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Özet

heating degree days varied between

Isı yalıtımı binalarda ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçlarını
azaltmak için uygulanan etkili bir yöntemdir. Uygulanacak
yalıtım için uygun malzeme seçilmesi ve malzeme kalınlığının
tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki
dört farklı derece gün bölgesinden seçilen iller için, ısıtma ve
soğutma derece gün sayıları kullanılarak optimum yalıtım
kalınlıkları hesaplanmıştır. Yalıtım malzemesi olarak ekspande
polistren kullanılmış olup, 10 yıl üzerinden geri dönüşüm
süresi, ısıtma ve soğutma derece gün sayıısna göre yıllık enerji
tasarrufları hesaplanmıştır. Buna göre; ısıtma derece gün sayısı
kullanılarak elde edilen optimum yalıtım kalınlıkları 0,040 m
ile 0,136 m arasında değişmektedir. Soğutma derece gün sayısı
kullanılarak elde edilen optimum yalıtım kalınlıkları ise 0,008
m ile 0,033 m arasında değişmiştir.

0,040m and 0,136 m while they varied between 0,008m and
0,033m for cooling degree days.

Anahtar kelimeler: Yalıtım kalınlığı, geri dönüşüm süresi,
enerji tasarrufu
Abstract
Insulation is an effecttive method to minimize the energy need
for cooling and heating. It is extremely important to choose
appropriate materials and thickness for thermal insulation.
In this study optimum insulation thicknesses of four cities
that are from different degree day regions of Turkey have
been calculated. Expande Polistren was choosen as insulation
material and payback period of it has been calculated over ten
years.
Yearly energy savings for cooling and heating degree days
have also been calculated. Optimum insulation thicknesses for
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1. Giriş
Artan nüfus yoğunluğu ve şehirleşme nedeniyle enerji
tüketimindeki artış ve mevcut enerji kaynaklarının verimli
kullanılabilmesi açısından enerji tasarrufu zorunlu hale
gelmiştir. İnşaat sektörü binalardaki ısıtma ve soğutma
enerjisi ihtiyacı ile dünyadaki enerji tüketiminde en büyük
paya sahiptir. Binalara uygulanan yalıtım kalınlıklarının
arttırılması bu problem için uygulanabilecek en basit ve etkili
çözüm olarak gösterilebilir. Ancak belli bir kalınlıktan fazla
yapılan uygulamaların, ısıtma ve soğutma ihtiyacını daha da
azaltmak yerine, yalıtım maliyetini arttırdığı ve toplam maliyeti
maksimuma çıkardığı görülmüştür []. Bu nedenle binalara
uygulanabilecek optimum yalıtım kalınlıklarının hesaplanması,
hem enerji tasarrufu hem de toplam maliyeti minimuma
indirgemek amacıyla önem kazanmıştır [1].
Birçok çalışmada optimum yalıtım kalınlıkları sadece ısıtma
derece gün sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır [2,3,4].
Bu çalışmada ise, dört farklı ısıtma derece gün bölgesinden
seçilen iller (Hatay, Bursa, Elazığ, Muş) için ısıtma ve soğutma
derece gün sayıları kullanılarak optimum yalıtım kalınlıkları
hesaplanmıştır.
Binalarda yalıtım yapılırken, yangın yalıtımı yönetmeliği
gereği, döşeme bantları ve pencere kenarları taşyünü ile
kaplanmalıdır. Bu çalışmada taşyünü kaplanması mecburi
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alanlar dışında kalan duvarlar için yalıtım malzemesi olarak
ekspande polistren seçilmiştir.
Isıtma için yakıt olarak doğalgaz kullanılırken, soğutma için
enerji kaynağı olarak elektrik seçilmiştir. Yalıtım malzemesinin
geri dönüşüm süresi 10 yıl üzerinden hesaplanmış olup, enerji
türleri ve yalıtım malzemesi için birim fiyatlar $ üzerinden
hesaplanmıştır.
2. Isıtma ve Soğutma Derece Gün Sayıları
Binalarda enerji analizi için en basit yöntem olma özelliğini
koruyan derece gün yönteminde bir binanın enerji ihtiyacı
temel olarak iç ortam sıcaklığı ile ilgili denge sıcaklığı ve
binanın bulunduğu bölgenin dış hava sıcaklığı arasındaki farka
dayanmaktadır [5].
Isıtma derece gün sayısı, belirli bir zamanda dış ortam ve oda
sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Bunun
için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi’nin önerdiği metot
kullanılmaktadır. Buna göre ısıtma derece gün sayısı;
(1)
şeklinde hesaplanır. Burada
günlük ortalama sıcaklık
ise gün sayısını ifade etmektedir. Eğer
değerini,
ise
olarak alınır [6].
Soğutma gün derece sayısı ise belirli bir zamanda dış ortam
sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. İnşaat
sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22 °C olarak
alınır ve,
(2)
eşitliği ile hesaplanır. Eğer
ise
olarak alınır [6]. Bu çalışmada farklı derece gün
bölgelerinden seçilen illere ait ısıtma ve soğutma derece gün
sayıları Tablo 1’de sunulmuştur [5].
Tablo 1. Hesaplamalarda kullanılan illere ait ısıtma ve
soğutma derece gün sayıları
Isıtma
Soğutma
Derece Gün
İl Adı
Derece Gün
Derece Gün
Bölgesi
Sayısı
Sayısı

Şekil 1. Çalışmada kullanılan duvar modeli
Tablo 2. Hesaplamalarda kullanılan parametreler ve
değerleri
Parametre

Değer

Parametre

Değer

Yakıt
(Isıtma)

Doğalgaz

Enerji
(Soğutma)

Elektrik

LHV

34.542x106 (J/
kg)

Birim Fiyat

0,1620 ($/
KWh)

0.93

COP

2,5

Birim Fiyat

0,8714

Rduvt

0,642

Yalıtım

Ekspande
Polistren

i

11,3

k

0.031 (W/mK)

g

9,2

Cmlz

107$

GDF

9,99
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Dış duvarların birim yüzeyinde meydana gelen ısı kaybı
(3)
şeklinde hesaplanır. Burada U ısı geçiş katsayısını ifade
etmektedir ve [7] numaralı kaynak referans alınarak
hesaplanmıştır. Birim alanı ısıtmak için gerekli olan yıllık enerji
maliyeti ise
(4)

Hatay

I

528

614

Bursa

II

1117

177

eşitliği ile hesaplanabilir. Burada
yakıt maliyetini ($/m3)
ve LHV ise yakıtın sistem verimini (J/m3) ifade etmektedir.

Elazığ
Muş

III
IV

2653
3563

337
208

Soğutma için gerekli olan enerji maliyeti ise

3. Yıllık Isıtma ve Soğutma Yükleri
Bu çalışmada optimum yalıtım kalınlığı değerleri sadece
dış duvarlardan ısı kaybı meydana geldiği kabul edilerek
hesaplanmıştır. Şekil 1’de hesaplamalarda kullanılan duvar
modeli görülmektedir. Tablo 2’de ise hesaplamalarda kullanılan
parametreler ve değerleri sunulmuştur.

(5)
eşitliği yardımıyla hesaplanabilir.
elektrik birim fiyatını
($/kWh), COP ise soğutma sisteminin performans katsayısını
ifade etmektedir. Bu çalışmada 2,5 olarak alınmıştır [8].
Binanın toplam ısıtma maliyeti, enerji maliyeti, varsa
yalıtım maliyeti, gelecek değer faktörü olarak nitelendirilen
bir parametre ve belirlenen bir zaman periyoduna göre hesap
edilir. Gelecek değer faktörü (GDF), enflasyon (i) faiz oranlarına
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(g) ve belirlenen zaman periyoduna (N) bağlı olarak değişir ve
aşağıdaki şekilde hesaplanır;
Eğer i>g ise r=

; i<g ise r=

ve
(6)

4. Optimum Yalıtım Kalınlığı ve Enerji Tasarrufu
Yalıtım maliyeti;
(7)
yalıtım malzemesinin birim
eşitliği ile hesaplanır.
3
fiyatını ($/m ), x (m) ise yalıtım kalınlığı değerini ifade eder.
Isıtma için net enerji tasarrufu ise belli bir zaman periyoduna
göre [8];
(8)
eşitliği ile hesaplanır. Optimum yalıtım kalınlığı ise
yalıtım maliyetinin ve dolayısı ile yalıtım kalınlığının sıfıra
eşitlenmesiyle bulunabilir. Buna göre ısıtma için optimum
yalıtım kalınlığı;
(9)

Tablo 3. Farklı iller için hesaplanan optimum yalıtım
kalınlığı, enerji maliyeti tasarrufu ve geri dönüşüm süresi
değerleri.
Isıtma

Opt. Yalt. Enerji Maliyeti
Kal.(m) Tasarrufu($/m2)

Geri Dnş.
Süresi(yıl)

Hatay

0.040

8.58

6.68

Bursa

0.067

24.24

7.68

Elazığ

0.114

70.18

8.47

Muş

0.136

98.80

8.76

Soğutma

Opt. Yalt. Enerji Maliyeti
Kal.(m) Tasarrufu($/m2)

Hatay

0.033

89.08

Geri Dnş.
Süresi(yıl)
0.63

Bursa

0.008

11.38

0.28

Elazığ

0.019

8.16

0.48

Muş

0.011

5.03

0.36

Soğutma derece gün sayısına göre ise en fazla yalıtım kalınlığı
değeri 0,033 m olarak Hatay için elde edilmiştir. Soğutma
derece gün sayısına göre enerji maliyeti tasarrufları 89,08 $/
m2 ile 5,03 $/m2 arasındadır ve uygulanan optimum yalıtım
kalınlıkları daha az olduğu için, geri dönüşüm sürelerinin de 1
yılın altına düştüğü gözlenmiştir.

olarak hesaplanır.
856

Birim alanı soğutmak için gerekli olan yıllık enerji maliyeti ve
optimum yalıtım kalınlığı da benzer şekilde aşağıdaki eşitlikler
yardımıyla hesaplanabilir [8];
(10)
(11)
Çalışmada ayrıca yalıtım maliyetinin yıllık enerji maliyetine
oranı olarak tanımlanan geri dönüşüm süresi 10 yıl üzerinden
hesaplanmış ve hem ısıtma hem de soğutma yükü için elde
edilen optimum yalıtım kalınlıkları için sunulmuştur.

Şekil 2. Hatay için ısıtma ve soğutma derece gün sayısına
göre enerji maliyeti tasarrufları

5. Bulgular ve Değerlendirme
Yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen optimum yalıtım
kalınlığı, enerji maliyeti tasarrufu ve yalıtım malzemesinin
geri dönüşüm süreleri Tablo 3’te sunulmuştur. Isıtma derece
gün sayısına göre en yüksek yalıtım kalınlığı 0.136 m olarak en
soğuk il olan Muş için elde edilirken, en düşük değer en sıcak
il olan Hatay için 0,040m olarak hesaplanmıştır. Isıtma derece
gün sayısına göre enerji maliyeti tasarrufları 8.58 $/m2 ile 98.80
$/m2 arasında değişirken, yalıtım malzemesinin geri dönüşüm
süresi 6 yıl ile 8.76 yıl arasında değişmektedir.

Şekil 3. Bursa için ısıtma ve soğutma derece gün sayısına
göre enerji maliyeti tasarrufları
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açısından daha avantajlıdır. Elazığ ve Muş için ise binalarda
yalıtım kalınlıkları belirlenirken ısıtma derece gün sayısının
kullanılması enerji maliyeti tasarrufunu oldukça arttırmaktadır.
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Şekil 5. Muş için ısıtma ve soğutma derece gün sayısına
göre enerji maliyeti tasarrufları
Yalıtım kalınlığının ısıtma ve soğutma derece gün sayılarına
göre sağladığı enerji maliyeti tasarrufları
Şekil 2-5 arasında
görülmektedir. Buna göre Hatay ve Bursa için soğutma derece
gün sayısına göre yalıtım kalınlığı uygulandığı zaman enerji
maliyeti tasarrufunun daha fazla olduğu görülmektedir. Elazığ
ve Muş için ise ısıtma derece gün sayısına göre yalıtım kalınlığı
uygulanmasının enerji tasarrufu açısından daha avantajlı
olduğu görülmektedir.
6. Sonuç
Bu çalışmada, dört farklı derece gün bölgesinden seçilen iller
için ısıtma ve soğutma derece gün sayısı yöntemi ile optimum
yalıtım kalınlıkları hesaplanmıştır. Ayrıca enerji maliyeti
tasarrufu ve yalıtım malzemesi için geri dönüşüm süresi
hesaplamaları da yapılmıştır. Yalıtım kalınlığı hesaplamaları
yapılırken genellikle dikkate alınan ısıtma derece gün
sayısı için uygulanan yalıtım kalınlığının, Hatay ve Bursa
için uygulandığında enerji maliyeti tasarrufunu düşürdüğü
görülmüştür. Öte yandan soğutma derece gün sayısına göre
elde edilen yalıtım kalınlıkları uygulandığında bu iller için enerji
maliyeti tasarrufu artmıştır. Elazığ ve Muş için ise ısıtma derece
gün sayısına göre belirlenen yalıtım kalınlıkları kullanıldığında
elde edilen enerji maliyeti tasarrufları daha fazladır.
Sonuç olarak, 1. Derece gün bölgesinde yer alan ve sıcak bir
iklime sahip olan Hatay, 2. Derece gün bölgesinde yer alan
Bursa ve benzeri iller için soğutma derece gün sayısı ile
belirlenen yalıtım kalınlıklarının kullanılması enerji maliyeti
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