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Hedefleri aras›nda flunlar yer almaktad›r:

• Kamu kurum ve kurulufllar› nezdinde yal›t›m 
sektörünü temsil ederek, yal›t›m ile ilgili mevzuat 
çal›flmalar›na aktif olarak katk›da bulunmak,

• Is› yal›t›m› konusunda ülke çap›nda enerji verimlili¤i
kavram›n› öne ç›kararak; çevre kirlili¤inin azalmas›n›,
daha güvenli ve konforlu yaflam alanlar› 
oluflturulmas›n› ve %75’ini yurtd›fl›ndan temin 
etti¤imiz enerjiden tasarruf edilmesini sa¤lamak,

• Su yal›t›m› konusunda uygulamalar›n teknik 
kurallara uygun olarak yap›lmas› için çal›flmalar 
yürüterek, yüzölçümünün %92’si deprem kufla¤›nda
olan ülkemizde insanlar›m›z›n daha konforlu, güvenli
ve sa¤l›kl› mekânlarda yaflamas› için kal›c› 
çözümler getirmek,

• Ses yal›t›m› konusuna karar mercilerinin ve 
toplumun dikkatini çekmek ve gerekli olan ses 
yal›t›m› önlemleri hakk›nda bilgi vererek sa¤l›kl› ve
konforlu yaflam alanlar›n›n oluflturulmas›na 
katk›da bulunmak,

• Yang›n yal›t›m› konusunda inflaat sektörünü ve halk›
bilinçlendirerek, yang›nlarda oluflabilecek can ve 
mal kay›plar›n› en aza indirecek yal›t›m önlemlerinin
yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak, yang›n güvenli binalar›n
oluflturulmas›na katk›da bulunmak.

‹ZODER, “yal›t›m” konusunda
kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek
üzere faaliyet gösteren, ›s›, su, ses ve
yang›n yal›t›m malzemesi üretici, sat›c›,
uygulay›c› ve ithalatç›lar›n› ayn› çat›
alt›nda toplayan bir sektör kurulufludur.
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DO⁄RU ÇÖZÜM: DO⁄RU YALITIM

De¤erli Okurlar,

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 binalar›n tafl›y›c›
sistemini yang›n, gürültü, su, iklim koflullar› (yaz-k›fl, gece-gündüz), kar,
ya¤mur gibi ya¤›fllar ve benzeri iç ve 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.

‹ZODER olarak böylesine önemli bir konuya dikkat çekmek ve yal›t›m
konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek üzere derledi¤imiz bilgileri sizlerle
paylafl›yoruz.

Unutmayal›m ki, “yal›t›m en kârl› yat›r›md›r!”

‹ZODER
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ISI YALITIMI NED‹R?

K›fl›n üflümemek için kömür, do¤algaz gibi yak›tlar kullanarak

evimizi ›s›t›r; yaz›n ise ›s›nan evimizi klimalarla so¤uturuz.

�

Is› yal›t›m›, k›fl›n ›s›nmak yaz›n da serinlemek için harcad›¤›m›z

enerjiyi azaltarak daha konforlu ortamlarda yaflamak amac›yla

yap›l›r. Bu çerçevede ›s› yal›t›m›, binalar›n d›flar›ya veya garaj,

depo gibi ›s›t›lmayan bölümlerine bakan duvar, çat›, döfleme,

cam, do¤rama ve ›s›tma, so¤utma, havaland›rma vb.

tesisatlar›na uygulan›r.

Bir baflka deyiflle, bina sakinlerinin daha az enerji kullanarak

›s›nmas› veya serinlemesi ve dolay›s›yla çevre kirlili¤inin

azalt›lmas›n›n sa¤lanmas›, binan›n iç ve d›fl etkenlerden

korunarak ömrünün uzat›lmas› amac›yla; farkl› s›cakl›¤a sahip

yaflam alanlar› ile çevresi aras›ndaki ›s› geçiflini azaltmak için

yap›lan ifllemlere “›s› yal›t›m›” denir.

3

K›fl aylar›nda meydana gelen ›s› kay›plar›n› ve yaz aylar›nda
meydana gelen ›s› kazançlar›n› azaltmak için yap›lan ifllemlere
“›s› yal›t›m›” denir.
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Is› yal›t›m›;

> Düz (teras) ve e¤ik çat›lara,

> D›fla bakan duvarlara,

> Ç›kma tabanlar›na,

> Toprakla temas eden duvar ve döflemelere,

> Garaj, depo gibi ›s›t›lmayan bölümlere bakan duvar ve

döflemelere,

> Kombi ile ›s›t›lan binalarda katlar› ay›ran döflemelere,

> Tesisat borular›, havaland›rma kanallar›, vanalar 

vb. tesisat elemanlar›na yap›l›r.

ISI YALITIMININ UYGULANDI⁄I YERLER

ISI YALITIMININ FAYDALARI

Yönetmeliklere uygun olarak yap›lacak ›s› yal›t›m›:

> Is›nma veya serinleme amac›yla yap›lan harcamalardan en az 

%60 tasarruf ederek, k›fl›n daha iyi ›s›nmaya, yaz›n ise serin 

kalmaya imkân sa¤lar.

> Yak›t tüketimini ve dolay›s›yla at›k gaz sal›n›mlar›n› azaltarak çevre

kirlili¤i ve küresel ›s›nman›n önlenmesine katk›da bulunur.

> Sa¤layaca¤› verimlilikle, ülkemizin enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›n› azalt›r.

> Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluflmas›na neden olan 

terlemeyi (yo¤uflma) önler.

> Betonun içindeki demirlerin paslanmas›n› engeller, binan›z›n 

depreme karfl› dayan›kl›l›¤›n› korur.

> Yaflam alanlar› içersinde dengeli oda s›cakl›klar› yaratarak konforlu

ve sa¤l›kl› mekânlar oluflturur.
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> Ayr›ca, özel kaplamal› (Low-E / Solar Low-E) camlarla üretilen

yal›t›m cam› üniteleri ve yal›t›ml› do¤ramalar kullan›larak k›fl›n

pencerelerden oluflan ›s› kay›plar› azalt›l›r, yaz›n ise gün 

›fl›¤›ndan ödün vermeden binaya günefl ›s›s› girifli s›n›rlan›r.

KONUT SATIN ALIRKEN/K‹RALARKEN veya
MEVCUT B‹NANIZA YALITIM YAPTIRIRKEN
ISI YALITIMIYLA ‹LG‹L‹ SORMANIZ
GEREKEN SORULAR

Y›llar boyu yapt›¤›n›z birikimler ile konut sat›n al›rken veya
kiralarken, cevap bulman›z gereken sorular› flöyle s›ralayabiliriz:

1- Yüksek bir ›s›tma gideri, konutta ›s› yal›t›m› bulunmad›¤›
anlam›na gelebilir. Konutun geçmifl y›llara ait ›s›tma/so¤utma
giderleri sizin için kabul edilebilir düzeyde mi?

2- Binan›n deprem güvenli¤i konusunda bilgi edindiniz mi?
Is› yal›t›ml› binalarda yap›lar›n korozyona karfl› korundu¤unu
unutmay›n.

0800 211 33 67
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3- Binan›n d›fl duvarlar›na ve hatta döflemelerine ›s› yal›t›m›
yap›lm›fl m›? Duvarlarda görece¤iniz siyah lekeler ve küf; su
ve ›s› yal›t›m› yap›lmad›¤›n› gösterir.

4- Kap›, pencere ve bunlarda yer alan camlar yeterli yal›t›m
özelli¤ine sahip mi?

5- Yal›t›m camlar›, özel kaplamal› (Low-E / Solar Low-E) camlar
ile üretilmifl yüksek performansl› yal›t›m camlar› m›d›r?

6- Çat›da ›s› yal›t›m› yap›lm›fl m›?

7- Bina yeni yap›lm›flsa, Enerji Kimlik Belgesi var m›? Bu
belge, ›s›tma, so¤utma, ayd›nlatma, havaland›rma ve s›cak
su için ne kadar yak›t tüketece¤iniz ve binan›z›n ›s› yal›t›m›
konusunda size fikir verir.

8- Eski bir bina sat›n al›yorsan›z, Enerji Kimlik Belgesi
ç›kar›lmas›na yönelik bir planlama var m›, varsa ne aflamadad›r?

9- Binan›n ›s›tma, so¤utma, havaland›rma sisteminin geçmifl
y›llardaki performans› konusunda bilgi edindiniz mi?

10- Is›tma/So¤uma/Havaland›rma sisteminde kullan›lan boru
ve kanallar ile vana gibi tesisat elemanlar› yal›t›lm›fl m›?
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MEVCUT B‹NANIZA YALITIM YAPTIRIRKEN
CEVAP BULMANIZ GEREKEN SORULARI
fiÖYLE SIRALAYAB‹L‹R‹Z:

1- Kullan›lacak ›s› yal›t›m malzemesinin etiketinde CE iflareti
yer al›yor mu? CE iflareti ürünlerin mevzuatlarda tan›mlanan
asgari flartlar› gösterir. Bu ba¤lamda ›s› yal›t›m malzemelerinin
CE iflareti ile sunulmas› yasal bir zorunluluktur. CE iflareti tafl›yan
ürünlerin kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n› sorunuz. CE iflareti ürünün
ambalaj›nda yer alan etikette yer al›r. CE iflareti tafl›mayan ürünleri
almay›n›z.

2- Kullan›lan ›s› yal›t›m malzemelerinin yal›t›m de¤erlerini
kontrol ettiniz mi? Yal›t›m yapt›rmadan önce size önerilen ›s›
yal›t›m malzemelerinin yal›t›m de¤erleri; size önerilen uygulama
kal›nl›¤›nda elde edece¤iniz tasarrufun miktar›n› belirler.
Malzemenin yal›t›m de¤erini sorunuz. Malzemelerin yal›t›m
de¤erleri ürünün ambalaj›nda yer alan etikette yer al›r. Bu etikette
yer alan ve R sembolü ile gösterilen ›s›l direnç de¤erini kontrol
edin. Is›l direnci (R de¤eri) yüksek olan malzemeler daha fazla
tasarruf sa¤larlar. Malzeme seçerken mutlaka ›s›l direnç de¤erini
sorun ve R de¤eri daha büyük olan çözümleri tercih edin.

3- D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemleri (Mantolama) uygulamalar›nda
kullan›lan malzemelerin tek bir üretici taraf›ndan paket olarak
piyasaya arz edilip edilmedi¤ini ö¤rendiniz mi? D›fl cephe ›s›
yal›t›m sistemleri, ›s› yal›t›m levhas›, dübel, s›va filesi, ›s› yal›t›m sistem
s›vas› ve yap›flt›r›c›s› ile son kat kaplamadan oluflur. Dolay›s›yla sistemi
oluflturan bileflenlerin birbiri ile uyumu sa¤l›kl› uygulama için çok
önemlidir. D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemlerinden beklenen sürekli, kararl›
ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmalar›n ürün
garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan d›fl cephe
›s› yal›t›m sistemleri kullan›lmal›d›r. Farkl› markalardan ürünler bir
araya getirilerek uygulama yap›lmamal›d›r.

0800 211 33 67
www.izoder.org.tr
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B‹NALARDA
ISI YALITIMI

UYGULAMALARI
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Is› yal›t›m›, düflük ›s› geçirgenli¤ine sahip özel ›s› yal›t›m
malzemelerinin; evlerimizin çat›, döfleme, duvar ve tesisat-
lar›na tekni¤ine uygun olarak uygulanmas›yla yap›l›r. Ayr›ca,
pencerelerde ›s› yal›t›m›, özel kaplamal› (Low-E / Solar Low-
E) camlar ile üretilmifl yal›t›m cam› üniteleri ve yal›t›ml›
do¤ramalar kullan›larak sa¤lanmaktad›r. Is› yal›t›m›, sürekli
kullan›lan binalar›n öncelikle d›fl›ndan, e¤er mümkün de¤ilse
içinden uygulanabilir. Kesintili ›s›tma ve so¤utman›n yap›ld›¤›
binalarda ise ›s› yal›t›m›, kullan›m amac›na göre içerden
veya d›flar›dan yap›labilir.

ISI YALITIMININ MAL‹YET‹

Is› yal›t›m›n›n binan›n yap›m aflamas›ndaki maliyeti, bina
maliyetinin %1’i ile %3’ü aras›ndad›r. ‹nflaat aflamas›nda ›s›
yal›t›m› yap›lm›fl bir binada; düflük kapasiteli kazan, klima,
küçük radyatör ve tesisat kullan›laca¤› için, iflletme maliyetlerinin
yan› s›ra ilk yat›r›m maliyetleri de azalacakt›r. Bu halde yal›t›m
maliyetten öte daha ilk yat›r›mda tasarruf sa¤layacakt›r.

ISI YALITIMI NASIL YAPILIR?

�Is› yal›t›m› için yapaca¤›n›z yat›r›m, yap›n›z›n özelliklerine göre
sa¤lanan enerji tasarrufu ile 2-5 y›l içinde kendini geri öder.

ISI YALITIMI NE KADAR SÜREDE YAPILIR?
Binalarda yap›lacak ›s› yal›t›m› uygulamalar› için gereken süre;
yap›n›n ihtiyaçlar›, büyüklü¤ü ve yal›t›m uygulamas›nda
çal›flacak kifli say›s›yla iliflkili olarak belirlenir. Genel olarak ›s›
yal›t›m› uygulamalar›, orta büyüklükteki bir bina için 1-4 haftal›k
zaman zarf›nda tamamlan›r. Camlamada ise; önceden üretilmifl
olan camlar gün içerisinde yerine tak›labilir.

Uygulama hatalar›n›n, zaman kayb›na neden olmamas› için
her aflamada üreticilerin tavsiyelerine uyulmal›d›r.
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> Apartmanlarda ›s› yal›t›m› uygulamalar›na dair karar›n
oy çoklu¤u esas›na göre al›nmas› yeterlidir.
2 May›s 2007 tarih ve 26510 say›l› Resmi Gazete’de 
yay›mlanan 5627 say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu’nun 16.
maddesi uyar›nca, 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu’nun
42. maddesine at›fta bulunularak; "Kat maliklerinden 
birinin iste¤i üzerine ›s› yal›t›m›, kat maliklerinin say› ve
arsa pay› ço¤unlu¤u ile verecekleri karar üzerine yap›l›r"
fleklinde bir düzenlemenin yap›lmas› öngörülmüfltür.

> Yeni binalarda oldu¤u gibi tadilatlarda da ›s› yal›t›m›
kurallar›na uyulmas› zorunludur.
5 Aral›k 2008 tarih ve 27075 say›l› Resmi Gazete’de 
yay›mlanan “Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i”
uyar›nca yeni yap›lacak binalar ve mevcut binalar›n 
tamam›na veya ba¤›ms›z bölümlerinde yap›lacak olan 
esasl› tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yap›lacak
bölümler TS 825 “Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar›” 
standard›na göre yal›t›lmal›d›r. Mevcut binalarda 
yap›lacak tadilatlarda enerji verimlili¤i kötülefltirilemez.

> Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamas›na 
geçilmifltir.
Yeni yap›lacak binalarda ve 2017 y›l›na kadar tüm mevcut
bina sto¤unda; binalar›n görünür yerlerinde, tüketilen 
enerji miktar›n› ve küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤ine
neden olan sera gaz› sal›m› miktar›n› gösteren Enerji 
Kimlik Belgesi as›lmas› zorunludur. Bu belge 
sayesinde sat›n alaca¤›n›z veya kiralayaca¤›n›z binalar›n
enerji verimlili¤ine ba¤l› olarak yak›t ve elektrik faturalar›
ile çevreye olan etkilerini görebilirsiniz.

ISI YALITIMI ‹LE ‹LG‹L‹
YASAL DÜZENLEMELER
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ISI YALITIMININ ÜLKEM‹ZE FAYDALARI

Ülkemiz, belirli enerji kaynaklar› aç›s›ndan önemli bir
potansiyele sahip olmakla birlikte, enerji üretimi aç›s›ndan
yeterli seviyede de¤ildir. Türkiye, bugün ihtiyac› olan enerjinin
yaklafl›k %75’ini ithal etmektedir. Hesaplamalar, tüm
konutlar›n standart ve yönetmeliklere uygun olarak yal›t›lmas›
durumunda, ülkemizin y›lda yaklafl›k 10 milyar TL tasarruf
yap›labilece¤ini göstermifltir.

Bu çerçevede, enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z›n azalmas›,
ekonominin canlanmas›, istihdam›n artmas›, üretim ve
uygulama ile birlikte artacak vergi gelirleri önemli faydalar
aras›ndad›r.

Bu tasarrufun e¤itim, sa¤l›k vb. zorunlu ihtiyaçlar›m›za
aktar›laca¤›n› göz önüne ald›¤›m›zda, yal›t›m›n toplumsal
refah›m›z için önemli katk›lar›n›n olaca¤› bir gerçektir.
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Dünyada üretilen toplam enerjinin %25’i sanayi üretiminde,
%25’i motorlu tafl›tlar›n kullan›m›nda, %50’si ise binalarda
tüketilmektedir. Bu oranlardan da anlafl›laca¤› üzere,
binalardaki tüketim miktar›, üretilen toplam enerji miktar›n›n
yar›s› kadar bir büyüklü¤ü ifade etmektedir. Binalarda
tüketilen enerji miktar›n›n çok büyük bir bölümünün
binalar›m›z›n ›s›t›lmas›nda ve so¤utulmas›nda kullan›ld›¤›n›
biliyoruz. Enerjinin verimli kullan›m›, olumsuz çevresel
etkilerin önlenmesi sürecinde ciddi katk›lar sa¤lamaktad›r.

Dünyan›n ›s›nmas› kutuplardaki buzullar›n erimesine ve iklim
de¤iflikliklerine yol açmakta, buna ba¤l› olarak�do¤al hayat
giderek yok olmaktad›r. Is› yal›t›m›, binalar›n daha az yak›tla
›s›t›lmas›n› ve so¤utulmas›n› sa¤layaca¤›ndan, atmosfere
yay›lan karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) gibi sera
gazlar› azal›r. Böylece atmosferde oluflan sera etkisi, küresel
›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i ile mücadeleye katk›da bulunulur.
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ISI YALITIMI YAPTIRMAK ‹Ç‹N
NEREYE BAfiVURULUR?

Is› yal›t›m› konusunda bilgi almak ve dan›flmak için:

> 0800 211 33 67 numaral› ‹ZODER ücretsiz dan›flma hatt›ndan,
> www.izoder.org.tr web sitesinden,
> info@izoder.org.tr e-posta adresinden

‹ZODER’e (Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i)
ulaflabilirsiniz.

‹ZODER’i arad›¤›n›zda, uzmanlar›m›z taraf›ndan size
sorununuzla ilgili çözüm önerileri sunulur ve talep durumunda
‹ZODER üyelerine yönlendirme yap›l›r.

SIKÇA SORULAN SORULAR
> Bina duvarlar›nda d›flar›dan ›s› yal›t›m› m› yoksa içeriden
›s› yal›t›m› m› tercih edilmeli?
Kullan›m amac› ve flekline göre de¤iflmekle birlikte sürekli
›s›tma ve / veya so¤utma yap›lan mekânlar›n duvarlar›nda,
d›flar›dan ›s› yal›t›m uygulamalar› tercih edilmelidir. Böylece
hem cephe malzemesinin ›s› depolama kapasitesinden yararlan›l›r,
hem de a¤›r kütlenin yüksek s›cakl›kta kalmas› nedeniyle
duvarlarda yo¤uflma riski ortadan kalkar. Ayr›ca cephenin tümü
yal›t›m malzemeleri ile korundu¤undan ›s› köprüleri meydana
gelmez. Buna karfl›l›k, k›sa sürede ›s›tma ve so¤utman›n zaruri
oldu¤u yerlerde ise içten yal›t›m tercih edilmelidir.

> Binam›z özellikle kuzey taraf›ndan so¤uk al›yor. Sadece
kuzey cephesine yal›t›m yapt›rmam›z yeterli olur mu?
Yal›t›m uygulamalar› mutlaka binan›n tümüne kesintisiz olarak
uygulanmal›d›r. Sadece tek cephede yap›lan yal›t›m
uygulamalar› neticesinde ›s› köprüleri oluflacak ve yal›t›m›n
yap›lmad›¤› di¤er cephelerde ›s› kay›plar› devam edecektir.
Bu nedenle tüm yap› bileflenlerinde (çat›, duvar,�döfleme,
ç›kma, cam ve do¤rama) yal›t›m yap›lmal›d›r.
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> Binam›z d›flar›dan su al›yor, yüzeye s›va veya zift sürerek
kal›c› bir çözüm elde edebilir miyiz?
Öncelikle duvar›n›zda su bulunmas›na neden olan etkenlerin
araflt›r›lmas› ve bunlara karfl› önlem al›nmas› gerekir. Duvar›n›zda
gözle görülür derin bir çatlak veya boflluk yoksa ve iç yüzeyinde
s›va kabarmalar›, siyah lekeler, küf ve benzeri oluflumlar varsa,
bu, binan›zda ›s› yal›t›m› olmad›¤›n› gösterir. Bu durumda, öncelikle
d›fltan veya içten ›s› yal›t›m› yap›larak sorun çözülmelidir. Sadece
ya¤›fll› günlerde d›flar›dan su s›zmas› söz konusu ise yap›n›zdaki
çatlaklar veya boflluklar, su s›zd›rmaz malzemeler kullan›larak
tamir edilmelidir. Yüzeye kesinlikle zift sürülmemelidir.

> Boya, s›va gibi malzemeler ile ›s› yal›t›m› yap›labilir mi?
Hay›r yap›lamaz. Boya, s›va gibi malzemelerle mevzuatlara uygun
olarak ›s› yal›t›m› sa¤lanamaz.

> Binam›z›n duvarlar› gaz beton, tu¤la duvar veya bims blok
gibi malzemelerle örülmüflse ayr›ca ›s› yal›t›m› yapt›rmam›za
gerek var m›?
Gaz beton, her türden tu¤la ve bimsblok, birer yap› malzemesi
olup ›s› yal›t›m malzemesi de¤ildir. Bina hangi malzemeden
yap›lm›fl olursa olsun, kolon ve kirifller dahil olmak üzere tüm
cepheler, çat› ve döflemeler TS 825’deki koflullar› sa¤lamal›d›r.
Genelde en ekonomik ve uygulanabilir çözümler; ›s› yal›t›m
malzemeleri ile sa¤lan›r. Pencerelerde özel kaplamal› (Low-E / Solar
Low-E) camlarla üretilmifl yal›t›m cam› üniteleri ve yal›t›ml› do¤ramalar
kullan›lmal›d›r. Böylece standart yal›t›m cam ünitesine göre %50,
tek cama göre %80 oran›nda ›s› kay›plar› azalt›lm›fl olur.

> D›fl cephemde cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama
malzemeleri yapt›r›rsam ›s› yal›t›m› yapt›rmama gerek kal›r m›?
D›fl cephe kaplamalar› ›s› yal›t›m› sa¤lamazlar. Genel hatlar› ile
bu malzemeler iste¤e ba¤l› olarak cephenin d›fl görünüflünü
oluflturur ve kimi durumlarda insanlar›n eriflebilecekleri
yüksekliklerde darbelere karfl› mukavemet sa¤lar. Binalarda enerji
verimlili¤i, bu kaplamalar›n arka taraf›nda bulunan ›s› yal›t›m
malzemeleri ile sa¤lan›r.
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> Is› yal›t›m malzemeleri nelerdir?
Is› yal›t›m malzemeleri, ›s› kay›p ve kazançlar›n›n azalt›lmas›nda
kullan›lan, hafif ve ›s› geçifline karfl› yüksek direnç gösteren özel
malzemelerdir. Ülkemizde yayg›n olarak;

• Duvar, döfleme ve çat›larda; camyünü, taflyünü, ekspande
polistiren köpü¤ü (EPS), ekstrüde polistiren köpü¤ü (XPS),
poliüretan köpü¤ü ve ahflapyünü,

• Pencerelerde; Low-E kaplamal› cam içeren ›s› yal›t›m
performans› yüksek yal›t›m camlar› veya Solar Low-
E kaplamal› cam içeren ›s› ve günefl kontrol
performans› yüksek yal›t›m cam› üniteleri ve
yal›t›ml› do¤ramalar,

• Hava kanallar›, borular, vanalar gibi tesisat
elemanlar›nda; camyünü, taflyünü, polietilen
köpü¤ü, elastomerik kauçuk köpü¤ü, poliolefin
köpü¤ü ve poliüretan köpü¤ü gibi ›s› yal›t›m
malzemeleri kullan›l›r.

> Tesisatlarda ›s› yal›t›m› yapt›rmak enerji
tasarrufu aç›s›ndan gerekli mi? Tesisatta ›s›
yal›t›m›; en genel olarak s›cak hatlarda ›s› kayb›n›,
so¤uk hatlarda ise ›s› kazanc›n› ve yo¤uflmay›
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 ve di¤er tesisat elemanlar›n›n yo¤uflma
sebebiyle korozyona u¤ramas› da önlenir.

> Cam kal›nl›¤› art›r›larak ›s› yal›t›m› sa¤lanabilir mi?
Cam kal›nl›¤›n›n art›r›lmas›n›n ›s› yal›t›m›na katk›s› yoktur ve bu
yolla ›s› yal›t›m› sa¤lamak mümkün de¤ildir. Camla ›s› yal›t›m›nda
ilk çözüm, yal›t›m cam›d›r (çift cam). Low-E / Solar Low-E kaplamal›
cam içeren yal›t›m camlar› ile ›s› yal›t›m› iki kat artt›r›labilir. Daha
etkin ›s› yal›t›m› için Low-E kaplamal› cam içeren ›s› yal›t›m
performans› yüksek yal›t›m camlar› kullan›lmal›d›r. Low-E kaplamal›
cam içeren yal›t›m cam› ile tek cama göre %80, standart yal›t›m
cam›na göre %50 oran›nda daha iyi bir ›s› yal›t›m› elde edilmektedir.
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Yaz›n so¤utulan binalarda klima yüklerini hafifletmek, so¤utma amac›yla
tüketilen enerjiyi azaltmak ve so¤utucu kapasitesini düflürmek için
Solar Low-E kaplamal› cam içeren ›s› ve günefl kontrol performans›
yüksek yal›t›m camlar› kullan›lmal›d›r. Solar Low-E kaplamal› cam
içeren yal›t›m camlar› Low-E kaplamal› cam içeren yal›t›m cam›n›n ›s›
yal›t›m özelliklerine ilaveten yaz›n so¤utma giderlerinden %40 tasarruf
sa¤lamaktad›r.

> Mevcut do¤ramay› de¤ifltirmeden pencere sistemlerinde
›s› yal›t›m› uygulanmas› mümkün müdür?

Evet, ayn› do¤ramada Low-E veya Solar Low-E kaplamal›
cam içeren yal›t›m cam› üniteleri kullan›labilir.

> S›cak bir bölgede yafl›yoruz. Is› yal›t›m›
yapt›rmal› m›y›z?
Is› yal›t›m› k›fl›n ›s›nmak yaz›n serinlemek için
harcad›¤›m›z enerji ve yak›ttan tasarruf sa¤lar,
konforlu bir yaflam ortam› oluflturur. Bir binan›n
so¤utulmas›, ›s›t›lmas›ndan daha fazla enerji
gerektirdi¤i için s›cak iklim bölgelerinde de mutlaka

›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Pencerelerde yaz›n güneflten
gelen ›s›y› standart yal›t›m cam›na göre %40 azaltan

Solar Low-E kaplamal› cam içeren ›s› ve günefl kontrol
performans› yüksek yal›t›m camlar› kullan›lmal›d›r.

�
> Is› yal›t›m›n› kendi bafl›ma ya da tan›d›k ustalar

vas›tas›yla uygulayabilir miyim?
Binan›z mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne
yönelik olarak yap›lacak ›s› yal›t›m› uygulamalar›, konusunda bilgi
birikimi olan yal›t›m firmalar›nca yap›lmal›d›r. Bu firmalara ‹ZODER
arac›l›¤› ile ulaflabilirsiniz.
�
> Binan›n d›fl cephesine yap›lan ›s› yal›t›m› uygulamalar› binaya
afl›r› yük getirir mi? Dübelleme binaya zarar verir mi?
D›fl cepheye yap›lan ›s› yal›t›m› uygulamalar› binaya ortalama 10-
15 kg gibi çok düflük say›labilecek bir yük getirir. Bina inflas›nda
hesaba kat›lan ölü yükler aç›s›ndan bu düflük a¤›rl›klar son derece
güvenlidir. Öyle ki ›s› yal›t›m›n›n binaya getirece¤i ek yük deprem
hesaplar›nda dikkate al›nmayacak kadar azd›r. Dübelleme esnas›nda
kolon ve kirifllere aç›lan delikler deprem güvenli¤i aç›s›ndan bir
zaafa neden olmamaktad›r.
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