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Tesisatta s  yal t m ile; Binan n daha az enerji kullanarak s tma
veya so utma dolay s yla çevre kirlili inin azalt lmas , cihazlar n
daha verimli çal mas  sa lan r.

Cihazlar n çal mas  s ras nda ç kard  ses, titre im ve s l genle meler,
borulardan geçen ak kan h z , kanallardan geçen havan n kanal
yüzeyine çarpmas yla olu an ses tesisatta gürültünün temel
sebeplerindendir. Bu tip ses ve titre imlerin en aza indirilmesi için
al nan tedbirlere tesisatta ses yal t m  denir.

Tesisat yal t m nda yang n güvenli i aç s ndan en önemli noktalar 
tesisat n yang n etkilerinden korunmas  ve yang n esnas nda alev
ve duman yay lmas n n durdurulmas d r. Ya am alanlar m zda risk 
olu turan ekipmanlar tesisat borular , havaland rma kanallar ,
elektrik kablolar n n, aftlar n yang n n ilerlemesinde en riskli
noktalar oldu u bilinmektedir. Bu noktalarda yang n n ilerlemesini
engellemek için al nan tüm tedbirlere tesisatta yang n yal t m  denir. 



Is tma ve so utma 



   Tüm dikey ve yatay tesisat borular nda, s tma ve so utma
yap lan havaland rma kanallar nda, vanalarda, tesisat elemanlar nda
(dirsek, vana vb.) s  kayb n  engellemeye yönelik s  yal t m  yap l r.



K

Üst katta bulunan tuvalet, banyo gibi hacimlerde kullan m suyu ile olu an 
gürültü alt katta duyuluyorsa ses yal t m n n olmad n  gösterir.



Tesisat yal t m  genel olarak yal t ml  boru veya havaland rma

kanallar  kullan larak, tesisat üzerine üzerine sonradan malzemelerin 

kaplanmas  ile yap l r.  Tesisatta s  geçi ine kar  yüksek direnç 

gösteren cam yünü, ta  yünü, kauçuk köpü ü, polietilen, vana ceketi 

gibi malzemeler uygulan r. Uygulama yap l rken s  köprüsü

olu turmayacak ve süreklilik sa lanacak ekilde yal t m yap lmas  

esast r. 







05.12.2008 tarih ve 27075 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan

Binalarda Enerji Performans  Yönetmeli i’nin 11. maddesi uyar nca; 

binalar n s tma, so utma, havaland rma ve klima gibi enerji 

kullan m n  etkileyen tesisatlar nda kullan lan borular, kollektörler ve 

ba lant  malzemeleri, vanalar, havaland rma ve iklimlendirme

kanallar , s hhi s cak su üreticileri ve depolama üniteleri, yak t depolar  

ve di er mekanik tesisat ekipmanlar , s  köprüsüne yol açmayacak 

ekilde ve yüzey s cakl  ile iç ortam s cakl  aras nda 5°C’den fazla 

fark ve yüzeyde yo u ma olmayacak ekilde yal t lmas  gereklidir. 

Ayn  yönetmelikte ayr ca artland r lan mekanlar n içerisinde yer alan 

kanallar n, s l direnci 0,6 m2K/W’dan küçük olmayacak ekilde, di er 

mekanlarda yer alan ve yal t lmas  gereken kanallar n s l direnci

1,2 m2K/W’dan küçük olmayacak ekilde yal t lmas  ön görülmektedir. 

Yönetmelikte ayr ca; borular n ve klima kanallar n n ask ya al nmalar  

ile kal c  veya sabit mesnetle desteklemelerinde s  kay plar n n ve s  

köprülerinin olu mas na izin verilmemesi gerekti i ifade edilmektedir. 

9 Eylül 2009 tarih ve 27344 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 

Binalar n Yang ndan Korunmas  Hakk nda Yönetmeli in 26’nc

maddesi uyar nca su, elektrik, s tma ve havaland rma tesisat  ile 

benzeri tesisatlar n dö emeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, 

aç kl k kalmayacak ekilde en az dö eme yang n dayan m süresi 

kadar, yang n ve duman geçi ine kar  yal t lmas  gereklidir. 



Tesisatlardaki gürültü problemi çözülmü  konutlarda ya ayan

insanlar n konfor seviyesi yükselerek daha huzurlu ya amas  sa lan r.

Tesisatlardaki yang n güvenli i tedbirleri al nm  konutlarda ya ayan 

insanlar n can ve mal kayb  azalt l r.



Tesisatta s  yal t m ; enerji tasarrufu sa lanmas , yo u ma, 
korozyonun (paslanma) önlenmesine ba l  olarak tesisat ömrünün 
uzamas  aç s ndan gereklidir. 






