanmış kuruluşla ilişkiler konularında
bir eğitim programının faydalı olacağı
düşünülmüştür. Bu eğitim programının iki
ayağı söz konusu olup bunlardan birincisi
EPSDER merkezinde verilecek teorik ve
uygulamalı eğitim programları, diğeri ise
isteyen ﬁrmalara bu eğitim programlarının
yerinde verilmesidir.
Yerinde eğitim programı talep edilen ﬁrmalara herhangi bir takvim önerilmemiş olup
isteklerin iletişim araçlarıyla iletilmesi durumunda program takvimi karşılıklı kararlaştırılarak uygulanacaktır. Ancak bu programa
EPSDER merkezinde katılmak isteyenler için
yılda en az iki kez olmak üzere bu eğitim
programı uygulanması planlanmıştır.
Program tarihleri gelecek taleplere göre
belirlenecektir. n

Eğitim Konuları
1

Isı Yalıtımı Genel Bilgilendirme

Süre (saat)
2

CE işaretlemesi
Fabrika Üretim Kontrolü -FÜK
2

Ulusal Teknik Onay

3

G Belgelendirilmesi
TSE Belgesi
3

Teorik

4
5
6
Uygulama

hususunda EPSDER tarafından talepde
bulunulmuştur.
2016 yılında da tesbit edilen uygunsuzluklar ile ilgili gerek ﬁrmalar gerekse belli
bir noktadan sonra ilgili bakanlık birimleri
bilgilendirilmekte düzeltici faaliyet ve kontrol
istenmektedir.
Bu sayede hedeﬂenen haksız rekabeti
önlemek ve düzgün üretim yapanı korumak olacaktır. Bu rekabet unsurunda kaliteli
üretim yapan ﬁrmaların çıkarlarını korumak
ve diğer ﬁrmaları da özendirmek amacıyla
EPSDER PR çalışmalarında bulunacak ve
her platformda KDS kullanım hakkı kazanan
ﬁrmaların tercih edilmesini beyan edecektir.
EPS Sanayi Derneği (EPSDER)’in iktisadi işletmesi olarak faaliyetlerini yürüten
ve ısı yalıtım malzemeleri testleri konusunda
akredite ve onaylı kuruluş olan ÇEVKAK
tarafından aşağıdaki testler yapılacaktır;
• TS EN 822 Uzunluk ve Genişlik Tayini
• TS EN 12667 Isıl İletkenlik Tayini
• TS EN 823 Kalınlık Tayini
• TS EN 1602 Görünür Yoğunluk Tayini
• TS EN 826 Basma Dayanımı
• TS EN 11925-2 Yangına Tepki Dayanımı
• TS EN 1607 Çekme Dayanımı (ETICS için)
Ayrıca EPS Asmolen ile ilgili’de denetimlere başlanmış olup TSE-UTO-RD 011
teknik onay dökümanı çerçevesinde G işaretlemesi aranmaktadır.
Gerçekleştirilen denetimler ve uygunluk
değerlendirme faaliyetleri neticesinde herhangi bir uygunsuzluğu tespit edilmeyen
ﬁrmalara Kalite Denetim Sistemi Belgesi ve
Kalite Denetim Sistemi (KDS) işareti kullanım hakkı verilecektir. Firma bu işareti ürün
ambalajlarında ve tanıtım dokümanlarında
kullanabilecek ve bunu bir pazarlama argümanı olarak değerlendirebilecektir. Tabiiki
bu kullanım hakkı ﬁrmanın KDS’ye uygun
üretim yaptığı sürece devam edecek,
uygunsuzluk halinde KDS kullanım hakkı
geri alınabilecektir.
Bu denetim sistemi için EPSDER 2016
yılı için bütçesine gerekli parayı koymuş
olmakla beraber masraﬂarı bir nebze azaltmak, sistemin tanıtımına harcanacak bir
bütçe yaratmak ve süreci beklemeyip denetiminin bir an önce
tamamlanmasını
isteyecek firmalar
için, ÇEVKAK’la bir
protokol imzalayıp
talepte bulunmaları,
deney masraﬂarını
ödemeleri ve denetimlerden başarı ile

7

Ürün Beyan Değerleri
Etiketleme
Genel Değerlendirme
Tartışma
Sınav
Değerlendirme
Isı Yalıtımı Zorunlu Deneyler
Uygulama Deneyi
Değerlendirme

1
1
1
6

2
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Enerji Verimliliği, Küresel Isınma
ve Isı Yalıtımı

Ü

lkemizde tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %75’i yurtdışından
döviz ödenerek ithal edildiğinden ve bu enerjinin ﬁyatı da dünyadaki tüm gelişmelerden etkilenebilecek
kadar hassas olduğundan, ülke ve birey
ekonomimizi çok rahat zorlayabilecek ve
sıkıntı yaratabilecek seviyelere gelebiliyor.
Bu olumsuz koşullardan daha az etkilenmek
için kendi öz kaynaklarımızdan daha fazla
yararlanmaya çalışmak, yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelmek gibi tedbirler almak
elzemdir. Fakat yine de hızla artan nüfus ve
ihtiyaçlar, yetersiz kalabilen tabi kaynaklar
ve enerji maliyetlerimiz, dışa bağımlılığımızı
arttırmakta ve bu durumun bir süre daha
bu şekilde süreceği öngörülmektedir. Bundan kaçış olmadığına ve enerji ihtiyacından
vazgeçilemeyeceğine göre de tek kurtuluş
yolu enerji verimliliğini artırmak ve tasarruf
sağlamak olarak gözükmektedir.
Enerji verimliliğinin etkin olarak sağlanabileceği ana kalemleri ise Sanayi, Ulaşım,
Nakliye ve Yapılar olarak sıralayabiliriz. İster
sanayi, ister ulaşım, ister nakliye ve isterse
binalar olsun, enerji verimliliğinin anlamı,
üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden,
ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, insan yaşamının konfor ve sağlığını kötüleştirmeden harcanan enerjinin en
aza indirilmesidir.
Enerji ihtiyacının önemli bir kısmını oluşturan fosil yakıtların giderek azalması ve
çevrenin kirlenmesinin başlıca nedeninin
bu fosil yakıtlar olması enerji verimliliğinin
önemini arttırmaktadır. Dünyada enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda
2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının çoğunun tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir.
Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu oluşan Karbondioksit (CO2)
milyonlarca yıldır 200-250 ppm arasında
değişirken sanayi devrimi ile birlikte çok
kısa bir sürede 300-350 ppm seviyesine
çıkmıştır. CO2 ve sanayileşme ile birlikte
atmosfere salınan diğer gazlar sebebi ile
de Küresel Isınma diye tabir edilen bir süreç
yaşamaktayız.
Bu, dünya üzerinde yıl boyunca kara,
deniz ve havada ölçülen ortalama sıcak-
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lıklarda görülen artışa verilen isimdir. İklim
sistemi, içsel ve insani etkiler, Güneş’in
periyodik aktiviteleri ve sera gazları, vb.
nedenlerden etkilenmektedir. Günümüzde
iklimbilimciler (klimatolog) küresel ısınma
konusunda hemﬁkirdirler.
Küresel ısınma 50 yıldır saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır.
Dünya’nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2) °C
artmıştır. İklim değişimi üzerindeki yaygın
bilimsel görüş, “son 50 yılda sıcaklık artışının
insan hayatı üzerinde de fark edilebilir etkiler

oluşturduğu” yönündedir.
İki bin yıl boyunca onar yıllık dilimlerin
ortalamaları alınarak, farklı yapılandırmalarla
saptanmış yüzey sıcaklıkları şöyle;
Ölçümlere göre 1860-1900 yılları arasında, denizde ve karadaki küresel sıcaklık
her ikisinde de 0,75 °C yükseldi. 1979’dan
beri kara sıcaklığı deniz sıcaklığının iki
katı hızla yükseldi (0.13 °C/onyıl karşın
0.25 °C/onyıl). Uydudan yapılan sıcaklık
ölçümlerine göre alt troposferdeki sıcaklık
1979’dan beri, her on yıllık dilimde, 0.12 ile
0.22 °C arasında yükselmiştir. Sıcaklıkların,
1850’den önceki 1000 ile 2000 yıllık dönemler boyunca, Orta Çağ Ilıman Dönemi ve
Küçük Buz Çağı gibi kısmi dalgalanmalar
dışında, nispeten kararlı bir seyir izlediğine
inanılmaktadır.
NASA’nın hesaplamalarına göre, güvenilir ölçümlerin yapılabildiği 1800’lerden beri
2005 yılı, 1998’i geçerek, en sıcak yıl olmuştur. Dünya Meteroloji Organizasyonu ve BK
İklim Araştırma Birimi’nin hesaplamalarına
göre ise 2005, 1998 yılının ardından hâlâ
ikinci sıradadır.
Küresel ısınmada atmosferde salınan
sera gazlarının, Güneş’ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını
önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca
ısınmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Yerküre, Güneş’ten gelen kısa dalgalı
ışınımın bir bölümünü yeryüzünde, bir bölümünü alt atmosferde emer. Güneş ışınımın
bir bölümü ise, emilme gerçekleşmeden,
yüzeyden ve atmosferden yansıyarak uzaya
kaçar. Yüzeyde ve troposferde tutulan enerji,
atmosfer ve okyanus dolaşımıyla yeryüzüne
dağılır ve uzun dalgalı yer ışınımı olarak
atmosfere geri verilir. Yeryüzünden salınan
uzun dalgalı ışınımın önemli bir bölümü,
yine atmosfer tarafından emilir ve daha az
Güneş enerjisi alan yüksek enlemlerde ve
düşük sıcaklıklarda salınır.
Atmosfer’deki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri
salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok
daha az geçirgen olması nedeniyle yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu doğal
süreç sera etkisi olarak adlandırılmaktadır.
Su buharı dışındaki sera gazları, bağımsız değişken olarak küresel ısınma üzerinde
aktif bir etki yaratabilirler. Örneğin karbondioksit, jeolojik evrimin doğal uzantısı olan
volkanik etkinlikler sonucu ya da insanlar
tarafından fosil yakıtların yakılmasıyla yoğun
olarak atmosfere salınabilir. Bu durum, gezegenin ortalama ısısından bağımsız olarak
ortaya çıkabilen ve ortalama ısının artması
sonucunu doğuran bir etken işlevi görür.
Bugün bilim çevrelerinde küresel ısınmada baş sorumlunun karbondioksit oranının artması olduğuna inanılmaktadır. Her ne
kadar atmosferdeki karbondioksit,
• Karada yeşil bitkilerin fotosentez yoluyla,
• Okyanuslarda ise suda çözünme ve ﬁtoplanktonlar tarafından absorbe edilme,
sonra da planktonun deniz dibine çökelmesi yollarıyla atmosferden çekilmekte
ise de, bu mekanizmaların kapasitesinin üzerinde karbondioksit salımı, gezegen üzerinde sera etkisi yaratmaktadır.
Ayrıca deniz suyunun aşırı karbondioksit
yüzünden asitleşmesi okyanus ekolojisi
mercanlar ve kabuklu deniz hayvanları
açısından ciddi bir problemdir.
Küresel ısınmada su buharı ve bulutları
rolü; su buharı, diğer sera gazlarından farklı
olarak Güneş’ten gelen radyasyonun şiddetine ve gezegenin ortalama ısısına bağlı
bir değişkendir. Dolayısıyla küresel ısınma
konusunda pasif etkiye sahiptir. Küresel
ısınmayla gezegen yüzeyindeki ortalama
ısının artması, buharlaşmanın artmasına yol
açacaktır. Bu ise atmosferde daha fazla su
buharı oluşmasına yol açar. Su buharı küresel ısınmayı pozitif feedback ile artırırken,

bulutlar ise Güneş’ten gelen radyasyonun
bir bölümünü dış uzaya yansıtır, bir bölümünü soğurarak ısınırlar, bir bölümünü de
yeryüzüne geçirirler. Litosfer ve hidrosfere
ulaşan bu radyasyonun da bir bölümü soğurularak ısınmaya yol açarken bir bölümü dış
uzaya yansır.
Küresel ısınma sonucu kutuplar ve yakın
bölgelerinde buzlar eridikçe yerlerini kara
veya sular almaktadır. Kara ve suların kar ve
buza oranla daha az yansıtıcı olması Güneş
ışınımı emilimini arttırmakta ve dolayısıyla
ısınmanın daha fazla artmasına yol açmaktadır (Ice-Albedo feedback).
Küresel ısınma için en kötü senaryolar
feedback mekanizmaları ile ortaya çıkması
muhtemel sonuçlar olarak görülmelidir. Pozitif feedback olarak nitelendirilen bu mekanizmaların işleyişinde küresel ısınma, bir
takım yeni risk faktörlerinin ve mekanizmaların açığa çıkışını hızlandırmaktadır. Küresel ısınma örneğin kutup bölgelerinde ve
Grönland’da buz tabakasının erimesi Güneş
ışınlarının daha fazla emilmesini sağlarken,
Sibirya’da buzlu göl ve bataklıklarda hapsedilmiş, CO2’den 20 kat daha etkili metanın
açığa çıkmasını sağlar. Yine iklim düzensizliği ve kuraklık, bazı bölgelerde önemli bir
karbon yakalayıcısı olan orman örtüsünü yok
edebilir, denizlerin ısınması deniz dibinde
depolanmış olan metan hidratın atmosfere
karışmasına yol açabilir.
2011 Ocak ayı içerisinde yayımlanan bir
çalışma, küresel ısınmanın bitkilerde polen
dönemini uzattığını ortaya koydu. Kuzey

Amerika’da yapılan bu çalışmaya göre Ambrosia bitkisinin polen dönemi kuzey bölgelere doğru ilerledikçe ciddi bir şekilde uzuyor. Bu durumun başka bitki türlerinde de
geçerli olduğunu işaret eden birçok çalışma
mevcut fakat bu tip kapsamlı sonuçlar henüz
Ambrosia ile sınırlıdır.

2015 yılında hazırlanan küresel
ısınma ile ilgili sunum
Konu ile ilgili Birleşmiş Milletler raporu,
Fransa’nın başkenti Paris’te açıklanmıştır.
Raporda küresel sıcaklık artışının olası etkileri aşağıdaki biçimde özetlenmektedir.
• +2 °C: Su sıkıntısı başlayacak
Kuzey Amerika’da kum fırtınaları tarımı
yok edecek. Deniz seviyeleri yükselecek. Peru’da 10 milyon kişi su sıkıntısı
çekecek. Mercan kayalıkları yok olacak.
Gezegendeki canlı türlerinin yüzde 30’u
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
• + 5 °C: Denizler 5 m. yükselecek
Deniz seviyesi ortalaması 70 metre olacak. Dünya’nın yiyecek stokları tükenecek.
• + 6 °C: Göçler başlayacak
Yüz milyonlarca insan uygun iklim koşullarında yaşamak umuduyla göç yollarına
düşecek.
2050 yılına kadar dünya nüfusunun 7
milyardan 9 milyara çıkacağı tahminine
göre de enerji ve doğal kaynak kullanımının
katlanarak artacağı ve tedbir alınmaz ise
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de enerji darboğazlarının ve çevre kirliliğinin artacağı muhakkaktır.
Avrupa Birliği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde 2020 itibarı ile
enerjide %20 tasarruf ve binalardaki enerji
ihtiyacının %20’sinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından yani sürekli devam eden
doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından
elde edilmesini öngörmektedir.
Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan
su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir. En genel olarak,
yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya
kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir
şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji
ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir,
fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel
yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. AB bununla da yetinmemiş AB-BEP
yönetmeliğinde yaptığı bir revizyonla
hedeﬁ yükseltmiş ve 2020 itibarı ile AB
üye ülkelerinde yeni binaların ‘’yaklaşık sıfır
enerjili’’ olması ve enerjinin bir bölümünün
yenilenebilir enerji kaynaklarından olmasını
hedeﬂemiştir.
Ülkemizde de AB Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne paralel olarak
yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ve “Binalarda Enerji
Kimlik Belgesi” uygulaması ile yüksek
enerji verimliliği sağlamak adına harekete
geçilmiştir. Buna göre projeler yönetmeliğe
uymadığı takdirde kullanım ruhsatı verilmiyor, bu da enerji tasarrufunun asgariye indirilmesi için devletin attığı zorlayıcı ve etkin
bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Binalarda Enerji Verimliliği ülkemizde
tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %40’ının
binalarda tüketilmesi ve 20 milyona yakın
yalıtımsız konut bulunması sebebi ile binalar gerçekten çok büyük miktarda enerji
verimliliği sağlanabilecek bir alandır. Bina
içerisinin değil dışarısının ısıtılmaya çalışılması, bunun sonucunda konforsuz ve
sağlıksız yaşam ortamları ile birlikte 10
milyar $‘a yakın bir paranın boşa harcanması inanılmaz bir savurganlığa sebep
olmaktadır. Binalarda ısı yalıtımı ile kışın
ısıtmada yazın ise soğutmada enerjide
büyük bir tasarruf ve verimlilik yakalanması
muhakkaktır, üstelik yapılacak yalıtım bir
harcama değil bir tasarruftur. Çünkü 4-5
yıl gibi kısa bir sürede yapılan harcama
ısı ve soğutma tasarrufu ile geri dönmektedir. Üstelik bu tasarruf konfor şartlarından
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ödün vererek değil, aksine sıcaklığın ortam
içinde eşit dağılmasıyla daha uygun olarak sağlanacaktır.
Enerji verimliliği tabii ki bunun yanında
binanın konumundan mimarisine, ısı yalıtımı yüksek kapasiteli camlardan tesisat
yalıtımına, kullanılan aydınlatma ekipmanından makine ekipmanına kadar pek
çok faktöre bağlıdır ama ısı yalıtımı hem
bir kez yapılan yatırım özelliği ile bina
ömrünce ek masraf getirmemesi hem de
kışın ve yazın konforlu yaşam sunması ile
çok önemlidir. Ayrıca etkin enerji verimliliği ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı ile
doğru orantılıdır, tek başına ısı iletkenlik
katsayısının düşük değerde olması iyi bir
ısı yalıtımı ve enerji verimliliği için yeterli
değildir. Isı yalıtım malzemesi kalınlığı arttırıldıkça enerji sınıfı iyileşecek ve buna
bağlı olarak enerji tüketimi ile sera gazı
salınımı azalacaktır. Sera gazı salınımının
azalması enerji verimliliğinin bonusu gibi,
yaşam kalitemiz, sürdürülebilirlik ve çevresel anlamda en büyük kazancımız olacaktır. Örnek vermek gerekirse İstanbul’da
bulunan yalıtımsız ve doğalgaz ile ısınan
bir dairenin ısınma sebebi ile atmosfere
saldığı sera gazı miktarı 5 cm yalıtım sonrası yaklaşık %60 azalmaktadır.
Isı yalıtımında her geçen gün artan
oranda kullanılan EPS ısı yalıtım sistemleri, yüksek performansı ekonomik bir
ﬁyatla tüketiciye sunarak enerji verimliliği
açısından ön plana çıkmaktadır. Yapılan
ısı yalıtımı ile kışın ısının dışarıya çıkması,
yazın ise içeriye girmesi engellenmekte
böylece hem yakıt hem de klima masrafları açısından tasarruf edilmektedir. Yalıtılmamış veya yetersiz yalıtılmış binaların
dış duvarlarında ısı akışı fazla olmakta
ve kışları sıcak havanın soğuk hava ile
ani temasından kaynaklanan yoğuşma
sonucu duvarda küf, taşıyıcı elemanlarda
ise korozyon oluşmaktadır, bu da hem sağlıksız bir ortama hem de yapısal anlamda
hasarlara neden olmaktadır.
Enerji verimliliği ve ısı yalıtımı avantajlarından faydalanmada kentsel dönüşüm
hareketinin başlamış olması ülkemize
büyük bir fırsat sağlamaktadır. Kentsel
dönüşüme uğrayacak binaların tamamına
yakını hiç veya çok yetersiz seviyede ısı
yalıtımına sahip binalardan oluşmaktadır
bu yüzden yapılacak yeni binalar ile hem
daha yaşanabilir bir çevreye hem de enerji
verimliliğinde yüksek standartlara sahip,
yaşam konforunun arttığı binalara sahip
olacağız. n

İtiraf
ediyoruz ,
1952’den beri
size %98 hava
sattık.
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en önemlisi

geleceğe kattıklarımız

Üretimimizde
- Hiç bir atık madde çıkartmıyoruz.
- Doğaya hiç bir sera gazı salmıyoruz.
- Üretimimizde muadil ürünlerle kıyaslanamayacak
kadar düşük enerji kullanıyoruz.
- Tamamen geri dönüştürülebilir ürünler üretiyoruz.
Ürünlerimizle
- Mevcut yalıtım materyalleri içerisinde
en yüksek yalıtım oranlarını sağlıyoruz.
- Iklimlendirme için kullanılan enerjiden tasarruf sağlıyoruz.
Çevreye ve gelecek kuşaklara artı katıyoruz.

Strafor çözümleri

TEKNİK

Korozyon ve Isı Yalıtımının Binanın
Dayanımına Katkısı
MURAT KENET
İnşaat Mühendisi

İ

nşaat alanında yapılan betonarme ve
çelik yapılar kendi ağırlıkları, taşıdıkları
hareketli yükler ve karşılaşabilecekleri
sismik yani deprem yüklerine göre
boyutlandırırlar. Yapılardaki deprem hasarlarına bakıldığında ise boyutlandırmada
özel bir şekilde dikkate alınmayan korozyonun bu yapıların deprem hareketlerinden
ve atmosferik şartlardan hasar görmesini
önemli ölçüde arttırdığı görülmektedir.
Korozyon, metallerin çevreleri ile
girdikleri bir elektrokimyasal reaksiyon
sonucu aşınmaya ve bozunmaya uğrayarak niteliklerini kaybetmesi olarak
tanımlanabilir.

Korozyona uğramış demir, mukavemetini kaybeder. Bunun yanında, korozyon
sonunda oluşan pas, demire göre hacmi
fazla olacağından beton içerisinde gerilme
meydana getirecek ve bu gerilme sonunda
betonda çatlamalar meydana gelecektir.
Böyle durumda betonarmenin taşıyıcı özelliği azalacak ve bina güvenliğinde önemli
zarar oluşacaktır.
Betonun dış etkilere karşı ﬁziksel ve kimyasal dayanımı oldukça yüksektir, basınca
karşı dayanımı çok yüksek olan betonun
çekmeye karşı düşük olan dayanımını arttırmak için ise korozyona karşı dayanımı
düşük olan demir kullanılır. Yumuşak çelik
olan bu demirler yüksek alkali özellikte ve
düşük geçirgenlikte olan beton tarafından
sarılarak korozyona neden olan oksijen, su
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ve klorür’ün demire ulaşması ve bununla
birlikte korozyona uğraması engellenmeye
çalışılır. Betonun bu özelliği ve dayanım
gücü başta su/çimento oranı olmak üzere
beton yapımında kullanılan malzemelerin
agrega (kum ve çakıl karışımı) karışım oranları, çimento dozajı, kalıp içindeki sıkıştırılma
sayesinde dengeli karışım ve içerideki havanın atılmasına ve ilk günlerde uygulanan kür
koşullarına bağlıdır.
Yapı ömrü süresince yapının yaşadığı
sarsıntılar, titreşimler, küçük büyük depremler, mekanik yorgunluklar, atmosferik şartlar sonucunda ise zamanla betonda önce
mikroskobik çatlaklar oluşur ve zamanla
bunlar büyür. Bu çatlaklar ile birlikte betonun
içine sızan çeşitli zararlı gazlar ve rutubet
betonarme demirinin korozyona uğramasına
sebep olur. Günümüzde her ne kadar azaldıysada eskiden kullanılan deniz kumları
içinde bulunan tuzlarda betonarme demirinin hızla korozyona uğramasına sebep olur.
Yapının dıştan maruz kaldığı suların ve
kimyasalların engelenmesinde sıva, boya ve
ısı yalıtım sistemleri etkin bir önleme mekanizmasıdır. Sıva ve boya türü önlemler her
ne kadar faydalı ise de zaman içerisinde ısı
yalıtım sistemlerine göre daha çabuk yıpranır ve özellikle yağışlar binanın cephesinden akarken yüzeyler ıslanır ve gözeneklere,
boyutlarına bağlı olarak çeşitli atmosferik
ve ﬁziksel kuvvetlerin etkisi ile su dolar, bu
da zaman içersinde betonun ve diğer yapı
elemanlarının yıpranmasına yol açar. Ayrıca
sıva ve boya türü malzemeler yoğuşmayı
önleyemez. Yapı elemanı kesitindeki sıcaklık
dağılımı, su buharının doyma sıcaklığının
altında ise yüzeyde, taşıyıcı olan ve olmayan yapı elemanlarının içinde yoğuşma
meydana gelir.
Yoğuşma riskinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için; yapı bileşenlerinin
içinden birim zamanda geçen su buharı
miktarı, sınırlandırılmalı ya da yapı bileşeninin tüm kesitindeki sıcaklık dağılımı doyma

sıcaklığının üstünde olmalıdır. Bu da yapı
bileşeninin dış iklim koşullarından korunmasıyla, yani dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile
sağlanır. Sistem içindeki ısı yalıtım levhası
düşük ısıl iletkenlik ve yüksek ısıl direnci
sayesinde soğuk veya sıcağın yapı malzemesinden ani geçişine müsaade etmez, ısı
kayıp ve kazançlarını önlerken yoğuşmayı
da engeller.
Binaların içerisindeki sıcak ve nemli
hava, binanın yalıtımsız ve soğuk yüzeylerinde yoğuşur. Bu durum “terleme” olarak da adlandırılır.

Bir binanın kolon, kiriş, perde duvar gibi
ısı iletkenliği yüksek kısımları yoğuşmanın
en sık rastlanan bölgeleridir ve korozyon
buralarda meydana gelerek yapının taşıma
gücünü çok fazla olumsuz olarak etkiler.
Yoğuşmanın sürekli olduğu bölgelerde
küﬂenme meydana gelme ihtimali de çok
yüksektir. Yoğuşmayı engellemenin birincil
yolu, bina içerisindeki nemli havanın yoğuşabileceği soğuk yüzeylerin yer almamasıdır. Bu da ancak, bina kabuğunun yeterli
kalınlıkta, yeterli ısıl dirençle, doğru tekniklerle uygulanmış ısı yalıtım malzemeleri ile ısı
yalıtımının yapılması sayesinde mümkündür.
Bina içerisinde, standartların öngördüğünden daha yüksek miktarda su buharı olu-
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şumu varsa, yalıtımlı binalarda da yoğuşma
meydana gelebilir. Böyle bir durum ile karşılaşılıyor ise, bina içerisinde yüksek miktarda su buharının oluşumuna sebep olan
kullanım alışkanlıkları değiştirilmelidir. Bu
önlemler, bina içerisinde çamaşırların kurutulmaması, duş esnasında ve sonrasında
banyonun havalandırılması, yemek ve çay
pişirme esnasında aspiratörün çalıştırılması
gibi önlemleri içerebilir.
Yaşadığımız alanlardaki ısı farkları
yoğuşma ile birlikte küf mantar oluşumuna
da yol açar. Bu durum, bir yapının fonksiyonelliğini ve varlığını en çok tehdit eden
unsurlardan biri olmakla birlikte sağlığımızı
da tehdit eden unsurlar arasındadır. Yapımızdaki küf ve mantar oluşumları astım, üst
solunum yolları ve romatizmal rahatsızlıklara
da sebebiyet vermektedir. Isı yalıtımlı evlerde
bu şekilde hijyenik sorunlar oluşmadığı gibi
duvarlarda, hem sağlığınızı hem de gözünüzü rahatsız edici görüntüler yaşanmaz.
Kullanılan yapı malzemelerinin su
buharı geçirgenliğinin büyüklüğü korozyona olumlu veya olumsuz etki eder.
Su buharı geçirgenliği, malzemenin,
belirli sıcaklık, bağıl nem ve kalınlık koşulları
altında birim zamanda birim alandan geçen
su buharı miktarını ifade eder,
(µ değeri düştükçe malzemenin su buharı
geçirgenliği artar, µ değeri yükseldikçe
su buharı geçirgenliği azalır) burada referans noktası havadır.

Havanın buhar direnç faktörü µ=1’dir ve
diğer malzemelerin µ değerleri, o malzemelerin aynı şartlardaki havaya göre kaç
kat daha fazla direnç gösterdiğini belirtir.
Bu sebeple yoğuşma olmaması için dışarıdan yalıtımda düşük µ değeri, dolayısıyla
su buharı geçirgenliği yüksek; içeriden yalıtımda ise yüksek µ değeri, dolayısıyla su
buharı geçirgenliği düşük olan ısı yalıtım
malzemeleri tercih edilmelidir. Su buharı
difüzyon direnci çok yüksek malzemeler su buharının dış ortama geçmesini
zorlaştırıp iç yüzeyde, duvar veya betonarme elemanların içinde yoğuşmaya bu
da korozyona sebep olabilir.
Yapı malzemelerinde yaygın olarak kullanılan çimento harcı donatılı ve donatısız
beton ve tuğla duvarların buhar difüzyon
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Camyünü

direnç faktörleri EPS malzeme için çok yakın
değerdedir. Bu durum diğer yapı malzemelerinde gelen buhar difüzyonunun aynı
hızla iletildiği anlamına gelmektedir. Mineral
yünlerde su buharı geçiş hızında her hangi
bir direnç oluşturmadan su buharının hava
içinde ilerlemesi gibi ilerlemesine izin vermektedir. Bu durum su buharı akış hızının
yalıtım bölgesinden hızlı geçtiği anlamına
gelmektedir. Bunların yanında duvarların
mermer, granit gibi daha yoğun malzemelerle kaplanması durumunda direnç faktörünün ciddi bir dirençle karşılaşacağı ve
yoğuşma ihtimalini güçlendirecektir. Bu
tür su buharı direnç faktörü yüksek malzemelerin her iki yanındaki kısmi basınç
değerleri arasındaki fark büyüyeceğinden
kısmi buhar basınç eğrisinin eğimi artacaktır.
Bunun yanında asfalt kaplama gibi su buharı
difüzyon direnç faktörü çok daha yüksek
malzemelerde yoğuşma riski oldukça artmış olacaktır. Su buharı geçirimsiz boya ve
kaplamalar içinde benzer durumları ortaya
çıkaracağı açıktır.
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1. GİRİŞ

Ü

lkemizdeki yapıların ısıtma ve
soğutma ihtiyaçları için tükettiği enerji çok yüksek olması
sebebiyle bu tüketilen enerjinin
en aza iinndirilmesi hedeﬂenmektedir. Bu
amaçla yürürlüğe giren ilgili yönetmelikler,
ısıl verimliliği yüksek yapıların tasarlanmasını
zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca, mevcut
yapıların ısıl verimliliklerinin denetlenmesi ve
iyileştirilmesine yönelik hasar tespiti çalışmaları da bu yönetmelikler ile birlikte önem
kazanmıştır.
Son dönemde yapılan araştırmalar, duvarların gerçek durumdaki ısıl performanslarının
beklenenden daha düşük olduğunu göstermektedir [1-5]. Bu durum, yerinde yapılan
analizlerin önemini, diğer bir deyişle yapının
içinde bulunduğu gerçek koşullarda cephelerin ısıl verimliliklerinin ölçülmesi gereğini
ortaya koymaktadır. Kızıl Ötesi Isıl Görüntüleme (Infrared Thermography, KÖIG) yöntemi, bu türden yerinde incelemeler (saha
çalışmaları) için kullanılabilecek tahribatsız,
pratik ve yararlı bir analitik yöntemdir [3, 6].
Bu çalışma ile özellikle konut yapılarının
dış cephelerindeki ısıl sorunların çeşitleri,
bu sorunların nedenleri ve yapının ısıl performansına etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda termal kameranın kullanıldığı KÖIG
yönteminden yararlanılmış; yapıların ilgili
yönetmeliklere göre gerçek ısıl performans-
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larını değerlendirebilecek analiz yöntemleri
geliştirilmiştir.

2. MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmada, KÖIG tekniklerinin en
fazla yararlı olabileceği bir ortam olan, içeriden ısınmakta ve dışarıdan soğumakta
olan dış duvarlar çalışma alanı olarak seçilmiş; ülkemizde özellikle konut yapılarında
yaygın inşaatı yapılan duvar çeşitleri üzerinde incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler,
Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yerleşkesi’nde bulunan iki farklı konut yapısı
ve bir fakülte binasında (Şekil 1) yapılmış,
aşağıda listelenen toplam altı farklı cephenin
ısıl performansı irdelenmiştir (Şekil 2):
- Yalıtımlı çift cidarlı pres tuğla kaplı duvar

(D1): 9 cm kalınlığında pres tuğla blok, 5
cm kalınlığında haddeden çekilmiş (XPS)
ısıl yalıtımı, 19 cm kalınlığında boşluklu
tuğla blok.
- Dışarıdan ısı yalıtımlı betonarme perde
duvar (D2):
5 cm kalınlığında genleştirilmiş polistren
(EPS) ısı yalıtım levhası, 20 cm kalınlığında betonarme duvar.
- Dışarıdan ısı yalıtımlı betonarme perde
duvar (D3):
3 cm kalınlığında genleştirilmiş polistren
(EPS) ısı yalıtım levhası, 20 cm kalınlığında betonarme duvar.
- Dışarıdan ısı yalıtımlı gazbeton duvar
(D4): 3 cm kalınlığında genleştirilmiş
polistren (EPS) ısı yalıtım levhası, 20 cm

Şekil 1: KÖIG ile çalışılan yapılar: Villa tipi lojmanlar (solda), üç katlı lojmanlar (ortada), fakülte binası (sağda).

(*) Yalıtım dergisinin 152. sayısından alınmıştır.

Şekil 2: KÖIG ile çalışılan yapılardaki altı farklı duvar tipi.

kalınlığında gazbeton dolgu blok.
Yalıtımsız betonarme perde duvar (D5):
20 cm kalınlığında betonarme duvar.
- Yalıtımsız betonarme perde duvar (D6):
25 cm kalınlığında betonarme duvar.
Isıl görüntüleme çalışması, dış duvarların
içeriden ısınmakta ve dışarıdan soğumakta
olduğu kararlı durumda yapılmış; cephelerin
iç ve dış yüzeylerinden termal kamera ile
tekil görüntüler alınmış; bu görüntülerdeki
yüzey sıcaklık verileri, duvar kesitinin mevcut durumdaki ısıl geçirgenlik değerlerini
(UMEVCUT, W.m-2K-1) tanımlayabilmek için
kullanılmıştır. Bu amaçla, literatürde verilen bazı denklemlerden yararlanılmıştır. Bu
denklemler mevcut yapı cephelerinin özellikleri ve ortam koşullarına göre uyarlanmış
ve sadece ısıl görüntülerinden elde edilen
yüzey sıcaklık verileri ile duvarların gerçek
ısıl geçirimlilik özellikleri belirlenmiştir [1, 2 ,
3]. Her bir cephe için, bu cephedeki duvarın
ısıl performansını temsil edebilecek sekiz
farklı bölgeden elde edilen iç ve dış yüzey
sıcaklarının ortalaması veri olarak kullanılmış; her cephe türünün mevcut durumdaki
ısıl geçirgenlik değeri Denklem 1 kullanılarak
hesaplanmıştır [1, 2].
-

Şekil 3: Villa tipi lojman binasında yalıtımsız betonarme bodrum kat duvarı (D5), en yüksek yüzey
sıcaklığına sahiptir. Bu duvarın dış yüzeyinde, dış ortam sıcaklığına kıyasla 6°C’den fazla yüzey
sıcaklık farklılıklarının mevcut olması, içeriden dışarıya doğru ciddi boyutta ısı kaçışı olduğunu
göstermektedir (Isıl görüntüde dış ortam sıcaklığı: 1,9 ºC, bağıl nem: %43’tür).

göre kendisinden beklenen ısıl geçirgenlik değerleri (UHESAP, W.m-2K-1) ise, TS
825:2013, TS EN 1745:2004 ve TS EN ISO
6946:2007 standartlarında tariﬂenen denklemler esas alınarak hesaplanmıştır [7, 8, 9].
Projesine göre duvar kesitlerinden beklenen
ısıl geçirgenlik değerleri (UHESAP, W.m-2K-1)
Denklem 2 kullanılarak hesaplanmış [6-8,
10]; bu hesaplamalarda duvarı oluşturan
katmanların tasarımlarda kullanılan standart
ısıl iletkenlik değerleri kullanılmıştır (Çizelge 1).

turan her bir katmanın kalınlığı (m); li her
katmanın ısı iletim katsayısı (W.m-1k-1); Rso,
dış yüzeyin yüzeysel ısıl direnç değerini
(m2K.W-1), göstermektedir.
Yapı duvarlarının mevcut durumu yansıtan gerçek ısıl geçirgenlik değeri (UMEVCUT) ile
projesine göre hesaplanmış/tasarlanmış ısıl
geçirgenlik (UHESAP) değeri arasındaki farklılıklar belirlenmiş; ısıl sorunların cinsleri ve
dağılımı ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
(1)

Burada; U, ısıl geçirgenlik değerini
(W.m-2K-1); “ε” , yüzeyin ısıl yayınım katsayısını (birimsiz); Tso, yerinde ölçülen dış duvar
yüzey sıcaklığını (εC); Tout, yerinde ölçülen dış ortam sıcaklığını (εC); Tin, yerinde
ölçülen iç ortam sıcaklığını (εC); v, yerinde
ölçülen cepheye yakın havanın hızını (m/s)
göstermektedir.
Her bir duvar kesitinin, proje verilerine

Cephelerden alınan ısıl görüntülerinin
analizleri, yapı duvarlarında ciddi ısı kayıplarına sebep olan ısıl sorunların var olduğunu,
bu sorunların nerelerde konumlandığını ve
neden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır.

(2)

Burada; Rsi, iç yüzeyin yüzeysel ısıl
direnç değerini (m2K.W-1); d, duvarı oluş-

Cephede var olduğu tespit edilen ısıl
sorunlar ve nedenleri aşağıda listelenmiştir
(Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7):
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Çizelge 1: Projesine göre duvar kesitlerinin ısıl geçirgenlik değerleri [7,9]
Duvar Çeşitleri

TS-825 [7,9]

Malzeme

Sıra No
Yalıtımlı çift
cidarlı pres
tuğla kaplı
duvar (D1)

Dışarıdan
ısı yalıtımlı
betonarme
perde duvar
(D2)
Dışarıdan
ısı yalıtımlı
betonarme
perde duvar
(D3)
Dışarıdan
ısı yalıtımlı
gazbeton duvar
(D4)

Kalınlık

Isı iletim katsayısı

Isıl geçirgenlik değeri

m

λ (WmK)

U (WmK)
0,50

4.4

Sıva

0,02

0,51

7.1

Tuğla duvar

0,20

0,70

10.3

Isı Yalıtım Malzemesi

0,05

0,04

11.3

Hava tabakası

0,02

0,06

7.1

Pres tuğla

0,09

0,42

4.4

Sıva

0,02

0,51

5.1

Donatılı Beton

0,20

2,50

10.3

Isı Yalıtım Malzemesi

0,05

0,04

4.10

Sıva

0,02

0,07

4.4

Sıva

0,02

0,51

5.1

Donatılı Beton

0,20

2,50

10.3

Isı Yalıtım Malzemesi

0,03

0,04

4.10

Sıva

0,02

0,07

4.4

Sıva

0,02

0,51

5.5

Gazbeton

0,20

0,13

10.3

Isı Yalıtım Malzemesi

0,03

0,04

4.10

Sıva

0,02

0,07

Yalıtımsız
betonarme
perde duvar
(D5)

4.4

Sıva

0,02

0,51

5.1

Donatılı Beton

0,20

2,50

4.4

Sıva

0,02

0,51

Yalıtımsız betonarme perde
duvar (D6)

5.1

Donatılı Beton

0,25

2,50

0,60

0,85

0,39

3,43

3,70

Şekil 4: Üç katlı lojman binasındaki dış duvarlarda (D4) ısı yalıtım levhalarının kullanıldığı, ancak levhaların birleşim yerlerinin en sıcak yüzeyler olduğu, dolayısıyla
bu birleşim yerlerinde ısı köprülerinin oluştuğu görülmektedir. Aynı zamanda ısı yalıtımlı yüzeyler dış ortamdan daha yüksek yüzey sıcaklıklarına sahiptir. Bu veriler ısı
yalıtım levhalarının kötü bir işçilikle duvara tespit edildiğini ve ısı yalıtım uygulamasının yetersiz kaldığını göstermektedir (Isıl görüntüde dış ortam sıcaklığı: -3,9 ºC, bağıl
nem: %60’tır).

Şekil 5: Üç katlı lojman binasındaki yalıtımlı betonarme duvarın dış yüzeyi (kiriş kotu) (D3), yalıtımlı gazbeton dolgu duvarın dış yüzeyinden (D4) daha sıcaktır. Bu
durum, betonarme yüzeyde kullanılan yalıtım levhasının çok yetersiz olduğunu ve bu yüzeylerden çok ciddi ısı kaçışının olduğunu göstermektedir (Isıl görüntüde dış
ortam sıcaklığı: -1,0 ºC, bağıl nem: %60’tır).
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Şekil 6: Üç katlı lojman binasındaki yalıtımlı betonarme duvarın dış yüzeyi (kiriş kotu) (D3), yalıtımlı gazbeton dolgu duvarın dış yüzeyinden (D4) daha
sıcaktır. Bu durum, betonarme yüzeyde kullanılan yalıtım levhasının çok yetersiz olduğunu ve bu yüzeylerden çok ciddi ısı kaçışının olduğunu göstermektedir
(Isıl görüntüde dış ortam sıcaklığı: -1,0 ºC, bağıl nem: %60’tır).

Şekil 7: Fakülte binasındaki yalıtımsız betonarme duvarın (D6) dış yüzeyi, dış ortam sıcaklığından yaklaşık 4 ºC daha sıcak; aynı duvarın iç yüzeyi iç ortam
sıcaklığından yaklaşık 4 ºC daha soğuktur. Bu türden bir sıcaklık dağılımı, duvar kesitinin çok düşük bir ısıl dirence sahip olduğunu ve içeriden dışarıya
doğru ciddi düzeyde bir ısı kaybının olduğunu göstermektedir. (Isıl görüntüde dış ortam sıcaklığı: 6,4ºC, bağıl nem: %65; iç ortam sıcaklığı 21°C, bağıl nem
%45’tır).

- Isı yalıtım levhalarının duvara tespitinde
yapılan uygulama hatalarından dolayı ısı
köprüleri oluşmuştur.
- Hiçbir yalıtım malzemesi kullanılmaması
veya yetersiz kalınlıklarda ısı yalıtım levhalarının kullanılması sebebiyle ısıl direnci düşük
duvarlar inşa edilmiştir.

- Isıl direnci düşük olan bölgelerde lokal
yoğuşma sorunları görülmektedir.
Yalıtımsız betonarme duvarlarda (D5) yapılan ısıl analizler, ısı yalıtımı yapılmayan
duvarların gerçek iklim koşullarında ciddi
düzeyde yoğuşma sorunu ile karşı karşıya
olduğunu göstermiştir (Şekil 8 ve Şekil 9).

Dış yüzeyi 5 cm kalınlığında yalıtım levhası
ile kaplanmış betonarme duvarda (D2),
yoğuşma riski azalmıştır (Şekil 8). 3 cm
kalınlığındaki yalıtım levhasının ise yetersiz
kaldığı ve betonarme duvarın (D3) özellikle
iç yüzeyinde yoğuşma riski ile karşı karşıya
olduğu belirlenmiştir (Şekil 9).

Şekil 8: Villa tipi lojman binasının yalıtımlı (D2) ve yalıtımsız (D5) betonarme duvarlarındaki içerden (sıcak ortam) dışarıya (soğuk ortam) sıcaklık değişimini
gösteren eğriler: Yalıtımsız duvarın iç yüzeyden 5 cm derinliklerine kadar olan bölgesinde yoğuşma sorunu olduğu görülmektedir. Aynı dış ortam koşullarında
yalıtımlı duvarda yoğuşma sorunu belirlenmemiştir. (Dış ortam,-1,0 ºC, bağıl nem %60; D2 duvarı: İç ortam, 18 ºC, bağıl nem %45; D5 duvarı: İç ortam, 19,5
ºC, bağıl nem %45).
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Şekil 9: Üç katlı lojman binasının yalıtımlı (D3) ve yalıtımsız (D5) betonarme duvarlarındaki içeriden (sıcak ortam) dışarıya (soğuk ortam) sıcaklık değişimini gösteren
eğriler: Yalıtımsız duvarın iç yüzeyden 3,5 cm derinliklerine kadar olan bölgesinde yoğuşma sorunu olduğunu görülmektedir. Aynı dış ortam koşullarında 3 cm yalıtım
malzemesi ile kaplanan betonarme duvarın (D3) iç yüzeyinde yoğuşma sorunu olabileceği belirlenmiştir. (Dış ortam sıcaklığı: -1 ºC, bağıl nem, 65%; iç ortam sıcaklığı:
19 ºC bağıl nem: %71).

Cephelerin dış yüzeylerindeki sıcaklık
dağılımını gösteren ısıl görüntülerde ısı
köprülerinin olduğu bölgeler ayırt edilebilmektedir. Bu sayede sorunlu bölgelerin
ayıklanarak ve sadece duvarın homojen ısı
dağılımına sahip bölgelerinden yüzey sıcaklık verileri esas alınarak duvarın gerçek ısıl
performansını gösteren UMEVCUT değerleri
hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalara,
yapının dış yüzeyine etki eden rüzgar hızı
dahil edilmekte, bu sayede dış duvar yüzeyi
ile dış ortam arasındaki taşınım ile gerçekleşen ısı transferi hesaplanabilmektedir.
Duvarların mevcut durumunu yansıtan
gerçek ısıl geçirgenlik değerleri (UMEVCUT) ve
projesine göre hesaplanmış ısıl geçirgen-

lik değerleri (UHESAP) arasındaki farklılıklar
Çizelge 2 ve Şekil 10’da özetlenmiştir. Elde
edilen veriler aşağıda değerlendirilmiştir:
-

-

İncelenen altı cephe tipi arasında en yüksek ısıl performans, yalıtımlı gazbeton
duvardan (D4), en düşük performans
ise yalıtımsız betonarme duvardan (D6)
beklenmektedir (UHESAP değerleri).
Yaltımlı duvarların tümünde (D1, D2, D3
ve D4), mevcut performansı yansıtan ısıl
geçirgenlik değerleri beklenenin üzerindedir (UMEVCUT > UHESAP). Kısaca, yalıtımlı
duvarların gerçek ortam koşullarında
gösterdikleri ısıl performans, projelerine
göre hesaplanan değerin altındadır.

- Hesaplamalara göre, yalıtımlı gazbeton
duvarın (D4), yalıtımlı betonarme duvardan (D2) daha iyi bir ısıl dirence sahip
olması beklenmektedir (Bakınız Çizelge
2, UHESAP-D4 < UHESAP-D2). Oysa ki gerçek ortam koşullarında, yalıtımlı gazbeton
duvarın ısıl performansı yalıtımlı betonarme
duvardan daha düşük olduğu görülmüştür
(Bakınız Çizelge, UMEVCUT-D4 > UMEVCUT-D2).
Gazbeton üzerine monte edilen yalıtım levhaları arasında boşluklar tespit edilmiştir
(Şekil 4). Bu türden bir işçilik hatası, ısı köprüsü olan sorunlu bölgelere yakın yüzeylerde ısı kayıplarına ve yoğuşma sorununa
sebep olmakta, tüm duvarın ısıl direncini
ciddi düzeyde olumsuz etkilemektedir.

Çizelge 2: İncelenen cephelerin mevcut durumdaki (UMEVCUT) ve projesinden beklenen (UHESAP) ısıl geçirgenlik değerleri
%’lik FARK

UMEVCUT

UHESAP

WmK

Wm-2K-1

%

D1

0,82±0,33

0,50

65

D2

0,67±0,19

0,60

13

D3

1,21±0,18

0,85

43

D4

0,75±0,43

0,39

95

D5

3,00±0,45

3,43

-13

D6

2,07±0,38

3,70

-44

Duvar Çeşitleri
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(UMEVCUT – UHESAP / UHESAP) x 100
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Şekil 10: Duvarların mevcut durumdaki (UMEVCUT)ve projesine göre hesaplandığı durumdaki (UHESAP) ısıl
geçirgenlik değerleri

-

-

-

5 cm ve 3 cm kalınlıklarındaki ısı yalıtım
levhaları ile kaplanmış betonarme duvarların (D2, D3) ısıl performansları kıyaslandığında, 2 cm’lik ısı yalıtım farkının,
ısıl geçirgenlik değerinde 0,25Wm-2K-1
kadar bir fark yaratması beklenir (Bakınız
Çizelge 2, UHESAP-D3 – UHESAP-D2). Oysa
ki gerçek ortam koşullarında bu farkın
iki katına çıktığı (0,54Wm-2K-1) görülmüştür (Bakınız Çizelge 2, UMEVCUT-D3
-UMEVCUT-D2). Isı yalıtımının yetersiz
olması, beklenenden daha fazla ısı
kayıplarının yaşanmasına ve yoğuşma
riskinin artmasına sebep olmaktadır.
Gazbeton gibi çok gözenekli malzemelerin kullanıldığı duvar kesitlerinin (D4)
gerçek ısıl performansı, beklenenin çok
altında bulunmuştur. Yapı malzemelerinin, özellikle de gazbeton gibi çok
gözenekli malzemelerin kuru haldeki ısıl
iletkenlik değerlerinin hesaplamalarda
kullanılması, yanıltıcı sonuçlar vermektedir. TS 825’te listelenen malzemelerin
ısıl iletkenlik değerlerinin gözden geçirilmesi, %80 bağıl nem koşullarında
dengeye gelen nemli malzemelerin ısıl
iletkenlik değerlerinin listede yer alması
ve hesaplamalarda bu değerlerin kullanılması sağlanmalıdır.
Yalıtımsız betonarme duvarın (D5) projesine göre hesaplanan ve gerçek ortam
koşullarında ölçülerek belirlenen ısıl performans değerleri birbirine yakın bulunmuştur. Burada tek katmalı ve az gözenekli malzemeden inşa edilen betonarme
bir duvara ait ısıl performansın gerçeğe

yakın tahmin edilebildiği görülmüştür.
- İncelenen duvarlar arasında ısıl geçirimlilik değeri en yüksek olduğu, diğer
bir deyişle, en düşük ısıl dirence sahip
olduğu düşünülen yalıtımsız brüt beton
duvar (D6), diğer duvarların tersine,
gerçek ortam koşullarında beklenenden
daha iyi bir performans göstermiştir. Bu
duvarda standartlarda belirtilen ve ısıl iletim katsayısı 2,50Wm-1K-1 olduğu farzedilen donatılı betondan farklı bir malzemenin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Veriler, bu
duvarda ısıl iletkenlik katsayısı çok daha
düşük olan nitelikli bir brüt beton malzemenin kullanıldığını düşündürmektedir.
Sözkonusu malzemenin bu kapsamda
ayrıntılı incelenmesi gerekir.

4. SONUÇ
Sadece kızıl ötesi ısıl görüntüleme (KÖIG)
yöntemi kullanarak bir cephenin ısıl performansı, ısıl geçirgenlik değeri (U, W.m-2K-1)
gibi ısıl parametrelerle tanımlanabilir. Saha
ölçümleri ile hesaplanan ısıl geçirimlilik
değerleri, duvarların gerçek ısıl performansı
hakkında bilgi vermektedir.
Elde edilen veriler, bir dış duvarın gerçek
koşullardaki ısıl performansının, hesaplara
göre tahmin edilenden daha az olduğunu
göstermiştir. Isıl görüntüleme kullanılarak
geliştirilmekte olan nicel analiz yöntemleri,
yapıların ısıl performanslarına göre sınıﬂandırılması çalışmalarına destek olabilir. Bu
sebeplerle, ısıl görüntüleme yönteminin yapı
denetiminde yaygın kullanımının sağlanması
gerekir.
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Isıl İletkenlik Hesaplama
Yöntemlerine Dair Değerlendirme
PROF. DR. İBRAHİM UZUN
ÇEVKAK
KADİR YEŞİLYURT

Isıl İletkenlik Değerinin Belirlenmesi

I

sıl iletkenlik değerinin belirlenmesi için
uygulanan yöntemleri analitik metodlar,
sayısal metodlar ve deneysel metodlar
olmak üzere gruplara ayırabiliriz. Isıl
iletkenlik değeri malzemelerin ﬁziksel bir
özelliği olup her malzeme için farklı değerler
almaktadır. Bu değerleri alırken de malzemelerin sıcaklığına, malzemenin bileşimine,
malzemenin nemine, geometriye ve malzemenin gözenekliliğine bağlıdır.

Isıl İletkenlik Değerinin Teorik Olarak
Belirlenmesi
Malzemelerin ısıl iletkenliklerini belirlemede teorik olarak birçok model ortaya
çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. Farklı
modellerin ortaya çıkmasının nedeni günümüz ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmelerin bir sonucudur. Gözenek yapısı, gözenekteki fazlar, gözenek büyüklüğü, açık veya
kapalı olması durumu parametrelerin varlığı
ve doğru olarak tanımlanmasının zorluğu ısıl
iletkenlik değerinin belirlenmesinin başlıca
nedenidir. EPS malzemelerinin ısıl iletkenliğinin belirlenmesinde literatürde birçok
araştırma mevcuttur fakat burada yaygın
olarak kullanılanları açıklanacaktır [6,10].
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Şekil 1. Açık Hücreli Yalıtım Malzemelerinin SEM Görüntüsü
(a) Karbon Köpük (b) Alüminyum Köpük [46]

Gözenek yapısı bir başka deyişle gözenek miktarının malzeme hacmine oranı (φ),
gözeneklerin büyüklükleri ve şekilleri çok
önemlidir. Durgun hava hücresel kısımlarda çeşitli şekillerde yoğunlaşmaktadır.
Bu nedenden dolayı hücre yapısına göre
açık hücreli ve kapalı hücreli olmak üzere
yapısal ayrıma uğramaktadır. Açık hücreli yapıda mikron seviyesinde Şekil 1.’te
görüldüğü gibi ağ yapısına sahip bir form

göze çarpmaktadır. Burada esas malzeme
hücre duvarlarında yoğunlaşmıştır. Dokular
arasında bulunan boşluklarda tipik olarak
hava bulunmaktadır. Bu yapının en önemli
özelliği hücreler arasında kalan kısmın çapı
her zaman hücre çapından küçük olmasıdır
[10].
Kapalı hücre yapısında ise hücreler çok
ince duvarlar tarafından sınırlanmıştır. En
çok kullanım alanı polistiren ve poliüretan

malzemelerdir. EPS malzemeler üretim
sürecinden dolayı kendine özgü bir yapı
göstermektedir. Kısaca bu yapı çift katlı
gözeneklilik olarak adlandırılabilir.
Genel olarak EPS yalıtım malzemelerinin
gözenekleri iki farklı gözenek tipinden oluşur. Bunlardan birincisi yüzey analizinden
genleştirilmiş polistiren yapıda birçok küçük
parçacık birbirlerine kaynarlar. Böylece
düzensiz şekilde ki gözenekler bu parçacıklar arasında kalır [46,47,48].
Diğer bir gözenek yapısı ise Şekil 2. ile
gösterilen küresel küçük parçacığın SEM’de
100 kat daha büyütülmüş olarak görünen
hücresel gözeneklerdir. Burada bulunan
gözeneklerde hava bulunmaktadır. Kesinlikle hücreler arası boşluklar bulunmamaktadır [48]. Şekil 3.’de ise hücreler arası boşluklar görülmektedir.
Gözenekli malzemelerin efektif ısıl
iletkenlik değerini hesaplamak için literatürde birçok yöntem bulunmaktadır
[48,72,73,74,75,76]. Bunlardan bazıları:
• Paralel modelde; eşdeğer plakaların
yüzeyi ısı akış yönüne paraleldir. Paralel
model efektif ısıl iletkenliğin maksimum
değeri ile sonuçlanan minimum yalıtım sağlar. Paralel durumda efektif ısıl iletkenlik aşağıdaki eşitlikle verilmiş olup burada gözenek
ısıl iletkenliği kf, malzeme ısıl iletkenliği km,
hacimsel oranı φ ve efektif ısıl iletkenlik ise
k ile gösterilmiştir.

(2.2)

• Seri modelde; ısı akışının yönü plaka
yüzeyine dik olduğunda, maksimum yalıtım
ortaya çıkar ve efektif ısıl iletkenlik değeri
minimum olur. Bu durumda efektif ısıl iletkenlik, oluşan kesimlerin iletkenliklerinin
uyumluluk ortalaması ile verilir.

(2.3)

Şekil 2. EPS’lerde Makro ve Mikro Gözeneklerin SEM Görüntüsü
(a) makroskopik (b) hücresel yapı [48]

Şekil 3. Hücreler Arası Boşluğun Kesit Görüntüsü [48]

• Maxwell modelinde; bir kompozit ya da
gözenekli yapıda dağınık haldeki fazların
birbirleri ile temassız olduğu kabul edilir.
Maxwell potansiyel enerji yaklaşımını kullanarak homojen bir ortamdaki rastgele dağılımlı ve birbirleriyle etkileşimsiz homojen
kürelerden oluşan bir karma malzemenin
ısıl iletkenlik değerini aşağıdaki Denklem
2.5 ile açıklamıştır. Burada km sürekli fazın
ısıl iletkenliğini, kf süreksiz fazın ısıl iletkenliğini ve φ ise süreksiz fazın hacim oranını
göstermektedir.

Bu modelde parçacıklar birbirlerinden
etkilenmemektedirler. F iki faz arasındaki
ortalama sıcaklık gradyeninin oranı ve gi
elipsin yarı asal eksenidir.
• Rayleigh modelinde; gözenekler küre
şeklinde ve kübik sırada yerleştirilmiştir. Rayleigh modeli o kadar sabit ve yapaydır ki
pratik durumlarda karışımların ısıl iletkenlik
değerini belirlemeyebilir.
(2.7)

(2.5)

• Geometrik ortalama modelde; iki bileşenli gözenekli bir malzemede efektif ısıl
iletkenlik bileşenlerin ısıl iletkenliği ile hacim
oranlarına bağlı olarak ağırlıklı geometrik
ortalaması ile verilir.

• Fricke ve Burgers modelinde; Maxwell
modelini yeniden düzenlemişler ve gözenek
yapısının elips şeklini kullanmışlardır.

(2.4)

(2.6)

• Bruggeman modelinde; birbirine bağlanmış iki fazın efektif ısıl iletkenlik katsayısını
hesaplamada uygulanabilecek ve ‘efektif
ortam’ kavramını kullanan bir denklem
önermiştir. Bu yaklaşımda iki faz birbirinin
yerine geçebilir roller oynamaktadır. Landauer, gerçekte Bruggeman denkleminin
çözümüne uygun denklemi pratik bir şekilde
ifade etmiştir.
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• Bu yaklaşım ‘Efektif Ortalama Süzülme
Teorisi’ (Effective Medium Percolation Theory, EMPT) olarak adlandırılmaktadır. Burada
δ; km ve kf’ye bağlı bir ifadedir ve değişik
formlar için aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;
(2.8)

(2.9)

• Meredith ve Tobias modelinde; araştırmacılar Bruggeman’ın ifadesini geliştirerek
aşağıdaki ifadeyi önermişlerdir.
(2.10)

• Weiner modelinde; ilk defa elektrik
direnç metodunu kullanarak gözenekli
malzemelerde ısıl iletkenlik değerini tespit
etmiştir. Çalışmasında çözümünü kübik
parçacıkların kübik bir düzende olduğunu
varsayarak işlemlerini gerçekleştirmiştir.
Ayrıca çalışmasında kübik yapılara ek olarak
küresel yapılara uygulamış ve diğer araştırmacıların çözümleriyle uyum içinde oluğunu
ispatlamıştır.

Çizelge 1. Çeşitli Sistemler İçin A Değerleri [54]
Fazın Şekli

Isı Geçişinin
Yönü

A

Küp

Herhangi

2,0

Küresel

Herhangi

1,50

Dağınık Küresel

Herhangi

3

Rastgele Sıralanmış Çubuklar
(En–Boy Oranı = 2)

Herhangi

1,58

Rastgele Sıralanmış Çubuklar
(En–Boy Oranı = 4)

Herhangi

2,08

Rastgele Sıralanmış Çubuklar
(En–Boy Oranı = 6)

Herhangi

2,8

Rastgele Sıralanmış Çubuklar
(En–Boy Oranı = 10)

Herhangi

4,93

Rastgele Sıralanmış Çubuklar
(En–Boy Oranı = 15)

Herhangi

8,38

Eksen Dışı Sıralanmış
Fiberler

Fiberlere Paralel

2L/D (L fiber uzunluğu,
D fiber çapı)

Eksen Dışı Sıralanmış
Fiberler

Fiberlere Dik

0,5

Çizelge 2. Çeşitli Sistemler İçin Φm Değerleri [54]
Parçacıkların Şekli

İçerik Şekli

Φ

Küresel

Kapalı Hekzagonal

0,7405

Küresel

Yüzeye Merkezlenmiş
Kübik

0,7405

Küresel

Hacme Merkezlenmiş
Kübik

0,60

Küresel

Basit Kübik

0,524

Küresel

Rastgele Kapalı

0,637

(2.11)

Çubuk veya Fiber

Eksen Dışı Hekzagonal
Kapalı

0,907

Çubuk veya Fiber

Eksen Dışı Basit Kübik

0,785

Burada ifade edilen n değeri deneysel
bir sabittir ve küresel yapı için 3 olarak alınabilir.

Çubuk veya Fiber

Rastgele Eksen Dışı

0,82

Çubuk veya Fiber

3 Boyutlu Rastgele

0,52

• Lewis ve Nielsen modelinde; araştırmacılar Halpin–Tsai denklemini düzenleyerek
aşağıdaki formata dönüştürmüşlerdir.
(2.12)

• Russel modelinde; efektif ısıl iletkenlik
sayısını tahmin etmek için bir fazdaki küplerin kübik bir yapıda olduğunu varsaymıştır.
Bu faz şekilleri Şekil 4.’de verilmiştir. Eğer
dağınık olan faz katı sürekli faz akışkan ise
efektif ısıl iletkenlik değeri aşağıdaki eşitlikle
verilmiştir.

Denklemde verilen A değeri;

(2.18)

Eğer kf > km ise,
(2.13)

(2.16)

KE ile ifade edilen değer ise Einstein katsayısı olarak ifade edilir.
(2.14)
(2.15)

A ve φm değerleri çeşitli şekil ve ısı geçişinin yönüne bağlı olarak Çizelge 1. ve
Çizelge 2.’den bulunabilir.
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• Cheng ve Vachon modelinde; küresel parçacıklar için uygulamalı bir model
geliştirmişlerdir.
Eğer km > kf ise,

Burada katının ısıl iletkenliği(km), akışkanın ısıl iletkenliği(kf), ve hacimsel oran(φm)
şeklindedir. Eğer bu durumu yani dağınık
yapı akışkan sürekli yapı katı ise Denklem
2.17 ile yazılabilir.

(2.17)

(2.19)

denklemlerdeki B ve C katsayıları ise,
(2.20)

• Woodside ve Messmer modelinde;
araştırmacılar ısı iletimini direnç yaklaşımını
kullanarak üç farklı şekilde gerçekleştiğinin
varsaymışlardır. Bunlar katıdan katıya iletim,
sıvıdan sıvıya iletim, katıdan sıvıya iletim ve
bunun tam tersi şeklindedir.

Şekil 4. Russel Efektif Isıl İletkenlik Modelleri [48]

Burada α + β + γ = 1 ve αγ + β = (1 - θ). α,
β ve γ küp formasyonu için parametreler olup
δ ise F’nin karşıtı şeklinde ifade edilmiştir;
(2.21)

• Brailsford ve Major modelinde; araştırmacılar Maxwell modelini geliştirmişler ve
geniş bir aralıkta kullanımını sağlamışlardır.
Bileşenleri oluşturan her bir fazın belirli oranlarda birleştiğini kabul etmişlerdir. Efektif
ısıl iletkenlik değeri üç fazlı sistemler için
aşağıdaki şekilde tanımlanmış olup c ve
d sırasıyla sürekli ve dağınık fazı simgelemektedirler.

• Springer ve Tsai modelinde;
(2.26)

• Baschirow ve Selenew modelinde;
(2.27)

• Zehner ve Schlünder modelinde;

(2.28)

(2.22)

• Lichtenecker modelinde; iki fazlı sistemin özelliklerini ve davranışlarını tanımlamak
için deneysel bir ifade ortaya atmıştır. Ortaya
konulan bu ifade ise araştırmacı tarafından
karışımların logaritmik kanunu ismiyle anılmıştır. Bu kanuna göre efektif ısıl iletkenlik
değeri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
(2.23)

Burada f ve s sırasıyla gözenek ve katı
kısmı ifade etmekte ve e ise karışımın özelliklerini göstermektedir. Bu ifadeyi logaritmik ifadeden çıkararak aşağıdaki şekilde
tanımlanabilir.
(2.24)

Bruggeman [45] Lichtenecker’in tanımladığı ifadelerin kullanabilirliğini genişleterek
aşağıdaki ifadeleri vermiştir.
(2.25)

Isıl İletkenlik Değerinin Deneysel
Olarak Belirlenmesi
İki sistem arasında veya sistemle çevresi
arasında bir sıcaklık farkı olduğu zaman
enerji transfer edilmektedir. Yalnız sıcaklık
farkından dolayı bir sisteme transfer edilen bu enerjiye, termodinamikte ısı enerjisi
denilmektedir. Diğer taraftan termodinamiğin ikinci kanununa göre ısı, sıcak bir
sistemden daha soğuk bir sisteme doğru
akmaktadır. Isı doğrudan doğruya ölçülemez ve gözlenemez, ancak doğurduğu
tesirler gözlenebilir ve ölçülebilir. Belirli bir
sıcaklık farkından dolayı birim zamanda
geçen ısı miktarının hesabı, mühendislik
açısından çoğu zaman önemli bir problem
olarak ortaya çıkmaktadır. Isı, bir sistem ile
sistemin çevresi arasında yalnız sıcaklık
farkından dolayı geçen bir enerji şeklidir.
Bu enerji miktarı; iletim, taşınım ve ışınım
ısı geçiş şekillerinden birisi, ikisi veya üçü
birden kullanılarak belirlenebilir [43].

Yapı ve çeşitli ısı yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenliğinin ölçümü, kararlı rejimde
ve geçici rejimde olmak üzere iki yöntemle
yapılmaktadır. Alışılmış yöntem, kararlı
durumda ısıtılmış plaka yöntemidir. Bu
metot ile ısıtılmış bir plakanın iki tarafına
simetrik olarak yerleştirilen, levha biçiminde
muayene örneğinin, ortalama ısıl iletkenliği
bulunur. Geçici rejimde ölçüm yapan cihazlar, daha ufak boyutlardaki malzemelerin
ısıl iletkenliğini daha kısa sürede saptayabilmektedirler. Geçici rejimde ısıl iletkenlik
tespit eden yöntemler arasında Angström
yöntemi, Flash yöntemi ve Hot Wire yöntemi
sayılabilir.
Üretilen yeni malzeme sayısının hızla
arttığı günümüzde ısıl iletkenlik değeri,
önceden bilinmesi oldukça zor olduğundan
deneysel olarak bulunması gereken fiziksel
bir özelliktir. Yeni verilerin güvenilirliği için
ısıl iletkenlik değeri ölçümünde kullanılan
deney aletlerinin sistematik hatalara karşı
kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrol için farklı
deney koşullarında, örneğin numune boyutunu veya ısı akım şiddetini değiştirerek,
ölçümler tekrarlanır. Sonra da deney aleti,
ısıl iletkenlik değeri bilinen birkaç malzemenin denenmesi ile kontrol edilir. Özel bir
deney düzeneğini kontrol etmek için seçilen
standart veya standartlar, bu deney aletinin
ölçeceği bütün ısıl iletkenlik değerleri için
kullanılır.
Deney verilerini rapor ederken, malzemeyi tanımlamak için mümkün olduğu kadar
çok bilgi verilmelidir. Bu bilgiler malzemenin
alındığı kaynağını, kimyasal analizini, geçirdiği işlemleri, yoğunluğunu, tane büyüklüğünü, şekli ve boyutları ile ilgili ayrıntıları ve
ısı akımının doğrultusunu içermelidir [56].

Kararlı Rejimde Isıl İletkenlik
Değerinin Belirlenmesi
Isıl özelliklerin ölçümü için geliştirilen
yöntemlerin en eskileri genellikle kararlı
rejim yöntemleri kapsamındadır. Söz konusu
yöntemlerin önemli bir kısmı standartlaştırılmış olup, halen yaygın olarak kullanılmaktadır [60,61]. Kararlı rejim metodu sıvıların
ve katıların ısıl iletkenlik değerini ölçmede
kullanılabilen bir yöntemdir. Bir boyutlu Fourier yasasının kullanımıyla;
(2.29)

elde edilir. Bu metot herhangi bir malzemenin ısı iletim katsayısını doğrudan ölçmek
için kullanılan temel bir metottur.
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Bununla birlikte ısı kaybının ışınım ve
taşınım gibi farklı mekanizmalarda olduğu
durumlar için düşük ısıl iletkenlik değerli
numunede kararlı rejimi sağlamak için uzun
zaman geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle
örneğin adyabatik şartların uygulandığı
durumda ısı akısının gerçek değeri dikkatli
bir şekilde ölçülmelidir [55].
Kararlı rejim esasına göre ölçüm yapan
tekniklerin en yaygın kullanılanları Çizelge
3.’de verildiği üzere; ‘Isı Akısı Ölçme’, ‘Sıcak
Levha’, Sıcak Kutu’ teknikleridir. Her bir aparat kendi içerisinde kontrol ve ölçümleme
şekline göre farklı bileşenler içerebilmekte
ve ek özelliklerine göre fiyatlandırılmaktadır.
Isı akış ölçme tekniğinin ölçüm prensibi
Şekil 5.’de gösterildiği gibi; karesel boyutlara sahip, belli kalınlıktaki ve farklı sıcaklıktaki iki levha arasına yerleştirilmiş test
numunesinden geçen eksenel ısı akısının
ölçümüne dayanır. Isı akısının ölçümü, test
numunesinin alt yüzeyi ile temasta olan ince
bir plakaya üniform yerleştirilmiş kalibreli ısı
akısı sensörleri vasıtası ile gerçekleştirilir. Isıl
iletkenlik değeri, test numunesinin kalınlığı,
sıcaklık gradyanı ve ölçülen ısı akısı yoluyla
belirlenir. Daha büyük boyutlu numuneler
veya daha yüksek ısıl iletkenlik değerine ve
sıcaklık aralıklarında ölçüm için, aynı aparatın yanal yüzeyleri sıcaklık kalibreli levhalar
ile kapatılarak yöntem aynen uygulanabilir
[62]. Bu yöntemle ısıl iletkenlik değeri 2 kcal/
mhoC (2,3 W/mK)’den küçük olan ve levha
halindeki homojen numunelerin ısıl iletkenlik
değerleri tayin edilir [56].
Sıcak levha metodu ASTM C177, TSE
EN 674 standartlarına uygun olarak ölçüm
yapan bir yöntemdir ve şematik olarak Şekil
6.’da gösterilmiştir. Sistemdeki sıcaklık dağılımı sabitlendiğinde, ısıl iletkenlik değeri;

Çizelge 3. Kullanımı Yaygın Kararlı Rejim Teknikleri
Ölçüm Tekniği
Isı Akış Ölçme
(Kalibreli veya Klasik)

Malzeme Cinsi

Sıcaklık Aralığı
(C)

Isıl Özellik Aralığı
(W/mK)

Yalıtım Malzemeleri

-100/200

0,007/1,0

-180/1000

0,0001/2

Sıcak Levha (Düz veya
Silindirik)

Katı, Opak, Kompozitler,

Sıcak Kutu (Kalibreli
veya İzoleli)

Yalıtım, Mermer, Cam ve
Diğer Katkı Malzemesi İçeren
Yapı Kabuğu Elemanları

Yalıtım Malzemeleri

-20/40

Şekil 5. Klasik Isı Akısı Ölçer [62]

Şekil 6. Muhafazalı Levha Deney Sisteminin Genel Görünüşü [55]

(2.30)

Şekil 7.’da gösterilen kalibreli sıcak kutu
tekniğinde ise, yukarıda açıklanan iki teknikten farklı olarak, ısıl iletkenlik değeri yerine,
toplam ısı transfer katsayısı belirlenir. Sıcak
kutu aparatının diğer bir türü, sıcak hacmin
dış yüzeylerine kalın yalıtım tabakası uygulanması suretiyle oluşturulur. Bu durumda
dış yüzeylerden iletimle olan ısı transferi
minimuma indirgenmiş olur.
Şekil 7. Kalibreli Sıcak Kutu Yöntemi [55]
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Isıl Direnç Oranı 0,2 ile
5 (mK)/W arasında
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Çizelge 4. Kullanımı Yaygın Optik Esasa Dayalı Yöntemler

Geçici Rejimde Isıl İletkenlik
Değerinin Belirlenmesi
Geçici rejim metodu, bir enerji girdisi ya
da alternatif akım (AC) ile meydana gelen
sıcaklık değişiminin ölçüldüğü genel bir
metottur. Tam sıcaklık dengesinin sağlanmasına ve özel boyutlu numune grubuna
ihtiyaç duyulmamakta, bu nedenle sıcaklığın hızlı değişebilmesi ve numunenin
küçük ve ince olması bu metotta avantaj
sağlamaktadır [55,58,59]. Buna ek olarak
özellikle yapı malzemeleri gibi düşük ısıl
iletkenlik değerlerine sahip malzemeler için
sürekli rejim yöntemleri tercih edilmemesinin
nedeni sürekli rejime ulaşma süresinin çok
uzun olmasıdır [63]. Mühendislik malzeme
teknolojisindeki hızlı gelişmeyi sürdüren
‘Temas Elemanlı Geçici Rejim Yöntemleri’
konusunda yoğun çalışmalar yapılmakta ve
bu yöntemlerin en yaygın olanları Çizelge
5.’de geçici rejim yöntemleri kapsamına
giren diğer yaygın tekniklerden olan ‘Optik
Esasa Dayalı Yöntemler’ Çizelge 4.’de
verilmiştir. Bu teknikler hassas ölçümler
yapabilmekte fakat çok pahalı bileşenler
içermektedirler ve bu tekniklerden en çok
kullanılanları kısaca açıklanacaktır.
Lazer flaş metodunda ani ısı sinyalleri
lazer tarafından üretilmekte ve numunenin
ön yüzeyinden emilmektedir. Bu ısı sinyali numunenin diğer yüzeyine iletilmekte
ve sıcaklık artışı bir sensör ile izlenmektedir. Lazer flaş yöntemi ile ölçüm yapan
test düzeneği Şekil 8.’de gösterilmiştir
[57,58,59]. Lazer kaynağı vasıtasıyla ısıtılan
numunenin arka yüzeyindeki sıcaklık değişimi cihaz tarafından zamanın fonksiyonu
olarak kaydedilir. Numune arka yüzeyindeki
sıcaklık değişimi,
(2.31)

Ölçüm Tekniği

Malzeme Cinsi

Lazer Flash Tekniği

Elmas, süper metaller,
polimerler ve seramikler

Angström Tekniği

Metal ve alaşımlar, elmas,
yarı–iletkenler, çok tabakalı polimer ve seramik
kompozitler

Ayarlı Işın Tekniği

Metaller, polimerler, seramikler

Foto termal Teknikler

Katı malzemelerden oluşan
küçük numuneler

(2.32)
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Isıl Özellik Aralığı
(W/mK)

-100/3000

0,1/1500

-100/1300

0,5 ve üzeri

300/2000

1/500

-50/500

0,1/200

Çizelge 5. Kullanımı Yaygın Temas Yüzeyli Geçici Rejim Teknikleri
Ölçüm Tekniği

Sıcaklık
Aralığı (C)

Isıl Özellik
Aralığı
(W/mK)

Cam, gıda maddesi, seramik

-50/500

0,1/5

Fırın malzemeleri; mineral, cam, plastik,
granül ve parçacık içeren katı, sıvı ve
gazlar

-40/1600

0,001/20

Toprak, mineral, katı ve erimiş polimer ve
gıda maddeleri, lastik tozu

-50/500

0,05/20

-40/400

0,05/50

-70/700

0,05/200

Malzeme Cinsi

1)Çizgisel Isı Kaynağı

Sıcak Şerit

a)

b)

c)

Sıcak Tel

İğne Sensör

2)Düzlemsel Isı Kaynağı

a)

Periyodik Sinyal

b)

Doğrusal Sinyal

Sıcak Plaka - Doğrusal
Sinyal

c)

3)Disk Isı Kaynağı

ile ifade edilir. Burada Q numunenin ön
yüzeyinden emilen enerji, d ve r sırasıyla
numunenin kalınlığı ve yarıçapıdır. Sistemde,
ölçüm yapılacak sıcaklık değerlerine ulaşıncaya kadar numunenin sıcaklık değerleri
bilgisayar sistemi tarafından sürekli analiz
edilir ve veri tabanındaki standart eğri ile
karşılaştırılarak ısıl yayılım katsayısı değerleri elde edilir. Isıl yayılım katsayısı numune
kalınlığı d ve ısı transfer yarı süresi t1/2 kullanılarak aşağıdaki Denklem 2.32 ile bulunur.

Sıcaklık Aralığı
(C)

a)

Gustafsson Sensörü

Polimer, taş ve kaya, seramik, bazı alaşımlar, ısıl yalıtkanlar, su ve yağ numuneleri, topraki mineral, lastik, parçacık,
toz, bazı yapı malzemeleri, erimiş gıda
maddesi ve erimiş polimerler
Metaller, alaşımlar, seramikler, cam ve
polimerler, fırın malzemeleri, kompozitler
ve toz metalürji ürünleri

Lazer flaş tekniğinde çok geniş sıcaklık
aralığında (170 K–2900 K) ölçümler yapabilmektedirler [62]. Bu teknikte yüksek sıcaklık
ölçümleri için numunede radyasyona bağlı
hasara neden olmamak için önlem alınmalıdır. Yarı geçirgen bir numune için yüzeyde
siyah bir kaplamaya ihtiyaç duyulmakta
olup, ince bir numune için sıcaklık artışı
dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.

Kızgın tel metodu ASTM C 1113, TSE EN
993 standardına göre akışkan ve katıların
ısıl iletkenlik değerini doğrudan ölçen tipik
bir temaslı geçici rejim metodudur. Kızgın
tel metodunun çalışma prensibi basit bir
şekilde Şekil 2.32.’de verilmiştir. Kızgın tel
metodunun çalışma prensibi, ısıl iletkenlik
değeri belirlenecek numune üzerinden sabit
bir elektrik akımı geçirilerek ısıtılır.

EPS

ÇEVRE DOSTU ISI YALITIM MALZEMESİ
Ekonomik
Yüksek performans
Çevre dostu

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
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Isınan numunenin sıcaklık değişimi ∆T
çeşitli zaman değerlerinde ölçülür. Meydana
gelen ısı tüm yönlerde ışımaktadır ve bu malzeme içindeki sıcaklığın zamanla artmasına
neden olmaktadır [65,66]. Malzemenin ısıl
iletkenlik değeri basit bir formülle hesaplanabilir;

(2.33)

Burada r0 ve t telin yarıçapı ve uzunluğu,
k belirlenecek ısıl iletkenlik değeri ve Cte ise;

Şekil 8. LFA–457 Lazer Flaş Deney Düzeneği [55]

(2.34)

Denklem 2.34’te verilen γe Euler sabitidir
ve değeri yaklaşık olarak 0,57721’dir [64].

Şekil 9. Kızgın Tel Metodu [64]

Disk ısı kaynağının kullanıldığı ısıl iletkenlik belirleme yönteminin şematik olarak şekli
Şekil 10.’de gösterilmiştir. Bu yöntem numunelerin; ısıl iletkenlik, ısıl yayılım ve özgül ısı
gibi termal özelliklerini belirlemede yardımcı
olur. Bu yöntemin temeli geçici ısı tekniği
temeline dayanmaktadır. Disk ısı kaynağı
çift spiral şekline sahip olan bir sensör içerir.
Bu sensör numunenin sıcaklığının arttırılması
için bir ısı kaynağı olarak görev yapar ve
zamana bağlı sıcaklık artışını kaydederek
ısıl iletkenlik değerini tespit eder [67].
Her bir metot teknik avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Lazer flaş tekniği oda sıcaklığının altındaki sıcaklıklardan ana malzemenin erime sıcaklığına kadar kolayca kullanılabilmektedir, oysa diğer teknikler sadece
düşük sıcaklıklarda kullanışlıdır. Bununla
birlikte flaş tekniği kaplama ve ana malzemenin kalınlığına kritik bir şekilde bağlıyken,
diğer teknikler için bu söz konusu değildir.
Deney metotlarının bu avantaj ve dezavantajlarını kullanarak oluşturulacak olan cazip
bir yaklaşım, oda sıcaklığına yakın değerlerde diğer yöntemlerin her birini kullanarak
ölçüm yapmak, daha sonra yüksek sıcaklık
ölçümleri için lazer flaş tekniğinin kullanımıdır [55,57]. n

Şekil 10. Disk Isı Kaynaklı Ölçüm Cihazı [67]
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Statik Çalışmaya Katılmayan
ASMOLEN EPS Bloklar
Üzerinden “G” Belgesi ve Etiketi

H

•

akkında ulusal standart bulunmayan veya bunlardan sapma
gösteren malzemelere ve yapı
elemanlarına dair tasarım ve
yapım sistemlerine ilişkin olarak, ulusal yapı
mevzuatı dikkate alınarak kullanıma uygunluk belgesi verilmektedir. Bahsi geçen ulusal
teknik onaya bağlı olan G işareti, ülkemizde
CE işaretine tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir
işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen
bir etikete, malzemenin ambalajına veya
malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek
kullanılır.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı
Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) hususlarına göre, yapıda kullanılan malzemeler
aşağıdaki özellikleri sağlamalı ve koşulları
bakımından CE veya G işareti taşımak
zorunda olup bu koşullarda ilgili standartlarında açıklanması istenen beyan değerlerini
vermek zorundadır.

Mekanik Dayanım ve Stabilite
Yangın Durumunda Emniyet
Hijyen, Sağlık ve Çevre
Kullanım Emniyeti
Gürültüye Karşı Koruma
Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası
•

•

•

•

•

Binalarda statik çalışmaya katılmayan EPS asmolen bloklar için de Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı gerekli denetimleri gerçekleştirmiş ve hala gerçekleştirmektedir. Bakanlığın Türk Standartları
Enstitüsü’nden aldığı bilgi doğrultusunda
bu bloklar; TS EN 14933 İnşaat mühendisliği uygulamaları için ısıl yalıtım ve haﬁf
ağırlıklı dolgu mamulleri - Fabrikasyonla
imal edilmiş genleştirilmiş polistiren (EPS)
– Özellikler, TS EN 13163 Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Genleştirilmiş polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller – Özellikler veya TS EN 15037-4 Öndökümlü beton
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mamuller - Dişli döşeme sistemleri - Bölüm
4: Genleştirilmiş polistiren (EPS) bloklar
standartları ile değerlendirilememektedir.
Bu ürünü kapsayan herhangi bir harmonize standardın bulunmamasından dolayı
da 2014 yılında TSE çalışmalara başlamış
ve 11.07.2014 tarihinde TSE-UTO-RD 011
numaralı Ulusal Teknik Onay dokümanını
hazırlamıştır.
G Belgelendirmesi ile ilgili olarak TSE
ve İTBAK (İnşaat Teknik Değerlendirme ve
Bilimsel Araştırma Kurumu) Avrupa Teknik
Değerlendirme Kuruluşu (EOTA) tarafından yetkilendirilmiş olup, EPS Asmolen ile
ilgili G belgelendirmesi yapılmak üzere bu
2 kurum tarafından başvurular alınmaya
başlanmıştır.
Üreticilerin sorumlu olduğu, Ulusal Teknik Onay dokümanında belirtilen testlerden kısaca bahsetmemiz gerekirse;

1. Mekanik Dayanım ve Stabilite
• Geometri: Blok boyutları üretici tarafından beyan edilmeli ve teknik onay
dokümanında ve kullanım ve montaj
dokümanlarında belirtilmelidir. Uzunluk,
genişlik, gönyeden sapma, yüzey düzgünlüğü TS EN 13163’e uygun olmalı
ve TS EN 13163’e göre sınıﬂandırılmalıdır.
• Basınç Dayanımı: TS EN 13163 Madde
4.3.4’e teste tabi tutulduğunda asgari
CS(10)30 sınıfını sağlamalıdır.

2. Yangın Durumunda Emniyet
• Yangına Tepki: Malzeme, TS EN ISO
11925-2 standardına göre test edilerek, TS EN 13501-1’e göre sınıﬂandırılmalıdır. Malzemenin asgari E sınıfı
olması gerekmektedir. Üretici asmolen
blokların kullanıldığı döşeme sistemini

piyasaya arzında tanımlamalı ve bu sistemin de yangın sınıfı asgari A2, B veya
C sınıfını sağlamalıdır.
• Yangına Direnç: Üreticinin, ürünün
kullanılabilmesine ilişkin beyan ettiği
döşeme sisteminde; döşemenin alt
yüzeyinde yangından koruyucu bir
tabaka olduğu takdirde, binalarda
asmolen blokları kullanabilir. Sistemin
yangın dayanımı TS EN 15037-1 Ek
K’da belirtilen şartlar çerçevesinde
belirlenmeli ve TS EN 13501-2 standardına göre sınıﬂandırılmalıdır. Tıpkı
yangına tepki testinde olduğu gibi,
piyasaya arz esnasında sistem tanımlanmalıdır.

blokların uygunluk değerlendirme sistemine bakıldığında, yangına karşı tepki
sınıﬂandırması Sistem 1, diğer konu başlıklarındaki sistem özelliği ise Sistem 2+
üzerinden değerlendirilmelidir. Bunun
anlamı ise; üreticiler Ulusal Teknik Onay
kapsamında bulunan ve yangına karşı
tepki dışındaki testleri kendi laboratuvarında uygulayabilir.
EPS asmolen üretici ﬁrmalarının izlemesi gereken yol, TSE Ankara Belgelendirme Müdürlüğü’ne veya İTBAK’a yapılacak olan başvuru, teknik onay doküma-

nında istenilen testlerin yapılması (yeterli
teçhizat bulunmaması durumunda yaptırılması), beyan değerlerinin oluşturulması,
ürüne ait performans beyanın, G etiketinin
ve teknik dosyanın hazırlanması şeklinde
sıralanabilir. TSE veya İTBAK, yıllık rutin
periyotlarda üreticileri denetleyecek ve
uygunluklarını kontrol edecektir. Bu süre
içerisinde üreticiler, ürettikleri EPS asmolen blokların, verdikleri Performans Beyanı
dokümanındaki ve etiketteki değerleri sağladığından emin olmalıdırlar ve kayıtlarını
tutmalıdırlar.

3. Hijyen, Sağlık ve Çevre
Bu madde altında herhangi bir şart
aranmamaktadır.

4. Kullanım Emniyeti
Bükme dayanımı EN 12089’e göre tayin
edilir. Mamullerin bükme dayanımı seviyesi en az 50 kPa olmalıdır.

5. Gürültüye Karşı Koruma
Beyan edildiği takdirde, “TS EN 15037-1
Ek L (hava ile yayılan sesin yalıtımı ve
darbe ile oluşan sesin yalıtımı)” kapsamında değerlendirilmelidir.

6. Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası
Beyan edildiği takdirde, “TS EN 12667
Yapı malzemeleri ve mamullerinin ısıl
performansı-Mahfazalı sıcak plaka ve
ısı akış sayacı metotlarıyla ısıl direncin tayini-Yüksek ve orta ısıl dirençli
mamuller” kapsamında değerlendirilmelidir.
Statik çalışmaya katılmayan asmolen

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER YÖNETMELİĞİ

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

Yönetmeliğin; Ek-1

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

Kuruluş No.

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

Firma

İmalatçının Adı veya Tescilli Markası

Adres

İmalatçının Kayıtlı Adresi

Fabrika

YIL

0YYY-0XXX

Standart Numarası
Ürün Tipi
X
İlave Bilgiler

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

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

(E) Uygunluk Teyit Sistemleri

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

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

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

TSE-UTO-RD 011 EPS Dokümanında ki yapılması gereken testlerle alakalı kısaca değinilmesi gereken Fabrika Üretim
kontrolünü TS EN 13163 Standardında Ek B’de bulunan tablo vasıtasıyla yapılacak rutin testlerin üretim müddetince hangi
aralıklarla yapılması gerektiği aşağıdaki tablodadır.
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ÜYELERİMİZ
EPS Mamül Üretici Üyelerimiz
ADANA

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

AFYON

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

ANKARA

MENPOR ISI YALITIM İNŞAAT A.Ş.
Saraykent Sanayi Bölgesi Saraykent Cadde 16/B
Kazan /Ankara
Tel : 0532 651 40 08
info@menpor.com.tr
www.menpor.com.tr
PANELSAN ÇATI VE ÇEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulv. Maşlak İş Merk. No: 20/14
İskitler / Ankara
Tel : 0312 342 03 82
Faks : 0312 342 03 80
info@panelsan.com
www.panelsan.com
TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI İNŞ. MALZ.
YALITIM PRO. SAN. LTD. ŞTİ.
Demirciler Sit.2.Cd.No:6 Siteler / Ankara
Tel : 0312 864 06 50
Faks : 0312 351 22 73
info@tipor.com.tr
www.tipor.com.tr

ANTALYA

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

BALIKESİR

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

BARTIN

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

BATMAN

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

BURSA

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

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

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

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

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

ÇORUM

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

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

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

ELAZIĞ

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

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

ESKİŞEHİR

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

HATAY

GÖKÇE EPS STRAFOR PLASTİK İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Akçay Mah. Güzelköy Yeşilyurt Mevkii No:128
İskenderun / Hatay
Tel : 0326 626 16 02-03
gokcestrafor@hotmail.com

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

ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mah. Aydınlık Cd. No:68 Tuzla / İstanbul
Tel : 0216 393 15 57
Tel : 0216 393 11 72
orcan@orcangroup.com
www.orcangroup.com
ÖZKAR STRAFOR SAN.LTD.ŞTİ.
Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No: 69
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel : 0212 545 55 61
Faks : 0212 545 45 56
info@ozkarstrafor.com.tr
www.ozkarstrafor.com.tr
SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Barış Mah. Beldiye Cad. Ginza-Lavinya D: 258/259
Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr
TRAKYA EPS STRAFOR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Mimarsinan Silivri Mah. Semt Köstemir Cad.No:50 Silivri / İstanbul
Tel : 0212 728 81 84
Faks : 0212 728 81 85
info@trakyaeps.com
www.trakyaeps.com
YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Arnavutköy / İstanbul
Tel : 0212 597 87 34
Faks : 0212 597 87 35
bilgi@yonyapi.com.tr
www.isolion.com.tr

KAYSERİ

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

ad.

D.ŞTİ.

anbul

Tİ.

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. A.Ş.
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

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

ŞANLIURFA

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

TEKİRDAĞ

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

TRABZON

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

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

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

ORDU

VAN

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

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

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
ADANA

ASCHEM PETRO KİMYA SANAYİ A.Ş.
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi 01920
Ceyhan / Adana
Tel : 0322 634 22 10
www.aschem.com.tr

İSTANBUL

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

SAKARYA

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

SUPPORTING ORGANIZATIONS

EPS Silver ile

Sınıf Atlama

Zamanı

EPS Silver, standart beyaz EPS’ye göre ısı
yalıtım özelliği önemli oranda geliştirilmiş yalıtım
malzemesidir.
Taneciklerine özel kızılötesi emicilerin veya
yansıtıcılarının eklenmesinin bir sonucu olarak
radyasyon yöntemi ile ısı iletkenlik özelliği önemli
ölçüde elimine edilmiştir.

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

