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SUNUŞ
Isı, su, ses ve tesisat yalıtımı konularında kamuoyunun bilinç-
lendirilmesi doğrultusunda ülke çapında enerji tasarrufu sağ-
lanması, hava kirliliğinin azaltılması, insan sağlığının korun-
masına katkıda bulunulması ve bu konulardaki uygulamanın 
bilimsel ve teknik kurallara göre yapılması için 2005 yılında 
Yalıtım kitabını hazırladık.
Binalarda ısı, su, ses ve tesisat yalıtımının, planlama, tasarım ve 
uygulama aşamalarında tekniğe ve standartlara uygun olarak 
yapılmaması, enerjinin büyük bir bölümünü yurtdışından sağ-
layan ülkemizde enerjinin verimli bir şekilde kullanılmamasına, 
gereksiz enerji tüketimine, çevre kirliliğine ve ekolojik denge-
nin bozulmasına yol açmaktadır.
Oysa enerji tasarrufu; ekolojik denge, temiz hava, konforlu bir 
yaşam, gürültüsüz ve sağlıklı mekanlar için yapılarda zorunlu-
luktur.
Dünyadaki fosil enerji kaynaklarının hızla tükenmesine rağmen 
enerji tüketiminin sürekli artması bizleri, ısı enerjisinin maliye-
tinin düşürülmesi ve elde edilen enerjinin verimli kullanılması 
için birçok önlemler almaya ve buna etki eden faktörleri irde-
lemeye zorlamaktadır. Ülkemizin enerji tüketiminin %34’ünün 
binalarda olması ve bunun da %85’inin ısıtmada kullanılması ısı 
yalıtımının önemini arttırmaktadır.
Gürültü, insan sağlığını ve davranış biçimini olumsuz yönde 
etkileyen önemli bir çevre kirliliği faktörüdür. Planlama ve ta-
sarım aşamasında gürültü faktörünü göz önüne almak, birçok 
gürültü problemini başlangıçta önlemek demektir. Bu nedenle 
ses yalıtımına imar planından başlamak doğru olur. Ses yalıtımı 
ile ilgili tasarım, uygulama ve kullanım alanındaki çözüm öneri-
lerimiz kitabımızda yer almaktadır.
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Doğal ortamların sürekliliği için gerekli olan su, binalar tamam-
landıktan sonra insan, bina ve çevreye zararlı bir madde hali-
ne dönüşebilmekte ve sorun oluşturabilmektedir. Kitabımızda 
suyun binalarda nerelerde ve ne şekilde sorunlar oluşturacağı 
ortaya konularak, su yalıtımı ile ilgili tasarım, uygulama ve kul-
lanım alanındaki çözüm önerilerimiz sunulmuştur.
Tesisat yalıtımı ısı, su ve ses yalıtımının bir bileşkesidir. Ancak 
özel olarak irdelenmesi gereken bir alan olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu alan kitabımızın son bölümünü oluşturmaktadır.
Güncellenmiş olarak 4. baskısını sunduğumuz kitabımızın; Bi-
nalarda Isı Yalıtımı ve Nem Kontrolü bölümü Prof. Dr. Gül KOÇ-
LAR ORAL, Yrd. Doç. Dr. Cem ALTUN, Gürültü Denetimi bölümü 
Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL, Prof. Dr. Neşe YÖĞRÜK AKDAĞ, Prof. 
Dr. Ayşe ERDEM AKNESİL, Yapılarda Su Yalıtımı bölümü Prof. Dr. 
Fevziye AKÖZ, Tesisatta Isı Yalıtımı, Tesisatta Ses Yalıtımı ve Te-
sisatta Yangın Yalıtımı bölümleri İZODER Tesisat Yalıtımı Komis-
yonu ve Timur DİZ’in çalışmaları ve katkılarıyla revize edilmiştir.
İstanbul Şubemize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. 
Saygılarımızla.


