EKİM 2018 • YIL: 8 / SAYI: 28

EPS Sanay Derneğ Dergsdr.

AB’de Yalıtım Kalınlığının Gelşm
Enerj Vermllğ Yalıtım
Kalınlıkları İlşks
Isı Yalıtım Kalınlıkları En Az 2 Kat Artmalı

BAŞKANDAN
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Bu Günler El Brlğ le Aşacağız!

Ü

lke olarak geçtiğimiz
bu ekonomik sıkıntılar
ile dolu süreçte,
ülke sanayisine ve
ekonomisine katkıda bulunmak bir
vatandaşlık görevidir. Bu günleri
aşabilmek adına, her zamankinden
daha çok çalışmalıyız. Kısa vadeli
planlar veya günlük kaygılar ile
hareket etmek, yapılacak en büyük
hata olacaktır. İmal edilen ürünlerin
ve sağlanan servislerin kalitesinden
ödün vermek, haksız rekabete yol
açacak şekilde hareket etmek, kurları
ve enflasyonu bahane ederek haksız
ilave kazanç sağlamak gibi unsurlar
sanayimize ve ülke ekonomimize
daha çok zarar verecektir.
Ülkemiz ekonomisi ve sanayisi,
başta enerji olmak üzere, hammadde
ve diğer üretim girdilerinde ne
yazık ki yurtdışına ve dövize
bağımlıdır. Bu sebepten, döviz kuru
dalgalanmalarından ülke ekonomisi
ve sanayisinin geneli gibi EPS
sanayimiz de oldukça yüksek oranda
etkilenmektedir. Buna ilave olarak,
mevduat ve kredi faizlerinin yüksek
olması sanayicilerimizin işletme
sermayesi için gerekli finansman
giderlerinin artmasına ve yeni yatırım
yapacak sanayicilerimizin yatırımlarına
ancak yüksek maliyetler ile finans
kaynağı bulabilmelerine sebep
olmaktadır. Faizlerin yüksekliğinin
bir diğer etkisi de yatırımcıların ve
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hane halkının varlıkları ile menkul
ve gayrimenkullere yatırım yapmak
yerine, bunları mevduat gibi araçlarda
değerlendiriyor olmalarıdır.
Tüm bu genel ekonomik
olumsuzlukları aşabilmek adına,
ülkece tasarruf etmek, yapılması
gerekenlerin başında gelmektedir.
Bunun için de hem sanayideki,
hem de konut, ofis, hastane, AVM,
kamu binaları gibi binalardaki enerji
tüketimini azaltmak ve enerjiden
tasarruf etmek, enerjide çok yüksek
oranda yurtdışına bağımlı olduğumuz
için ülke ekonomisi adına atılacak
en büyük adımlardan biri olacaktır.
Sanayicilerimiz, üretim maliyetlerini

“Bu günler aşablmek
adına, her zamanknden
daha çok çalışmalıyız. Kısa
vadel planlar veya günlük
kaygılar le hareket etmek,
yapılacak en büyük hata
olacaktır.”
düşürmek adına, enerji verimliliği ve
tasarrufu konularında zaten yıllardır
çalışmaktadırlar. Ancak, konut,
hastane, AVM gibi binalarda ısıtma,
soğutma, aydınlatma, pişirme vb.
için kullanılan enerjinin daha verimli
kullanılabilmesi adına atılması gereken
daha birçok adım vardır. Enerji
verimliliği bilincini yaygınlaştırmak,
konuyla ilgili farkındalık yaratmak,
enerji verimliliği için gerekli yasal
düzenlemeleri oluşturmak ve yürürlüğe
sokmak, bu yasal düzenlenmelerin
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi
için gerekli finansman modellerini
oluşturmak, enerjiyi daha uygun
maliyetler ile elde etmek, enerji verimli
üretim yapmak, enerjiyi daha verimli
kullanan cihazlar üretmek gibi birçok
unsur, kamu kurumları, sanayiciler,
enerji tedarikçileri, finans kuruluşları
ve son kullanıcılar gibi konunun tüm
www.epsder.org.tr

paydaşları tarafından sahiplenilmelidir.
Bilindiği üzere, binalarda konfor
şartlarından ödün vermeden, diğer
yöntemlere göre daha az maliyetle
hayata geçirilebilen en etkin enerji
tasarrufu yöntemi, doğru detayda,
doğru özellik ve kalınlıkta ısı yalıtımı
yapmaktır. Ne yazık ki, ülkemizdeki
enerji verimliliği ve ısı yalıtımı seviyesi
ile ısı yalıtım kalınlıkları, gayrisafi
milli hasılası bizden daha yüksek
olan birçok ülkeden ve kendi enerji
kaynaklarına (petrol, doğalgaz) sahip
olan birçok ülkeden daha geri kalmış
bir durumdadır.
Ülkemizde binalardaki ısı enerjisi
ihtiyaç hesabı, BEP-Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği ve TS
825-Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına
göre yapılır ve sadece ısıtma enerjisi
talebine yönelik unsurları içermektedir.
Örneğin, ortam soğutması ya da
yardımcı enerji gibi diğer enerji
tüketim alanlarıyla ilgili hesaplamalar
bu yönetmelik ve standartta yer
almamaktadır. Hesaplamalarda,
illerimiz farklı derece gün bölgeleri
ayrılmış olup yeni binaların ve
yenilenecek binaların çatı, cephe,
pencere ve döşemelerine yönelik
asgari gereksinimler bulunmaktadır.
Yani, yapılan bina ısıtma ihtiyacı
hesaplamaları sonucu ortaya çıkan ısı
yalıtım kalınlıkları, kanunen yapılması

Ülkemzde bnalardak
ısı enerjs htyaç hesabı,
BEP-Bnalarda Enerj
Performansı Yönetmelğ
ve TS 825-Bnalarda Isı
Yalıtım Kurallarına göre
yapılır ve sadece ısıtma
enerjs talebne yönelk
unsurları çermektedr.
gereken asgari seviyeyi tarif etmektedir.
Elbette, bu asgari ısı yalıtım kalınlığının
üzerinde, daha kalın yapılacak her ısı
yalıtımı, hem ısıtma hem de soğutma
için kullanılan enerjiden daha fazla
tasarruf edilmesine imkân verecektir.
Isı yalıtım uygulamalarında kullanılan
sistemler içerisindeki ısı yalıtımı
malzemesinin kalınlığı arttıkça, ısıl
direnç ve buna bağlı olarak ısı yalıtımı
artar ve kullanılan enerji miktarı
azaltılmış olur. Sistem içerisindeki tüm
sarfiyatlar ve işçilik aynı iken, ısı yalıtım
levhasının kalınlığının arttırılması için
ödenecek az bir fark ile ısı yalıtımının
verimliliği artacak ve karşılığında çok
daha az enerji maliyeti ile sistemin
kendisini amorti etmesi sağlanacaktır.
Günümüzde enerjiye duyulan

ihtiyacın artması ve bundan kaynaklı
dışa bağımlılığın azaltılması için,
mevcut standart ve yönetmeliklerin
revize edilerek binalardaki enerji
limitlerinin düşürülmesi gerekmektedir.
Bu limitlerinin düşürülmesinde en etkili
unsurların başında, binalara uygun
kalınlıkta ısı yalıtımı uygulanması
gelmektedir.
Enerji verimliliğin arttırılmasına
yönelik, başta Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı önderliğindeki çalışmalar
olmak üzere, ilgili tüm platformlarda
EPSDER olarak konunun diğer
paydaşları ve sivil toplum örgütleri ile
birlikte katkı vermekteyiz ve benzer
çalışmalara ülkemizin milli menfaatleri
için daha da ağrılık vereceğiz. l
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EPSDER – EPS Sanay Derneğ, 3. Uluslararası Karayolları,
Köprüler ve Tüneller İhtsas Fuarı’nda Sektörü Tanıttı

U

laştırma ve Altyapı Bakanlığı
öncülüğünde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası
Yollar Federasyonu teknik desteğiyle,
3. Uluslararası Karayolları, Köprüler
ve Tüneller İhtisas Fuarı 3 Ekim 2018
tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
Çok sayıda yerli ve yabancı firmanın
katıldığı fuarın açılışı Karayolları Genel
Müdürü Abdulkadir Uraloğlu tarafından
yapıldı. Tamamlanan ve devam eden tüm
mega projelerin, karayolu ulaşım sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu belirten
Uraloğlu, fuar ve benzeri organizasyonların, büyük proje ve yatırımlarımız ile
uluslararası arenada kazandığımız haklı
prestiji sergilemesi bakımından önemini
vurguladı. 2002 yılı sonunda başlatılan
bölünmüş yol hamlesiyle 20 bin 168
km'nin tamamlandığını, 570 km uzunluğunda 8.544 köprü ve 460 km uzunluğunda 357 tünelin trafiğe açık olduğunu
ifade eden Uraloğlu, "Hayal olan birçok
proje bugün uluslararası alanda büyük
değer görüyor, bizler sadece mühendislik
değil, sanat eseri yapıyoruz." dedi.
2000'li yıllarda başlanan kamu-özel
sektör ortaklığı projelerinin, önemli kilo-

metre taşları olduğunu aktaran URALOĞLU, "Başarıların mutlaka yeni
başarılarla ayakta kalacağının bilinciyle
çalışmalarına yön veren kurumumuz,
ülkemizin ve milletimizin gurur duyacağı
daha birçok projeyi hizmete sunmak için
yoğun çaba ve mesai sarf etmektedir."
dedi. Konuşmasının ardından EPSDER
standını ziyaret eden Uraloğlu, stantta
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı
Erdem Ateş ve EPSDER Yönetim Kurulu
Üyesi Emin Özgür tarafından karşılandı.
EPS Sanayi dışında, karayollarında hafif
dolgu malzemesi olarak kullanılan GEO-

FOAM ürünü hakkında bilgi verildi.
Dünya’da yol yapım uygulamalarında
sıklıkla kullanılan ürünün Türkiye’de hızlı
bir ivme ile özel sektör uygulamalarında
kullanıldığı bilgisi verildi. Bundan sonraki
süreçte ürünün sağladığı avantajlar nedeniyle daha da sık kullanılacağı yönünde
izlenim edinildiği ifade edildi.
Fuarın ikinci günü EPSDER Danışmanı Dr. Görkem İçöz tarafından, katılımcı ve ziyaretçiler tarafından yoğun bir
ilgi ile izlenen “Alternatif Bir Zemin Islahı
“GEOFOAM” Mühendislik ve Karayolları Uygulamaları” sunumu yapıldı. l

EPSDER Akadem, TMMOB Eskşehr Şubes şbrlğyle
“Isı Yalıtımı, Standart ve Yönetmelkler” Semner Düzenlend

I

sı yalıtımı, ısı yalıtım farkındalığı, enerji verimliliği, yenilikçi inşaat mühendisliği uygulamaları gibi konularda
ders, seminer ve eğitim vermek, işbirliklerini geliştirmek
misyonu ile EPSDER bünyesinde kurulan EPSDER Akademi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
işbirliğiyle 11 Ekim 2018 tarihinde “Isı Yalıtımı, Standart ve
Yönetmelikler” konulu seminer düzenledi. EPSDER Yönetim
Kurulu İkinci Başkanı Sayın Kaan Maşlak ve EPSDER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hikmet Çetin’in katılımlarının yanı
sıra kentin kamu ve özel sektör çalışanlarının ve öğrencilerin
yoğun ilgi gösterdiği seminer, EPSDER Danışmanı Sayın Prof.
Dr. İbrahim Uzun tarafından verildi. l
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EPSDER, Karayolları 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi’ne Katılıyor

Ü

lkemiz karayolu taşımacılığında söz sahibi olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün,
Yollar Türk Milli Komitesi ile müştereken 2008 yılından bugüne kadar
düzenlediği ve karayollarımızın özellik
ve nitelikleri ile sorun ve darboğazlarının ele alındığı, dünyadaki yeni uygulamalar ve gelişmeler ışığında geleceğe
yönelik çözüm önerilerinin irdelendiği
Karayolları 4. Ulusal Kongresi, 28-29
Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilecek. KGM Halil Rıfat
Paşa Konferans Salonunda düzenlenecek Kongre’nin destekleyen kurumları
arasında EPSDER yerini alacak.
Karayolları 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi’nde, ülkemizin karayolları; planlama,
proje, finansman temini, yapım, işletme,
bakım ve onarımında karşılaşılan sorunlar gibi çeşitli boyutları ile ele alınacak;
son dört yılda dünyadaki araştırmalar,
gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri
tartışılacak, ayrıca ülkemiz ulaşımındaki
diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir
yaklaşım içinde değerlendirilerek, sistemler arası birlikteliğin sağlanması üzerinde

durulacak.
Kongrede yapılacak sunumlar iki
grupta toplanacak;
Birinci gruptaki sunumlar, karayolunun sosyal, yönetsel ve ekonomik yönlerini ele alan konuları kapsayacak olup
sunumlar, Komite bünyesinde akademisyen ve uzmanlardan oluşturulan Bilim
Kurulu’nca seçilen bildirilerin sahipleri
ve davetli konuşmacılar tarafından yapılacak. Bu sayede, toplumun geniş bir
kesimini ilgilendiren “Karayolu Kavramı”nın çeşitli yönleriyle ele alınması,
kamuoyunda bu konuda zaman zaman

dile getirilen bazı soru ve yanlış anlamalara bu oturumlardaki sunum, konuşma
ve soru-cevap uygulamaları ile açıklık
kazandırılarak, konu hakkında daha
geniş bir kesimde farkındalık yaratılması
amaçlanıyor.
İkinci gruptaki sunumlar, Kongre
konuları bağlamında hazırlanan ve Bilim
Kurulu tarafından seçilen teknik ağırlıklı
bildirilerden oluşacak. Mümkün olduğunca özgün olması istenen bildirilerden
Bilim Kurulu’nca uygun görülenlerin
tamamı, Kongre Bildiriler Kitabı’nda
yer alacak. l

EPSDER Akademi,
Kırıkkale Üniversitesi’nde
“Isı Yalıtımı, Standart ve
Yönetmelikler” Semineri
Düzenliyor

E

PSDER Akademi kapsamında işbirlikleri
devam ediyor. Üniversite işbirliklerinin
bir sonraki halkası Kırıkkale’de olacak.
1 Kasım 2018 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Şehit Aydın Çopur Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilecek seminerde İnşaat ve Makina
Mühendisliği bölümü öğrencilerine “Isı Yalıtımı,
Standart ve Yönetmelikler” konusunda güncel
bilgiler aktarılacak. l
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Türkye İMSAD Başkanı Ferd Erdoğan:

“Enerj Vermllğyle Mll Ekonommze
Büyük Katkı Sağlayablrz”

E

nerji ihtiyacının yaklaşık yüzde
70’inin ithalat yoluyla karşılandığı ülkemizde, yalıtım ve
enerji verimliliği Türkiye ekonomisi ve vatandaşları açısından büyük
önem taşıyor. İthal ettiğimiz enerjinin
ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilen
bölümünün yarısını israf ediyoruz. Ülke
olarak binalarda kullandığımız enerji
miktarı, sanayinin de önüne geçmiş
durumda. Dolayısıyla, yalıtım konusu
hepimizi yakından ilgilendiriyor.
Isı yalıtımı uygulamaları ile ısıtma ve
soğutma amacıyla harcanan enerjiden
ortalama yüzde 50 tasarruf sağlanıyor.
Eğer enerjimizi boşa harcamadan tasarruf etmek istiyorsak, bir an önce binalarımızı standartlara uygun kalınlıklarda
belgeli ürünler ile belgeli uygulayıcıları
tercih ederek ısı yalıtımı yaptırmalıyız.
Böylece, enerji tasarrufuyla cari açığın
düşürülmesini de sağlayabiliriz.
Türkiye’nin mevcut yapı stokunun
yalıtım açısından gelişmiş ülke standartları ve hedeflenen enerji verimliliği açısından çok geride olduğu biliniyor. Mevcut
ısı yalıtım standartlarımız da maalesef AB
standartlarının çok gerisinde. Kaldı ki,
AB 2020 yılının sonundan itibaren tüm
yeni yapılarda sıfıra yakın enerji tüketen
yapılar yapılmasını zorunlu kıldı. Dola-
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yısıyla bizlerin de enerji verimliliği konusuna daha büyük önem vermemiz lazım.
Yeni ve mevcut binalarda enerji verimliliğini artırmak için ‘Enerji Performansı’
hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi
gerekiyor. Enerji Performans Sözleşmeleri; enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projeleri sayesinde elde edilen
maliyetteki azalmaları kullanarak, bu
tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan bir finansman

yöntemidir. Dünyadan örneklere bakacak
olursak; Almanya’da enerji performans
sözleşmelerinin %75’i, ABD’de ise
%82’si kamu tarafından uygulanıyor.
Enerji Bakanlığı tarafından 2017
yılında Türkiye’de toplam 166 kamu
binasında enerji verimliliği ile ilgili etüt
çalışmaları yapıldı. Yapılarda aydınlatma,
ısıtma, soğutma, yalıtım ve enerji üretimi gibi alanları kapsayan bu çalışmanın
sonucuna göre; 26 hastane, 72 okul, 13
yurt, 8 üniversite, 36 idari bina, 8 havaalanı, 3 cezaevinin enerji verimli hale
getirilmesi için toplam 180 milyon 493
bin TL’lik yatırım yapılması gerekiyor.
Bu yatırımla elektrik ve ısı verimliliği ile
yılda 54 milyon 425 bin TL’lik tasarruf elde ediliyor. Böylece yatırım maliyeti
sadece 3,3 yılda karşılanabiliyor. Bu tip
örneklerin çoğaltılması gerekiyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜYÜK
BİR FIRSAT
Kentsel dönüşüm süreci konutlarda
enerji tasarrufunun artırılması açısından
büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle enerji
performansının Türkiye’de hızla benimsenerek yaygınlaşması için kamu, özel
sektöre örnek olmalı. Ayrıca tüm stratejilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması
amacıyla özel sektörü de kapsayacak bir

www.epsder.org.tr

Enerji Verimliliği Ajansı’nın yapılandırılması, sistemin başarısı için ilk uygulamalar arasında görülmeli. Kentsel dönüşüm projelerini yapan ve anlatan, önemli
projelerin sözcüleri ile konuştuğumuzda
dahi, bunların büyük çoğunluğunun iklim
değişikliği, enerji verimliliği ve sera gazı
salımı konularını birer pazarlama aracı
olarak kullandıklarını görüyoruz. ‘Peki, o
halde nasıl yaptınız? Binalar dönüşmeden
önce ne kadar enerji tüketip havaya ne
kadar sera gazı salıyorlardı? Sizin projeniz sonrası durum nedir?’ sorularına tatmin edici bir yanıt alamıyoruz. Özellikle
belediyelerin yaptığı dönüşümlerde, binaların, konutların Enerji Kimlik Belgesi
konusunda karşılaştığımız tablo üzücü.
Dolayısıyla ülkemizde hala bu konuda
bilgi eksikliği var. Başta uygulamacılar
olmak üzere mimarlar, mühendisler ve
müteahhitlerin de içinde olduğu sektör
temsilcilerine yönelik, enerji verimliliği
konusunda güncel bilgi ve gelişmeleri
aktarmaya ağırlık vermeliyiz.
Son yayınlanan ‘Ulusal Enerji
Verimliliği Eylem Planı 2017-2023,
önemli bir mevzuat. 2018-2023 arasında
uygulanacak 55 Eylem Planının 12’si,
binaları kapsıyor. Söz konusu 12 eylem,
yeni yapılacak ve mevcut binaların verim
sınıflarının iyileştirilmesi, kamu sektöründeki tasarruf potansiyelinin hayata geçirilmesi, binalarda yerinde üretimin ve
yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir bina envanteri
çalışmasının yapılması ve bütün kesimlere
hitap eden farkındalık çalışmalarını içeriyor. Türkiye’de birincil enerji tüketimi
2015 yılında 129,7 MTEP olarak gerçekleşerek, 2005’ten 2015’e kadar %46
oranında artış gösterdi. Son eylem planı
ile Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedefleniyor. Ayrıca
2023 yılına kadar %23,9 MTEP tasarruf
sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.
Bununla birlikte enerji verimliliğinin çevresel etkilerinin yanı sıra sağlık
ve sosyal alanda da etkileri yadsınamaz.
Örneğin, AB’nin yayınladığı bir raporda
sağlık alanında enerji verimliliği kaynaklı
sağlanan faydaların yıllık bazda kümülatif
biriktiği belirtiliyor. Buna göre AB’nin
2030 yılı için %27 olan enerji verimliliği
www.epsder.org.tr

hedefinin %30’a çıkarılması ile GSYIH’da
%4’e varan artış, 3 milyon kişiye ilave
istihdam ve sağlık giderlerinde 28 milyar
euro azaltım sağlanabileceği öngörülüyor.
%40’lık bir hedef olması durumunda ise
her yıl yaklaşık 77 milyar euro tasarruf
sağlanabilecektir. Bu tasarrufların çoğu,
emisyonlardaki azalmadan kaynaklanmaktadır. İç mekan hava kirliliği kaynaklı
sağlık sorunları, genel tasarrufların büyük
bir bölümünü oluşturmaktadır.
ÜNİVERSİTE-STK-SANAYİ
İŞBİRLİĞİ ETKİN OLARAK
KULLANILMALI
Enerji verimliliği konusunda eğitim
ve bilinçlendirme çalışmaları aralıksız sürmeli. İyi uygulama örneklerinin
devamlılığı sağlanmalı ve eğitim
çalışmaları pekiştirilmeli, enerji mühendisliği yaygınlaştırılmalı. Enerji verimliliği konusunda mesleki eğitimi (mimarlar,
makine ve inşaat mühendisleri) ve genel
eğitimi ayırmak lazım. Üniversitelerde
enerji verimliliği ve yapı malzemeleri
dersleri ile ilgili yapılan ve yapılacak
çalışmaların önemi büyük. Bu amaçla
‘Üniversite-STK-Sanayi’ işbirliği etkin
olarak kullanılabilir. Biz Türkiye İMSAD
olarak bu konuda bir takım çalışmalar
yapıyoruz. Sektörel ihtiyaçlardan türeyen 16 adet çalışma komitemiz, hem özel
sektör hem üniversiteler hem de kamu ile
işbirliği yapıyor. Örneğin, Türkiye Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi, 2016
yılından beri bir yandan yurtiçindeki ve
yurtdışındaki gelişmeleri takip ederken,
diğer yandan yıllık iş planına göre eğitim
konusuna ağırlık verdi. Özellikle özel üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği
ve makine mühendisliği bölümlerinden
mezun olan öğrencilerin inşaat malzemeleri konusundaki bilgilerini artırmak, sektördeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak amacıyla Okan
Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ile
işbirliği yapıldı. Çevre Dostu Malzeme ve
Sürdürülebilirlik Komitelerinin yürüttüğü
çalışmalar kapsamında projelendirilen
“Yapı Ürünlerinin Üretim-Kullanım
Döngüsü Dersi” de Yıldız Teknik Üniversitesi’yle yapılan işbirliği çerçevesinde
2015–2016 sezonunda Mimarlık Fakültesi’nde başladı. Yaşar Üniversitesinde

ise İnşaat Malzemeleri Dersi 2 dönem
devam etti. Türkiye İMSAD olarak, sürdürülebilirlik kavramının daha iyi ve daha
kalıcı olması adına üniversite ve sanayi
işbirliğinin önemli bir iyi uygulama örneği
olduğuna inanıyoruz.
“BELGELİ MALZEMELERİN
BELGELİ YOLCULUĞUNDAN
EMİN OLMALIYIZ”
Türkiye inşaat sektörü, malzeme kalitesinin yanı sıra, mimarlık ve mühendislik
açısından güvenli bir yapının üretilmesi
için tüm donanıma, bilgi birikimine ve
yetkinliğe sahip. Güvenli ve kaliteli yapıların inşa edilebilmesi için mevzuattaki tüm
eksiklerin giderilmesi ve güçlü bir denetim
mekanizması oluşturulması sağlanmalı.
Özellikle denetimde yaşanan aksamalar
ne yazık ki, yapı kalitesinde suiistimallere
neden olabiliyor.
Sektördeki en temel ve büyük sorunların başında, etkin piyasa denetimi ve
Yapı Yasası’nın olmaması geliyor. Türkiye’de çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyaç
var. Bu yasanın çıkarılması, bir sektörü
değil, tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle
olacaktır. İnşaat malzemelerinden yapı
izinlerine kadar pek çok aşamada kontrol mekanizmasının dikkatli ilerlemesi,
inşaatlarda sağlam zemin, inşaat malzemelerinde sağlık ve güven unsurlarının
ön planda tutulması gerekiyor. Denetimdeki aksaklıkları çözemezsek kalitesiz ve
plansız yapılaşmadaki sorunların önüne
geçmemiz mümkün değildir.
Kaynakların doğru kullanılması adına
en efektif yol, birlikte ortak akıl ve ortak
çözüm üreterek en yüksek katma değeri
yaratmak olmalıdır. Doğru malzemenin
doğru yerde doğru proje ile ve doğru
ellerde yapıldığından; belgeli malzemelerin belgeli yolculuğundan emin olmalıyız. Hiçbir malzemenin kendiliğinden bir
yapının herhangi bir yerinde yer alması
mümkün değildir. Bu nedenle içerde ve
dışarda, ithalatta ve ihracatta denetim
ve gözetim son derece önemlidir. Biz
Türkiye İMSAD olarak “geçerli yönetmeliklere kesinlikle uyarak, doğru proje,
doğru malzeme, doğru uygulama, doğru
denetim, doğru onaylama ve sorunsuz,
tartışmasız yalıtım” tanımını benimsiyoruz. l
EPS HABER • Ekm 2018
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Türkye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2017

Yalıtım Malzemeler

Y

alıtım malzemeleri inşaat
sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaya başlanan
ve aynı zamanda kamu
düzenlemeleri ile kullanımı zorunlu
kılınan malzemelerdir. Yalıtım malzemeleri yangın, ısı, su, ses-gürültü yalıtımında kullanılmakta ve ürünler ana
işlevleri ile örneğin ısı yalıtım malzemeleri gibi adlandırılmaktadır.

Ancak yalıtım malzemeleri çok farklı
hammaddelerden üretilmekte olup sanayi
ve dış ticaret ürün sınıflandırmalarında
yine çok farklı ürün grupları altında dağınık olarak bulunmaktadırlar. Bu nedenle
yalıtım malzemeleri ile ilgili olarak sayısal veriler üretilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Sanayi ve dış ticaret sınıflamalarında kullanılan ana hammaddeye
göre isimlendirmeler yapılmaktadır. Bu

nedenle ısı, yangın vb. gibi işlevsel ayrım
yapmak da güçleşmektedir.
GİRİŞİM SAYISI VE ÜRETİM
Yalıtım malzemeleri ile ilgili sanayi
ürün sınıflandırmasına bağlı olarak kapsanan ürünler ve bu ürünlerde üretim
yapan girişim sayıları aşağıda sunulmaktadır. Ancak üretim ile ilgili olarak yeterli
veri bulunmamaktadır.

YALITIM MALZEMELERI GIRIŞIM SAYILARI
YALITIM MALZEMELERİ

2014

2015

2016

Bitümlü karışımlar (doğal veya suni agregalar ile bir bağlayıcı olarak bitüm veya doğal asfalt esaslı olanlar)

43

43

54

Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden, gözenekli

58

64

66

Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, poliüretanlardan, gözenekli

32

33

29

Tabaka, levha ve şeritler, vulkanize kauçuktan

13

12

15

Cüruf yünü, kaya yünü (taş yünü) ve benzeri mineral yünler ile bunların karışımları (dökme, tabaka veya rulolar
halinde olanlar)

9

11

10

Pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler ile bunların
karışımları

6

42

2

Başka yerde sınıflandırılmamış ısı/ses yalıtım malzemelerinden karışımlar ve ürünler

21

19

17

Çatı yapımında kullanılan veya su yalıtımında kullanılan keçeler, bitüm esaslı olanlar (rulolar halinde), asfalt
veya benzeri malzemeden ürünler

25

23

24

Bitüm esaslı diğer ürünler (rulolar halinde), asfalt veya benzeri malzemeden ürünler

3

3

5

Bitüm esaslı ürünler (rulolar halinde olanlar hariç), asfalt veya benzeri malzemeden ürünler

10

8

10

Cam tülü, cam elyafından (cam yününden olanlar dahil)

3

2

1

1

-

Ağlar, keçeler, şilteler ve paneller, dokusuz cam elyafından
Diğer eşyalar, cam elyafından veya tekstil olmayan lif, yığın, flok (tüy) ve diğerlerinden

3

3

4

Diğer eşyalar, kokiller, koruyucular, tüp veya boruların yalıtımı için kullanılanlar, cam elyafından

4

2

3
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YALITIM MALZEMELERİ İHRACAT GÖSTERGELERİ
BİRİM FİYAT
DOLAR/KG

YILLAR

TON

MİLYON DOLAR

2014

109.939

148,6

1,35

2015

99.416

118,2

1,19

2016

102.045

110,6

1,09

2017

116.322

123,2

1,06

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

YALITIM MALZEMELERİ İTHALAT GÖSTERGELERİ
BİRİM FİYAT

YILLAR

TON

MİLYON DOLAR

2014

93.361

170,5

1,83

2015

85.072

144,9

1,70

2016

83.334

143,9

1,73

2017

89.848

161,9

1,80

DOLAR/KG

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

TÜRKİYE’NİN YALITIM MALZEMELERİ İHRACAT PAZARLARI 2017
SIRA

ÜLKE

İTHALAT (Dolar)

1

ALMANYA

33.493.877

2

ÇİN

17.067.615

3

ABD

14.125.465

4

FRANSA

13.019.841

5

İNGİLTERE

11.763.592

6

HOLLANDA

7.444.553

7

İSPANYA

7.198.446

8

İTALYA

6.015.813

9

GÜNEY KORE

5.755.352

10

SLOVENYA

5.595.985

TOPLAM İHRACAT
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

www.epsder.org.tr

161.903.451

DIŞ TİCARET
Türkiye son on yılda yalıtım malzemelerinde üretim kapasitesini genişleterek artan oranda ihracat da yapmaya
başlamıştır. 2015 yılında pazar koşullarına bağlı olarak yaşanan gerileme ardından ihracat miktar olarak 2016 ve 2017
yılında yükselmiştir. 2017 yılında 116.322
ton ihracat gerçekleşmiştir. Değer olarak
ise ihracat 2017 yılında 123,2 milyon
dolara ulaşmıştır. İhracat birim fiyatları
ise son üç yıldır gerilemektedir.
Üretimin artması ve artan üretim
kalitesi ile birlikte Türkiye’nin yalıtım
malzemeleri ithalatı durağanlaşmaya
başlamıştır. Bununla birlikte 2017 yılında
161,9 milyon dolar değerinde 89.848 ton
yalıtım malzemesi ithalatı yapılmıştır.
İthalat birim fiyatları ise son dört yıldır
durağan olup ihracat birim fiyatlarının
üzerindedir.
İHRACAT PAZARLARI VE
TÜRKİYE’NİN İTHALAT
YAPTIĞI ÜLKELER
Türkiye yalıtım malzemeleri ihracatının büyük bölümünü yakın ve komşu
ülkelere yapmaktadır. İhracatta ilk üç
sırada İsrail, Irak ve Katar yer almaktadır. İlk on ihracat pazarı içinde diğer
ülkelere ihracat büyüklükleri birbirine
yakın gerçekleşmektedir.
Türkiye’nin yatırım malzemeleri
ithalatında ilk sırayı 33,5 milyar dolar ile
Almanya almaktadır. Daha sonra birbirlerine yakın büyüklükleri ile Çin, ABD
ve Fransa gelmektedir. Yalıtım malzemeleri ithalatı daha çok gelişmiş ülkelerden
yapılmaktadır. Slovenya onuncu sıradadır.
DÜNYA TİCARETİNDE PAYIMIZ
VE SIRALAMAMIZ
Dünya yalıtım malzemeleri ihracatı
2014 yılında 16,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında ise gerilemiştir. 2017 yılında ise dünya ihracatı yüzde
5,7 artarak yeniden 15,0 milyar dolara
ulaşmıştır. Türkiye’nin dünya yalıtım malzemeleri ihracatında payı 2014 yılında
yüzde 0,9 olduktan sonra 2015 ve 2016
yıllarında düşmüştür. 2017 yılında ise tekrar yüzde 0,82’ye yükselmiştir.
Dünya yalıtım malzemeleri ihracatında ilk sırada 1,87 milyar dolar ile ABD
EPS HABER • Ekm 2018
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TÜRKİYE’NİN YALITIM MALZEMELERİ İTHALATI YAPTIĞI ÜLKELER 2017
SIRA

ÜLKE

1

DÜNYA YALITIM MALZEMELERİ
İHRACATÇILARI

İHRACAT (Dolar)

İSRAİL

13.866.664

2

IRAK

11.790.889

3

KATAR

6.274.037

ÜLKE

İHRACAT
(Dolar)

1

ABD

1.871.582.882

2

ALMANYA

1.517.538.172

3

ÇİN

1.376.358.231

4

MALEZYA

718.683.400

5

RUSYA

624.931.723

6

İNGİLTERE

620.074.636

7

BELÇİKA

608.311.170

8

HOLLANDA

546.517.408

SIRA

4

BULGARİSTAN

5.777.918

5

GÜRCİSTAN

5.472.058

6

TÜRKMENİSTAN

5.104.775

7

MISIR

5.046.926

8

KKTC

4.581.043

9

AZERBAYCAN

4.153.043

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

10

YUNANİSTAN

3.777.418

DÜNYA YALITIM MALZEMELERİ
İTHALATÇILARI

TOPLAM İHRACAT

123.146.579

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

YALITIM MALZEMELERİ İHRACATININ DÜNYA İHRACATI İÇİNDE PAYI
TÜRKİYE İHRACAT

DÜNYA İHRACAT
MİLYON DOLAR

TÜRKİYE PAY %

YILLAR

MİLYON DOLAR

2014

148,6

16.499

0,90

2015

118,2

14.862

0,79

2016

110,6

14.224

0,78

2017

123,2

15.040

0,82

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

9

KANADA

542.270.338

10

FRANSA

471.812.466

29

TÜRKİYE

110.647.759

TOPLAM İHRACAT

14.223.671.000

SIRA

ÜLKE

İTHALAT (Dolar)

1

ÇİN

1.595.861.649

2

ABD

1.326.917.304

3

ALMANYA

1.056.567.517

4

KANADA

801.141.256

5

FRANSA

623.893.070

6

MEKSİKA

475.540.805

7

İNGİLTERE

468.320.951

8

HOLLANDA

347.112.350

9

İTALYA

337.732.130

10

AVUSTURYA

319.061.962

24

TÜRKİYE

143.877.501

TOPLAM İTHALAT

14.476.262.000

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Türkiye’nin Dünya Yalıtım Malzemeleri İhracatında Payı Yüzde
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yer almaktadır. Almanya ikinci, Çin ise
üçüncü büyük ihracatçıdır. Malezya ve
Rusya ilk üç ülkeyi izlemektedirler. Daha
sonraki beş ihracatçı ülke gelişmiş ülkelerdir. Türkiye yalıtım malzemeleri ihracatında 29. sırada yer almaktadır.
Üç büyük ihracatçı ülke Çin, ABD ve
Almanya sıra değişikliği ile aynı zamanda
ilk büyük üç ithalatçı ülkedir. Diğer iki
büyük pazar Kanada ve Fransa’dır. Meksika da ilk on büyük ithalat pazarı içinde
bulunmaktadır. Türkiye dünya ithalatı
içinde 24. sırada bulunmaktadır. l
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TEKNİK

EDMAR MEUWISSEN
EUMEPS – Avrupa EPS Üreticileri Birliği
Genel Sekreteri

AB’de Yalıtım Kalınlığının Gelşm

A

vrupa Birliği, binaları Enerji
Birliği Stratejisini en önemli
öğelerinden birisi olarak
tanımladı. AB web sitesinde
konuyla ilgili şu açıklama yer alıyor:
AB’deki enerji tüketiminin yaklaşık %
40’ı, CO2 emisyonunun ise % 36’sı binalar
tarafından yapılmaktadır. Halihazırda,
AB binalarının yaklaşık % 35’i 50 yaşın
üzerindedir ve bina stoğunun yaklaşık %
75’i enerji verimli bina kapsamında değilken, bina stoğunun sadece % 0,4-1,2’si
(ülkeye bağlı olarak) her yıl yenilenmektedir. Bu nedenle, mevcut binaların daha
fazla yenilenmesi, AB’nin toplam enerji
tüketimini potansiyel olarak % 5-6 oranında, CO2 emisyonlarını ise yaklaşık %
5 oranında azaltarak önemli ölçüde etki
yapma potansiyeline sahiptir.”
Bu strateji, enerji güvenliğini artırmayı
ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi
amaçlıyor. Geliştirilmiş enerji performansı
sadece emisyonları azaltmakla kalmıyor,
aynı zamanda enerji bağımlılığını, tüketici
maliyetlerini, enerji ihtiyacını da azaltıyor. Aynı zamanda inşaat sektöründe
yatırımları teşvik etmeyi ve genel olarak
ekonomiyi ve istihdamı desteklemesi de
hedefleniyor. Dolayısıyla, binaların enerji
verimliliği, Paris’teki İklim Değişikliği
Konferansı’nda AB’nin taahhüt ettiği
küresel ısınma hedefinin temel noktasıdır.
Binaların enerji verimliliği hedefi potansiyelini gerçekleştirmek için sıkı bir takip
gerekiyor, bunun için de doğru kuralların
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koyulması gerekli.
Bu yıl, AB’nin binaların enerji performansını iyileştirmeye yönelik yasama
araçlarından olan Enerji Verimliliği
Direktifi (EED) ve Binaların Enerji Performansı Direktifi’nin (EPBD) gözden
geçirilmesi süreci tamamlandı. EED
incelemesinde bir anlaşmaya varıldı,
ancak detayların hala üzerinde çalışılıyor. 2019 yılında EED metni Resmi
Gazetede yayınlanacak. Sonrasında ise
18 aylık bir süre içerisinde üye devletlerin
ulusal mevzuatlarına adapte etmesi hedefleniyor. Ana hedef, 2030 yılına kadar %
32,5 oranında enerji verimliliği hedefinin
tutturulması ve enerji şirketlerine yönelik
nihai enerji tüketiminin % 0,8 azaltılması
zorunluluğudur, ki bu zorunluluk (madde
7) 2050 yılına kadar uzatılmıştır.
Haziran 2018’de EPBD yönergesi
(2018/844/EU) yayınlandı. Üye devletlerin 10 Mart 2020’ye kadar bu yönergeleri
yerel yasalarına aktarmaları istendi. Bu
çalışmayla birlikte, EPBD AB ülkelerinin 2050 yılına kadar ulusal yapı stoklarında karbon salınımını durdurmayı
amaçlayan uzun vadeli yalıtımlı yenileme
stratejilerini oluşturdu. EPBD tarafından,
tüm yeni binaların 31 Aralık 2020 yılına
kadar sıfıra yakın enerji kullanan binalar (NZEB) olması gerekliliği belirtildi.
(Kamu binaları için ise bu uygulama 31
Aralık 2018 tarihinde başlayacak.) Enerji
performans sertifikalarının tanıtılması ile
binaların enerji performansı konusunda

farkındalık artmaya devam ediyor. Bina
satış veya kiralama sürecinde sertifikanın beyanı ve ilan sürecinde ise binanın
enerji performans sertifikasını göstermenin zorunlu olmasına karar verildi.
Binaların enerji performansını artırmak için verilecek teşvikler önem taşıyor,
ancak sonuç elde etmenin en etkili yolu
ilgili yönetmeliklerde minimum gereksinimleri belirlemektir. Artan gereksinimler, aşağıda yer alan grafikte gösterildiği
gibi, son on yılda sürekli artan bir yalıtım
kalınlığı neden oluyor. (Grafik, Almanya’da ortalama yalıtım kalınlıklarının
artışını mm olarak gösteriyor.) Grafik,
EPS’nin önemli bir kısmının, aynı kalınlığa sahip beyaz EPS levhadan kabaca %
20 daha iyi bir yalıtım değerine sahip olan
gri malzeme olduğunu dikkate almamaktadır. Ayrıca yenilenmiş binaların büyük
bir bölümüne zaten yalıtım yapılmıştır.
Bu durumda eski levha yerinde kalırken
üzerine yeni (daha ince) bir levha eklendiği anlamına gelir. Bu durumlarda yeni
eklenen levha daha ince olacaktır.
Bu nedenle, yalıtım için en büyük
etki, AB ülkelerinin yeni binalar için en
uygun minimum enerji performansının bulunması, mevcut binaların büyük
ölçüde yenilenmesi ve (çatı, duvar ve
zeminlerinin) yalıtımlarının arttırılmasıdır. Bu yüksek asgari gereklilikler geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülmüştür ve
bir süreç hala devam etmektedir. Çeşitli
ülkelerdeki ETICS (mantolama) duvar
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yalıtım kalınlıklarının 2017 ortamalarının birbirine yaklaştığı aşağıdaki grafikte
görülmektedir. Binanın diğer bölümlerinde de benzer gelişmeler görülmektedir.
Bunun için ülkeler adım adım yalıtım
zorunluluklarını yükseltmekte ve NZEB
(Sıfıra Yakın Enerji Kullanan Bina) konseptini uygulamaktadırlar. Bu durum, 31
Aralık 2020 tarihi itibariyle zorunludur.
Yalıtım kalınlıklarını arttırmak için
kanuni zorunluluklar dışında Alman KfW
kriterleri gibi sübvansiyonlar ve yenileme
için uzun vadeli krediler gibi teşvik programları da kullanılmaktadır.
Bu yaklaşımın gerçekten işe yaradığı, binanın dış duvarlarında 27.5 cm
EPS yalıtım uygulanan Kranichstein’da
(Almanya) 1991 yılında tamamlanan EPS
pasif bir ev sayesinde kanıtlanmıştır
Bir başka örnek ise, EPS ile yalıtılan Viyana’daki apartmandır. Isı talebini
önceki seviyeye göre % 95 oranında
düşürmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Binaların enerji verimliliğine
yönelik iddialı hedef politikası sadece sağlık, konfor ve kişisel tasarruf için değildir,
aynı zamanda kamu mali durumunun
da iyileşmesine yardımcı olur. Kopenhag Enstitüsü’nce yapılan bir çalışma ile
kanıtlandığı üzere, kayıp vergi gelirleri
ve yüksek Enerji Verimliliği senaryosuna
ilişkin sübvansiyonlar, enerji tasarrufu,
teşvik ve sosyal yardımların azalması
nedeniyle fazlasıyla telafi edilmektedir.
Daha da önemlisi, daha iyi yalıtılmış
evlerle iyileşen vatandaş sağlığının kamu
sigorta ve sosyal destek maliyetlerine olan
faydalarıdır. l
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Proje verileri
İnşa Yılı: 1991
Alanı: 624 m²
Isı talebi: 10.5 kWh / m²yıl
Kaynak: Passvhaus Insttut

Proje verileri
İnşa Yılı: 1888
Yenileme: 2012 - 2014
Yerleşim alanı: 618 m²
Kat alanı çatı katı uzantısı: 215 m²
Yenileme öncesi ısı talebi: 178 kWh / m²yıl
Tadilattan sonra ısı talebi:
7.6 kWh / m²yıl
Kaynak: Andreas Kronberger

KAMU MALİYESİNİN FAYDALARI

EPS HABER • Ekm 2018

15

MAKALE

ÖZGÜR KAAN ALİOĞLU
Austrotherm Genel Müdürü

“Ulusal Enerj Vermllğ Eylem Planı (EVEP)
2017-2023” Hedefler Doğrultusunda

Isı Yalıtım Kalınlıkları En Az 2 Kat Artmalı
“EPS Isı Yalıtım Malzemeler sektörü nezdnde alınacak aksyonlar EPSDER koordnasyonu le
yürütülmel, tüm sektör paydaşları tarafından sahplenlmel ve devlet tarafından teşvk edlmeldr.”

E

nerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi, enerjide arz güvenliğinin
sağlanması, dışa bağımlılıktan
kaynaklanan risklerin azaltılması, düşük
karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin
korunması gibi ulusal stratejik hedeflerimiz dikkate alındığında, enerji verimliliği
ve paralelinde enerji tasarrufu ülkemiz
için tüm paydaşların üzerlerine düşen iş
ve sorumlulukları eksiksiz olarak, dikkatle
ve ivedilikle ele alması gereken en önemli
konuların başında gelmektedir.
Sürdürülebilir kalkınmanın giderek
önem kazanması enerji verimliliğine
yönelik çabaların değerini de artırmaktadır. Bu durum, bütün ülkeleri enerji
verimliliğine yöneltmiş ve bu konudaki
kararlı adımları hızlandırmıştır. Nüfus
artışı, refah düzeyinin yükselmesi, hizmet
sektörünün güçlenmesi ve sanayileşme
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gibi nedenlerden dolayı ülkemizin enerji
kullanımı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı
artmaktadır.
Bu doğrultuda ilgili stratejik hedeflerin belirlenmesi, yol haritasının oluşturulması ve disiplinler-paydaşlar arasındaki
koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması
amacıyla, 2007 yılında yürürlüğe giren
Enerji Verimliliği Kanunu ile başlayan
dönüşüm sürecinin sürdürülebilirliğinin
temini için, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü” tarafından hazırlanan ve
yürütülecek olan “Ulusal EVEP 20172023”;
1. Bina ve Hizmetler
2. Enerji
3. Ulaştırma
4. Sanayi ve Teknoloji
5. Tarım
olmak üzere 5 ana kategoride tanım-

lanan eylemler ile, 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14
azaltılması hedeflemektedir.
Ülkemizin birincil enerji tüketimi
2005-2015 yılları arasında %46 oranında
artarak 129,7 MTEP’e yükselmiş, birincil
enerji arzında ithal enerji kaynaklarının
oranı da 2015 yılında %75,9 olarak gerçekleşmiştir. EVEP ile 2023 yılına kadar
10,9 milyar ABD Doları yatırım yapılarak
kümülatif olarak 23,9 MTEP, akabinde
de 2033 yılına kadar 30,2 milyar ABD
Doları (2017 fiyatları ile) kümülatif tasarruf sağlanması hedeflenmektedir (Tablo 1).
Türkiye’nin, 2005-2015 döneminde
gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) sürekli
artmış olup 2005 yılına göre %65 oranında büyümüştür. Aynı dönemde yıllık
bazda ortalama büyüme oranı ise %5,2
olarak gerçekleşmiştir. Birincil enerji
tüketimi de aynı dönemde %46 oranında
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artarak GSYİH artışından daha düşük
oranda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, bir
birim katma değer üretmek için giderek
daha az enerji tüketilmektedir (Şekil 1).
Enerji verimliliğinin önemli bir göstergesi olan birincil enerji yoğunluğu indeksi
uygulanan önlemlerle 2015 yılında 2000
yılına göre toplamda %23,1 azalmış ve
yıllık bazda ortalama %1,65 oranında
iyileşme sağlanmıştır (Şekil 2).
Nihai enerji yoğunluğu indeksinde
ise son on beş yılda (2000-2015) %21,0
azalma sağlanarak yıllık bazda ortalama
%1,5 oranında iyileşme gerçekleşmiştir
(Şekil 3). Enerji verimliliği indeksi imalat,
konut ve ulaştırma sektörlerinde birincil ve nihai enerji tüketiminde sağlanan
enerji tasarrufunun ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ile ülke ekonomisine
sağlanan katkının ortaya konulması açısından önemli bir göstergedir. Bu indekse
göre 2000-2015 döneminde imalat sanayiinde yıllık bazda %1,8, konut sektöründe %1,9 ve ulaştırma sektöründe
%2,7 oranında iyileşme kaydedilmiştir.
Toplamda ise enerji verimliliğinde yıllık
bazda %2,1 oranında iyileşme sağlanmıştır. (Şekil 4).
Alınan enerji verimliliği önlemleri ile
2000-2015 döneminde kümülatif olarak imalat sektöründe 9,7 MTEP, konut
sektöründe 7,1 MTEP ve ulaştırma sektöründe 24,6 MTEP, toplamda ise 41,5
MTEP enerji tasarrufu sağlanmıştır (Şekil
5). Kişi başı enerji tüketimimiz gelişmiş ülkelere göre daha düşük olmakla
birlikte, enerji yoğunluğumuzun halen

Şekl 1. GSYİH ve Brncl Enerj Tüketmnn Yıllara Göre Değşm
Kaynak: TÜK, ETKB Enerj Denge Tabloları 2017

Şekl 2. Brncl Enerj Yoğunluğu İndeks Değşm
Kaynak: YEGM, 2017

Tablo 1. Yatırımların ve Elde Edilmesi Önörülen Tasarrufların Yıllara Göre Değişimi
İhtiyaç Duyulan Toplam Yatırım Tutarı (Milyon ABD Doları)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

202

TOPLAM

958

1.279

1.593

1.681

1.748

1.824

1.846

10.928

Enerji Tasarrufu
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kümülatif

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

577

202

1.630

571

2.493

872

3.378

1.182

4.298

1.504

5.264

1.8242

6.261

2.181

23.901

8.365

Enerji Tasarrufu
2024
(kTEP)

(M$)

2025
(kTEP)

2026

(M$) (kTEP)

6.261 2.191 6.261 2.191 6.261
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(M$)

2027
(kTEP)

(M$)

2028
(kTEP)

2029

2030

2031

2032
(kTEP)

Kümülatif
2017-2033

2033

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(M$)

(kTEP)

(M$)

(kTEP)

(M$)

2.191 6.261 2.191 6.248 2.187

6.248

2.187

6.248 2.187

6.248

2.187 6.216 2.175

6.216

2.175

86.369

30.228
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Şekl 3. Nha Enerj Yoğunluğu İndeks Değşm
Kaynak: YEGM, 2017

Şekl 4. Sektörel Bazda Enerj Vermllğ İndeks Gelşm
Kaynak: YEGM, 2017

yüksek olması Türkiye’nin önemli miktarda enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu göstermektedir (Şekil 6). 2005-2014
döneminde Türkiye’nin GSYİH’si bir
birim artarken enerji tüketimi 0,7 birimlik
artış göstermiştir. Bununla birlikte, aynı
dönemde GSYİH’sini bir birim artıran
Fransa enerji tüketimini 1,1, Almanya
0,7, Japonya 3,3 ve İngiltere 2,0 birim
azaltmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından 12/12/2016 tarihinde yayımlanan 2009 yılı bazlı yeni GSYİH serisi
rakamları dikkate alınarak hesaplanan
2015 yılı Türkiye’nin birincil enerji
yoğunluğu, 2010 yılı dolar fiyatlarıyla
1000 Dolar başına 0,12 TEP’dir. Bu
18 EPS HABER • Ekm 2018

rakam dünya ortalaması olan 0,18 değerinden düşük olmakla beraber OECD
ortalaması olan 0,11 değerine göre yüksektir. Almanya’nın (0,08) ve İtalya’nın
(0,07) içinde olduğu Avrupa Birliği 28 üye
ülke ortalaması 0,09’dur.
Isı Yalıtımı sektörü, her ne kadar sunduğu ürün ve hizmetler açısından bakıldığında EVEP kapsamında ele alınan 5
ana kategori için de çözümler üretse de,
hem birincil enerji yoğunluğu, hem nihai
enerji yoğunluğu ve hem de enerji verimliliği indeksleri açısından değerlendirildiğinde, “Bina ve Hizmetler” kategorisinde yarattığı etkinin, çok çok daha fazla
olduğu ve önem arz ettiği görülmektedir.

Türkiye’de bina sektörü son yıllarda
hızla gelişmekte olup sektörün nihai enerji
tüketimi 2000 yılında 19,5 MTEP iken
%66 artarak 2015 yılında 32,4 MTEP
değerine ulaşmıştır. Yıllık ortalama %4,4
enerji talep artışı gerçekleşen bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı ise
%32,8 değerine ulaşarak sanayi sektörünün de önüne geçmiştir (Şekil 7).
Benzer şekilde 2000 yılında nihai
elektrik tüketiminde %47,4’lük bir paya
sahip olan bina ve hizmetler sektörü, 2015
yılında %49,9’luk payı ile sanayi sektörünün önüne geçmiştir. Aynı dönemde
toplam artış oranı %135, yıllık ortalama
talep artış oranı ise %9 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 8).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 9,1 milyon adet bina bulunmakta
olup bu miktarın yaklaşık %87’sini konut
nitelikli binalar oluşturmaktadır. Hane
sayısı ise 22 milyonun üzerindedir (2000
yılı TÜİK bina sayımı istatistikleri ile
yıllık yapı kullanım izni istatistiklerinden faydalanılmıştır). Yapı kullanma izni
istatistiklerine göre Türkiye’nin bina stokuna her yıl 100.000’den fazla yeni bina
eklenmektedir.
Söz konusu istatistiklerden görüldüğü üzere Türkiye’nin hızla büyüyen
ve dönüşen yapı stoku bulunmaktadır. Bu
kapsamda, hem yeni yapılacak binaların
daha verimli olması hem de mevcut binaların iyileştirilmesi ile önemli miktarda
enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.
Ayrıca bina ve hizmetler sektörü, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve
yerinde üretim alanlarında da önemli
bir potansiyel barındırmaktadır. Türkiye’de binalarda enerji verimliliğinin
artırılması ve bina kaynaklı enerji tüketimlerinin azaltılmasına yönelik hedefler
tanımlanmış olup belirlenen hedeflerin
uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde
yer alan “Binaların enerji taleplerini ve
karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak” konu başlıklı stratejik amaç
altında; “binalara azami enerji ihtiyacı ve
azami emisyon sınırlaması getirilmesine”
www.epsder.org.tr

Şekl 5. 2000-2015 Dönem Kümülatf Enerj Tasarrufu
Kaynak: YEGM, 2017

Şekl 6. Ülkelere Göre Brncl Enerj Yoğunluğu Karşılaştırması
Kaynak: Uluslararası Enerj Ajansı, 2017

Şekl 7. Bna ve Hzmetler Sektörü Elektrk Tüketmnn Yıllar İtbaryle Değşm
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ve “karbondioksit salım miktarları ilgili
mevzuatta tanımlanan asgari değerlerin
üzerinde olanlara idarî yaptırım uygulanmasına” yönelik eylemler tanımlanmıştır.
Ayrıca aynı belgede “2010 yılındaki yapı
stokunun en az dörtte biri (1/4) 2023
yılına kadar, sürdürülebilir yapı haline
getirilecektir.” konu başlıklı stratejik amaç
altında ise “binaların ruhsatlandırılmasında sürdürülebilir nitelik aranmasına”
ve “toplu konutlarda yerinden üretim
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına”
yönelik eylemler bulunmaktadır.
Onuncu Kalkınma Planı Enerji
Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
Eylem Planı kapsamında “Binalarda
Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi” konu
başlıklı bir bileşen tanımlanmış olup söz
konusu bileşen altında binalarda enerji
verimliliğinin arttırılması amacıyla finansal mekanizmalar geliştirilmesine ve mevzuat iyileştirmesine yönelik eylemler belirlenmiştir. Tanımlanan hedeflere ulaşmak için ülke genelinde hem kamu hem
de özel teşebbüsler ile binalarda enerji
verimliliği çalışmaları yürütülmektedir.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre yeni binaların en az C
sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip
olması gerekmektedir. Mevcut binaların
ise enerji kimlik belgesine sahip olması
zorunlu olmakla beraber satış ve kiralama
işlemlerinde enerji kimlik belgesi aranma
zorunluluğu 2020 yılına ertelenmiştir.
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde kamu
binalarında enerji verimliliği etütleri yaptırılmakta ve tespit edilen potansiyelin
hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar
yürütülmektedir.
Bahsedilen bu stratejik hedefler doğrultusunda, Ulusal EVEP kapsamında
“Bina ve Hizmetler Sektörü”nde enerji
verimliliğinin arttırılması amacıyla tanımlanana eylemler; yeni yapılacak ve mevcut
binaların verim sınıflarının iyileştirilmesi,
kamu sektöründeki tasarruf potansiyelinin hayata geçirilmesi, binalarda yerinde
üretimin ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir bina
envanteri çalışması yapılması ve bütün
kesimlere hitap eden farkındalık çalışmaları yürütülmesi gibi konuları kapsamakEPS HABER • Ekm 2018
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Şekl 8.Bna ve Hzmetler Sektörü Elektrk Tüketmnn Yıllar İtbaryle Değşm

tadır. Ulusal EVEP kapsamında “Bina ve
Hizmetler Sektörü”ne birincil seviyede
etki edebilecek eylemler iki grup altında
yer almaktadır:
A. EVEP kapsamında ele alınan tüm
kategorilere “Yatay Konular” hitap
eden eylemler
B. “Bina ve Hizmetler Sektörü”ne özel
eylemler
A-) Tüm Kategorilere Hitap Eden
Eylemler ( Yatay Konular)
1) Enerji Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Etkinliğinin Artırılması
2) Enerji Verimliliği Projelerinin Enerji
Verimliliği Yarışmaları ile Desteklenmesi
3) Enerji Verimliliği Faaliyetlerinde
Kayıt, Veri Tabanı ve Raporlama
Sistemlerinin Geliştirilmesi
4) Uluslararası Enerji Verimliliği Finansman İmkânlarının ve Etkinliğinin
Artırılması, Koordinasyon ve Kontrolü
5) İdari ve Kurumsal Yapılanmanın
Güçlendirilmesi
6) Enerji Verimliliği Etütleri
7) Kamuda Sürdürülebilir İşletme ve
Satın Alma Yaklaşımının Benimsenmesi
8) Enerji Verimliliği Projelerinde Teknik,
Hukuki ve Finansal Hususları İçeren
Kılavuz, Tip Sözleşme vb. Altlıkların
Oluşturulması
9) Farkındalık, Eğitim ve Bilinçlendirme
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Faaliyetlerinin Yürütülmesi
10) Ulusal Enerji Verimliliği Finansman
Mekanizmasının Geliştirilmesi
11) Enerji Dağıtım veya Perakende Şirketlerine Yönelik Enerji Verimliliği
Yükümlülük Programı Oluşturulması
B-) Bina ve Hizmetler Sektörü’ne
özel eylemler
1) Binalar İçin Enerji Tüketim Verilerini
de İçeren Bir Veri Tabanı Oluşturulması
2) Kamu Binaları İçin Enerji Tasarrufu
Hedefi Tanımlanması
3) Belediye Hizmetlerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması
4) Merkezi ve Bölgesel Isıtma/Soğutma
Sistemlerinin Kullanımının Özendirilmesi
5) Mevcut Kamu Binalarında Enerji
Performansının İyileştirilmesi
6) Binalarda Yenilenebilir Enerji ve
Kojenerasyon Sistemlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması
7) Kobi Niteliğindeki Binalara Yönelik
Enerji Verimliliği Etüt Programları ve
Etütler için Kaynak Tahsisi
8) İnşaat Sektöründe Kullanılan Malzeme ve Teknolojiye İlişkin En İyi
Uygulamaların Tespiti ve Paylaşılması
9) Mevcut Binaların Rehabilitasyonu ve
Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi
10) Mevcut Binaların Enerji Kimlik Belgesi Sahiplik Oranının Artırılması
11) Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Yerleşmelerin Belgelendirilmesinin Özendi-

rilmesi
12) Yeni Binalarda Enerji Verimliliğinin
Özendirilmesi
Türkiye, %4’ün üzerinde olan yeni
yapılaşma oranlarıyla Avrupa kıtasında
(%1’in altında) en hızlı büyüyen bina
stoğuna sahip ülkedir. Bu durum, inşaat
sektörünün reel GSYİH katkısıyla (%6,6)
Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri haline gelmesine yol
açmaktadır (Kaymaz, 2015). Türkiye’deki
Bina ve Hizmetler Sektörü, ulusal nihai
enerji tüketiminin yaklaşık %33’ünden
sorumludur. Yeni yapılaşma faaliyetleri
nedeniyle bu oranın gelecekte daha da
artması beklenmektedir. Bugün yaklaşık 2.400 milyon m² olan bina stoğunun
%50’den fazla büyüyerek 2050 yılında
neredeyse 4.000 milyon m²’ye yükselmesi
bekleniyor. Bu gerçek açıkça gösteriyor
ki, 2015 yılında UNFCCC’ye (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi) sunulan Türkiye’nin Ulusal
Katkı Niyet Beyanı’nda (INDC) (Türkiye
Cumhuriyeti, 2015) tanımlanan Türkiye’nin iklim koruma hedeflerini başarmaya yönelik en önemli dayanaklardan
biri Türkiye’deki Bina ve Hizmetler Sektörü sektörüdür. 2016 yılında 175 ülkenin
imzaladığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi
hedefleyen Paris Anlaşması’nda da Türkiye, 2030 itibarıyla sera gazı emisyonlarını mevcut durumdan yüzde 21’e kadar
azaltacağını beyan etmiştir.
Bugün gelişmiş ülkeler sıfır enerjili
konutlar, çevre dostu pasif evler gibi
konseptlere yönelmiş durumdadır. Türkiye’deki binaların tümünün, daha az
enerji harcayıp fosil yakıt tüketimini azaltan ısı yalıtımlı, çevre dostu bir yapıya
kavuşması gereklidir. İZODER adına
ECOFYS tarafından hazırlanan Türkiye
için “U-Değerleri Haritaları” (U: Isı Geçiş
Katsayısı) Raporuna göre ülkemizde
yürürlükte olan mevcut U değerlerinin
TS 825’de yer alan değerlerden büyük
ölçüde daha iddialı seviyelere çekilmesi
ile Isı Yalıtım sektörü bu hususta maliyet
etkin çözümler üretebilecektir.
Isı Yalıtım Malzemeleri açısından
bakıldığında
• “U-Değeri” (Isı Geçiş Katsayısı) basit
bir anlatımla “R-Değeri” (Isıl Direnç)
ile ters orantılıdır. Yani ısı geçiş mikwww.epsder.org.tr

tarının düşürülebilmesi için ısı yalıtım
malzemesinin ısı geçişine olan direnci
artırılmalıdır.
• “R-Değeri” (Isıl Direnç) ise “λ-Değeri”
(Isı İletim Katsayısı) ile ters ve “d-Değeri” (UYGULANABİLİR KALINLIK) ile doğru orantılıdır. Yani ısı
geçişine olan direncin artırılabilmesi
için ısı yalıtım malzemesinin ısı iletim
özelliği düşürülmeli ve/veya kullanım
kalınlığı artırılmalıdır.

Buradan da görülebileceği üzere,
“U-Değeri”nin (Isı Geçiş Katsayısı) düşürülebilmesi, en az kullanılan ısı yalıtım
malzemesinin “λ-Değeri” (Isı İletim Katsayısı) kadar, “d-Değeri”ne yani UYGULAMA-UYGULANABİLİR KALINLIĞI’na da bağlıdır. Daha kalın kullanılmadığı ya da uygulanamadığı taktirde,
kullanılan ısı yalıtım malzemesinin “λ-Değeri”nin (Isı İletim Katsayısı) ısı yalıtımı
ve enerji tasarrufuna etkisi sınırlıdır. Bu
sebeple ısı yalıtım malzemelerinin hem
“λ-Değeri” (Isı İletim Katsayısı) düşük
olmalı, hem de “d-Değeri” (UYGULANABİLİR KALINLIK) yüksek olmalıdır.
Piyasaya arz edilen ısı yalıtım malzemelerinin “λ-Değeri” (Isı İletim Katsayısı)
verilerinin birbirlerine yakınlığı dikkate
alındığında, hangi ısı yalıtım malzemesi kullanılırsa kullanılsın, kullanılan
ısı yalıtım malzemesinin UYGULAMA
KALINLIĞI’nın artırılması, Maliyet-Performans analizi açısından bakıldığında da
tek ve çok çok daha etkili ve verimli bir
yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu sebeple Ulusal EVEP 2017-2023
hedefleri doğrultusunda etkili ve sonuç
alıcı bir yol izlenebilmesi için Isı Yalıtımı Politikamız, hangi ısı yalıtım malzemesi kullanılırsa kullanılsın, kullanılan
Isı Yalıtım Malzemesi’nin Kalınlığı’nın
artırılması stratejisini ana hedef olarak
benimsemelidir.
Ülkemizdeki ısı yalıtımıyla ilgili yasal
düzenlemeler 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binaları kapsamaktadır. Mevzuatların yayımlandığı tarihten
günümüze kadar yapılan tüm konutların
tam anlamıyla mevzuat çerçevesinde yalıwww.epsder.org.tr

tıldığı varsayılsa dahi hala binalarımızın
yaklaşık %80’ninin enerji verimliliği ile
ilgili yasal düzenlemelerin kapsamının
dışında olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla
ECOFYS tarafından hazırlanan rapor
sonucuna paralel olarak Türkiye’de enerji
verimliliği açısından, mevcut bina stoğunun iyileştirilmesinin kritik öneme haiz
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Hayata geçirilecek kentsel dönüşüm
uygulamaları, verimsiz mevcut bina stoğunun yıkılıp güncel mevzuatlara uygun
olarak yeniden inşa edilmelerinin sağlanmasından dolayı, önümüzdeki en büyük
fırsatlardan biri olarak gözükmektedir.
Kentsel dönüşümle yeniden inşa edilmesi
hedeflenen konut sayısı yaklaşık 7 milyon’dur. Bir an önce mevzuatta tanımlanan enerji limitleri düşürülmeli ve ivmelenen kentsel dönüşüm uygulamaları ile
enerji verimliliği çok çok daha iyi olan
konutların üretilmesi fırsatı kaçırılmamalıdır.
Son on yılda, konut pazarında arz
talep dengesinin sağlanabilmesi adına
kamu ve özel sektör eliyle ciddi yatırımlar yapılmıştır. Bazı şehirlerimizde “yeni
bina” pazarında arz-talep dengesi sağlanmış durumda olmakla birlikte, özellikle büyük şehirlerde yeni ivme kazanan
kentsel dönüşüm hareketini ve halen daha
ısı yalıtımı yapılmamış bina stoğumuzu
dikkate aldığımızda durumun ciddiyeti
daha da su yüzüne çıkmaktadır.
Türkiye Isı Yalıtım sektöründe birinci
evrenin yani “ülke kamuoyunda ısı yalıtımının önemi ve sunduğu faydaya dair
bilincin oluşması” evresinin tamamlandığı söylenebilir. İkinci evrede ise artık
sektör tarafından tüketiciye ve kamuoyuna, üst seviyede verimli ısı yalıtımı
sistemlerine nasıl sahip olabileceklerinin
daha yüksek sesle anlatılması gerekmektedir. Bu noktada, “Isı Yalıtım Kalınlıklarının Artırılması” en etkin, efektif ve
verimli çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.
Avrupa ülkelerinde yaklaşık 11 cm’ler
civarında olan ortalama Isı Yalıtım Levhası kalınlıkları ülkemizde ne yazık ki 4,5
cm mertebelerindedir. Avrupa ülkelerinde
de ısı yalıtım levhaları, ülkemizde olduğu
gibi düşük kalınlıklarda uygulanmaya
başlanmış, bu düşük ısı yalıtım kalınlıkları
kimi ülkelerde 5 sene, kimi ülkelerde de

10 sene aynı seviyelerde seyretmiş, ancak
kamuoyunda yaratılan farkındalık ve sektör paydaşlarının aldıkları ortak aksiyonlar sonucu, tıpkı ekonomideki “Orta Gelir
Tuzağı“nda olduğu gibi, ısı yalıtımındaki
“Orta Kalınlık Tuzağı“ndan kurtulamayı
başarabilmişlerdir.
Tabi ki ısı yalıtım kalınlıkları ile ilgili
bir anda Avrupa ortalamalarına ulaşılması beklenmemelidir. Ancak bununla
birlikte santim santim dahi olsa sağlanacak artışlarla bile, mevcut kalınlıklarla
yapılan ısı yalıtım sistemlerine kıyasla her
sene en az %20 verim artışı sağlanabilir. Amaç orta vadede, 2023 yılına kadar
ülkemizde uygulanan ısı yalıtımı kalınlıklarını en az 2 kat artırmak olmalıdır.
Isı yalıtımı sektörü adına, kamu nezdindeki çalışmalar sektör derneklerimiz
öncülüğünde yürütülmektedir. Bu güne
kadar, ülkemizde enerji tasarrufu ve özellikle ısı yalıtımı ile ilgili devlet-sektör işbirliği ile, yıllar süren, yoğun, özeverili ve çok
başarılı çalışmalar yapılmış ve yapılmaya
da devam etmektedir. İlerisi için beklentimiz, üretimi çeşitli devlet destekleri
kapsamında olan ısı yalıtım ürünlerinin
tüketimlerinin de gerekli mevzuat değişiklikleri ve devlet teşvikleri ile desteklenmesi
ve bu sayede tüketicilerin, daha verimli
ısı yalıtım ürünlerini kullanabilmelerinin
önünün açılmasıdır.
Bu noktada, bir kısmı Ulusal EVEP’de
de yer alan, en etkili ve çabuk sonuç alınabilecek bazı aksiyonlar, 3 ana gurup
altında şu şekilde sıralanabilir:
1. ISI YALITIMI
UYGULAMALARINDA KARAR
ALMA VE HAYATA GEÇİRME
SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRACAK
HUKUKİ VE KANUNİ
ALTYAPININ DÜZENLENMESİ
a. Apartman Yönetimlerinin Isı Yalıtımı
Projeleri ile ilgili karar alım sürecinin,
genel kurul salt çoğunluğu ile sağlanabilmesine imklan tanıyacak şekilde
Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklikler yapılması.
b. Isı Yalıtımı Projelerinden elde edilen enerji tasarruflarının, projelerin
finansmanında teminat olarak kullanılabilmesinin sağlanması.
c. Enerji verimliliğinin artırılması ve
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hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi
amacıyla teknik, hukuki ve finansal
hususları içeren kılavuz, tip sözleşme,
dokümantasyon ve benzeri alt yapı
oluşturularak ve sektöre yön verecek
bir çerçeve geliştirilerek tüketicilerin
enerji verimliliği hizmet sektöründen
azami derecede faydalanabilmesinin
sağlanması
d. Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin (EVD) faaliyetlerinin standardize edilmesi ve finansman tarafının güçlendirilmesi ile sundukları
hizmetlerin kalitesinin artırılması,
enerji verimliliği hizmetlerinin daha
kolay finanse edilebilmesi ve yaygınlaşmasının sağlanması.
e. Enerji Performans Sözleşmelerinde
sigorta sistemini de içerecek şekilde
kanuni revizyon yapılması.
2. ENERJİ KİMLİK
BELGESİ (EKB) VE YEŞİL
SERTİFİKASYON SAHİPLİĞİNİN
TEŞVİK EDİLMESİ
a. Sürdürülebilir yeşil binalar ile yerleşmelerin sertifikalandırılması yoluyla
yapılı çevrenin enerji performansının artırılmasının, konfor şartlarının
iyileştirilmesinin, doğal malzeme
kullanımını, atık yönetimi ve çevresel
etkileri kapsayan yeşil sertifika kullanımının yaygınlaştırılması.
b. Daha önce 01.01.2020 tarihine ertelenen mevcut binalar için EKB sertifikasyonu zorunluluğunun kesinlikle ve
mutlak suretle tekrar ertelenmemesi.
c. Bu sebeple EKB düzenlenmesine
yönelik teknik ve idari kapasitenin
geliştirilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak mevcut binalarda
enerji kimlik belgesi sahiplik oranının
artırılması.
d. EKB Enerji verimliliği seviye ve sınıflarına bağlı olarak enerji dağıtım ve/
veya tedarik şirketlerinin farklı enerji
birim fiyat uygulamasına yönelik yasal
altyapının oluşturulması.
e. Mevcut mevzuat uyarınca yeni ve
satın alınacak/kiralanacak binaların C olan asgari enerji performans
sınıfının B veya A sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımların
özendirilmesi ve bu doğrultuda bina
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sahiplerine doğrudan ya da dolaylı
destekler sağlanması.
3. ISI YALITIMI PROJELERİ İÇİN
FİNANSMAN MODELLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
a. Enerji dağıtım ve/veya tedarik şirketlerine yıllık olarak ülkenin enerji verimliliği hedefleri ile uyumlu şekilde ve
pazar payları nispetinde yükümlülükler tanımlanması, yükümlü şirketlerin,
yükümlü oldukları enerji tasarrufunu
gerçekleştirebilmek için müşterileri ile
birlikte Isı Yalıtımı ve enerji verimliliği
projeleri hayata geçirmelerinin ve bu
proje maliyetlerini enerji faturaları
vasıtasıyla uzun vadede müşterilerine
yansıtmaları ve tahsil etmelerinin sağlanması.
b. Yükümlülüklerini yerine getiremeyen
şirketlerin, eksik kalan yükümlülükleri
karşılığı bedel uyarınca, oluşturulacak
“Ulusal Enerji Verimliliği Finansman
Mekanizması”na katkı sağlamaları
ve bu mekanizma vasıtasıyla enerji
verimliliği projelerinin desteklenmesi.
c. Isı Yalıtımı Projeleri için gerçekleştirilecek uygulamalara yönelik düşük
faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarının gerek devlet gerekse de özel sektör
bankaları vasıtasıyla sağlanması.
d. Kredi faizlerinin EKB sınıfları uyarınca kademelendirilmesi ve daha
verimli uygulamara çok çok daha
uygun şartlarda farklı kredilendirme
imkanlarının sunulması.
e. Bu krediler üzerindeki KKDF ve
BSMV gibi dolaylı ve direk vergi
yüklerinin azaltılması, dosya masrafı
ve benzeri maliyetlerin ortadan kaldırılması ve kredi miktarının belirli bir
bölümünün “Ulusal Enerji Verimliliği
Finansman Mekanizması” vasıtasıyla
karşılanması.
f. Isı Yalıtımı Projelerine ve malzemelerine yönelik vergi indirim veya muafiyetlerinin sağlanması.
g.. Isı Yalıtım Malzemesi üreticilerinin
imzalayacakları bir “Niyet Dökümanı” çerçevesince, daha verimli Isı
Yalıtımı ürünlerinin satışında özel
iskonto oranları uygulaması ve bu
sayede tüketiciye yansıyan maliyetin
düşürülmesi ile yapılacak yatırımların

özendirilmesi.
Ülke genelinde enerji verimliliğinin
iyileştirilmesi için doğru ve tutarlı politika
ve önlemlerin ortaya konulması kadar, bu
politika ve önlemlerin etkin bir biçimde
uygulanması ve sonuçların izlenmesi ve
değerlendirilmesi de önem taşımaktadır.
Ulusal EVEP kapsamında yürütülecek
eylemlerin çıktıları ve performans göstergeleri belirlenmiş olup, eylemlerin izleme
ve değerlendirme faaliyetleri altı aylık
periyotlarla gerçekleştirilecektir. Etkili bir
izleme ve değerlendirme için uygulama
sürecinde kaydedilen gelişmelerin raporlanması ve hedeflerden olası sapmaların
değerlendirilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınması sağlanacaktır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
eylemlerin izlenebilirliğinin sağlanması,
için gerekli faaliyetleri yürütecek ve altlıkları sağlayacaktır. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı eylemlerinin gerçekleşme
düzeylerine ilişkin bilgiler belirlenecek
ortak bir rapor formatına göre hazırlanacak, ayrıca, söz konusu bilgiler Enver
Portalı üzerinden de girilerek takip edilebilecektir. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı özet ilerleme raporu, her yılın Nisan
ayında EVKK onayı sonrası kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
Eylem planının izleme ve koordinasyonundan sorumlu kuruluş Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü olmakla birlikte,
enerji verimliliği eylemlerinin birden fazla
disiplini içermesinden dolayı, uygulanabilirliklerinin yaygınlaştırılabilmesi için
“EPS Isı Yalıtım Malzemeleri sektörü
nezdinde alınacak aksiyonlar EPSDER
koordinasyonu ile yürütülmeli, tüm sektör
paydaşları tarafından sahiplenilmeli ve
devlet tarafından teşvik edilmelidir.”
KAYNAKLAR:

• Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
(EVEP) 2017-2023, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü, Kasım 2017
• Türkiye için U-Değerleri Haritaları, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
(EPBD) bağlamında maliyet etkinliğe
yönelik karşılaştırmalı metodolojinin
uygulanması” Raporu, İZODER adına
Ecofys GmbH, Ağustos 2016 l
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PROF. DR. İBRAHİM UZUN
ÇEVKAK Kontrol Kurulu Başkanı

Isı Geçişi Kalınlık İlişkisi
1. ISI GEÇIŞININ MATEMATIĞI

I

sı geçişi mühendislik uygulamalarında önemli konulardan birisidir. Hem enerji kazanımı hem de
enerji kayıplarında aynı derecede
ekonomik boyutu olana bir konudur. Isı
geçişinde bazen enerjiyi kaybetmemek
için bazen de atmak için ciddi çaba sarf
edilir. Her iki durumda termodinamik
yasalar çerçevesinde ısıl verim için aynı
derecede önemlidir. Bütün mühendislik hesaplamalarında olduğu gibi ısı
geçişi de büyük ölçüde formüle edilmiş
ve hesaplamaları günümüzde yüksek
doğrulukla hesaplanabilmektedir. Isı
geçişi matematiksel olarak çok karmaşık bir konu olmasına rağmen yapılarda
özellikle binalardaki ısı geçişinde çok
basit hesaplama yöntemleri geliştirilmiştir. Yapıların bir yüzeyinden bir
diğer yüzeyine birim alandan ısı geçişi
aşağıdaki üç temel bileşene bağlıdır.

Isı geçişindeki etkin büyüklükler ısı
iletimi yasası olarak da bilinen denklik
şeklinde yazıldığında aşağıdaki şekilde
verilmektedir. Bu eşitlik bir saniyelik bir
zaman diliminde duvarın bir tarafından
diğer tarafına geçen ısı miktarını (ısı enerjisini) göstermektedir.
Görüldüğü gibi kalınlık geçen ısı miktarını ters orantılı olarak etkilemektedir.
Bir başka deyişle ne kadar kalınlık fazla ise
geçen ısı enerjisi o kadar azdır. Diğer iki
parametre ile ise doğru orantılıdır. Yani
malzemenin ısıl iletkenliği ne kadar fazla
ise ve sıcaklık farkı ne kadar yüksek ise
o kadar çok enerji geçişi söz konusudur.
Burada sıcaklık farkını belirlemek insanların çok da elinde olan bir durum değildir.
Dış ortam iklim şartlarından iç ortam
ise konfor şartlarından sınırlandırılmış
durumdadır.
Isı geçişinin matematiği basitleştirilerek aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Matematiksel olarak;
Isı Geçişi Kalınlık ve ısıl
iletkenlik İncelemesidir!
2. ENERJI TÜKETIMINDE
KALIN ISI YALITIM LEVHASI
Ülkemiz genelinde enerji tüketiminin %30 kadarı konutlarda harcanmaktadır. Konutlardaki harcanan bu enerjini
%50’den fazlası da ısıtma ve soğutma
amaçlı tüketilmektedir. Bu harcanan
enerjinin de büyük bir bölümü dış duvarlardan atılmaktadır. Bu durum enerji
tasarrufunun en ekonomik ve en kolay
tedbir alınabileceği bir durumdur.
Kışın en soğuk aylarında 500 TL
doğal gaz faturası ödeyen bir aile faturanın yaklaşık 200 TL kadarını duvarlardan dolayı harcamaktadır. Bilindiği
üzere dış duvarlara yapılan yalıtım
uygulaması bütününe Mantolama denilmektedir. Mantolama veya dış duvar

- Duvarı oluşturan elemanlar ve kalınlıkları
- Elemanların malzeme özelliklerinden
ısıl iletkenlik
- Sıcaklık farkı
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yalıtım uygulamasında duvar elemanları yanında mantolama elemanlarının
bir başka deyişle Mantolama sisteminin
performansı önemlidir. Mantolama sisteminde de Duvarlar daha kalın yalıtım
levhası ile mantolama yapılırsa daha az
enerji kaybeder daha az harcama yapılır.
Elbette duvarlar dışındaki kalınlıklar çatı,
döşeme, ısıtılmayan boşluklara bağlantılı
duvarlar için de kalınlık aynı derecede
etkilidir. Bunların yanında pencere kapı
ve havalandırma sistemi de ısı kayıplarında önemli etkilere sahiptirler.

Mantolama bir sistem tanımını içinde
barındırmaktadır. Böylece yapıdaki yapı
malzemelerine ek olarak ısı yalıtımı levhaları yanında, yapıştırıcı, file ve dübel
gibi diğer bileşenler de kullanılmaktadır.
Mantolamanın en önemli bileşeni yalıtım
malzemesi ve piyasa diliyle yalıtım levhasıdır. Bu nedenle yalıtım malzemeleri
yapı malzemelerine göre yaklaşık 10 ile
20 kat arasında daha yalıtkan olduğundan ısı geçişi açısından en önemli bileşen
ve enerji kaybını azaltan malzemelerdir.
Mantolama işlemindeki diğer bileşenler
sistemin kalitesini, kararlılığını ve zamana
karşı olan dayanımını destekleyen bileşenlerdir.
- Mantolama bir yalıtım sistemi uygulamasıdır,
- Mantolamasın en önemli enerji bileşeni kalın yalıtım levhasıdır,
- Sistem bileşenlerinin tek tek yanında
bütün olarak performansı da önemlidir.
Mantolama sisteminin
performansı;
Ağırlıklı Olarak Bir Yalıtım
Levhası Kalınlığı Uygulamasıdır!
www.epsder.org.tr

3. YÖNETMELIKLER VE KALIN
ISI YALITIM LEVHASI
Bilindiği üzere TS 825 bölgelere göre
en az olması gereken yalıtım kalınlıklarına
denk düşecek U değerleri (toplam ısı geçiş
katsayısı) tanımlamaktadır. Bu değerler
standart içerisindeki bütünlükten dolayı
yapının toplam ısı kayıp ve kazançları
üzerinden değerlendirilmektedir. Bu U
değeri malzeme özelliği yanında çevre
şartlarını ve duvarı oluşturan bütün malzemelerin özellikleri ile duvar iç ve dış
ortam şartlarını da içeren bir büyüklüktür. U değeri ile beraber kullanılan ve
ısıl direnç olarak tanımlana R arasında
ters orantı söz konusudur. Bu nedenle
duvarın ısıl direnci(R) arttıkça ısı geçişi
azalır ve buna bağlı olarak R arttıkça da
U değeri düşer.
TS 825 Sorunu;
U değerini Düşürmek, Isıl Direnci
Artırmak İşlemidir!
Sonucu ise Kalınlık artırmaktır.
U değerleri ve ısıl direnç malzeme
özellikleri dışında başka parametrelere
de bağlı olduğundan kalınlıklarla doğrusal değişmemektedir. Kalınlık arttıkça
ısıl direnç artar toplam ısı geçiş katsayısı(U) düşer. Bu basit bir hesap sonucudur. Ancak kalınlığın her artışında
aynı oranda veya aynı yüzdelerle U ve
R değerleri değişmemektedir. Şekil 2.’de
görüleceği üzere standart bir tuğla duvar
düşünüldüğünde yalıtım levhası 2cm
kalınlıktan 6cm kalınlığa çıkıldığında
U değeri(1) 0,8 den 0,4 e düşmektedir.
Bir başka deyişle duvardan geçen enerji
miktarı %50 azalmaktadır. Bu grafik hiç
yalıtım yapılmayan duvarlara göre yalıtım yapılmış durumun kıyaslamasını öne
çıkarmaktadır.
- 		Binalarda Enerji Performans(BEP)
yönetmeliğinin Isı Yalıtım Esasları(madde-9) özetle aşağıdaki esasları
tanımlamaktadır.
- 		Binanın Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının TS 825 standardında belirtilen
sınır değerden küçük olması gerekir.
- 		Bitişik nizam olarak yapılacak olan
binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı
hesabı yapılırken, bitişik nizam tarafında kalan duvarlar da dış duvar

gibi değerlendirilir.
- Binaları dış havadan, topraktan
veya düşük iç hava sıcaklığına sahip
ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeyleri, TS 825 standardında
belirtilen asgari ısı yalıtım şartlarına
uygun şekilde yalıtılır.
- Bina kabuğunu oluşturan, duvar,
döşeme, balkon, konsol, taban,
tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü oluşmayacak
şekilde yalıtılır. Mevcut binalarda
ısı köprülerinin önlenememesi
durumunda, ısıyı nakleden kaplama
yüzeylerinde oluşan ısı köprüleri
sebebiyle gerçekleşen ısı kaybı
hesabı ilgili standardına göre yapılır
ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının
hesaplanmasında dikkate alınır.
- Binanın farklı kullanıcılarına ait
bağımsız bölümleri arasındaki
duvar, taban ve tavan gibi yapı
elemanlarında, ısıl geçirgenlik katsayısı 0,80 W/m2K’den daha düşük
olacak şekilde yalıtım uygulanır.
- 		Bina yapımında kullanılacak yapı
ve yalıtım malzemeleri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde,
Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin CE
veya G uygunluk işareti ve uygunluk
beyanı veya belgesi alması zorunludur.
BEP Önerisi,
Her tür kayıp ve kazancı dikkate
alma Değerlendirmesidir.
Sonucu ise ısı kayıp ve kazancı
olan yeri dikkate Almaktır!
4. BÖLGELERE GÖRE LEVHA
KALINLIKLARI
Yalıtım kalınlıkları TS 825’de tarif
edildiği şekilde bölgelere değişkenlik göstermek durumundadır. Her ne kadar TS
825 ve Enerji Performans Yönetmeliği ve
diğer ilgili mevzuatlar doğrudan kalınlık
tanımı yapmasalar da bütün hesaplar
yalıtım kalınlığı üzerinde dönmek duru-

(1) Hesaplamalarda 19cm tuğla(l=0,5), iç ve
dışta 2cm sıva(l=1,4) ile iç ve dış ortamlarda
TS 825 de tanımlanan taşınım katsayısı
değerleri kullanılmıştır.
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5. ENERJI TASARRUFU IÇIN
DAHA KALIN YALITIM LEVHASI
Türkiye’nin nihai enerji tüketim dengesi dikkate alındığında yıllık yaklaşık 30
Mtep(Milyon Ton Eşdeğer Petrol) miktarı
konutlarda harcanmaktadır. Bu enerjinin
de yaklaşık yarısı olan 15 Mtep ısıtma ve
soğutma amaçlı harcanmaktadır. Yalıtım esaslı yıllık yaklaşık 372 milyar kWh
enerji harcamaktayız. Bu harcanan enerji
için yapıların %80 dolayında yalıtılmamış
olduğu düşünülürse yalıtım ile ne denli
enerji tasarrufu edilebileceği çok açıktır.

Şekil 1. Toplam Isı geçiş Katsayısı(U) ile yalıtım kalınlığı ilişkisi.

mundadır. Ne kadar kalın yalıtım malzemesi o kadar az enerji tüketimi o kadar
iyi enerji performansı denilebilir.
Bölgelere göre ısı yalıtım kalınlıklarının en az durumları dikkate alındığında
ülkemizdeki uygulamalarda ortalama
yalıtım kalınlıkları bu değerlerin çok altındadır. Her bir santimin çok önemli olduğu
yalıtım uygulamalarında Şekil 2’den de
görüleceği üzere ilk santimler çok daha
önemlidir. Yalıtım kalınlığının ilk beş(5)
santimetre kalınlığında %70 civarında

1

enerji kazancı söz konusudur. Daha sonra
her santimetre kalınlık ilavesiyle yaklaşık
%5 dolayında enerji tasarrufu söz konudur. Bu rakamlar enerji maliyetleri düşünüldüğünde çok önemli değerlerdir.
Bölgelere göre farklı yalıtım
Farklılığı;
Daha İnce levha yerine daha kalın
levha kullanmaktır.
değildir. Sel sıcaklık farkları sorunu

Sadece dış duvar ve yalıtımsız duruma göre oranlanmıştır.

Şekil 2. Dış duvar yalıtımı esas alındığında yalıtımsız duruma göre enerji kazanç oranları.

Tablo 1. Bölgelere göre en az U ve yalıtım malzemesi kalınlık değerleri
Tavsiye edilen En az U
değeri, m2K/W

Bölge

1

En az Yalıtım Kalınlığı1,
cm

1

0,66

4

2

0,57

5

3

0,48

6

4

0,38

8

5

0,36

8

Duvarda 19cm delikli tuğla, iki yüzey sıvalı ve Yalıtım malzemesi EPS-035)
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Enerji ihtiyacı Değerlendirmesi;
Daha fazla Enerji Üretmek
Yanında Daha Fazla Tasarruf
etmek ile çözülebilir.
Yalıtımsız binada 2cm yalıtım uygulandığında ısıtma ve soğutma için harcanan enerjinin % 45 azalacağı görülmektedir. Bu yalıtım kalınlığı 2cm daha artırılıp
4cm yapıldığında toplam enerji tasarrufu
%65 civarına çıkmaktadır. Yalıtımsız bir
binada oturan ve oturduğu mekanı ısıttığı
düşünülen bir hane sahibi yıllık 2000 TL
yakıt bedeli ödediğinde binaya sadece
2cm yalıtım yapıldığı zaman bu değer
1100TL ödeyecektir. Bu yalıtım kalınlığını 8cm yaptırdığında sadece yıllık 400
TL ödeyecektir. Bir binada 120 m2 dairesi
olan bir tüketici yalıtım için yaklaşık 4000
TL yalıtım bedeli ödemektedir. Binaya
yapılan yalıtım bedeli karşılığı 8cm yalıtım yapıldığında 2,5 yılda ve 4cm yapıldığında 3 yılda alınmaktadır.
Konutsal Alanda Enerji giderlerini
Azaltmak;Kalın Yalıtım levhası
ile çözülebilir.
6. DAHA YAŞANABILIR DÜNYA
IÇIN DAHA KALIN ISI YALITIM
LEVHASI
Ülkemizde toplam CO2 emisyon
değerleri günümüz itibariyle yaklaşık 420
Milyon ton civarındadır. Bu değerin yaklaşık %15 dolayındaki emisyon konutlardaki ısıtma kaynaklı olduğu söylenebilir.
Enerji kazanımı oranları arttıkça CO2
emisyon değerleri de azalacağı aşikardır.
Daha Az CO2 Salınımı
Daha Fazla Yalıtım ile
sınırlandırılabilir. l
www.epsder.org.tr
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TİMUR DİZ
İZODER Genel Sekreteri

Enerji Verimliliği Yalıtım Kalınlıkları İlişkisi

T

ürkiye, Avrupa kıtasındaki
en hızlı büyüyen bina stokuna sahip ülkedir. Türkiye,
%4'ten daha fazla olan yeni
yapılaşma oranlarıyla birlikte, yeni
yapılaşma oranı %1'den daha az olan
AB ortalamasından büyük ölçüde daha
hızlı büyümektedir. Bu durum inşaat
sektörünün, Türkiye ekonomisinin en
önemli lokomotiflerinden biri haline
gelmesine yol açmaktadır. Türkiye'deki
bina sektörü (konut ve hizmet sektörü),
ulusal nihai enerji tüketiminin yaklaşık %35'inden sorumludur. Yapılaşma
faaliyetleri nedeniyle bu yüzdenin gelecekte daha da artması beklenmektedir.
Türkiye'nin iklim koruma hedeflerini
başarmaya yönelik en önemli dayanaklardan biri Türkiye'deki bina sektörüdür.
Türkiye'deki bina sektörünün enerji
tüketimindeki artışı sınırlamak için binalardaki ısıtma enerjisi ihtiyacının tayin
edilerek izin verilen sınır değerlerle
mukayese edilmesine yönelik hesaplama
kurallarını tanımlayan ve en son versiyonu
2008'de yayınlanan TS 825 standardı
(TSE, 2008) yürürlüğe konulmuştur. Bu
bağlamda, TS825 ayrıca yeni binaların ve
tadil edilecek binaların çatı, cephe, pencere ve döşemelerine yönelik U-değerleri
için minimum gereksinimleri açıklamakta28 EPS HABER • Ekim 2018

dır. Ancak mevzuat, sadece ısıtma enerjisi
talebine yönelik düzenlemeler içerirken
örneğin ortam soğutması ya da yardımcı
enerji gibi diğer enerji tüketim alanlarıyla
ilgili hesaplamalar Türkiye'deki binalara
yönelik zorunlu olan bu standarda dahil
değildir.
MALIYET ETKINLIK
Bu, her bir AB Üyesi devlet tarafından
uygulanması gereken tüm binaya (birincil enerji talebi gibi) ve yapı elemanına
(U-değerleri gibi) yönelik asgari enerji
performansını saptamak için ulusal veya
bölgesel şartlara uyarlanmış, ilk yatırım
maliyeti ve işletme giderlerini (enerji &
bakım) de içeren bir yaşam döngüsü
yaklaşımıdır. Asgari enerji performansı
ihtiyacına yönelik ulusal gereklilikler;
yaşam döngüsü boyunca en düşük toplam maliyetle (referans binalar üzerinde
yapılan değerlendirmeleri esas alarak)
sonuçlanacak seviyede tanımlanmalıdır.
NEREDEYSE SIFIR ENERJILI
BINA (NZEB)
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin (EPBD) 2. Maddesi’ne göre
nZEB, "çok yüksek enerji performansına sahip, ihtiyaç duyduğu neredeyse
sıfır veya çok düşük miktardaki enerjinin
önemli ölçüde yenilenebilir enerji kaynak-

larından karşılandığı binadır”. 2021'den
itibaren AB'deki tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili binalar olacaktır. Aynı
zamanda maliyet etkinlik de hala geçerlidir. Bu 2021'e kadar neredeyse sıfır enerjili binaların ideal olarak maliyet etkin
olacağı anlamına gelmektedir. Bu sebeple
sistematik olarak makul bir ulaşılabilir
hedeflerin ortaya konularak neredeyse
sıfır enerjili binaların yürürlüğe girmesi
için 2021 yılına kadar (veya Türkiye'nin
neredeyse sıfır enerjili binaları yürürlüğe
koymayı düşündüğü başka bir yıl) olası
görünen (maliyet) varsayımlarını kullanarak maliyet etkinlik hesaplamalarını
yürütmek akıllıcadır.
MALIYET ETKINLIK YAKLAŞIMI
İLE U DEĞERLERI
TS 825 tarafından tanımlanmış mevcut gereksinimler ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin (EPBD) maliyet
etkinlik yaklaşımına göre Türkiye için
belirlenecek maliyet etkin gereksinimler
arasındaki farkı tespit etmek amacıyla
yapılan bu çalışmada Binalarda Enerji
Performans Yönetmeliği (EPBD) tarafından ortaya konulan “bina ve yapı elemanları için asgari enerji performansı
ihtiyacının maliyet etkinlik seviyelerinin
hesaplanmasına yönelik karşılaştırmalı bir
metodoloji çerçevesinin oluşturulması"
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Bölge

İklim
sınıflaması

HDD (ısıtma
gün dereceleri)
(ASHRAE’ye
göre)

1

Çok Sıcak

<1000

CDD
(soğutma gün
dereceleri)
(ASHRAE’ye
göre)
>1000

2

Sıcak

1000-2000

≥1000

10

1-2

3
4
5
6

Ilıman
Soğuk
Çok Soğuk
Aşırı Soğuk

<2000
≥2000
≥3000
≥4000

<1000
<1000
<1000
<1000

17
32
13
5

2
3
4
4

(EC, 2012a)’na yönelik 244/2012 sayılı
komisyon tüzüğü ve buna eşlik eden kılavuzlar (EC, 2012b), Türkiye’nin pazar
şartları için uygulanmıştır. İkinci bir
adımla, bu maliyet etkinlik seviyelerinin
hali hazırda sera gazı (GHG) emisyonu
azaltma hedeflerini karşılayıp karşılayamayacağını analiz ettik ve şayet karşılamıyorsa azaltılması gereken tahmini
GHG emisyon miktarını gösterecek bir
senaryo ortaya koyduk. Bu tür daha da
güçlendirilmiş enerji gereksinimleri bu
sebeple bir Türkiye neredeyse sıfır enerjili
bina standardı tanımlaması için iyi bir
başlangıç noktası olabilir.
Bu maksatla Ecofys, binaların enerji
performansına ilişkin Komisyon Tüzüğünde (244/2012) tanımlanan gereksinimlere uygun olarak bir maliyet etkinlik
aracı geliştirmiştir. Bu model, farklı referans binalar için değişen iklim koşulları
altında (hem arz hem de talep taraflarını
dikkate alarak) maliyet etkin bina konfigürasyonlarını hesaplar. Model, yerel
şartlara adapte edilebilirdir. Fiziksel
konular düşünüldüğünde örneğin iklim
koşulları ile yerel inşaat alışkanlıkları EN
ISO 13790'a uygun olarak saatlik ısıtma
ve soğutma taleplerini hesaplamak için
dikkate alınır. Yerel saatlik iklim verileri
METEONORM kaynağından alınmıştır.
Hesaplanan ısıtma ve soğutma ihtiyaçları,
yapı elemanları ve çeşitli enerji fiyatlarına
yönelik dinamik maliyetler gibi mikro ve
makroekonomik parametreler ile küresel
maliyetlerin hesaplanmasında kullanılır. Bu model, U-değerleri ile ısıtma ve
soğutma sistemlerinin binlerce kombinasyonunu hesaplar ve hesaplama süresi
(EPBD’nin maliyet etkinlik yaklaşımına
göre konutlar için hesaplama süresi 30
yıldır) sonunda en düşük küresel maliyeti
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Sınıflandırılan
Türkiye illerinin
sayısı

TS 825’e göre
iklim bölgesi

4

1

veren teknik konfigürasyonu tespit eder.
Maliyet etkinliğini tanımlamak için kişisel
veya toplumsal bir perspektif benimsenebilir. Hesaplama modeli, hem yeni hem
de tadil edilecek binalara uygulanabildiği
gibi tipik yerel referans binaları ve geometrilerini içerebilir. 2001 ve 2011 bina
sayımı sonuçlarına bakıldığında, Türkiye'de özellikle şehirlerdeki bina stokunda
çokça bulunduğundan referans bina
olarak 5 katlı, bir apartmanın hesapla-

malarda kullanılması kararlaştırılmıştır.
Enerji tasarrufu potansiyelini hesaplanması ve Türkiye'nin Niyet Edilen Ulusal
Katkı (Intended Nationally Determined
Contribution:INDC) beyanında yer alan
hedeflere erişmek için ihtiyaç duyulacak
U değerlerinin belirlenmesi için referans
bina seviyesinde elde edilen sonuçlar tüm
mevcut bina stokuna enterpole edilmiş
ve 2050 yılına kadar geleceğe dair olası
gelişim modellenmiştir.
Türkiye'deki oldukça heterojen iklim
koşulları sahip olması ve sınırlı sayıda
şehir için elde edilen sonuçların tüm
Türkiye’nin bina stokuna daha doğru
bir şekilde ekstrapolasyonunun yapılabilmesi için TS 825’te tanımlanan dört
iklim bölgesi, aşağıdaki tabloya göre 6
yeni iklim bölgesi olacak şekilde yeniden
yapılandırılmıştır:
Farklı iklim koşulları için tavsiye edilecek U değerlerine yönelik daha detaylı bir

Şekil 1. TS 825'e göre iklim bölgeleri

Şekil 1. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye’nin
INDC’sinde belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut
binaların U-değerleri - Çatılar
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Şekil 3. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye’nin INDC’sinde
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların
U-değerleri - Duvarlar

Şekil 4. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye’nin INDC’sinde
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların
U-değerleri – Pencereler

Şekil 5. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye’nin INDC’sinde
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların
U-değerleri - Döşemeler
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analiz yapılmasına olanak sağladığından
bu çalışmanın tüm aşamalarında bu 6
bölge kullanılmıştır.
Aşağıda yer alan şekiller, yeni ve esaslı
tadilattan geçen mevcut binalar için Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin
(EPBD) maliyet etkinlik kuralı uyarınca
maliyet etkin U-değerlerine dair hesaplama sonuçlarını ve Türkiye’nin Niyet
Edilen Ulusal Katkı (INDC) hedefine ulaşılmasını sağlayacak U-değerlerine dair
hesaplama sonuçlarını göstermektedir.
Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı
beyanında (INDC) çevre koruma hedefi
olarak; mevcut şartların sürdürülmesi
(Business as Usual: BAU) durumunda
2030 yılında oluşabilecek sera gazı emisyonundan %21 oranına kadar azaltım
sağlanmasını tanımlanmıştır. Bu şekiller ayrıca TS 825'e göre yürürlükteki U
değerleri ile bir mukayese sağlar.
Aşağıdaki şekil, yeni standartların
uygulanmasıyla 2023, 2030, 2040 ve 2050
yıllarına kadar elde edilebilecek nihai
enerji tasarrufu potansiyellerini göstermektedir.
Görüleceği üzere mevcut U değerlerini maliyet etkin U değerleri seviyelerine
getirerek nihai enerjiden 2023'e kadar
yaklaşık %7, 2030'a kadar yaklaşık %14
ve 2050'ye kadar yaklaşık %28 oranında
tasarruf edilebilir.
Maliyet etkinlik standartlarının uygulanmasıyla 2030'a kadar elde edilebilen
yaklaşık %14 nihai enerji tasarrufu,
IPCC’nin fosil yakıtlar için standart
emisyon faktörlerinin kullanılmasıyla ve
elektrik için emisyon faktörünün 0.55
kg CO2e/kWh olarak alınması ve kullanılan bu emisyon faktörlerinin 2030'a
kadar sabit olduğunu farz edilirse bu
enerji tasarrufu potansiyeli 2030'a kadar
%~12'lik bir emisyon azaltım potansiyeline karşılık gelecektir.
Talep tarafında enerji verimliliği
önlemlerine odaklanılarak, Türkiye’nin
Niyet Edilen Ulusal Katkı (INDC) beyanında hedeflenen %21’lik düşüşe ulaşmak
amacıyla geri kalan %~9’luk açığı kapatmak için, kombine bir şekilde yenileme
oranının arttırılması ve daha da iyileştirilmiş U değerleri gereklidir.
Olası bir çözüm olarak, günümüzdeki yenileme oranı %0.45’ten (Elsland ve
www.epsder.org.tr

üzere daha da iyileştirilmesi gereklidir
(Bakınız Şekil 1-4). Ayrıca, şu anda yeni
binalarda 0.1 W/(m²*K) ve mevcut binalarda 0.15 W/(m².K) olan ısı köprüsü
faktörlerinin sırasıyla 0.05 W/(m².K) ve
0.1 W/(m².K)’ya indirilmesi gereklidir.
Hali hazırda ısıl köprüsü faktörlerinde
yapılacak olan bu iyileştirme, sıcak bölgelerde emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak için yeterli olabilir. Aşağıdaki şekil;
daha iddialı U-değerleri uygulandığında
ve yenileme oranı artırıldığında 2030'a
kadar oluşacak bina stoku ve emisyon
miktarının gelişimini gösterir.

Şekil 6. Mevcut şartların sürdürülmesi (BAU) ve maliyet etkinlik senaryolarına göre 20152050 yılları arasında Türkiye’deki konut sektörünün öngörülen ısıtma ve soğutma amaçlı nihai
enerji tüketimleri ve BAU senaryosu ile kıyaslandığında maliyet etkinlik senaryosu ile elde edilen
nihai enerji tasarrufunun mukayesesi

Şekil 7. O-seviyeleri ile karşılaştırıldığında 2015 yılında %1 olan yenileme oranının 2030’da
%2’ye yükseleceği ve U değerlerinin yeni binalar için %11, yenilemeler için %10 daha iddialı
olacağı kabulü ile ısıtma ve soğutma kaynaklı emisyon miktarının ile bina stokunun gelişimi

meslektaşları, 2014) %1’e arttırılmalı ve
2030 yılında %2 olacak şekilde doğrusal
biçimde yükseltilmeye devam edilmelidir.
Bu da 2015-2030 dönemi için ortalama
%1,5’luk bir yenileme oranına karşı gelwww.epsder.org.tr

mektedir.
Buna ilave olarak, hesaplanan maliyet etkin U-değerlerinin yeni binalar için
ortalama %11 ve tadil edilecek olan mevcut binalar için ise ortalama %10 olmak

Sonuç olarak;
Maliyet etkinlik yönetiminden elde
edilen U değerleri 2030 İklim Koruma
hedeflerine ulaşmayı desteklemeye
uygundur. İklim koruma ve maliyet etkinlik birbirleri ile çelişmemekte, aksine iyi
şekilde kombine edilebilir anlamına gelir.
Bugünün maliyet etkinlik sevileri
ile karşılaştırıldığında iklim hedeflerine
ulaşmak için 2030’da ki U değerlerinin
yaklaşık %10 kadar daha iyileştirilmesi
gerekir (enerji fiyatları daha da artarsa
ihtiyaç duyulan 2030 değerlerinin de
maliyet etkin olması olasıdır).
İklim koruma hedefleri ile örtüşen
ve maliyet etkinlik esas alınarak yapılan
analizlerin sonucundan elde edilen tavsiye
edilen en iyi U değerleri ve TS 825’e göre
mevcut gereksinimlerden çok daha iddialı
olup mevcut gereksinimlerin iyileştirilmesini teklif etmektedir.
İklim hedeflerine erişmek için, bina
kabuğunun teknik dayanım ömürlerini
tamamlamalarına yakın tarihlerde yüksek
maliyetli yenilemelerden veya son dakika
sıkışıklıklardan kaçınmak için U değeri bir
an önce iyileştirilmelidir.
Türkiye’nin daha sıcak kısımlarında ki
konutlarda ısı yalıtımı soğutma ihtiyacına
yönelik enerji talebini de azaltmaktadır.
İyi dengelenmiş bir çatı, duvar ve döşeme
yalıtımı ile hem (g) hem de (U) değerleri uygun olan doğru pencere seçimi ile
ortam ısıtması ve soğutmasına yönelik
enerji talebinde önemli bir miktarda ve
maliyet etkin olarak azalma sağlanacaktır.
KAYNAK:
İZODER- Ecofys Çalışması l
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MURAT KENET
İnşaat Mühendisi

Cephe Yangınları

S

on yıllarda sıkça yaşanan cephe
yangınlarına konu binaların
tümünün cephelerinin Giydirme Cephe olduğunu görüyoruz. Aslında, doğru malzemeler ve
detaylar ile yangına karşı güvenli giydirme cepheler teşkil etmek mümkün
iken yönetmeliklere uygun malzeme
seçimi yapılmaması ve/veya doğru
uygulama kurallarına uyulmamasından
bü tür yangınlar ile karşılaşılmaktadır.
Ülkemizde yaşanan giydirme cephe yangınlarından bazıları şunlar; 17 Temmuz
2012 Polat Tower, 23 Mart 2016 Keşan
Devlet Hastanesi, 5 Mayıs 2018 G.O.
PAŞA Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İnşaat halindeyken cephe yangın
olayı yaşandı buna rağmen yangın yönetmeliğine aykırı olarak aynı uygulama
hatalarına devam edilip tamamlandı ve
hizmete açıldı), 15 Ağustos 2018 Küçükbakkkalköy İş Merkezi, 1 Ekim 2018 Sultangazi Huzurevi.
Mevcut mevzuatımız olan Binaların
Yangından Korunması Hakkında
Yönetmeliği’nin Cepheler bölümünde bina cepheleri ile geleneksel ve
giydirme cephelerle ilgili kısmı şu şekildedir;
CEPHELER
MADDE 27- (1) Dış cephelerin, bina
yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda zor
yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az
32 EPS HABER • Ekim 2018

zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek
için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları
arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde
yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey
oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m
aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik
yağmurlama sistemi ile korunur.
Her 2 sistem için geçerli olan bu genel
tanımlamada, yangın açısından yüksekliğe göre kullanılabilecek malzeme yanma
sınıfları tarif ediliyor ve yangının yukarıya doğru yayılımını önlemek için her 2
cephe sisteminde de yağmurlama sistemi
yapılmalı veya cephedeki boşluklar arasında düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde
yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu
yüzey oluşturulması ifade ediliyor.
Daha sonra tanımlanan geleneksel
cephe sistemleri başlığı altındaki anlatım
ise şu şekildedir;
(2) Geleneksel cephe sistemleri;
a) 		Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer
teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım
sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar
tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri
piyasaya arz dokümanlarında yer alır.
b) 		Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m’den az
olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş

zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği
6.50 m’den fazla olan binalarda pencere ve
benzeri boşluklarının yan kenarları en az
15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde
hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri
oluşturulmalıdır.
c) 		Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki
yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki
yüksek bina katının dış cephe kaplaması hiç
yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.
Denmektedir.
Giydirme cephe sistemleri ile ilgili
olarakda aynı bölüm içersinde ise şu
tanımlama yer almaktadır;
(3) Giydirme cephe sistemleri;
a) Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği
boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği
yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını
engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır.
b) Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme
cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve
yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır.”
Giydirme dış cepheler ile, geleneksel
cephe sistemleri üzerine yapılan ve bir
sistem cephe kaplaması olan Mantolama
Sistemleri (ETICS) cephe yangın olaylarında birbirine karıştırılabilmekte, sistem
tipine ve içeriğine bakılmaksızın değerlendirme yapılabilmektedir.
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Oysaki bu iki sistem, birbirlerinden
tamamen farklı sistemlerdir ve cephe yangını yayılımı açısından aralarındaki en
büyük fark giydirme cephelerde genelde
cephe kaplaması ile taşıyıcı yapı elemanları arasında bir hava boşluğu varken,
geleneksel cephe kaplamalarında hava
boşluğu yoktur.
Her 2 sistemi daha detaylı,
genel olarak ve özelinde yangın
açısından değerlendirirsek ;
GIYDIRME CEPHELER;
Bir binanın dış cephesinin taşıyıcı
olmayan cam, metal, ahşap, beton veya
kompozit modüler panellerle kaplanmasına giydirme cephe denir. Betonarme
ve çelik iskelet taşıyıcı sistemlerin hızlı
gelişimi sonrası, yapının yüklerini de taşıyan dış cephesi yerini bu yeni yapı kabuğuna bırakmıştır. Bu yapı kabuğu özel
bağlantı elemanları ile binanın yapısal
taşıyıcılarına bağlanır, kendi ağırlıkları ile
rüzgar ve deprem yükü haricinde başka
yük taşımazlar.
Giydirme cephe sistemleri çok zengin
estetik çözümler sunar. Ancak sistemin
doğru ısı, su, ses ve yangın yalıtımı performansı sağlaması gerekir.
Konuyu cephe yangınları açısından
değerlendirirsek, giydirme cephelerde
kullanılan malzemelerin çeşitliliği ve bu
farklı malzemelerin yangın karşısındaki
davranışları arasındaki farklılıklar nede-

niyle risk fazladır. Düşük erime noktasına
ve yanma sınıfına sahip, metaller, kompozit sistemler, dolgu elemanları, elektrik
kabloları, ısı ve su yalıtım malzemeleri
yangın riskini , yanma esnasında açığa
çıkan zehirli gazlarda yangından etkilenmeleri arttırır. Ayrıca, mevcut yasal
düzenlemeler, giydirme cephe sistemlerinin bir bütün halinde yangına karşı
davranışlarının belirlenmesine yönelik
bir test ve belgelendirme istememekte
bu durumda büyük bir risk yaratmaktadır.
Halbuki, yönetmelik te mantolama sistemlerinden yangına karşı davranışlarını,
akredite kurum raporları ile belgelendirmeleri istenmekte ve bu raporlarda yer
alan bilgilere göre kısıtlamalar getirmektedir.
Giydirme cepheler genel olarak hava
boşlukları içeren konstrüksiyon sistemlerine sahiptirler ve yangın esnasında alevlerin yayılmasına olanak veren birçok derz
içerirler. İşte bu havalandırma boşlukları
ve derzler gerekli önlemler alınmadığında
yangın esnasında bir baca görevi görerek
alevlerin üst katlara ve bina çatısına sirayet etmesine sebebiyet verebilir.
Görsellik sebebi ile yüksek binalarda
tercih edildiklerinden dolayıda, yangın
esnasında itfaiyenin müdahale olanağını
kısıtlı olur.
Giydirme cephede kullanılan tüm
malzemelerin yangına dayanıklı olması,
yangın esnasında yanarak alev yayılımına
katkıda bulunmaması gerekmektedir. Bir

Yangın Yalıtımsız Giydirme Cephelerde
Alev İlerlemesi

Yangın Yalıtımlı Giyidirme
Cephelerde Alevlerin Hapsolması

katta oluşabilecek yangının üst kata geçişini engellemek için döşemeler ile dış
cephe kaplamaları hizalarında yangın
dayanımı sağlayacak yangın durdurucu
sistemler bulunmalıdır.
Giydirme cephe sistemlerinde kullanılan tüm malzemelerin ve içersinde kullanılan tüm yalıtım (ısı, su, ses, yangın) malzemelerinin en az zor yanıcı yani A2-s1,d0
olması gerekmektedir. Malzemelerin tek
başına en az zor yanıcı olması da yeterli
değildir, en az zor yanıcı malzemelerden
oluşan kompozit bir sistemin yanma sınıfı
daha düşük çıkabilir, bu sebeple kompozit sisteminde test edilmesi ve onunda
en az zor yanıcı olduğunun görülmesi
www.epsder.org.tr
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İstanbul-Polat Tower

İstanbul- GOP Devlet Hastanesi

gerekmektedir. Ancak, tüm sistemin test
edilip sistemin yanıcılık sınıfının belirlenmesine yönelik bir test zorunluluğu,
yönetmelikte giydirme cepheler için yer
almamaktadır. Bu durum, mevcut yönetmeliğin ivedilikle giderilmesi gereken bir
eksiğidir.Halbuki yaşanan pek çok olayda
bu kurallara tamamı ile uyulmadığı gerek
ısı yalıtım malzemesi, gerek cephe panelleri, gerekse sistemin diğer unsurları açısından yönetmelikde istenen en az zor
yanıcı malzeme kullanılması kuralına
uyulmadığı gözükmektedir, böyle olunca

da zincirin zayıf halkası olan bir malzeme
seçimi veya yanlış detay çözümü gibi pek
çok sebeple cephe yangın olaylarına rastlanılmaktadır.
Bu sistemlerde yangının çok hızlı
yayılmasının en büyük sebeplerinden biri
de baca etkisi denilen ve ısı farkından
kaynaklanan bir etki ile giydirme cephe
ile bina kabuğu arasındaki boşlukta bulunan havanın yukarı yönlü hızlı hareketi
ile yangın yayılımınının hızla artmasıdır.
Bunu önlemek için cephe elemanları ile
döşemelerin kesiştiği yerler alevlerin bir
üst kata taşınmasına engel olacak şekilde
yangın durdurucu sistemler ile yalıtılmak
zorundadır.
Giydirme cepheli binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin en az
zor yanıcı olması gerekir. Fakat bu da
tekbaşına bir şey ifade etmez, nitekim
son dönem cephe yangın örneklerinden
olan Polat Tower, Keşan Devlet Hastanesi
ve Sultangazi Huzurevi yangınlarında
giydirme cephe içerisinde kullanılan ısı
yalıtım malzemeleri yanma sınıfı olarak
zor yanıcı olarak adlandırılan taşyünü
malzemeler olmasına karşın, giydirme
cephe panellerinden ve diğer sistem
unsuru malzemelerden ve yapım yanlışlıkları sebebi ile cephe yangını olayları
yaşanmıştır.

Edirne-Keşan Devlet Hastanesi

İstanbul- Küçükbakkalköy İşmerkezi
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İstanbul-Sultangazi Huzurevi
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Yönetmelikte, “Geleneksel Cephe
Sistemleri” içerisinde ifade edilen
cephe sistem kaplamaları ise Mantolama (ETICS), olarak adlandırılır.
Geleneksel cephe, yapıyı dış etkenlere
karşı koruyan yapının taşıyıcı sistemi ve
duvarları iken, Yangın Yönetmeliği’nde;
geleneksel cephe kaplamasını (Tanımlar
- Madde 4-(1) ggg) Bir yapıda taşıyıcı
sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan
yapı elemanlarının, arada havalandırma
boşluğu teşkil edilmeyecek şekilde çeşitli
yapı malzemeleri kullanarak kaplanmasını ifade etmektedir ve bu tanım mantolamayı da kapsamaktadır.
Dış cephe harici kompozit ısı yalıtım
sistemleri (ETICS), fabrikada üretilen
malzemelerin, yerinde uygulanması ile
elde edilen, tercihen sistem imalâtçısı
tarafından sisteme, sistem bileşenlerine,
uygulama yüzeyine ve sahadaki şartlara
uygun olarak seçilmiş ve en az aşağıda
belirtilen bileşenlerden oluşan sistemdir:
• Isı yalıtım sistem yapıştırıcısı ve sisteme
özgü mekanik tespit elemanları,
• Isı yalıtım malzemesi,
• Bir veya daha fazla katmandan oluşan,
ısı yalıtım sistem sıvası,
• Isı yalıtımı sistemi donatı filesi,
• Dekoratif bir katman içerebilen son
kat kaplama malzemesi.
Dış cephe kompozit ısı yalıtım sistemleri, ısı yalıtım levhasının duvara,
ısı yalıtım sistem yapıştırıcısı marifeti ile
yapıştırılması ve imalâtçı tarafından önerilen dübel gibi mekanik tespit elemanları
ile duvara sabitlenmesi ile tatbik edilir.
Isı yalıtım levhası, bir tanesi ısı yalıtım
sistemi donatı filesi içeren, bir veya daha
fazla katmandan oluşan sistem sıvası ile
kaplanır. Sistem sıvası, doğrudan ısı yalıtım levhası üzerine, arada herhangi bir
hava boşluğu bırakılmadan ve ayrıcı bir
katman bulunmadan uygulanır. Sistemin, parapet, köşe, açıklık ve bunun gibi
diğer yapı malzemeleri ve elemanlarına
bağlanması için imalâtçı tarafından önerilen köşe profili, su basman profili gibi
bağlantı elemanları kullanılır.
Dış cephe harici kompozit ısı yalıtım
sistemlerinde (ETICS), sisteme ait Avrupa
Teknik Onayı kapsamındaki “ETAG 004
www.epsder.org.tr

Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri” dokümanı ile “CE” işareti uygulaması gerçekleştirmek mümkündür. ETAG 004
kapsamında “CE” işaretlemesi olmayan
sistemler için, “EN 13499 Isı yalıtım malzemeleri – Binalarda kullanılan – genleştirilmiş
polistiren esaslı harici kompozit ısı yalıtım sistemleri (ETICS) – Özellikler” veya “TS EN
13500 Isı yalıtım malzemeleri – Binalarda
kullanılan – mineral yün esaslı harici kompozit
ısı yalıtım sistemleri (ETICS) – Özellikler”
standartlarına göre Uygunluk Belgesi
almak ve bu standartlar kapsamında
yapılan deneylerin sonuçlarından oluşan
bir performans beyanı kapsamında Ulusal
Teknik Onay Belgesi ve “G” işareti uygulaması yapmak da bir diğer yöntemdir.
Dış cephe harici kompozit ısı yalıtım sistemlerinin “CE veya “G” işaretine sahip
olması gereklidir. CE veya G belgesine
sahip olmayan mantolama sistemlerinde
ise bu sistem akredite bir laboratuvar
tarafından yanma sınıfı değerlendirilmesi
için teste tabii tutulmalı (Madde 27- 2a)
ve buradan çıkan sonuca göre kullanılmalıdır.
Doğru malzeme ve uygulama ile
teşkil edilmiş, mevzuata uygun Mantolama Sistemleri, cephe yangınlarının
yayılmasına sebep olmazlar ve tamamen
güvenlidirler.
Mantolama sistemlerinde en çok
tercih edilen ve uygulanan EPS ısı yalıtım levhalı mantolama sistemlerinde
ülkemizde günümüze kadar yeni ve
tadilat yapılan binalarda 350 milyon
metrekare üzerinde uygulanmış, buna
karşın ise cephede yangının yayılımına yol
açan bir olay yaşanmamıştır, bir yangın
esnasında pencereden dışarı çıkıp bir üst
kata vuran alevler tabiiki burda hasara
yol açarlar esas olan cephenin tutuşup
alevlerin giydirme cephe yangınlarında
olduğu gibi cephede ilerlememesidir.
Mantolama sistemleri içersinde yaygın olarak kullanılan E ve D yanma dayanımına (En az normal alevlenici) sahip ısı
yalıtım levhaları sistem içeriğine fileli sıva
ve dekoratif kaplama ilavesi ile B yanma
sınıfına (Zor Alevlenici) yükselir ve bu
hali ile yangın yönetmeliğine göre 28.5
m’ye kadar kullanılabilirken, giydirme
cephelerde çıplak halde kullanılması
uygun değildir.

Mantolama sistemlerinde yangının
cephede yayılmama sebebi ise başta
EPS’in içeriğinde bulunan yangın geciktirici katkılar, ısı yalıtım levhaları üzerine
yapılan çimento esaslı yangın dayanımı
yüksek olan sıva, dekoratif kaplama ve
sistem içeriğinde olan diğer bileşenlerdir.
Son yıllarda görmekte olduğumuz bu
tip dış cephenin alevlerin yayılmasında
etkili olduğu yangınlarla ilgili değerlendirmelerde, bu yangınların, tamamen yanlış bir şekilde mantolama olarak bilinen
ısı yalıtım sistemleri ile ilişkilendirilerek
çok büyük haksızlıklar yapıldığını gözlemliyoruz. Giydirme dış cepheler
ile mantolama sistemleri birbirlerinden teknik, uygulama detayları
ve kullanılan malzemeler açısından, yani tüm yönleriyle tamamen
farklı unsurlardır. Öncelikle, bunun
iyi bilinmesi ve kavranması gerekmektedir. Bu sistemler hakkında hiçbir bilgisi
olmayan kişiler veya bu gerçekleri bilmesine rağmen art niyetli olan bazı kişiler,
bu yangınlarla ilgili söylemlerinde, sanki
bu yangınlara konu olan dış cephelerde
mantolama sistemleri uygulanmış gibi
yanlış , bilimsellik ve teknik gerçeklerden
uzak açıklamalarda bulunmaktadır.
Ayrıca bu durum, ne yazık ki ısı
yalıtımına karşı da yanlış bir algıya yol
açarak, ülke enerji verimliliği politikalarımıza zarar vermekte, ısı yalıtımı
sayesinde yapılacak enerji tasarrufunu
engelleyerek, cari açığımızın büyümesine sebep olmaktadır. Bunlarla birlikte,
kamuoyuna yapılan bu tip yanlış bilgilendirmeler ve yanlış yönlendirmeler
ile ısı yalıtım sektörüne’de büyük zarar
verilmekte, bu sektörde çalışan pek çok
kurum ve kişi kişi haksız rekabete uğratılmakta, maddi ve manevi zarar görmelerine sebep olunmaktadır. l
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TANITIM

PAGEV’n (Türk Plastk Sanaycler Araştırma Gelştrme
ve Eğtm Vakfı) Ger Dönüşüm İktsad İşletmes

PAGÇEV

Ü

lkemizde ambalaj atıkları
ile ilgili yükümlülükler
AB94/62/EC Ambalaj ve
Ambalaj Atıkları Direktifine dayandırılarak oluşturulan ve ilk
kez 30 Temmuz 2004'te yayınlanan
Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği'ne göre yerine getirilir. 27 Aralık
2017'de son halini alan yönetmelik
piyasaya sürülen tüm ambalaj ve atıklarını kapsar, defolu ürünler fireler, üretim artıkları, kumaş atıkları ve benzeri
ambalaj dışı atıkları kapsamaz. Ayrıca
Yönetmelikte “Ekonomik İşletme” olarak da isimlendirilen ambalaj üreticileri, tedarikçileri ve piyasaya sürenler
için bazı yükümlülükler belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre tüm ekonomik
işletmeler, ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin beyan ve belgelendirmeleri
gerçekleştirebilmek amacıyla Ambalaj
Bilgi Sistemine (http://atikambalaj.
csb.gov.tr) kayıt olmalıdır. Bunun için
bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerine başvurarak kullanıcı
adı ve program erişim şifresi almalıdır.
Bu amaçla kaynakta ayrı toplanan, geri
dönüştürülen ve geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarına ait belgelerini
de elektronik ortamda göndermelidir.
AMBALAJ ÜRETİCİLERİNİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenler ambalaj üreticisi olarak
tanımlanır. Ambalaj üreticisinin her yılın
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Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıl ürettiği, ithal ve ihraç ettiği ambalajlarına ilişkin bildirimler ile bu ambalajların Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine ilişkin
bildirimleri Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden göndermekle yükümlüdür. Ambalaj
üreticisi ürününü piyasaya sürerken dış
ambalaj kullanıyorsa miktara bakmadan
bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ve/veya
ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için de
Piyasaya Süren Müracaat Formunu göndermelidir.
AMBALAJ TEDARİKÇİLERİNİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp
piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanlar Yönetmelikte Tedarikçi olarak ifade edilmiştir. Tedarikçiler kullanıcı

adı ve şifre aldıktan sonra her yıl Mart
ayı sonuna kadar bir önceki yıl tedarik
ettiği ambalajlar için Ambalaj Tedarikçisi
Müracaat Formunu Ambalaj Bilgi Sistemine bildirmelidirler.
PİYASAYA SÜRENLERİN
YÜKÜMLÜKLERİ
Piyasaya süren tanımı bir ürünü
ambalaj ile paketleyenleri, üretici tarafından direkt olarak piyasaya sürülmemesi
durumunda ambalajın üzerinde adını ya
da ticari markasını kullananları, üretici
Türkiye dışında ise üretici tarafından
yetkilendirilen temsilci ya da ithalatçıyı
ifade eder.
Piyasaya sürenler miktarı ne olursa
olsun bir önceki yıl piyasaya sürdüğü,
ithal ya da ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Piyasaya Süren Müracaat
www.epsder.org.tr

Formunu her yıl Mart ayı sonuna kadar
göndermelidir. Bu form işletmenin elektronik yazılım programına kaydolduğu yıl
dâhil olmak üzere bildirimde bulunmadığı yılları da kapsayacak şekilde doldurulmalıdır. Ayrıca piyasaya sürenler her
yıl Yönetmelikte belirtilen geri kazanım
hedeflerini sağlamalıdır. Söz konusu geri
dönüşüm oranları 2018 ve 2019 yılları
için ahşap harici %54’tür. Ahşap içinse
bu miktar; 2018 yılı için %11, 2019 yılı
içinse %13’dür.
PİYASAYA SÜRENLERİN
BELGELENDİRME
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
2005-2018 yılını kapsayan beyanlar
için 3000 kg’ın altında ise belgelendirmeden muaf idi. 2017 yılında yayınlanan
yeni yönetmelikle birlikte bu sınır 1000
kg’a çekilmiştir. Muafiyet 2018 faaliyetlerine istinaden yapacakları 2019 yılı
bildirimlerinden itibaren başlayacaktır.
Yurt için piyasaya ürünlerini ambalajlı
olarak süren işletmeler (Piyasaya Sürenler) yukarıda verilen geri kazanım hedeflerine ulaştıklarını belgelemek zorundadır. Piyasaya sürenlerin geri kazanım
hedeflerini sağlayabilmeleri için iki farklı
yöntem vardır:
• Ürünlerin ambalajlarına depozito
uygulanması yöntemi
• Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma
yöntemi
Yükümlülüğün yerine getirilmesi
amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşmayı tercih eden ekonomik işletmeler,
bildirim yapılan yılın en geç haziran
sonuna kadar yapılan sözleşmeyi Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden sunulmasını
sağlamakla yükümlüdür. Bunun için de
en geç haziran ayında bir yetkilendirilmiş
kuruluş ile sözleşme yapmalıdır.
AMBALAJ ATIKLARININ
KAYNAĞINDA AYRI
BİRİKTİRİLMESİ
Kullanılan malzemeye ve oluştuğu
kaynağa bakılmaksızın, tüketim sonucu
oluşan ambalaj atıkları diğer atıklardan
ayrı olarak oluştukları yerde biriktirilmek
zorundadır. OSB bünyesinde olsun ya da
olmasın tüm sanayi işletmeleri çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı birikwww.epsder.org.tr

tirdikleri ambalaj atıklarını çevre lisanslı
işleme tesislerine verirler. Eğer OSB yönetimleri çevre lisanslı toplama ayırma tesisi
kurarlarsa kendi katılımcılarının ambalaj
atıklarını toplayabilirler.
Ürünlerini ambalajlı olarak yurt
içinde piyasaya süren işletmelerimiz,
2018 yılı belgelendirme yükümlülüğünüzü, Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşu PAGÇEV olarak, bizlerle
gerçekleştirebilirsiniz.
PAGÇEV, Türk Plastik Sanayicileri
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
PAGEV'in Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi olarak 2014 yılında yetki belgesini
aldı ve 2014 yılından beri sanayi kuruluşlarının tüm ambalaj atık türleri için
(plastik, kağıt, cam, metal kompozit,
ahşap) geri kazanım sistemini kurma ve
bu faaliyetleri devraldığı işletmeler adına
Bakanlığa belgelendirme çalışmalarına
tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde Belediyeler ve Lisanslı
Toplama Ayırma Tesisleri ile üçlü yapılar
kuruyor ve Ambalaj Atık Yönetim Planları hazırlıyoruz. Bu planlar ilgili Belediye sınırları içerisinde yürütülecek tüm
çalışmaları, kumbara ve konteyner gibi
toplama ekipmanlarının yerleştirileceği
yerlerden tutun da, atık toplama günlerine, tüm hanelere kapı kapı dolaşılarak
yapılacak bilinçlendirme çalışmalarından, okullarda verilecek atık yönetimi eğitimlerine kadar tüm faaliyetleri detaylandırıyor. Atık Yönetim Planı çerçevesinde
kullanılacak toplama ekipmanlarının bir
kısmı; kumbara, konteyner, poşetler PAGÇEV tarafından karşılanıyor. Ayrıca hem
hanelere bire bir verilen eğitimlerde, hem
de öğrencilere yönelik eğitimlerde kulla-

Ger Dönüşümünün
Kahramanı “PAG”

nılan broşür v.b. dokümanların da yine
bir kısmı PAGÇEV tarafından hazırlanıp dağıtılıyor. Bu çalışmalar sonucunda
da; lisanslı toplama ayırma tesisleri, evsel
atıklardan kaynağında ayrı topladıkları
ambalaj atıklarını geri dönüşüm tesislerine gönderiyor.
Türkiye’nin ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu PAGÇEV olarak, atık
yönetimi çerçevesinde 2017 yılında bir
önceki yıla oranla %22 artışla 220 bin
ton ambalaj atığını geri dönüştürerek ülke
ekonomisine 610 milyon lira katkı sağladık. Bu dönemde 16 il ve 60 belediye ile
yaptığımız iş birliği sonucunda yaklaşık 12
milyon kişinin atığını geri dönüştürdük.
Geri dönüştürdüğümüz ambalaj
atıkları sayesinde hem ekonomiye hem
de çevreye verdiğimiz katkıyı artırdık.
Örneğin; 2017 yılında geri dönüştürdüğümüz atık miktarı sayesinde 1,5 milyon
ağaç kurtarıldı. Geri dönüştürülen plastik
atıklar ile 7,1 milyon kilowatt elektrik,
2,1 milyon litre su ve 256 milyon litre
fosil yakıt tasarrufuna imza atıldı. Tüm
bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık
depolama sahalarına gönderilmemesi
sayesinde de 2,3 milyon metreküp alandan tasarruf edildi. 2018 yılı sonunda da
geri dönüştürdüğümüz atık miktarının
250-270 bin ton olmasını öngörüyoruz. l
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ÜYELERİMİZ
EPS MAMÜL ÜRETİCİ ÜYELERİMİZ
AFYON

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

ANKARA

PANELSAN ÇATI VE ÇEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulv. Maşlak İş Merk. No: 20/14
İskitler / Ankara
Tel: 0312 342 03 82
Faks: 0312 342 03 80
info@panelsan.com
www.panelsan.com
TİPOR MİM. MÜH. 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
BÜYÜKENTAŞ İNŞAAT /İDAPOR
Mahkeme Mah.ecz.rasim Bulv. Deniz 2 Apt. No:6
Burhaniye/ Balıkesir
Tel: 0266 383 3838
info@entasinsaaat.com.tr
www.entasinsaat.com.tr

BARTIN

YAZLAR PAZ. 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

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
EPSA YALITIM VE AMB. ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Barakfakih Sanyi 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
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

38 EPS HABER • Ekm 2018

ÇORUM

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

DENİZLİ

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

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
GÜÇSAN MAKİNA DOĞALGAZ VE GIDA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ankara Asfaltı Üzeri 10.km Akkale-Pamukkale / Denizli
Tel: 0258 267 23 02
Faks: 0258 267 23 11
eps@gucsanmakina.com.tr
www.gucsanmakina.com.tr

DİYARBAKIR

İZOSET İZO.MÜH.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.AŞ
Elazığ Karayolu 22.Km Osb 2.Etap 15.Cad. No:20
Yenişehir / Diyarbakır
Tel: 412 290 2208
Tel: 412 2902210
serdarbadem@izoset.com.tr

ELAZIĞ

ED STRAFOR VE YAPI MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş.
OSB 3. Kısım 24.Yol No: 3 / Elazığ
Tel: 0424 255 57 34
Faks: 0424 255 57 35
info@redboard.com.tr
www.redboard.com.tr
GÜÇPANEL İNŞ.VE İNŞ.MLZ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
O.S.B. 3.Kısım 30.Yol No:2 Elazığ
Tel: 424 255 5522
Tel: 424 255 5532
gucpanel@hotmail.com
www.gucpanel.com
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

ENERGYTHERM STRAFOR A.Ş.
Alipaşa Mh. İmalat Sk. No:15/1 Silivri / İstanbul
Tel: 0212 671 75 60
info@izomakmakina.com
IGLOTEK ISI YALITIM SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Beylikdüzü OSB Bakır ve Pirinç San. Sit. Mustafa
Kurdoğlu
Cad. No:14 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: 0212 875 88 55
Faks: 0212 428 62 85
danisma@fixa.com.tr
www.igloo.com.tr
KASIMLI MADENİ YAĞLAR OTO.NAK.İNŞ.KİMYA
SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
Cendere Yolu No:53 Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 304 22 33
Faks: 0212 321 96 44
bilgi@kasimli.com
www.kasimli.com
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
PROTHERM EPS YALITIM VE İZO.SAN.TİC.A.Ş
Osman Gazi Mah.mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:28
Esenyurt/İstanbul
Tel: 212 863 09 95
Tel:212 863 09 96
www.prothermeps.com

GİRESUN

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

HATAY

YİĞİTSAN YAPI KİMYA BOYA İZO.SAN.LTD.ŞTİ
Boğazköy İstiklal Mh.ismet İnönü Cad. No:42 Arnavutköy/
İstanbul
Tel:212 685 2425
Tel: 212 685 2188
yigitsangrup@yigitsangrup.com.tr
www.yigitsangrup.com.tr

KSS YALITIM İNŞ.SAN.VE TİC.AŞ.
OSB 3.Cadde 4/1 Merkez / Giresun
Tel: 454 225 8080
Tel:454 225 8080
kss@kss.com.tr
www.kss.com.tr
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

YÖN YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.
Fener Mah.fener Kaynak Sok No:7 Silivri/İstanbul
Tel: 0212 597 88 80
Faks: 0212 597 88 40
bilgi@isolion.com.tr
www.isolion.com.tr

www.epsder.org.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
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

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

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

ORDU

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

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

TRABZON

TERPA ELEKTRİK CİHAZ PAZ. TİC VE SAN. A.Ş.
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
EPS Makina Üreticisi Üyelerimiz

EPS MAKİNA ÜRETİCİSİ
ÜYELERİMİZ
İSTANBUL

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

TEKİRDAĞ

AKKAYA EPS MAK.İML.SAN.VE TİC.A.Ş
Marmaracık Mahallesi 1987 Sok. No: 25 59930
Ergene / Tekirdağ
Tel: 0282 655 58 94
info@akkaya-akkaya.com
www.akkaya-akkaya.com

EPS HAMMADDE
ÜRETİCİSİ ÜYELERİMİZ
ADANA

ASCHEM PETROKİMYA SANAYİ A.Ş.
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi 01920
Ceyhan / Adana
Tel: 0322 634 22 10
www.aschem.com.tr
DIOKİ PETROKİMYA SAN. A.Ş.
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi 01920
Ceyhan / Adana
Tel: 0322 634 20 15-16-17
Faks: 0322 634 20 14
info@ dioki.com.tr
www.dioki.com.tr

İSTANBUL

VERSALİS KİMYA TİC. LTD. ŞTİ.
Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237
K:4 Ofis:411 Maslak - Sarıyer / İstanbul
Tel: 0212 286 75 30
Faks: 0212 286 75 11
www.versalis.eni.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.
Gebkim V Kimya İht.osb Murat Yıldıran Cad. No:2
Çerkeşli-Dilovası/Kocaeli
Tel: 0262 290 86 55
Tel:0262 290 86 60
info@cfnkimya.com
www.cfnkimya.com

EPS HAMMADDE
İTHALATÇI ÜYELERİMİZ
İSTANBUL

ORAN POLİMER KİMYA DIŞ TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.
19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. Sıtkıbey Plaza
No: 2-1 D:26
Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 410 2525
Faks: 0216 410 2526
info@orankimya.com / www.orankimya.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

MERSİN

SER-İNŞ SERVEN İNŞAAT TİC. SAN. A.Ş.
Kulak Mah.israş Arkası Küme Evler No: 21
Akdeniz-Huzurkent-Mersin
Tel:324 646 3024
Tel: 324 646 3024
www.servenepsgrup.com.tr

www.epsder.org.tr
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