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ÖZET
Günümüzün en güncel sorunlarının başında enerji tüketimi ve tükenen enerji kay-
naklarıdır. Üretilen enerjinin büyük bir bölümü ısıtma amaçlı kullanılmaktadır.
Ülkemizde de ihtiyaç olan enerjinin büyük bir kısmının ısıtmada kullanıldığı bilin-
mektedir. Isıtma için kullanılan enerjiden, en fazla tasarrufu sağlamak için uygu-
lanacak olan en iyi yöntem ısı yalıtımıdır. Bu çalışmada, Ömür maliyet analizi
yöntemi kullanılarak, Isparta’da 3 farklı yakıt (Doğalgaz, İthal kömür ve yerli
kömür) için; bina dış duvarlarında 3 farklı yalıtım malzemesi (EPS, XPS ve TAŞ
YÜNÜ) kullanılması halinde, bina dış duvarlarındaki bileşen farklılıklarının opti-
mum yalıtım kalınlığı, toplam maliyet, enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi üze-
rindeki etkileri incelenmiştir. En iyi sonuç olarak sandviç duvar kullanılması
halinde XPS yalıtım malzemesi ve doğalgaz kullanımında elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Optimum Yalıtım Kalınlığı, Ekonomik Analizi, Enerji
Tasarrufu, Isı Yalıtımı, Farklı Duvarlar

1. GİRİŞ
Binalardaki ısı kayıpları ve ısı kazançları en fazla bina dış duvarla-

rından meydana gelmektedir. Türkiye gibi dış ortam sıcaklıklarının

geniş bir aralıkta farklılık gösterdiği ülkelerdeki binalarda, kış ayla-

rında ısı kayıplarını, yaz aylarında ise ısı kazançlarını azaltmak gere-

kir. Isı kayıp ve kazançlarının azaltması, duvarın toplam ısı transfer

katsayısını mümkün olduğunca küçük yapacak duvar malzemelerin

kullanılmasına bağlıdır. Toplam ısı transfer katsayısının düşürülmesi

ise, ya duvar kalınlığı artırılarak ya da ısı iletim kabiliyeti çok küçük

olan malzemeler kullanılarak sağlanabilir. Duvarın çok kalın olması,

kullanılan hacimlerin küçülmesi, binanın fazla yük taşıması nedeniy-

le maliyet artışı ve işçilik artışına neden olduğundan dolayı uygulan-

ması makul olan bir yöntem değildir. Bundan dolayı tek seçenek

duvarın ısı yalıtım malzemeleri ile ısı kaybına ve ısı kazancına karşı

yalıtılmasıdır. Yalıtım kalınlığı arttıkça, ısı kayıp ve kazançları

önemli ölçüde azalırken, yalıtım maliyetinde de artışa sebep olur. Bu
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durumda maliyet analizi yapılarak, yalıtımın opti-

mum kalınlığı belirlenmelidir. Optimum Yalıtım

kalınlığı, yalıtım ve yakıt maliyetlerine, ısıtma yükü-

ne, ısıtma sisteminin verimliliğine, bina ömrüne ve

faiz enflasyon gibi ekonomik verilere bağlı olarak

değişir (Dağıdır ve Bolattürk, 2011).

Farklı metodlar kullanılarak bina dış duvarlarına

uygulanan yalıtım malzemelerinin optimum yalıtım

kalınlıklarını belirlemek için bir çok çalışma yapıl-

mıştır. Gölcü vd. (2006) Denizli’deki binalarda,  ısıt-

ma amaçlı farklı enerji kaynaklarının kullanılması

halinde dış duvarlar için optimum yalıtım kalınlığını

derece-gün sayısını esas alarak hesaplamışlardır.

Enerji kaynağı olarak kömür kullanıldığında; opti-

mum yalıtım kalınlığı, yıllık tasarruf ve geri ödeme

süresi sırasıyla 0.048 m, %42 ve 2.4 yıl olarak belir-

lenmiştir. Mahlia ve İqbal (2010) Maldivler için,

optimum yalıtım kalınlığı, kullanılan yakıt türüne

göre oluşan baca gazı emisyonları CO2 ve SO2 mik-

tarları üzerinde çalışmışlardır. Çalışmadan elde edi-

len sonuçlara göre, duvar bileşenleri içerisinde hava

boşluğu kullanılması durumunda optimum yalıtım

kalınlığının düştüğü, CO2 emisyonunda %25, toplam

baca gazı emisyonunda ise %77’ye varan azalmalar

olduğu görülmüştür. Daouas (2011), yaptığı çalışma-

da Tunus’ta hem ısıtma hem de soğutma yükleri için

farklı duvar yönlerinin maliyetler üzerindeki etkisini

incelemiştir. Maliyetler açısından en ekonomik

sonuç, güneye yönlendirilmiş duvar için elde edil-

miştir. Bu durumda optimum yalıtım kalınlığı, ener-

ji tasarrufu ve geri ödeme süresi sırasıyla 10.1 cm,

%71.33 ve 3.29 yıl olarak bulunmuştur. Keçebaş ve

Kayfeci (2010) soğuk oda tasarımı için optimum

yalıtım kalınlığını yıllık çalışma saati yöntemi ile

hesaplamışlardır. Optimum yalıtım kalınlığının 6.7

ile 7.1 cm arasında değiştiğini, yıllık kazancında

54.1 $/m2’a kadar çıktığını tespit etmişlerdir. Aksoy

ve Keleşoğlu (2007) farklı yalıtım malzemeleri kul-

lanılarak yaptıkları çalışmada, duvar ve çatı yalıtı-

mında polistiren kullanıldığında %76.8’e varan ener-

ji tasarrufu elde edilebildiğini göstermişlerdir. Çay

(2011), yapmış olduğu çalışmada optimum yalıtım

kalınlığının enerji tasarrufu üzerindeki etkisini farklı

yakıt türleri ve farklı yalıtım malzemelerine göre

incelemiş ve yıllık enerji tasarrufunun optimum yalı-

tım kalınlığında %21 ile %80 arasında değiştiğini,

geri ödeme sürelerinin de 1.24 ile 4.6 yıl arasında

değiştiğini göstermiştir. Özkan ve Onan (2011), ısıt-

ma için seçilen dört bölgede, dış duvarlardaki pence-

re alanının optimum yalıtım kalınlığı üzerindeki

etkisini araştırmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara

göre, XPS yalıtım malzemesi ve doğalgaz kullanıldı-

ğında dört bölge için enerji tasarrufu sırasıyla

13.996, 31.680, 46.613 ve 63.071 $/m2, geri ödeme

süreleri ise 2.023, 1.836, 1.498 ve 1.346 yıl olarak

tespit edilmiştir. Yu vd, (2009) yaptıkları çalışmada,

Çin’deki dört şehir için P1-P2 metodu ile farklı yön-

lere ait derece-saat değerleri ve 5 farklı yalıtım mal-

zemesi kullanarak optimum yalıtım kalınlıklarını

hesaplamışlardır. Çalışma sonucunda 20 yıllık ömür

üzerinden, optimum yalıtım kalınlığı 5.3 ile 23.6 cm,

geri ödeme süresi ise 1.9 ile 4.7 yıl aralığında değiş-

tiğini göstermişlerdir. Özel ve Pıhtılı (2008), yalıtım

kalınlığının pencere alanı üzerine etkisini sayısal

olarak araştırmışlardır. Farklı yalıtım kalınlıklarına

sahip duvarda, pencere alanı %0’dan %100’e kadar

%10’luk bir artışla artırılarak pencerenin tek cam ve

çift cam olmasına göre ısı kazanç ve kayıpları hesap-

lanmış, yalıtım kalınlığının pencere alanı üzerine

etkisinin kışın daha büyük olduğu tespit edilmiştir.

Aytaç ve Aksoy (2006), mevcut ısı yalıtım standardı-

na göre Elazığ ili için beş farklı yakıt türü ve iki fark-

lı yalıtım malzemesi için dıştan yalıtımlı ve sandviç

duvar olmak üzere iki farklı duvar için optimum

yalıtım kalınlığını ve ısıtma maliyet ilişkisini incele-

miştir. Mıhlayanlar vd. (2011) yaptıkları çalışmada 2

katlı ve 5 katlı iki farklı binanın TS 825 göre yıllık

ısıtma enerjisi ihtiyacını ve yakıt miktarlarını belirle-

mişlerdir. Yalıtım düzeyinin iyileştirilmesi ile emis-

yonlardaki azalmanın değişimi ve buna bağlı olarak

hava kirliliğindeki iyileşme değerlendirilmiştir.

Mohsen ve Akash (2001), yalıtım malzemesi olarak

polistiren, taş yünü ve hava boşluğu kullanarak yap-

tıkları çalışmada enerji tasarruflarını araştırmışlardır.

Buna göre, polistiren ile %36, taş yünü ile %34 ve

hava boşluğu ile de %5.4’lük enerji tasarrufu elde

etmişlerdir. Ayrıca polistiren malzemenin duvar ve

çatı yalıtımında diğer yalıtım malzemelerine göre

daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Hasan (1999) yap-
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tığı çalışmada, ömür maliyet analizini ve derece gün

yöntemini kullanarak dış duvarlarda optimum yalı-

tım kalınlığını hesaplamıştır. Geri ödeme süresi,

polistiren yalıtım malzemesi için 1 ile 1.7 yıl arasın-

da değişirken, taş yünü için 1.3 ile 2.3 yıl olmuştur.

Özel ve Pıhtılı (2008), dış duvarlara uygulanan yalı-

tımın optimum kalınlığını, ısıtma ve soğutma derece

gün değerleri ile birlikte incelemişlerdir. Hesapla-

malar, Adana, Elazığ, Erzurum,  İstanbul ve İzmir

illeri için yapılmıştır. Dış duvarlara XPS yalıtım

malzemesi ile ısı yalıtımı uygulanarak, optimum

yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri ödeme süre-

sini hesaplamışlardır. Elde edilen sonuçlara göre,

incelenen illere göre optimum yalıtım kalınlığının 4

ile 8.4 cm, yıllık tasarrufun 21.94 ile 97.12 YTL/m2

ve geri ödeme süresinin ise 1.45 ile 2.05 yıl arasında

değiştiği görülmüştür. Bolattürk (2006), derece-gün

sayısını esas alarak, Isparta bölgesindeki binaların

duvar ve çatı döşemeleri için optimum yalıtım kalın-

lıklarını ve enerji tasarruflarını incelemiştir.

Bu çalışmada ise bina dış duvarlarındaki bileşenler

arasına hava boşluğu konulmasının optimum yalıtım

kalınlığı, toplam maliyet, enerji tasarrufu ve geri

ödeme süresi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Örnek

uygulama için Isparta seçilmiştir, uygulamada,

Isparta’da 3 farklı yakıt (Doğalgaz, İthal kömür ve

yerli kömür) için; bina dış duvarlarında 3 farklı yalı-

tım malzemesi (EPS, XPS ve TAŞ YÜNÜ) kullanıl-

mıştır. Duvar konstrüksiyonu olarak sandviç duvar

tipi ve dıştan yalıtımlı duvar tipi seçilmiş olup, opti-

mum yalıtım kalınlığı hesaplanırken iki farklı duvar

konstrüksiyonu kullanılarak karşılaştırma yapılmış-

tır. Isıtma maliyeti hesabında ömür maliyet analiz

yöntemi, optimum yalıtım kalınlığı hesabında ise

derece saat yöntemi kullanılmıştır.

2. DIŞ DUVARIN YAPISI
Bilindiği gibi yapı bileşenleri, iklim bölgelerine veya

yapı malzemelerinin bulunup bulunmamasına göre

farklılıklar göstermektedir. Örneğin Karadeniz böl-

gesinde mimaride ağırlıklı olarak ahşap kullanılır-

ken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ince bir katman ile

tuğla kullanımı daha yaygındır. Bu çalışmada, dış

duvarlardan meydana gelecek kayıpları en aza indir-

gemek için sandviç duvar tipi tercih edilmiştir.

Duvar bileşenleri; (1) iç sıva, (2) tuğla, (3) yalıtım

malzemesi, (4) dış sıva ve (5) gaz beton oluşturduğu

duvar tipi Şekil 1’de görülmektedir.

3. DIŞ DUVAR İÇİN ISI YÜKÜ
Binalarda en fazla ısı kayıpları, yaklaşık olarak %40

duvar, %6 döşeme, %7 çatılar, %30 pencereler ve

%17 kapılar gibi yapı bileşenlerinden meydana gel-

mektedir. Bina bileşenlerinde meydana gelen bu

kayıpları en aza indirgemenin başlıca yolu ısı yalıtı-

mıdır. Doğru bir ısı yalıtımı ile hem enerji tasarrufu

sağlanacaktır hem de atmosfere salınan baca gazı

emisyonu azaltılarak çevre korunmuş olacaktır. Bina

bileşenlerinde meydana gelen ısı kayıpları oranları

yapının mimarisine, konumuna, ısı yalıtım durumu-

na ve kullanılan yapı malzemelerinin özelliklerine

göre değişiklik göstermektedir. 

Dış duvarın birim alandan gerçekleşen ısı kaybı aşa-

ğıdaki eşitlik (1) kullanılarak hesaplanabilir.

q = U . (Tb – To) (1)

Burada, q birim alanda meydana gelen ısı kaybını, U

ısı transfer katsayısını ifade etmektedir. U (W/m2K)

Toplam ısı transfer katsayısı Eşitlik (2) Kullanılarak

hesaplanabilir.

(2)

Burada, Uı yalıtımsız durumdaki duvarların toplam
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ısı transfer katsayısı, Ri ve Rd sırasıyla iç ve dış

yüzey ısıl dirençleridir. Rw yalıtımsız duvar tabaka-

sının toplam ısıl direncidir, Rwt yalıtımsız duvar

tabakasının toplam ısıl direncidir. Kullanılan yalıtım

malzemesinin ısıl direnci Ry aşağıdaki formül ile

hesaplanır. 

x
Ry = —— (3)

ky

Burada x yalıtım malzemesinin kalınlığını (m), k ise

yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısını (W/mK)

ifade eder. 

Yalıtımlı ve yalıtımsız duvarların ısı transfer katsayı-

ları arasındaki fark denklem 4 ile elde edilir

(4)

Yalıtımlı ve yalıtımsız haldeki bir binanın dış duvar-

larında meydana gelen ısı kayıplarına karşılık ısıtma

için harcanan yıllık enerji miktarı denklem 5’de veri-

len ifade ile hesap edilir.

Cf . U . HDH
EA = ——————— (5)

LHV . ηS

Eşitlikte HDH Isıtma Derece Saat değerini, LHV

yakıtın alt ısıl değerini göstermektedir. Bu çalışmada

kullanılan yakıta ait özellikler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Doğalgaz’a Ait Değerler

Tablo 2. Yalıtım Malzemeleri

4. YILLIK ENERJİ MALİYETİ VE OPTİMUM 
YALITIM KALINLIKLARININ
BELİRLENMESİ

Optimum yalıtım kalınlığı hesaplanırken ömür mali-

yet analizi kullanılması gerekir. Toplam ısıtma mali-

yetinin hesabında; ömür süresi (N) ve şimdiki değer

faktörü (P1)  birlikte değerlendirilmelidir. P1 değeri,

faiz oranı  (i) ve enflasyon oranını  (d) ye bağlı ola-

rak değişir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu çalış-

madaki hesaplamalarda i=%9 ve d=%9 olarak alın-

mıştır.

N
P1 = ——– eğer i=d ise (7)

l + i

P2 ise yalıtımın ilk yatırım maliyeti, işletme giderle-

ri ve bakım giderleri olarak alınmıştır. P2 aşağıda

verilen denklem yardımıyla hesaplanabilir.

(8)

Eşitliğinde Ms yıllık bakım ve işçilik maliyetinin ilk

alınan maliyet değerine oranı, Rv perakende satış

değerinin ilk satış değerine oranıdır. Buna göre

bakım ve işçilik maliyetleri sıfır kabul edilirse P2

değeri 1 alınabilir [15].

Yalıtım maliyeti ise; Cy yalıtım malzemesi birim

hacim fiyatı ve x  (m)  yalıtım malzemesi kalınlığı

olmak üzere aşağıdaki eşitlikten bulunabilir.

Cyal = Cy . x (9)

P1-P2 metoduna göre, ısıtma için elde edilecek ener-

ji tasarrufu aşağıda verilen Denklem 9’dan elde edil-

mektedir. 

(10)

Sonuç olarak, yalıtılmış bir binanın toplam ısıtma

maliyeti; sistemle ilgili tüm harcamaların toplamından
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oluşan ömür maliyet analizi (LCCA) dikkate alınarak

hesaplanmış ve aşağıdaki formul elde edilmiştir.

Ctop = P1 . EA + P2 . Cy . x                                 (11)

Optimum yalıtım kalınlığı, yıllık maliyetin en düşük

olduğu nokta diye de ifade edilebilir. Bu noktada

yapılacak olan yalıtım kalınlığı bize en fazla tasarru-

fu da sağlayacaktır. Aşağıda verilen formül bize opti-

mum yalıtım kalınlığını verecektir.

(12)

Yapılan yatırımın bize somut olarak dönmesi önemli

bir etkendir. Bunun için de geri ödeme süresi yalıtım

kalınlığı için önemlidir. Aşağıdaki formül ile geri

ödeme süresi elde edilir.

(13)

Tablo 3. Çalışmada Kullanılan Parametreler

5. ARAŞTIRMA ve BULGULAR
Binalarda artan yalıtım kalınlığı ile ısı kaybı dolayı-

sıyla,  ısıtma yükü ve yakıt maliyeti azalır. Ancak

kalınlığın artması yalıtım maliyetinin artması

demektir. Yakıt ve yalıtım maliyetinin toplamından

oluşan toplam maliyet, belirli bir değerine kadar aza-

lır; bu seviyeden sonra artar. Toplam maliyetin mini-

mum olduğu değer optimum yalıtım kalınlığını vere-

cektir [1]. Bu çalışmada Türkiye’nin 3. Isı bölgesin-

de yer alan Isparta için farklı yalıtım malzemeleri ve

farklı yakıtlar kullanılması halinde iki duvar tipinin

optimum yalıtım kalınlıkları, geri ödeme süreleri,

yıllık kazançları ve enerji tasarrufları ömür maliyet

analiz yöntemine göre hesaplanmıştır. Elde edilen

sonuçlara göre en düşük yalıtım kalınlığı yakıt ola-

rak doğalgaz ve yalıtım malzemesi olarak da XPS

kullanılması halinde elde edilmiştir. Ayrıca duvar

bileşenlerinin ısı transfer katsayıları da arttıkça yalı-

tım kalınlığının düştüğü görülmüştür.
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Şekil 2’de Isparta ili için yakıt olarak doğalgaz kul-

lanılması halinde 1. Tip duvar için farklı yalıtım mal-

zemelerine göre yalıtım kalınlığı ile yıllık kazanç

arasındaki ilişki verilmiştir. Şekil incelendiğinde, üç

farklı yalıtım malzemesi içersinde en düşük opti-

mum yalıtım kalınlığının, XPS yalıtım malzemesi

kullanılması halinde elde edildiği, en yüksek opti-

mum yalıtım kalınlığı değerinin de EPS yalıtım mal-

zemesi kullanıldığı durumlarda elde edildiği görül-

mektedir.

Şekil 3’de Isparta ili için yakıt olarak doğalgaz kul-

lanılması halinde 2. Tip duvar için farklı yalıtım mal-

zemelerine göre yalıtım kalınlığı ile yıllık kazanç

arasındaki ilişki verilmiştir. Şekil incelendiğinde, 1.

Tip duvardaki duruma benzer bir durum söz konusu-

dur. Ancak duvar bileşenlerindeki değişiklikten dola-

yı optimum yalıtım kalınlıklarında düşme olmakta-

dır. Üç farklı yalıtım malzemesi içersinde en düşük

optimum yalıtım kalınlığının, XPS yalıtım malzeme-

si kullanılması halinde elde edildiği, en yüksek opti-

mum yalıtım kalınlığı değerinin de EPS yalıtım mal-

zemesi kullanıldığı durumlarda elde edildiği görül-

mektedir.

Şekil 4’de bina dış duvarında yapılan yalıtımla bir-

likte kullanılan bütün yakıt tipleri için enerji kazanç-

ları verilmiştir. Şekillerden de anlaşıldığı gibi, enerji

kazançları optimum yalıtım kalınlığına kadar art-

makta ve bu noktadan sonra düşmeye başlamıştır. Bu

noktadan sonra yakıt maliyeti azalmasına rağmen

yalıtım maliyetinin artması enerji tasarrufunu azalta-

caktır. Optimum yalıtım kalınlığından sonra yapılan

yalıtımlarda kazanç düşeceği için geri ödeme sürele-

ri de olumsuz etkileneceğinden, yapılan yalıtımın

geri ödeme süreleri uzayacaktır.
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Şekil 3. 2. Tip Duvar İçin Doğalgaz Kullanılması Halinde,
EPS (a), XPS (b) ve Taş Yünü (c) Kullanılması Halinde

Yalıtım Kalınlığı Maliyet İlişkisi

Şekil 4. Yıllık Kazancın Yakıta Bağlı Değişimi
(a) 1. Tip Duvar İçin, (b) 2. Tip Duvar İçin
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Optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesinde, yalı-

tım malzemesinin fiyatı, yalıtım malzemesinin ısıl

direnci, yakıt türü gibi bir çok unsur etki etmektedir.

Bu etkenlerden bir tanesi de derece saat değeridir.

Ülkemizde, ısıtma uygulamaları için en düşük dere-

ce saat değeri, en ılıman il olan Hatay’da elde edilir-

ken en yüksek derece saat değeri de en soğuk il olan

Ardahan’da elde edilmektedir. Derece saat değerinin

artması enerji ihtiyacını da arttıracağından, optimum

yalıtım kalınlığını da arttıracaktır. Derece saat değer-

lerinin 10000 ile 90000 arasında değişmesinin opti-

mum yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi farklı yakıt-

lar için Şekil 4'te gösterilmiştir. Derece saat değeri

30000 olan bir bölgede doğalgaz kullanılması halin-

de optimum yalıtım kalınlığı 0,043 m olarak elde

edilirken bu değer, derece saat değeri 80000 olan

bölgede 0,082 m’ye çıkmaktadır.

Optimum yalıtım kalınlığını etkileyen faktörlerden

biri de duvarın ısıl direncidir. Çalışmada kullanılan

ısıl dirençlerin yanında ısıl direnci 0,70 m2k/W olan

üçüncü bir duvar tipi daha eklenmiştir. Şekil 5’de bu

üç duvar tipinin ısıl dirençlerinin optimum yalıtım

kalınlıklarını nasıl değiştirdiği gösterilmiştir.

Duvarın  ısıl direnci arttıkça optimum yalıtım kalın-

lığının azaldığı görülmektedir. Dolayısıyla, yalıtım

uygulamalarında optimum yalıtım kalınlığını daha

aşağılara çekebilmek için duvar bileşenlerini arttır-

mak ya da ısıl iletkenliği düşük malzemeler seçmek

gerekmektedir.
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Şekil 5. Yalıtım Malzemesi Olarak XPS Kullanılması
Halinde Derece Saat Değerine Bağlı Olarak Optimum

Yalıtım Kalınlıklarının Değişimi

Tablo 4. Sandviç Duvar İçin, Farklı Yakıt ve Yalıtım Malzemelerinin Karşılaştırması (a), Gaz Beton Duvar İçin Farklı 
Yakıt ve Yalıtım Malzemelerinin Karşılaştırılması (b)

Şekil 6. Farklı Duvar Isıl Dirençleri İçin Optimum
Yalıtım Kalınlıkları
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Isparta ili için yapılan hesaplamalar sonucunda elde

edilen bütün değerler tablo 4 (a) ve (b)’de verilmiş-

tir, verilen tabloda 3 farklı yalıtım malzemesi ve 3

farklı yakıt 2 duvar tipi için karşılaştırılmıştır. Elde

edilen sonuçlara göre, kullanılan yakıtlar içersinde

en iyi sonuç doğalgaz’dan elde edilirken en iyi duvar

tipi de, ısıl direnci yüksek olan 2. duvar tipidir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Isparta ili için dıştan yalıtımlı bir bina-

da üç farklı yalıtım malzemesi ve üç farklı yakıt kul-

lanılması halinde iki farklı duvar tipine göre; opti-

mum yalıtım kalınlıkları, geri ödeme süreleri, yıllık

enerji tasarrufları ve yıllık enerji kazançları hesap-

lanmıştır. Çalışma sonunda ısıl direnci yüksek olan

duvar yapılarında optimum yalıtım kalınlığının düş-

tüğü ısıl direnci düşük olan duvar yapılarında ise

optimum yalıtım kalınlığının arttığı görülmüştür.

Dünden daha önemli hale gelen enerjinin tasarruflu

kullanılması dikkate alındığında, binaların dış duvar

konstrüksiyonlarında ısı transfer katsayısı düşük

malzemeler kullanılarak, ısıl direnci arttırıp enerji

tasarrufu sağlanacaktır

SİMGELER
C Maliyet [TL/kg, (TL/m3), TL/kWh]

EA Isıtma için gerekli yıllık enerji miktarı [Jm-2yıl-1]

d Enflasyon oranı [%]

GÖS Geri ödeme süresi (Yıl)

HDH Isıtma derece Saat  [°C-days]

i Faiz oranı  [%]

k Yalıtım malzemesinin ısıl iletim katsayısı 

[W/mK]

LCCA Ömür maliyet analizi

LHV Yakıtın alt ısıl değeri  [J/kg, J/m3, J/kWh]

mf Yıllık yakıt tüketimi

[kg m-2 yıl-1, m3 m-2 yıl-1, kWh m-2 yıl-1]

Ms Yıllık bakım maliyeti [TL m-2]

P1 Şimdiki değer faktörü 

P2 İlk yatırım maliyeti [TL m-2]

q Yıllık ısı kaybı  [MJ m-2 yıl-1]

r Gerçek faiz oranı

R Isıl direnç katsayısı [m2K W-1]

Tb Mahal sıcaklığı [°C]

T0 Ortalama dış sıcaklık [°C]

U Toplam ısı geçiş katsayısı [W/mK]

ins Yalıtım

η Yakma sisteminin verimi

f yakıt

x Yalıtım Kalınlığı [m]
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