
Yap›lar›n uzun y›llar boyunca de¤erini korumas› ancak, yap› iyi tasarlanm›flsa, iç ve d›fl
etkenlerden do¤ru biçimde korunmuflsa gerçekleflebilir. Yap›lar›n iç ve d›fl etkenlerden do¤ru
biçimde korunmas›; yal›t›m ile sa¤lanabilir. Yal›t›m sistemlerinin esas amac›; yap› bileflenleri
ve tafl›y›c› sistemi d›fl etkenlerden koruyarak; kullan›m amac›na uygun sa¤l›k ve konfor flartlar›n›n
yap› içerisinde hüküm sürmesini sa¤lamakt›r. Bina içerisinde konforlu yaflam koflullar›n›n
oluflturulmas› insan sa¤l›¤› için ne kadar önemli ise yap›n›n d›fl etkenlere karfl› korunmas› da;
içerisinde yaflad›¤›m›z, sa¤lam ve uzun ömürlü olmas›n› bekledi¤imiz yap›lar için ayn› öneme
sahiptir.

1. B‹NALARDA ISI YALITIMI

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklar›n›n h›zla tükenmesi üzerine geliflmifl ülkeler baflta
olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlar›n› kontrol alt›na alma ve enerjiyi etkin kullanma
yöntemleri gelifltirmifllerdir. Ülkemizde de; baflta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere,
enerji tüketimleri her geçen y›l artmaktad›r. Konutlarda kullan›lan enerjinin büyük bir k›sm›
›s›tma ve so¤utma amaçl› olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullan›lmas›,
›s› yal›t›m› ile sa¤lanabilir. Bina zarf›, binan›n iç ortam›n› d›fl ortamdan ay›ran yap› elemanlar›n›
kapsar. Duvarlar, pencereler, kap›lar, döfleme, tavan ve çat›, bina zarf›n› oluflturur. Genel
olarak; farkl› s›cakl›ktaki iki ortam (d›fl hava – yaflanan mahaller) aras›ndaki ›s› geçiflini azaltmak
için yap›lan ifllemlere ›s› yal›t›m› denir.

1.1. Duvarlar: Enerji verimlili¤i için ›s› kaybeden dolgu duvar ve kolon, kirifl, lento, hat›l vb.
tüm tafl›y›c› duvarlara ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Duvarlarda yal›t›m içten (duvar›n iç yüzünden)
veya d›fltan (duvar›n d›fl yüzünden) yap›labilir. Bunun için çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri ve
detaylar› uygulanabilir.

1.2. Pencereler: Pencerelerde ›s› kayb› aç›s›ndan en önemli özellik, ›s› geçirgenlik katsay›lar›d›r.
(U de¤eri). Binalarda kullan›lacak pencerelerin ›s› geçirgenlik katsay›lar› TS 825’e uygun
olmal›d›r. Is› kazançlar›n›n ve so¤utma yüklerinin kontrol alt›na al›nabilmesi için ise pencerelerde
kullan›lan camlar›n günefl enerjisi geçirgenli¤i dikkate al›nmal›d›r. Pencereler, k›fl mevsiminde
güneflin mahal içerisine giriflini artt›rmal›, yaz mevsiminde
azaltmal›d›r. Bunun için pencere sistemlerinde çift
camlar, low-e kapl› çift camlar, günefl kontrol kaplamal›
camlar ile yal›t›ml› do¤ramalar kullan›lmal›d›r.

1.3. Tavan/çat› ve döflemeler: Binalarda duvarlar
ve pencerelerden sonra en fazla ›s› kayb›/kazanc› olan
bölümler, tavan/çat› ve döflemelerdir. Is› kaybeden bu
bölümlere de çat›n›n kullan›m durumu, e¤imi, konstrük-
siyonu, döflemelerde ise uygulama yap›lan döfleme
türü, malzemelerin yük tafl›ma kapasitesi vb. faktörler
göz önüne al›narak ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Bu amaçla
çat› ve döflemelerde ihtiyaca göre tasarlanm›fl farkl›
detaylar için çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri uygulanabilir.

Is› yal›t›m malzemeleri; ›s› kay›p ve kazançlar›n›n azalt›lmas›nda kullan›lan, düflük kal›nl›klarda
enerji tasarrufu sa¤lamak amac›yla üretilmifl yüksek ›s›l dirence sahip özel ürünlerdir.
Is› yal›t›m malzemelerinin en temel özelli¤i ›s› iletim katsay›lar›n›n (λ) düflük olmas›d›r.
Afla¤›da binalarda kullan›lan ›s› yal›t›m malzemeleri ve bu malzemelerin ürün standartlar›
verilmifltir.

Binalarda ›s› yal›t›m› uygulanmas› ile
• Is›tma ve so¤utma amaçl› tüketilen yak›t
miktar›n›n azalmas›,

• Hava kirlili¤inin azalmas›,

• Sa¤l›kl› ve konforlu bir ortam oluflmas›
sonucunda sa¤l›k giderlerinin azalmas›,

• Yap› bileflenlerinin yo¤uflma sonucu
korozyona u¤ramas› önlenerek binan›n
korunmas› sa¤lan›r.

Enerji verimlili¤i için binadaki ›s›tma, so¤utma veya s›cak su tesisatlar›na mutlaka ›s› yal›t›m›
yap›lmas› gereklidir. Tesisatlarda kullan›labilecek çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri bulunmaktad›r.
Tesisatlarda enerji verimlili¤i için ayr›ca; verimli ›s›tma ve so¤utma sistemleri tercih edilmeli
ve otomatik kontrol teknolojilerinden faydalan›lmal›d›r. Tesisatta Is› Yal›t›m›; genel olarak s›cak
hatlarda ›s› kayb›n› so¤uk hatlarda ise ›s› kazanc›n› önlemek için al›nmas› gereken tedbirler
olarak tarif edilir. Tesisat yal›t›m› ile enerji kay›p veya kazançlar› d›fl›nda, hatt› oluflturan borular›n
yo¤uflma sebebiyle korozyona u¤ramas› önlenir. Tesisatlarda yo¤uflma; ›s› yal›t›m› yap›lmaz
veya yetersiz yap›l›rsa yüzeyde ya da ›s› yal›t›m malzemesinin buhar difüzyon direnç katsay›s›n›n
(µ) yetersiz olmas› durumunda önlem al›nmaz ise yal›t›m malzemesinin içinde olur. Tesisat
yal›t›m›nda kullan›lan malzemeler ve bu malzemelerin ürün standartlar› afla¤›da verilmifltir.

2. TES‹SAT YALITIMI

Tasar›mdan, uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanl›k dal› olan yal›t›m›n ana unsurlar›
“do¤ru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sa¤l›kl› uygulama” d›r.

Binalarda enerji verimlili¤i ile ilgili olarak TS 825 “Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar›” standard›;
29 Nisan 1998 tarihinde revize edilerek tavsiye niteli¤inde yay›mlanm›flt›r. Daha sonra standard›n
14 Haziran 1999 tarih ve 23725 say›l› resmi gazetede yay›mlanmas› ve bu standard›n paralelinde
haz›rlanan “Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetmeli¤i”nin 08 May›s 2000 tarih 24043 say›l› resmi
gazetede yer almas› ile TS 825 standard› 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulamas›
zorunlu standart olarak yürürlü¤e girmifltir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yap›lan binalar;
bu standard›n ve yönetmeli¤in koflullar›na uymak zorundad›r.

12 A¤ustos 2001 tarih ve 24491 say›l› resmi gazete ile yay›mlanan “Yap› Denetimi Uygulama
Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i” ile ›s› yal›t›m› uygulamalar›n›n denetimi, Yap› Denetim Kurulufllar›na
verilmifltir.

B‹NA VE TES‹SATTA ISI YALITIMI



Yap›lar›n uzun y›llar boyunca de¤erini korumas› ancak, yap› iyi tasarlanm›flsa, iç ve d›fl
etkenlerden do¤ru biçimde korunmuflsa gerçekleflebilir. Yap›lar›n iç ve d›fl etkenlerden do¤ru
biçimde korunmas›; yal›t›m ile sa¤lanabilir. Yal›t›m sistemlerinin esas amac›; yap› bileflenleri
ve tafl›y›c› sistemi d›fl etkenlerden koruyarak; kullan›m amac›na uygun sa¤l›k ve konfor flartlar›n›n
yap› içerisinde hüküm sürmesini sa¤lamakt›r. Bina içerisinde konforlu yaflam koflullar›n›n
oluflturulmas› insan sa¤l›¤› için ne kadar önemli ise yap›n›n d›fl etkenlere karfl› korunmas› da;
içerisinde yaflad›¤›m›z, sa¤lam ve uzun ömürlü olmas›n› bekledi¤imiz yap›lar için ayn› öneme
sahiptir.

1. B‹NALARDA ISI YALITIMI

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklar›n›n h›zla tükenmesi üzerine geliflmifl ülkeler baflta
olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlar›n› kontrol alt›na alma ve enerjiyi etkin kullanma
yöntemleri gelifltirmifllerdir. Ülkemizde de; baflta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere,
enerji tüketimleri her geçen y›l artmaktad›r. Konutlarda kullan›lan enerjinin büyük bir k›sm›
›s›tma ve so¤utma amaçl› olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullan›lmas›,
›s› yal›t›m› ile sa¤lanabilir. Bina zarf›, binan›n iç ortam›n› d›fl ortamdan ay›ran yap› elemanlar›n›
kapsar. Duvarlar, pencereler, kap›lar, döfleme, tavan ve çat›, bina zarf›n› oluflturur. Genel
olarak; farkl› s›cakl›ktaki iki ortam (d›fl hava – yaflanan mahaller) aras›ndaki ›s› geçiflini azaltmak
için yap›lan ifllemlere ›s› yal›t›m› denir.

1.1. Duvarlar: Enerji verimlili¤i için ›s› kaybeden dolgu duvar ve kolon, kirifl, lento, hat›l vb.
tüm tafl›y›c› duvarlara ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Duvarlarda yal›t›m içten (duvar›n iç yüzünden)
veya d›fltan (duvar›n d›fl yüzünden) yap›labilir. Bunun için çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri ve
detaylar› uygulanabilir.

1.2. Pencereler: Pencerelerde ›s› kayb› aç›s›ndan en önemli özellik, ›s› geçirgenlik katsay›lar›d›r.
(U de¤eri). Binalarda kullan›lacak pencerelerin ›s› geçirgenlik katsay›lar› TS 825’e uygun
olmal›d›r. Is› kazançlar›n›n ve so¤utma yüklerinin kontrol alt›na al›nabilmesi için ise pencerelerde
kullan›lan camlar›n günefl enerjisi geçirgenli¤i dikkate al›nmal›d›r. Pencereler, k›fl mevsiminde
güneflin mahal içerisine giriflini artt›rmal›, yaz mevsiminde
azaltmal›d›r. Bunun için pencere sistemlerinde çift
camlar, low-e kapl› çift camlar, günefl kontrol kaplamal›
camlar ile yal›t›ml› do¤ramalar kullan›lmal›d›r.

1.3. Tavan/çat› ve döflemeler: Binalarda duvarlar
ve pencerelerden sonra en fazla ›s› kayb›/kazanc› olan
bölümler, tavan/çat› ve döflemelerdir. Is› kaybeden bu
bölümlere de çat›n›n kullan›m durumu, e¤imi, konstrük-
siyonu, döflemelerde ise uygulama yap›lan döfleme
türü, malzemelerin yük tafl›ma kapasitesi vb. faktörler
göz önüne al›narak ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Bu amaçla
çat› ve döflemelerde ihtiyaca göre tasarlanm›fl farkl›
detaylar için çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri uygulanabilir.
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Is› yal›t›m malzemeleri; ›s› kay›p ve kazançlar›n›n azalt›lmas›nda kullan›lan, düflük kal›nl›klarda
enerji tasarrufu sa¤lamak amac›yla üretilmifl yüksek ›s›l dirence sahip özel ürünlerdir.
Is› yal›t›m malzemelerinin en temel özelli¤i ›s› iletim katsay›lar›n›n (λ) düflük olmas›d›r.
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ve otomatik kontrol teknolojilerinden faydalan›lmal›d›r. Tesisatta Is› Yal›t›m›; genel olarak s›cak
hatlarda ›s› kayb›n› so¤uk hatlarda ise ›s› kazanc›n› önlemek için al›nmas› gereken tedbirler
olarak tarif edilir. Tesisat yal›t›m› ile enerji kay›p veya kazançlar› d›fl›nda, hatt› oluflturan borular›n
yo¤uflma sebebiyle korozyona u¤ramas› önlenir. Tesisatlarda yo¤uflma; ›s› yal›t›m› yap›lmaz
veya yetersiz yap›l›rsa yüzeyde ya da ›s› yal›t›m malzemesinin buhar difüzyon direnç katsay›s›n›n
(µ) yetersiz olmas› durumunda önlem al›nmaz ise yal›t›m malzemesinin içinde olur. Tesisat
yal›t›m›nda kullan›lan malzemeler ve bu malzemelerin ürün standartlar› afla¤›da verilmifltir.

2. TES‹SAT YALITIMI

Tasar›mdan, uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanl›k dal› olan yal›t›m›n ana unsurlar›
“do¤ru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sa¤l›kl› uygulama” d›r.

Binalarda enerji verimlili¤i ile ilgili olarak TS 825 “Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar›” standard›;
29 Nisan 1998 tarihinde revize edilerek tavsiye niteli¤inde yay›mlanm›flt›r. Daha sonra standard›n
14 Haziran 1999 tarih ve 23725 say›l› resmi gazetede yay›mlanmas› ve bu standard›n paralelinde
haz›rlanan “Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetmeli¤i”nin 08 May›s 2000 tarih 24043 say›l› resmi
gazetede yer almas› ile TS 825 standard› 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulamas›
zorunlu standart olarak yürürlü¤e girmifltir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yap›lan binalar;
bu standard›n ve yönetmeli¤in koflullar›na uymak zorundad›r.
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Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i” ile ›s› yal›t›m› uygulamalar›n›n denetimi, Yap› Denetim Kurulufllar›na
verilmifltir.
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1.2. Pencereler: Pencerelerde ›s› kayb› aç›s›ndan en önemli özellik, ›s› geçirgenlik katsay›lar›d›r.
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azaltmal›d ›r. Bunun için pencere sistemle rinde çift
camlar, low-e kapl› çift camlar, günefl kontrol kaplamal›
camlar ile yal›t›ml› do¤ramalar kullan›lmal›d›r.

1.3. Tavan/çat› ve döflemeler: Binalarda duvarlar
ve pencerelerden sonra en fazla ›s› kayb›/kazanc› olan
bölümler, tavan/çat› ve döflemelerdir. Is› kaybeden bu
bölümlere de çat›n›n kullan›m durumu, e¤imi, konstrük-
siyonu, döflemelerde ise uygulama yap›lan döfleme
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çat› ve döflemelerde ihtiyaca göre tasarlanm›fl farkl›
detaylar için çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri uygulanabilir.

Is› yal›t›m malzemeleri; ›s› kay›p ve kazançlar›n›n azalt›lmas›nda kullan›lan, düflük kal›nl›klarda
enerji tasarrufu sa¤lamak amac›yla üretilmifl yüksek ›s›l dirence sahip özel ürünlerdir.
Is› yal›t›m malzemelerinin en temel özelli¤i ›s› iletim katsay›lar›n›n (λ) düflük olmas›d›r.
Afla¤›da binalarda kullan›lan ›s› yal›t›m malzemeleri ve bu malzemelerin ürün standartlar›
verilmifltir.
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• Camyünü, TS 901-1 EN 13162

• Taflyünü, TS 901-1 EN 13162

• Ekspande Polistiren (EPS), TS 7316 EN 13163

• Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164

• Poliüretan (PUR), TS EN 13165

• Fenol Köpü¤ü, TS EN 13166

• Cam Köpü¤ü, TS EN 13167

• Ahflap yünü Levhalar, TS EN 13168

• Genlefltirilmifl Perlit (EPB), TS EN 13169

• Genlefltirilmifl Mantar(ICB), TS EN 13170

• Ahflap Lifli Levhalar, TS EN 13171

Is› Yal›t›m Malzemeleri Ürün Standard›

Binalarda ›s› yal›t›m› uygulanmas› ile
• Is›tma ve so¤utma amaçl› tüketilen yak›t
miktar›n›n azalmas›,

• Hava kirlili¤inin azalmas›,

• Sa¤l›kl› ve konforlu bir ortam oluflmas›
sonucunda sa¤l›k giderlerinin azalmas›,

• Yap› bileflenlerinin yo¤uflma sonucu
korozyona u¤ramas› önlenerek binan›n
korunmas› sa¤lan›r.

Enerji verimlili¤i için binadaki ›s›tma, so¤utma veya s›cak su tesisatlar›na mutlaka ›s› yal›t›m›
yap›lmas› gereklidir. Tesisatlarda kullan›labilecek çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri bulunmaktad›r.
Tesisatlarda enerji verimlili¤i için ayr›ca; verimli ›s›tma ve so¤utma sistemleri tercih edilmeli
ve otomatik kontrol teknolojilerinden faydalan›lmal›d›r. Tesisatta Is› Yal›t›m›; genel olarak s›cak
hatlarda ›s› kayb›n› so¤uk hatlarda ise ›s› kazanc›n› önlemek için al›nmas› gereken tedbirler
olarak tarif edilir. Tesisat yal›t›m› ile enerji kay›p veya kazançlar› d›fl›nda, hatt› oluflturan borular›n
yo¤uflma sebebiyle korozyona u¤ramas› önlenir. Tesisatlarda yo¤uflma; ›s› yal›t›m› yap›lmaz
veya yetersiz yap›l›rsa yüzeyde ya da ›s› yal›t›m malzemesinin buhar difüzyon direnç katsay›s›n›n
(µ) yetersiz olmas› durumunda önlem al›nmaz ise yal›t›m malzemesinin içinde olur. Tesisat
yal›t›m›nda kullan›lan malzemeler ve bu malzemelerin ürün standartlar› afla¤›da verilmifltir.

2. TES‹SAT YALITIMI

Tasar›mdan, uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanl›k dal› olan yal›t›m›n ana unsurlar›
“do¤ru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sa¤l›kl› uygulama” d›r.

Binalarda enerji verimlili¤i ile ilgili olarak TS 825 “Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar›” standard›;
29 Nisan 1998 tarihinde revize edilerek tavsiye niteli¤inde yay›mlanm›flt›r. Daha sonra standard›n
14 Haziran 1999 tarih ve 23725 say›l› resmi gazetede yay›mlanmas› ve bu standard›n paralelinde
haz›rlanan “Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetmeli¤i”nin 08 May›s 2000 tarih 24043 say›l› resmi
gazetede yer almas› ile TS 825 standard› 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulamas›
zorunlu standart olarak yürürlü¤e girmifltir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yap›lan binalar;
bu standard›n ve yönetmeli¤in koflullar›na uymak zorundad›r.

12 A¤ustos 2001 tarih ve 24491 say›l› resmi gazete ile yay›mlanan “Yap› Denetimi Uygulama
Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i” ile ›s› yal›t›m› uygulamalar›n›n denetimi, Yap› Denetim Kurulufllar›na
verilmifltir.

B‹NA VE TES‹SATTA ISI YALITIMI



Yap›lar›n uzun y›llar boyunca de¤erini korumas› ancak, yap› iyi tasarlanm›fl sa, iç ve d›fl
etkenlerden do¤ru biçimde korunmuflsa gerçekleflebilir. Yap›lar›n iç ve d›fl etkenlerden do¤ru
biçimde korunmas›; yal›t›m ile sa¤lanabilir. Yal›t›m sistemlerinin esas amac›; yap› bileflenleri
ve tafl›y›c› sistemi d›fl etkenlerden koruyarak; kullan›m amac›na uygun sa¤l›k ve konfor flartlar›n›n
yap› içerisinde hüküm sürmesini sa¤lamakt›r. Bina içerisinde konforlu yaflam koflullar›n›n
oluflturulmas› insan sa¤l›¤› için ne kadar önemli ise yap›n›n d›fl etkenlere karfl› korunmas› da;
içerisinde yaflad›¤›m›z, sa¤lam ve uzun ömürlü olmas›n› bekledi¤imiz yap›lar için ayn› öneme
sahiptir.

1. B‹NALARDA ISI YALITIMI

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklar›n›n h›zla tükenmesi üzerine geliflmifl ülkeler baflta
olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlar›n› kontrol alt›na alma ve enerjiyi etkin kullanma
yöntemleri gelifltirmifllerdir. Ülkemizde de; baflta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere,
enerji tüketimleri her geçen y›l artmaktad›r. Konutlarda kullan›lan enerjinin büyük bir k›sm›
›s›tma ve so¤utma amaçl› olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullan›lmas›,
›s› yal›t›m› ile sa¤lanabilir. Bina zarf›, binan›n iç ortam›n› d›fl ortamdan ay›ran yap› elemanlar›n›
kapsar. Duvarlar, pencereler, kap›lar, döfleme, tavan ve çat›, bina zarf›n› oluflturur. Genel
olarak; farkl› s›cakl›ktaki iki ortam (d›fl hava – yaflanan mahaller) aras›ndaki ›s› geçiflini azaltmak
için yap›lan ifllemlere ›s› yal›t›m› denir.

1.1. Duvarlar: Enerji verimlili¤i için ›s› kaybeden dolgu duvar ve kolon, kirifl, lento, hat›l vb.
tüm tafl›y›c› duvarlara ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Duvarlarda yal›t›m içten (duvar›n iç yüzünden)
veya d›fltan (duvar›n d›fl yüzünden) yap›labilir. Bunun için çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri ve
detaylar› uygulanabilir.

1.2. Pencereler: Pencerelerde ›s› kayb› aç›s›ndan en önemli özellik, ›s› geçirgenlik katsay›lar›d›r.
(U de¤eri). Binalarda kullan›lacak pencerelerin ›s› geçirgenlik katsay›lar› TS 825’e uygun
olmal›d›r. Is› kazançlar›n›n ve so¤utma yüklerinin kontrol alt›na al›nabilmesi için ise pencerelerde
kullan›lan camlar›n günefl enerjisi geçirgenli¤i dikkate al›nmal›d›r. Pencereler, k›fl mevsiminde
güneflin mahal içerisine giriflini artt›rmal›, yaz mevsiminde
azaltmal›d ›r. Bunun için pencere sistemle rinde çift
camlar, low-e kapl› çift camlar, günefl kontrol kaplamal›
camlar ile yal›t›ml› do¤ramalar kullan›lmal›d›r.

1.3. Tavan/çat› ve döflemeler: Binalarda duvarlar
ve pencerelerden sonra en fazla ›s› kayb›/kazanc› olan
bölümler, tavan/çat› ve döflemelerdir. Is› kaybeden bu
bölümlere de çat›n›n kullan›m durumu, e¤imi, konstrük-
siyonu, döflemelerde ise uygulama yap›lan döfleme
türü, malzemelerin yük tafl›ma kapasitesi vb. faktörler
göz önüne al›narak ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Bu amaçla
çat› ve döflemelerde ihtiyaca göre tasarlanm›fl farkl›
detaylar için çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri uygulanabilir.

Is› yal›t›m malzemeleri; ›s› kay›p ve kazançlar›n›n azalt›lmas›nda kullan›lan, düflük kal›nl›klarda
enerji tasarrufu sa¤lamak  amac›yla üreti lmifl yüksek ›s›l dirence  sahip özel ürünlerdi r.
Is› yal›t›m malzemelerinin en temel özelli¤i ›s› iletim katsay›lar› n›n (λ) düflük olmas›d›r.
Afla¤›da binalarda kullan›lan ›s› yal›t›m malzemeleri ve bu malzemelerin ürün standartlar›
verilmifltir.

Binalarda ›s› yal›t›m› uygulanmas› ile
• Is›tma ve so¤utma amaçl› tüketilen yak›t
miktar›n›n azalmas›,

• Hava kirlili¤inin azalmas›,

• Sa¤l›kl› ve konforlu bir ortam oluflmas›
sonucunda sa¤l›k giderlerinin azalmas›,

• Yap› bileflenler inin yo¤uflma sonucu
korozyona u¤ramas› önlenerek binan›n
korunmas› sa¤lan›r.

Enerji verimlili¤i için binadaki ›s›tma, so¤utma veya s›cak su tesisatlar›na mutlaka ›s› yal›t›m›
yap›lmas› gereklidir. Tesisatlarda kullan›labilecek çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri bulunmaktad›r.
Tesisatlarda enerji verimlili¤i için ayr›ca; verimli ›s›tma ve so¤utma sistemleri tercih edilmeli
ve otomatik kontrol teknolojilerinden faydalan›lmal›d›r. Tesisatta Is› Yal›t›m›; genel olarak s›cak
hatlarda ›s› kayb›n› so¤uk hatlarda ise ›s› kazanc›n› önlemek için al›nmas› gereken tedbirler
olarak tarif edilir. Tesisat yal›t›m› ile enerji kay›p veya kazançlar› d›fl›nda, hatt› oluflturan borular›n
yo¤uflma sebebiyle korozyona u¤ramas› önlenir. Tesisatlarda yo¤uflma; ›s› yal›t›m› yap›lmaz
veya yetersiz yap›l›rsa yüzeyde ya da ›s› yal›t›m malzemesinin buhar difüzyon direnç katsay›s›n›n
(µ) yetersiz olmas› durumunda önlem al›nmaz ise yal›t›m malzemesinin içinde olur. Tesisat
yal›t›m›nda kullan›lan malzemeler ve bu malzemelerin ürün standartlar› afla¤›da verilmifltir.

12

• Camyünü, TS 7232, prEN 14303

• Taflyünü, TS 7232, prEN 14303

• Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304

• Cam Köpü¤ü (CG) prEN 14305

• Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306

• Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307

• Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308

• Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309

• Polietilen Köpük (PEF), prEN 14313

• Fenolik Köpük prEN 14314

Is› Yal›t›m Malzemeleri Ürün Standard›

2. TES‹SAT YALITIMI

Tasar›mdan, uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanl›k dal› olan yal›t›m›n ana unsurlar›
“do¤ru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sa¤l›kl› uygulama” d›r.

Binalarda enerji verimlili¤i ile ilgili olarak TS 825 “Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar›” standard›;
29 Nisan 1998 tarihinde revize edilerek tavsiye niteli¤inde yay›mlanm›flt›r. Daha sonra standard›n
14 Haziran 1999 tarih ve 23725 say›l› resmi gazetede yay›mlanmas› ve bu standard›n paralelinde
haz›rlanan “Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetmeli¤i”nin 08 May›s 2000 tarih 24043 say›l› resmi
gazetede yer almas› ile TS 825 standard› 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulamas›
zorunlu standart olarak yürürlü¤e girmifltir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yap›lan binalar;
bu standard›n ve yönetmeli¤in koflullar›na uymak zorundad›r.

12 A¤ustos 2001 tarih ve 24491 say›l› resmi gazete ile yay›mlanan “Yap› Denetimi Uygulama
Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i” ile ›s› yal›t›m› uygulamalar›n›n denetimi, Yap› Denetim Kurulufllar›na
verilmifltir.

B‹NA VE TES‹SATTA ISI YALITIMI


