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Önsöz

ÖNSÖZ

Binalarda ve Tesisatta Is› Yal›t›m› Kitab›, iki y›ll›k bir çal›flma süreci sonunda Eylül 1999’da bas›larak sektörün
hizmetine sunuldu. Aradan on  y›l geçtikten sonra 2009 y›l›nda sektörün ihtiyac› ve bu konuda gelen talepler
dikkate al›narak kitab›n tekrar gözden geçirilip yaz›lmas›na karar verildi. Kitab›n içeri¤i tekrar gözden geçiril-
di. Üç bölüm olarak planlanan kitap yeni bask›da yedi bölüm olarak oluflturuldu. Enerji, çevre, küresel ›s›nma
ve yeni teknolojiler dikkate al›narak dört bölüm eklendi:
• Enerji ve Yal›t›m sektörü
• Yal›t›mda Yeni Teknolojiler
• Uygulama Önerileri
• S›k Sorulan Sorular

Önceki kitab›n içeri¤inin tamamen yenilenmesi ve eklenen dört bölüm de dikkate al›narak kitab›n ad› de¤ifl-
tirilmifl, IY “Is› Yal›t›m›” olarak belirlenmifltir. Kitap kapa¤› ve bölüm bafllar›nda, yal›t›m›n önemini vurgulayan
karikatürler kullan›lm›flt›r. Karikatürler; ‹ZODER taraf›ndan 2006 y›l›nda yap›lan karikatür yar›flmas› sonucun-
da kitap haline getirilen karikatürlerden seçilmifltir.

Teknik kurallara tamamen uygun olarak yap›lan “YALITIM” veya daha yayg›n deyimiyle “‹zolasyon” uygula-
malar›na ülkemizde bat› ülkelerine oranla oldukça gecikmeli bir flekilde bafllanm›flt›r. Ülkemizde yal›t›m konu-
sunda bir hayli ilerleme sa¤lanm›flsa da uygulama miktar› aç›s›ndan yine de istenen düzeye ulafl›lamam›flt›r.
Ancak globalleflmenin do¤al bir sonucu olarak aç›¤›n k›sa sürede kapat›labilece¤i düflünülmektedir. Buna
karfl›l›k ülkemizde üretilen veya ithalat yoluyla pazarda bulunan yal›t›m malzemelerinin çeflitlili¤i aç›s›ndan ça-
¤› yakalad›¤›m›z söylenebilir. Gerçekten, bugün ülke pazar›nda hemen hemen her çeflit yal›t›m malzemesini,
gayet kaliteli olarak bulmak mümkündür. Geçen k›sa süre içerisinde yal›t›m bir sektör olmufl, onlarca üretim
tesisi, yüzlerce ticarethane ve uygulay›c› firma ortaya ç›km›flt›r.

Yal›t›m sektörü içinde yer alan ›s› yal›t›m› alt sektörü öyle bir sektördür ki faydalar›ndan sadece sektörde ça-
l›flanlar de¤il ayn› zamanda yal›t›m yapt›ranlar ile devlet de yararlanmaktad›r. Bu yararlanman›n nas›l oldu¤u-
nu di¤er sayfalarda bulacaks›n›z.

Kendi dilimizde yaz›lm›fl baflvuru kitaplar›n›n say›s›n›n azl›¤› yal›t›m sektörü için büyük bir boflluktu. Bu bofl-
lu¤u doldurabilmek amac›yla ›s› yal›t›m› konusunda içeri¤i tamamen yenilenmifl bu kitab› oluflturduk. Kitap
üzerinde çal›fl›rken çeflitli dillerde yaz›lm›fl yüzlerce broflür, makele, kitap ve döküman› tarad›k. Farkl› zaman-
larda çeflitli flehirlerde bir araya gelerek çal›flt›k. Uzun bir çal›flma maratonu sonunda da kitab›m›z› tamamla-
d›k. Prova bask›lar›n›n birkaç kez düzeltilmesine ra¤men yine de gözden kaçan yanl›fll›klar olabilir. Olas› yan-
l›fll›klar için flimdiden özür dileriz.

Bu konuda yaz›lm›fl en genifl kapsaml› ilk Türkçe eser olarak bu kitab›n Türk mimar ve mühendislere yararl› ola-
ca¤›na, ayn› flekilde ülkemizin enerji politikalar›n› yönlendiren kamu görevlileri ile politikac›lara da, enerji ve ›s›
tasarrufunun yeni enerji santralleri kurmak kadar önemli oldu¤u hususunda yeterli bilgiyi verece¤ine inan›yoruz.

Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç
Mak. Müh. Orhan Turan
Yük. Mim. Ecvet Biny›ld›z
Mak. Müh. Elif Y›ld›r›m
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SUNUfi

Enerji alan›nda önemli araflt›rmalara imza atan tüm uluslararas› kurulufllar ve çok uluslu flirketler, 2030 y›l›nda, 2005 y›-
l›na göre dünya ekonomisinde enerji ihtiyac›n›n yüzde 35 ile 45 aras› bir oranda artaca¤› görüflüne iflaret etmekteler.
Bunun anlam›, her y›l ortalama yüzde 1,6’l›k bir enerji ihtiyac› art›fl› anlam›na gelmekte. Ancak, esas s›k›nt›, bu oran›n üç-
te birinin kömürden karfl›lanmas›na yönelik beklenti ile karfl›m›za ç›k›yor. Peki, niye kömür? Çünkü, ülkeler öncelikle, ar-
tan küresel rekabet bask›s› ve küresel siyasi dengelere ba¤l› olarak, dünya enerji oyununda, baflka bir ülkenin sa¤lad›-
¤› enerji imkan›n› ba¤›ml› olmak istememekteler. G-20 Grubu’na dahil 11 geliflmekte olan ekonominin gelece¤e yönelik
enerji ihtiyaçlar›, kömüre ba¤›ml›l›¤›n daha da artaca¤›na iflaret etmektedir.

Senaryolar çevre felaketine iflaret etmektedir
Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n verileri, 2000-2007 döneminde, birincil enerji talebi için gerekli olan enerji kaynaklar› içeri-
sinde ortalama yüzde 4,8’lik art›flla kömürün ilk s›rada yer ald›¤›n› gösteriyor. Do¤algaz talebindeki art›fl yüzde 2,6’l›k,
yenilenebilir enerji talebindeki art›fl yüzde 2,2’lik, petrol talebindeki art›fl yüzde 1,6’l›k ve nihayet nükleer enerji talebin-
deki art›fl da yüzde 0,8’lik bir art›fl yakalam›fl durumda. Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n referans senaryosuna göre, 2006-
2030 döneminde, OECD D›fl› ülkelerde birincil enerji talebi için gerekli olan enerji kaynaklar› içerisinde kömür talebinin
pay›n›n tek bafl›na yüzde 40 olmas› beklenmektedir. Oysa, ayn› dönemde OECD üyesi ülkelerde kömür talebinin pay›
yüzde 10’un dahi alt›nda olacak. Yine ayn› dönemde, petrol talebindeki art›fl›n yüzde 43’ünün Çin’den, yüzde 20’sinin
ise Hindistan ve Orta Do¤u Ülkeleri’nden kaynaklanmas› beklenmektedir.

Söz konusu referans senaryo do¤rultusunda, fosil yak›tlara ba¤›ml›l›k devam ederken, bugünden 2030 y›l›na kadar, kar-
bon emisyonundaki art›fl›n yüzde 97’si OECD D›fl› ülkelerden kaynaklanacak. Çin, Hindistan ve Orta Do¤u bu art›fl›n yüz-
de 75’inin gerekçesini oluflturacak. Bu tablonun neden olabilece¤i “çevre felaketi” anlam›na gelebilecek kimi senaryo-
larda, Hollanda’n›n sular alt›nda kalmas› ve/veya “Gulf Stream” s›cak su ak›nt›s›n›n Atlantik Okyanusu’ndaki tuz oran›n›n
de¤iflmesine ba¤l› olarak durmas›yla, ‹ngiltere ile ‹skandinav Ülkeleri’nin k›smi ‘buz ça¤›’na girmelerine uzanan bir dizi
do¤al felaket tan›mlan›yor.

Küresel bar›fl ve enerji dengesi
Küresel ekonomik kriz, hiç flüphesiz, 2007 y›l› sonbahar›nda gerçeklefltirilen geleneksel Dünya Bankas›-IMF toplant›s›
için yay›nlanan ‘Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda ilk kez bahsi geçen ‘ayr›flma’ (dicoupling) sözcü¤ünün perçin-
lendi¤i bir süreci de tetikledi. 2006 y›l›ndan bafllayarak, dünya ekonomileriyle gerçeklefltirdikleri uluslararas› ekonomik
iliflkiler içerisinde, kendi aralar›ndaki ekonomik aktivite oran›n› yüzde 33’e ç›karan ve 2006-2008 döneminde aralar›nda-
ki ikili ticari anlaflmalar› (bilateral aggrements) 2,5 kat art›rmay› baflaran Geliflmekte Olan Asya Ekonomileri, baflta ABD
olmak üzere, Bat›l› ülkelerin ithalat taleplerine yönelik ba¤›ml›l›klar›n› belirli ölçüde azaltt›lar.

Bunun do¤al sonucu olarak, Bat›l› ekonomiler küresel kriz nedeniyle tarihi bir daralma yaflarlarken ve kamu müdahale-
si ile a¤›r bir resesyona girmekten zar zor kurtulurken, Çin ve Hindistan gibi ekonomilerin bir çeyreklik tökezlenme son-
ras›nda, büyüme trendine h›zla geri döndüklerini, Latin Amerika co¤rafyas›nda Brezilya’n›n benzer sinyaller verdi¤ine
flahit olduk. Bu tablo, ilgili ülkelerin IMF, Dünya Bankas› gibi uluslararas› kurulufllar nezdindeki a¤›rl›klar›n› art›rmalar› yö-
nündeki talepleri gündeme getirirken, G-20 oluflumunun önemini de bir kat daha perçinledi. Nitekim, 23-24 Eylül’deki
Pittsburgh’daki G-20 Liderler Zirvesi ile 6-7 Ekim tarihlerindeki Dünya Bankas›-IMF ‹stanbul Zirvesi’nde G-7 ve G-8’in
tasfiyesine yönelik kararlar öne ç›kt›.

Fosil yak›t bazl› küresel enerji rekabeti sonland›r›lmal›d›r
Ancak, G-20 üyesi 11 geliflmekte olan ekonominin dünya ekonomisi ve siyasetindeki a¤›rl›klar› artm›fl olsa da, gerek söz
konusu 11 ülke aras›nda ve genel anlamda dünya siyasetinde kal›c› dostlu¤u, güveni, küresel bar›fl› perçinleyecek
ad›mlar›n at›lmas›na yönelik süreç çok yavafl ilerliyor. Bu nedenle, baflta Çin ve Hindistan olmak üzere, önde gelen ge-
liflmekte olan ekonomiler, Rusya gibi öncelikli enerji sa¤lay›c›s› ülkelere karfl›l›ks›z güvenmeye, s›n›rl› say›da ülkeye ener-
ji ihtiyac›nda ba¤›ml› olmaya kendilerini haz›r hissetmiyorlar. Bölge siyasetinde gücünü kaybetmek istemeyen ‹ran gibi
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ülkelerin ‘nükleer enerji’ alan›na yönelik aray›fllar› ise, hem bölge ülkelerini, hem de genel anlamda uluslararas› siyaseti
meflgul ediyor ve yeni gerginlik bafll›klar› olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Hindistan ve Çin gibi ekonomilere, yo¤un kömür kullan›m›n› azaltmak amac›yla, ‘bar›flç›l amaçlarla’ ve enerji ihtiyac›-
na yönelik olarak nükleer enerji kullan›m›nda teknolojik ve finansal destek verilmesi ise, ‹ran’›n ayn› gerekçelerle nük-
leer enerji çal›flmas› yapmakta oldu¤u ve bu çabalar›n›n engellenmesinin çifte standart oldu¤u iddialar› ile birlikte fark-
l› bir boyut kazan›yor. Bu durumda, uluslararas› siyaset aç›s›ndan, küresel bir bar›fl ortam›n›n tesisi, ‘nükleer enerji’nin
sadece bar›flç›l amaçlar için kullan›lmas› hususunda küresel bir mutabakat kritik önemde. Ancak, daha da kritik bir ko-
nu bafll›¤› olarak, önde gelen geliflmekte olan ekonomilerin, ulafl›m ve elektrik enerji üretiminde ‘yenilenebilir enerji’ye
a¤›rl›k vermeleri ve tafl›t araçlar›nda fosil bazl› yak›tlar yerine, yeni enerji türevlerini kullanmaya ikna edilmeleri gereke-
cek. Örne¤in otomobillerde hibrid teknolojisinin geliflmesinin 50 milyar dolarl›k bir ‘pil’ endüstrisi yarataca¤› dahi ifade
ediliyor.

Is› yal›t›m› ve enerji tasarrufu kritik önemdedir
Küresel bar›fl›n tesisi ve ekolojik dengenin korunmas› ad›na, dünya ekonomisinin ‘fosil yak›t bazl› küresel enerji rekabe-
ti’nden kurtar›lmas› gerekmektedir. Otomotiv endüstrisinde, motor teknolojisindeki devrimsel ad›mlar ve elektrik enerji
üretiminde düflük teknolojiye dayal› üretimin terk edilmesi süreci, hiç flüphesiz fosil yak›t bazl› enerji kayna¤› üreticisi ve
ihracatç›s› ülkeler için memnuniyetsizlik yaratacakt›r. Suudi Arabistan, Rusya, ‹ran, Brezilya, Venezüella ve benzeri fosil
yak›t üreticisi ve ihracatç›s› ülkeler aç›s›ndan, 2020 sonras›nda enerji alan›ndaki devrimsel ad›mlar yeni tart›flmalar›, kü-
resel enerji oyununda yeni dengeleri beraberinde getirebilir.

Bu noktada, nükleer enerji alan›nda, daha güvenilir ve daha etkin teknoloji üretme becerisi olan, yenilebilir enerji alan›n-
da teknoloji becerisini güçlendiren ülkeler, küresel enerji oyununun giderek güçlenen aktörleri olarak, yeni dengelerin
oluflmas›na sebep teflkil edeceklerdir. Özellikle, nükleer enerji kullan›m›nda, ‘uranyum zenginlefltirme’ teknolojisini ge-
lifltirme becerisi olan ülkeler, nükleer enerjinin bar›flç›l amaçlarla kullan›m› aç›s›ndan, kendi hakimiyetlerinde bir oligopol
piyasas› oluflmas›na gayret sarf edeceklerdir. Önümüzdeki 20 y›ll›k dönemde, küresel enerji rekabetinde, yeni teknolo-
jileri, yenilenebilir enerji modellerini ve özellikle enerji kaynaklar›n›n en verimli flekilde birincil enerjiye dönüflmesini sa¤-
layacak teknolojiyi üreten ve hakimiyet oluflturan ülkeler, küresel enerji dengelerini de yeniden belirleyecekler. Bu sü-
reçte, ABD, Fransa, Almanya ve ‹ngiltere aras›nda k›yas›ya bir rekabete flahit olaca¤›z. Çin, Brezilya, Hindistan ve Rus-
ya da s›ras›yla bu sürece dahil olmaya çal›flacaklard›r.

Türkiye, Çin ve Hindistan gibi, enerji alan›nda d›fla ba¤›ml›l›¤› yüksek olan ekonomilerde ise, enerji tasarrufu ve ›s› yal›-
t›m› birkaç kat önem kazanacakt›r. ‘En ucuz enerji, tasarruf edilendir’ gerçe¤inden hareket ile, Türk inflaat sektörüne
önemli görevler düflmektedir. Hükümetlerin ve ekonomi yönetiminin enerji tasarrufu ve yal›t›m konular›na gereken öne-
mi vermemeleri halinde, bugün 40 milyar dolarlar düzeyine ulaflan enerji ithalat faturas›n›n, gelecekte ikiye katlanmas›
dahi kaç›n›lmaz olabilir. Bu nedenle, Türkiye’nin inflaat sektöründe, binalar›n inflaat kalitesine ve önde gelen ekonomi-
lerde binalarda ›s› yal›t›m› için zorunlu k›l›nan standartlar› uygulamaya geçirmemesi durumunda, ihracatta büyük bir mü-
cadele ortaya koyarak elde etti¤imiz tüm katma de¤eri a¤›r bir enerji ithalat faturas› ile yeniden yurtd›fl›na aktarm›fl ola-
ca¤›z. Ekonomi yönetimi için, hem enerji tasarrufunu art›racak önlemler, hem de kaliteli inflaat malzemesi kullan›m› için,
bir yandan ‘merdiven alt›’ üretimi engelleyici düzenlemelerin yan› s›ra, inflaat malzemelerinde uygulanan yüksek vergi
oranlar›n› makul düzeye indirmek do¤ru bir strateji oluflturacakt›r.

Son bir nokta olarak, küresel rekabette, yüksek enerji kullanan sektörlerde yo¤unlaflan, düflük enerji kullanan, buna kar-
fl›l›k yüksek katma de¤er üreten sektörlere geçiflte, finansman, insan kayna¤› ve strateji oluflturma, politika oluflturma
konusunda zorluklar yaflayan ülkeler ise, geri planda kalmaya, çevre kirlili¤i aç›s›ndan, dünya ekonomisinin çöplü¤ü ol-
ma gibi ciddi bir tehlikeyle karfl› karfl›ya kalacaklar. Bu nedenle, Türkiye’nin bu temel senaryolar› dikkate alarak, ‘gele-
ce¤in enerji savafl›’nda hangi ülkelerle birlikte strateji oluflturmas› gerekti¤ini iyi tespit etmesi gerekecek.

Prof Dr. Kerem Alkin
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TEfiEKKÜR

IY Is› Yal›t›m› Kitab›’n›n bu flekilde oluflturulmas›nda eme¤i ve katk›s› geçenlere teflekkür etmeyi bir borç 

biliyoruz.

IY Is› Yal›t›m› Kitab›’nda özellikle Enerji ve Yal›t›m Sektörü bölümünün oluflturulmas›nda Yüksek Mimar

Neslihan Ayfle Engin ve Fatih Tunca’n›n önemli katk› ve emekleri geçmifltir. Kendilerine bu katk›lar›ndan

dolay› teflekkür ediyoruz.

Kitab›n düzeltme ve kontrollerinde, kitab› defalarca bafltan sona gözden geçirerek titiz ve özverili çal›flmalar›

nedeniyle Say›n Erkan Orman’a ve inflaat sektörü ile ilgili güncel verilere ulaflmam›z konusunda bizlere

destek veren Say›n Onur Tayflu’ya teflekkür ediyoruz. Kitab›n düzenlenmesinde ve kontrollerinde eme¤i

geçen Say›n Ali Türker’e, Say›n Müge Güney’e ve Say›n Burcu Karal›’ya teflekkür ediyoruz. Nihayet kitab›n

ajans ortam›nda düzenlenmesinde defalarca yapt›¤›m›z de¤ifliklikleri anlay›flla karfl›layarak yard›mc› olan

Say›n Gaye Bilim ve Say›n Hande Akkafl’a teflekkür ederiz. Ayr›ca Is› Yal›t›m Kitab›’nda kullan›lan karikatürler

için ‹ZODER’e de  çok teflekkür ederiz. 

Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç

Mak. Müh. Orhan Turan

Yük. Mim. Ecvet Biny›ld›z

Mak. Müh. Elif Y›ld›r›m
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3 �

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

1.1 DÜNYADA ENERJ‹N‹N YER‹
Dünyadaki enerji kaynaklar›, ülkeler ve bölgeler aras›nda eflit bir da¤›l›ma sahip de¤ildir. Sanayi devriminden
bu yana dünyada enerji kaynaklar›n› elde edebilmek için k›yas›ya bir yar›fl bafllam›fl, bu yar›fl da tarihte bir-
çok savafla sebep olmufltur [1]. Zira sanayileflmenin altyap›s› enerjiye dayanmaktad›r. Halen ekonomik ola-
rak bu kadar de¤erli bir meta olan enerji, dünya siyasetini yönlendirmektedir. Fosil yak›t kaynaklar›na sahip
bölgeler siyasi anlamda gergin ve s›cak bölgelerdir [2].

Bir ülkenin kulland›¤› enerjinin artmas›, o ülkenin geliflmiflli¤ini ve sanayisinin güçlülü¤ünü göstermektedir.
Enerji kaynaklar›n›n tükenebilirli¤i, enerjide d›fla ba¤›ml›l›k ve çevresel etkiler gibi unsurlar sebebiyle, ucuz ve
temiz enerjinin ekonomik flekilde temin edilmesi her zaman dünya ülkelerinin gündeminde ilk s›rada olacak-
t›r. Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n (IEA) haz›rlad›¤›, Dünya Enerji Bak›fl› 2002’de (DEB 2002) yer alan, 2000-
2030 dönemini kapsayan son enerji projeksiyonunda, “Enerji kullan›m›n›n de¤ifltirilmez flekilde artaca¤›, fosil
yak›tlar›n enerji kaynaklar› aras›nda bask›n bir yere sahip olmaya devam edece¤i ve ticari enerjinin en büyük
müflterisi olarak geliflmekte olan ülkelerin, OECD ülkelerine h›zla yaklaflaca¤›” öngörülmektedir. Dünyan›n
enerji kaynaklar›, önümüzdeki 30 y›ll›k dönemde artan talebi karfl›lamaya yeterlidir. Ancak, enerji arz› güven-
li¤i, enerji altyap›s›ndaki yat›r›mlar, enerji üretiminin ve kullan›m›n›n neden oldu¤u çevresel zararlar ve dünya
nüfusunun modern enerjiye ulaflmada yaflad›¤› eflitsizlikler konusunda önemli endifleler bulunmaktad›r [3].

Dünya ve Türkiye 2008 ve 2009 y›l›nda bir ekonomik kriz içine girmifl ve krizin olumsuz etkileri 2009 y›l›nda
kendini tam olarak göstermifltir. dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik krizin etkileri sadece finansman sektö-
rü ile s›n›rl› kalmam›fl; enerji tüketimi azalm›fl, buna ba¤l› olarak iflsizlik artm›fl, yat›r›mlar durmufltur. Özellikle
Dünyada petrol ve do¤algaz aramalar›nda gözlenen durgunluk gelecekte arz s›k›nt›lar› ile karfl›lafl›laca¤› ve
fiyatlar›n daha da artaca¤›na iflaret etmektedir [4].

1.1.1 Dünya Fosil Yak›t Rezervleri ve Da¤›l›m›
Ülkelerin, uzun vadeli stratejik enerji planlar›n› içeren enerji politikalar› çok önemlidir. Bunun en iyi kan›t›, fo-
sil yak›t rezervlerinin yo¤un oldu¤u bölgelerde gerçekleflen çat›flmalard›r. Petrol ve do¤algaz›n dünyadaki
da¤›l›m› incelendi¤inde, özellikle bilinen üretilebilir petrol rezervlerinin büyük oranda Ortado¤u bölgesinde,
do¤algaz›n ise hem Ortado¤u hem de Rusya Federasyonu topraklar›nda yo¤unlaflt›¤› söylenebilir [5].

BÖLÜM - 1

ENERJ‹ VE YALITIM SEKTÖRÜ
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2008 y›l› dünya fosil yak›t rezervleri ve da¤›l›m›na iliflkin sonuçlar, Çizelge 1.1 ve Çizelge 1.2 ile fiekil 1.1, 
fiekil 1.2, fiekil 1.3 ve fiekil 1.4’te verilmifltir.

Çizelge 1.1 Dünya Fosil Yak›t Rezervleri  [5]

Çizelge 1.2 Dünya Fosil Yak›t Rezervlerinin Kullan›labilme Süreleri (y›l) [5]

Herhangi bir y›l›n sonunda, rezerv olarak geride kalan fosil yak›t miktar›n›n, o y›l içinde yap›lan üretim mikta-
r›na bölünmesiyle rezervlerin kullan›labilme süreleri bulunmaktad›r. 

fiekil 1.1 Dünya Petrol Rezervleri Da¤›l›m› [5]

Bölge
Petrol

(Milyar Ton)
Do¤algaz

(Trilyon m3)

Kömür (Milyar Ton) 

Taflkömürü Linyit

Kuzey Amerika 9,7 8,87 113,28 132,82

Orta ve Güney Amerika 17,6 7,31 6,96 8,04

Avrupa ve Avrasya 19,2 62,89 102,04 170,20

Ortado¤u 102,0 75,91 1,89 0,00

Afrika 16,6 14,65 31,34 0,17

Asya Pasifik 5,6 15,39 155,81 103,44

TOPLAM DÜNYA 170,7 185,02 411,32 414,68

Bölge Petrol Do¤algaz Kömür

Kuzey Amerika 12 10 231

Orta ve Güney Amerika 41 52 269

Avrupa ve Avrasya 22 60 241

Ortado¤u 81 >100 399

Afrika 32 88 270

Asya Pasifik 14 41 92

TOPLAM DÜNYA 41 65 155
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fiekil 1.2   Dünya Do¤algaz Rezervleri Da¤›l›m›  [5]

fiekil 1.3  Dünya Tafl Kömürü Rezervleri Da¤›l›m› [5]

fiekil 1.4 Dünya Linyit Rezervleri Da¤›l›m›  [5]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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1.1.2 Dünya Fosil Yak›t Üretimi ve Tüketimi
2008 y›l›nda dünyadaki fosil yak›t üretiminin a¤›rl›kl› bölümü ABD, Rusya Federasyonu, Çin, Arabistan, Kana-
da gibi az say›da ülke taraf›ndan gerçeklefltirilirken, enerji tüketimi seviyeleri ülkenin büyüklü¤ü ve sanayilefl-
me seviyesine göre de¤iflmektedir. Amerika, Çin, Rusya ve Japonya en büyük enerji tüketicisi konumundaki
ilk 4 ülkedir. Çizelge 1.3’te 2008 y›l›na ait dünya fosil yak›t üretimleri, Çizelge 1.4’te ise 2008 y›l›na ait dünya
fosil yak›t tüketimleri verilmektedir.

Çizelge 1.3 Dünya Fosil Yak›t Üretimleri [5]

*: TEP: Ton Eflde¤er Petrol

Çizelge 1.4 Dünya Fosil Yak›t Tüketimleri [5]

Petrol:
2000–2008 y›llar› aras›nda dünyada gerçekleflen toplam petrol üretimleri Çizelge 1.5’te gösterilmifltir. Buna
göre, 2008 y›l›nda, 2007 y›l›na göre, dünya petrol üretiminde % 0,67’lik bir art›fl olmufl, toplam petrol üretimi
3928,8 milyon ton olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca, 2008 y›l›nda, 2000 y›l›na göre dünya petrol üretiminde % 8
oran›nda bir art›fl gerçekleflmifltir. fiekil 1.5’te en çok petrol üreten ülkeler ve bu ülkelerin petrol üretim mik-
tarlar›, fiekil 1.6’da ise dünya petrol üretim da¤›l›m› verilmektedir.

Çizelge 1.5 Y›llar Baz›nda Dünya Petrol Üretimleri [5]

Bölge
Petrol

(Milyon Ton)
Do¤algaz

(Milyar m3)
Kömür

(Milyon TEP*)
TOPLAM

(Milyon TEP)

Kuzey Amerika 619,2 812,3 638,4 2027,8

Orta ve Güney Amerika 335,6 158,9 55,5 552,5

Avrupa ve Avrasya 851 1087,3 456,4 2339,4

Ortado¤u 1253,7 381,1 0,5 1663,7

Afrika 488,1 214,8 143,4 851,4

Asya Pasifik 381,2 411,2 2030,7 2805,2

TOPLAM DÜNYA 3928,8 3065,6 3324,9 10239,8

Y›llar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Petrol
Üretimi (Milyon Ton)

3612,1 3598,4 3573,6 3699,6 3864,8 3891,6 3908,8 3902,3 3928,8

Önceki Y›la Göre De¤iflim (%) - -0,38 -0,69 3,41 4,27 0,69 0,44 -0,17 0,67

Bölge
Petrol

(Milyon Ton)
Do¤algaz

(Milyar m3)

Kömür
(Milyon TEP)

TOPLAM
(Milyon TEP)

Kuzey Amerika 1076,6 824,4 606,9 2487,5

Orta ve Güney Amerika 270,3 143 23,3 437,2

Avrupa ve Avrasya 955,5 1143,9 522,7 2566,9

Ortado¤u 306,9 327,1 9,4 629,3

Afrika 135,2 94,9 110,3 338,6

Asya Pasifik 1183,4 485,3 2031,2 3715,4

TOPLAM DÜNYA 3927,9 3018,6 3303,8 10175,0



fiekil 1.5 Baz› Ülkelerin Petrol Üretimleri  [5]

fiekil 1.6 Dünya Petrol Üretim Da¤›l›m› [5]

7 �

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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2000–2008 y›llar› aras›nda dünyada gerçekleflen toplam petrol tüketimi Çizelge 1.6’da gösterilmifltir. Buna
göre, 2008 y›l›nda, 2007 y›l›na göre, dünya petrol tüketiminde % 0,29’luk bir azalma olmufl, toplam petrol tü-
ketimi 3927,9 milyon ton olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca, 2008 y›l›nda, 2000 y›l›na göre dünya petrol tüketimin-
de % 9,6 oran›nda bir art›fl gerçekleflmifltir. fiekil 1.7’de en çok petrol tüketen ülkeler ve bu ülkelerin petrol
tüketim miktarlar›, fiekil 1.8’de ise dünya petrol tüketim da¤›l›m› verilmektedir.

Çizelge 1.6 Y›llar Baz›nda Dünya Petrol Tüketimleri [5]

fiekil 1.7 Baz› Ülkelerin Petrol Tüketimleri [5]

fiekil 1.8 Dünya Petrol Tüketim Da¤›l›m› [5]

Y›llar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Petrol
Tüketimi (Milyon Ton)

3551,2 3571,1 3605,5 3672,3 3810,8 3861,8 3894,0 3939,4 3927,9

Önceki Y›la Göre De¤iflim (%) - 0,56 0,95 1,82 3,63 1,32 0,83 1,15 -0,29
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Do¤algaz:
2000–2008 y›llar› aras›nda dünyada gerçekleflen toplam do¤algaz üretimleri Çizelge 1.7’de gösterilmifltir.
Buna göre, 2008 y›l›nda, 2007 y›l›na göre, dünya do¤algaz üretiminde % 3,92’lik bir art›fl olmufl, toplam
do¤algaz üretimi 3065,6 milyar m3 olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca, 2008 y›l›nda 2000 y›l›na göre dünya do¤al-
gaz üretiminde % 21,3 oran›nda bir art›fl gerçekleflmifltir. fiekil 1.9’da en çok do¤algaz üreten ülkeler ve bu
ülkelerin do¤algaz üretim miktarlar›, fiekil 1.10’da ise dünya do¤algaz üretim da¤›l›m› verilmektedir.

Çizelge 1.7 Y›llar Baz›nda Dünya Do¤algaz Üretimleri [5]

fiekil 1.9 Baz› Ülkelerin Do¤algaz Üretimleri [5]

fiekil 1.10 Dünya Do¤algaz Üretim Da¤›l›m› [5]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

Y›llar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Do¤algaz
Üretimi (Milyar m3)

2412,4 2477,4 2519,4 2615,5 2694,1 2777,8 2876,1 2945,3 3065,6

Önceki Y›la Göre De¤iflim (%) - 2,62 1,67 3,67 2,92 3,01 3,42 2,35 3,92
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2000–2008 y›llar› aras›nda dünyada gerçekleflen toplam do¤algaz tüketimi Çizelge 1.8’de gösterilmifltir. Bu-
na göre, 2008 y›l›nda, 2007 y›l›na göre, dünya do¤algaz tüketiminde % 2,67’lik bir art›fl olmufl, toplam do¤al-
gaz tüketimi 3018,7 milyar m3 olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca, 2008 y›l›nda 2000 y›l›na göre dünya do¤algaz
tüketiminde % 19,7 oran›nda bir art›fl gerçekleflmifltir. fiekil 1.11’de en çok do¤algaz tüketen ülkeler ve bu ül-
kelerin do¤algaz tüketim miktarlar›, fiekil 1.12’de ise dünya do¤algaz tüketim da¤›l›m› verilmektedir.

Çizelge 1.8 Y›llar Baz›nda Dünya Do¤algaz Tüketimleri [5]

fiekil 1.11 Baz› Ülkelerin Do¤algaz Tüketimleri [5]

fiekil 1.12 Dünya Do¤algaz Tüketim Da¤›l›m› [5]

Y›llar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Do¤algaz
Tüketimi (Milyar m3)

2424,8 2453,3 2529,7 2595,5 2683,9 2769,8 2842,7 2938,0 3018,7

Önceki Y›la Göre De¤iflim (%) - 1,16 3,02 2,54 3,29 3,10 2,56 3,24 2,67
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Kömür:
2000–2008 y›llar› aras›nda dünyada gerçekleflen toplam linyit ve taflkömürü üretimleri Çizelge 1.9’da göste-
rilmifltir. Buna göre, 2008 y›l›nda, 2007 y›l›na göre, dünya kömür üretiminde % 5,28’lik bir art›fl olmufl, toplam
kömür üretimi 3324,9 milyon TEP olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca, 2008 y›l›nda 2000 y›l›na göre dünya kömür
üretiminde % 32,4 oran›nda bir art›fl gerçekleflmifltir. fiekil 1.13’te en çok kömür üreten ülkeler ve bu ülkele-
rin kömür üretim miktarlar›, fiekil 1.14’te ise dünya kömür üretim da¤›l›m› verilmektedir.

Çizelge 1.9 Y›llar Baz›nda Dünya Kömür Üretimleri [5]

fiekil 1.13 Baz› Ülkelerin Kömür Üretimleri [5]

fiekil 1.14 Dünya Kömür Üretim Da¤›l›m› [5]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

Y›llar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Kömür
Üretimi (Milyon TEP)

2247,1 2346,7 2358,1 2521,8 2732,0 2884,2 3036,3 3149,5 3324,9

Önceki Y›la Göre De¤iflim (%) - 4,24 0,48 6,49 7,69 5,28 5,01 3,59 5,28
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2000–2008 y›llar› aras›nda dünyada gerçekleflen toplam kömür tüketimleri Çizelge 1.10’da gösterilmifltir. Bu-
na göre, 2008 y›l›nda, 2007 y›l›na göre, dünya kömür tüketiminde % 3,31’lik bir art›fl olmufl, toplam kömür tü-
ketimi 3303,7 milyon TEP olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca, 2008 y›l›nda 2000 y›l›na göre dünya kömür tüketi-
minde % 29,2 oran›nda bir art›fl gerçekleflmifltir. fiekil 1.15’de en çok kömür tüketen ülkeler ve bu ülkelerin
kömür tüketim miktarlar›, fiekil 1.16’da ise dünya kömür tüketim da¤›l›m› verilmektedir.

Çizelge 1.10 Y›llar Baz›nda Dünya Kömür Tüketimleri [5]

fiekil 1.15 Baz› Ülkelerin Kömür Tüketimleri [5]

fiekil 1.16 Dünya Kömür Tüketim Da¤›l›m› (2008 y›l›) [5]

Y›llar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Kömür
Tüketimi (Milyon TEP)

2338,4 2349,7 2405,2 2597,6 2766,2 2907,4 3042,3 3194,5 3303,7

Önceki Y›la Göre De¤iflim (%) - 0,48 2,31 7,41 6,10 4,86 4,43 4,76 3,31
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Çizelge 1.11’de dünya fosil yak›t üretim ve tüketimi toplu halde verilmifltir. Dünya fosil yak›t üretim ve tüketim
oranlar› k›yasland›¤›nda, her ikisinde de Asya Pasifik Bölgesi’nin ilk s›rada, Avrupa ve Avrasya Bölgesi’nin
ikinci s›rada, Kuzey Amerika Bölgesi’nin ise üçüncü s›rada oldu¤u görülmektedir. fiekil 1.17’de dünya fosil
yak›t üretim ve tüketiminin bölgelere da¤›l›m› gösterilmifltir.

Çizelge 1.11 Dünya Fosil Yak›t Üretim ve Tüketimi [5]

fiekil 1.17 Dünya Fosil Yak›t Üretim ve Tüketiminin Bölgelere Göre Da¤›l›m› [5]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

Bölge
Üretim Tüketim

(Milyon TEP) % (Milyon TEP) %

Kuzey Amerika 2027,8 19,80 2487,5 24,45

Orta Güney 
Amerika

552,5 5,40 437,2 4,30

Avrupa ve Avrasya 2339,4 22,85 2566,9 25,23

Ortado¤u 1663,7 16,25 629,3 6,18

Afrika 851,4 8,31 338,6 3,33

Asya Pasifik 2805,2 27,39 3715,4 36,51

TOPLAM DÜNYA 10239,8 100 10175,0 100
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1.1.3 Dünya Fosil Yak›t ‹thalat› ve ‹hracat›
Petrol:
Fosil yak›tlar aras›nda, hem ithalat hem de ihracatta petrol birinci s›radad›r. %13,1’lik oranla en yüksek pet-
rol üretimine sahip olan Suudi Arabistan, 2004 senesinde 346 milyon ton ham petrol ihrac›yla bafl› çekmek-
tedir. ‹thalatta ise ABD ilk s›rada olsa da, Çin ve Hindistan gibi geliflmekte olan ülkelerin ithalatlar›ndaki bü-
yüme oran› daha fazlad›r (Çizelge 1.12).

Do¤algaz:
Dünya do¤algaz üretiminin yaklafl›k %22’sine sahip olan Rusya, üretim ve ihracatta ilk s›radad›r. ABD ise üretim-
de %18’lik pay ile Rusya’y› takip ederken, 122 milyon m3 d›fl al›m ile en çok ithalat yapan ülkedir (Çizelge 1.13).

Kömür:
Fosil yak›tlardan kömürün üretimi en çok Çin’de gerçekleflmektedir. 2005 verilerine göre, 231 milyon ton ile
Avustralya ihracatta birinci s›radayken, ithalatta 178 milyon tonla Japonya birinci s›radad›r (Çizelge 1.14).

Çizelge 1.12 Petrol Üretim, ‹hracat ve ‹thalat› [6]

Çizelge 1.13 Do¤algaz Üretim, ‹hracat ve ‹thalat› [6]

‹malatç›lar Petrol mt % Dünya topl ‹hracatç›lar mt ‹thalatç›lar mt
Suudi Arabistan 519 13.2 Suudi Arabistan 346 Birleflik Devletler 577

Rusya 470 12.0 Rusya 258 Japonya 206

Birleflik Devletler 307 7.8 Norveç 132 Çin 123

‹ran 205 5.2 Nijerya 123 Kore 114

Meksika 188 4.8 ‹ran 122 Almanya 110

Çin 183 4.7 Meksika 105 Hindistan 96

Venezuella 162 4.1 Birl. Arap Emirlikleri 95 ‹talya 93

Kanada 143 3.6 Venezuella 94 Fransa 85

Norveç 139 3.5 Kanada 87 Birleflik Krall›k 63

Nijerya 133 3.4 Irak 75 Hollanda 60

Di¤er 1474 37.7 Di¤er 716 Di¤er 708

Dünya 3923 100.0 Dünya 2153 Dünya 2235

‹malatç›lar Do¤algaz mm3 % Dünya topl ‹hracatç›lar mm3 ‹thalatç›lar mm3

Rusya 627.446 21.8 Rusya 203.727 Birleflik Devletler 121.348

Birleflik Devletler 516.614 18 Kanada 106.353 Almanya 90.700

Kanada 187.164 6.5 Norveç 82.801 Japonya 80.915

Cezayir 92.797 3.2 Cezayir 68.638 ‹talya 73.460

‹ngiltere 92.045 3.2 Hollanda 52.355 Ukrayna 62.132

Norveç 89.559 3.1 Türkmenistan 49.423 Fransa 46.975

‹ran 83.535 2.9 Endonezya 36.146 ‹spanya 33.118

Hollanda 78.804 2.7 Malezya 32.614 Kore 29.494

Endonezya 77.305 2.7 Katar 27.992 Türkiye 26.572

Suudi Arabistan 69.500 2.4 Birl. Devletler 22.288 Hollanda 23.025

Di¤er 957.004 33.3 Di¤er 165.646 Di¤er 250.140

Dünya 2.871.773 100.0 Dünya 847.983 Dünya 837.879
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Çizelge 1.14 Taflkömürü Üretim, ‹hracat ve ‹thalat› [6]

1.1.4 Dünya Enerji Politikalar›
Dünya genelinde h›zla artan enerji talebi karfl›s›nda belli bölgeler ve ülkeler, arz bölgeleri, tüketim bölgeleri
veya tafl›ma güzergâh›nda bulunan bölgeler olarak ayr›lm›fllard›r. Her biri buna göre farkl› stratejik a¤›rl›klara
sahiptir. Enerji kaynaklar›n› üreten ve tüketen ülkeler aras›ndaki iliflkilere bak›ld›¤›nda, özellikle fosil kaynak-
lara yönelik temin programlar›, yeni stratejik dengelerin oluflmas›na ve var olan baz› dengelerin de¤iflmesine
do¤rudan etki etmektedir [7].

Her ülkenin, kendi kaynaklar›na, ekonomik koflullar›na, co¤rafi ve jeopolitik konumuna, enerji sektörünün
mevcut yap›s›na, kendi ç›karlar›na en uygun yasal düzenlemeleri ve enerji politikas›n› yaflama geçirmesi ge-
rekir [8]. Ülke yönetimlerini üstlenenlerin amac›, enerjiyi kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan bulmak
ve kaynaklar› da mutlaka çeflitlendirmek olmal›d›r [9].

ABD: Baflta ABD olmak üzere, dünyan›n geliflmifl ülkelerinin, enerji politikalar›nda gözettikleri en önemli un-
surlardan birisi enerji verimlili¤ini art›rmak, enerji yo¤unlu¤unu azaltmak ve enerji tasarrufuna özen göster-
mektir. Enerji yo¤unlu¤u, 1 dolarl›k gayri safi hâs›la yaratabilmek için kullan›lan enerji miktar› olarak tan›mlan-
maktad›r. Ça¤dafl enerji politikalar›nda hedef, yaln›zca kifli bafl›na kullan›lan enerji ya da elektrik tüketim mik-
tar›n› art›rmak de¤il, enerjiyi en verimli biçimde kullanabilecek sistemleri gelifltirerek, en az enerji harcamas›
ile en fazla enerjiyi üretebilecek, iletecek ve tüketecek yap›y› kurabilmektir. Örne¤in ABD’de, 30 y›l öncesi ile
k›yasland›¤›nda, bugün 1 dolarl›k gayri safi hâs›la yaratabilmek için % 56 daha az enerji kullan›lmaktad›r (fie-
kil 1.18). Bunu temin edebilmenin yollar› aras›nda, konutlar›n tasar›m›ndan, evde ve sanayide kullan›lan 
elektrikli aletlerin tasar›m›na, standardizasyonuna, araçlarda ileri teknoloji kullan›m›na; tüketicinin bilinçlendi-
rilmesinden, vergi ve teflvik uygulamalar›na kadar uzanan, yani genifl bir yelpazeye yay›lan politikalar yer al-
maktad›r [9].

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

‹malatç›lar Tafl Kömürü
(mt)

Maden Kömürü
(mt)

‹hracatç›lar Tafl Kömürü
(mt)

‹thalatç›lar Tafl Kömürü
(mt)

Çin Halk Cum 2.226 * Avustralya 231 Japonya 178

Birleflik Devletler 951 77 Endonezya 108 Kore 77

Hindistan 398 32 Rusya 76 Tayvan 61

Avustralya 301 71 Güney Afrika 73 ‹ngiltere 44

Güney Afrika 240 75 Çin 72 Almanya 38

Rusya 222 0 Kolombiya 56 Hindistan 37

Endonezya 140 178 Birl. Devletler 45 Birl. Devletler 28

Polonya 98 62 Kanada 28 Çin 25

Kazakistan 79 0 Polonya 21 ‹spanya 25

Kolombiya 61 4 Kazakistan 17 ‹talya 24

Di¤er 257 406 Di¤er 44 Di¤er 241

Dünya 4973 905 Dünya 771 Dünya 778
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fiekil 1.18 ABD’nin Enerji Yo¤unlu¤undaki Azalma [10]

Dünya üretilebilir petrol rezervlerinin % 65’i Ortaoo¤u’da yer almaktad›r. 1900’lü y›llar›n bafl›ndan bu yana bu
bölgenin, s›cak ve so¤uk savafl rüzgârlar›n›n oda¤›nda yer almas›n›n temel nedenini  gerçekten ba¤›ms›z dü-
flünmek mümkün de¤ildir. Di¤er yandan, Mart 2003’te bafllayan ve Irak’›n ABD ve yandafl› güçler taraf›ndan
iflgali ile sonuçlanan müdahalenin, bu ülkedeki zengin petrol ve gaz kaynaklar›n›n paylafl›m›na, ticaretlerinin
ve tafl›nma yollar›n›n kontrolüne yönelik uzun erimli stratejilerden ba¤›ms›z oldu¤unun düflünülmesi de müm-
kün de¤ildir. Irak’›n bilinen 112,5 milyar varillik (dünya üretilebilir petrol rezervlerinin % 11’i) üretilebilir petrol
rezervinin yan› s›ra, henüz üretime konulmam›fl 120-130 milyar varillik bir potansiyel rezervi vard›r. ABD, ‹n-
giltere ve çok uluslu petrol flirketleri, bir yandan bu rezervlerin kontrolünü ele geçirmek, di¤er yandan da
Irak’›n müdahale öncesi günde 2 milyon varile düflen üretimini h›zla art›rarak, petrol arz›nda önemli bir etkin-
li¤e ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Bir yandan Irak’›, OPEC d›fl›nda tutarak bu kartelin petrol piyasalar›ndaki ve
fiyatlar üzerindeki gücünü k›rmak, bir yandan da baflta Suudi Arabistan olmak üzere, büyük üreticilere, “ar-
t›k kontrol sizde de¤il” mesaj›n› verebilmek hedeflenmektedir [9].

Önümüzdeki on y›lda, dünyada önemli güçler olmalar› beklenen Çin ve Hindistan gibi ülkelerin, giderek ar-
tacak olan petrol ithalatlar›nda en yaflamsal ç›k›fl noktas› olan Basra Körfezi’nin kontrolü de ABD politikas› aç›-
s›ndan bir di¤er hedeftir. Basra Körfezi ayn› zamanda Japonya için yaflamsal önem tafl›maktad›r. Ortado¤u
petrolünün bugün için % 65 olan dünya rezervlerindeki ezici pay›n›n, bu bölgede üretilen petrolün gelifltirme
maliyetinin de dünya ortalamas›n›n çok alt›nda oldu¤u gerçe¤i ile birleflmesi, Ortado¤u’nun önümüzdeki on
y›ldaki öneminin bugünkünden de fazla olaca¤›n› göstermektedir [9].

Asl›nda ABD’nin Körfez’e ba¤›ml›l›¤› % 10 düzeyindedir. ABD enerji sorununun % 90’›n› ya kendi kaynakla-
r›ndan ya da Körfez d›fl› kaynaklardan sa¤lamaktad›r. Avrupa için ise bu oran % 90’lar›n üzerindedir. Yani,
Avrupa % 90’dan fazla Körfez’e ba¤›ml›d›r. Keza Japonya % 80’lerin üzerinde Körfez’e ba¤›ml›d›r [9]. Kör-
fez’in denetimini ele almaya çal›flan ABD’nin hedefi, dünya genelinde bu ticareti yapan Amerikan flirketleri-
nin ç›karlar›n› korumak ve bu enerji kaynaklar›n› elinde tutarak, bir biçimde kendisine direnme olas›l›¤› olan
odaklar›n ipini eline almakt›r. Ancak bu flekilde bir çal›flma ve çat›flma sürecine girmifl oldu¤u Avrupa’y› da
kendince yola getirecektir [11].

Kaynaklar baz›nda dünya birincil enerji talebinin 1980-2030 y›llar› aras›ndaki senaryosuna iliflkin grafik fiekil
1.19’da verilmifltir.
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fiekil 1.19 Kaynaklar Baz›nda Dünya Birincil Enerji Talebi [12]

AB: AB enerji politikas›n›n amaçlar›, rekabet gücü, enerji arz›n›n güvenli¤i ve çevrenin korunmas› aras›nda bir
dengeye vararak, toplam enerji tüketiminde kömürün pay›n› korumak, do¤algaz›n pay›n› art›rmak, nükleer
enerji santralleri için azami güvenlik flartlar› tesis etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n pay›n› art›rarak
enerji iç pazar›n› tamamlamakt›r.

Enerji politikas› yasal temelini, kömürle ilgili olarak AKÇT, nükleer enerjiyle ilgili olarak EURATOM Antlaflma-
lar›ndan almaktad›r. Ancak AB’yi kuran antlaflmada di¤er alanlardaki düzenlemelere iliflkin herhangi bir hü-
küm bulunmamaktad›r. Bu nedenle toplulu¤un enerji politikas›n›n tam anlam›yla oluflumu ancak 1974 y›l›n-
dan sonra gerçekleflmifltir. 1973 petrol krizinde, tüketilen enerjinin % 67’sinin petrolden sa¤land›¤›n›n ve ye-
ni bir kriz ya da OPEC ülkelerinin muhtemel bir boykotu halinde büyük s›k›nt›ya düflebilece¤ini fark eden AB,
petrole olan ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak amac›yla kullan›lan enerji kaynaklar›n› çeflitlendirme karar› alm›fl ve nükle-
er santrallerin yap›m›na giriflmifltir. Bunun yan› s›ra bütün bat›l› sanayi ülkeleri 1974 y›l›nda kurulan Uluslara-
ras› Enerji Ajans› (IEA) çerçevesinde ortak rezervler oluflturmaya bafllam›fllard›r. 1983 y›l›nda daha kapsam-
l› ve uzun vadeli hedefler içeren bir politika oluflturulmas› gündeme gelmifl ve 1988 y›l›nda komisyon “Enerji
‹ç Pazar›” oluflturulmas›na iliflkin bir rapor sunmufltur [13].

Avrupa Komisyonu taraf›ndan Kas›m 2000’de sunulan “Enerji Temini Güvenli¤ine Dair Yeflil Kitap” ise, AB’nin
uzun vadeli stratejisini, geniflleme hedefi bak›m›ndan tan›mlamaktad›r. Bu belge, AB üyesi 15 ülkenin 2000 y›-
l› için ithalat ba¤›ml›l›¤›n›, kendi enerji tüketimlerinin % 50’si kadar oldu¤unu göstermekte ve kal›c› etki yapa-
cak önlemler al›nmad›¤› takdirde 2030 y›l›nda bu de¤erin git gide %70’lere ç›kaca¤› sonucunu ortaya koymak-
tad›r. Bu yeflil kitap, böyle bir art›fl› engellemek amac›yla sistematik bir önlemler ve araçlar katalo¤unu tan›m-
lamaktad›r. Bu önlemler ve araçlar, iki temel yaklafl›m noktas›na sahiptir; (1) hem kullan›lan birincil enerji ku-
rumlar›n›n türüne göre, (2) hem de enerjinin geldi¤i ülkeye göre enerji kullan›m›n›n çeflitlendirilmesi. Kullan›-
lan enerji türlerinin çeflitlendirilmesi, önce enerji tasarrufu önlemleriyle ve yeni enerji kurumlar›n›n yarat›lmas›y-
la gelifltirilebilir. “Yeflil Kitap” bu konuda özellikle AB çap›nda enerji tüketimindeki paylar› 2000 y›l›nda % 6 olan
ve 2010 y›l›na kadar paylar› % 12’ye ç›kmas› beklenen yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n geniflletilmesinin tefl-
vik edilmesine bel ba¤lamaktad›r. Ayr›ca enerji tüketiminde ve üretiminde enerjinin etki sürecini art›rmaya da-
ir AB araflt›rma plan›n›n enerji politikas› çerçeve program› temelinde bafllat›lmakta ve maddi bak›mdan des-
teklenmektedir [14].

Bu geliflmelerin yan› s›ra, Aral›k 1994 tarihinde AB ülkeleri ile Türkiye de dâhil olmak üzere 50 ülke aras›nda
imzalanan Enerji fiart› Anlaflmas›, taraflar aras›nda enerji alan›nda iflbirli¤ini ve özellikle eski Sovyetler Birli¤i

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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kaynakl› enerji arz›n› garanti alt›na almay› öngörmektedir. K›sacas› kendi içerisinde AB bir enerji ‹ç Pazar›
oluflturmaya çal›fl›rken, bu alanda uluslar aras› alanda iflbirli¤ini gelifltirmeye çal›flmaktad›r [13].

1.2 TÜRK‹YE’DE ENERJ‹N‹N YER‹ 
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinde maliyeti belirleyen önemli girdilerden biri olan enerji, uluslararas› rekabeti do¤-
rudan etkilemektedir. Enerjiye olan h›zl› talep art›fl› bir tak›m yat›r›m gereksinimlerini ortaya ç›karmakta, her yat›r›-
m›n da finansman›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu talep art›fl›n›, ekonomik faaliyetlerin bafllamas› olarak yorumla-
y›p sevinebiliriz. Ancak bu kez de onun getirdi¤i yat›r›mlar› yapabilme, bu yat›r›mlar›n finansman›n› sa¤layacak ba-
z› modeller gelifltirebilme ve bunu uzun vadeli k›lma gibi bir dizi sorun gündeme gelmektedir [15].

Uluslararas› pazarlara kesintisiz, çevre aç›s›ndan güvenli petrol/gaz tafl›nmas›, ticari ve ba¤›ms›z ihracat yol-
lar›n›n oluflturulmas› aç›s›ndan “Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney Enerji Koridoru” konseptinde yer alan Türkiye,
stratejik bir role sahiptir. Ham petrolü Azerbaycan’dan alarak, Gürcistan üzerinden Ceyhan’daki deniz termi-
naline ulaflt›ran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hatt› buna en güzel örnektir. Uluslararas› ve bölgesel giriflim-
lere kat›l›m ve karfl›l›kl› iflbirli¤inin gelifltirilmesi, bu anlamda arz güvenli¤inin güçlendirilmesi konusu Türkiye
aç›s›ndan siyasi bir önceliktir [2].

1.2.1 Türkiye’de Enerji Kaynak Paylar›
Türkiye, çok çeflitli birincil enerji kaynaklar›na sahip bir ülkedir. Ülkemizde taflkömürü, linyit, asfalsit, ham pet-
rol, do¤algaz, uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri (yenilenemeyen enerji) ile hidrolik enerji, jeoter-
mal enerji, günefl enerjisi, deniz dalga enerjisi, biomas enerji gibi (yenilenebilir enerji) tükenmez kaynak po-
tansiyelleri bulunmaktad›r. Türkiye’de, dünyada halen yo¤un olarak kullan›lan fosil kaynaklar, özellikle ak›fl-
kan fosil yak›tlar›n (petrol ve do¤algaz) görünür rezervleri yeterli düzeyde de¤ildir. Kömür jeotermal ve hid-
rolik enerji rezerv ve potansiyeli ise dünya kaynak varl›¤›n›n % 1’i civar›ndad›r. Toryum rezervi ise dünya re-
zervinin %54’ünü oluflturmaktad›r. Bunun de¤erlendirmesi ise henüz tecrübe safhas›nda olan toryum santral-
lerinin geliflimine ba¤l›d›r. 2006 y›l› Türkiye birincil enerji kaynaklar› rezervi Çizelge 1.15’de verilmifltir.

Çizelge 1.15 Türkiye Birincil Enerji Kaynaklar› Rezervi [16]

* : Haz›r rezerv dahil, parantez içinde belirtilenler: potansiyel kaynaklar dahil miktarlard›r.

KAYNAKLAR GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM
Taflkömürü (Mton) 550 (*) 425 368 793
Linyit (MTon)

Elbistan
Di¤er
Toplam

4274
3709
7983

612
612

100
100

4274
4421

8695 (9300)
Asfaltit (MTon) 43 29 7 79

Bitümler (MTon) 555 1086 1641

Hidrolik
GWh/Y›l
MW/Y›l

127381

36260

127381 (170.000)

36260 (48577)
Ham Petrol (Milyon Ton) 42.8 42.8
Do¤algaz (Milyar m3) 8 8

Rüzgar
MW
GWh/Y›l

48000
120000

Jeotermal (MW/Y›l)
Elektrik
Termal

98
3348

412
28152

5100
3150000

Günefl (MTEP)
Elektrik
Is›

-
87
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Çizelge 1.16’ya bak›ld›¤›nda, 2020 y›l›nda Türkiye’deki petrol talebinin 2000 y›l›na oranla iki kat artmas›na
ra¤men, toplam enerji tüketimi içindeki pay›n›n önemli oranda azald›¤› görülmektedir. %16 dolay›ndaki do-
¤algaz pay› ise %25’e ulaflmaktad›r.

Çizelge 1.16 Türkiye Genel Enerji Tüketiminde Kaynaklar›n Pay› (%) [17]

1.2.2 Türkiye’de Enerji Üretimi ve Tüketimi
Türkiye, enerji üretim kapasitesinin kendi enerji talebini karfl›layamamas› sebebiyle enerji ithal eden bir ülke
konumundad›r. 

Türkiye’nin birincil enerji üretim ve talebi Çizelge 1.17’de verilmifltir. Yerli enerji üretimi 2007’de 27,5 MTEP
(milyon TEP) olarak gerçekleflmifl, 2008’de ise 29,192 MTEP’e yükselmifltir. Bu de¤erin % 57,1’ini linyit ve da-
ha az miktarda taflkömürü oluflturmaktad›r. Hidrolik ye di¤er yenilenebilir kaynaklardan yap›lan üretim, yerli
üretimin % 15,4’ünü oluflturmakta ve toplam enerji talebinin % 4,3’ünü teflkil etmektedir. Kat› olmayan fosil ya-
k›tlar(petrol ve do¤algaz) yerli üretim içinde % 11 gibi çok düflük bir paya sahiptirler. Hatta ticari olmayan
odun ve bitkinin yerli üretimdeki pay› % 16,5 ile petrol ve do¤algaz toplam›n› geçmektedir. Yerli birincil ener-
ji üretimi, talebin ancak % 27,5’ini karfl›layabilmifltir. 

Çizelge 1.17 Türkiye’nin Birincil Enerji Üretim ve Talebi [18]

Enerji Üretimi: Türkiye’de enerji üretimi her y›l % 8- % 10 oran›nda artmaktad›r. Talebi karfl›lamak için enerji
projelerine y›lda 3 – 4 milyar dolar ayr›lmas› gerekti¤i hesaplanmaktad›r. Ancak 2008 y›l›nda Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan gerçeklefltirilen 1.619.354 bin TL’lik yat›r›m›n sadece 757.977 bin TL’si (%
46,8’i) enerji sektörüne ayr›lm›flt›r [19]. 

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

Enerji Kaynaklar› 2000 2010 2020

Petrol 40,6 26,1 21,6

Do¤algaz 16,0 29,3 25,2

Kömür 30,4 37,3 42,5

Hidroelektrik 3,0 3,3 2,8

Di¤er 10,0 4,0 7,9

Birincil Enerji Üretimi 16.674 4.813 2.268 931 4.506 0 29.192

Üretim ‹çindeki Pay› % 57,1 16,5 7,8 3,2 15,4 0,0 100,0

Birincil Enerji Talebi 31.391 4.813 31.784 33.807 4.506 -29 106,273

Talep içindeki Pay› % 29,5 4,5 29,9 31,8 4,3 0,0 100,0

Üretimin Talebi
Karfl›lama Oran› %

53,1 100,0 7,1 2,8 100,0 0,0 27,5
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Y›llar baz›nda Türkiye’deki birincil enerji kaynaklar› üretimi Çizelge 1.18’de verilmifltir. 2008 y›l›n›n birincil
enerji kaynaklar› üretimi, 2007 y›l›na göre % 6’l›k bir art›fl ile 29,2 MTEP seviyesine yükselmifltir. Petrol ve do-
¤algaz üretim miktarlar› oldukça küçük olup, ana enerji kayna¤› baflta linyit olmak üzere kömürdür. 1990-
2001 y›llar› aras›nda linyit üretiminde önemli art›fllar kaydedilmifl olsa da 2002 y›l›ndan itibaren düflmeler bafl-
lam›fl, 2005 y›l›ndan itibaren kömür üretimi tekrar artm›flt›r. Üretiminde önemli art›fl gözlenen bir di¤er enerji
kayna¤› hidrolik enerjidir.

Çizelge1.18 Birincil Enerji Kaynaklar› Üretimi [18]

*: 2007 y›l› hidrolik GWh ve Jeotermal elektrik (GWh) verileri birlikte verilmifltir.

Enerji Tüketimi: Türkiye’nin enerji tüketimi 2007 y›l›nda 107,6 MTEP’e ulaflm›fl, 2008’de ise 106,273 MTEP ola-
rak gerçekleflmifltir. Elektrik üretimi 2008 y›l›nda 198,3 milyar kWh’ye varm›flt›r. 2007 verileriyle 1.525 kgpe gi-
bi oldukça düflük bir de¤er olan kifli bafl›na birincil enerji tüketimi, 2008’de kriz nedeniyle daha da azalm›fl
ve 1.495 kgpe olarak gerçekleflmifltir. Dünya ortalamas›n›n 1.820 kgpe oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, Türki-
ye’de kifli bafl›na birincil enerji tüketiminin düflük oldu¤u görülür. Ayn› flekilde kifli bafl›na elektrik enerjisi tü-
ketimi de 2.791 kwh (brüt) seviyesinde olup, bu de¤er 8.900 kWh’lik geliflmifl ülkeler ortalamas›n›n üçte biri-
nin alt›ndad›r [18].

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taflkömürü
(bin ton)

2.745 2.248 2.392 2.494 2.319 2.059 1.946 2.170 2.319 2.462 2.601

Linyit
(bin ton)

44.407 52.758 60.854 59.572 51.660 46.168 43.709 57.708 61.484 72.121 76.171

Asfaltit
(bin ton)

276 67 22 31 5 336 722 888 452 782 630

Petrol
(bin ton)

3.717 3.516 2.749 5.551 2.442 2.375 2.276 2.281 2.175 2.134 2.160

Do¤algaz
(106 m3)

212 182 639 312 378 561 708 897 907 893 1.017

Hidrolik +
Jeotermal
(GWh) (*)

23.228 35.627 30.995 24.100 33.789 35.419 46.177 39.655 44.338 36.007 33.270

Jeotermal Is›
(bin TEP)

364 437 648 687 730 784 811 926 898 914 1.011

Rüzgar
(bin TEP)

33 62 48 61 58 59 127 355 847

Günefl
(bin TEP)

28 143 262 287 318 350 375 385 403 420 420

Odun
(bin ton)

17.870 18.374 16.938 16.263 15.614 14.991 14.393 13.819 13.411 12.932 12.264

Hayvan ve
Bitki Art.
(bin ton)

8.030 6.765 5.981 5.790 5.609 5.439 5.278 5.127 4.984 4.850 4.883

Biyoyak›t
(bin ton)

2 12 2

TOPLAM
(bin TEP)

25.478 26.719 26.047 24.576 24.282 23.783 24.332 24.549 26.580 27.453 29.192
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2008 y›l› sonu itibar› ile birincil enerji tüketiminin kaynaklar baz›nda da¤›l›m› fiekil 1.20’de verilmifltir.

fiekil 1.20 Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklar Baz›nda Da¤›l›m› [4]

1970-2005 y›llar› aras›nda Türkiye birincil enerji tüketim de¤erleri grafik olarak fiekil 1.21’de görülmektedir. 

fiekil 1.21 1970-2005 Türkiye Genel Enerji Tüketimi [20]

Türkiye’de, 2020 y›l› için, sektörlere göre tahmin edilen birincil enerji tüketimi fiekil 1.22’de gösterilmifltir.  

fiekil 1.22 Sektörlere Göre Birincil Enerji Tüketimi Tahmini (Milyon TEP; %) [19]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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1.2.3 Türkiye’de Enerji ‹thalat› ve ‹hracat› 
Enerji fiyatlar›n›n h›zl› art›fl trendine girmesi, ülkemizin %70’in üzerinde enerjide d›fla ba¤›ml› olmas› ve enerji yat›-
r›m ihtiyac› boyutunun k›sa sürede temin edilmeyecek boyutlara ulaflmas›, Türk ekonomisi üzerinde enerji sektö-
rünün bask›s›n› hissedilir hale getirmifltir. 2004 y›l›nda 14,4 milyar dolar olan enerji ithalat›m›z, 2005’te 21 milyar
dolara ç›km›flt›r. 2006 y›l›nda ise Türkiye’nin enerji faturas›n›n 28,5 milyar dolar civar›nda gerçekleflmesi ile cari
aç›k oldukça artm›flt›r. 2002 – 2006 y›llar› aras›ndaki net enerji ithalat› ve d›fl ticaret aç›¤› de¤erleri Çizelge 1.19’da,
2002 – 2006 y›llar› aras›ndaki Türkiye’nin ham petrol ithalat› de¤erleri ise Çizelge 1.20’de görülmektedir.

Çizelge 1.19 Net Enerji ‹thalat› ve D›fl Ticaret Aç›¤› De¤erleri (Milyon Dolar) [21]

Çizelge 1.20 Türkiye’nin Ham Petrol ‹thalat› Faturas› [21]

Cari denge, bir ülkenin döviz gelir giderleri aras›ndaki denge anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla ihracat ve it-
halat oran›ndaki art›fl ile azalmalar›n cari aç›¤a do¤rudan etkisi bulunmaktad›r. Türkiye petrol ve do¤algazda
kendine yeten bir ülke olmufl olsayd›, 2006 y›l›ndaki cari aç›k, gerçekleflenin onda biri, yani yaklafl›k 3-4 mil-
yar dolar civar›nda gerçekleflmifl olacakt› [22]. Cari aç›ktan kurtulman›n yolu, enerjide d›fla ba¤›ml›l›ktan kur-
tulmakt›r. 1990 – 2008 y›llar› aras›ndaki enerji arz ve talebinin geliflimi fiekil 1.23’de, enerji talep, üretim, itha-
lat ve ihracat›n geliflimi Çizelge 1.21’de verilmifltir.

fiekil 1.23 Enerji Arz ve Talebinin Geliflimi (1990 – 2008 Y›llar›) [18]

Y›llar ‹thalat ‹hracat Aç›k D›fl Ticaret Aç›¤› Cari ‹fllem Aç›¤›
2002 9.204 692 -8.512 -15.495 -1.521

2003 11.575 980 -10.595 -22.087 -8.036

2004 14.407 1.429 -12.978 -34.373 -15.601

2005 21.256 2.641 -18.615 -43.298 -22.603

2006 28.583 3.568 -25.015 -52.140 -31.679

Y›llar
Varil Fiyat›

(Dolar)
Miktar

(Milyon Varil)
Tutar (Milyon Dolar) Fark

(Milyon Dolar)Gerçekleflen Fiyat Artmasayd›

2002 23,4 175,0 4.095 4.095 0

2003 26,9 177,3 4.769 4.149 621

2004 34,5 176,5 6.089 4.130 1.959

2005 50,1 172,6 8.647 4.039 4.608

2006 61,0 175,5 10.706 4.107 6.599

2002-2006 39,2 876,9 34.357 20.519 13.837
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Çizelge 1.21 Enerji Talep, Üretim, ‹thalat ve ‹hracat›n Geliflimi (Bin TEP) [18]

*: Rafineri d›fl› üretim dahildir. **TYÜKÖ: Talebin Yerli Üretimle Karfl›lanma Oran›

1990 – 2008 y›llar› aras›ndaki talebin yerli üretimle karfl›lanma oranlar› fiekil 1.24’te gösterilmifltir. 

fiekil 1.24 Talebin Yerli Üretimle Karfl›lanma Oranlar› (TYÜKO) (%) [18]

Türkiye’nin yerli kaynaklarla enerji talebini karfl›lama oran› 2007’ye kadar azalm›fl, ithal enerji girdi fiyatlar›n›n
h›zla yükseldi¤i 2008’de ise artm›flt›r. Türkiye enerji talebi art›fl oran›nda yerli kaynaklar› hizmete alamamak-
tad›r. Çizelge 1.22’de ilave bir yoruma ihtiyaç b›rakmayacak flekilde durumun vahametini ortaya koymakta-
d›r. Türkiye’nin 2008 y›l›nda enerji hammaddeleri ithalat›na ödedi¤i rakam, tüm ithalat tutar›n›n % 24’üne ve
48,2 milyar dolara ulaflm›flt›r [18].

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

Y›llar 1990 1995 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Talep 52.987 63.679 80.501 75.403 78.354 83.826 87.818 91.362 99.590 107.625 106.273

Üretim* 25.656 26.749 26.156 24.681 24.324 23.783 24.332 24.549 26.802 27.453 29.192

‹thalat 30.936 39.779 56.342 52.780 58.629 65.239 67.885 73480 80.514 87.614 85.357

‹hracat 2.104 1947 1.584 2.620 3.162 4.090 4.022 5171 6.572 6.925,5 7183

‹hrakiye 355 464 467 624 1.233 644 631 628 588 91,71 761

Net ‹thalat 28.477 37.368 54.291 49.536 54.234 60.505 63.232 67.681 73.354 81.111,8 77.413

TYÜKO** (%) 48,1 42,0 33,1 32,6 31,0 28,4 27,7 26,9 26,9 25,5 27,2
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Çizelge 1.22 Türkiye’nin Toplam ‹thalat› ve Enerji Hammaddeleri ‹thalat› 1996-2009 (Milyon Dolar) [18]

1.2.4 Türkiye’de Enerji Politikas›

Dünyada nüfus art›fl›, sanayileflme flehirleflme ile birlikte küreselleflme sonucu artan ticaret ve üretim imkan-

lar›na ba¤l› olarak, do¤al kaynaklara ve enerjiye olan talep giderek artmaktad›r. Enerji temini konusunda ne

ithalatç› olan sanayileflmifl ülkelerle geliflmekte olan ülkelerin, enerji güvenli¤ine öncelik veren kapsaml› ener-

ji politikalar› oluflturma yolunu izlemektedirler. Bunun sebepleri:

• Üretici ülkelerdeki politik ve ekonomik istikrars›zl›k

• H›zla büyüyen ekonomilerin artan enerji talebi ve bunun enerji arz› ile ekonomiler üzerinde yarataca¤›

istikrars›zl›k,

• Enerji projeleri için gerekli finansman ihtiyac›n›n büyüklü¤ü ve bu finansman›n teminindeki güçlükler,

• Ticaret yollar› üzerindeki kritik noktalardaki yo¤unlaflman›n sebep olaca¤› arz kesintileri,

• Çevresel etkilerin en aza indirilmesi için üstlenilen sorumluluk ve bask›lar,

• Petrol fiyatlar›nda kal›c› olabilecek art›fllar›n ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri olarak s›ralanabilir [2].

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Maden Kömürü,
Linyit ve Turb 581 561 464 311 615 300 689

Hampetrol ve
Do¤algaz

4.252 4.264 2.962 3.703 6.196 6.076 6.193

Kok Kömürü, Rafine 
Edilmifl Petrol Ürünleri

1.069 1.152 967 1.284 2.587 1.799 2.191

Enerji ithalat› 5.902 5.977 4.393 5.298 9.398 8.175 9.074

Toplam ‹thalat 43.627 48.559 45.921 45.921 40.671 41.399 51.554

Enerji ‹thalat Pay›, % 13,5 12,3 9,6 11,5 23,1 19,7 17,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Maden Kömürü,
Linyit ve Turb 929 1.222 1.579 1.978 2.570 3.315 3.055

Hampetrol ve
Do¤algaz

7.766 9.366 14.140 19.220 21.784 31.109 16.378

Kok Kömürü, Rafine 
Edilmifl Petrol ürünleri

2.833 3.797 5.507 7.631 9.492 13.829 10.437

Enerji ithalat› 11.528 14.384 21.226 28.828 33.846 48.252 29.870

Toplam ‹thalat 69.340 97.540 116.774 139.576 170.063 201.964 140.775

Enerji ‹thalat Pay›, % 16,6 17,7 18,2 20.7 19,9 23,9 21,2



Dünya ekonomisi ile h›zl› bir entegrasyon süreci içerisinde olan ülkemiz; alt yap›s›n› tamamlama, kalk›nma he-
deflerini gerçeklefltirme, toplumsal refah› art›rma, sanayi sektörünü uluslararas› alanda rekabet edebilecek
bir düzeye ç›karma çabas› içindedir. Bu durum, enerji talebimizde h›zl› bir art›fl› da beraberinde getirmekte-
dir. Tüketim, yat›r›m, devlet harcamalar›, ithalat ve ihracat verilerinin tümünü kapsayan GSY‹H (Gayri Safi Mil-
li Has›la) aras›ndaki ba¤lant› görülmektedir. Tüketim, yat›r›m, devlet harcamalar›, ithalat ve ihracat verilerinin
tümünü kapsayan GSY‹H, bir ülkenin ekonomik büyüklü¤ünün ölçütlerinden biridir.

Ülkemizin öncelikli hedefi; enerjinin, ekonomik büyümeyi gerçeklefltirecek, sosyal geliflme hamlelerini des-
tekleyecek ve çevresel etkileri de göz önünde bulunduracak flekilde zaman›nda, yeterli, güvenilir, rekabet
edilebilir fiyatl› olarak sa¤lanmas›d›r. Bu ancak stratejik amaçlar›m›z› içeren kapsaml› bir enerji politikas› be-
lirlemek ile mümkündür. Bu ba¤lamda;
• Enerji arz güvenli¤inin ve güvenirli¤inin sa¤lanmas›,
• Stratejik petrol ve do¤algaz depolama kapasitesinin art›r›lmas›,
• Kaynak ve ülke çeflitlendirilmesi,
• Yerli ve yenilenebilir kaynaklar›n kullan›m›na ve gelifltirilmesine öncelik verilmesi,
• Farkl› teknolojilerin kullan›m› ve gelifltirilmesi, yerli üretimin art›r›lmas›,
• Yat›r›m ihtiyac›n›n büyüklü¤ünü ve çevresel etkileri dikkate alarak enerji kullan›m›nda verimlili¤in art›r›lmas›,
• Yak›t esnekli¤inin art›r›lmas› (alternatif enerji kaynaklar›),
• Ülkemizin jeostratejik konumdan yola ç›karak Enerji Koridoru olma potansiyelinden en üst seviyede 

yararlan›lmas› (rezervden pay, nakil, rafinaj, pazarlama vs.)
• Enerji sektörünün, iflleyen bir piyasa olarak fleffafl›¤› ve rekabeti esas alacak flekilde yap›land›r›lmas›,
• Bölgesel iflbirli¤i Projelerine kat›l›m ve entegrasyon sa¤lanmas›,
• Her aflamada çevresel etkilerin göz önünde bulundurulmas› hususlar› büyük önem arz etmektedir [2].

1.2.5 Türkiye’nin Enerji Sorunlar› ve Çözüm Önerileri
1970’lerde yaflanan petrol krizleri sonras› fiyat› yaklafl›k dört kat artan petrol ürünleri, Türkiye gibi ithal ettik-
leri petrol elde edilen enerjiye dayanan ekonomileri olumsuz etkilemifl ve ayn› zamanda bu ülkelerde ciddi
bir d›fl ticaret aç›¤› meydana getirilmifltir. 1970’lerin ikinci yar›s›nda siyasal istikrars›zl›k ve terör sorunlar›na
ek olarak bir de ekonomik sorunlar ile u¤raflmaya bafllam›flt›r. Türkiye, tüm yaflananlarla do¤rudan ilgisi olan
enerjinin verimli ve etkin kullan›lmas› konusuna pek de¤inmezken, geliflmifl ülkeler enerji tasarrufunu ve ener-
ji verimlili¤inin art›r›lmas›n› temel öncelikleri aras›na alm›fllard›r [3].

Enerji Tasarrufu:
Halk aras›nda genellikle enerjinin az kullan›lmas›, iki ampulden birinin söndürülmesi fleklinde alg›lanmakta
olan enerji tasarrufu, asl›nda enerji at›klar›n›n de¤erlendirilmesi ve mevcut enerji kay›plar›n›n önlenmesi yo-
luyla tüketilen enerji miktar›n›n ekonomik kalk›nmay› ve sosyal refah› engellemeden, kalite ve performans› dü-
flürmeden enerji ihtiyac›n›n en aza indirilmesi demektir.

Enerji tasarrufu kalemleri genellikle ikiye ayr›lmaktad›r. Bunlardan birincisi do¤rudan enerji tasarrufu uygula-
malar› olup, maliyet-etkin yaklafl›mlar› (daha enerji-verimli araç, ev ve arabalar› kullanmak, al›flkanl›k ve gün-
lük davran›fllar› nihai kullan›m teknolojilerini daha dikkatli kullanmaya göre ayarlamak, çeflitli nihai kullan›m
teknoloji stoklar›n› s›n›rland›rmak) ve somut tedbirleri içermektedir. ‹kincisi ise bunlar›n d›fl›nda kalan genel
tedbirler olup dolayl› enerji tasarrufu olarak nitelendirilmektedir. ‹nsanlar› her türlü eflyan›n uzun süre kullan›-
m›na teflvik ederek yenilerinin üretim h›z›n› düflürmek, yerleflim yerlerini enerji sarfiyat›n› minimize edecek fle-
kilde seçmek, ekonomide materyal tüketiminin olmad›¤› faaliyetlere geçifl yapmak gibi uygulamalar buna ör-
nek teflkil etmektedir.
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Tasarruf edilen enerji,
• Bireysel olarak küçük boyutlu ancak birikimli toplamda oldukça önemli bir orana ve miktara sahiptir.
• Birçok noktadan ayn› anda h›zla geri kazan›labilmektedir.
• Enerji yat›r›mlar›na k›yasla çok daha küçük boyutlu çok say›da yat›r›mc›ya yay›lm›fl yat›r›mlarla elde

edilebilmektedir.

Enerji Verimlili¤i: 
Enerji verimlili¤i, enerji tasarrufunu da kapsayan daha genifl bir kavramd›r. Basitçe ifade edilecek olursa
enerji verimlili¤i, enerji kaynaklar›n›n üretimden tüketime kadar tüm safhalarda en yüksek etkinlikte de¤er-
lendirilmesini ifade eder. Enerji tasarrufu ise enerji ve enerji kaynaklar›n›n verimli olarak de¤erlendirilmesi
amac›yla kullan›c›lar taraf›ndan al›nan tedbirler sonucunda belirli miktardaki üretimi ve hizmeti gerçeklefltir-
mek için her aflamada harcanan enerji miktar›nda sa¤lanan azalmay› anlatmaktad›r.

Enerji verimlili¤i programlar›, sürdürülebilir kalk›nman›n vazgeçilmez bileflenlerinden olan çevresel öncelikleri dik-
kate alan modeller önerir. Bu programlar›n çevresel faydalar› son derece aç›kt›r, çünkü en az kirlilik yaratan ener-
ji hiç üretilmemifl enerjidir. Herhangi bir ihtiyaç için enerji tüketiminin azalmas› (evleri yal›tarak, motor verimlili¤ini
art›rarak, vb.), otomatik ve oransal olarak kirletici emisyonlar›n› da azaltmaktad›r. Enerji verimli¤i tedbirleri, maliyet-
etkin olduklar› ve çevre korumaya yönelik ekstra maliyet gerektirmedikleri için çevreyi koruman›n en ucuz yoludur.

En önemli enerji kayna¤› olan petrol ve kömür gibi fosil yak›tlar h›zla tükenmektedir. Enerji üretim ve tüketim
süreçlerinde ortaya ç›kan sera gaz› emisyonlar› küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤inin en önemli nedenleri ara-
s›ndad›r [23].

Enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas›nda, %73’ler seviyesinde olan d›fla ba¤›ml›l›k oran›m›z›n ve bundan kay-
naklanan risklerin azalt›lmas›nda ve iklim de¤iflikli¤i ile mücadelenin etkinli¤inin art›r›lmas›nda, enerjinin üre-
timinden kullan›m›na kadar olan süreçte verimlili¤in art›r›lmas›, israf›n önlenmesi ve enerji yo¤unlu¤unun azal-
t›lmas› büyük bir önem tafl›maktad›r [23].

Ülkemizde, 2030 y›l›na kadar enerji verimlili¤inin iyilefltirilmesi halinde imalat sanayisinde 9,4 milyon TEP (% 22),
konut sektöründe 32,2 milyon TEP (% 47) ve ulaflt›rma sektöründe 22,4 milyon TEP (% 38) olmak üzere toplam
64,1 milyon TEP (% 36) enerji tasarrufunun sa¤lanmas› öngörülmektedir [19].

Bu potansiyelin de¤erlendirilmesi ve enerji verimlili¤inin artt›r›lmas› amac›yla amac›yla Enerji Verimlili¤i Kanu-
nu 2007 y›l›nda ve bu Kanuna dayan›larak Bakanl›¤›m›z taraf›ndan haz›rlanan Enerji Kaynaklar›n›n ve Enerji-
nin Kullan›m›nda Verimlili¤in Art›r›lmas›na Dair Yönetmelik ise 2008 y›l›nda yürürlü¤e girmifltir [23].

15/02/2008 tarihli 2008/2 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi ile kamu kurum ve kurulufllar›nda enerjinin etkin ve ve-
rimli kullan›lmas›na yönelik tedbirler belirlenmifltir. Bu Genelge ile “Ulusal Enerji Verimlili¤i Hareketi” bafllat›l-
m›fl ve 2008 y›l› “Enerji Verimlili¤i Y›l›” ilan edilmifltir [23].

Toplam nihai enerji tüketimi en yüksek tüketim pay›na ve enerji tasarruf potansiyeline sahip olmalar›ndan do-
lay›, sanayi, bina ve hizmet sektörleri enerji verimlili¤i çal›flmalar›nda öncelikli sektörlerdir [4].

Enerji yo¤unlu¤u yüksek, kifli bafl›na enerji tüketimi düflük olan ülkemizde yap›lacak etkin talep yöntemi
çal›flmalar›n›n da katk›s› ile bir yandan kifli bafl›na enerji tüketimi artt›r›lmal›, bir yandan da enerji yo¤unlu-
¤u azalt›lmal›d›r [4].



Üretimde ve günlük yaflamda enerji yo¤unlu¤unun düflürülmesi; tüm enerji zincirinde verimlili¤in artt›r›lmas›,
iletim ve da¤›t›mda kay›p-kaçaklar›n azalt›lmas›, üretimde verimlilik artt›r›c› teknolojilerin uygulanmas›, binala-
r›n rehabilitasyonlar›, verimli elektrikli ev aletleri ve ofis cihazlar›n›n tercih edilmesi ve ilgili bütün taraflar›n e¤i-
tilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi çal›flmalar ile sa¤lanabilecektir [4].

Enerji Yo¤unlu¤u:
Enerji verimlili¤inin önemli göstergelerinden birisi enerji yo¤unlu¤udur. Enerji yo¤unlu¤u, GSY‹H (Gayri Safi
Yurtiçi Has›la) bafl›na tüketilen birincil enerji miktar›n› temsil eden ve tüm dünyada kullan›lan bir göstergedir
Genellikle 1000 dolarl›k has›la için tüketilen TEP (ton petrol eflde¤eri) miktar›, uluslar aras› yay›nlarda enerji
yo¤unlu¤u göstergesi olarak tercih edilmektedir.

Bir ülkenin geliflmifllik düzeyi, enerji aç›s›ndan iki temel göstergeyle izlenebilir. Bunlardan biri kifli bafl›na
enerji tüketimidir, di¤eri ise enerji yo¤unlu¤udur. Kifli bafl›na enerji tüketiminin yüksek olmas›, hem ülkedeki
ekonomik faaliyetlerin canl›l›¤›n› hem de refah düzeyinin yüksekli¤ini gösterir. Bir ülkenin enerji yo¤unlu¤u ise
ne kadar düflükse, o ülkede birim has›la üretmek için harcanan enerji de o kadar düflük demektir ki, bu da
enerjinin verimli kullan›ld›¤›na iflaret etmektedir.

Enerji yo¤unlu¤uyla ilgili küresel ölçekli veriler incelendi¤inde, ülkeler aras›nda ciddi farkl›l›klar oldu¤u, bu
farkl›l›klar›n da geliflmifllik düzeylerinden kaynakland›¤› görülmektedir. Türkiye’nin enerji yo¤unlu¤u 0,38 iken,
geliflmifl ülkelerden Japonya 0,09, Danimarka 0,10, Almanya 0,13, ‹talya 0,14 ve Fransa 0,15 gibi de¤erlere
sahiptir.

Türkiye’nin önceli¤i, yat›r›mdan çok tasarruf ve enerjinin etkin kullan›m› olmal›d›r. As›l yat›r›m yap›lmas› gere-
ken saha ise enerjinin verimli kullan›m›n› destekleyen teknolojilerdir. Binalarda uygulanacak çeflitli teknikler
ve al›nacak çeflitli tedbirlerle büyük miktarlarda enerji tasarrufu yap›labilece¤i, dolay›s›yla enerji verimlili¤inin
iyilefltirilebilece¤i bugüne kadarki uygulamalarda görülmüfltür. Is› yal›t›m›, verimli cihaz kullan›m› ve otomatik
kontrol sistemleriyle enerjiden minimum %50 tasarruf yapmak mümkündür.

Dünyada ve Türkiye’de kifli bafl›na y›ll›k elektrik enerjisi tüketimi Çizelge 1.23’de, kifli bafl›na net elektrik tüke-
timi fiekil 1.25’de belirtilmifltir.

Çizelge 1.23 Kifli Bafl›na Y›ll›k Elektrik Enerjisi Tüketimi [18]
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Ülkeler Kifli Bafl›na Tüketim (kWh)

Dünya Ortalamas› 2.500

Geliflmifl Ülkeler Ortalamas› 8.900

ABD 12.322

Türkiye 2.791



fiekil 1.25 Kifli Bafl›na Net Elektrik Tüketimi (KWh/kifli) [19]

Binalarda enerji verimlili¤inin iyilefltirilmesi, halk›n refah seviyesinin ilgilendiren ve etkileyen bir faktör olmas›
nedeniyle bu konuda yap›lacak bilinçlendirme çal›flmalar› oldukça önemlidir. Bu konuda birçok kurulufl ve si-
vil toplum örgütü çeflitli bilinçlendirme çal›flmalar› yürütmektedir ve bu çal›flmalar sektördeki inflaat, yal›t›m,
vb. malzeme üreticisi firmalarca desteklenmektedir. Bu konuyla ilgili olarak verilecek en güzel örnek, Elektrik
‹flleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü (E‹E) ve Is›, Su, Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i (‹ZODER) iflbirli¤inde
enerji verimlili¤ine yönelik bir demonstrasyon projesi gerçeklefltirmesidir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait mevcut bir bina olan 50. Y›l Yetifltirme Yurdu’nun, yal›-
t›ms›z ve yal›t›ml› durumlar› izlenmifl; her iki durum için elde edilen performans sonuçlar› araflt›r›lm›flt›r. Çal›fl-
man›n as›l hedefi; binaya iliflkin al›nan tüm önlemlerle, hem kullan›lan enerjiden elde edilebilecek tasarrufun
miktar› yönünde, hem de enerjiyi verimli kullanarak çevre kirlili¤inin azalt›labilirli¤i yönünde kamuoyunun bi-
linçlendirilmesidir.

Çal›flman›n kapsam› s›ras›yla;
• Yap›n›n, enerji verimlili¤i uygulamalar›ndan (yal›t›m, kontrol ve otomasyon sistemleri) önceki ve sonraki 

enerji tüketim de¤erlerinin izlenerek enerji tüketim noktalar›n›n tespit edilmesi,
• Toplanan verilerin de¤erlendirilmesi,
• Enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi,
• Belirlenen potansiyelin geri kazan›labilmesi için al›nacak önlemlerin saptanmas›,
• Bu önlemlerin ilk yat›r›m bedelleri ile geri ödeme sürelerinin hesaplanmas›d›r.

50. Y›l Yetifltirme Yurdu’ndan elde edilen ön etüt bilgiler ›fl›¤›nda yap›lan enerji verimlili¤i uygulamalar› ise
flöyledir
• Cephe, 6 cm kal›nl›¤›nda polistren esasl› ›s› yal›t›m malzemesi ile d›flar›dan yal›t›lm›flt›r.
• Çat›, 12 cm kal›nl›¤›nda mineral esasl› ›s› yal›t›m malzemesi ile yal›t›lm›flt›r.
• Mevcut pencereler, ›s› kontrol kaplamal› camlamalar kullan›larak, 16 mm ara boflluklu çift caml› PVC 

do¤ramalar ile de¤ifltirilmifltir.
• Modülasyonlu brülör kullan›lm›fl, gerekli ayarlar› yap›larak yanma verimi art›r›lm›flt›r.
• Mevcut pompalar, de¤iflken devirli pompalar ile de¤ifltirilmifltir.
• Manyetik balastl› ayd›nlatma armatürlerinin yerine elektronik balastl› armatürler kullan›lm›flt›r.
Çizelge 1.24 ve Çizelge 1.25’te bahsi geçen uygulamalar sonras›ndaki rakamsal de¤erler verilmifltir.
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Çizelge 1.24 Enerji Tasarruf Noktalar› ve Tasarruf Potansiyelleri [24]

Çizelge 1.25 Enerji Tasarruf Potansiyeli ve Yat›r›m [24]

Yap›lan yat›r›m uygulamalar› neticesinde ortalama olarak 44.931 m3 do¤algaz tasarruf edilmifltir. Is› yal›t›m›
uygulamalar› ile söz konusu binada kullan›lan do¤algaz›n % 63 oran›nda azalmas›, her y›l ortalama 108 ton
CO2 emisyonunun atmosfere sal›nmamas› anlam›na gelmektedir. Kald› ki bu uygulamadaki yal›t›m kal›nl›kla-

r›n›n, standartlar›n izin verdi¤i en büyük ›s›l geçirgenlik katsay›lar›na uygun olarak belirlendi¤i ve tabana ›s›
yal›t›m› yap›lmad›¤› unutulmamal›d›r. Uygulamalar›n gerçekleflti¤i 2004-2005 k›fl sezonunda dahi, bir önceki
y›la göre yaklafl›k % 11,5 oran›nda enerji verimlili¤i sa¤land›¤› görülmektedir [25].

Enerji verimliliklerinin art›r›lmas›nda gerek sanayi gerekse konut ve ulafl›m alanlar›nda, toplam enerji tüketimi
toplam enerji tüketimi üzerinde verimlili¤in sa¤lanmas›na yönelik devletin mali teflviklerine de ihtiyaç vard›r
(Dünya Enerji Bak›fl›, 2002). Stratejiler somut hedefler içermeli ve bu hedeflere ulafl›lamamas› durumunda
sapman›n kayna¤› tespit edilerek yeni ve özel önlemler gelifltirilmelidir [25].   
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Enerji Tasarruf Noktalar› ve Öneriler Teorik Tasarruf Potansiyeli

Is› yal›t›m› uygulamas›
(Duvar + tavan + pencere de¤iflimi)

% 64,7

Termostatik radyatör vanas› kullan›m› % 60,00

Kazanlar›n oksijen oranlar›n›n düflürülmesi % 4,15

Brülörlerin modülasyonlu tip brülör ile de¤iflimi % 2,65

Ayd›nlatmada elektronik balast kullan›lmas› % 2,80

Sirkülasyon pompalar›n›n de¤iflimi
(De¤iflken devirli pompalar kullan›m›) % 1,00

Enerji Tasarruf Noktalar› ve Öneriler
Tasarruf Potansiyeli Tasarruf

Potansiyeli
Yat›r›m
Maliyeti

Geri Ödeme
Süresibirim / y›l TEP / y›l

Is› yal›t›m› uygulamas› 

(Duvar + tavan + pencere uygulamalar›

sonucu gerçekleflen de¤er)

41.203 Nm3 34 25.134 93.013 3,7

Termostatik radyatör vanas› kullan›m› 4.116 Nm3 3,4 2.510 6.200 2,5

Kazanlar›n oksijen oran›n›n düflürülmesi 2.850 Nm3 2,3 1.738 0 0

Brülörlerin modülasyonlu tip brülör ile
de¤iflimi 1.820 Nm3 1,5 1.100 10.000 9

Ayd›nlatmada elektronik balast kullan›m› 3.650 kWh 0,3 547 4.000 7

Sirkülasyon pompalar›n›n de¤iflimi
(De¤iflken devirli pompalar kullan›m›)

1.328 kWh 0,1 198 2.900 14

TOPLAM 41,6 31,237 116,113



1.3 KÜRESEL ISINMA VE ‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
Dünyan›n oluflumundan beri iklim de¤iflimleri, çeflitli zamanlarda atmosferde gözlenen ›s›nmalar ve ya buzul
ça¤lar› fleklinde görülmüfltür. Ne var ki; günümüzde meydana gelen iklimsel olaylar, yap› itibariyle farkl›l›klar
sergilemektedir. O nedenle zaman›m›zdaki iklim de¤ifliminin en önemli göstergelerinden biri olan küresel ›s›n-
ma flu flekilde tan›mlanmaktad›r [26]:

Küresel ›s›nma, insanlar›n çeflitli aktiviteleri sonucunda meydana gelen ve sera gazlar› olarak nitelenen baz›
gazlar›n atmosferde yo¤un bir flekilde artmas› sonucunda, yeryüzüne yak›n atmosfer tabakalar› ile yeryüzü
s›cakl›¤›n›n yapay olarak artmas› sürecidir.

Küresel iklim de¤iflimi ise, küresel ›s›nmaya ba¤l› olarak, di¤er iklim ö¤elerinin de (ya¤›fl, nem, hava hareket-
leri, kurakl›k, vb.) de¤iflmesi olay›d›r.

1.3.1 Küresel Is›nman›n Nedenleri
Bilim insanlar›, küresel ›s›nmada en etkili faktörün, “sera gazlar›” denen baz› gazlar›n son y›llarda atmosfer-
de h›zla artmas› oldu¤u üzerinde fikir birli¤ine varm›fllard›r. 

Sera gazlar› fiekil 1.26’da da görüldü¤ü gibi yeryüzünden yans›y›p atmosferin üst katmanlar›na oradan da
uzaya ç›kmas› gereken günefl ›fl›nlar›n›n tekrar yeryüzüne dönmesine neden olmaktad›r [25].

fiekil 1.26 Sera Gazlar›n›n Küresel Is›nmaya Etkilerinin fiematik Aç›klanmas› [26].

Sera etkisi yaratarak küresel ›s›nmaya sebep olan bafll›ca gazlar afla¤›daki gibidir [12, 27];
• Karbondioksit (CO2)

• Metan (CH4) 

• Azot Oksitleri (N2O)

• F gazlar› (HFC, PFC ve SF6)

CO2, CH4 ve N2O gazlar›n›n 2005 y›l›ndaki de¤erleri CO2 eflde¤eri olarak göz önünde bulunduruldu¤unda

toplam sera gaz› sal›n›mlar›n›n % 99’unu oluflturmaktad›r [12]. 
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Karbondioksit: Tüm sera gazlar› CO2 eflde¤eri olarak ele al›nd›¤›nda %81’lik pay› ile CO2, küresel ›s›nmaya en

çok etki eden gaz olarak göze çarpmaktad›r. Bununla birlikte enerji sektörü ile iliflkili CO2 sal›n›mlar›; toplam

CO2 eflde¤eri sera gaz› sal›n›mlar› içinde %61, CO2 sal›n›mlar› içinde %76’l›k paya sahiptir [12]. Yaflam alan-

lar›, biyokütle ve ormanlar›n tahrip edilmesi, yer kömürü yang›nlar›, çal›l›k ve an›zlar›n yak›lmas›, tar›msal fa-
aliyetler nedeniyle topraktaki organik maddelerin tüketilmesi vb. nedenlerle de sera gaz› sal›n›m› olmaktad›r.
Bu sal›n›m toplam CO2 sal›n›m›n›n %19 ve toplam sera gaz› sal›n›m›n›n %15’ini oluflturmaktad›r.

Çizelge 1.26 2007 Y›l› ‹tibariyle CO2 Emisyonlar› ile ‹lgili Baz› Göstergeler [12]

Çizelge 1.26’dan aç›kça görülece¤i üzere, Türkiye’de kifli bafl›na CO2 üretimi Dünya ve OECD ortalamas›n›n

çok alt›nda seyretmektedir. Birim enerji bafl›na üretilen karbondioksit miktar›nda ise ortalamalar›n biraz geri-
sinde kald›¤›m›z görülmektedir. Dünyada 1 TEP bafl›na ortalama 2.41 ton CO2 üretimi gerçekleflirken ülke-

mizde bu de¤erin 2.65 dolaylar›nda oldu¤unu görüyoruz. Bu de¤eri, Dünya ortalamas›n›n alt›na çekmek için
yap›lamas› gereken, daha az emisyon sal›n›m› yapan cihazlar›n kullan›m›n› artt›rmakt›r. Ayr›ca ülkemizde
GSMH’n›n her 2000 $’› için 0.71 kg CO2 üretti¤imiz 2007 y›l›nda, dünya ortalamas›n›n önüne geçti¤imiz gö-

rülmektedir.

Türkiye’nin dünya sera gaz› sal›n›mlar›ndaki pay›n›n y›llara göre de¤iflimi, Çizelge 1.27’de belirtilmifltir.

Çizelge 1.27 CO2 Emisyonlar›n›n Y›llar ‹tibariyle Geliflimi (Mt CO2)

Çizelge 1.27’de, Türkiye, OECD ve Dünya’da CO2 sal›n›m› miktar› milyon ton cinsinden verilmifltir. Türkiye için

tabloda yer alan veriler Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi kapsam›nda T.C. Çevre ve
Orman Bakanl›¤› taraf›ndan 2007 y›l›nda haz›rlanan ulusal bildirim raporundan al›nm›flt›r. Türkiye için gelecek
y›llara iliflkin tahminleri 2020 y›l›na kadar haz›rlanm›fl ve tabloda yer alan de¤erler, hiçbir önlem al›nmamas›
halinde gerçekleflmesi öngörülen de¤erlerdir. Dünya ve OECD için yer alan veriler ise; Uluslararas› Enerji
Ajans›’n›n 2008 y›l› raporunda tan›mland›¤› referans senaryo verileridir. Referans senaryo, yine günümüzde-
ki uygulamalar›n ayn› paralel çizgide devam ettirilmesi ile gerçekleflece¤i öngörülen de¤erleri içermektedir.

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

Kifli Bafl›na CO2

(Ton CO2 / Kifli)

CO2 / Top. Birincil Enerji

Arz› (Ton CO2 / TEP)

CO2 / GSMH

(kg CO2 / 2000$)

Türkiye 3.59 2.65 0.71

OECD 10.97 2.37 0.43

Dünya 4.38 2.41 0.73

1990
2007

(IPCC, 2007)
2015 2020 2025 2030

Türkiye (Türkiye ‹klim De¤iflikli¤i 
Birinci Ulusal Bildirimi, 2007) 139,59 265.00 450.98 604.63 - -

OECD (WEO, 2008) 11,041 13,000.81 13,274 13,313 13,304 13,166

Dünya (WEO, 2008) 20945 28,962.43 34,003 36,399 38,687 40,553
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Metan: Metan, sera gazlar› içinde karbondioksitten sonra en yüksek miktarda üretilen kirleticidir. Metan sal›-
n›m›n›n büyük bir miktar›, do¤algaz›n ç›kar›lmas› ve da¤›t›lmas› esnas›nda oluflan s›z›nt›lar ile tar›m faaliyetle-
rinden meydana gelmektedir. Enerji ve at›k sektöründen kaynaklanan metan sal›n›m› toplam sera gaz› sal›n›-
m›n›n % 6’s›n› oluflturmaktad›r. Ayn› flekilde tar›m sektöründen kaynaklanan metan sal›n›m›da toplam sera ga-
z› sal›n›m› içinde % 6’l›k bir paya sahiptir [12].

F Gazlar›: F gazlar›n›n toplam sera gaz› sal›n›m›ndaki pay› ise, yaklafl›k % 1 kadard›r [12].

Azot Oksitleri: Tar›m ve sanayi sektörleri, azot oksit (N2O) sal›n›mlar›n›n temel kayna¤› olarak göze çarpmak-

tad›r ve bunlardan tar›m›n toplam azot oksit sal›n›m›ndaki pay› % 95 mertebelerindedir. Ayn› flekilde tar›m,
metan sal›n›m›n›n % 50’sini yapmaktad›r [12].

Tar›m›n oldukça büyük rol üstlendi¤i metan ve azot oksit sal›n›mlar›ndaki de¤iflim, dünya nüfusu, kifli bafl›na
ihtiyaç duyulan besin de¤erleri, beslenme al›flkanl›klar› ve çiftlik yönetimi anlay›fllar› gibi unsurlardan direk
olarak etkilenecektir.

fiekil 1.27’de bir fabrikadan atmosfere at›lan gazlar› gösteren örnek görsel yer almaktad›r.

fiekil 1.27 Atmosfere At›lan Gazlar [28]

Yukar›daki aç›klamalar da aç›kça göstermektedir ki; küresel ›s›nmaya sebep olan sera gaz› sal›n›mlar› genel-
likle insan kaynakl›d›r. Ne var ki; kendisi de do¤al bir yarat›k olan insan›n niçin do¤aya karfl› geldi¤ini anla-
mak çok güçtür. Prof. Dr. Craighead, insanlar›n bu çarp›k tutum ve davran›fllar›n›n nedenini flu flekilde aç›k-
lamaktad›r: “Bir kayna¤› kullan›rken onu korumak, insano¤lunun do¤as›nda olmayan bir davran›fl özelli¤idir.
‹nsanlar›n evrimi; yararlanma, rekabet ve do¤aya zarar veren yarat›k olma yolunda gerçekleflmifl ve gerçek-
leflmektedir. Dünyan›n yarad›l›fl›ndan bu yana ormanlar›n yok edilmesi, karalar ve sular dünyas›n›n kirletilme-
si, bu evrim fleklinin en önemli simgeleridir.” Bu aç›klamayla, temel çevre sorunlar›n›n; insanlar›n yarad›l›fl›n-
da, yani genetik yap›s›nda bulunan tutum ve davran›fl özelliklerinden kaynakland›¤›na iflaret edilmek isten-
mifltir [26].



Türkiye’de insan kökenli sera gazlar›n›n y›llara göre da¤›l›m›, fiekil 1.28’de verilmifltir

fiekil 1.28 2004 Y›l›nda Dünyada ‹nsan Kökenli Sera Gazlar›n›n Da¤›l›m› [27]

Türkiye’de Sera Gazlar›n›n Y›llara Göre Da¤›l›m›, fiekil 1.29’da verilmifltir.

fiekil 1.29 Türkiye’de Sera Gazlar›n›n Y›llara Göre Da¤›l›m› [29]
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1.3.2 Dünyan›n Is›nma Tarihçesi ve Küresel Is›nman›n Sonuçlar›
‹klim bilimciler atmosferdeki karbondioksit miktar›n›n de¤ifliminin yaflam›m›z› ne flekilde etkileyece¤ini kavra-
yabilmek ad›na dünyan›n milyonlarca y›ll›k tarihinde yaflanan atmosferik olaylara iliflkin tahminlerde bulunmak-
tad›r. Bu kapsamda; Uluslararas› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli’nin son raporuna göre dünyam›z›n son 450.000 y›ll›k
tarihinde atmosferdeki CO2 miktar› 300 ppm de¤erinin üzerine ç›kmam›flt›r (fiekil 1.30). Yaflanan do¤al olay-

lar, atmosferdeki karbondioksit miktar›n› sürekli belirli limitler dahilinde tutmufltur. Özellikle sanayi devrimi ile
birlikte artan sera gaz› sal›n›mlar›n›n bir sonucu olarak bu miktar 2004 y›l› itibari ile 380 ppm de¤erine ulaflm›fl-
t›r. Mevcut durum ›fl›¤›nda uluslararas› kurumlar ve akademik çevrelerce 2100 y›l›na varan perspektiflerde ya-
p›lan incelemeler, CO2 miktar›n›n 450-550 ppm civar›nda olaca¤› öngörüsüyle yürütülmektedir [27].

fiekil 1.30 400.000 Y›l Öncesinden Günümüze Atmosferdeki CO2 Miktar› ve Antartika Yüzey S›cakl›¤› De¤iflimi [27]

fiekil 1.30’un yatay ekseninde yer alan “0” günümüzü, “400” ise günümüzden 400.000 y›l öncesini simgele-
mektedir. fiekilden de aç›kça anlafl›laca¤› üzere; atmosferdeki CO2 miktar›n›n de¤iflimini takip eden y›llar içe-

risinde Antartika yüzey s›cakl›¤› da paralel de¤iflimler sergilemifltir. Dolay›s›yla son y›llarda anormal boyutla-
ra ulaflan bu sera gaz› yo¤unlu¤unun etkilerinin hiçbir canl› türünün al›fl›k olmad›¤› boyutlarda olaca¤› muh-
temeldir.

H›zl› kentleflme, artan tüketim nedeniyle bu e¤ilimin k›sa ve orta vadede devam edece¤i varsay›l›rsa sera ga-
z› sal›n›mlar›n›n azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar›n her alanda acilen gündeme getirilmesi gereklili¤i ortaya ko-
layca ç›kmaktad›r.

ABD Ulusal Havac›l›k ve Uzay Dairesi (National Aeronautics and Space Administration – NASA) verilerine gö-
re ölçüme dayal› s›cakl›k gözlemlerinin bafllad›¤› 1861 y›l›ndan bu yana yaflanan en s›cak y›llar s›ras›yla 2005,
1998, 2002, 2003, ve 2004 olarak kaydedilmifltir. Yaflanan en yüksek s›cakl›klar›n son 10-15 y›l içerisinde kay-
dedilmesi küresel ›s›nma probleminin hangi boyutlara ulaflt›¤›n›n en aç›k göstergesi olarak kabul edilmekte-
dir [30].
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Küresel ›s›nman›n kaç›n›lmaz bir sonucu olarak günümüzde ortalama s›cakl›klar endüstri devrimi seviyeleri-
nin 0,76oC kadar üstünde seyretmektedir. Son 20 y›ldaki de¤iflim ise 0,19oC ile küresel ›s›nma etkilerinin da-
ha da h›zland›¤›n› göstermektedir. Bu art›fl, öngörülen art›fltan iki kat daha h›zl›d›r [12].

S›cakl›klardaki art›fla ba¤l› olarak, hidrolojik döngünün deflmesi, kara ve deniz buzullar›n›n erimesi, kar ve buz
örtüsünün alansal daralmas›, deniz seviyesinin yükselmesi, fliddetli hava olaylar›n›n s›kl›¤›n›n ve fliddetinin
artmas›, kurakl›k, çölleflme, salg›n hastal›klar›n ve zararl›lar›n artmas› gibi, dünya ölçe¤inde sosyoekonomik
sektörleri, ekolojik sistemleri ve insan yaflam›n› do¤rudan ya da dolayl› olarak etkileyecek önemli sonuçlar›n
olaca¤› öngörülmektedir. 

fiekil 1.31 Kuzey Kutbu Yak›nlar›ndaki Blomstrandbreen Buzulu’nun 1918 ve 2002 Y›l›ndaki Durumlar› [31]

fiekil 1.31’de gösterilen 2 resim, Kuzey kutbunda yer alan Blomstrandbreen Buzulu’nun 1918 ve 2002 y›lla-
r›ndaki durumunu göstermektedir. 100 y›ldan k›sa bir sürede buz kütlesinin nas›l yok oldu¤u aç›kça görül-
mektedir.

1.3.3 Dünya Gündeminde Küresel Is›nma
Horace Benedict de Saussure’s, 1760 y›l›nda heliotermometre arac›l›¤›yla sera etkisini canland›ran ilk de-
neyi yapmas›n›n ard›ndan ilk kez 1827 y›l›nda Fourier, iklim de¤iflikli¤i - küresel ›s›nma hipotezini ortaya at-
m›flt›r. 1896 y›l›nda Arhenius, atmosferdeki karbondioksit birikiminin yaklafl›k % 40 kadar yükseldi¤ine dair
verileri göz önünde bulundurarak bu durumun buzul ça¤›n› bafllatabilece¤ini veya bitirebilece¤ini iddia et-
mifltir [32]. 

Hipotezin ortaya at›l›fl›n›n üzerinden 150 y›l kadar uzun bir süre geçene kadar küresel ›s›nma problemi karar
vericiler için yeterince önemli bir husus olma özelli¤ini kazanamam›flt›r. 20. Yüzy›l›n son çeyre¤ine yaklafl›r-
ken, iklim de¤iflimlerinin görünür hale gelmesi ve bu de¤iflimlerin insan kaynakl› faaliyetler sonucu ortaya ç›k-
t›¤›n› destekleyen bilimsel çal›flmalar›n artmas›yla birlikte ülkeler, bu sorun için çözüm aray›fl›na girmifltir.
Bu noktada 1972 y›l›nda Stockholm’de düzenlenen Uluslararas› ‹nsan Çevresi Konferans›, çevre sorunlar›n-
daki yüksek ivmeli art›fl nedeniyle dönüm noktas› olma niteli¤indedir. Bu y›l ay›ca ülkeler aras› iflbirli¤inin önü-
nü açan Birleflmifl Milletler Çerçeve Program› (UNEP – United Nations Environment Programme) kurulmufl-
tur. UNEP’in faaliyete geçmesi ile birlikte; tehlike alt›ndaki türlerin korunmas›na yönelik CITES Sözleflmesi, de-
niz kirlili¤ine karfl› MARPOL, ozon tabakas›n›n incelmesine yönelik Viyana Sözleflmesi ve Montreal Protokolü
gibi önemli iflbirliklerinin yolu aç›lm›flt›r.

Karar vericilerin ihtiyaç duydu¤u objektif verileri haz›rlay›p raporlaflt›rmak için, UNEP ve WMO taraf›ndan
1988 y›l›nda Hükümetler aras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli (IPCC – International Panel on Climate Change) isimli
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uluslararas› bilimsel bir kurum oluflturulmufltur. IPCC, iklim de¤iflikli¤inin nedenlerini, çevresel, sosyo-ekono-
mik sonuçlar› ile bu unsurlara uyum ve unsurlar› azaltma seçeneklerini araflt›rarak raporlaflt›rmaktad›r.

IPCC’nin kurulmas›n›n ard›ndan ülkeler 1992 y›l›nda Rio Dünya Zirvesi olarak bilinen bir toplant›da çevre so-
runlar›n› yeniden ve daha yo¤un bir flekilde ele alm›fllard›r. Toplant›da Birleflmifl Miletler ‹klim De¤iflikli¤i Çer-
çeve Sözleflmesi (BM‹DÇS) haz›rlanarak imzaya sunulmufltur. “Atmosferdeki sera gaz› birikimlerini, iklim sis-
temi üzerindeki tehlikeli insan kaynakl› etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmay› baflarmay›” hedefleyen
BM‹DÇS, 1994 y›l›nda yürürlü¤e girmifltir.

Hiçbir somut göstergesi bulunmayan bu sözleflme kapsam›nda 1997 y›l›nda Kyoto Protokolü (KP) haz›rlanm›fl
ve Protokolün Ek-1 listesinde yer alan ülkelere sera gazlar›n› azaltmak için say›sal baz› yükümlülükler getiril-
mifltir. KP, 16 fiubat 2005 y›l›nda resmiyet kazanmas› için gerekli olan flartlar› sa¤layarak yürürlü¤e girmifltir. 

Kyoto Protokolü’nde ayr›ca hedeflere ulaflmay› kolaylaflt›rmak ad›na proje ve piyasa temelli baz› esneklik me-
kanizmalar› tan›mlanm›flt›r. Bu mekanizmalar ilk 1989 y›l›nda Amerika’da uygulanan gönüllü karbon ticareti-
nin (baz› kaynaklarda karbon piyasas› olarak da adland›r›lmaktad›r) resmi yollar ve mevcut ekonomik koflul-
lar alt›nda yürütülmesinin yolunu açm›flt›r. Karbon piyasas›, küresel ›s›nmada en yüksek paya sahip olan kar-
bon içerikli bileflikler için bir fiyat belirleyerek karbonun küresel boyutta ticaretinin yap›lmas›n› sa¤layan bir
mekanizmad›r.

Kyoto Protokolü, s›n›rlama getirilecek sal›n›mlar›n tan›mlanmas›n›n yan› s›ra Türkiye ve Belarus haricindeki
tüm Ek - 1 ülkelerini protokolün birinci ilk yükümlülük dönemi olan 2008 - 2012 döneminde sera gaz› sal›n›m-
lar›n› 1990 y›l› verilerinin % 5.2 alt›na düflürülmesini hedeflemektedir. Bu amaçla yap›lacak çal›flmalar›n fi-
nansman› için tarihi sorumlulu¤u olan zengin ülkeler sorumlu tutulmufltur. Türkiye, Kyoto Protokolü’nün birin-
ci dönemi için sera gaz› azaltma ya da s›n›rlama hedefi belirlemeyen tek ülke oldu¤u için, Ek-1 listesinde yer
almas›na ra¤men 26/CP7 (Yedinci taraflar toplant›s›n›n 26 numaral› karar›) uyar›nca, 2012 y›l›na kadar yüküm-
lülük üstlenmeyecektir. Bu nedenle 2012 sonras›na yönelik stratejilerde yer alabilmek ad›na “Birleflmifl Millet-
ler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesine (BM‹DÇS) yönelik Kyoto Protokolüne Kat›lmam›z›n Uygun Bulun-
du¤una Dair Kanun Tasar›s›” 05 fiubat 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul
edilmifltir. 5836 say›l› Kanun 17.02.2009 tarih ve 27144 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl-
tir. Bu karar uyar›nca Kyoto Protokolü’ne taraf olmufl olmam›za ra¤men Türkiye, 2008-2012 döneminde Kyo-
to Protokolü esneklik mekanizmalar›nda yat›r›mc› (karbon al›c›) ya da ev sahibi (karbon sat›c›) ülke olarak yer
alamayacakt›r.

% 5,2 olarak belirlenen ilk dönem hedefi, ülkeleraras› eflit paylafl›m esas›na dayal› bir hedef de¤ildir. Önce
ülkeler taraf›ndan ayr› ayr› hedef de¤er belirlenmifl, sonra da bu tekil hedeflerin siyasi müzakerelerle anlafl-
maya var›larak ortalamas› al›nm›fl ve nihai karar verilmifltir.

BM‹DÇS ve Kyoto Protokolü aras›ndaki kritik farkl›l›klar afla¤›da listelenmifltir;
• BM‹DÇS, iklim görüflmeleri ile ilgili temel bir metin niteli¤indedir. Sözleflmeye taraf olan ülkeler için 2000 

y›l›nda ulafl›lmak üzere niyet niteli¤inde baz› hedefler koyulmufltur. KP’ünde ise, birinci dönemi olan 
2008 – 2012 y›llar› aras›nda ülkelerin yükümlülükleri tan›mlanm›flt›r. 2012 sonras› için yükümlüklerin ne 
olaca¤› 2005 y›l›ndan beri kararlaflt›rma aflamas›ndad›r. Bu nedenle KP, küresel ›s›nma ile mücadelede 
ülkelerin s›n›rlar›n› belirlemesi aç›s›ndan daha nettir. Ek-1 ülkelerinin her biri için ilk dönem emisyon 
azalt›m hedefi say›sal olarak Ek-B listesinde yer almaktad›r.

• BM‹DÇS’nin yürürlü¤e girmesi için 50 ülkenin taraf olmas› yeterlidir. KP’nde ise 55 ülkenin taraf 
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olmas›n›n yan› s›ra taraf olan ülkelerin toplam sal›n›mlar›n›n da, Ek -1 ülkelerinin toplam sera gaz› 
sal›n›mlar›n›n % 55‘ini aflmas› gerekmektedir. Bu nedenledir ki BM‹DÇS’nin yürürlü¤e girmesi 2 y›l 
sürerken; KP’nün yürürlü¤e girmesi 8 y›l gibi uzun bir zaman alm›flt›r. BM‹DÇS’nde listelerin oluflumu için 
OECD üyeli¤i ve sanayileflmifllik derecesi esas al›n›rken; KP‘nde müzakereler sonucunda her bir Ek-1 
ülkesi, Ek-B listesinde yer almak üzere emisyon azalt›m stratejisi haz›rlam›flt›r.

• BM‹DÇS‘nde sera gazlar› ile ilgili bir tan›mlama bulunmamaktad›r. KP‘ünde ise; karbondioksit (CO2), 

metan (CH4), azot oksitleri (N2O) ve F gazlar› (HFC, PFC ve SF6), Ek-A listesinde azalt›lmas› hedeflenen 

gazlar olarak tan›mlanm›flt›r.
• BM‹DÇS’nde; enerji, sanayi, ulaflt›rma, tar›m, at›k ve ormanc›l›k olmak üzere sadece ana sektörler ele 

al›nm›flt›r. KP’ünde ise baz› alt sektörler de sal›n›m s›n›rland›rma kapsam›nda ele al›nm›flt›r. Ama 
“uluslararas› sivil havac›l›ktan kaynaklanan sal›n›mlar” gibi baz› alt sektörler kapsam d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.

• Her iki anlaflmada da, küresel ›s›nmayla mücadelenin teflvik edilmesi ve finansman› amac›yla baz› esneklik 
kurallar› tan›mlanmakla beraber, BM‹DÇS‘nde yer alan esneklikler KP’ne göre daha s›n›rl›d›r. Örne¤in; 
BM‹DÇS‘nde esneklik kurallar› sadece belirli geçifl ekonomisi ülkeleri için tan›mlanm›flt›r. KP‘nde ise; 
yükümlülüklerini yerine getirmek kayd›yla her ülke esneklik mekanizmalar›na dahil olabilmektedir.

Kyoto Protokolü’nde tan›mlanan esneklik mekanizmalar›ndan ilki Temiz Kalk›nma Mekanizmas›d›r (CDM).
CDM, Ek-1 ülkelerinin, bu ekin d›fl›nda kalan ülkelerde uygulanan projeler arac›l›¤›yla geliflmifl teknoloji trans-
fer etmesini, bu projelerle ulafl›lan emisyon miktar›yla ölçülebilen Sertifikaland›r›lm›fl Emisyon Azalt›m Kredi-
lerini (CER – Certification Emissions Reduction) kendi azalt›m yükümlülükleri kapsam›nda de¤erlendirebilme-
lerini sa¤lamaktad›r. 21 Haziran 2010 tarihi itibariyle kay›tl› 2253 projenin %38,75’i Çin, % 22,77’si Hindistan,
%7,68’i Brezilya ve % 5,37’si Meksika ülkelerinde gerçeklefltirilmektedir. Birleflmifl Milletler taraf›ndan 2012
sonu itibariyle öngörülen CER miktar›, 4200 proje ve 2.9 milyarton CO2-eflde¤er‘dir [33].

Di¤er bir proje temelli esneklik mekanizmas› olan Ortak Yürütme (JI) kapsam›nda ise, herhangi bir Ek-1 ülke-
si, baflka bir Ek-1 ülkesinde emisyon azalt›m› için yürütülecek projelere ortak olabilir. Bu proje kapsam›nda
emisyon sal›n›mlar›n› azaltan ülke Emisyon Azalt›m Kredisi (ERU – Emissions Reduction Unit) kazanmakta ve
dilerse bu kredileri proje orta¤›na satabilmektedir. ERU‘ya dahil olmak isteyen üyelerin afla¤›daki ölçütleri
sa¤lamas› gerekmektedir;

• KP’ne taraf olmas›,
• Belirlenmifl hedeflerinin hesaplanabilmesi ve kay›t alt›nda tutulabilmesi,
• Sera gaz› envanter tahmini ve azalt›m› için sa¤l›kl› çal›flan ulusal bir sistemin mevcut olmas›,
• Ulusal kay›t sisteminin bulunmas›,
• Y›ll›k ulusal envanterinin sunulmufl olmas›.

Aral›k 2009 itibariyle 320 milyon ton ERU’ya ulaflan 197 adet proje, Proje Tasar›m Doküman› (PDD - Project
Design Document) haz›rlanarak yay›nlanm›flt›r [34].

KP’nün proje temelli piyasalar› (esneklik mekanizmalar›) için “Özgün Getiri (Additionality)” diye bir kavram ta-
n›mlanmaktad›r. Bir proje için özgün getiri kavram›; projenin mevcut koflullar alt›nda sera gaz› azalt›m hede-
finin kan›tlanmas›, uygun teknolojinin kullan›l›yor olmas›, karbon kredisi sat›fl›ndan elde edilen finansman›n
projenin yap›labilirli¤ini önemli ölçüde iyilefltirmesi anlam›na gelmektedir [32].

Piyasa temelli esneklik mekanizmas› olan Emisyon Ticaret Sistemi’nde ise; Kyoto Protokolünde say›sal emis-
yon azalt›m yükümlülü¤ü alm›fl ülkeler, belirlenmifl olan emisyon azalt›m miktarlar›n›n bir bölümünün ticareti-
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ni yapabilir. Di¤er bir ifadeyle taahhüt edilen emisyon miktar›ndan daha fazla azalt›m yapan taraf ülke, emis-
yonundaki bu ilave azalt›m› bir baflka ülkeye satabilir.

Karbon ticaretinin önünü açan bir di¤er unsur da ‹ngiltere, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda gibi baz› ül-
kelerin uygulad›klar› Emisyon Ticareti Programlar›d›r. Bununla birlikte zaman içinde çeflitli bölgelerde olufltu-
rulan gönüllü karbon piyasalar› da önemli roller üstlenmifltir. Örne¤in; Avustralya’daki “New South Wales se-
ra gaz› azalt›m› plan› (NSW)”, Amerika Birleflik Devletleri’nde (ABD) baz› çok uluslu flirketlerin yer ald›¤› “Chi-
cago Climate Exchanges (CCW) borsas›” ve her ne kadar uluslararas› sivil havac›l›k faaliyetleri hiçbir emis-
yon azalt›m stratejisine dahil edilmemifl olsa da ICAO taraf›ndan haz›rlanan gönüllü karbon ticareti mekaniz-
mas› havac›l›k sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n süreçte yer almalar› sa¤lanm›flt›r. 

Di¤er taraftan, 2006 FIFA Dünya Kupas›’nda gelifltirilen Yeflil Gol (Green Goal) uygulamas› son zamanlarda-
ki en ilginç örnekler aras›nda yer almaktad›r. Haz›rl›k sürecinde çevre dostu teknolojilerin kullan›m›na dikkat
edilmesinin yan› s›ra kupa etkinlikleri nedeniyle Almanya’da oluflan toplam 100,000 ton ek CO2 için geliflmek-

te olan ülkelerde yürütülen enerji verimlili¤i ve yenilenebilir enerji projelerine 1 milyon Euro hibe deste¤i sa¤-
lanm›flt›r. Ayr›ca Brezilya tak›m›, kentler ve stadyumlar aras›ndaki ulafl›m› trenle seyahat ederek, Kosta Rika
tak›m› ise uçak seyahatinden kaynaklanan sal›n›mlar›na karfl›l›k ormanlaflt›rma projelerine destek olarak Ye-
flil Gol program›na dahil olmufllard›r.

Ayn› flekilde, Haziran 2008 tarihinde ‹stanbul’da 31’incisi Enerji Ekonomisi Derne¤i taraf›ndan düzenlenen
Uluslararas› Enerji Ekonomisi Dünya Kongresinde etkinlik boyunca oluflan 363.07 ton CO2-efllenik sal›n›m› ‹S-

TAÇ A.fi. ve TEMA’n›n sponsorlu¤unda dengelenerek S›f›r Emisyon Konferans olarak bir ilki gerçeklefltirmifl-
tir. Burada dikkati çeken bir hususta bu emisyonlar›n %20’sinin gönüllü olarak kat›l›mc›lar taraf›ndan bedeli
ödenerek dengelenmesidir [32].

Yukar›da bahsedilen ulusal ve gönüllü çal›flmalara her gün bir yenisi eklenerek küresel ›s›nman›n etkilerini
azaltmak ad›na uygun zeminlerin oluflturulmas›na devam edilmektedir. Henüz ulusal bir uygulaman›n yer al-
mad›¤› ülkemizde uygun sistemlerin haz›rlanmas› aç›s›ndan tüm örneklerin incelenmesi yararl› olacakt›r.

Çizelge 1.28 Dünya’da Karbon Piyasalar›n›n Durumu [35]

Çizelge 1.28’de Dünya’da karbon piyasalar›n›n 2007 ve 2008 y›llar›ndaki durumu ve de¤iflim oranlar› veril-
mifltir.

2008 y›l›nda karbon hacmi baz al›narak de¤erlendirme yap›ld›¤›nda projelerin %15’inin rüzgar enerjisi alan›n-
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PAZAR HAC‹M (Milyon ton CO2-eflde¤er) De¤er (Milyon $)

2007 2008 De¤iflim (%) 2007 2008 De¤iflim (%)

Gönüllü Pazarlar 66.0 123.4 87 335.3 704.8 110

Zorunlu Pazarlar (Kyoto, AB) 2,919.5 4,090.0 40 63,710.7 119,483.4 88

TOPLAM 2,985.5 4,213.5 41 64,046.0 120,188.2 88
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da yürütülen projeler oldu¤u görülmektedir. Karbon ticareti pazar›nda rüzgar enerjisi projelerinin % 63’ünü
elinde bulunduran Türkiye, bölgenin bu alandaki en büyük pay sahibidir. Türkiye’deki karbon ticareti meka-
nizmalar›n›n da %98’ini Yenilenebilir Enerji projeleri kapsamaktad›r. Türkiye henüz KP kapsam›ndaki meka-
nizmalara dahil olamad›¤›ndan gönüllü karbon pazar›nda yer alabilmektedir. Ama özellikle GAP kapsam›n-
daki mekanizmalar olmak üzere gönüllü karbon ticareti mekanizmalar›, Türkiye’nin 2012 sonras› döneme ha-
z›r girebilece¤inin göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Ne var ki; mevcut projelerin, 2012 sonras› sisteme
nas›l dahil edilece¤ine dair belirsizlikler halen devam etmektedir [35].

Karbon piyasalar› ile ilgili ilk resmi uluslararas› uygulama Avrupa Birli¤i (AB) taraf›ndan 2003 y›l›nda ya-
y›nlanan 2003/87/EC say›l› yönetmelikle bafllat›lan AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS – European Uni-
on Emission Trading Scheme)’dir. ‹lk aflamada CO2 emisyonlar›n›n azalt›lmas› için 25 AB ülkesinden

11500 iflletmenin dahil oldu¤u sistem, bu haliyle toplam AB sera gaz›n›n %40’›n› kapsamaktad›r. Her ge-
çen gün sistem içerisine yeni sektör, firma veya sera gaz› tipi eklenerek kapsam› günden güne geniflle-
tilmektedir.

AB-ETS kapsam›nda her flirkete, ülkelerince belirlenmifl bir emisyon kotas› verilmektedir. Kotas›n› doldurma-
yan flirket sal›n›m yapabilece¤i emisyonlarla eflde¤er ve permi ad› verilen karfl›l›klar›n› di¤er flirketlere sata-
bilmektedir. AB-ETS uygulamas›, iki aflamal› pilot uygulama ile 2005 y›l›nda bafllam›flt›r. ‹lk uygulama olan
NAP 1, 2005 – 2007 y›llar›n› kapsamaktad›r. NAP 2 isimli ikinci uygulama ise, 2008 – 2012 dönemini kapsa-
maktad›r. AB-ETS sisteminin ana amac› emisyon sal›n›mlar›n› belirlenen limitlerin alt›na çekmeyen firmalara
ek mali yapt›r›mlar uygulay›p çevreci teknolojilerin uygulanmas› için kaynak yaratmakt›r.

1.3.4 Küresel Is›nma ve Yal›t›m
Binalarda yal›t›m›n küresel ›s›nmaya karfl› sa¤lad›¤› faydan›n boyutlar›n› kavrayabilmek için, küresel ›s›nmaya
sebep olan sera gazlar›n›n sal›n›m›n›n sektörel boyutta hangi oranlarda gerçekleflti¤ini incelemek faydal› ola-
cakt›r. fiekil 1.32 ve fiekil 1.33’te verilen grafiklerde, bu sektörel da¤›l›m›n hem Dünya’da hem de Türkiye’de
hangi oranlarda gerçekleflti¤i aç›kça görülmektedir.

fiekil 1.32 2004 Y›l› Sera Gaz› Sal›n›mlar›n›n Dünyadaki Sektörel Da¤›l›m› [27]
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fiekil 1.33 1990 ve 2004 Y›llar› Sera Gaz› Sal›n›mlar›n›n Türkiye’deki Sektörel Da¤›l›m› [36]

Sektörel bazda gerçekleflen sera gaz› sal›n›mlar›n›n Türkiye ve dünyadaki e¤ilimlerine bak›ld›¤›nda, binala-
r›n toplam sera gaz› sal›n›mlar›na katk›s› Türkiye’de az›msanamayacak oranlarda gerçekleflmektedir. Türki-
ye’de sanayileflmenin artmas›, binalarda yal›t›m›n öneminin gün geçtikçe anlafl›lmas› ve ›s›tmada do¤algaz
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ile birlikte 1990 y›l›nda Türkiye’de %37 oran›nda gerçekleflen binalar›n sera gaz›
sal›n›m›na katk›s› 2004 y›l›nda %30 seviyelerine gerilemifltir. Buna ra¤men binalar›n küresel ›s›nmadaki pay›
Türkiye’de ikinci büyük girdi olarak göze çarpmaktad›r.

Son birkaç y›l içerisinde revize edilen “TS 825 Binalarda Is› ‹zolasyonu Standartlar›” ve “Binalarda Is› ‹zolas-
yonu Yönetmeli¤i” uyar›nca uygun izolasyon kriterlerine uyulmas› halinde Türkiye’de binalarda % 30 – 50 ara-
s›nda enerji tasarrufu potansiyeli bulunmaktad›r [36]. Ülkemizde binalarda enerji tasarrufunun artt›r›lmas›
amac›yla yap›lan çal›flmalarda yurdumuz, TS 825 standard›nda verilmifl olan derece-gün esas›na göre dört
›s› bölgesine ayr›lm›flt›r. Karasal iklim koflullar›n›n bir göstergesi olarak ülkemizin önemli bir bölümünde ›s›n-
ma ihtiyac› 36.4 kWh/m2’nin üzerindedir. 

Ayr›ca 5/12/2008 tarihli ve 27075 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan “Binalarda Enerji Performans› Yönetme-
li¤i” uyar›nca toplam kullan›m alan› 1000 m2’nin üstünde yer alan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlen-
mesi öngörülmüfl ve bu yönetmelikte [37];
• Birincil Enerji Tüketimine Göre Enerji S›n›flar›

o EP: Enerji Performans› göstergesi (kWh/m2-y›l) cinsinden
• Nihai Enerji Tüketimine Göre Sera Gazlar› Emisyon S›n›flar› ise

o SEG: Sera Gazlar› Emisyonu göstergesi (kg efld.CO2/m
2.y›l) cinsinden tan›mlanm›flt›r.

16 Aral›k 2002 tarihinde yay›nlanan ve 4 Ocak 2006 y›l›nda uygulamaya konulan Avrupa Binalarda Enerji Per-
formans› Yönetmeli¤i (European Directive on Energy Performance of Buildings – EPBD)’nde ulusal mevzuat-
lara dahil edilmesi için 4 unsur üzerinde durulmufltur [38];

• Binalar›n enerji performans›n›n belirlenmesi için uygun hesaplama yönteminin belirlenmesi
• Yeni yap›lacak binalar için minimum enerji verimlili¤i ölçütlerinin belirlenmesi
• Mevcut ve yeni yap›lan binalar için enerji verimlili¤i sertifikas› düzenlenmesi
• Is›tma ve havaland›rma sistemlerinin düzenli kontrolü
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fiu anda uygulanmakta olan bina teknolojilerinin yerine yönetmelikte belirtilen standartlar›n uygulanmas› ha-
linde 2010 y›l›nda CO2 emisyonlar›n›n 34 Mt/a kadar azalmas› öngörülmektedir. Ne var ki; küçük binalar he-
nüz yönetmelik kapsam›na al›nmam›flt›r. Avrupa genelinde binalar›n %45’inin küçük yap›lar oldu¤u göz önün-
de bulunduruldu¤unda; yönetmelik küçük binalar› da kapsayacak 36 Mt/a miktar›nda emisyon kazanc›n›n da-
ha mümkün oldu¤u söylenebilir. Burada “a” tercih edilecek teknolojinin (yal›t›m malzemesinin) tercih oran›na
ve kullan›m ömrüne ba¤l› bir de¤iflkendir [39].

a : Y›ll›k sabite
i : Tercih oran› 
n : Kullan›m ömrü

Ecofys taraf›ndan 2005 yap›lan çal›flmada kullan›lan y›ll›k sabite; yal›t›m malzemeleri için %4 tercih oran› ve
30 y›ll›k kullan›m ömrü referans al›narak 0.0578 olarak kabul edilmifltir. Teknik malzemeler içinse; yine %4 ter-
cih oran› 20 y›l kullan›m ömrü ile 0.0736 olarak al›nm›flt›r. 

Çizelge 1.29 EPBD Kapsam›nda 2010 Y›l› ‹çin Ekonomik Analiz (Milyar Euro) [39]

Çizelge 1.29, Avrupa Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i’nde belirtilen standartlara geçiflin maliyetleri
ile yeni siteme adapte olunmas› halinde 2010 y›l› için gerçekleflecek enerji ve toplam tasarruf miktar›na ilifl-
kin öngörüleri içermektedir.

Çizelge 1.30 Avrupa’da Enerji Birim Fiyatlar› [39]

Ecofys taraf›ndan bu raporda kullan›lan ekonomik veriler; Avrupa Komisyonu’nun 2003 raporlar› ile Euros-
tat ad› verilen Avrupa Komisyonu ile ilgili istatistiklerin yer ald›¤› veri taban›n›n 2002 y›l› için verilen tablo-
lardan al›nm›flt›r (Çizelge 1.30). Raporda duvar, çat› ve zeminde yal›t›m malzemesi ile birlikte düflük ›s›l 
geçirgenli¤e (U de¤eri) sahip camlar›n kullan›lmas›n›n ekonomik ve çevresel kazan›mlar›na de¤inilmifltir
[39].

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

EPBD >1000 m2 200 m2 < EPBD ! 1000 m2 EPBD Tümü

Yat›r›m maliyeti 3.9 5.1 8.4

Enerji bazl› tasarruf 7.7 9.6 15.9

Toplam tasarruf 3.8 4.5 7.5

2002 y›l› ücret
tarifeleri

(cent/kWh)

Y›ll›k ortalama
art›fl oran›

(%)

2002 – 2032 aras›
ortalama ücret tarifeleri

(cent/kWh)

Do¤algaz 4.03 1.50 5.16

Petrol 3.68 1.50 4.71

Elektrik 8.84 1.50 11.33

Is›tma 5.00 1.50 6.41

Odun 3.61 1.50 4.24
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Çizelge 1.31 Üç Farkl› ‹klim Bölgesi ‹çin Ekonomik ve Çevresel ‹ndikatörler [39]

Çizelge 1.31’de Bütünleflik Sistemler için Küresel Emisyon Modeli (Global Emission Model for Integrated
Systems – GEMIS), kulllan›larak Eurostat 2004 verileri ile hesaplanm›fl indikatörler verilmifltir. 

fiekil 1.34 Binalarda Is› Kay›plar›n›n Da¤›l›m› [19]

fiekil 1.34’te konutlarda ›s›lar›n hangi bölgelerden hangi oranlarda kayboldu¤u gösterilmifltir. Türkiye, yal›t›m
uygulamalar›ndaki eksiklikler nedeniyle fiekil 1.34’te de gösterilen k›s›mlardan kaybetti¤i enerji ile her y›l or-
talama 12 milyar dolar zarara u¤ramaktad›r.

Afla¤›da s›rayla Avrupa’da belirli bölgeler için; d›fl duvar, iç duvar, zemin, e¤imli çat›lar ve camlarda uygula-
nacak ›s› yal›t›m›n›n ekonomik ve çevresel göstergeleri incelenmifltir.

D›fl Duvar Yal›t›m›:
Analizler so¤uk bölgelerde d›fltan yal›t›m›n yeterince ekonomik olmad›¤›n› göstermektedir. Fakat, kullan›lacak
yal›t›m malzemeleri ile yeterince kal›n kaplama yap›l›rsa ve 0,15 ve 0,30 W/m2K aral›¤›nda ›s›l geçirgenli¤e (U
de¤eri) ulafl›l›rsa optimum ekonomik kazanç sa¤lanabilir. Analizler, Bina Enerji Performans› (Energy Perfor-
mance of Buildings – EPB) standartlar›na göre so¤uk iklim koflullar›na sahip bölgelerde öngörülen “0.17
W/m2K” U de¤erinin, oldukça oldu¤una iflaret etmektedir [39].

‹klim Bölgesi

Ortalama CO2

Emisyon Faktörü
(kg/kWh)

Ortalama Masraf
(30 y›l)

(cent/kWh)

So¤uk iklim 0.245 0.075

Orta iklim 0.229 0.057

Il›man iklim 0.202 0.051

Pencereler %30 Çat› %7

Havaland›rma %17
Duvar %40

Zemin %6
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fiekil 1.35 So¤uk ‹klim D›fl Duvar Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ile De¤iflimi [39].

fiekil 1.35’te 0.17 W/m2K U de¤erinin yakalanabilmesi ve optimum çevresel kazanç elde edilmesi için gerek-
li yal›t›m malzemesi kal›nl›¤› verilmifltir. Sar› çizgi ile gösterilen e¤ri d›fl duvara uygulanan ek yal›t›m malzeme-
sinin kal›nl›¤›n›n de¤iflimi ile U de¤erinin nas›l de¤iflti¤ini göstermektedir. Yeflil e¤ri ise; ek yal›t›m malzeme-
sinin kal›nl›¤›n›n de¤iflimi ile yal›t›m ile CO2 miktar›nda y›ll›k görülecek azalma miktar›n›n de¤iflimini vermek-
tedir. Grafikte aç›kça görülece¤i üzere her iki e¤ride belirli bir noktadan sonra küçük oranlarda de¤iflmekte-
dir. Bu nedenle Avrupa’da so¤uk iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki binada 15 cm yal›t›m malzemesi uy-
gulanmas› yeterli bulunmufltur. Bu grafikte yer alan verileri incelerken verilerin Avrupa’da so¤uk iklim koflul-
lar›na sahip ülkeler için hesapland›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.

fiekil 1.36 So¤uk ‹klim D›fl Duvar Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ile De¤iflimi [39]

fiekil 1.36’da da ayn› flekilde so¤uk iklim koflullar›ndaki bir binada EPB standartlar›nda ›s› geçirgenli¤ine ulafl-
mak için yap›lacak yal›t›m malzemesi kal›nl›¤›n›n; yal›t›m için yap›lacak ek yat›r›m, enerji harcamalar› ve top-
lam maliyete etkisi görülmektedir. Grafikten de aç›kça anlafl›laca¤› üzere maliyetler, 2 cm kal›nl›¤›ndan son-
ra yüksek oranlarda de¤iflmemektedir. 15 cm optimum de¤eri, bir önceki grafikte CO2 sal›n›mlar›ndaki ka-
zanç ile U de¤erindeki azalma e¤risi de dikkate al›narak belirlenmifltir.

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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Orta iklim koflullar›nda ise; 0,20 ve 0,40 W/m2K aral›¤›nda ›s›l geçirgenli¤in yeterince ekonomik oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Ek yal›t›m malzemesi kullanarak bu aral›¤›n alt›nda ve üstünde U de¤erine ulafl›lmas›n›n, ilk mali ya-
t›r›m› karfl›layacak boyutta ekonomik kazanc› sa¤layamayaca¤› öngörülmüfltür. Sektörde yeterli büyüme sa¤-
lan›p maliyetler düflürülmeye devam edildi¤i takdirde uzmanlar›n bu bölge için tavsiye ettikleri ortalama U de-
¤eri “0,17 W/m2K” ‘dir [39].

fiekil 1.37 Orta ‹klim D›fl Duvar Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ile De¤iflimi [39]

fiekil 1.38 Orta ‹klim D›fl Duvar Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ile De¤iflimi [39]

fiekil 1.37 ve fiekil 1.38, orta iklim koflullar›ndaki bir binada EPBD standartlar›nda yal›t›m yap›lmas› halinde CO2

sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› ile de¤iflimini göstermek-
tedir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; 8 cm kal›nl›¤›nda uygulanacak yal›t›mdan sonra, sis-
temin ekonomik ve çevresel katk›lar› sabit olarak de¤iflti¤i için bu de¤er optimum olarak kabul edilmifltir.
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Güney Avrupa’da d›fl duvar ›s› yal›t›m› ile 0.25 ve 0.50 W/m2K aral›¤›nda U de¤erine ulafl›lmas› halinde sa¤-
lanan ekonomik etkisi daha net görülmektedir. Bu bölgeler için tavsiye edilen ve EPBD standartlar› dahilin-
deki ortalama U de¤eri “0.48 W/m2K” ‘dir [39].

fiekil 1.39 S›cak ‹klim D›fl Duvar Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.40 S›cak ‹klim D›fl Duvar Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.39 ve fiekil 1.40, s›cak iklim koflullar›nda EPB standartlar›nda d›fl duvar yal›t›m› yap›lmas› halinde CO2

sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› ile de¤iflimi göstermekte-

dir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; yaklafl›k 7 cm kal›nl›¤›nda uygulanacak yal›t›mdan

sonra, sistemin ekonomik ve çevresel katk›lar› neredeyse sabit olarak de¤iflti¤i için bu de¤er optimum olarak

kabul edilmifltir.

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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‹ç Duvar Yal›t›m›:
So¤uk iklim bölgelerinde bu yöntem tavsiye edilmedi¤i için di¤er 2 iklim bölgesi için kullan›lan de¤erler 
Çizelge 1.32 ve Çizelge 1.33’te verilmifltir [39].

Çizelge 1.32 Orta ve S›cak ‹klim ‹çin ‹ç Duvar Yal›t›m›nda U De¤erleri ve Maliyetleri [39]

Çizelge 1.32, orta ve s›cak iklim koflullar›nda bulunan binalar›n flu anda sahip olduklar› U de¤erleri ile EPB stan-
dartlar›nda yal›t›m yap›lmas› halinde U de¤erlerinin ne olaca¤›na dair verileri içermektedir. En alt sütunda ayr›-
ca bu bölgelerdeki binalara EPB standartlar›na göre ek yal›t›m uygulanmas›n›n m2 bafl›na maliyetleri de veril-
mifltir. ‹ç duvar yal›t›m›nda ilerleyen sayfalarda verilecek grafiklerin oluflturulmas›nda bu de¤erler kullan›lm›flt›r.

Çizelge 1.33 Orta ve S›cak ‹klim ‹çin ‹ç Duvar Yal›t›m›nda Baz› De¤erler [39]

Çizelge 1.33’de ise; yine orta ve s›cak iklim koflullar›nda bulunan binalarda ek yal›t›m›n birim enerji bafl›na
gerçekleflen maliyetlerde yaratt›¤› kazanç ve amortisman süresi verilmifltir. Çizelgede kullan›lan a de¤eri bu
bölümün bafllar›nda belirtildi¤i gibi; sistemin hangi oranda tercih edildi¤i ve kullan›m ömrü ile ba¤lant›l› bir
de¤iflkendir. Amortisman süresi, sisteme olan talebin artmas›yla birlikte maliyetlerin düflmesi sonucu azalma
e¤ilimi gösterecektir.

fiekil 1.41 Orta ‹klim ‹ç Duvar Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

Orta ‹klim S›cak ‹klim

Revizyondan önce U de¤eri (W/m2K) 1.50 2.60

Revizyondan sonra U de¤eri (W/m2K) 0.38 0.48

Toplam yat›r›m maliyeti (Euro/m2) 32 23

Orta ‹klim S›cak ‹klim

Hafifletme (mitigation) maliyeti (Euro/tCO2) -159 -191

Enerji tasarrufu (cent/kWh) -3.6 -3.9

Amortisman (a) 6 4
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fiekil 1.42 Orta ‹klim ‹ç Duvar Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.41 ve fiekil 1.42’de, orta iklim koflullar›nda EPB standartlar›nda iç duvar yal›t›m› yap›lmas› halinde
CO2 sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› ile de¤iflimi veril-

mifltir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; 8 cm kal›nl›¤›nda uygulanacak yal›t›mdan son-
ra, sistemin ekonomik ve çevresel katk›lar› hemen hemen sabit olarak de¤iflti¤i için, bu de¤er optimum ola-
rak kabul edilmifltir.

fiekil 1.43 S›cak ‹klim ‹ç Duvar Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü



fiekil 1.44 S›cak ‹klim ‹ç Duvar Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.43 ve fiekil 1.44’te, s›cak iklim koflullar›nda EPB standartlar›nda iç duvar yal›t›m› yap›lmas› halinde CO2

sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› ile de¤iflimi verilmifltir. Bu
tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; 7 cm kal›nl›¤›nda uygulanacak yal›t›mdan sonra, sistemin
ekonomik ve çevresel katk›lar› hemen hemen sabit olarak de¤iflti¤i için, bu de¤er optimum olarak kabul edil-
mifltir.

E¤imli Çat›larda Yal›t›m:
E¤imli çat›larda ek yal›t›m malzemeleri çat› kirifli uygunsa genellikle iç yüzeye uygulanmaktad›r. Böylece ça-
t› yal›t›m›, tavan aras›ndaki bofllukla beraber ek bir tasarruf ile daha iyi ekonomik performans göstermektedir.
Aksi halde yal›t›m çat›larda so¤uk bölge diye adland›r›lan tavan kiriflleri ile sa¤lanm›fl olacakt› [39].

Çizelge 1.34 E¤imli Çat›lar›n Yal›t›m›nda U De¤erleri ve Maliyetleri [39]

Çizelge 1.34, so¤uk, orta ve s›cak iklim koflullar›nda bulunan binalar›n çat›lar›n›n sahip olduklar› U de¤erleri
ile EPB standartlar›nda yal›t›m yap›lmas› halinde U de¤erlerinin ne olaca¤›na dair verileri içermektedir. En alt
sütunda ayr›ca bu bölgelerdeki binalar›n çat›lar›na EPB standartlar›na göre ek yal›t›m uygulanmas›n›n m2 ba-
fl›na maliyetleri de verilmifltir. E¤imli çat› yal›t›m›nda ilerleyen sayfalarda verilecek grafiklerin oluflturulmas›n-
da bu de¤erler kullan›lm›flt›r.
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So¤uk ‹klim Orta ‹klim S›cak ‹klim

Revizyondan önce U de¤eri (W/m2K) 0.50 1.50 3.40

Revizyondan sonra U de¤eri (W/m2K) 0.13 0.23 0.43

Toplam yat›r›m maliyeti (Euro/m2) 46 25 16
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Çizelge 1.35 E¤imli Çat›lar›n Yal›t›m›nda Baz› De¤erler [39]

Çizelge1.35’te ise; yine so¤uk, orta ve s›cak iklim koflullar›nda bulunan e¤imli çat›ya sahip binalar›n çat›lar›n-
da uygulanacak ek yal›t›m›n birim enerji bafl›na gerçekleflen maliyetlerde yaratt›¤› kazanç ve amortisman sü-
resi verilmifltir.
Kuzey Avrupa’da çat› yal›t›m›nda kullan›lan malzemenin optimum ekonomik kazanç sa¤layabilmesi için 10 –
20 cm aral›¤›nda döflenmesi gerekmektedir. U de¤erleri ise; 0.12 ile 0.22 W/m2K aral›¤›nda olmal›d›r. Bu ko-
flullarda EPB kapsam›nda belirlenmifl olan 0.13 W/m2K de¤erinin oldukça yüksek bir performans de¤eri ol-
du¤u söylenebilir [39].

fiekil 1.45 So¤uk ‹klim E¤ik Çat› Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.46 So¤uk ‹klim E¤ik Çat› Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü

So¤uk ‹klim Orta ‹klim S›cak ‹klim

Hafifletme (mitigation) maliyeti (Euro/tCO2) -61 -185 -222

Enerji tasarrufu (cent/kWh) -1.5 -4.2 -4.5

Amortisman (a) 14 4 2
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fiekil 1.45 ve fiekil 1.46’da, so¤uk iklim koflullar›nda e¤ik çat›ya sahip binalar›n çat›lar›nda EPB standartlar›n-
da yal›t›m yap›lmas› halinde CO2 sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin

kal›nl›¤› ile de¤iflimi verilmifltir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; 23 cm kal›nl›¤›nda uygu-
lanacak e¤ik çat› yal›t›m›n›ndan sonra, sistemin ekonomik ve çevresel katk›lar› hemen hemen sabit olarak de-
¤iflti¤i için, bu de¤er optimum olarak kabul edilmifltir.

Orta iklimde yap›lan araflt›rmalar, bu bölgede çat› yal›t›m›n›n tercih edilmesinin maliyetlerinin kolayl›kla teda-
rik edilebilece¤ini göstermektedir. Optimum ekonomik kazanç 0,32 ve 0,14 W/m2K aral›¤›nda sa¤lanabilmek-
tedir. Bu yönden bak›ld›¤›nda; EPB standard›nda verilen yaklafl›k 15 cm kal›nl›¤›nda ve “0.23 W/m2K” U de-
¤erine sahip çat› kaplamas›n›n oldukça etkin oldu¤u söylenebilir. Tabii ki, yeni teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda
bu standard›n hala iyilefltirilmesi mümkündür [39].

fiekil 1.47 Orta ‹klim E¤ik Çat› Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.48 Orta ‹klim E¤ik Çat› Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹e De¤iflimi [39]
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fiekil 1.47 ve fiekil 1.48’de, orta iklim koflullar›nda EPB standartlar›nda e¤ik çat›ya sahip binalar›n çat›lar›nda
yal›t›m yap›lmas› halinde CO2 sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin ka-

l›nl›¤› ile de¤iflimi verilmifltir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; yaklafl›k 16 cm kal›nl›¤›nda
uygulanacak e¤ik çat› yal›t›m›ndan sonra, sistemin ekonomik ve çevresel katk›lar› hemen hemen sabit olarak
de¤iflti¤i için, bu de¤er optimum olarak kabul edilmifltir.

S›cak iklimlerde ise; 0,50 ile 0,20 W/m2K aral›¤›ndaki U de¤eri ile çat› yal›t›m›nda optimum ekonomik kazan-
ca ulaflmak mümkün görülmektedir. EPB standard›nda verilen yaklafl›k 8 cm kal›nl›k ve 0.43 W/m2K U de¤e-
ri, ekonomik ve çevresel iyilefltirmeye aç›k görülmektedir [39].

fiekil 1.49 S›cak ‹klim E¤ik Çat› Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.50 S›cak ‹klim E¤ik Çat› Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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fiekil 1.49 ve fiekil 1.50’de, s›cak iklim koflullar›nda e¤ik çat›ya sahip binalar›n çat›lar›nda EPB standartlar›n-
da yal›t›m yap›lmas› halinde CO2 sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin

kal›nl›¤› ile de¤iflimi verilmifltir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; yaklafl›k 9 cm kal›nl›¤›n-
da uygulanacak e¤ik çat› yal›t›m›ndan sonra, sistemin ekonomik ve çevresel katk›lar› hemen hemen sabit ola-
rak de¤iflti¤i için, bu de¤er optimum olarak kabul edilmifltir.

Düz Çat›larda Yal›t›m:
Düz çat›larda yal›t›m malzemesi genellikle çat›n›n d›fl yüzeyine uygulanarak üzeri su geçirmez malzeme ile
kaplanmaktad›r. 

Zemin Yal›t›m›:
Zeminde uygulanan yal›t›m›n ekonomik olup olmad›¤› ve yal›t›m yöntemi binan›n bodrumunun olup olmad›¤›
ile do¤rudan iliflkilidir. Bodruma sahip evlerde yal›t›m malzemesi, bodrum tavan›na ya da oldukça karmafl›k
tekniklerle ev zeminine uygulanmaktad›r. Bodrumu bulunmayan evlerde ise; zeminde bir miktar boflluk b›ra-
karak ek bir yal›t›m özelli¤i kazan›labilmektedir [39].

Çizelge 1.36 Zeminlerin Yal›t›m›nda U De¤erleri ve Maliyetleri [39]

Çizelge 1.36, so¤uk, orta ve s›cak iklim koflullar›nda bulunan binalar›n zeminlerinin flu anda sahip olduklar›
U de¤erleri ile EPB standartlar›nda yal›t›m yap›lmas› halinde U de¤erlerinin ne olaca¤›na dair verileri içermek-
tedir. En alt sütunda ayr›ca bu bölgelerdeki binalar›n zeminlerine EPB standartlar›na göre ek yal›t›m uygulan-
mas›n›n m2 bafl›na maliyetleri de verilmifltir. Zemin yal›t›m›nda ilerleyen sayfalarda verilecek grafiklerin olufl-
turulmas›nda bu de¤erler kullan›lm›flt›r.

Çizelge 1.37 Zeminlerin Yal›t›m›nda Baz› De¤erler [39]

Çizelge 1.37’de ise; yine so¤uk, orta ve s›cak iklim koflullar›nda bulunan binalar›n zeminlerinde uygulanacak
ek yal›t›m›n birim enerji bafl›na gerçekleflen maliyetlerde yaratt›¤› kazanç ve amortisman süresi verilmifltir.
Kuzey Avrupa’da mevcut olan yüksek standartlardaki yal›t›m anlay›fl› nedeniyle zeminlerde ek yal›t›m uygu-
lamak yeterince ekonomik görünmemektedir. EPB standartlar›ndaki “0.17 W/m2K” lik de¤eri oldukça yüksek
bir standart olarak göze çarpmaktad›r [39].

So¤uk ‹klim Orta ‹klim S›cak ‹klim

Revizyondan önce U de¤eri (W/m2K) 0.50 1.20 3.40

Revizyondan sonra U de¤eri (W/m2K) 0.17 0.41 0.48

Toplam yat›r›m maliyeti (Euro/m2) 44 22 18

So¤uk ‹klim Orta ‹klim S›cak ‹klim

Hafifletme (mitigation) maliyeti (Euro/tCO2) 179 -79 -148

Enerji tasarrufu (cent/kWh) 4.4 -1.8 -3.0

Amortisman (a) 27 12 7
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fiekil 1.51 So¤uk ‹klim Zemin Is› yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.52 So¤uk ‹klim Zemin Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.51 ve fiekil 1.52’de, so¤uk iklim koflullar›nda bulunan binalar›n zeminlerinde EPB standartlar›nda ya-

l›t›m yap›lmas› halinde CO2 sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin kal›n-

l›¤› ile de¤iflimi verilmifltir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; yaklafl›k 15 cm kal›nl›¤›nda

uygulanacak zemin yal›t›m›ndan sonra, sistemin ekonomik ve çevresel katk›lar› hemen hemen sabit olarak

de¤iflti¤i için, bu de¤er optimum olarak kabul edilmifltir.

Orta iklimlerde, yal›t›mda 0,25 ve 0,50 W/m2K aral›¤›nda U de¤erine ulafl›lmas› halinde ekonomik olarak ya-
t›r›m›n üstesinden gelinebilmektedir. EPB standartlar›nda verilen “0,38 W/m2K”lik U de¤eri oldukça uygun bu-
lunmakla birlikte teknolojik geliflmelerin devam edebilece¤i öngörüsü uzmanlar aras›nda hakimdir [39].

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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fiekil 1.53 Orta ‹klim Zemin Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.54 Orta ‹klim Zemin Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.53 ve fiekil 1.54’te, orta iklim koflullar›nda bulunan binalar›n zeminlerinde EPB standartlar›nda yal›t›m
yap›lmas› halinde CO2 sal›n›mlar›ndaki kazan›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› ile

de¤iflimi verilmifltir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; yaklafl›k 7,50 cm kal›nl›¤›nda uygula-
nacak zemin yal›t›m›ndan sonra, sistemin ekonomik ve çevresel katk›lar› hemen hemen sabit olarak de¤iflti¤i
için, bu de¤er optimum olarak kabul edilmifltir.

Güney Avrupa’da ise; zemin yal›t›m›nda 0,40 ve 0,70 W/m2K U de¤erine ulafl›ld›¤›nda sistemin ekonomik ol-
du¤u sonucuna var›lm›flt›r. EPB standard›nda bu bölge için verilen 0,48 W/m2K U de¤eri, uzmanlarca optimum
ekonomik kazanca yak›n bulunmaktad›r [39].
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fiekil 1.55 S›cak ‹klim Zemin Is› Yal›t›m›nda U De¤eri ve Karbondioksit Sal›n›m›n›n Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.56 S›cak ‹klim Zemin Is› Yal›t›m›n Maliyetlerinin Malzeme Kal›nl›¤› ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.55 ve fiekil 1.56’da, s›cak iklim koflullar›nda bulunan binalar›n zeminlerinde EPB standartlar›nda yal›-
t›m yap›lmas› halinde CO2 sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤erinin ve maliyetlerin yal›t›m malzemesinin kal›nl›-

¤› ile de¤iflimi verilmifltir. Bu tip iklim koflullar›na sahip bir bölgedeki bina için; yaklafl›k 6,50 cm kal›nl›¤›nda
uygulanacak zemin yal›t›m›ndan sonra, sistemin ekonomik ve çevresel katk›lar› hemen hemen sabit olarak
de¤iflti¤i için, bu de¤er optimum olarak kabul edilmifltir.

Camlar:
Binalarda camlar genellikle, ön cephenin % 20–30’unu kapsamaktad›r. Bu nedenle camlar›n yal›t›ml› olmas›
unsuru önemlidir. Avrupa’da tek kat cam kullan›lan eski binalarda camlar›n U de¤erleri, 4,2 W/m2K ile 0,7
W/m2K aral›¤›ndad›r. Avrupa’da cam sektöründeki ileri teknolojik uygulamalar sayesinde camlar, binalar›n ›s›
tasarrufunu att›rmak için oldukça etkin rol üstlenme potansiyeline sahiptir. Camlarda U de¤erinin yan› s›ra, “g
de¤eri” diye adland›r›lan ve evin içine geçen günefl enerjisinin miktar›n› (›s›tma özelli¤i bak›m›ndan) belirle-
yen karakteristik özellik daha tan›mlanmaktad›r. Bu karakteristik özellik, camlar›n günefl enerjisinin ne kada-
r›n› ev içine geçirece¤i, evin ne kadar ›s›naca¤›n›; dolay›s›yla ›s›nmadan ne kadar tasarruf sa¤lanabilece¤ini
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belirlemektedir. Bu de¤er genellikle, U de¤eri düfltükçe düflmektedir. Buna ra¤men U de¤erindeki düflüfl, g
de¤erindeki düflüflten kaynaklanan düflüflü dengeleyebilmektedir. Özellikle s›cak iklimlerde ev içinin afl›r›
›s›nmas›n›n önüne geçmek ad›na düflük g de¤erinden kaç›n›lmaktad›r [39].
Afla¤›daki cam tipleri U de¤erini düflürmek aç›s›ndan bölgenin iklimsel koflullar›na göre tercih edilebilmektedir;
• Tek tabaka cam (Sadece eski binalarda)
• Çift tabaka cam
• Astarl› veya gazla (Argon vb.) doldurulmufl çift tabaka cam
• 3 tabaka cam

Çerçevelerin U de¤eri, kullan›lan malzemenin tipine göre de¤iflmektedir. Genellikle çerçevelerde tahta, alü-
minyum ve PVC tercih edildi¤i gözlemlenmektedir. Çerçeve ve cam tabakalar›n›n kalitesine göre toplam U
de¤eri hesaplanmaktad›r. Camlar›n ›s›l performans› afla¤›daki iki yolla iyilefltirilebilmektedir;
• Sadece cam tabakas›n›n de¤ifltirilmesi (Bu uygulama çerçevelerin durumu iyi oldu¤u takdirde 

uygulanabilmektedir. En iyi performans› yakalamak aç›s›ndan uygun bir s›zd›rmazl›k contas› kullanmak 
gerekmektedir)

• Cam, cam tabakas› ve çerçeve ile birlikte komple de¤ifltirmek
Ecofys raporunca camlar›n genellikle komple de¤ifltirildi¤i kabul edilmifltir. Camlar›n de¤ifltirilmesi için gerek-
li maliyetler, AB üye ülkeleri içinde en düflük standartlara sahip ülkenin de¤erleri göz önünde bulundurularak
al›nm›flt›r. Enerji bazl› maliyetleri ise uzmanlar›n tahminleri ›fl›¤›nda flekillendirilmifltir.

Çizelge 1.38 Camlar›n Yal›t›m›nda U De¤erleri ve Maliyetleri [39]

Çizelge 1.38, so¤uk, orta ve s›cak iklim koflullar›nda bulunan binalar›n camlar›n›n flu anda sahip olduklar› U
de¤erleri ile EPB standartlar›nda yal›t›m yap›lmas› halinde U de¤erlerinin ne olaca¤›na dair verileri içermek-
tedir. En alt sütunda ayr›ca bu bölgelerdeki binalar›n camlar›na EPB standartlar›na göre ek yal›t›m uygulan-
mas›n›n m2 bafl›na maliyetleri de verilmifltir. Zemin yal›t›m›nda ilerleyen sayfalarda verilecek grafiklerin olufl-
turulmas›nda bu de¤erler kullan›lm›flt›r.

Çizelge 1.39 Camlar›n Yal›t›m›nda Baz› Ekonomik De¤erler [39]

Camlar›n yal›t›m›n›n sa¤lanmas› için de¤ifltirilme maliyeti; genellikle çat›, duvar ve zemin yal›t›m maliyetlerinin
çok üstündedir. Çizelge 1.39’da, camlar›n de¤ifltirilmesinin ekonomik etkileri 3 farkl› bölge için gösterilmifltir.
Maliyetlerin boyutlar› ve amortisman süreleri bu durumu aç›kça belli etmektedir [39].

So¤uk ‹klim Orta ‹klim S›cak ‹klim

Revizyondan önce U de¤eri (W/m2K) 3.0 3.5 4.2

Revizyondan sonra U de¤eri (W/m2K) 1.33 1.68 2.71

Toplam yat›r›m maliyeti (Euro/m2) 433 316 142

Ek  yat›r›m maliyeti (Euro/m2) 133 116 60

So¤uk ‹klim Orta ‹klim S›cak ‹klim

Hafifletme (mitigation) maliyeti (Euro/tCO2) (Sadece camlar) 200 300 295

Hafifletme (mitigation) maliyeti (Euro/tCO2) (Cam ve çerçeve) -151 -46 -23

Enerji tasarrufu (cent/kWh) (Sadece camlar) 4.9 6.9 6.0

Enerji tasarrufu (cent/kWh) (Cam ve çerçeve) -3.7 -1.1 -0.5

Amortisman (a) (Sadece camlar) 29 38 37

Amortisman (a) (Cam ve çerçeve) 8 14 16



fiekil 1.57 So¤uk ‹klim Camlar›n Is› Yal›t›m›nda Karbondioksit Sal›n›m›n›n U De¤eri ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.58 Orta ‹klim Camlar›n Is› Yal›t›m›nda Karbondioksit Sal›n›m›n›n U De¤eri ‹le De¤iflimi [39]

fiekil 1.59 S›cak ‹klim Camlar›n Is› Yal›t›m›nda Karbondioksit Sal›n›m›n›n U De¤eri ‹le De¤iflimi [39]
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fiekil 1.57, fiekil 1.58 ve fiekil 1.59’da s›ras›yla; so¤uk, orta ve s›cak iklim koflullar›nda bulunan binalar›n cam-
lar›nda EPB standartlar›nda yal›t›m yap›lmas› halinde CO2 sal›n›mlar›ndaki kazanc›n, U de¤eri ile de¤iflimi ve-

rilmifltir. Her bir iklim koflulu için; grafiklerde k›rm›z› çizgi ile belirtilen U de¤eri, çevresel kazanc›n yan›nda sis-
temin ekonomiklik boyutu da göz önünde bulundurularak uzmanlarca tavsiye edilen optimum de¤erdir. Cam-
lardaki U de¤erinin duvar, çat› ve zeminlere nazaran biraz daha yüksek oluflu, daha önceki bölümlerde de
üzerinde durulan camlara özgü “g de¤eri”nin bir sonucudur.

Yukar›daki grafikler aç›kça göstermektedir ki ›s› yal›t›m›, sera gaz› sal›n›mlar›n› azaltmak suretiyle küresel
›s›nman›n önüne geçilmesi ad›na kritik bir görev üstlenmektedir. Bu nedenle ›s› yal›t›m› uygulamalar›n›n 
yayg›nlaflt›r›lmas› ad›na gerekli teflvik faaliyetleri tüm kurum ve kurulufllarca ivedilikle yürütülmelidir. Uygu-
lamalar›n yayg›nlaflt›r›lmas›; bir bak›ma yal›t›m maliyetlerin düflürülmesi ve uygun teknolojilerin gelifltirilme-
sine ba¤l›d›r. Bu ba¤lamda dünyada ülkemizin örnek alabilece¤i örnek çal›flmalar mevcuttur. Dünyada ya-
l›t›m ile ilgili izlenen stratejiler dikkatlice incelenerek ülkemiz için de uygun stratejilerin tespit edilmesi gerek-
mektedir.

1.4 ‹NfiAAT SEKTÖRÜ
Yüzlerce çeflit mal ve hizmet üretimi ile do¤rudan ba¤lant›s›, yo¤un iflgücü kullan›m› ve sosyoekonomik re-
fah düzeyine olan katk›s› nedeniyle ekonomik yap› içerisinde ayr› bir yere ve öneme sahip olan inflaat sektö-
rü, yaratt›¤› katma de¤er ve istihdam aç›s›ndan ülke ekonomilerinin de lokomotifidir. Zira günümüzde “infla-
at” sadece çevrenin infla edilmesine de¤il, bak›m, onar›m ve iflletmesine katk›da bulunan faaliyetlerin tümü-
nü içerecek flekilde de¤erlendirilmektedir. ‹nflaat üretimi art›k sadece yap›n›n üretimi olarak alg›lanmamakta;
çevreye dost, sosyal sorumluluk tafl›yan, sosyal yaflama, toplumsal yap›ya do¤rudan etki eden, saydam ve
sürdürülebilir üretim anlam›na gelmektedir [19].

Büyük ölçüde ulusal sermayeye dayanan Türkiye inflaat sektörü de yüzlerce meslek dal›n› ilgilendirmesi ile
istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Ulusal ve uluslar aras› alanda büyük bir deneyi-
me ve potansiyele sahip olan sektör, kendisine ba¤l› 200’den fazla alt sektörü harekete geçirme özelli¤iyle
“lokomotif sektör” ve büyük bir istihdam kayna¤› olmas› özelli¤iyle de “sünger sektör” olarak adland›r›lmak-
tad›r [19].

‹nflaat sektörünün hemen hemen bütün üretimi yat›r›m mal› say›lmaktad›r. Sektöre girdi sa¤layan ve faaliyet-
lerini bu sektördeki geliflmelere ba¤l› olarak devam ettiren di¤er sektörlerin katk›s› da dikkate al›nd›¤›nda in-
flaat sektörünün GSMH içindeki pay›n›n yaklafl›k % 30 seviyesinde oldu¤u görülmektedir [19].

1.4.1 Dünyada ‹nflaat Sektörü
Günümüzde, 800 metreyi aflan yükseklikte binalar, 40 kilometreyi aflan tüneller, 1 kilometreden fazla aç›kl›k-
lar› olan köprüleriyle teknolojinin s›n›rlar›n› zorlayan inflaat sektörünün dünyadaki toplam büyüklülü¤ün 5,5 tril-
yon dolar civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Söz konusu rakam, dünyadaki toplam GSMH’n›n yaklafl›k %
810’una karfl›l›k gelmektedir. Dünya s›nai istihdam›n›n ise yaklafl›k % 30’unu inflaat sektörünün karfl›lad›¤› tah-
min edilmektedir [19].

Son y›llarda dalgal› bir seyir izleyen dünya inflaat sektörü, 1999 y›l›ndaki h›zl› büyümenin ard›ndan 2000 y›-
l›nda dünya borsalar›ndaki ani düflüflün, 2001 y›l›nda 11 Eylül sald›r›s› ve Irak savafl› gibi toplumsal tedirgin-
lik yaratan olaylar›n dünya ekonomisinde yaratt›¤› daralman›n etkisiyle oldukça küçülmüfl, 2002 y›l›nda da pa-
zar›n büyüklü¤ü 3 trilyon dolara düflmüfltür [19].
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‹nflaat sektörünün dünyadaki büyüme performans› 2006 y›l›nda % 7,2 ile zirveye ulaflm›fl, bu dönemde en
h›zl› büyüme kaydeden ilk 3 bölge s›ras›yla Do¤u Avrupa, Güney Amerika ve Ortado¤u – Afrika Bölgeleri ol-
mufltur [19].

Dünya geneline bak›ld›¤›nda inflaat sektörü bak›m›ndan en hareketli piyasan›n 1,3 milyon firma ile en büyük
imalat sektörünün bulundu¤u ABD’de oldu¤u görülmektedir. Ancak hemen her alanda oldu¤u gibi inflaat
sektöründe de Çin, dikkate de¤er bir büyüme e¤ilimi içindedir [19].

Küresel ekonomik kriz inflaat sektörünü öncelikle Kuzey Amerika’dan bafllayarak etkisi alt›na alm›fl, oradan
Avrupa’ya s›çram›flt›r. Ancak, bu dönemde Do¤u Avrupa ile Ortado¤u – Afrika Bölgeleri bu süreçten göre-
celi olarak daha az etkilenmifllerdir. 2009’da ise negatif büyüme trendi Asya hariç bütün bölgelere yay›lm›fl-
t›r [19].

ABD’nin en erken 2009 y›l›n›n sonunda muhtemelen de 2010 y›l› bafl›nda toparlanmaya bafllanmas› beklen-
mektedir. Avrupa’daki toparlanman›n ise daha uzun bir zaman alaca¤› öngörülmektedir. 2010 y›l› sonlar›nda,
yükselen pazar ekonomilerinden geliflmifl ülkelere ihracat›n h›zlanmas› artan talep ile petrol fiyatlar›n›n yük-
selifle geçmesi, 2011 ve 2012 y›l›nda dünya ekonomisinde toparlanma olmas› beklenmektedir [19]. 2000 -
2009 y›llar› aras›nda, dünyada inflaat sektörünün geliflme h›z› Çizelge 1.40’da verilmifltir. 

Çizelge1.40 Dünyada ‹nflaat Sektörünün Geliflme H›z (%) [19]

2008-2013 döneminde inflaat sektöründe en h›zl› büyümeyi Asya ülkelerinin göstermesi beklenmektedir. Bu
dönemde küçülen tek bölge ise Bat› Avrupa olacakt›r. Dünya genelinde inflaat sektörünün gelifliminin büyük
ölçüde altyap› yat›r›mlar›ndan kaynaklanaca¤› tahmin edilmektedir [19].

Özellikle Avrupa’da konut sektöründe artan bir daralma yaflanmakta, tüketici tedirginli¤i artmakta, harcama-
lar azalmakta, bireysel yat›r›mlar ertelenmektedir. Konut d›fl› inflaat yat›r›mlar›nda ise özel sektörün yaflamak-
ta oldu¤u s›k›nt›lar nedeniyle ve geçmiflteki trendlerden farkl› olarak, kamu finansman› ile gerçeklefltirilen ya-
p›lar artmakta, özel sektör taraf›ndan finanse edilenler ise azalmaktad›r [19]. 2008 - 2013 y›llar› aras›nda, in-
flaat sektöründe bölgelere göre geliflme beklentisi fiekil 1.60’da verilmifltir. 

Y›llar
Kuzey

Amerika
Güney

Amerika
Bat›

Avrupa
Do¤u Avrupa

Ortado¤u &
Afrika

Asya Dünya

2000 5,5 -0,6 4,9 8,5 1,6 -0,5 3,3

2001 2,2 0,3 2,5 8,7 13,6 2,2 2,8

2002 1,2 -3,0 2,8 -10,3 5,6 3,9 2,1

2003 3,0 -6,7 2,8 9,0 6,3 6,5 4,0

2004 8,4 12,3 3,4 4,3 1,8 7,4 6,0

2005 7,5 10,1 5,9 7,2 2,2 6,7 6,6

2006 3,8 11,0 7,2 15,4 9,3 8,4 7,2

2007 -4,1 8,5 2,0 13,4 10,2 6,5 2,9

2008 -6,4 4,8 -5,2 8,0 7,2 3,9 -1,2

2009 -11,4 -0,6 -5,9 -3,2 -1,2 2,6 -3,7
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fiekil 1.60 Bölgelere Göre ‹nflaat Sektörü Geliflme Beklentisi [19]

1.4.2 Türkiye’de ‹nflaat Sektörü
1.4.2.1. Türkiye’de inflaat sektörünün tarihçesi
Cumhuriyet dönemindeki geliflim sürecinde inflaat alan›nda ilk önemli ad›mlar 1920’li y›llarda, ileride baflkent
olacak Ankara’da bafllam›flt›r. Ankara’da tüm zorluklara, ulafl›m ve malzeme yetersizli¤ine ra¤men çevrenin
geleneksel yap› tarz›na uygun bir imar faaliyetine girilmifltir. Kullan›lan malzemeler ahflap, kerpiç, kaba yont-
ma tafl gibi ilkel malzemeler olmas›na ra¤men, bunlar bile yeterli düzeyde sa¤lanamamaktayd›.
Ülkemizde Cumhuriyet’le birlikte h›zl› ve planl› kalk›nma için sanayi, tar›m ve ulafl›m alanlar›nda yat›r›mlara ve-
rilen önem, Türk inflaat sanayinin temelini atm›flt›r. Bu dönemin ilk inflaat faaliyetleri, ulafl›m sektöründeki yol
inflaatlar›nda görülmektedir. Ancak yetiflmifl teknik eleman yetersizli¤i, çal›flmalar›n bir süre yabanc› firma,
uzman ve müflavirli¤inde yürütülmesine neden olmufltur. Türkiye’deki inflaat sektörünün geliflimi afla¤›daki
süreçlerden geçmifltir [40].

Cumhuriyet Sonras›:
Cumhuriyet döneminin bafllang›c›ndan 1950’li hatta 1960’l› y›llara kadar, inflaat sektöründe en büyük a¤›rl›k
altyap› ve bay›nd›rl›k inflaatlar›ndad›r. Bu dönemde DS‹, T.C. Karayollar› gibi teknik gücü bünyesinde topla-
yan, büyük çapta devlet deste¤i ile yat›r›mlar yapan teflkilatlar kurulmufl ve bunlar›n yapt›¤› yat›r›mlar inflaat
sektörüne bir ivme kazand›rm›flt›r.

50’li Y›llar ve Sonras›:
1950 y›l›ndan sonra kentleflme h›z› yükselmeye bafllam›fl, konut sunum biçimleri ve kurumsal yap›lar, kent-
leflme h›z›n›n gerektirdi¤i konut gereksinimini karfl›layamaz duruma gelmifltir. Soruna, içine girilen çok partili
dönemde siyasi görüfllerle çözüm aranm›fl, 1958 y›l›nda ‹mar ‹skan Bakanl›¤› kurulduktan sonra konut ve
kentleflme sorunlar›na çözüm üretmek bu bakanl›¤›n sorumlulu¤una verilmifltir. 60’l› y›llarda DS‹ yat›r›mlar›n›n
hacmi oldukça büyüktür.

70’li Y›llar ve Sonras›:
1970’li y›llarda yetiflmifl teknik iflgücü özel kesime kaym›fl ve kamu kesiminde oldukça önemli bir teknik ele-
man aç›¤› ortaya ç›km›flt›r. Di¤er taraftan bu y›llarda özel kesimin faaliyet alan›n› sanayi kesimine kayd›rmas›
ve yat›r›mlar›n yayg›nlaflmas› sonucunda fabrika tipi bina yap›m›nda art›fl olmufl, bu da yap›m teknolojisinde
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prefabrikasyon sisteminin geliflmesini sa¤lam›flt›r. Ancak 1965 y›l›ndan sonra yap-satç› üretim ve gecekondu
üretimi de h›z kazanm›flt›r. Bu sunum biçimleri, yüksek yo¤unluklu ve önemli sorunlar› olan kentler do¤urmufl-
tur. Konut sorunu büyümüfl, 1970’li y›llarda yavafl yavafl toplu konut türü sunum biçimleri ortaya ç›kmaya bafl-
lam›fl fakat bunlar kurumsallaflamam›flt›r ve kooperatifler en önemli konut üreticisi durumuna gelmifltir.

80’li Y›llar ve Sonras›:
1980’li y›llarda Türkiye’nin yaln›zca kentleflme alan›nda de¤il, toplumsal yaflam›n her alan›nda da dönüflüm
yaflad›¤› y›llar olmufltur. Türkiye, 1950’lerin yar›s›ndan sonra sürdürmekte oldu¤u iç pazara dayal› büyümeyi
önce kalk›nma modelini b›rakarak, d›fla dönük kalk›nma modeline geçirmifl kaynaklar›n› uluslar aras› rekabet
kurallar›na göre d›fl piyasalara üretim yapabilen sektörlere aktarmaya bafllam›flt›r. Konut ve kentleflme konu-
sunda 1950’li y›llar›n ortalar›nda ortaya ç›kan kimi kurumlar, ya biçim de¤ifltirmifl ya da uyum sa¤layamay›p
yok olmufltur [40].

1980’lerde Türkiye, bir yandan önceki dönemlerden devreden kentleflme ve konut sorunlar›na, bir yandan da
yeni dönemin sorunlar›na çözüm bulmaya çal›flm›flt›r. 1980’den sonraki dönemde kentsel alanlarda yaflanan
de¤iflimlerden birisi, gecekondulaflman›n de¤iflen niteli¤idir. Kullan›c›lar›n baflkalar›n›n arsalar› üzerinde ken-
di emekleri ile ürettikleri tek yada az gecekondular›n yerini, kullan›mc› d›fl›ndaki gruplarca üretilen çok katl›
yap›laflma alm›flt›r. Ayr›ca, kentlerin imarl› kesimlerinde de benzer geliflmeler yaflanm›fl, orta ve üst gelir grup-
lar›na yönelik seçeneklerin, kooperatiflerin konut üretimindeki pay› artm›flt›r. Bunun nedeni de Toplu Konut
‹daresi’nin kooperatiflere açt›¤› kredilerdir. Kooperatiflerin üretimden ald›¤› pay›n artmas›, arsa gereksinimini
artt›rm›fl ve arsa alarak konut üretimini buralarda yapmalar›na yol açm›flt›r. Ayr›ca konut üretiminin kent d›fl›-
na taflmas›nda Emlak Bankas› ve Toplu Konut ‹daresi uygulamalar›n›n da etkisi olmufltur. Bu oluflumlar›n so-
nucu daha büyük kent parçalar›n›n aç›lmas›n› gerektiren toplu konut türü geliflmeler, egemen olmaya baflla-
m›flt›r [40].

1.4.2.2 Türkiye’de inflaat sektörünün geliflimi
Türkiye’de 1980’li y›llardan itibaren ciddi geliflim göstermifl olan inflaat sektörünün büyüme e¤ilimi 1988 y›l›n-
dan sonra yavafllam›flt›r. Ayr›ca 1988 y›l›nda liberalizasyon süreci ve artan faizlerle yükselifl gösteren yat›r›m
maliyetleri sonucu, inflaat talebi düflmüfl ve maliyetler yükselmifltir [19]. 

1993 – 2003 döneminde Türkiye ekonomisi % 26,13 oran›nda büyürken inflaat, ana sektörler aras›nda küçü-
len tek sektör olarak % 22,4 daralma göstermifltir. Daralman›n en önemli faktörlerinden biri kamu inflaat sek-
törü yat›r›mlar›ndaki düflüfl olarak görülmüfltür. 2003 y›l› öncesinde konut inflaatlar›n›n da düflük seviyede ol-
mas› nedeniyle kamu yat›r›mlar› sektörün belirleyicisi olmufltur. Konut yat›r›mlar›n›n bu dönemde yetersizli¤i-
nin en önemli nedenlerinin bafl›nda, yüksek faiz ve döviz kurlar› nedeniyle bireysel tasarruflar›n konut yat›r›m-
lar› yerine kamu kâ¤›tlar›na yönelmifl olmas› gelmektedir [19]. 

Konut sektörü 2004 y›l›ndan itibaren canlanmaya bafllam›fl, 2005’in ilk yar›s›nda inflaat ruhsatlar›ndaki art›fl
oran›, bir önceki y›l›n ayn› dönemine k›yasla % 40 olmufltur [19].

2001 krizinin ard›ndan 2002 y›l›ndan itibaren Türkiye ekonomisinde görülen h›zl› büyüme süreci 2006 y›l›n›n ilk ya-
r›s›nda da devam etmifl, 2006 y›l›nda sabit fiyatlarla gerçeklefltirdi¤i % 6,9’luk büyümeyle GSYH cari fiyatlarla 758
milyar 391 milyon TL de¤erinde gerçekleflmifl, dolar baz›nda ise de¤eri 526 milyar 429 milyon dolar› bulmufltur.
Böylelikle son 5 y›l›n ortalama büyüme oran› % 7,2 düzeyine ulaflm›flt›r [19].

2007 y›l›nda ise gerek milli gelir hesaplama sisteminde yap›lan düzenlemeler gerekse de ülkedeki genel eko-
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nomik ve sosyal politikalar›n umulan›n aksine ülkede yeterli istikrarl› ortam› yaratmamas› ve global dalgalan-
malar›n da etkisiyle inflaat sektörü geliflme h›z›, geçen senelerin aksine düflük bir seviyede seyrederek % 5,7
olarak ortaya ç›km›flt›r [19].

2008 y›l›nda ise sektör % 8,2 oran›nda küçülmüfltür. Söz konusu küçülmede, 2006 y›l›n›n ilk yar›s›ndan itiba-
ren h›z kesmeye bafllayan konut talebindeki gerilemeye küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerinin de eklen-
mesi rol oynam›flt›r [19]. 

2008 y›l› iktisadi faaliyet kollar› ve GSYH geliflme h›z› Çizelge 1.41’de belirtilmifltir.

Çizelge 1.41 2008 Y›l› ‹ktisadi Faaliyet Kollar› ve GSYH Geliflme H›z› (%) [19]

1.4.2.3 ‹nflaat sektörünün GSYH içindeki pay›
‹nflaat sektörünün GSYH içindeki pay›n›n son befl y›ll›k geliflimi incelendi¤inde % 5,8 - % 6,5 aras›nda de¤ifl-
ti¤i görülmektedir.

2006 y›l›nda % 18,5 gibi yüksek bir büyüme oran› yakalayan sektörün ayn› y›l GSYH’dan ald›¤› pay % 6,4
olurken, 2007 y›l›nda % 5,7 büyümesine ra¤men sektörün GSYH’ya katk›s› % 6,5 ile önceki y›lki seviyede ger-
çekleflmifltir. 2001 y›l›ndan sonra ilk kez 2008 y›l›nda % 8,2 küçülen sektörün GSYH’ye katk›s› da 3 y›l önce-
sinin seviyesinde, % 5,9 olarak gerçekleflmifltir [19].

GSYH içinde sektörlerin paylar›n›n son befl y›ll›k da¤›l›m›, Çizelge 1.42’de görülmektedir.

Çizelge 1.42 Son Befl Y›ll›k Dönemde GSYH ‹çinde Sektörlerin Paylar› (%) [19]

Sektörler 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem 2008 Y›l›

Tar›m 6,3 -0,7 5,5 3,3 3,9

‹malat Sanayi 9,1 4,8 0,3 -10,8 0,8

‹nflaat -3,3 -5,2 -9,8 -14 -8,2

Ticaret 9,9 4,5 -1,5 -15,9 -1,1

Ulaflt›rma ve Haberleflme 7,9 4,2 1,2 -7,4 1,3

Mali Arac› Kurulufllar›n
Faaliyetleri

9,3 9,6 8 9,4 9,1

Konut Sahipli¤i 1,5 1,6 2,5 3,5 2,3

Gayrimenkul, Kiralama
ve ‹fl Faaliyetleri

7,4 9,4 7,6 3,6 6,8

GSYH 7,2 2,8 1,0 -6,5 0,9

Y›llar
Tar›m, Avc›l›k,

Ormanc›l›k ve Bal›kç›l›k
Sanayi ‹nflaat Hizmetler

2004 6,3 -0,7 5,5 3,3

2005 9,1 4,8 0,3 -10,8

2006 -3,3 -5,2 -9,8 -14

2007 9,9 4,5 -1,5 -15,9

2008 7,9 4,2 1,2 -7,4
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‹nflaat sektöründe 2002 y›l›ndan bu yana görülen büyüme e¤ilimi 2006 y›l›nda % 18,5 ile en yüksek de¤eri-
ne ulaflm›flt›r. 2007 y›l›nda ise önceki y›llara oranla durgun bir seyir izleyerek % 5,7 büyüyen sektörün 2008
y›l›nda daralmas›yla, son 10 y›ll›k büyüme performans› % 47,6 seviyesinde gerçekleflmifltir. Ayn› süreçte
GSYH büyüme h›z› ise % 45,5 olarak gerçekleflmifltir [19].

‹nflaat Sektörünün son 10 y›ll›k de¤iflimi fiekil1.61’de, GSYH’nin son 10 y›ll›k de¤iflimi fiekil 1.62’de gösteril-
mifltir.

fiekil 1.61 ‹nflaat Sektörünün Son 10 Y›ll›k De¤iflimi (Cari Fiyatlarla) [19]

fiekil 1.62 GSYH'nin Son 10 Y›ll›k De¤iflimi [19]

Enerji ve Yal›t›m Sektörü
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Çizelge 1.43 ‹nflaat Sektörü ‹le GSYH'nin Karfl›laflt›rmal› De¤iflim Oranlar› (%)  [19]

Çizelge1.43’ten de görülece¤i üzere, ekonominin darald›¤› 2001 y›l›nda inflaat sektörünün daha fazla küçül-
me e¤ilimi gösterdi¤i, büyüme y›llar› 2002, 2004 ve 2006’da ise ekonomiye oranla çok daha h›zl› geliflim gös-
terebildi¤i görülmektedir [19]. fiekil 1.63’de inflaat sektörünün ve GSYH’nin 1998 y›l›nda 100 de¤erinde oldu-
¤u varsay›larak her y›l gerçekleflen de¤iflim oranlar› gösterilmifltir. Bu grafikten, GSYH ve inflaat sektörünün
birbirlerini takip ettikleri, hatta zaman zaman çak›flt›klar› gözlenmektedir [19].

fiekil 1.63 ‹nflaat Sektörü ve GSYH Karfl›laflt›rmas› [19]

GSYH'n›n büyüme performans› ve kümülatif büyüme oranlar› Çizelge1.44’de, ‹nflaat sektörünün büyüme per-
formans› ve kümülatif büyüme oranlar› Çizelge 1.45’te verilmifltir.

Y›llar ‹nflaat Sektörü GSYH

1999 -3,1 -3,4

2000 4,9 6,8

2001 -17,4 -5,7

2002 13,9 6,2

2003 7,8 5,3

2004 14,1 9,4

2005 9,3 8,4

2006 18,5 6,9

2007 5,7 4,7

2008 -8,2 0,9
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Çizelge 1.44 GSYH'n›n Büyüme Performans› ve Kümülatif Büyüme Oranlar› (%) [19]

Çizelge 1.45 ‹nflaat Sektörünün Büyüme Performans› ve Kümülatif Büyüme Oranlar› (%) [19]

1.4.2.4 ‹nflaat sektörünün di¤er sektörlerle karfl›laflt›rmal› geliflimi
2005 ve 2006 y›llar›nda, kredi faiz oranlar›n›n düflmesi ve yeni konut finansman sistemlerinin kurulmas›na dö-
nük çal›flmalar sonucu özellikle konut sektöründe canlanma görülmüfl, bu durum inflaat yat›r›mlar›na da yan-
s›m›flt›r. Ancak 2001 y›l›nda ve 2007’nin ikinci yar›s›ndan itibaren bafl gösteren ekonomik krizler, sektörlerin
kümülatif büyüme performanslar›nda negatif yönde etkili olmufltur [19]. Ana sektörler itibar›yla 5 y›ll›k büyü-
me performans› Çizelge 1.46’da, Ana sektörler itibar›yla 10 y›ll›k büyüme performans› Çizelge 1.47’de ve sek-
törlere göre son 5 y›ll›k de¤iflimler Çizelge 1.48’de belirtilmifltir.

Çizelge 1.46 Ana Sektörler ‹tibar›yla 5 Y›ll›k Büyüme Performans› [19]

Y›llar
Y›ll›k Büyüme

Performans› (%)
Y›llar

Kümülatif
Büyüme (%)

2003 5,3 1999-2003 (5 y›ll›k) 12,6

2004 9,4 1999-2004 (6 y›ll›k) 23,2

2005 8,4 1999-2005 (7 y›ll›k) 33,6

2006 6,9 1999-2006 (8 y›ll›k) 42,8

2007 4,7 1999-2007 (9 y›ll›k) 49,5

2008 0,9 1999-2008 (10 y›ll›k) 50,8

Y›llar
Y›ll›k Büyüme

Performans› (%)
Y›llar

Kümülatif
Büyüme (%)

2003 7,8 1999-2003 (5 y›ll›k) 6,4

2004 14,1 1999-2004 (6 y›ll›k) 21,4

2005 9,3 1999-2005 (7 y›ll›k) 32,7

2006 18,5 1999-2006 (8 y›ll›k) 57,2

2007 5,7 1999-2007 (9 y›ll›k) 66,2

2008 -8,2 1999-2008 (10 y›ll›k) 52,6

Sektörler 2004 - 2008 Y›ll›k
Ortalama Büyüme (%)

2004 - 2008
Kümülatif Büyüme (%)

Tar›m 1,5 4,3
‹malat Sanayi 7,0 24,8
‹nflaat 7,9 25,6
Ticaret 6,9 21,8
Ulaflt›rma ve Haberleflme 7,5 29,4
Mali Arac› Kurulufllar›n
Faaliyetleri

12,1 55,0

Konut Sahipli¤i 2,9 11,1
Gayrimenkul
Kiralama ve ‹fl
Faaliyetleri

11,4 51,0

GSYH 6,0 22,4
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Çizelge 1.47 Ana Sektörler ‹tibar›yla 10 Y›ll›k Büyüme Performans› [19]

Çizelge 1.48 Sektörlere Göre Son 5 Y›ll›k De¤iflimler (%) [19]

1.5 TÜRK‹YE VE DÜNYADA YALITIM SEKTÖRÜ
‹klim de¤iflikli¤i nedeniyle enerji fiyatlar›nda gözlenen art›fl, yal›t›m sektörünün hem dünyada hem de ülke-
mizde büyüme e¤ilimi göstermesinde önemli rol oynamaktad›r. ‹klim De¤iflikli¤i ile mücadelede uluslararas›
iflbirli¤i programlar›n›n dünya gündemindeki önemini korumas› sektörün büyümesinin devaml›l›¤›na dair tah-
minleri güçlendirmektedir. Yal›t›m pazar›ndaki bu büyümeden pay alabilmek aç›s›ndan dünyada ve ülkemiz-
de yal›t›m sektörünün dünü, bugünü ve gelece¤i hakk›nda bilgi edinilmesinde fayda vard›r.

1.5.1 Dünyada Yal›t›m›n Tarihçesi
Dünyada ilk yal›t›m malzemesi patenti 19. yüzy›l›n bafllar›nda al›nm›flt›r. Yans›t›c› metal yüzeye sahip bu mal-
zeme, günümüzün önemli sektörleri aras›nda yer alan yal›t›m sektörünün bafllang›c› demekti. Yal›t›m sektörü
ürün yelpazesine daha sonralar›; 1910’lu y›llarda, levha ve rijit yal›t›m ürünleri, 1920’li y›llarda elyaf yal›t›m
ürünleri, 1930’lu y›llarda cam lifi eklenmifltir. ‹kinci dünya savafl› esnas›nda Amerikan ordular›n›n nehirlerden
kolay geçiflini sa¤lamak üzere gelifltirilen yüksek dirençli ekstrude polistiren (XPS), takip eden y›llarda önem-
li bir yal›t›m malzemesi olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Yine 1948 y›l›nda Almanya’da ilk kez genlefltirilmifl
polistiren köpü¤ü üretilmifltir [19].

Sektörler 2004 - 2008 Y›ll›k
Ortalama Büyüme (%)

2004 - 2008
Kümülatif Büyüme (%)

Tar›m 0,8 13,0
‹malat Sanayi 4,0 53,8
‹nflaat 4,5 52,4
Ticaret 3,5 48,9
Ulaflt›rma ve Haberleflme 7,0 87,3
Mali Arac› Kurulufllar›n
Faaliyetleri

7,6 90,6

Konut Sahipli¤i 3,4 34,2
Gayrimenkul
Kiralama ve ‹fl
Faaliyetleri

7,3 111,5

GSYH 3,9 50,6

Y›llar Tar›m
‹malat 
Sanayi

‹nflaat Ticaret Ulaflt›rma ve
Haberleflme

Mali Arac›
Kurulufllar›n
Faaliyetleri

Konut 
Sahipli¤i

Gayrimenkul, 
Kiralama ve 

‹fl Faaliyetleri

2004 2,7 11,9 14,1 13,8 10,7 14,0 3,8 13,2

2005 6,6 8,2 9,3 9,5 11,7 13,6 3,6 10,2

2006 1,3 8,4 18,5 6,3 6,8 14,0 2,7 12,6

2007 -7,0 5,6 5,7 5,7 7,1 9,8 2,1 13,9

2008 3,9 0,8 -8,2 -1,1 1,3 9,1 2,3 6,8
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1973 y›l›nda gerçekleflen petrol kriziyle birlikte enerji sektörü maliyetleri artm›fl ve ülkelerin alternatif enerji
kaynaklar› aray›fl›n›n yan› s›ra enerjiyi daha verimli tüketme anlay›fl›na itmifltir. Bu ba¤lamda yal›t›m sektörü
de petrol krizi sonras› dönemde önemli rol üstlenmifltir [19].
Yal›t›m denince akla her ne kadar ›s› yal›t›m› geliyor olsa da; özellikle geliflmifl ülkelerde su ve ses yal›t›m› ile
yang›n güvenli¤i unsuru da yaflam kalitesinin artt›r›lmas› ad›na ön planda tutulmaktad›r. Örne¤in; Dünya Sa¤-
l›k Örgütü (WHO – World Health Organization), rahat bir uyku için odadaki ses düzeyinin 30 – 35 desibel ara-
l›¤›nda olmas› gerekti¤ini belirtirken; Hollanda’da ses düzeyi 50 desibelin üzerinde olan bölgelerde inflaat ya-
p›lmas›na izin dahi verilmemektedir [19].

1.5.2 Dünyada Yal›t›m Sektörü
1994 y›l›nda dünyada kifli bafl›na düflen yal›t›m malzemesi tüketimi 2.07 m2 iken; 2004 y›l›nda bu miktar›n, %
16 artt›¤› gözlemlenmektedir. Kifli bafl›na yal›t›m malzemesi kullan›m›n›n 2014 y›l›nda, 2004 y›l›na oranla % 30
artaca¤› öngörülmektedir [41].

fiekil 1.64 Dünyada Yal›t›m Talebinin Ekonomik Aç›dan Bölgesel Da¤›l›m› [41]

Günümüzde dünya yal›t›m pazar› 22 milyar dolar mertebelerine ulaflm›flt›r. fiekil 1.64’te bu pazarda hangi bölge-
lerin ne kadar paya sahip olduklar› verilmektedir. Plastik köpük, tafl yünü ve cam fiber, pazar pay›n›n % 96’s›n›
elinde bulundururken; selüloz, magnezyum mikas› (vermiculite) ve perlitler % 4 paya sahiptir [41].

fiekil 1.65 Dünyada Yal›t›m Talebinin Yal›t›m Malzemesi Miktar› Bak›m›ndan Bölgesel Da¤›l›m› [41]
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Dünyada yal›t›m sektörü hacimsel olarak 15,1 milyar m3 mertebelerine ulaflm›flt›r. Yal›t›m malzemesi kullan›m
miktar›n›n bölgesel da¤›l›m›, fiekil 1.65’de verilmektedir. Bu veriler ›fl›¤›nda Kuzey Amerika, Bat› Avrupa ve
Asya/Pasifik ülkelerinin yal›t›m malzemelerinin %98’ini tüketti¤i gözden kaçmamaktad›r.

fiekil 1.66 Dünyada Yal›t›m Talebinin Malzeme Tipi Bak›m›ndan Da¤›l›m› [41]

Dünyada üretilen yal›t›m malzemesi türleri çeflitlilik göstermektedir. fiekil 1.66’da dünyada tercih edilen yal›-
t›m malzemesi türleri gösterilmektedir. Yal›t›mda köpük kullan›m›n›n tüm sektör içindeki pay›n›n, önümüzdeki
10 y›l içerisinde % 26,2’den % 28,4’e ç›kaca¤› öngörülmektedir [41]. 

fiekil 1.67 Baz› Yal›t›m Malzemelerinin Dünya Genelinde Önümüzdeki 10 Y›l ‹çinde Büyüme Oranlar› (%) [41]

fiekil 1.67’de geçen plastik köpük (foam plastic), günümüzde dünya genelinde en çok tercih edilen üründür
ve önümüzdeki 10 y›l içerisinde en yüksek oranda büyüme sergileyecek yal›t›m malzemesi olaca¤› tahmin
edilmektedir.

ABD ve Avrupa’da toplam yal›t›m pazar›n›n en büyük pay sahibi de % 68 ile camyünüdür. 2011 y›l›na kadar
dünya ›s› ve ses yal›t›m› malzemeleri tüketiminin, y›lda ortalama % 4.6 büyüme ile 33 milyar dolar›n üzerine
ç›kaca¤› tahmin edilmektedir [19].
Önümüzdeki 10 y›l içerisinde dünya yal›t›m pazar›n›n, % 45’i üretim hacminin ve fiyatlar›n art›fl›ndan olmak
üzere % 67 büyüyece¤i öngörülmektedir [41].
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1.5.3 Türkiye’de Yal›t›m Sektörü
Yal›t›m sektörünün dünyada 200 y›la ulaflan geçmifline karfl›n Türkiye’de ilk yal›t›m malzemesi (camyünü) üre-
timi, 1967 y›l›nda ‹zocam taraf›ndan Gebze’deki tesislerinde gerçeklefltirilmifltir. Daha sonralar› ülkemizde sa-
nayileflmenin geliflimi do¤rultusunda plastik esasl› malzemeler, köpükler, lifli malzemeler, sürme esasl› mal-
zemelerin üretimine bafllanm›flt›r. Günümüzde yal›t›m sektörü, dünyadaki geliflimine paralel olarak ülkemizde
de her geçen gün daha da büyümektedir [19].
Türkiye’de yal›t›m sektörünün geliflimini tetikleyen baz› yasal düzenlemeler afla¤›da listelenmifltir;
• 14/1999 tarih ve 23725 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Binalar›n Is› Yal›t›m Kurallar› – TS 825 

Standard›n›n Uygulanmas›na Dair mecburi Standard Tebli¤”
• 5/12/2008 tarih ve 27075 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan “Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i”
• 9/10/2008 tarih ve 27019 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetmeli¤i

Bafll›ca ›s› yal›t›m malzemeleri ve bu malzemelerle ilgili ürün standartlar› Çizelge 1.49’da verilmifltir.

Çizelge 1.49 Baz› Is› Yal›t›m Malzemeleri ve Ürün Standartlar› [42]

Çizelge 1.50 2008 Y›l› Türkiye Yal›t›m Sektörü Profili [19]

Ürün Standart

Camyünü TS 901 EN 1362

Taflyünü TS 901 EN 1362

Ekspande Polistiren (EPS) TS 901 EN 1363

Ekstrude Polistiren (XPS) TS 901 EN 1364

Poliüretan (PUR) TS EN 1365

Fenol Köpü¤ü TS EN 1366

Cam Köpü¤ü TS EN 1367

Ahflap Lifli Levhalar TS EN 1368

Genlefltirilmifl Perlit (EPB) TS EN 1369

Gelefltirilmifl Mantar (ICB) TS EN 1370

Ahflap Yünü Levhalar TS EN 1371

Üretici Firma Say›s› 225

‹stihdam 130,000

Üretim 2,229 Milyon $

Tüketim 3,052 Milyon $

‹hracat 144 Milyon $

‹thalat 172 Milyon $
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Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i (‹ZODER) taraf›ndan haz›rlanan “Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›r-
mas›” sonuçlar›na göre ülkemizde yal›t›m sektörü, 3 milyar dolar›n üzerinde iç Pazar hacmine ulaflm›fl ve
130,000 dolay›nda kifliye istihdam sa¤lamaktad›r. Çizelge 1.50’de Türkiye yal›t›m sektörü ile ilgili 2008 y›l›na
ait veriler sunulmufltur. Türkiye pazar›nda faaliyet gösteren bu 225 firman›n % 63’ü, üretim tesislerinin de %
57’si Marmara Bölgesi’ndedir [19].

Türkiye’de ›s› yal›t›m› pazar›, son 10 y›lda y›ll›k ortalama %20 büyürken küresel ekonomik krizin bafl gösterdi-
¤i 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›nda dahi % 15 ile büyümesini sürdürmüfltür. 2009 y›l› içinde büyüme rakamlar›n›n
% 20 dolaylar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir [19].

Bununla beraber plastik esasl› ürünler üreten tesislerde % 70’lere varan oranlarda hammadde ithalat› göze
çarpmaktad›r. Ayr›ca sektörde kapasite kullan›m oranlar› % 50 – 65 aral›¤›nda oldu¤u gözlenirken; çok az sa-
y›daki firman›n % 70 -75 aral›¤›na ulaflt›¤› görülmektedir [19].

Ne var ki; 70 milyon nüfusa sahip ülkemizde yal›t›m pazar›, 7 milyon m3 dolaylar›ndad›r. Bu pazar›n ekono-
mik göstergesi yaklafl›k 2 milyar dolard›r. Türkiye’de 0.1 m3 olan yal›t›m malzemesi tüketimi baz› Avrupa ül-
kelerinde 1.3 m3’ü bulmaktad›r [19].

Yal›t›m sektörünün toplam ithalat ve ihracat de¤erleri toplam sektör hacmini % 7’si ile 10’u aras›nda seyret-
mektedir. Yal›t›m ürünleri ile ilgili ülkemizde yaklafl›k 20 – 25 ülke ihracat yaparken; bunun % 65 gibi yüksek
bir miktar›n› 7 ülke gerçeklefltirmektedir. Türkiye’den ihraç edilen yal›t›m ürünleri daha çok Rusya, Türk Cum-
huriyetleri, Ukrayna, baz› orta do¤u ülkeleri ile AB ülkeleri pazarlar›nda yer almaktad›r. 2007 y›l› ihracat mik-
tar› 144 milyon dolard›r [19].

2006 y›l›nda 150,6 milyon dolar, 171,9 milyon dolar olan yal›t›m sektörü ithalat›; 2008 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k dö-
neminde 157,8 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir.

1.5.4 Türkiye’de Yal›t›m Sektörünün Gelece¤i
Türkiye’de yal›t›m sektörünün gelece¤ini tetikleyecek önemli unsurlardan biri iklim de¤iflikli¤i ile mücadele
için oluflturulan strateji belgeleri olacakt›r. 2010 y›l› Nisan ay›nda Devlet Planlama Teflkilat›nca yay›nlanan
“Ulusal ‹klim De¤iflikli¤i Strateji Belgesi”nin enerji ile ilgili bölümünde listelenen k›sa vade hedefler içerisinde,
“Binalarda Enerji Kimlik Belgesi” uygulamas›na bafllanmas›na yönelik bir ibare yer almaktad›r. Enerji ile ilgili
belirlenen orta vadeli hedeflerin baz›lar› ise flöyledir (Devlet Planlama Teflkilat›, 2010);
• Binalarda enerji verimlili¤i potansiyelinin tespit edilmesi ve bu potansiyelin kullan›lmas› ad›na sanayi ile ifl

birli¤i içerisinde, enerji verimlili¤ini sa¤layacak yap› malzemeleri ile uygun teknolojilerin gelifltirilmesi için 
öncelikli projelerin belirlenmesi,

• Mevcut binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” uygulamas› için altyap› oluflturulmas› ve di¤er tasarruf 
önlemlerinin teflvik edilmesi,

• Sanayi ve bina sektörlerinde sertifikal› enerji yöneticilerinin yer almas› ve uygun enerji yönetimi uygulanmas›,

Bununla birlikte ülkemizin Kyoto Protokolüne taraf olmas›, iklim de¤iflikli¤i ile mücadelede oluflturulan di¤er
uluslararas› düzenlemelerin giderek öneminin artmas› sektörün geliflimine katk›da bulunacak önemli ad›m-
lard›r.

Ayr›ca AB uyum sürecinde üretim ve uygulama teknolojisi alan›nda uluslararas› standartlar› yakalam›fl olma-
m›z, ülkemizdeki ileri teknolojik geliflmeler, güçlü yabanc› ortakl›klar, iç pazardaki mevcut da¤›t›m kanallar›-
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n›n gücü, yal›t›m teknolojilerine yönelik e¤itimlerin art›fl› ve enerji fiyatlar›ndaki yüksek art›fl›n yal›t›m bilincini
artt›rmas› sektörün geliflmesine yönelik güçlü yanlar›m›z ve f›rstalar›m›z olarak nitelenmektedir [19].

Ülkemizde Ar&Ge faaliyetlerine yönelik mali destek aktar›lmamas›, yetersiz Ar&Ge teflviki, denetim eksikli¤i,
sektörün envanterinin oluflturulmas› konusunda yaflanan s›k›nt›lar, hammaddede yüksek d›fla ba¤›ml›l›k, yük-
sek maliyet girdileri ve sektörle ilgili mevcut yasal düzenlemelerin eksikli¤i yal›t›m sektörüne yönelik zay›f nok-
talar›m›z ve tehditlerimiz olarak nitelendirilmektedir [19].

Son olarak ülkemizde halen 16 milyon yal›t›ms›z konut bulunmas›, yal›t›m sektörüne iliflkin yat›r›mlar›n gele-
cekte de artarak devam edece¤ine dair umutlar› artt›rmaktad›r [19].

Dünya toplam enerji tüketimi artt›kça, mevcut kaynaklar›n bir gün ihtiyac› karfl›layamama olas›l›¤›, enerjinin
daha verimli kullan›lmas› gerekti¤i gerçe¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Bu noktada yal›t›m›n önemi, her geçen gün
artmaya devam etmektedir. Sektörün ve bireysel kullan›c›lar›n bu alanda referans alabilece¤i ulusal ve ulus-
lararas› düzeyde düzenlemeler mevcuttur. Son yüzy›lda gerçekleflen enerji krizleri, enerji arz›n›n güvenli¤i
mevzular› ile son y›llar›n en önemli gündemini oluflturan küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i konular›, enerjiyi
tasarruflu kullanma anlay›fl›n›n gün geçtikçe daha genifl kesimlerce benimsenmesini sa¤lamaktad›r. Tüketi-
ciler gün geçtikçe yal›t›m malzemelerine daha çok ra¤bet göstermektedir. 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ger-
çekleflen küresel ekonomik krize ra¤men ülkemizde yal›t›m sektörünün büyümeye devam etmesi bunun en
önemli göstergesidir.
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Is› Yal›t›m›na Girifl

2.1 ISI YALITIMI VE ENERJ‹ TASARRUFUNUN ÖNEM‹
Is›, ses, su ve yang›n yal›t›m› s›kça kullan›lmakta olan terimler olup, kullan›lan malzemeler ile ortam›n, ›s›ya,
suya, sese ve yang›na karfl› yal›t›lm›fl olmas› söz konusu edilmektedir. Is› yal›t›m›, yap› elemanlar›n›n yal›t›la-
rak ›s› kayb›n›n azalt›lmas›d›r. 
Is› yal›t›m›, genel olarak binalarda ve tesisatta kullan›lmaktad›r. Is› yal›t›m›n›n sonuçlar›, üç boyutuyla ortaya ç›k-
maktad›r. Birincisi, enerji tasarrufu boyutudur. Is› kayb›n›n azalmas›, kullan›lan ›s›t›c› malzemeden (radyatör, ka-
zan kapasitesi gibi) tasarruf edilmesini sa¤lamakta, yani tesisattaki ilk yat›r›m masraflar›n› azaltmaktad›r. Bunun
yan› s›ra daha az yak›t kullan›m› nedeniyle parasal tasarruf ortaya ç›kmaktad›r. ‹kinci boyut, çevre kirlili¤inde
azalma sa¤lanmas›, üçüncü boyut ise ›s›l konfordur. Bu konular ileride daha ayr›nt›l› olarak incelenecektir. 

Geliflmifl ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Türkiye'deki mevcut ›s› yal›t›m› yönetmeliklerinin oldukça eksik oldu¤u
görülmektedir. Bir konut sahibi olmak istendi¤inde ço¤u kimsenin bakt›¤› ve önem verdi¤i fleyler gözle görü-
len vitrifiye, armatür, seramik vs. gibi hususlar olup, hiç kimse konut al›rken “Burada ›s› yal›t›m› mevcut mu?”,
“Ses problemi var m›?”, “Teras veya çat›s›n›n su yal›t›m› yap›lm›fl m›?” diye sormamaktad›r. Bu anlamda tü-
keticinin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de ›s› yal›t›m›na yeteri kadar önem verilmedi¤i için büyük
oranlarda enerji kayb› meydana gelmektedir. Ülkemizde her y›l artan enerji ihtiyac›n› karfl›lamak için bir taraf-
tan mevcut enerji kapasitesinin art›r›lmas›na çal›flmak ne kadar önemli ise, di¤er taraftan mevcut enerjiyi ve-
rimli ve tasarruflu kullanmak da en az o kadar önemlidir. Is› yal›t›m› yoluyla enerji tasarrufu konusunda ülke-
miz birçok Avrupa ülkesinin çok gerisindedir. ‹sveç gibi so¤uk bir ülkede yaflayan bir kifli Antalya'da yafla-
yan bir kifli kadar az yak›t harcayarak ›s›nma ihtiyac›n› mükemmel bir flekilde karfl›lamaktad›r. Baflka bir de-
yiflle, Türkiye’de ›s›nmak için Avrupa ülkelerine oranla 2-3 misli enerji sarfiyat› olmaktad›r. Is› yal›t›m›n›n yeter-
li seviyeye getirilmesi, hava kirlili¤inin azalt›lmas› bak›m›ndan da önemli bir faktördür.

1970 y›llar›nda bafl gösteren büyük petrol krizinden sonra birdenbire çok artm›fl olan enerji fiyatlar›, birçok ül-
kede "Enerji Tasarrufu" programlar› yap›larak nispeten zarars›z bir flekilde geçifltirilmifl ve al›nan önlemlerle
sonraki y›llarda etkin bir enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Hatta al›nan önlemler zaman içinde fliddetlendirilerek
2000’li y›llarda flimdikinden de çok miktarda enerji tasarrufu yap›lmas› programlanm›flt›r. Kuflkusuz al›nan ön-
lemlerin en bafl›nda ISI YALITIMI gelmektedir. Konuya gerekli önemi vermeyen ülkelerde, bu arada 
ülkemizde de yeterince önlem al›namam›fl veya al›nan önlemler uygulanamayarak, enerji savurganl›¤›na de-
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vam edilmifltir. Bu savurganl›k hâlâ devam etmektedir. Ülkemizde enerji tasarrufuna gereken önemin verilme-
mesi, her y›l önemli ölçüde döviz kayb›na neden oldu¤u gibi, odun-kömür gibi yerli kaynaklar›n h›zla tüketil-
mesine yol açmakta, petrol-do¤algaz gibi ithal edilen maddelere ödenen dövizin artmas›na neden olmakta,
ayr›ca gere¤inden fazla tüketilen (kömür gibi) enerji maddeleri hava kirlili¤ini artt›rmaktad›r. Y›llar itibariyle
ithal edilen ham petrol ve ödenen dövizi gösteren grafik fiekil 2.1’de verilmifltir.
1950 y›l›nda Türkiye'nin enerji ihtiyac›n›n %100'ü yurt içinden karfl›lanmaktayd›. 1970 y›l›nda bu oran %77'ye,
1990 y›l›nda %48'e, 2000 y›l›nda %33’e, 2004’te ise %28’e düflmüfltür [2]. Bu sonuçlar enerji kaynaklar› ba-
k›m›ndan d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z›n gittikçe artt›¤›n› göstermektedir. Enerji kaynaklar› bak›m›ndan d›fla ba¤›ml›l›¤›n
minimize edilmesi için en kolay yol ›s› yal›t›m›d›r.

Türkiye'de tüketilen enerjinin sektörel da¤›l›m› yaklafl›k olarak flu oranlarda seyretmektedir. 
Sanayi %42
Konut %30
Ulaflt›rma %20
Tar›m %5
Di¤er %3
Burada görülece¤i gibi konut ve sanayi Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklafl›k %75'ini oluflturmaktad›r.
Demek oluyor ki, sadece konut ve sanayi sektöründe etkin bir yal›t›m uygulanm›fl olsa, büyük bir tasarruf sa¤-
lamak mümkün olabilecektir. Bu arada enerji tasarrufu ve ›s› yal›t›m iflinin bir kültür ifli oldu¤u dikkate al›n›r-
sa, bu konulardaki e¤itime a¤›rl›k verilmesi gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Baflta teknik e¤itim veren ö¤retim
kurumlar› olmak üzere teknik elemanlar› ve halk› bilinçlendirmek gerekmektedir. Nitekim 1970’li y›llarda Bat›
ülkelerinde halk›n bilinçlendirilmesi için baflta ›s› yal›t›m› olmak üzere enerji kullan›m›n›n nas›l azalt›labilece¤i-
ne ait bilgiler, ilgili devletlerce çeflitli medya araçlar›ndan faydalan›larak (TV, Radyolar, Gazete, Dergiler vs.)
o ülke insanlar›na iyice anlat›lm›fl ve sonuçta bugünkü düzeye ulaflm›fllard›r. Kan›m›z odur ki, Bat› ülkelerine
oranla daha az olanaklara sahip olan ülkemizde enerji tasarrufuna verilen önem Bat›dakinden de fazla olma-
l› ve enerji israf› azalt›larak, sa¤lanacak döviz kaynaklar› ülkemizin kalk›nmas›n› h›zland›racak di¤er sektörle-
re tahsis edilmelidir. 
Kifli bafl›na tüketilen yal›t›m malzemesi miktarlar› incelendi¤inde, Türkiye’nin yal›t›m malzemesi tüketiminde
örnek almam›z gereken Orta Avrupa ülkelerinin hayli gerisinde yer ald›¤›, bize daha çok benzeyen Akdeniz
ülkelerine dahi yetiflemedi¤i görülmektedir.

fiekil 2.1 Y›llar ‹tibariyle ‹thal Edilen Ham Petrol ve Ödenen Döviz [2]
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Oysa Türkiye, zengin Avrupa ülkelerinden daha fazla yal›t›m malzemesi tüketerek onlardan çok daha fazla
enerji tasarrufu (döviz tasarrufu) sa¤lamak mecburiyetindedir. Ülkeye döviz sa¤lamak için ihracata ve turiz-
me devletçe verilen önem ne kadar yerinde ise de bu sektörlerin içinde bulundu¤u güçlükler nedeniyle iste-
nen döviz art›fl›n›n gayet yavafl ilerledi¤i bilinmektedir. Buna karfl›l›k enerji tasarrufu yolu ile sa¤lanacak dö-
viz tasarrufu, yabanc›lar›n iradesine de¤il sadece bizim irademize ba¤l› olan bir gerçektir.

Hava kirlili¤inin sa¤l›k üzerine büyük olumsuz etkileri vard›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün belirlemifl oldu¤u 
1 m3 havada olmas› gereken SO2 oran› maksimum 400 mikrogramd›r. 

10-15 y›l öncesine kadar ‹stanbul'daki yabanc›lara “hava kirlili¤i” tazminat› ödenmekteydi. ABD, Japonya, ‹ngilte-
re, Almanya baflta olmak üzere konsolosluk görevlileri ve yabanc› okul ö¤retmenlerine ek tazminat ödeniyordu.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün belirledi¤i s›n›rlar› aflt›¤› için, konsolosluklar ‹stanbul'da çal›flan görevlilerine “riskli
bölgelerde çal›flan personel tazminat›” ödüyordu. ‹ngiliz diplomatlara ‹stanbul'un kirli havas›ndan kurtulabil-
meleri için y›lda 5-6 kez tatil paras› ödenmekteydi. “Nefes alma seyahati” ad› alt›nda ödenen bu tazminatlar
‹ngiltere'ye gidifl-dönüfl masraf›n› karfl›layabiliyordu.
Uzman hekimlerden gelen sinyaller, hiç de iyi de¤ildir. Solunum ve kalp hastal›klar›nda ciddi art›fllar
görülmektedir. Doktorlar ameliyatlarda, pembe ci¤erlerin art›k gri ç›kt›¤›n› vurgulamaktad›rlar.
Bilim adamlar›na göre hava kirlili¤inin bu boyutlara ulaflmas›ndan sonra insanlar solunum yollar› hastal›klar›n-
dan ast›ma, nefes darl›¤›ndan bronflite, stresten öfkeye, lenf, karaci¤er, akci¤er, kan, beyin, dalak, ya¤ do-
kusu gibi kanserin her çeflidine kolayca yakalanabileceklerdir. fiekil 2.2’de hava kirlili¤inin yo¤un oldu¤u bir
kentin görüntüsü verilmifltir.

fiekil 2.2 Hava Kirlili¤inin Yo¤un Oldu¤u Bir Kent [44]

Hava kirlili¤inin önlenmesi ve enerji tasarrufu için afla¤›daki önlemler al›nmal›d›r:
1. Mevcut yap›larda ›s› yal›t›m önlemlerinin al›nmas› sa¤lanmal›.
2. Kentleflme, yap› dokular› oluflumunda fiziksel çevre etkilerini gözönüne alan imar planlar› oluflturulmal› ve

uygulanmal›.
3. Araçlar›n at›k gaz denetimi yap›lmal›.
4. Mevcut ›s› yal›t›m yönetmelikleri kesinlikle taviz verilmeden uygulanmal› ve kontrol mekanizmas› s›k›

tutulup, yönetmelikler revize edilerek güncellefltirilmeli. 
5. Kamu öncülü¤ünde tüm ülkede ›s› yal›t›m› yayg›nlaflt›r›lmal›, bunun için di¤er geliflmifl ülkelerdeki

uygulamalardan yararlan›lmal›.
6. Havay› en az kirleten yak›tlar tercih edilmeli. 

Is› Yal›t›m›na Girifl
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7. Is› yal›t›m malzemesi üreten tesisler teflvik edilmeli.
8. Is› yal›t›m malzemelerinin sat›fl›ndan ve bu malzemelerin tan›t›m› için yap›lacak faaliyetlerden al›nan KDV

oranlar› indirilmeli.
9. TS 825 kurallar›na göre haz›rlanm›fl olan “Is› ‹htiyac› Kimlik Belgesi”nin her bina giriflinde bulundurulmas›

sa¤lanmal›.
10.Hava tahmin raporlar› yan›nda hava kirlili¤i raporlar›n›n da birkaç gün önceden verilmesiyle, bölge

sorumlular›nca al›nacak önlemler ile hava kirlili¤inin azalmas› sa¤lanmal›.
11.Öncelikle sanayi kesimi olmak üzere büyük binalarda baca gazlar› ar›t›lmal›.
12.Kalorifer kazanlar› verimli hale getirilmeli, yakma ve kurma sistemleri e¤itimle düzeltilmeli,
13.Yeflil alanlar ço¤alt›lmal›.
14.Merkezi ›s›tma sistemi gelifltirilmeli.
15.Ruhsats›z ve yal›t›ms›z bina yap›m› engellenmelidir. 
Sonuç olarak, hava kirlili¤ini önlemek ve enerji tasarrufu yapmam›z için bat› ülkelerinin 20-25 y›ld›r uygulay›p,
sonuç ald›klar› bu önlemleri, içinde bulundu¤umuz flu zor ekonomik koflullar nedeniyle mutlaka almam›z ge-
rekmektedir.

2.2 ENERJ‹ TASARRUFU KONUSUNDAK‹ ÖNER‹LER [45]
Halk aras›nda enerji tasarrufu, enerjinin az kullan›lmas›, iki ampulden birinin söndürülmesi olarak alg›lanmak-
tad›r. Oysa enerji tasarrufu, enerji at›klar›n›n de¤erlendirilmesi, enerji verimlili¤inin art›r›lmas› ve mevcut ener-
ji kay›plar›n›n önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktar›n›n ekonomik kalk›nmay› ve sosyal refah› engelleme-
den, kalite ve performans› düflürmeden, en aza indirilmesi olarak tan›mlanmaktad›r.

2.2.1 Enerji Tasarruf Politikas› ile ‹lgili Genel Öneriler
1. Ulusal Enerji Tasarrufu Politikas›, geliflen yeni teknolojiler do¤rultusunda güncellenmeli ve her hükümet bu 

program› titizlikle uygulamal›d›r. 
2. Baflta Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i olmak üzere pek çok sektör kuruluflunun katk›s› ile yürürlü¤e 

giren enerji verimlili¤i yasas›; enerji israf›n›n önlenmesi, çevrenin korunmas›, toplum genelinde enerji 
bilincinin gelifltirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n artt›r›lmas›n› teflvik etmektedir.

3. Enerji tasarrufu amac› ile oluflturulan programlar, hükümet fonlar› ile maksimum seviyede 
desteklenmelidir. Yap›lacak desteklerin süreklili¤inin sa¤lanmas› da devlet garantisi alt›nda olmal›d›r.

4. Yurtd›fl›nda gelifltirilen enerji tasarrufu teknolojilerinin zaman›nda ve güncel olarak takip edilerek nihai
tüketim sektörlerinde ve enerji sektöründe haz›rlanan flartnamelere yans›t›lmas› ve bu konuda bilgi
bankalar› oluflturulmas› sa¤lanmal›d›r. Bu nedenle ilgili uluslararas› kurulufllarla ortak proje, konferans,
çal›fltay gibi faaliyetler düzenlenmelidir. Gerek yurt d›fl›ndan gerekse yurt içinden ilgili kurulufllar aras›nda
yak›n koordinasyon sa¤lanmal›d›r. 

2.2.2 Binalarda Enerji Tasarrufu ile ‹lgili Öneriler
1. Yürürlükteki ›s› yal›t›m› yönetmeli¤i kapsam›nda afla¤›daki hususlar dikkate al›nmal›d›r: 

a. TS 825 Bnalarda Is› Yal›t›m› Kurallar› Standard› kapsam›nda yap›lmas› gereken yal›t›m uygulamalar›, 
s›k› denetim programlar›na tabii tutulmal›d›r.

b. Binalar için istenen ›s› yal›t›m raporu veya ›s› yal›t›m projelerinde, flehirlerin ortalama derece-gün
de¤erleri kullan›larak binaya ait y›ll›k yak›t tüketimi miktarlar›n›n da belirtilmesi zorunlu olarak
aranmal›, bu husus bir sertifikaya ba¤lanmal›d›r.

c. Binalar›n bu sertifika ile al›n›p sat›lmas› sa¤lanmal›, müteahhidin ›s› kay›plar› hususunda profesyonel
sorumluluk garantisi vermesi için yasal düzenlemeler art›r›lmal›d›r. Sorumluluk garantisi yan›nda
profesyonel meslek adamlar›n› da koruma kapsam›na alan sigorta sistemi gelifltirilmelidir.

d. Bina ›s› tesisat› ve ›s› sistem verimlerinin yükseltilmesi amac›yla kriterler belirlenmelidir. 
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2. Mevcut binalar›n rehabilitasyonu için al›nacak önlemlere (çat› izolasyonu, çift cam uygulamas›) günefl
kollektörü, otomatik kontrol gibi teflvik tedbirleri getirilmeli ve devlet kaynaklar›ndan her y›l pay ayr›lmal›,
bankalar arac›l›¤›yla düflük faizli kredi olarak halka destek sa¤lanmal›d›r.

3. Standartlara uyan binalar›n sat›fllar›nda vergi indirimi, tasarruf sa¤lay›c› teçhizat ve aletlerin ithaline
gümrük muafiyeti, enerji tasarrufu sa¤lay›c› yap› malzemelerine KDV indirimi gibi mali teflvikler
ç›kar›lmal›d›r. Hatta halk›n önlemleri almas› için basit, uygulanabilir mali teflvikler formüle edilmelidir.

4. Devlet taraf›ndan kullan›lan hizmet binalar›na ve konutlara yönelik genifl kapsaml› bir enerji tasarrufu
program› bafllat›lmal›d›r. ‹lk çal›flmalar›n devlet sektöründe bafllat›lmas›, devletin enerji harcamalar›n›n
azalt›lmas›n› sa¤lad›¤› gibi kamuoyu için olumlu örnek teflkil edecektir. 

5. Tüm çal›flanlar›n yan› s›ra halk›n da bu konuda bilinçlendirilmesi için seminer, konferans, radyo,
televizyon ve bas›n yoluyla genifl tan›t›m kampanyalar› bafllat›lmal›d›r. Enerji verimlili¤i konusu okullarda
ifllenmelidir. Mühendislik e¤itimi s›ras›nda okutulan müfredat›n teknolojik yenilikleri takip edecek flekilde
birkaç y›lda bir gözden geçirilmesi sa¤lanmal›d›r. 

6. Is› tesisatlar›, sobalar ve kazanlarla ilgili mevzuat gözden geçirilerek sonuçlar üzerinde etkili olabilecek 
tüm düzenlemeler bir an önce yap›lmal›, teknolojik alanda olan de¤iflikliklerin bu mevzuata güncel olarak
derhal yans›mas› için tedbir al›nmal›d›r. Tesisatlar›n verimliliklerini en yüksek düzeyde tutmak 
üzere periyodik kontrollerinin yap›lmas› konusunda prosedürler belirlenerek, uygulama zorunlulu¤u 
getirilmelidir. 

7. Yap›larda üretilen ve de¤iflik zonlarda tüketilen enerjinin ölçümünün yap›lmas› (enerjimetre, kalorimetre)
ve verimlili¤in kontrol edilmesi zorunlu hale getirilmelidir. Bu uygulama apartman daireleri için merkezi
sistem ›s›tma tesisatlar›nda teflvik edilerek pay ölçme sisteminin ülkemizde de uygulanmas›
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. 

8. Merkezi ›s›tma sistemlerinin apartman ve toplu konutlarda uygulanmas› ve dönüflümlerde korunmas›
verimlilik hesab›na göre zorunlu olmal›d›r. 
a. Piyasada sat›lan elektrikli ev aletleri, imalat farkl›l›¤›ndan do¤an farkl› tüketim de¤erleri vermektedir.

Her türlü elektrikli araç üzerinde, enerji verimlili¤ini gösteren bir etiket bulunmal› ve halk bu konuda
e¤itilmelidir. Verimli ayd›nlatma ile ilgili demonstrasyon projeleri yürütülmeli, bu projelerde %50 - %80
enerji tasarruflu ampullerin halka tan›t›lmas› sa¤lanmal›d›r.

b. Yerel yönetimler taraf›ndan Teknik Dan›flma Bürolar› oluflturulmal›, telefon ve yay›nlar yoluyla, halka
ücretsiz bilgi sa¤lanmal›d›r.

c. Elektrikli ev araçlar› ve klimalar için enerji verimlili¤i standartlar› getirilmelidir.
d. Yenilenebilir ve do¤al enerji kaynaklar›ndan günefl enerjisinin verimlilik araflt›rmalar›na ve meslek 

odas› ve derneklerinin kararlar›na göre verimli bölgelerde kullan›m› teflvik edilmeli ve zorunlu hale
getirilmelidir.

e. Elektrikle su üreten ev araçlar› öncelikle boyler sistemine ba¤lanmal›d›r.
f. Kamuoyu, k›fl›n iç s›cakl›klar›n de¤iflik mahaller için kabul edilmifl proje de¤erlerinde tutulmas›n›n, 

25oC’ye ç›kar›lmas›ndan çok daha sa¤l›kl› oldu¤u ve 1oC’lik iç s›cakl›k art›fl›n›n %5 civar›nda enerji 
kayb›na sebep oldu¤u konusunda bilinçlendirilmelidir.

2.2.3 Sanayide Enerji Tasarrufu ile ‹lgili Öneriler

1. Tüm sanayi tesislerinde; 1995 Kas›m ay›nda ç›kar›lan yönetmelik gere¤ince, 2000 TEP’ten büyük olan
sanayi kurulufllar›nda tasarruf imkan ve odaklar›n›n tespiti, enerji tüketimi (genel ve spesifik) hedeflerinin
tespiti ve izlenmesi, mevcut durumdaki enerji tüketimi ve hedef miktarlara yaklafl›m için plan ve
programlar yap›larak, “Enerji Yönetim” sisteminin kurulmas› öngörülmektedir. Yönetmeli¤in kapsam›na
y›ll›k enerji tüketimi 500 TEP’in üzerindeki tesisler de al›narak uygulamalar›n zorunlu hale getirilmesi
sa¤lanmal›, yönetmelikte belirtilen hususlar› uygulamayanlar için müeyyideler getirilmelidir. 
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2. Sanayi kurulufllar›n›n enerjiyi verimli bir flekilde kullanmas› için çeflitli sistem ve ekipmanlara (örne¤in;
f›r›nlarda, elektrik motorlar›nda verimlilik limitleri gibi) yönelik olarak baz› standartlar›n TSE taraf›ndan
haz›rlanmas› gereklidir. 

3. Enerji tasarrufu sa¤lay›c› projelerin, demonstrasyon projelerinin, bu konuda hizmet verecek özel sektörün 
mali aç›dan teflvik edilmesi için uygun politikalar›n belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin
yap›lmas› zorunludur. Yenileme çal›flmalar› s›ras›nda ve yat›r›m planlar›nda yeni ekipman seçiminde daha az
enerji tüketen ancak ayn› ifllevi yerine getiren ekipmanlar›n tercih edilmesi sa¤lanmal› ve bu ekipmanlar 
için yap›lan yat›r›mlarda, üretimlerde veya bunlar›n ithalinde devlet taraf›ndan da, teflvik edici önlemler 
al›nmal›d›r (Gümrük vergisi indirimi, KDV iadesi gibi).

4. Sanayide birinci öncelik üretime verildi¤inden enerji tasarrufuna gereken önem ve dikkat verilmemektedir.
Zaman zaman afl›r› enerji tüketimleri olmaktad›r. Enerji tüketimleri izlenerek ayn› üretim miktar›na 
karfl›n sebebi bilinemeyen afl›r› yak›t tüketimlerine cezai müeyyideler getirilmelidir. Enerji tasarrufu 
konusunda merkezi bir izleme ve denetleme mekanizmas›n›n oluflturulmas›, yap›lan çal›flmalar›n 
etkinli¤inin art›r›lmas› aç›s›ndan gereklidir. Bu amaçla Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü içindeki 
Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi (UETM)’in  Enstitü haline getirilip yeterli yetkilerle donat›lmas› uygun 
olacakt›r.

5. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca, küçük, orta ve büyük olarak, tüm sanayi kurulufllar›n›n tescilinin,
adreslerinin güncel olarak tutulmas› için yap›lan çal›flmalara h›z verilmelidir. Bakanl›k içindeki mevcut
sistemin yeniden yap›land›r›lmas› sektördeki izleme sorunlar›n› hafifletecektir. Ülkemizdeki sanayi
tesislerinin tescillerinin tam ve eksiksiz olarak tutuldu¤u bir kay›t sistemi yoktur. Devlet ‹statistik
Enstitüsü, Sanayi ve Ticaret Odalar›nda fabrika listeleri aras›nda tutars›zl›k ve eksiklikler mevcuttur. Yap›lan 
çal›flmalar sonucu baz› büyük fabrikalar›n kay›tlar›n›n bu kurulufl listelerinde olmad›¤› görülmüfltür. 
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n, sektörlerdeki kapasite kullan›m durumlar›, sanayi dal›n›n katma de¤er 
katk›s›, istihdam katk›s›, çevre kirlili¤i, enerji tüketim yap›s› gibi kriterleri göz önüne alarak sanayi 
tesislerinin kurulmas›, kapasite art›r›m› konusunda planlama yapacak ve plana uygun müsaade verecek 
flekilde örgütlenmesi gerekli görülmektedir. Bu yolla sanayideki yat›r›mlar›n daha iyi yönlendirilmesi 
mümkün  olabilece¤i gibi, enerji sektörü beklenmeyen enerji art›fllar›n›n yaratt›¤› sorunlardan daha az 
etkilenecektir.

6. Ülkemiz sanayisinin enerji yo¤unlu¤unu azaltmak üzere çal›flmalar›n yap›lmas› gereklidir. Bunun için
enerji verimlili¤inin art›r›lmas›n›n yan› s›ra Türk sanayisinin a¤›r sanayiden hafif sanayiye geçirilmesi
hususu en k›sa zamanda incelenmeli, ekonomiye katk›s› tespit edildi¤i taktirde sanayi planlamas›
yap›larak teflvikler ve tesis kurma izinleri buna göre verilmelidir. Böylece ülkemiz enerji yo¤unlu¤u
de¤erlerinin düflme e¤ilimine girece¤i düflünülmektedir.

7. Kamu fabrikalar›nda enerji tasarrufu sa¤layan önlemlerin uygulanmas›nda en büyük darbo¤az, yat›r›m 
planlar›n›n genel müdürlük ve Devlet Planlama Teflkilat› onaylar›nda minimuma indirilmesi veya 
reddedilmesidir. Geri ödemesi çok k›sa vadeli önlemler bile gerekli yat›r›m izni al›namad›¤› için y›llarca 
beklemektedir. Geri ödemesi bir y›l olan önlemlerin uygulanmas› hususunda, kamu fabrikalar› gerekli 
yat›r›mlar› yapacak yetkilere sahip olmal›d›r.

8. Bu kesimdeki fabrikalarda en büyük eksikliklerden biri de gerekli ölçüm, kontrol cihazlar› ile otomatik
kontrol sistemlerinin olmamas› nedeniyle enerji tüketimlerinin sa¤l›kl› bir flekilde izlenememesidir. Kamu 
kesimi yat›r›mlar›nda bu konuya özellikle önem verilmesi, üst yönetimin enerji tüketiminin izlenmesi
konusunu titizlikle takip etmesi gereklidir.

9. Enerjiyi kullanan personelin enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi en önemli konular›n bafl›nda
gelmektedir. Bu konuda çeflitli yay›n, promosyon kampanyalar›, seminer ve e¤itim programlar› ile



personelin bilgilendirilerek tesiste uygulanan enerji tasarrufu çal›flmalar›na kat›l›mlar› sa¤lanmal›d›r. Bu
konuda enerji yöneticilerine büyük görevler düflmektedir. 

10.Bilgisayar destekli koruyucu bak›m, bak›m-onar›m sistemlerinin kurulmas› yayg›nlaflt›r›lmal›, bu flekilde

ar›za ve durufllara ba¤l› üretim kay›plar›n›n ve enerji tüketimlerinin azalt›lmas› sa¤lanmal›d›r.

11.Enerji verimli üretim teknolojilerinin tespiti için sektör uzmanlar›ndan gruplar oluflturulmal›d›r. Bu gruplar 

Türkiye’deki sanayi kurulufllar›n›n yak›n ve orta vadede enerji verimlili¤i ve çevresel etkiler aç›s›ndan

tercih etmeleri gereken teknolojileri tespit etmelidir. Bu çal›flma devlet ve sanayici taraf›ndan sa¤lanacak

ortak desteklerle yürütülmelidir. Seçilen teknolojiler de teflvik edilmelidir. 

2.3 TÜRK‹YE’DE ISI YALITIMINA NEDEN YETER‹NCE ÖNEM VER‹LM‹YOR?
Enerji tasarrufu kiflileri ilgilendirdi¤i gibi devleti de çok yak›ndan ilgilendirmektedir. Türkiye’nin toplam ihracat

gelirlerinin büyük bir k›sm› enerji ithalat› için ödenmektedir [46].

Türkiye’de enerji tasarrufu kavram›, ya her y›l sadece Ocak ay›n›n ikinci haftas› kutlanarak hat›rlanmaya

çal›fl›lmakta, ya da sempozyum ve seminerlerde, firmalar›n vermifl oldu¤u kokteylli toplant›larda hat›rlanmak-

ta, zaman zaman da hava kirlili¤inin pik yapt›¤› dönemlerde ve enerji darbo¤azlar›nda dile getirilmektedir.

Bir ülkede ›s› yal›t›m malzemelerinin tüketim miktar›na bak›ld›¤›nda o ülkenin bu konudaki bilinç seviyesi ve

duyarl›l›¤› görülebilmektedir. Türkiye’de yal›t›m malzemelerinin tüketim miktar› çok düflük noktalardad›r.  

Türkiye’de yal›t›m malzemeleri tüketiminin artmamas›n›n nedenlerini flöyle s›ralayabiliriz [46]:

1. Tüketicinin bilinçsizli¤i.

2. Mevcut yal›t›m ile ilgili yönetmelikler yeterince uygulanmamakta, ayr›ca bu yönetmelikler güncellefltirilip

denetimi yap›lmamaktad›r.

3. Bilinçli kentleflme mant›¤›n›n benimsenememesi. 

4. Teknik elemanlar konular›na göre gerekli e¤itimi alamamakta, konuya hakim olamamakta ve yal›t›m›n 

önemini gerekti¤i flekilde benimseyip uygulamamaktad›rlar.

5. Birkaç üretici d›fl›nda, üretimini ve/veya sat›fl›n› yapt›¤› ürünün teknik özelliklerini bilmeyen firmalar

mevcuttur.

6. Devletin deste¤i azd›r. 

7. Pazar›n geliflmesinde en büyük sorumlulu¤u üstlenen üreticiler veya ihtisaslaflt›¤›n› ifade eden birtak›m

sat›c› firmalar, sadece fiyat baz›nda rekabet yapma al›flkanl›¤›ndan dolay› pazar›n büyümesine ve ça¤dafl

seviyenin yakalanmas›na bilerek veya bilmeyerek engel olmaktad›r.

8. Uygulay›c›lar gerekli e¤itimden geçirilmemektedir.

9. Sektörde bilgi birikimi yetersiz, broflür bilgileriyle ürünler sat›lmakta, köklü ve düzeyli çal›flmalar

yap›lmamaktad›r.

10.Sektörde henüz konsensüs sa¤lanm›fl de¤ildir.

11.Üreticilerin ço¤u uygulamalardan uzakt›r.

12.Üreticiler Ar-Ge’ye harcama yapmamaktad›rlar.

13.Fiyat rekabeti ön plandad›r.

Durum böyle olunca, yal›t›m pazar›n›n büyüyüp, yal›t›m malzemelerinin tüketiminin artmas› da mümkün 

olmamaktad›r. 
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2.4 ETK‹N B‹R ENERJ‹ TASARRUFU ‹Ç‹N ÜLKEM‹ZDE NELER YAPILAB‹L‹R? [46]
1. ‹lgili kanun ve özel kurulufllar aras›nda bir koordinasyon kurulu oluflturulmal›d›r. 

2. Mevcut yal›t›ms›z yap›larda ›s› yal›t›m önlemleri al›nmas› sa¤lanmal›d›r.

3. Yeni yap›lacak yap›larda gerçek anlamda ›s› yal›t›m› yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.

4. Kamu öncülü¤ünde tüm ülkede ›s› yal›t›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanmal›, bunun için öteki ülkelerde

yap›lan uygulamalardan yararlan›larak hedefler saptanmal›d›r.

5. Binalarda ve sanayide ›s› yal›t›m› yolu ile nas›l enerji tasarrufu sa¤lanabilece¤i, tüm inflaat eleman›

yetifltiren e¤itim kurumlar› ile makine mühendisli¤i ö¤rencilerine “Yap› Fizi¤i” dersleri dahilinde ö¤retilmelidir.

Ayr›ca ekonomi ö¤rencilerine de bu tasarruf hesaplar› ö¤retilmelidir. 

6. Is› yal›t›m malzemesi üreten tesisler fliddetle teflvik edilmelidir.

7. Yeni ve eski, ›s›t›lan veya so¤utulan her türlü binada ›s› yal›t›m masraflar› uygun bir yöntemle maddi

olarak teflvik edilmelidir. 

8. Ülkemizin çeflitli yörelerinde Enerji Bakanl›¤›’na ba¤l› “Enerji Tasarrufu ‹çin Bilgi Verme Bürolar›”

oluflturulmal›, bu konuda özel sektörden de yararlan›lmal›d›r.

9. Is› yal›t›m malzemelerinin sat›fl›ndan ve bu malzemelerin tan›t›m› için yap›lacak faaliyetlerden al›nan KDV

oranlar› indirilmelidir. 

10. Ekonomistler ve teknik elemanlar›n e¤itimine önem verilmeli ve süratle bu konunun üzerine gidilmelidir.

11. Is› yal›t›m ile ilgili Sivil Toplum Kurulufllar› (firmalar›n oluflturdu¤u kurulufllar) toplumu çeflitli aktivitelerle 

bilgilendirmelidir.

12. Devlet organizatör olmal› ve yukar›daki aktiviteler için sadece maddi destek de¤il, organizasyon

görevini üstlenmelidir.

13. Halk›n bilinçlendirilmesi için resmi ve özel TV kanallar›nda, gazete ve dergilerde spot programlar

yap›lmal›d›r.

14. Belediyeler s›k› kontrol edilmelidir.

15. Mevcut ›s› yal›t›m standartlar› revize edilip, uygulama zorunlulu¤u getirilmelidir.

16. Tüm sektörü, üniversiteyi, bu konuya gönül vermifl kiflileri kapsayan üst organizasyon kurulmal›d›r.

17. Büyük flehirlerde enerji israf›na ve hava kirlili¤ine önemli boyutta neden olan gecekondu arazileri belirli

bir sistem dahilinde belediyelere devredilmeli ve buralarda modern imar planlar› yap›larak son

zamanlarda örneklerini görmeye bafllad›¤›m›z, belediyeler taraf›ndan gerçeklefltirilen imar mevzuat›na

uygun, ça¤dafl konutlar›n yap›m› yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

Yukar›daki maddeler daha da ço¤alt›labilir. Di¤er sektörlerde oldu¤u gibi yal›t›m sektöründe de toplam kali-
te çal›flmalar› bafllat›lmal›d›r. Pazar›n artt›r›lmas›, ›s› yal›t›m malzemelerinin tüketiminin artt›r›lmas› için somut
ve net öneriler oluflturularak uygulamaya koyulmal›d›r.

2.5 B‹NALARDA ISI YALITIM KURALLARI (TS 825) ‹LE ‹LG‹L‹ MEVZUAT [47]
Binalarda ›s› yal›t›m›, TS 825'de, de¤iflik s›cakl›klarda bulunan iç hacim ile d›fl hava aras›ndaki ›s› ak›fl›n› azal-
t›c› önlemlerin tamam› olarak tan›mlanmaktad›r. Termodinami¤in ikinci yasas›na göre ›s› yüksek s›cakl›kl› or-
tamdan düflük s›cakl›kl› ortama do¤ru gitmektedir. Yani ›s›nan iç ortamdan d›fl ortama do¤ru bir ›s› ak›fl› söz
konusudur. ‹çeride yeterli konfor ortam›n›n sa¤lanabilmesi için kaybolan ›s›n›n, bir ›s›tma sistemi ile karfl›lan-
mas› gerekmektedir. Kaçan ›s›y› en aza indirebilmek için çeflitli yollarla yal›t›m yap›lmas› gerekmektedir.
Türkiye s›cakl›k kuflaklar› bak›m›ndan dört iklim bölgesine ayr›lm›flt›r. Her bölge için ›s› geçirme katsay›lar› bu
standartta belirtilmifltir. 



Kas›m 2008 tarihinde TS 825’in de¤ifltirilmifl flekli yay›nlanm›flt›r. TS 825’in Kas›m 2008’de yay›nlanm›fl olan
de¤ifltirilmifl flekli tam metin halinde EK 3’de verilmifltir. 

Her mimar›n ve ›s› tesisat projesi yapan mühendisin bürosunda bulunmas› gereken yeni standarttaki bafll›ca
yenilikler afla¤›da maddeler halinde s›ralanm›flt›r [47].

• Yeni yönetmelikte Atop/Vbrüt oran› tan›mlanm›flt›r. 

• Bu orana ba¤l› olarak iklim bölgelerine göre en fazla y›ll›k ›s› miktar›n› belirleyen ifadeler oluflturulmufltur.

Bina için hesaplanan y›ll›k Q ›s› miktar› de¤eri TS 825’de belirlenen standart de¤erden fazla olmamal›d›r.

Bütün hesap temelde bu kontrol mekanizmas›na ba¤lanm›flt›r.

• Atop/Vbrüt’e göre tan›mlanm›fl bu formüller EK 3’teki TS 825’in içinde tablo halinde verilmektedir. Bu 

ifadeler ayr›ca AN’li ve Vbrüt’lü olmak üzere her iklim bölgesi için ayr› ayr› tan›mlanm›flt›r. AN’li Q

ifadesi oda yükseklikleri 2,60 m ve daha az olan ve net ölçülerin verildi¤i binalarda kullan›lmaktad›r.

Vbrüt’lü ifade ise oda yüksekli¤inin 2,60 m üzerinde olmas› durumunda kullan›lmaktad›r. 

• Q y›ll›k ›s›tma miktar›n›n hesab›nda konutlar için iç kazanç ve günefl enerjisi kazanc› da dikkate al›nmaktad›r. 

Yeni standart buhar geçiflini kontrol amac›yla da hükümler getirmektedir. Bu konuya hem buhar

difüzyonu bölümünde hem de ekteki standartta yer verilmifltir.

• ‹klim bölgeleri 4’e ç›kar›lm›flt›r.

• Toplam ›s› geçirme katsay›s› U de¤erleri eski yönetmeli¤e göre olumlu hale getirilmifltir. 

• Konutlar için iç ›s› kazanc› ve günefl enerjisi kazanc› da hesaba dahil edilmektedir. 

• Her ay için Kazanç Kay›p Oran› (KKOay) hesaplanarak o ay için ›s›tmaya gerek olup olmad›¤› belirlenmektedir.

• Yap› elemanlar›nda buhar geçifl tahkiki ve s›n›rland›r›lmas› getirilmifltir.

2.6 ISI YALITIMI ‹LE ‹LG‹L‹ BAfiLICA TER‹MLER [48]
2.6.1 Is› ‹letim Katsay›s› (λ) (Birimi: W/mK)

Birbirine paralel iki yüzey aras›ndaki s›cakl›k fark› 1K=1oC olan homojen bir malzemenin, 1 m2’sinden 1 saat-
te ve 1 m kal›nl›kta dik olarak geçen ›s› miktar›d›r. Ancak ›s› hesaplar›nda, laboratuarda ölçülen λ de¤eri de-

¤il, 10oC ortalama s›cakl›k ve pratik nem miktar›na göre çevrilen zaml› λhesap de¤eri kullan›lmaktad›r.

2.6.2. Is›l Geçirgenlik (Λ) (Birimi:W/m2K)

d (m) kal›nl›¤›nda bir malzemenin paralel iki yüzeyinin s›cakl›klar› aras›ndaki fark 1K=1oC oldu¤unda, 1 saat-
te, 1 m2 yüzeyden dik olarak geçen ›s› miktar›d›r.

2.6.3. Is› Geçirgenlik Direnci (1/Λ) (Birimi:m2K/W)
Is› geçirgenli¤inin aritmetik tersidir.

2.6.4. Is› Geçirme Katsay›s› (U) (Birimi:W/m2K)
Herhangi d (m) kal›nl›¤›ndaki yap› bilefleninin (duvar,çat› v.s.) her iki taraf›ndaki hava s›cakl›klar› aras›ndaki

fark 1K=1oC oldu¤unda bileflenin 1m2 yüzeyinden 1 saatte geçen ›s› miktar›d›r. Baz› literatürlerde, k olarak
da gösterilmektedir.
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2.6.5. Is› Geçirme Direnci (1/U) (Birimi: m2K/W)
Is› geçirme katsay›s›n›n aritmetik tersidir.

2.6.6. Yüzeysel Is› Tafl›n›m Katsay›s› (α) (Birimi: W/m2K)
Bir yap› bilefleni yüzeyi ile yüzeyin de¤di¤i hava aras›ndaki s›cakl›k fark› 1K=1oC oldu¤unda 1m2’den 1 saat-
te geçen ›s› miktar›d›r.

2.6.7. Yüzeysel Is› Tafl›n›m Direnci (1/α) (Birimi: m2K/W)
Yüzeysel ›s› tafl›n›m katsay›s›’n›n aritmetik tersidir.

2.6.8. Ba¤›l Nem (ϕ) (Birimi: %)
Havadaki mevcut su buhar› miktar›n›n, o s›cakl›ktaki havan›n içinde bulunabilecek en yüksek su buhar› mik-
tar›na (doyma su buhar› miktar›) oran›d›r.

ÖRNEK: Hava s›cakl›¤›: 18oC’dir. O andaki havadaki ölçülen su buhar› miktar›: 12,83 g/m3 olsun. 18oC’deki
havan›n içinde bulunabilecek maksimum su buhar›: 15,36 g/m3 oldu¤una göre ba¤›l nem afla¤›daki gibi
hesaplan›r:

Ba¤›l Nem bulunur.

Genelde ba¤›l nem miktar› hygrometre cihazlar›ndan direkt olarak okunur. ‹lgili doyma su buhar› miktar› ise
abaklardan al›n›r.

ÖRNEK: E¤er hava s›cakl›¤› 24oC ise ve ba¤›l nem oran› da %75 olarak okunmuflsa bu takdirde o havan›n
içinde ne kadar su buhar› vard›r? 24oC deki havan›n doymufl su buhar› miktar› 21,8 g/m3’dür.
21,8 x 0,75=16,35 g/m3 bulunur [48].

Prensip olarak s›cak hava so¤uk havaya oranla daha fazla su buhar› bar›nd›r›r.
Hava s›cakl›klar›na ba¤l› olarak 1 m3 havada bar›nabilecek maksimum su buhar› miktarlar› Çizelge 2.1’de ve-
rilmifltir. 

Çizelge 2.1 S›cakl›¤a Ba¤l› Su Buhar› Miktarlar› [49]
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toC f[g/m3] toC f[g/m3] toC f[g/m3] toC f[g/m3] toC f[g/m3]
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

+1
+2
+3
+4
+5

0,90
0,99
1,08
1,18
1,29

1,405
1,53
1,67
1,82
1,98
2,15
2,34
2,55
2,77

3,005
3,26
3,53
3,82
4,14

4,475
4,84

5,205
5,59

5,985
6,395
6,825

+6
+7
+8
+9

+10
+11
+12
+13
+14
+15
+16
+17
+18
+19
+20
+21
+22
+23
+14
+15
+16
+27
+28
+29
+30
+31

7,28
7,76
8,27
8,82
9,4
10,0
10,65
11,35
12,1
12,85
13,65
14,5
15,4
16,3
17,3
18,35
19,4
20.55
21,8
23,05
24,35
25,75
27,2
28,7
30,35
32,05

+32
+33
+34
+35
+36
+37
+38
+39
+40
+41
+42
+43
+44
+45
+46
+47
+48
+49
+50
+51
+52
+53
+54
+55
+56
+57

33,85
35,7
37,65
39,6
41,7
43,9
46,2
48,6
51,15
53,8
56,7
59,3
62,5
65,4
68,5
71,8
75,3
79,0
83,0
87,0
91,0
95,2
99,6
104,3
109,3
114,4

+58
+59
+60
+61
+62
+63
+64
+65
+66
+67
+68
+69
+70
+71
+72
+73
+74
+75
+76
+77
+78
+79
+80
+81
+82
+83

119,6
124,9
130,2
135,9
141,9
148,1
154,5
161,5
167,9
175,0
182,4
190,1
198,1
206,3
214,8
223,6
232,6
241,8
251,5
261,5
271,8
282,4
293,3
304,4
315,8
327,9

+84
+85
+86
+87
+88
+89
+90
+91
+92
+93
+94
+95
+96
+97
+98
+99
+100

340,4
353,4
366,8
380,5
394,5
408,8
423,5
438,8
454,6
470,8
487,4
504,5
522,1
540,2
558,8
578,0
597,7

12,83
15,36

ϕ =             = % 83
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2.7 ISI YALITIM MALZEMELER‹ VE ÖZELL‹KLER‹

2.7.1 Is› Yal›t›m Malzemesinden ‹stenen Bafll›ca Özellikler
Is› yal›t›m malzemeleri, bitiflik yap› ›s› yal›t›m malzemeleri; bitiflik yap› malzemelerinin ›s› iletim direncini artt›r-
mak ya da d›flar›ya kaçan ›s› miktar›n› azaltmak amac›yla kullan›l›r. Is› yal›t›m malzemeleri kullan›l›rken birçok
özellik de istenmektedir. En çok istenilen özellikler k›saca afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Is› ‹letim Katsay›s› (λ):
Yal›t›m malzemelerinden istenilen en önemli özelliktir. Is› iletim katsay›s› λ de¤erinin olabildi¤ince küçük ol-
mas› (s›f›ra yak›n), ›s›y› o kadar az geçirdi¤ini gösterir. Ayr›ca, laboratuarda ölçülen de¤er de¤il, pratik λ de-
¤eri verilmelidir. 

Is› iletim katsay›s›, malzemelerin birbirine dik 1 metre mesafedeki, 1 m2 iki yüzeyi aras›ndan s›cakl›k fark› 1oC
oldu¤unda birim zamanda geçen ›s› miktar› olarak tan›mlanmaktad›r. Is› iletim katsay›s› ›s› yal›t›m malzeme-
lerinin seçiminde en belirleyici özelliktir. Is› iletim katsay›s›n›n tan›m›n› aç›klayan resim fiekil 2.3’de verilmifltir.

fiekil 2.3 Is› ‹letim Katsay›s›n›n Tan›m›

Düflük ›s› iletim katsay›s›na sahip malzemeler, yüksek ›s› iletim direncine sahiptirler. 
Dolay›s›yla bu tür malzemeler yüksek ›s› yal›t›m performans›na sahiptirler. Baz› maddelerin ›s› iletkenlik kat-
say›lar›n›n karfl›laflt›r›lmas› fiekil 2.4’te görülmektedir. 

fiekil 2.4 Baz› Maddelerin Is› ‹letkenlik Katsay›lar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

Neme Karfl› Duyarl›l›k: 
Sudan direkt olarak etkilenmemeli ve higroskopiklik veya kapilarite yoluyla dolayl› olarak ›slan›p ›s› iletim kat-
say›s› (λ) yükselmemelidir (kötüleflmemelidir).

Sa¤l›¤a Etkileri: 
Üretim, uygulama ve kullan›m s›ras›nda sa¤l›¤a zarar vermemelidir. 

Alüminyum: 204 W/mK
Elastomerik Kauçuk 
Köpü¤ü: 0,036 W/mK

Polietilen: 0,040 W/mK

Poliüretan: 0,035 W/mK

Camyünü: 0,040 W/mK

Taflyünü: 0,040 W/mK

Su: 0,8 W/mK

Donat›l› Beton: 2,1 W/mK

Ahflap: 1,2 W/mK

Yatay Delikli Tu¤la:
0,45 W/mK
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Su Buhar› Difüzyon Direnç Katsay›s› (μ): 
Nas›l ki ›s› s›cak taraftan so¤uk tarafa geçerse, su buhar› da s›cakl›¤a ve neme ba¤l› olarak, k›smi buhar ba-
s›nc› yüksek taraftan düflük tarafa do¤ru ilerler. ‹lerlerken de bir direnç ile karfl›lafl›r (Buhar Difüzyon Direnci).
Her yap› malzemesi, kal›nl›¤›na ba¤l› olarak Buhar Difüzyonu’na karfl› koyar. fiekil 2.5’te malzeme içinde su
buhar› geçifli görülmektedir.

Malzemelerin su buhar› geçifline karfl› gösterdikleri direncin, havan›n su
buhar› difüzyon direncine oranlanmas›na, Su Buhar› Difüzyon Direnç Kat-
say›s› denir ve μ ile gösterilir. Malzemelerin Su Buhar› Difüzyon Direnç
Katsay›s› μ’nün çeflitli haller için de¤erleri afla¤›da verilmektedir:

• μ=1; Su buhar›n›n tamamen geçmesi halinde,
• μ=∞; Su buhar›n›n hiç geçmemesi halinde (örne¤in alüminyum),
• μ=10.000-100.000; Bu malzemeler buhar kesici olarak adland›r›l›r. 

fiekil 2.5 Malzeme ‹çinde Su Buhar› Geçifli

fiekil 2.6 Baz› Maddelerin Su Buhar› Difüzyon Direnç Katsay›lar›

‹çinden düflük s›cakl›kta ak›flkan geçen boru hatlar›n›n (örne¤in, fan-coiller, klima kanallar›) d›fl yüzey s›cak-
l›¤›, genelde ortam s›cakl›¤›n›n çok alt›nda olmaktad›r. Boru hatt›n›n bulundu¤u ortam›n s›cakl›¤›na ve nemi-
ne göre bulunan öyle bir s›cakl›k vard›r ki, bu s›cakl›¤a terleme s›cakl›¤› denir. Boru hatt›n›n d›fl yüzey s›cak-
l›¤›, terleme s›cakl›¤›n›n alt›na düflerse yo¤uflma olur. Baz› maddelerin μ Su Buhar› Difüzyon katsay›lar› 
fiekil 2.6’da verilmifltir. 

Çeflitli Kuvvetlere Dayan›kl›l›¤›:
Is› yal›t›m malzemesinin, kullan›m yerine göre bas›nca, çekmeye, gerilmeye mukavemeti, elastikiyeti, k›r›lgan-
l›¤› ve sars›nt›ya dayan›kl›l›¤› verilmelidir.



Direnci: 
Is› yal›t›m malzemesinin korozyon, çürüme, küflenme, haflarat bar›nd›rma gibi etkenlere karfl› direnci olmal›-
d›r. DIN 1988 7. Bölüm 5:3’de belirtildi¤i gibi yal›t›m malzemeleri olabildi¤ince nötr olmal›d›r. Bünyesinde, su-
da çözülür klorlar, NH3 ve NOx, belirtilen oranlardan fazla olmamal›d›r. Bu standarda göre çelik borulardaki

klor s›n›r› %0,05, bak›r borulardaki nitrat ve amonyak s›n›r› %0,2 olarak verilmektedir. 

Is› yal›t›m malzemesinin korozyon dayan›m›, yal›t›m malzemesinin bünyesine giren su veya su buhar›n›n çe-
flitli agresif klorlarla tepkimeye girmesi ile oluflur. Bu nedenle korozyon dayan›m› için yal›t›m malzemesinin
afla¤›daki iki özelli¤e sahip olmas› gerekir: 

1. Olabildi¤ince nötr olup, suda çözülür klorlar› bünyesinde bulundurmamas› gerekir. 
2. Hacimce su emme oran›n›n fazla olmamas› ve su buhar› difüzyon katsay›s›n›n (μ) olabildi¤ince yüksek

olmas› gerekmektedir. 

fiekil De¤ifltirmezli¤i: 
Fiziksel etkiler ve ›s› de¤ifliklikleri sonucu boyut ve flekil de¤ifltirmemesi, küçülmemesi ve büyümemesi iste-
nir. Aksi halde de¤ifliklik de¤erleri verilmelidir. Ayr›ca ›slanma sonucu boyut de¤ifltirmesi istenmez.

S›cakl›¤a Dayanma ve Yanma Durumu: 
Is› yal›t›m malzemesinin hangi s›cakl›klar aras›nda kullan›laca¤› belirtilmeli, malzeme alev ve yanmaya karfl›
dayan›kl› olmal›d›r.

‹ngiltere (BS 476), Almanya (DIN 4102), ‹skandinavya, ‹talya, Hollanda, Fransa, ‹sveç yang›n standartlar›n›
yayg›n olarak kullanmaktad›r. 2003 y›l›ndan itibaren ise tüm bu ülkelerin yang›n güvenli¤i standartlar›n› da
kapsayacak ve tüm Avrupada geçerli olacak, yeni bir “Yang›n Güvenli¤i Standard›” yürürlü¤e girmifltir. 

Gerek tesisatta, gerekse yap›da kullan›lan yal›t›m malzemeleri yang›n güvenli¤i aç›s›ndan güvenilir olmal›d›r.
Malzemenin tutuflmas›, alevi yaymas›, ç›kard›¤› ›s›, ç›kard›¤› duman ve toksisite, “Yang›n Güvenli¤i” aç›s›n-
dan en önemli kriterdir ve bir bütün olarak ele al›nmal›d›r.

• BS 476 ‹ngiltere Yang›n Standard›
‹ngiliz yang›n standard› BS 476’da malzemeler üç ana bafll›kta ele al›nmaktad›r. Bunlardan Part 5,
malzemelerin tutuflabilirli¤i, Part 6 yang›na kat›l›m› ve Part 7, yüzeyde alev yay›lma h›z› ile ilgilidir.
Malzemeler Part 5’e göre “Class X” veya “Class P” olarak s›n›fland›r›l›r. Part 6’ya göre “Class 0-1-2-3” 
fleklinde s›n›fland›r›l›r. Part 7’ye göre ise, “Class 1-2-3-4” olarak s›n›fland›r›l›r. Bir malzemenin,

� Part 6’ya göre “Class 0” olabilmesi için; alev yay›lma indeksinin 12’den küçük ve alev yay›lma alt 
indekslerinden her birinin 6 dan küçük olmas› gerekir. 

� Part 7’ye göre s›n›fland›r›labilmesi için; alevin belirli bir süredeki yay›l›m› incelenir ve mevcut
tablolar kullan›larak malzemenin yang›n s›n›f› Part 7’ye göre belirlenir. 

� BS 476 ‹ngiliz standard›nda malzeme e¤er Part 6’ya göre “Class 0” ve Part 7’ye göre de “Class 1” 
ise malzeme “Class 0”d›r.
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‹ngiltere yang›n standard›na göre, yukar›daki anlat›lanlar özet olarak Çizelge 2.2’de gösterilmektedir. 

Çizelge 2.2 ‹ngiltere Yang›n Standard› (BS 476)

• DIN 4102 Almanya Yang›n Standard›
Almanya Yang›n standard› DIN 4102, malzemeleri iki ana gruba ay›rmaktad›r. A s›n›f› (yanmaz) ve
B s›n›f› (yan›c›). 
A s›n›f› malzemeler, A1 s›n›f› (bünyesinde yan›c› madde bulundurmayan malzemeler) ve A2 s›n›f› (bünye-
sinde az da olsa yan›c› madde bulunduran malzemeler) olarak alt kategoride de¤erlendirilirler. B s›n›f› mal-
zemeler ise, B1 zor yan›c›, B2 normal yan›c› ve B3 kolay yan›c› s›n›f› malzemeler olarak de¤erlendirilirler. 
Almanya yang›n standard›na göre, baz› maddelerin durumu Çizelge 2.3’te gösterilmektedir. 

Çizelge 2.3 Almanya Yang›n Standard› (DIN 4102)’na Göre Baz› Maddelerin S›n›flar›

Kullan›labilirli¤i: 
Is› yal›t›m malzemesinin boyutlar› tafl›nmaya ve uygulamaya müsait, iflçili¤i kolay olmal›d›r.

Hacimce Su Emme – Gözenek Yap›s›: 
Is› yal›t›m malzemesinin aç›k veya kapal› gözenekli veya hem aç›k hem kapal› gözenekli olup olmad›¤› belir-
tilmelidir. 

• Difüzyon Yoluyla Su Emme
Malzemelerin aç›k veya kapal› gözenekli olmalar›na göre difüzyon yoluyla su emme yüzdeleri de
de¤ifliklik göstermektedir. Difüzyon yoluyla su emme yüzdesinin tespiti için malzeme kapal› bir test
ortam›nda %90 ba¤›l nemde 24 saat boyunca bekletilmektedir. Malzemelerin test öncesi ve
sonras›ndaki a¤›rl›klar› aras›ndaki fark›n yüzdesi, difüzyon yolu ile hacimce su emme yüzdelerini
belirlemektedir. Aç›k gözenekli olan malzemelerin bünyesine kolayca girebilen havadaki su buhar›,
malzemelerin bünyesinde yo¤uflarak ciddi problemlere yol açabilmektedir. 

• Direkt Suyla Temas Yoluyla Su Emme
Bir ›s› yal›t›m malzemesinin ›slanmas› sadece difüzyon yoluyla olmay›p, direkt suyla temas yolu ile de
olmaktad›r. Malzemelerin direkt suyla temas› sonucu bünyelerine su alma yüzdelerini tespit etmek için 
malzeme, içi su dolu bir kap içerisine, malzemenin tamam› su alt›nda kalacak flekilde yerlefltirilir. Belli
bir süreden sonra sudan ç›kart›larak tart›l›r. Deneyden önceki ve sonraki a¤›rl›klar› aras›ndaki fark›n 
yüzdesi malzemenin direkt suyla temas yolu ile bünyesine ald›¤› suyun yüzdesini verir. 

Part 5
Tutuflabilirlik

Part 6
Yang›na Kat›l›m

Part 7
Yüzeyde Alev Yay›lma H›z›

Class X Class 0 Class 1
Class P Class 1 Class 2

Class 2 Class 3
Class 3 Class 4

A S›n›f› (Yanmaz) B S›n›f› (Yan›c›)
A1 A2 B1 B2 B3 

Kum Camyünü Alç› Pl. Ahflap Ka¤›t
Çak›l Taflyünü XPS EPS Talafl
Beton
Tu¤la

Taflyünü



89 �

Yo¤unlu¤u: 
Is› yal›t›m malzemesi kullan›m yerine göre olabildi¤ince az yo¤unlukta olmal›d›r. 

Genel Özellikler:
Is› yal›t›m malzemesinin içerdi¤i malzemeler, hücre yap›s›, yo¤unlu¤u, piyasaya arz flekli ve boyutlar› veril-
mifl olmal›d›r.

Ekonomikli¤i: 
Yal›t›m malzemesi, benzerleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ekonomik bir fiyata sahip olmal›d›r.

Ayr›ca, atmosfer flartlar›na ve asitlere karfl› dayan›kl› olmal›d›r. Seçilen yal›t›m malzemesinden, yal›t›m yap›la-
cak yerin gerektirdi¤i flartlara uymas›, yal›t›m›n maliyeti bafl›na en büyük ›s› geçirgenlik direncini göstermesi
beklenmektedir. Yer flartlar› aç›s›ndan en önemli faktör, yal›t›m›n çal›flma s›cakl›¤› içinde tam ifllevini yerine
getirebilmesi için, yal›t›m malzemesinin katalo¤unda verilen uygun yerlerde kullan›lmas›d›r.

2.7.2 Is› Yal›t›m Malzemesi Çeflitleri
Is› yal›t›m malzemeleri; genelde bina yal›t›m›, teknik tesisat yal›t›m› ve sanayi tesisat yal›t›m›nda kullan›lmak-
tad›r. Bina yal›t›m›nda genel olarak, çat›, duvar, döfleme gibi bölümlerin yal›t›mlar› yap›l›r. Teknik tesisat yal›-
t›m›nda; ›s›tma tesisat›n›n ve s›hhi tesisat›n (örne¤in, temiz ve pis su tesisat›n›n veya klima tesisat›n›n) yal›t›-
m›, sanayi tesisat›n›n yal›t›m›nda ise, çeflitli endüstri tesislerinde borular›n, kazan elektrofiltre gibi tesisat›n ya-
l›t›m› yap›lmaktad›r. Çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri fiekil 2.7’de görülmektedir.

Bu amaçlar için kullan›lan malzemeler afla¤›daki gibi s›n›fland›r›labilmektedir.
• Mineral lifli malzemeler

(Camyünü, Taflyünü, Seramikyünü)
• Sert Plastik Köpükler

(Expanded Polistiren (EPS), Extruded Polistiren (XPS), Fenol Köpü¤ü, Poliüretan gibi)
• Yumuflak Köpükler (Flex Malzemeler)

(Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü, Polietilen Köpük)
• Cam Köpü¤ü, Kalsiyum Silikat türü malzemeler

fiekil 2.7 Is› Yal›t›m Malzemeleri [50]

Is› Yal›t›m›na Girifl
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2.7.2.1 Camyünü (Glass Wool) [48]
Ergimifl cam›n çeflitli metotlarla lif haline getirilmifl fleklidir. Çeflitli yöntemlerle üretilmektedir. Hammaddesi-
nin esas›n› silis kumu teflkil eder. Lif çaplar› 3-5 mikron aras›ndad›r. Çeflitli camyünü malzemeleri fiekil 2.8’de
görülmektedir.

1. Genel Karakteristik:
Cam›n kendisi k›r›lgan bir madde oldu¤u halde ince lifli türleri esnek, bükülebilen ve çok yönlü amaçlara hizmet
edebilecek niteliktedir. Bakalitli (sar›) ve bakalitsiz (beyaz) türleri vard›r. Bakalit, lifleri birbirine yap›flt›rarak malzeme-

ye form vermeye (rulo, levha) yarar. Bakalitli olanlar en çok 250oC’ye kadar kullan›l›r. Bakalitsiz (beyaz) olanlara form
verebilmek için kümes teline veya oluklu mukavva gibi malzemelere dikmek gerekir (flilte vs.) ve maksimum

550oC’ye kadar, genellikle sanayi yal›t›mlar›nda (kazan, tank, boru v.s.) kullan›l›r. Özellikle yap› sektöründe, ayr›ca
flofben, f›r›n gibi ev cihazlar›n›n yal›t›m›nda kullan›l›r. Yap›da kullan›lan sar› mamuller 10-120 kg/m3 yo¤unlukta üre-
tilebilirler ve flekilleri yo¤unlu¤a göre rulo veya levha fleklinde olur. Malzeme ç›plak olabildi¤i gibi, ka¤›t, bitümlü kar-
ton, alüminyum folyo gibi yard›mc› malzemelere yap›flt›r›lm›fl olarak da bulunabilir. Camyününde malzemeye flekil
vermek için lifleri birbirine yap›flt›rmakta kullan›lan bakalit Fenol-Formaldehit bakaliti kullan›l›r. Bakalitsiz camyünü
fliltesi ile bakalitli camyünü levha fiekil 2.9 ve 2.10’da verilmifltir.

2. Is› ‹letkenlik (λ):
TS-825’e göre inflaatlarda kullan›lacak camyünü için λ = 0,040 W/mK de¤eri verilmifltir. Sanayide kullan›la-
caksa o zaman bu de¤er al›nmaz, söz konusu ekipman s›cakl›¤› dikkate al›narak hesaplanan ortalama s›cak-
l›¤a ba¤l› ›s› iletkenlik katsay›s› al›n›r.
Tesisat hesab›nda ›s› geçirme direncini hesaplayabilmek için yal›t›m malzemesinin ortas›ndaki s›cakl›¤a te-
kabül eden ortalama ›s› iletkenlik de¤eri esas al›nmaktad›r. 65 kg/m3 yo¤unluktaki camyünü için çeflitli orta-
lama s›cakl›klara ait λ de¤erleri Çizelge 2.4’te verilmifltir [48]. 

Çizelge 2.4 65kg/m3 Yo¤unluktaki Cam Yünü ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

Ara s›cakl›klara ait de¤erler interpolasyonla bulunur. 

3. Mekanik Özellikler:
Camyününün bas›nç, çekme, kopma vs. dayan›m›, ürünün yo¤unlu¤una göre de¤iflkenlik gösterir. Genellik-
le rulo halindeki yo¤unlu¤u az camyününün, bas›nç mukavemeti hiç yok iken, yo¤unluk artt›kça muayyen bir
bas›nç mukavemeti oluflur. Keza malzemenin kopma mukavemeti de rulo veya levha olmas› durumuna göre
de¤iflmektedir. Gerekli de¤erler ilgili firma broflürlerinden al›nabilir. 

4. Suya Karfl› Duyarl›l›k:
Cam nas›l ›slanm›yorsa cam lifleri de ›slanmaz. Ancak camyününde lifler aras›nda %99 oran›nda hava bofl-
luklar› vard›r. Dolay›s›yla malzemeye direkt olarak (ya¤mur, kar, depo taflmas› vs.) veya indirekt olarak (bu-
har difüzyonu, higroskopiklik veya kapilarite yoluyla) su gelmesi halinde bu hava boflluklar› suyla dolar. Su-
yun ›s› iletkenli¤i camyününden 14 kez kötü oldu¤undan (λ=0.555 W/mK) ›slanan camyününün yal›t›m göre-
vini olumsuz etkiler. Son zamanlarda suya karfl› silikonlu camyünü üretildi¤i bildirilmektedir. Bu nedenle bafl-

Ortalama s›cakl›k (oC) λ (W/mK)

0 0.034
50 0.041
100 0.047
150 0.055
200 0.064
250 0.074
300 0.085
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ta lifli malzemeler olmak üzere hangi tür yal›t›m malzemesi olursa olsun mutlaka kuru kalmal›d›r. E¤er su gel-
mesi bahis konusu ise o takdirde ayr›ca suya karfl› önlem al›nmal›d›r. Islanan camyünü e¤er kurursa yal›t›m
görevini yine yapmaya devam eder. Ne var ki, bilhassa kal›n camyünü rulo ve levhalar›nda kuruma süresi çok
uzundur. Bu süre içinde eksik yal›t›m yapacakt›r. Suyun camyününe yapt›¤› di¤er bir olumsuz etki de içinde-
ki bakaliti çözebilmesidir. Çözülen bakalitin lifleri birbirine yap›flt›r›c›l›k görevi sona erer, bunun sonucunda
malzeme kal›nl›¤›nda sünme (azalma) görülür. Bunun haricinde camyünü higroskopiklik ve kapilarite özellik-
lerine sahip de¤ildir. Yani tuz gibi havan›n rutubetini çekmez (higroskopiklik), veya ›slanan kesme flekerde
oldu¤u gibi suyu k›lcal borular yard›m›yla yukar›ya tafl›maz (kapilarite).

5. Kimyasal Maddelere Karfl› Duyarl›l›k:
Genel olarak camyünü tüm asitlere mukavimdir. Yaln›zca hidroflorik asit bu malzemeye etki etmektedir. Her
türlü yap› malzemesiyle kolayca ba¤dafl›r.

6. S›cakl›¤a Dayanma ve Yanma Durumu:
Camyününün s›cakl›¤a dayan›m› malzemenin bakalitli (sar›) veya bakalitsiz (beyaz) olufluna göre de¤iflir.  Ba-

kalitli mamuller en çok 250oC’ye kadar kullan›l›r. Bu s›cakl›ktan sonra bakalit yanmaya bafllar ve koku ç›kara-
rak uçar, liflerin ba¤lay›c›l›¤› yok olur. Yani malzeme flekilsiz (amorf) olur. S›cakl›¤›n daha artmas› halinde mal-

zemenin sar› rengi önce koyulafl›p kahverengiye dönüflür s›cakl›¤›n 500-550oC’yi bulmas› halinde bakalit ta-

mamen yok olur ve renk de beyaz olur. Beyaz ve sar› mamuller 550oC’den fazla olan s›cakl›klarda ergiyerek
cam topakç›¤› haline gelir. Bu durumdaki malzemenin art›k yal›t›m fonksiyonu kalmam›flt›r. Pratik olarak cam-
yünü yanmaz bir malzeme olmakla beraber, yap›lacak ifle (s›cakl›¤a) uygun malzeme tipi seçimine dikkat
edilmelidir.

7. Buhar Geçirimsizli¤i:
Bilindi¤i gibi her malzemenin kendine göre de¤iflen bir buhar difüzyon katsay›s› (μ) vard›r. Buhar› tamamen geçi-
ren malzemelerde bu katsay› 1, hiç geçirmeyenlerde ise ∞’dur. Is› yal›t›m› malzemelerinde bu katsay›n›n oldukça
yüksek olmas› aran›r. Camyününün (μ) de¤eri 1,2 olup buhar› kolay geçirir. Dolay›s›yla camyünü  ile teflkil edilmifl
bir konstrüksiyonda buhar ak›m› rizikosu varsa yal›t›m›n s›cak taraf›na buhar kesici bir malzeme (alüminyum folyo,
bitümlü karton, PVC, Polietilen vs.) konularak camyününün devaml› kuru kalmas› sa¤lanmal›d›r.

8. Ekonomiklik:
Camyünü, ekonomik yap›s›yla ve yüksek ›s› yal›t›m› özelli¤iyle genel olarak ekonomik olan ›s› yal›t›m malze-
meleri içinde yer al›r. Malzemenin fiyat›, yo¤unlukla direkt ilgili oldu¤undan az yo¤unluklu rulo malzemeler ol-
dukça ekonomik say›labilirken, yo¤unluk yükseldikçe fiyat da artar. Bu nedenle yo¤unlu¤u yüksek levha tipi
camyünlerinde ekonomiklik ayr›ca araflt›r›lmal›d›r. 

fiekil 2.10 Bakalitli Camyünü Levhafiekil 2.9 fiilte (Sanayi fiiltesi) fiekil 2.8 Çeflitli Camyünü
Malzemeleri (levha, flilte, boru)
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BAKAL‹TL‹ (SARI) CAMYÜNÜ (GLASS WOOL) [51]

1. Yo¤unluk: 10 ile 80 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda bakalitli camyünü için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ 

de¤erleri Çizelge 2.5’te verilmifltir.

Çizelge 2.5 Bakalitli Camyünü ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: 230oC’ye kadar

4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanmaz

b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1

• Kompozit Kaplamal›: Class 1

• Alüminyum Kaplama:Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 0

• Kompozit Kaplamal›: Class 0

• Alüminyum Kaplama:Class 0

5. Su Buhar› Geçifli: 

• Yal›t›m Malzemesi: 542 μgm/Nh

• Kompozit Kaplamal›/Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler:

a) Basma Mukavemeti: 1 ile 8 kN/m2’de %5 Deformasyon

b) Bükme Mukavemeti: N/A*

c) Gerilme Mukavemeti: N/A

7. Kal›nl›k Aral›¤›:

• Piyasada Bulunan: 20 ile 150 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 16 kg/m3 48 kg/m3 80 kg/m3

-20 0.031 0.028 0.028

10 0.037 0.030 0.031

20 0.040 0.032 0.032

50 0.047 0.035 0.035

100 0.065 0.044 0.042

* Bilinmiyor (non announced)
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BAKAL‹TS‹Z (BEYAZ) CAMYÜNÜ 
(GLASS WOOL NEEDLE MAT (E-GLASS TEXTILE TYPE)) [51]

1. Yo¤unluk: 130 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): 130kg/m3 yo¤unluktaki bakalitsiz camyünü için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ 

de¤erleri Çizelge 2.6’da verilmifltir.

Çizelge 2.6 Bakalitsiz Camyünü ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: 555oC’ye kadar
4. Yang›n Karakteristikleri: 

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanmaz
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: N/A
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: N/A

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: N/A
b) Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: N/A

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 5 ile 25 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 130 kg/m3

0 0.035
50 0.045
100 0.056
250 0.073
350 0.096
500 0.141
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2.7.2.2 Taflyünü (Rock Wool)
Ergimifl cam›n çeflitli metotlarla lif haline getirilmifl fleklidir. Çeflitli yöntemlerle üretilmektedir. Hammaddesi-
nin esas›n› silis kumu teflkil eder. Lif çaplar› 3-5 mikron aras›ndad›r. Çeflitli taflyünü malzemeler fiekil 2.11’de,
taflyünü boru ve dirsek elemanlar fiekil 2.12’de görülmektedir.

1. Genel Karakteristik:
Basalt, kireçtafl›, dolomit gibi minerallerden elde edilen lifli yal›t›m malzemeleridir. ‹lk olarak 1897’de Ameri-
ka’da yap›lm›fl, yal›t›m amac›yla 1927’de kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Birbirinden farkl› de¤iflik metodlarla üre-
tilmekle birlikte, üretim esas› camyününe benzer. Koyu gri rengi olan taflyünü bugün Avrupa’n›n hemen her
ülkesinde üretilmektedir. Lif çaplar› 5 mikron civar›nda olup, yo¤unluklar› 20-200 kg/m3 aras›ndad›r. Ancak
genellikle 30-100 kg/m3 yo¤unluklar› kullan›l›r. Camyününde oldu¤u gibi düflük yo¤unluklar rulo fleklinde,
yüksek yo¤unluklar levha fleklindedir. Optimum ›s› iletkenlik katsay›s› 100-120 kg/m3 aras›ndaki yo¤unluklar-
da elde edilir (Camyününde optimum yo¤unluk 60-65 kg/m3 idi). Kümes teline veya oluklu mukavvaya dikili
olan flilteleri genelde sanayi ekipmanlar›n›n yal›t›m›nda kullan›l›r. Camyününde lifler yatay olarak yer al›rken,
taflyününde her do¤rultuda yer al›r. Bu itibarla bas›nç mukavemeti camyününden daha fazlad›r.

2. Is› ‹letkenlik (λ):
Taflyününün ›s› iletkenli¤i TS-825’e göre λ = 0,040 W/mK olup camyünü ile ayn›d›r. Bu de¤er yap›lar için geçerli
olup sanayide kullan›m›nda camyününde oldu¤u gibi ortalama s›cakl›klara tekabül eden λ de¤erleri al›nmal›d›r.

3. Mekanik Özellikler:
Taflyününde bas›nç, kopma mukavemeti gibi özellikler, camyününde oldu¤u gibi yo¤unluklara göre de¤iflir.
Bu mukavemetler düflük yo¤unluklarda az, yüksek yo¤unluklarda genellikle fazlad›r. Ne var ki, lifli malzeme-
lerde malzemenin yo¤unlu¤unun kesin bir say› ile belirtilmesi, üreticiler aç›s›ndan çeflitli sak›ncalar do¤urur.
Bu nedenle üreticiler ürettikleri mal›n onlarca çeflidinde kg/m3 olarak yo¤unluk belirtmek yerine her malzeme-
ye baflka baflka isim koyarak tan›mlamay› tercih ederler. Bu bak›mdan katalog incelendi¤inde yap›lacak ifle
uygun malzemeyi yo¤unlu¤a de¤il, malzeme kod ad›na göre seçmek zorunlulu¤u ortaya ç›kar. Danimarka
Rockwool RP-SD çat› levhas›n›n bas›nç alt›nda kal›nl›k kayb› flöyledir:

500 N/m2’de %0,8
1000 N/m2’de %1,2
1500 N/m2’de %1,6
2000 N/m2’de %2,0
3000 N/m2’de %2,7

Yüksek yo¤unluklu (çok sert) Rockwool teras çat› levhalar›n›n bas›nç gerilmesi 65 kN/m2’den, kopma muka-
vemeti ise 10 kN/m2’den büyüktür [48]. 
Tüm lifli malzemelerde oldu¤u gibi taflyününde de malzemenin buhar difüzyon direnci çok düflük olup
μ = 1,1 - 1,4 aras›ndad›r. Ancak alüminyum-folyo kapl› tiplerinde bu de¤er μ = ∞’a ulafl›r.

4. Suya Karfl› Duyarl›l›k:
Taflyünü de camyünü gibi aç›k gözenekli bir malzemedir. Malzemenin %99’unu hava bofllu¤u kapsar. Bu iti-
barla önlem al›nmazsa kolay ›slan›r. Ancak baz› taflyünü tiplerinde malzemenin içine su reddedici silikon ka-
t›l›r. Bu tip malzemelerin ›slanmad›¤› iddia edilmektedir.

5. Kimyasal Maddelere Karfl› Duyarl›l›k:

Bilefliminde kalsiyum bulunan taflyünü cinsleri sert asitlere karfl› dayan›kl› de¤ildir. E¤er bilefliminde kükürt varsa,
temas etti¤i metal yüzeylerde korozyon yapar. Bu nedenle kritik projelerde malzemenin bileflimi iyi incelenmelidir.
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6. S›cakl›¤a Dayan›m› ve Yanma Durumu:
Genel olarak s›cakl›¤a dayan›m› camyününden fazla olup 1000oC’ye kadar ulaflabilir. Bilefliminde bakalit var-
sa en fazla kullan›m s›cakl›¤› 200-250oC, yoksa 1000oC’dir. Ancak malzemede ka¤›t, mukavva, bitümlü karton,
kraft ka¤›tl› alüminyum folyo kapl› ise bu takdirde kaplama yüzeyindeki s›cakl›¤›n kaplama malzemesinin da-
yanabilece¤i s›cakl›¤› aflmamas›na dikkat edilmelidir ki, bu s›cakl›klar 80-100oC civar›ndad›r. Genel olarak tafl-
yünü yanmaz bir malzeme olmakla beraber, camyününün ilgili paragraf›ndaki hususlara dikkat edilmelidir.

7. Buhar Geçirimsizli¤i:
Taflyünü de camyünü gibi ayn› yap›ya sahip oldu¤undan μ de¤eri düflüktür. Bu de¤er 1,1 ile 1,4 aras›nda
de¤iflir [48]. Bu nedenle buhar difüzyonu riski olan uygulamalarda taflyününün s›cak taraf›na buhar geçirme-
yen bir malzeme (Örne¤in, Alüminyum-folyo) getirilmelidir.

8. Ekonomiklik:
Asl›nda taflyününün maliyeti camyününün maliyetinden yaklafl›k yar› yar›ya ucuzdur. Ne var ki, taflyününde
yo¤unluklar camyününe oranla yaklafl›k iki kat fazlad›r. Bu nedenle fiyatlar eflitlenmifl olur. Ancak ithal edilen
taflyünlerini her ithalatç› de¤iflik fiyatlarla piyasaya arz etmektedir. Dolay›s›yla sat›n almadan önce piyasa
araflt›rmas› yapmak do¤ru olur.

fiekil 2.11 Çeflitli Taflyünü Malzemeler fiekil 2.12 Taflyünü Boru ve Dirsek 
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TAfiYÜNÜ (DÜfiÜK YO⁄UNLUKLU) ROCK WOOL (LOW DENSITY) [51]

1. Yo¤unluk: 23-80 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda taflyünü için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ de¤erleri 
Çizelge 2.7’de verilmifltir.

Çizelge 2.7 Düflük Yo¤unluklu Taflyünü ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: 0 ile 800oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanmaz
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 542 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal› / Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler: 45 kg/m3 60 kg/m3 80 kg/m3

a) Basma Mukavemeti: 3 7.5 10.5
b) Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: N/A

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 20 ile 120 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 23 kg/m3 33 kg/m3 45 kg/m3 60 kg/m3 80 kg/m3

10 0.037 0.035 0.033 0.033 0.033

50 -- 0.043 0.040 0.039 0.038

100 -- 0.055 0.050 0.047 0.045

200 -- -- -- 0.070 0.066

300 -- -- -- -- --

400 -- -- -- -- --
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TAfiYÜNÜ (YÜKSEK YO⁄UNLUKLU) ROCK WOOL (HIGH DENSITY) [51]

1. Yo¤unluk: 100-200 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i(λ) : Çeflitli yo¤unluklarda taflyünü için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ de¤erleri 
Çizelge 2.8’de verilmifltir.

Çizelge 2.8 Yüksek Yo¤unluklu Taflyünü ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: 0 ile 800oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Genellikle Yanmaz
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 542 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler: 100 kg/m3 140 kg/m3 200 kg/m3

a) Basma Mukavemeti: 13 14.5 16
b) Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: N/A

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 20 ile 120 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 100 kg/m3 140 kg/m3 200 kg/m3

10 0.033 0.033 0.034
50 0.037 0.037 0.038
100 0.044 0.044 0.043
200 0.064 0.060 0.059
300 0.088 0.081 0.079
400 0.122 0.106 0.100
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2.7.2.3 Seramik Yünü (Ceramic Fibre)
Seramik yünü çok yüksek s›cakl›klarda kullan›lan lifli bir malzemedir. Taflyününün kullan›lamad›¤› 1.200-

1.400oC s›cakl›klar için kullan›l›r. 

Rulo, levha, dökme flekillerinde bulunur. Beyaz renklidir. Yo¤unlu¤u malzemenin flekline göre 100-150 kg/m3

aras›nda de¤iflir. Yumuflak bir malzeme olup, levha tiplerinin dahi bas›nca dayan›m› fazla de¤ildir. En önem-
li özelli¤i yüksek s›cakl›¤a dayanabilmesidir.160 kg/m3 yo¤unluktaki rulo tiplerinin ›s› iletkenlikleri Çizelge
2.9’da verilmifltir [48].

Çizelge 2.9 160 kg/m3 Yo¤unluktaki Rulo Tipi Seramik Yününün Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

Seramik yünü yanmaz. Hidroflorik asit ve fosforik asit d›fl›nda di¤er asitlerden etkilenmez. Islanma ve di¤er

özellikler bak›m›ndan di¤er lifli malzemelere benzer nitelikler tafl›r. Ülkemizde üretimi olmay›p, ithal edilmek-

tedir. Fiyat yönünden tüm lifli malzemelere oranla en pahal› olan›d›r.

Seramik yünü, di¤er lifli malzemelerde oldu¤u gibi rulo, levha, halat vs. fleklinde bulunur. Prefabrik boru ha-
linde üretilemez.

Çeflitli Seramik Yünü malzemeler fiekil 2.13’te gösterilmifltir.

fiekil 2.13 Çeflitli Seramik Yünü Malzemeler

Ortalaka S›cakl›k oC λ (W/mK)

400 oC 0,0688

600 oC 0,0946

800 oC 0,1376

1000 oC 0,1806

1200 oC 0,2752
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SERAM‹K YÜNÜ (SERAMIC FIBRE) [51]

1. Yo¤unluk: 64 ile 192 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda Seramik Yünü için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ 

de¤erleri Çizelge 2.10’da verilmifltir.

Çizelge 2.10 Seramik Yünü ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: 1250oC’ye kadar
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanmaz
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

a) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 542 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal› / Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: 2.5 kN/m2’de %10 Deformasyon (128 kg/m3)
b)Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: 65 kN/m2

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 6 ile 50 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 64 kg/m3 96 kg/m3 128 kg/m3

100 -- 0.041 0.030

300 -- 0.079 0.06

600 0.18 0.14 0.12

800 0.27 0.22 0.18

1000 0.42 0.36 0.28
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2.7.2.4 Koyun Yünü (Sheep Wool)

1. Genel Karakteristik:
Lifli malzemelerin sa¤l›k ve çevre flartlar›na iliflkin tart›flmalar yal›t›m malzemesi olarak alternatif aray›fllar or-
taya koymufltur. Koyun yünü do¤al bir yal›t›m malzemesi olarak ortaya ç›km›flt›r. Koyun yününden yap›lm›fl
malzemeler de¤iflik kal›nl›klarda yal›t›m malzemesi olarak kullan›ma sunulmaktad›r. Liflerin dikey olarak yer-
lefltirilmesi durumunda yo¤unlu¤u 13 kg/m3’e kadar indirilebilmifltir. Çeflitli koyun yünü malzemeler 
fiekil 2.14’te gösterilmifltir.

2. Is› ‹letkenli¤i (λ):
Koyun yününden oluflan yal›t›m fliltelerinin ›s›l iletkenli¤i, kal›nl›k ve imalat durumuna göre 0,037-0,044 (W/mK)
aras›nda de¤iflmektedir.

3. Mekanik Özellikleri:
Koyun yünü lifleri insan saç›n›n 1/30’u kadar ince olup, elastik, sa¤lam, k›vr›labilen, yaylanma özelli¤i olan bir
yap›ya sahiptir.

4. Di¤er Özellikleri:
Çiftliklerden toplanan yünler sabun ve soda ile y›kanarak güvelere karfl› “mitin” ad› verilen madde ile korunmak-
tad›r. Yang›n aç›s›ndan DIN 4102’ye göre B2 s›n›f›ndad›r. Hafif olup uygulanmas› kolayd›r. Yayg›n olarak çat› mer-
tekleri aras›nda, çat› aras› döflemesi üzerinde, duvar ve döflemelerin de¤iflik konstrüksiyonlar›nda uygulan›r.

Daemwool firmas›nca pazarlanan koyun yünleri için verilen baz› özellikler Çizelge 2.11’de gösterilmifltir.

Çizelge 2.11 Koyun Yünü ‹çin Verilen Baz› Özellikler

fiekil 2.14 Çeflitli Koyun Yünü Malzemeler

Tip Lif Durumu Kal›nl›k
(cm)

Is› ‹letkenli¤i
W/mK

U de¤eri
(W/m2K)

Genifllik
(cm)

Uzunluk
(cm)

Alan›
(m2)

DWS4/100 Dikey 4 0.044 1.1 90 500 4.5

DWS8/100 Dikey/dikey 8 0.044 0.55 90 500 4.5

DWL4/100 Dikey 4 0.037 0.93 90 500 4.5

DWL8/100 Dikey/dikey 8 0.039 0.49 90 500 4.5
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2.7.2.5 Genlefltirilmifl Polistren (Expanded Polystrene - EPS)

Polistiren sert köpük, yapay organik bir ›s› yal›t›m malzemesi olup, ilk kez 1952 y›l›nda Alman BASF firmas›
taraf›ndan üretilmifl ve Styropor ad› alt›nda dünyaya yay›lm›flt›r. Zamanla Shell, Höchst, CdF Chemie gibi di-
¤er firmalar taraf›ndan da üretilerek de¤iflik marka adlar› almas›na karfl›l›k, Türkiye’deki ad› Styropor olarak
kalm›flt›r. Styropor termo-plastik bir malzemedir. Ülkemizde ilk olarak 1960’l› y›llar›n bafl›nda so¤uk hava de-
polar› ile ticari buzdolab› üreticilerinin ihtiyac›n› karfl›lamak üzere üretilmeye bafllanm›fl ve çok uzun y›llar
(1986’ya kadar) sadece bu sektörlerde kullan›lm›flt›r. Di¤er ülkelerde bafllang›çtan itibaren inflaatlarda da kul-
lan›lan bu malzeme, Türkiye’de ancak 1986’dan sonra inflaatlara girebilmifltir. Bugün di¤er ülkelerde olsun,
Türkiye’de olsun inflaatlarda en çok kullan›lan yal›t›m malzemelerinin öncülerindendir. Bunun nedeni, her tür-
lü ›s› yal›t›m malzemelerinin en ucuzu oluflu ve haiz oldu¤u teknik özellikleridir. 

1. Genel Karakteristik:

Styropor mamulleri beyaz renkli levhalar halindedir. Standart levha ölçüleri 50x100 cm olmakla beraber daha
büyük ölçülerde de (50x200, 100x100, 100x200...) üretilmektedir. Kal›nl›klar› 1x10 cm. aras›nda, yo¤unluklar›
ise 10-30 kg/m3 aras›nda de¤iflir. Ülkemizde genellikle ç›plak olarak pazarlan›rken di¤er ülkelerde çeflitli mal-
zemelere kaplanm›fl olarak sat›lmaktad›r. Üretiminde polistrenden baflka hammadde yoktur. 1 m3 styropor
blo¤unda milyarlarca adet küçük, kapal› gözenekli hava boflluklar› vard›r. Her tür yal›t›m malzemesinde oldu-
¤u gibi styroporda da esas ›s› yal›t›m›n› bu bofllukçuklar sa¤lar. Polistirenin fliflirme metodu ile üretilenine “ex-
panded polistren (EPS) = Styropor”, extrude metodu ile üretilenine “extruded polistren (XPS)= Styrofoam-
Styrodur” denilir.

Expanded polistren önce blok olarak fliflirilir, sonra bloktan levhalar kesilir. Extruded metodunda ise banttan
devaml› ürün al›n›r. Blok styropordan ayr›ca prefabrik Boru-Styropor elde edilir. Bundan baflka expanded po-
listiren özel flekil veren makinelerde ambalaj ve ›s› yal›t›m malzemesi olarak da üretilir. Styropor ülkemizde 
TS 7316 nolu Türk Standard›na göre üretilmektedir.

2. Is› ‹letkenli¤i (λ):
Styroporun en önemli özelli¤idir. Tüm ›s› yal›t›m malzemeleri içinde ›s› iletkenlik katsay›s› en düflük (en iyi)
olanlar›ndand›r. TS 7316’ya göre yo¤unlu¤un de¤iflmesi ile λ de¤erinde küçük de¤ifliklikler vard›r.
Styroporun 10o C deney s›cakl›¤›nda yo¤unlu¤a ba¤l› olarak ›s› iletkenli¤i fiekil 2.15’te, 20 kg/m3 yo¤unlukta-
ki styroporun s›cakl›¤a ba¤l› olarak ›s› iletkenli¤i fiekil 2.16’da verilmifltir.

fiekil 2.15 Styroporun 10oC Deney S›cakl›¤›nda Yo¤unlu¤a Ba¤l› Olarak Is› ‹letkenli¤i 
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fiekil 2.16 20 kg/m3 Yo¤unluktaki Styroporun S›cakl›¤a Ba¤l› Olarak Is› ‹letkenli¤i

So¤uk hava deposu yal›t›m›nda kullan›lacak styropor için TS-7316 daki λ de¤eri al›nmaz. Deponun gerçek
so¤uklu¤una göre bulunacak ortalama s›cakl›¤a tekabül eden λ al›n›r.

3. Yo¤unluk:
Expanded Polistrende yo¤unluklar 10-30 kg/m3 aras›ndad›r. ‹stenirse 60 kg/m3 yo¤unlu¤a kadar ç›k›labilir.
Yo¤unlu¤un artmas›yla bas›nç dayan›m›, buhar geçirimsizli¤i ve fiyatlar› artar. En çok tüketilen (%80) yo¤un-
lu¤u 10 kg/m3 olan›d›r.

4. Mekanik Özellikler: Çizelge 2.12’de verilmifltir.

Çizelge 2.12 Genlefltirilmifl Polistren ‹çin Mekanik Özellikler

5. Kimyasal Maddelere Karfl› Duyarl›l›k:
Genel olarak tüm yap› malzemeleriyle kolayca ba¤dafl›r. Ancak baz› çözücü maddelerle (tiner vs.) asitlere
karfl› dayan›ks›zd›r. Zorunlu hallerde üretici firmalardan genifl bilgi al›nmas› önerilir.

6. S›cakl›¤a Dayan›m› ve Yanma Durumu [48]:
Styropor yan›c› bir malzemedir. Ancak içine özel maddeler kar›flt›r›larak zor alev al›c› veya kendi kendine sö-

nen tipleri de mevcuttur (B1). En çok 80-85oC’ye kadar kullan›lmaktad›r. Daha fazla s›cakl›klarda malzeme

yumuflamaya bafllar. K›sa süreli olarak 100oC’ye kadar kullan›labilir. 

Styroporun kullan›ld›¤› yerde bir süre sonra kendi kendine yok oldu¤u fleklinde gerçe¤e uymayan bir inan›fl
vard›r. Asl›nda styropor do¤ru yerde, do¤ru yo¤unlukta ve kusursuz iflçilikle uygulan›rsa kendi kendine yok
olmas› gibi bir durum bahis konusu olamaz. Styropor termoplastik bir malzemedir. Tüm plastik maddeler gi-

bi belirli bir s›cakl›ktan sonra (85oC) yumuflamaya bafllar. Bu yumuflama olay› düflük yo¤unluklarda (bas›nca

Yo¤unluk (kg/m3) 10 15 20 25 30

Bas›nç Dayan›m› (N/mm2)
(%10 deformasyonda) 0,06 0,09 0,14 0,18 0,22

Bas›nç Dayan›m› (N/mm2)
(<%2 deformasyonda) -- 0,018 0,028 -- 0,053

Makaslama Dayan›m› (N/mm2) 0,06 0,10 0,14 0,18 0,20

Bükülme Dayan›m› (N/mm2) 0,12 0,18 0,27 0,36 0,46

Çekme Dayan›m› (N/mm2) 0,18 0,28 0,35 0,45
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dayan›ks›z veya az dayan›kl›) daha belirgindir. Bas›nç alt›nda kullan›lmamas› gereken en düflük yo¤unluk
olan 10 kg/m3’lük malzeme teras gibi yüksek s›cakl›k gelen yerlerde kullan›l›rsa do¤al olarak bas›nc›n da et-
kisiyle yumuflar ve kal›nl›k kaybeder. Bu tür yerlerde yüksek yo¤unlukta (20-30 kg/m3) bas›nca dayan›m› faz-
la olan styropor kullan›l›rsa ne yumuflama ve ne de kal›nl›k kayb› meydana gelir.

7. Suya Karfl› Duyarl›l›k:
Malzeme kapal› gözenekli oldu¤undan ve küreciklerin çeperleri suyu geçirmedi¤inden genel olarak su alma yüz-
desi son derece düflüktür. Ancak üretim s›ras›nda küreciklerin birbirine iyi yap›flmamas› halinde ve bloktan levha
kesilirken levha yüzeyinde kalan kesilmifl yar›m küreler aras›nda su kalabilir. Yo¤unluk artt›kça küreler de birbirine
daha s›k› yap›flaca¤›ndan su alma oran› gittikçe azal›r. Bir y›l süreyle tamamen su içine bat›r›lm›fl styroporun (ki in-
flaatta böyle bir durum düflünülemez) hacmen su alma yüzdeleri Çizelge 2.13’te verilmifltir [48].

Çizelge 2.13 Bir Y›l Süre ‹le Tamamen Su ‹çine Bast›r›lm›fl Sytroporun Hacmen Su Alma Yüzdeleri

Bunun d›fl›nda malzeme higroskopik ve kapiler de¤ildir.

8. Buhar Geçirimsizli¤i:
Yo¤unlu¤a ba¤l› olarak buhar geçirimsizlik faktörü Çizelge 2.14’te verilmifltir [48].

Çizelge 2.14 Sytroporun Yo¤unlu¤una Ba¤l› Buhar Geçirimsizlik Faktörleri

9. Ekonomiklik:
Expanded polistiren, tüm modern yal›t›m malzemeleri aras›nda fiyat yönünden en ucuz olan›d›r. Fiyat fark›n›
bulmak için di¤er malzemelerin m3 fiyat›n› saptamak ve eflde¤er kal›nl›klara göre m2 fiyat hesab› yapmak ge-
rekir. Yo¤unluk azald›kça ucuzluk oran› artar (Bu sebepten en çok kullan›lan styropor 10 kg/m3 olan›d›r).
Prensip olarak bas›nç gelmeyen yerlerde daha düflük yo¤unlukta EPS kullan›labilirken, bas›nç gelen yerler-
de yüksek yo¤unluktaki tipleri tercih edilmelidir.

Yal›t›m malzemelerinin fiyat fark›n› belirli bir esasa göre saptayabilmek için, malzemelerin λtest de¤erlerine gö-

re de¤il, λhesap de¤erlerine göre bulunacak eflde¤er kal›nl›klar dikkate al›nmal›d›r. Çünkü her malzemenin λtest

de¤eri ile λhesap de¤eri farkl›d›r. Genlefltirilmifl polistren tanecikleri  fiekil 2.17’de, çeflitli genlefltirilmifl

polistren levha örnekleri fiekil 2.18’de gösterilmifltir.

Yo¤unluk (kg/m3) 10 kg/m3 15 kg/m3 20 kg/m3 30 kg/m3

Su alma yüzdesi (%) 4,75 3,0 2,3 2,0

Yo¤unluk (kg/m3) 10 kg/m3 15 kg/m3 20 kg/m3 30 kg/m3

Buhar geçirimsizli¤i (μ) 15/30 20/50 30/70 40/100

fiekil 2.17 Genlefltirilmifl
Polistren Tanecikleri (Polibox)

fiekil 2.18 Çeflitli Genlefltirilmifl
Polistren Levha Örnekleri
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GENLEfiT‹R‹LM‹fi POL‹STREN (EXPANDED POLYSTRENE - EPS) [51]

1. Yo¤unluk: 15-30 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda genlefltirilmifl polistren için λ de¤erleri Çizelge 2.15’te 
verilmifltir.

Çizelge 2.15 Genlefltirilmifl Polistren ‹çin Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -100 ile 80oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: -
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: -
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 25 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: 70 kN/m2’de %10 Deformasyon
b) Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: N/A

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 13 ile 610 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 15 kg/m3 20 kg/m3 25 kg/m3 30 kg/m3

10 0.038 0.035 0.033 0.033
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2.7.2.6 Ekstrude Polistren (Extruded Polystrene – XPS) [48]
Polistiren sert köpü¤ün banttan çekilerek üretilen tipidir. Çeflitli firmalar çeflitli yöntem ve renkte bu malzeme-
yi üretmektedir.

1. Genel Karakteristik:
Bu malzemelerin hücre yap›lar› ve da¤›l›m› homojendir. Is› iletkenlik katsay›lar› EPS’ye oranla biraz daha dü-
flüktür. Levhalar›n yüzeyleri düz, pürüzlü veya bask›l› olup su alma durumlar› EPS’ye oranla daha azd›r. Yo¤un-
luklar› 25-50 kg/m3 aras›nda de¤iflmektedir. En önemli özelliklerinden biri de bas›nca olan mukavemetinin faz-
lal›¤›d›r. Ayr›ca buhar geçirimsizlik faktörü de yüksektir. 

2. Is› ‹letkenli¤i (λ):
30-36 kg/m3 aras›nda de¤iflen yo¤unluklar› ve çeflitli yüzey özellikleri ile λlab.= 0,028-0,031 W/mK’lik ›s› iletken-
lik katsay›s›na sahiptir [52]. Yo¤unlu¤un artmas›yla λhesap de¤eri de de¤iflir [48].

3. Mekanik Özellikler:
Ekstrüde polistren ›s› yal›t›m levhalar›n›n, gezilen teras çat›lar ve döflemeler gibi üzerine yük gelen uygulamalarda
ve otopark gibi hareketli yüke maruz kalan yerlerde rahatl›kla kullan›labilmesi için yüksek bas›nç dayan›ma sahip-
tir. TS 11989 EN 13164’e göre %10 deformasyonla minimum bas›nç dayan›m› 200 kPa olmal›d›r (C2 s›n›f›) [52].

4. Suya Karfl› Duyarl›l›k:
Malzeme çok s›k› kapal› gözenekli bir yap›ya sahip oldu¤undan su alma durumu fevkalade düflüktür. Genel-
likle su alma yüzdesi hacminin %1’inin alt›ndad›r. Bu nedenle ters teras çat› sistemleri için iyi bir yal›t›m malze-
mesidir (Bilindi¤i üzere ters teras çat› sisteminde su yal›t›m› ›s› yal›t›m›n›n üzerinde de¤il alt›ndad›r). Malzeme
higroskopik veya kapiler de¤ildir.

5. Kimyasal Maddelere Karfl› Duyarl›l›k:
Plastik esasl› oldu¤undan birçok kimyasal maddeye karfl› duyarl›d›r. Bilhassa tiner gibi çözücü maddeler, ba-
z› yap›flt›r›c›larla birlikte kullan›lmamal›d›r. Gere¤inde ilgili firmadan bilgi al›nmal›d›r. 

6. S›cakl›¤a Dayan›m› ve Yanma Durumu:
Ekstrude polistrenin içinde alevlenmeyi önleyici madde vard›r, bu nedenle zor yan›c›d›r (B1). Ülkemizde yap› mal-
zemeleri için bir yanma standard› bulunmad›¤›ndan Alman DIN 4102 no’lu yang›n standard›na göre B1 s›n›f›na gi-
rerler [48]. Nakliye, depolama ve kullan›m safhalar›nda malzemenin yanmaz oldu¤unu san›p atefle ve aleve karfl›
tedbirsiz davran›lmamal›d›r. Keza uzun süreli aç›k depolamadan kaç›nmal›, güneflin direkt ultraviyole ›fl›nlar›n›n mal-
zeme yüzeylerini tahrip etti¤i bilinmelidir. 75-80oC’ye kadar rahatl›kla kullan›labilir.

7. Buhar Geçirimsizli¤i (μ):
Buhar geçirimsizlik faktörü (μ) yo¤unlu¤a göre de¤iflir.
En düflük yo¤unluk (25 kg/m3) için μ = 80-150
En yüksek yo¤unluk (45 kg/m3)için μ = 150-220
Bask›l› yüzey özelli¤ine sahip XPS ›s› yal›t›m levhas› fiekil 2.19’da gösterilmifltir.

fiekil 2.19 Bask›l› Yüzey Özelli¤ine Sahip XPS Is› Yal›t›m Levhas›
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EKSTRUDE POL‹STREN (EXTRUDED POLYSTRENE - XPS) [51]

1. Yo¤unluk: 28-45 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda ekstrude polistren için λ de¤erleri Çizelge 2.16’da verilmifltir.

Çizelge 2.16 Ekstrude Polistren ‹çin Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -50 ile 80oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: -
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) DIN 4102’ye göre: B1 Zor alevlenen 
d) Bina Yönetmelikleri:

• Yal›t›m Malzemesi: - 
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 0.15 ile 0.075 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler:  28 kg/m3 38 kg/m3 45 kg/m3

a) Basma Mukavemeti: 250kPa 500kPa    700kPa
b) Bükme Mukavemeti: 450kPa 650kPa 800kPa
c) Gerilme Mukavemeti: 365kPa 465kPa 900kPa

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 20 ile 60 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 28 kg/m3 32 kg/m3 38 kg/m3 45 kg/m3

10 0.027 0.028 0.025 0.026
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2.7.2.7 Poliüretan Köpük (Polyurethane Foam)

1. Genel Karakteristik [48]:
Poliüretan iki kimyasal maddenin (poliol ve izosiyonat) kar›fl›mlar› s›ras›nda havan›n yard›m›yla köpürüp sert-
leflmesinden elde edilen plastik esasl› bir köpüktür. Genellikle levha halinde bulunmakla beraber, prefabrik
boru fleklinde oldu¤u gibi form verilmifl flekillerde de bulunabilir. Yerinde püskürtme metodu ile de uygulan-
maktad›r.

Poliüretan sar› renklidir. Hücrelerin %95’i kapal› gözeneklidir. 30-200 kg/m3 aras›ndaki yo¤unluklarda, çeflitli
maksatlar için üretilebilir. Yap› yal›t›mlar› için 30-40 kg/m3 yo¤unluklarda olan› kullan›l›r.

Levhalar›n tek tarafl› ›s›nmas› durumunda flekil deformasyonu görülür. Bu nedenle her iki yüzünün baflka bir
malzeme ile (ka¤›t, bitümlü ka¤›t, PVC, alüminyum folyo) kaplanmas› do¤ru olur.

Poliüretan malzeme örnekleri fiekil 2.20’de gösterilmifltir.

2. Is› ‹letkenli¤i (λ):
Poliüretan›n ›s› iletkenli¤i çok düflüktür. Hatta baz› üreticiler λ = 0,012-0,013 W/mK gibi vermektedirler. Oysa
bu de¤er malzemenin ilk üretildi¤i andaki de¤eri olup aradan zaman geçince λ de¤eri yükselerek de¤iflir. Ola-
y›n esas› fludur: Poliüretan ilk üretildi¤i anda içindeki itici gaz›n λ de¤erinin çok düflük olmas› nedeniyle mal-
zemenin λ de¤eri de gerçekten düflük ç›kar. Ancak zamanla itici gaz difüzyon yolu ile d›flar› ç›kar ve yerini ha-
va doldurur. Böylece λ de¤eri de yükselir. Bu nedenle standartlar›n belirledi¤i de¤erler esas al›nmal›d›r.

Öte yandan son y›llarda sera etkisi yapmas› nedeniyle poliüretan köpük yap›m›nda itici gaz olarak kullan›lan
ve CFC içeren R-11 gaz› kullan›lmas› baz› ülkelerde yasaklanm›flt›r. Bunun yerine CFC içermeyen CO2 gaz›

kullan›l›r. Ancak, bu tür üretimde maliyet %10 kadar artarken λ de¤erlerinde küçük yükselmeler (kötüleflme-
ler) görülmektedir. 

3. Mekanik Özellikler:
Poliüretan köpü¤ün yo¤unlu¤u 30-200 kg/m3 aras›nda ayarlanabilir. Yal›t›m için kullan›lan levhalar›n 
32 kg/m3’ten az olmamas› önerilmektedir. Aksi halde flekil de¤iflimleri gösterebilir. 

fiekil 2.20 Poliüretan Malzeme Örnekleri
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Bas›nç dayan›mlar› yo¤unluklara göre flöyledir [48]:

Yo¤unluk (kg/m3) Bas›nç (kg/cm2)
30 1,5-2,0
50 4,0

100 10,0
200 25,0

‹nflaatlarda kullan›lan yo¤unluklar genellikle 30-40 bazen de 50 kg/m3’tür. Yo¤unluk artt›kça fiyat› da önemli
ölçüde yükselir.

4. Suya Karfl› Duyarl›l›k:
Malzemenin bünyesine su alma durumu az olmakla beraber yine de EPS’den fazlad›r. 24 saat suya dald›r›l-
m›fl numune hacminin %0,2 - 1,0’i kadar su al›rken, birkaç haftal›k numunelerde bu oran %3 - %5 civar›nda-
d›r. Buhar difüzyonu yolu ile ›slanma durumu oldukça yüksek oldu¤undan (λ =40-50), levhalar ya buhar s›z-
d›rmaz flekilde kaplanmal› veya muhtemel gerilmelere karfl› önceden önlem al›nmal›d›r. Yerinde püskürtme
köpüklerde ise λ =3-8’dir.

5. Kimyasal Maddelere Karfl› Duyarl›l›k:
Poliüretan köpük hafif asitlere, benzine, mazota, alkalilere ve deniz suyuna karfl› dayan›kl›d›r. E¤er bir kuflku
varsa üretici firmaya dan›fl›lmal›d›r.

6. S›cakl›¤a Dayan›m› ve Yanma Durumu:

Levhalar 110-120oC s›cakl›¤a kadar devaml› dayan›kl›d›r. S›cakl›¤a dayan›m aç›s›ndan EPS’e göre önemli

fark vard›r. -200oC’ye kadar so¤uk ifllerde de kullan›labilir. Bir petrol ürünü oldu¤undan asl›nda yan›c›d›r. Üre-

tim s›ras›nda konulan alev almay› zorlaflt›r›c› maddelerle “zor alev alabilen” (B1 S›n›f›) hale getirilir.

7. Ekonomiklik:
Salt yal›t›m malzemesi olarak di¤er yal›t›m malzemelerine (lifli malzemeler, EPS) oranla ucuz say›lmasa dahi
haz›r prefabrik elemanlar olarak (metal kapl› sandviç paneller gibi) iflçilikten ve zamandan çok kazand›r›r.
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R‹J‹T POL‹ÜRETAN KÖPÜK (RIGID POLYURETHANE FOAM - PUR) [51]

1. Yo¤unluk: 35-50 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda rijit poliüretan köpük için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ 

de¤erleri Çizelge 2.17’de verilmifltir.

Çizelge 2.17 Rijit Poliüretan Köpük ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -180 ile 110oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 4
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: N/A
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: N/A

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 20 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler: 35 kg/m3 40 kg/m3 50 kg/m3

paralel dik paralel dik paralel dik
a) Basma Mukavemeti: 172 100 260 200 350 250
b) Bükme Mukavemeti: 300 250 415 380 550 450
c) Gerilme Mukavemeti: 250 200 540 390 650 400
7. Kal›nl›k Aral›¤›:

• Piyasada Bulunan: 15 ile 150 mm

Is› Yal›t›m›na Girifl

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 35 kg/m3 40 kg/m3 50 kg/m3

-150 0.016 0.016 0.016

-50 0.022 0.022 0.022

0 0.021 0.021 0.021

10 0.023 0.023 0.023

50 0.026 0.026 0.026

100 0.032 0.032 0.032
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2.7.2.8 Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü (Elastomeric Rubber Foam) [52]

1. Genel Karakteristik:
Kauçuk köpü¤ü esasl›, elastomerik yal›t›m ürünleri ülkemize 9-10 y›l önce gelmifl olmas›na ra¤men kullan›m›
gittikçe yayg›nlaflmaktad›r. Tamamen esnek, kapal› hücreli, genlefltirilmifl siyah sentetik kauçuk boru ve lev-
halard›r. Bünyesindeki yüksek orandaki sentetik kauçu¤un sayesinde farkl› uygulama alanlar›nda kullan›la-
cak elastikiyet ve esnekli¤i sa¤lar. S›cak borularda ›s› kayb›n›, so¤uk borularda ise ›s› kazanc›n› önemli mik-
tarda azalt›r.

2. Is› ‹letkenli¤i (λ):
Elastomerik kauçuk köpü¤ü için, kullan›ld›¤› s›cakl›klara ba¤l› olarak, ›s› iletim katsay›s› de¤erleri afla¤›daki
gibi verilmektedir: 

λ − 20 oC = 0,034 W/mK 
λ 0 oC  = 0,036 W/mK
λ + 20 oC = 0,038 W/mK

3. Mekanik Özellikleri:
Yo¤unlu¤u 60–80 kg/m3 (4-5 lb/ft3) aras›nda olup, mükemmel bir esnekli¤e sahiptir.

4. Suya Karfl› Duyarl›l›¤›:
DIN 1988/7’de yal›t›m malzemelerinin olabildi¤ince nötr olmas›; ayr›ca suda çözünen klorlar NH3 ve NOx’in,
yal›t›m malzemesi bünyesinde belirtilen oranlardan fazla olmamas› gerekti¤i belirtilmektedir. Kauçuk köpü¤ü
esasl› elastomerik yal›t›m ürünleri DIN 1988/7 sertifikas›n› alabilmekte ve korozyon riski en az olan malzeme-
ler s›n›f›nda bulunmaktad›r.

Kapal› gözenekli oldu¤u için bünyesine pratik olarak su almaz.

5. Kimyasal Maddelere Karfl› Duyarl›l›k:
Elastomerik kauçuk köpü¤ü genel olarak, kimyasallara (ya¤, madeni ya¤) karfl› dayan›kl›d›r. Gerekti¤inde
üretici firmadan bilgi al›nmal›d›r. 

6. S›cakl›¤a Dayan›m› ve Yanma Durumu:
Bir ›s› yal›t›m malzemesinde yang›n an›nda aranmas› gereken temel özellikler olan tutuflabilirlik, yüzeyde alev yay›l-
ma h›z› ve yang›n s›n›f› için BS’lere uygun sertifikasyonlar› al›nabilmektedir. Elastomerik kauçuk köpü¤ü ürünlerinde 

BS 476 Part 5 Class P
BS 476 Part 6 Class 0 Class 0
BS 476 Part 7 Class 1

üretimleri yap›labilmektedir. 

7. Buhar Geçirimsizli¤i:

Elastomerik kauçuk köpü¤ü yal›t›m malzemeleri aras›nda; buhar geçirimsizli¤i yüksek malzemelerdendir. Su bu-

har› geçirgenli¤i, 0,21 – 0,07 μgm/Nh olup, su buhar› geçirgenlik direnci katsay›s› μ de¤eri, 3.000 - 10.000 ara-

s›ndad›r. Bu de¤erler, kullan›lan kauçuk köpü¤ü s›n›f›na göre de¤iflmektedir. Is› yal›t›m malzemeleri aras›nda su

buhar› geçirimsizli¤i bak›m›ndan nitelikli bir malzeme olup, yo¤uflma problemi olan yerlerde özellikle önerilmek-

tedir. 



8. Türkiye’de Üretilen Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Çeflitleri:

a) Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Borular›:
Elastomerik kauçuk köpü¤ü malzemeden boru fleklinde imal
edilmifl ve çelik borularda 4 inch’e kadar kullan›labilen tamamen
fleksible prefabrik boru yal›t›m malzemesidir. Küften ve mikroor-
ganizmalardan etkilenmez. So¤uk hat yal›t›mlar›nda idealdir.
Yang›n an›nda zehirli gaz ç›karmaz. Normal tesisat yal›t›m› hari-
cinde, g›da endüstrisinde, denizalt› ve metrolarda kullan›m› gü-
venlidir. Prefabrik kauçuk kö¤üpü borular; 1/4”–4” anma çaplar›
aral›¤›nda, 6-9-13-19-25-32 mm et kal›nl›klar›nda üretilmektedir

(fiekil 2.21).

fiekil 2.21 Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Boru [52]

b) Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Levhalar›:
Elastomerik kauçuk köpü¤ü malzemeden levha fleklinde imal
edilmifl tamamen fleksible kanal yal›t›m malzemesidir. Küften ve
mikroorganizmalardan etkilenmez. Büyük çapl› borularda ve ha-
valand›rma kanallar›n›n yal›t›m› için idealdir. Yüksek su buhar› di-
füzyon direnci ile minimum yo¤uflma riskine sahiptir. Elastomerik
kauçuk köpü¤ü yal›t›m borular›nda oldu¤u gibi, yal›t›m levhalar›
da g›da endüstrisinde, denizalt› ve metrolarda kullan›m› güvenli-
dir. Uygulama kolayl›¤› aç›s›ndan, 1.000-1.200-1.500 mm genifl-
liklerinde ve 6-10-13-19-25-32-40-50 mm et kal›nl›klar›nda üretil-
mektedir (fiekil 2.22).

fiekil 2.22 Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Levha 

c) Kendinden Yap›flkanl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Levhalar›:
Elastomerik kauçuk köpü¤ü malzemeden levha fleklinde imal
edilmifl tamamen fleksible, kendinden yap›flkanl› yal›t›m malze-
mesidir. Haz›r kanallar için tasarlanm›flt›r. Kendinden yap›flkanl›
oldu¤u için uygulama zaman›ndan ve iflçilikten tasarruf eder.
Yüksek yap›flma mukavemeti sayesinde tam bir s›zd›rmazl›k
sa¤lar, fire oran›n› %2-3’lere düflürür. Normal tiplerinde oldu¤u
gibi 1.000-1.200-1.500 mm geniflliklerinde ve 6-10-13-19-25-32-
40-50 mm et kal›nl›klar›nda üretilmektedir (fiekil 2.23).

fiekil 2.23 Kendinden Yap›flkanl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Levha
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d) Özel Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Levhalar› 
Elastomerik kauçuk köpü¤ü malzemeden levha fleklinde imal edilmifl ta-
mamen fleksible, kendinden yap›flkanl›, 388 mikron kal›nl›¤›nda özel alü-
minyum kapl› yal›t›m malzemesidir. 0,8-1 mm alüminyum sac kaplama-
ya alternatif olarak kullan›lmaktad›r. U.V. dayan›m› sayesinde d›fl ortam-
larda rahatl›kla kullan›labilir. Mekanik dayan›m› yüksektir. H›zl› uygula-
ma, minimum iflçilik ve minimum fire avantaj› sa¤lar. Kendinden yap›fl-
kanl› tipleri de mevcuttur. 1.000-1.200-1.500 mm geniflliklerinde ve 6-
10-13-19-25-32-40-50 mm et kal›nl›klar›nda üretilmektedir (fiekil 2.24).

fiekil 2.24 Özel Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Levhalar› [52]

e) Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Levhalar› 
Elastomerik kauçuk köpü¤ü malzemeden levha fleklinde imal edilmifl
tamamen fleksible, kendinden yap›flkanl›, 90 mikron kal›nl›¤›nda alü-
minyum polyester laminasyonu kaplamal› yal›t›m malzemesidir. H›zl›
uygulama, minimum iflçilik ve minimum fire avantaj› sa¤lar. Kendin-
den yap›flkanl› tipleri de mevcuttur. 1.000-1.200-1.500 mm genifllik-
lerinde ve 6-10-13-19-25-32-40-50 mm et kal›nl›klar›nda üretilmekte-
dir (fiekil 2.25).

fiekil 2.25 Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Levhalar› [52]

f) Emprenye Edilmifl Yanmaz Camtülü Kaplamal› Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Borular› 
2 mm kal›nl›¤›nda emprenye edilmifl yanmaz camtülü kaplamal›d›r. S›n›r-
land›r›lm›fl duman emüsyonuna ve korozyona karfl› maksimum dayan›ma
sahiptir. Kara, deniz ve hava sistemlerinde, endüstriyel proseslerde, bo-
ru hatlar›nda, HVAC kanal sistemlerinde, kazan ve tank gibi tesisat ele-
manlar›nda kullan›labilir (fiekil 2.26).

fiekil 2.26 Emprenye Edilmifl Yanmaz Camtülü Kaplamal› Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Borular›

g) Neopren Bazl› Polimer Kaplamal› Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Borular› 
1 mm kal›nl›¤›nda yanmaz özellikte ve neopren bazl› polimer kaplamad›r.
Yüksek UV dayan›ml›d›r ve her türlü iklim kofluluna dayan›kl›d›r. Korozyo-
na maksimum dayan›m gösterir. Yukar›da bahsi geçen alanlar›n tümün-
de bu ürün de kullan›m olana¤› sa¤lamaktad›r (fiekil 2.27).

fiekil 2.27 Neopren Bazl› Polimer Kaplamal› Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Borular›
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ELASTOMER‹K KAUÇUK KÖPÜ⁄Ü (ELASTOMERIC RUBBEC FOAM) [51]

1. Yo¤unluk: 60-90 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda elastromerik kauçuk köpük için çeflitli ortalama s›cakl›klara 
ait λ de¤erleri Çizelge 2.18’de verilmifltir. 

Çizelge 2.18 Elastometrik Kauçuk Köpük ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤› -40 ile 116oC
4. Yang›n Karakteristikleri 

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›

• Yal›t›m Malzemesi Class 0
• Kompozit Kaplamal› Class 1
• Alüminyum Kaplama N/A

c) DIN 4102’e göre B1 S›n›f›
d) Bina Yönetmelikleri

• Yal›t›m Malzemesi Class 0
• Kompozit Kaplamal› Class 0
• Alüminyum Kaplama N/A

5. Su Buhar› Geçifli 
• Yal›t›m Malzemesi 0.25 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama N/A

6. Mekanik Özellikler
a) Basma Mukavemeti 14 ile 35 kN/m2’de %25 Deformasyon
b) Bükme Mukavemeti N/A
c) Gerilme Mukavemeti 210 ile 420 kN/m2

7. Kal›nl›k Aral›¤›
• Piyasada Bulunan 6 ile 32 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 60 kg/m3 (Class 1) 90 kg/m3 (Class 0)

-20 0.033 0.036

0 0.035 0.038

20 0.037 0.040

50 0.040 0.044
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2.7.2.9 Polietilen Köpük (Polyethylene Foam)

1. Genel Özellikler: [53]
Polietilen esasl› malzemeler, etilen ve propilenden haz›rlanan polimerlerden imal edilen esnek ve yar› esnek,
gözenekli, plastik esasl› malzemelerdir. Polietilen köpükten mamul, kal›ptan ekstrüzyon yöntemiyle çekilerek
boru ve levha halinde üretilmektedir. D›fl yüzeyi düzgün olarak elde edilebilmektedir. 

Borular 10-139 mm iç çap›nda, 2 m boyunda ve 5–30 mm yal›t›m kal›nl›¤›nda üretilmektedir. 30 mm yal›t›m
kal›nl›¤›n›n üstü ise levha ile yap›labilmektedir. Levhalar ise 10, 15, 20 mm kal›nl›¤›nda ve de¤iflik boyutlarda
üretilmektedir. Kapal› hücre yap›l›, ekstrüzyon ile üretilmifl polietilen köpük mamul, dayan›kl›, güvenilir, eko-
nomik, kullan›m› kolay bir yal›t›m malzemesidir. Bu tür ürünlerin (borular›n) kesim yerleri haz›rd›r. Çok kolay
bir ifllemde k›sa sürede montaj› yap›labilir. Zehirli gaz içermez, kimyasal olarak nötr ve kokusuzdur.
Polietilen günümüzde, gerek sanayi, gerek yan sanayide çok genifl bir kullan›m alan›na sahiptir. 
Polietilen esasl› malzemeler;

• Düflük yo¤unlu¤u,

• Elastikli¤i,

• Düflük ›s› iletkenli¤i,

• Yüksek su buhar› difüzyon direnci,

• Bünyesine su almamas› (ihmal edilebilir),

• Yüksek darbe dayan›m›
vb. üstün özellikleri ve mekanik özellikleri ile yal›t›m alan›nda aranan bir üründür. 

Polietilen esasl› yal›t›m malzemeleri;

• Is› yal›t›m›nda, döflemelerde, darbe sesi yal›t›m›nda, su yal›t›m›nda yard›mc› malzeme olarak birçok

yal›t›m alan›nda kullan›labilece¤i gibi,

• Koruma amaçl›, ambalajlama veya yal›t›m› tamamlay›c› ürün olarak çok genifl bir kullan›m alan›na

sahiptir [52].
Ambalajlama, ›s›, su ve darbe sesinin yal›t›mlar› alanlar›nda kullan›lan polietilen malzemeler; gerek yo¤unluk,
gerek flekil, gerek ebat olarak birbirlerine oranla farkl› özellikler göstermektedir. Yukar›da s›ralanan, farkl›
alanlarda kullan›labilen polietilen malzemelerin tümünden Türkiye’de de üretilmektedir.



115 �

Is› Yal›t›m›na Girifl

2. Türkiye’de Üretilen Polietilen Ürün Çeflitleri [53]

a) Polietilen Köpük Yal›t›m Borular›:
2 m boyunda, ekstrüzyon metodu ile üretilen, prefabrik polietilen
esasl› borulard›r. Is›tma ve so¤utma tesisatlar›nda kullan›l›rlar. Yar-
d›mc› malzemeleriyle uygulamas› oldukça pratik olan polietilen boru-
lar, korozyona sebep olan klorlar› içermez. Yüksek su buhar› difüzyon

direnci ile yo¤uflmay› önler. Fan-coil tesisatlar›nda ve -40oC ile

+100oC aras›ndaki tüm tesisatlarda rahatl›kla kullan›labilir. Polietilen
borular; 1/2” - 4” anma çaplar› aral›¤›nda, 10-15-20-30 mm et kal›nl›k-
lar›nda üretilmektedir (fiekil 2.28).

fiekil 2.28 Polietilen Köpük Yal›t›m Borular› [52]

b) Polietilen Köpük Yal›t›m Levhalar›:
Polietilen köpük yal›t›m levhalar›, ekstrüzyon metodu ile üretilirler. Kli-
ma kanallar›n›n, büyük çapl› borular›n, tanklar›n ve depolar›n ›s› yal›t›-
m›nda kullan›l›r ve yüzeyinde ondüle bulunmaz (levha yüzeyindeki ka-
visler). 80 cm eninde ve 10-15-20-30 mm kal›nl›klar›nda üretilirler. 
Pratik ve ekonomiktir (fiekil 2.29).

fiekil 2.29 Polietilen Köpük Yal›t›m Levhas› [52]

c) Kendinden Yap›flkanl› Polietilen Köpük Yal›t›m Levhalar›:
Klima kanallar›n›n, düz yüzeyli ekipmanlar›n ve büyük çapl› borular›n
›s› yal›t›m›nda idealdir. Kendinden yap›flkan› sayesinde, sabitlemek
için ayr› bir yap›flt›r›c›ya veya ask› pimine gerek yoktur. ‹flçilikten 
kaynaklanan hatalar› en aza indirger ve uygulama süresini k›salt›r.
Daha ekonomiktir. 100 cm eninde ve 3-5 mm kal›nl›klar›nda üretilir 
(fiekil 2.30). 

fiekil 2.30 Kendinden Yap›flkanl› Polietilen Köpük Yal›t›m Levhas› [52]

d) Bir Yüzü Alüminyum Kapl› Polietilen Köpük Yal›t›m Levhalar›:
Galvaniz sac kaplamal› camyünü sistemine göre maliyeti %40 daha
düflüktür. Uygulamas› pratiktir ve kaplama ihtiyac› olmad›¤›ndan iflçi-
lik zaman›n› büyük oranda k›salt›r. UV’ye ve iklim flartlar›na dayan›kl›-
d›r. Alüminyum tabakas› alt›nda mukavemeti artt›ran bir polietilen film
mevcuttur. Böylece d›fl ortamlarda ve yerden ›s›tma sistemlerinde 
rahatl›kla kullan›labilir. Kendinden yap›flkanl› tipleri de mevcuttur. 
80 cm eninde, 6-10-15-20-30 mm kal›nl›klar›nda üretilmektedir 
(fiekil 2.31).

fiekil 2.31 Bir Yüzü Alüminyum Kapl› Polietilen Köpük Yal›t›m Levhas› [52]
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e) Bir Yüzü Renkli Polietilen Film Kapl› Polietilen Köpük Yal›t›m Levhalar›:
Özellikle yüksek katl› binalarda pis su tesisat›n›n katlar aras› gürültüyü iletmesini önlemek için ses yal›t›m›
amac›yla kullan›l›r. Tesisatlarda, s›cak-so¤uk (gidifl-dönüfl) hatlar›n›n ay›rt edilmesinde ve klima kanallar›n›n
›s› yal›t›m›nda dekoratif çözüm olarak kullan›m alan›na sahiptir. 1 m eninde ve 3-5 mm kal›nl›kta üretilmek-
tedirler. 

f) Darbe Ses Kesici Polietilen Köpük Levhalar:
Polietilen köpükten imal edilmifl, dinamik sertli¤i al›nm›fl darbe ses kesici bir malzemedir. Özellikle de katlar
aras›nda yüzer döfleme detay›yla kullan›larak, yap› yoluyla iletilen darbe sesini keser. 25 kg/m3 de¤erinde op-
timum yo¤unlu¤a sahiptir. Süpürgeliklere döndürülerek kullan›lan bu malzeme, parkeyi nemden korur ve yü-
zey flap›ndaki bozukluklar› üst yap›ya aktarmaz. 1m eninde, 1-2-3-4-5 mm et kal›nl›klar›nda rulo halde üretil-
mektedir.

g) Dolgu Fitili Polietilen Köpük Malzemeler:
Polietilen köpükten imal edilmifl, derz ve dilatasyonlarda dolgu fitili olarak kullan›lan bir malzemedir. Su ve ›s›
yal›t›m sistemlerinde yard›mc› malzeme olarak uygulan›r. Örne¤in su yal›t›m›nda kullan›lan mastiklerin üç ya-
naktan yap›flmas›n› önleyerek, çatlamamas› için gerekli esnekli¤i sa¤lar. Mastik sarfiyat›n› azalt›r. Derzlerde
oluflan ›s› köprülerini önler.
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POL‹ET‹LEN KÖPÜK (POLYETHYLENE FOAM) [51]

1. Yo¤unluk: 30 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda polietilen köpük için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ de¤erleri 
Çizelge 2.19’da verlmektedir.

Çizelge 2.19   Polietilen Köpük ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri 

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -50 ile 105oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: unclassifiable
• Kompozit Kaplamal›: N/A
• Alüminyum Kaplama: N/A

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: unclassifiable
• Kompozit Kaplamal›: N/A
• Alüminyum Kaplama: N/A

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 0.5 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: N/A

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: 91 ile 168 kN/m2’de %25 Deformasyon
b) Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: 210 ile 420 kN/m2

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 4 ile 32 mm

Is› Yal›t›m›na Girifl

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 30 kg/m3 (Standart) 30 kg/m3 (Gelifltirilmifl)

-20 0.038 0.033

0 0.040 0.035

20 0.042 0.037

50 0.045 0.040



2.7.2.10 Fenol Köpü¤ü (Phenolic Foam)

1. Genel Karakteristik:
Fenol köpü¤ü, Fenol-Formaldehit bakalitine anorganik fliflirici ve sertlefltirici maddeler kat›larak elde edilir. Fe-
nol köpü¤ü levhalar› muhtelif yo¤unluklarda, sert fakat k›r›lgan, küçük gözenekli ve yüzeyi sürtünmeyle toz-
laflan bir yap›ya sahiptir. Daha çok aç›k gözenekli olup kapal› gözeneklere de sahiptir. 

2. S›cakl›¤a ve Bas›nca Dayan›m›:
Di¤er termoplastik köpük malzemelere oranla bas›nca daha az dayan›ml›, fakat onlardan daha fazla s›ca¤a
dayan›kl›d›r.  Yüksek s›cakl›klarda büzülür, çekme yapar. S›cak bitümle temas halinde büzülme oran› %1,5-2’yi
bulur. Yo¤unlu¤a göre bas›nca dayan›m› Çizelge 2.20’de verilmifltir [54]. Bas›nca dayan›m zamanla artar.

Çizelge 2.20 Çeflitli Yo¤unluklarda Fenol Köpü¤ünün Bas›nca Dayan›m› 

3. Suya Karfl› Duyarl›l›k:
Kolay su alabilir. Kapilerdir. Fiyat yönünden EPS’den daha yüksektir. Suya bat›r›ld›¤›nda 14 gün içinde hac-
minin %9’u kadar su al›r. Havadan ald›¤› su ise hacminin max. %7’si kadard›r [54]. 

4. Buhar Geçirimsizli¤i:
Aç›k gözeneklerin çoklu¤u nedeniyle buhar geçirimsizlik faktörü oldukça düflüktür [54]. Yo¤unlu¤a göre
buhar geçirimsizlik faktörleri Çizelge 2.21’de verilmifltir.

Çizelge 2.21 Çeflitli Yo¤unluklarda Fenol Köpü¤ünün Buhar Geçirimsizlik Faktörleri 

5. Kimyasal Özellikleri
Küflenmez, haflarat bar›nd›rmaz. Birçok kimyasal maddeye dayanmakla beraber Potasyum ve Südkostike
karfl›, keza yo¤un asitlere karfl› dayanmas›zd›r. Metalleri korozyona u¤ratabilir. fiekil 2.32’de fenol köpü¤ü ›s›
yal›t›m levhalar›, fiekil 2.33’te prefabrik fenol köpü¤ü malzemeleri gösterilmifltir.
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Yo¤unluk (kg/m3) Bas›nca Dayan›m› (kp/cm2)

40 1.8
60 4.6
80 6.0
100 7.5

Yo¤unluk (kg/m3) μ - Faktörü

45 6.8
65 8.6
85 10.0

fiekil 2.32 Fenol Köpü¤ü Is› Yal›t›m
Levhalar› [55]

fiekil 2.33 Prefabrik Fenol Köpü¤ü Malzemeler
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DÜfiÜK YO⁄UNLUKLU FENOL KÖPÜK (PHENOL‹C FOAM-LD) [51]

1. Yo¤unluk: 35-60 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda düflük yo¤unluklu fenol köpük için çeflitli ortalama s›cakl›klara
ait  λ de¤erleri Çizelge 2.22’de verilmifltir.

Çizelge 2.22   Düflük Yo¤unluklu Fenol Köpük ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -180 ile 120oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 10 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler: 35 kg/m3 40 kg/m3 60 kg/m3

paralel dik paralel dik paralel dik
a) Basma Mukavemeti: 172 84 200 150 400 270
b) Bükme Mukavemeti: 210 140 180 210 600 480
c) Gerilme Mukavemeti: 210 150 180 150 500 325
7. Kal›nl›k Aral›¤›:

• Piyasada Bulunan: 15 ile 100 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 35 kg/m3, 40 kg/m3 ve 60 kg/m3

-100 0.014 – 0.016

-50 0.017 – 0.020

-25 0.018 – 0.022

10 0.018 – 0.022

50 0.021 – 0.025

100 0.027 – 0.031
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YÜKSEK YO⁄UNLUKLU FENOL KÖPÜK (PHENOUC FOAM-HD) [51]

1. Yo¤unluk: 80-120 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda yüksek yo¤unluklu fenol köpük için çeflitli ortalama s›cakl›klara 
ait λ de¤erleri Çizelge 2.23’de verilmifltir.

Çizelge 2.23   Yüksek Yo¤unluklu Fenol Köpük ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -180 ile 120oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 10 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler: 80 kg/m3 120 kg/m3

paralel dik paralel dik
a) Basma Mukavemeti: 650 500 1150 850
b) Bükme Mukavemeti: 700 700 1300 1300
c) Gerilme Mukavemeti: 600 450 900 700

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 15 ile 100 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k 80 kg/m3 120 kg/m3

-20 0.020 0.025
-20 0.022 0.027
-20 0.024 0.029
-20 0.027 0.032



2.7.2.11 Melamin Köpü¤ü (Melamine Foam)
Melamin köpü¤ü yüksek ses yutuculu¤u olan, mükemmel ›s› yal›t›m özelli¤ine sahip bir malzemedir. Hafif ve
kolay uygulanabilmesi, dekoratifli¤iyle günümüzde bu alanda kullan›lan bir malzemedir. Melamin köpü¤ünün
bafll›ca teknik özellikleri afla¤›daki gibidir [56].
Yo¤unlu¤u : 11 kg/m3

Is› iletkenlik katsay›s› : 0,034 W/mK
Ses yutma katsay›s› : 0,30-1,20 aras›ndad›r. 
Kullan›m s›cakl›¤› : – 60 - +150 
Yang›n s›n›f› : Class 0 (BS 476, Part 6-7)
Lif ve elyaf erozyonu yoktur. 
Dekoratif temiz ve estetiktir. 
Çeflitli tip ve boyutlarda piyasaya sunulmaktad›r. 

fiekil 2.34’te melamin köpü¤ü levhalar gösterilmifltir.
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fiekil 2.34   Melamin Köpü¤ü Levhalar
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MELAM‹N KÖPÜK (MELAM‹NE FOAM-FLEXIBLE) [51]

1. Yo¤unluk: 11 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): 11 kg/m3 yo¤unluktaki melamin köpük için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ de¤erleri 
Çizelge 2.24’te verilmifltir.

Çizelge 2.24   Melamin Köpük ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: 10 ile 150oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli :
• Yal›t›m Malzemesi: 350 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: 5 ile 20 kN/m2’de %10 Deformasyon
b) Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: 120 kN/m2

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 10 ile 50 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 11 kg/m3

10 0.034

20 0.035

40 0.039

50 0.040

80 0.046



123 �

2.7.2.12 Poliizosiyonürat Köpük (Polyisocyanurate Foam - PIR)

DÜfiÜK YO⁄UNLUKLU POL‹‹ZOS‹YONÜRAT KÖPÜK (POLYISOCYANURATE FOAM - LD) [51]

1. Yo¤unluk: 32-50 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda düflük yo¤unluklu poliizosiyonürat köpük için çeflitli ortalama 
s›cakl›klara ait λ de¤erleri Çizelge 2.25’te verilmifltir.

Çizelge 2.25   Düflük Yo¤unluklu Poliizosiyonürat Köpük ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -180 ile 140oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: N/A
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 30 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler: 32 kg/m3 40 kg/m3 60 kg/m3

paralel dik paralel dik paralel dik
a) Basma Mukavemeti: 172 100 280 230 325 250
b) Bükme Mukavemeti: 250 225 400 380 500 400
c) Gerilme Mukavemeti: 200 170 400 350 450 350

7. Kal›nl›k Aral›¤›
• Piyasada Bulunan 15 ile 150 mm

Is› Yal›t›m›na Girifl

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 32 kg/m3 40 kg/m3 50 kg/m3

-150 0.016 0.016 0.016
-50 0.022 0.022 0.022
0 0.021 0.021 0.021
10 0.023 0.023 0.023
50 0.026 0.026 0.026
100 0.032 0.032 0.032
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YÜKSEK YO⁄UNLUKLU POL‹‹ZOS‹YONÜRAT KÖPÜK (POLYISOCYANURATE FOAM – HD) [51]

1. Yo¤unluk: 80-120kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda yüksek yo¤unluklu poliizosiyonürat köpük için çeflitli ortalama 
s›cakl›klara ait λ de¤erleri Çizelge 2.26’da verilmifltir.

Çizelge 2.26   Yüksek Yo¤unluklu Poliizosiyonürat Köpük ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -180 ile 140oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: N/A
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 20 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler: 80 kg/m3 100 kg/m3 120 kg/m3

paralel dik paralel dik paralel dik
a) Basma Mukavemeti: 750 600 1100 950 1650 1550
b) Bükme Mukavemeti: 1150 1250 1700 1800 2100 2300
c) Gerilme Mukavemeti: 850 700 1250 1050 1550 1350
7. Kal›nl›k Aral›¤›:

• Piyasada Bulunan: 15 ile 150 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 80 kg/m3 100 kg/m3 120 kg/m3

-20 0.024 0.026 0.026

0 0.026 0.028 0.028

20 0.028 0.030 0.030

50 0.031 0.033 0.033
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2.7.2.13 PVC Köpük (PVC Foam) 

1. Genel Karakteristik: 
PVC köpük, polivinilklorid esasl› termoplastik bir malzemedir ve sert, yar›-sert veya yumuflak olarak üretilebilir. Gö-
zenek yap›s› üretim metoduna göre de¤iflir. Yüksek bas›nç sistemi ile üretimde kapal› gözenekli, alçak bas›nç sis-
teminde ise kar›fl›k gözenekli veya aç›k gözenekli, bas›nçs›z üretimde ise aç›k gözenekli malzeme elde edilir. 

2. Is› ‹letkenli¤i λ:
Is› iletkenli¤i 40 kg/m3 için λ = 0.038 W/mK

130 kg/m3 için λ = 0.051 W/mK’dir.

3. Yo¤unlu¤u:
Yo¤unluk 30-300 kg/m3 aras›nda ayarlanabilir. Yap› sektöründe 30-40 kg/m3 olan› kullan›l›r. Sert levhalar k›r›l-
gan olup, yumuflak olanlar› elastiktir. PVC köpü¤ün dayan›kl›l›¤› ince kaplamalarla önemli ölçüde artt›r›labilir. 

4. Mekanik Özellikleri:
PVC köpü¤ün mekanik özellikleri Çizelge 2.27’de verilmifltir [57].

Çizelge 2.27   PVC Köpü¤ün Mekanik Özellikleri

5. Suya Duyarl›l›¤›:
μ de¤eri 40-80 aras›nda olup, kapal› gözenekliler su almaz. Kar›fl›k veya aç›k gözenekliler su al›r.

6. Di¤er Özellikleri:
Korozyon ve çürümeye karfl› dayan›kl›d›r. Haflarat bar›nd›rmaz. Baz› kimyasal maddelere karfl› dayan›ms›z-
d›r. 50-60oC’de yumuflamaya bafllar. Bu nedenle malzemeye form verilecekse 80-90oC’deki s›cak su yard›-
m›yla verilmelidir. Zor yan›c› olup, sert levhalar kolay kesilir, delinir, raspa edilebilir.

Kaplamas›z

Kaplamal›

0.4 mm
kaplamal›

0.8 mm
kaplamal›

Yo¤unluk (kg/m3) 100 200 100 200

Çekme Dayan›m› (kp/cm2) 26 48 64 80

Bükülme Dayan›m› (kp/cm2) 18 47 74 110

Uzamas› (%) 15 24 2.5 1.2
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PVC KÖPÜK (PVC FOAM) [51]

1. Yo¤unluk: 40-300 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda PVC köpük için 10oC’de λ de¤erleri Çizelge 2.28’de verilmifltir.

Çizelge 2.28   PVC Köpük ‹çin 10oC Ortalama S›cakl›¤a Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -100 ile 95oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: -
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: -
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli 
• Yal›t›m Malzemesi 1ile 5 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler 40 kg/m3 100 kg/m3 300 kg/m3

a) Basma Mukavemeti 430 2000 8800
b) Bükme Mukavemet -- -- --
c) Gerilme Mukavemeti 800 3500 15400

7. Kal›nl›k Aral›¤›
• Piyasada Bulunan 13 ile 150 mm

Çeflitli PVC köpük levhalar fiekil 2.35’te gösterilmifltir

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k 40 kg/m3 100 kg/m3 300 kg/m3

10 0.029 0.030 0.048

fiekil 2.35   Çeflitli PVC Köpük Levhalar [59]



2.7.2.14 Cam Köpü¤ü (Cellular Glass) 
Cam köpü¤ü levhalar› çok sert, bas›nca çok dayan›kl›, kolay k›r›labilen, sürtünmeye dayan›ks›z, yüzeyi sür-
tünmeyle kolay tozlaflabilen, buhar› hiç geçirmeyen yal›t›m malzemesidir. 

Kapal› gözenekli olan cam köpü¤ü su almaz, sadece yüzeydeki girintilere su dolabilir, higroskopik ve kapi-
lar de¤ildir. Ancak devaml› olarak suya maruz kalmas› halinde malzemeyi az miktarda korozyona u¤rat›r (hid-
roliz olay›). 

Çürümez, küflenmez ve haflarat bar›nd›rmaz.

Malzemenin gözenek yap›s› %93-94 dolay›ndad›r.

Levhalar küçük boyutlu olabildi¤i gibi büyük panolar fleklinde de üretilebilmektedir. Levhalara çeflitli yard›m-
c› malzemeler kaplanarak (Alüminyum folyo, cam, alç›-karton levha vs.) kullan›labilir.

fiekil 2.36’da cam köpü¤ünden elde edilmifl baz› malzemeler gösterilmifltir.
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fiekil 2.36   Cam Köpü¤ünden Elde Edilmifl Malzemeler 
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CAM KÖPÜ⁄Ü [51]

1. Yo¤unluk: 120-135 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda cam köpü¤ü için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ de¤erleri 
Çizelge 2.29’da verilmifltir.

Çizelge 2.29   Cam Köpük ‹çin Çeflitli S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -260 ile 430oC

4. Yang›n Karakteristikleri:
a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanmaz
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 0 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: N/A

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: 700 kN/m2

b) Bükme Mukavemeti: 400 kN/m2

c) Gerilme Mukavemeti: N/A
7. Kal›nl›k Aral›¤›:

• Piyasada Bulunan: 40 ile 160 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 120 kg/m3 135 kg/m3

-100 0.034 --

0 0.038 0.044

10 0.040 0.046

100 0.081 --
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2.7.2.15 Kalsiyum Silikat (Calcium Silicate) [60]
Kalsiyum silikat, mineral esasl› bir yal›t›m malzemesi olup levha, boru, sprey veya form verilmifl özel parçalar

halinde kullan›lmaktad›r. Ayn› zamanda su ilavesiyle sertleflen toz halinde de bulunmaktad›r. 1100oC’ye kadar
dayanan türleri mevcut oldu¤undan genellikle yüksek s›cakl›k yal›t›mlar›nda kullan›l›r. Yo¤unluklar› 190-200
kg/m3 aras›ndad›r. Bas›nç dayan›m› çok yüksektir: 8 -10 kg/cm2. Is› iletkenlik katsay›lar› oldukça düflüktür. Kal-
siyum silikat malzemeler yang›n yal›t›m› için de elveriflli bir malzemedir. S›cakl›¤a ba¤l› olarak rötre (büzülme)
durumu flöyledir:

24 saat sonra:

500 oC’de %0,3

750 oC’de %1,0

900 oC’de %1,7

982 oC’de %2

Kalsiyum silikat prefabrikboru yal›t›mlar› fiekil 2.37’de, çeflitli kalsiyum silikat malzemeler fiekil 2.38’de göste-
rilmifltir.

fiekil 2.37   Kalsiyum Silikat Prefabrik Boru Yal›t›mlar›

fiekil 2.38   Çeflitli Kalsiyum Silikat Malzemeler



›s› yal›t›m›

130

�

KALS‹YUM S‹L‹KAT(CALCIUM SILICATE) [51]

1. Yo¤unluk: 240 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): 240 kg/m3 yo¤unlukta kalsiyum silikat için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ de¤erleri 
Çizelge 2.30’da verilmifltir.

Çizelge 2.30   Kalsiyum Silikat ‹çin Çeflitli Ortalama S›cakl›klara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: 1000oC

4. Yanma Karakteristikleri:
a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanmaz
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: N/A
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: N/A

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: 600 kN/m2 de %1.5 Deformasyon
b) Bükme Mukavemeti: 550 kN/m2

c) Gerilme Mukavemeti: N/A
7. Kal›nl›k Aral›¤›:

• Piyasada Bulunan: 25 ile 100 mm

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 240 kg/m3

100 0.054

150 0.058

200 0.063

250 0.068

300 0.074

350 0.082



131 �

Is› Yal›t›m›na Girifl

2.7.2.16 Ahflap Rendeli Levha (Wood Wool Slab) [51]

1. Yo¤unluk: 400-600 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda ahflap rendeli levha için 20oC’de λ de¤erleri Çizelge 2.31’de 
verilmifltir.

Çizelge 2.31   Ahflap Rendeli Levha ‹çin 20oC Ortalama S›cakl›¤a Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: Ortam S›cakl›¤› ile 110oC
4. Yang›n Karakteristikleri: 

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 180 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: 200 kN/m2 de %10 Deformasyon
b) Bükme Mukavemeti: 400 kN/m2

c) Gerilme Mukavemeti: 20 kN/m2

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 25 ile 125 mm

Tek bafl›na veya çeflitli malzemeler ile lamine halde ahflap rendeli levhalar fiekil 2.39’da gösterilmifltir.

fiekil 2.39   Tek Bafl›na veya Çeflitli Malzemeler ile Lamine Halde Ahflap Rendeli Levhalar

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 400 kg/m3 450 kg/m3 500 kg/m3 550 kg/m3 600 kg/m3

20 0.08 0.09 0.10 0.105 0.11
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2.7.2.17 Genlefltirilmifl Perlit (Expanded Perlite) 

1. Genel Karakteristik:
Perlit inci tafl› anlam›na gelmektedir. Perlitin hammaddesi cams› bir volkanik kaya olup, de¤iflik gri tonlar›n-
da bulunmaktad›r. Do¤ada bulundu¤u haliyle kaya fleklinde al›nan hammadde, k›r›ld›ktan sonra de¤iflik tane

boyutlar›na ayr›larak s›n›fland›r›l›r. S›n›fland›r›lm›fl perlit 850-1.150oC’de alev alt›nda bünyesindeki suyu kay-
bederek patlama sonucu tane hacminin 35 kat›na kadar büyütülür. Bu hale getirilmifl malzeme genlefltirilmifl
perlit ad›n› al›r. 

Perlit taneleri 0-5 mm çap büyüklü¤ündedir. Aç›k ve kapal› binlerce küçük hava kabarc›¤› bulunan perlit gö-
zenekli ve hafiftir. Bünyesinde bulunan gözenekler genlefltirilmifl perlite yal›t›m kabiliyeti kazand›r›r.

Genlefltirilmifl perlit beyaz renkli olup, ergime noktas› 1.300oC’dir. Yo¤unlu¤u 32-200 kg/m3 aras›ndad›r. Per-
lit betonunun yo¤unlu¤u yaklafl›k 230 kg/m3 dolay›ndad›r. Perlit s›vas›n›n yo¤unlu¤u ise 360-560 kg/m3 ara-
s›ndad›r.

2. Is› ‹letkenli¤i (λ) [61]:
Is› iletim katsay›s› yo¤unlu¤a ba¤l› olarak 0,040-0,052 W/mK aras›nda de¤iflmektedir. Dökme halindeki perli-
tin λ de¤erleri yukar›daki gibi olmas›na ra¤men, çimento ile kar›flt›r›larak “Perlit S›vas›”, “Perlit Betonu” haline
getirilmesi durumunda bu de¤erler bozulur ve kat›lan çimento oran›na göre yaklafl›k λ = 0,13 W/mK de¤erine
yükselir. 

3. Di¤er Özellikler [61]:
• Dökme perlitin λ de¤eri 1,8 ve perlit s›vas›n›n λ de¤eri ise 4,8’dir.
• Anorganik bir malzeme olup, yüksek s›cakl›klarda bozulmaz.
• Yanmaz özellikte olup, yang›n›n s›çramas›n› ve da¤›lmas›n› önler.
• De¤iflik uygulama alanlar›nda kullan›labilmektedir.

- Genlefltirilmifl perlit çimento, kireç, bitum, cam suyu, plastik maddeler, uçucu kül veya alç› gibi
ba¤lay›c› maddelerle kar›flt›r›l›p su eklenerek çeflitli amaçlarla kullan›l›r.

- Blok ve pano haline getirilip bölme duvar olarak kullan›labilir.
- Dökme veya flilte halinde çat› yal›t›m›nda kullan›l›r.
- ‹ri halde (0-5 mm, 90-140 kg/m3) topra¤›n havaland›r›lmas› ve rutubetin ayarlanmas›nda tar›m alan›nda 

kullan›l›r. 
• Dökme perlitin gözenekli ve hafif oluflu, yüksek frekansl› sesleri yutma özelli¤i kazand›r›r. 
• Kararl› kimyasal yap›s› nedeniyle kimyasal reaksiyonlara girmez, nötr bir malzeme olup, suda erimez,

çürümez ve bozuflmaz.
• Bakteri ve mikrop bar›nd›rmay›p, bunlar›n üremesini sa¤lay›c› ortam oluflturmaz.
• ‹çinde katk› maddeleri bulunmayan dökme perlitin kapilar özelli¤i vard›r. 
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Is› Yal›t›m›na Girifl

GENLEfiT‹R‹LM‹fi PERL‹T (EXPANDED PERUTE) [51]

1. Yo¤unluk: 50 ile 150 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Genlefltirilmifl perlitin ›s› iletkenli¤i, 20oC’de  0.057 W/mK olarak verilmektedir.
3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -250 ile 1000oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanmaz
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: N/A
• Alüminyum Kaplama: N/A

a) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: N/A
• Alüminyum Kaplama: N/A

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: N/A
• Kompozit Kaplamal› / Alüminyum Kaplama: N/A

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: N/A
b) Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: N/A

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 25 ile 300 mm

Genlefltirilmifl perlitli blok ve pano fiekil 2.40’ta, perlitli betonun ›s› yal›t›m› amac›yla kullan›lmas› 
fiekil 2.41’de gösterilmifltir.

fiekil 2.41   Perlitli Betonun Is› Yal›t›m› Amac›yla  Kullan›lmas›

fiekil 2.40   Genlefltirilmifl Perlitten Haz›r S›va Harc›
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2.7.2.18 Do¤al Mantar (Cork) [62]
Kuzey Afrika k›y›lar› ile Sicilya, Korsika, Sardunya adalar›nda yetiflen bir tür a¤ac›n kabuklar›ndan elde edilir.
Eskiden yal›t›m amac›yla kullan›l›rken bugün daha ziyade dekorasyon amac› ile ve flifle mantar› olarak kulla-
n›lmaktad›r. 

Ham mantar›n yo¤unlu¤u 120-190 kg/m3 aras›ndad›r. Is› iletkenli¤i 0,040 W/mK olup, homojen gözenekli bir
yap›ya sahiptir. Kimyevi maddelere dayan›kl›d›r. Halojenlere, amonya¤a, eter ya¤lar›na dayan›ks›zd›r. 
Yan›c› olup, is ç›kararak yanar. Tanelenmifl hali dökme mantar› oluflturur. Dökme mantar higroskopiktir. Ha-

flarat bar›nd›rmaya müsaittir, küflenebilir. En çok 80oC’ye kadar kullan›labilir. 
Dökme mantar s›cakl›k ve bas›nç alt›nda ba¤lay›c› ilave edilerek (genellikle bitum) levha mantar elde edilir.
Bu tür mantar levhalar elastik, kokusuz olup haflarat bar›nd›rmaz. Ayr›ca zor yan›c› hale gelir. Bitumlu man-
tar levhalar hemen hemen hiç su almaz. Buhar geçirimsizlik faktörü düflüktür. 

Dökme mantar 400oC’de ›slat›larak genlefltirilir. Böylece yo¤unlu¤u %50-75 aras›nda azalt›l›r. Bu tür mantar
levhalara “Expansit Mantar” denir. Çok elastik olup, en az 2 kp/cm2 bas›nca dayan›r, haflarat bar›nd›rmaz.
Vaktiyle Avrupa’da so¤uk depo inflaatlar›nda çok kullan›lm›flt›r. 

Bugün, mantar a¤ac› plantajlar›n›n azalmas› ve modern sentetik yal›t›m malzemelerinin ortaya ç›kmas› nede-
ni ile art›k yal›t›m amac›yla nadiren kullan›lmaktad›r. Daha ziyade çok ince levhalar halinde dekoratif amaç-
larla kullan›lmaktad›r. 

fiekil 2.42’de mantar malzeme örne¤i gösterilmifltir

fiekil 2.42   Mantar Malzeme Örne¤i
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DO⁄AL MANTAR (CORK) [51]

1. Yo¤unluk: 112 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Do¤al mantar›n ›s› iletkenli¤i, 10oC’de  0.038 W/mK olarak verilmektedir.

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: -180 ile 100oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanabilir
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 3
• Kompozit Kaplamal›: Class 1
• Alüminyum Kaplama: Class 1

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: -
• Kompozit Kaplamal›: Class 0
• Alüminyum Kaplama: Class 0

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 20 ile 40 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: 0.001 g/(s.MN)

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: kN/m2’de %10 Deformasyon
b) Bükme Mukavemeti:
c) Gerilme Mukavemeti:

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada Bulunan: 13 ile 305 mm

Is› Yal›t›m›na Girifl



2.7.2.19 Vermikulit (Exfoliated Vermiculate)
Vermikulit do¤al bir alüminyum - magnezyum silikat› olup, mika madeninden elde edilir. Mika art›klar› ›s›t›la-
rak genlefltirilir. Genleflmeden önce yo¤unlu¤u 1.400-1.500 kg/m3 iken sonradan 60-17- kg/m3’e düfler. Ta-
ne çaplar› 0-15 mm aras›nda de¤iflir. 

Vermikulit, camsuyu ve silikofluorid ilavesiyle ve bas›nçla levha haline getirilir. Levhalar max. 5-6 kp/cm2 ba-
s›nca dayan›r [57].

Dökme vermikulit 1.200-1.400oC’ye kadar dayan›r. Çimento kat›larak yap›lan levhalar ›s› yal›t›ml› hafif beton-

lar kategorisine girer ve 800oC’ye kadar dayan›r.

Is› iletkenli¤i yo¤unlu¤a göre de¤iflir. 300 kg/m3 yo¤unluktaki hafif betonun λ de¤eri 0,08 W/mK iken, 600
kg/m3 yo¤unluktakinin λ de¤eri 0,15’e ulafl›r [57].

Vermikulit nem al›r. Asit ve alkalilere dayan›kl› olup, yanmaz.

fiekil 2.43’te vermikulit levhalar gösterilmifltir.

fiekil 2.43   Vermikulit Levhalar 
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Is› Yal›t›m›na Girifl

VERM‹KUL‹T (EXFOL‹ATED VERM‹CULATE) [51]

1. Yo¤unluk: 50 ile 150 kg/m3

2. Is› ‹letkenli¤i (λ): Çeflitli yo¤unluklarda vermikulit için çeflitli ortalama s›cakl›klara ait λ de¤erleri 
Çizelge 2.32’de verilmifltir.

Çizelge 2.32   Vermikulit ‹çin, Çeflitli Ortalama S›caklara Ait Is› ‹letkenli¤i De¤erleri

3. Kullan›m S›cakl›k Aral›¤›: 0 ile 1300oC
4. Yang›n Karakteristikleri:

a) BS476 4.Bölüm’e göre Yanabilirlik: Yanmaz
b) BS476 7.Bölüm’e göre Alevin Yüzeyde Yay›lmas›:

• Yal›t›m Malzemesi: Class 1
• Kompozit Kaplamal›: N/A
• Alüminyum Kaplama: N/A

c) Bina Yönetmelikleri:
• Yal›t›m Malzemesi: Class 0
• Kompozit Kaplamal›: N/A
• Alüminyum Kaplama: N/A

5. Su Buhar› Geçifli:
• Yal›t›m Malzemesi: 350 μgm/Nh
• Kompozit Kaplamal›/ Alüminyum Kaplama: N/A

6. Mekanik Özellikler:
a) Basma Mukavemeti: N/A
b) Bükme Mukavemeti: N/A
c) Gerilme Mukavemeti: N/A

7. Kal›nl›k Aral›¤›:
• Piyasada bulunan flekline ve uygulamas›na ba¤l› olarak.

Yo¤unlu¤a Göre Is› ‹letkenli¤i De¤erleri (W/mK)

Ortalama S›cakl›k oC 96 kg/m3 101 kg/m3 104 kg/m3 109 kg/m3

10 -- -- -- 0.066

30 -- -- 0.067 --

60 -- 0.075 -- --

150 0.083 -- -- --
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Binalarda Is› Yal›t›m›

3.1 B‹NALARDA ISI YALITIMININ ÖNEM‹ 
• Tüketilen toplam enerjinin yaklafl›k %34'ünün konutlarda tüketildi¤i,
• Is› yal›t›m› ile ilgili yönetmelik ve kurallara neredeyse yar› yar›ya uyulmad›¤›,
• Kifli bafl›na yal›t›m malzemesi tüketimi s›ralamas›nda Türkiye'nin en altlarda oldu¤u dikkate al›n›rsa, bina
yal›t›m› konusunda, yap›lacak çok fley oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Binalarda ›s› yal›t›m› önlemleriyle, binan›n durumuna ba¤l› olarak %20-%70 ›s› tasarrufu sa¤lanabilmektedir. 
Is› tasarrufu, yak›t ve para tasarrufu demektir. Binalarda yal›t›m yapmakla, tesisat ilk yat›r›m giderlerinde de
azaltma yap›lmaktad›r. Kazan kapasiteleri düflmekte, odalara yerlefltirilecek radyatör miktarlar› azalmakta
boru çaplar› düflmektedir. Yal›t›ma yap›lan yat›r›m bu nedenlerle k›sa zamanda kendini geri ödemekte, daha
sonra, y›llar ve y›llar boyu tasarruf yap›lmaktad›r. Ayn› binan›n yal›t›ml› ve yal›t›ms›z haldeki ›s› kay›plar›na iliflkin
Beyaz›tl› [64] taraf›ndan sunulan bir grafik fiekil 3.1'de verilmifltir.

fiekil 3.1   Ayn› Binan›n Yal›t›ml› ve Yal›t›ms›z Haldeki Is› Kay›plar› [64]

Yak›ta ödenen paran›n büyük bir k›sm›n›n da, ithalat yoluyla yurt d›fl›na gitti¤i düflünülürse, yal›t›m yoluyla ya-
k›t tasarrufu, döviz tasarrufu anlam›na da gelmektedir.

Binalarda yal›t›m yaparken ›s›n›n en çok kaçt›¤› yerlere özel önem vererek, her noktada yal›t›m önlemleri al›nma-
l›d›r. Is›n›n en çok kaçt›¤› yerler olan çat›, pencere ve d›fl duvarlar›n öncelikli olarak yal›t›lmas› önerilmektedir.
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Is› yal›t›m›nda, bilgilendirme ve e¤itim ön planda olmal› ve kullan›c›lar›n özendirilerek, yal›t›m malzemesi kul-
lanmas› sa¤lanmal›d›r. Ancak; bunun yan›nda, yönetmeliklerle de zorlay›c› önlemlerin al›nmas› zorunludur. 
Binalarda ›s› yal›t›m›n›n parasal boyutunun yan› s›ra, iki önemli boyutu daha bulunmaktad›r. Daha az yak›t kul-
lan›m› nedeniyle; daha az baca gaz› ve daha az çevre kirlili¤i oluflmaktad›r. Yal›t›mla ilgili di¤er bir boyut ise,
›s›l konfor boyutudur. Bu konular ›s› yal›t›m›n›n üç boyutu bafll›¤›nda incelenmifltir.

3.2 ISI YALITIMININ ÜÇ BOYUTU
Binalarda enerji ekonomisinin bafll›ca yolu ›s› yal›t›m›ndan geçmektedir. Is› yal›t›m›n›n sa¤lad›¤› yarar üç bo-
yut ile ortaya ç›kmaktad›r:
• Parasal tasarruf: Is› yal›t›m›, kullan›lan enerjiden tasarruf sa¤lamas› nedeniyle bir parasal tasarruf sa¤lamak-
tad›r.
• Çevre kirlili¤inde azalma: Is› yal›t›m›yla ortaya ç›kan di¤er bir sonuç, daha az yak›t ve daha az baca gaz›
nedeniyle çevre kirlili¤ini azalt›c› yönündeki etkisidir.
• Is›l konfor: Is› yal›t›m›n›n önemli sonuçlar›ndan birisi de ›s›l konfordur. 

3.2.1 Enerji Tasarruf Politikas› ile ‹lgili Genel Öneriler
Termodinami¤in ikinci yasas›na göre ›s›, yüksek s›cakl›kl› ortamdan düflük s›cakl›kl› ortama do¤ru gitmekte-
dir. Yani ›s›nan iç ortamdan d›fl ortama do¤ru bir ›s› ak›fl› söz konusudur. ‹çeride yeterli konfor ortam›n›n sa¤-
lanabilmesi için kaybolan ›s›n›n, bir ›s›tma sistemi ile karfl›lanmas› gerekmektedir. Kaçan ›s›y› en aza indire-
bilmek için çeflitli yollarla yal›t›m yap›lmas› gerekmektedir.

›s› yal›t›m›
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fiekil 3.2 Bir Binan›n Yal›t›ml› ve Yal›t›ms›z Is› Kay›plar› [65]
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Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi taraf›ndan sunulan bir baflka çal›flmada ise, 158 kW'l›k (135 880 kcal/h'lik) ›s› kayb› olan bir bi-
nada önce çat› yal›t›m› ve sandviç duvar uygulamas› ile ›s› kayb› 118 kW'a (101 480 kcal/h'e), hava cereyan›n›n önlen-
mesi ve çift cam uygulamas› ile 67 kW'a (57 620 kcal/h'e) düflürülmüfltür. Bu durum fiekil 3.2'de verilmifltir [65].

3.2.2 Is› Yal›t›m›n›n Hava Kirlili¤ine Etkisi
Kömür, petrol, do¤algaz gibi fosil yak›tlar›n yanmas› sonucu, karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi

büyük miktarlarda at›k gaz hava kirlili¤ine neden olmaktad›r. Bu at›k gaz (özellikle karbondioksit) dünyan›n ge-
ri yans›tt›¤› günefl ›fl›nlar›n› da tutarak (sera etkisi) dünya s›cakl›¤›n›n artmas›na yol açmaktad›r. Bunun uzant›-
s›nda gelecek y›llarda iklim de¤ifliklikleri beklenmektedir. Kükürt esasl› baca gaz› at›klar› havadaki su ile birle-
flerek sülfürik asit oluflturarak asit ya¤murlar›na neden olmaktad›r. Asit ya¤murlar› da bitki örtüsü ve yap›lar›
tahrip etmektedir. Dünya gelece¤ini tehdit eden zararl› emisyonlar› azaltmak amac› ile bu konuda çeflitli karar-
lar al›nmaktad›r. Ülkemizde de bu emisyonlar› azalt›c› önemli bir önlem ›s› yal›t›m yönetmeli¤inin uygulanmas›-
d›r. Gerekli yal›t›m tedbirlerinin al›nmas› binan›n ›s› ihtiyac›n› azaltarak, d›flar›ya at›lan baca gaz› miktar›n› azal-
tacak; dolay›s›yla hava kirlili¤ide azalacakt›r. Yap›lan bir çal›flmada ayn› binan›n yal›t›ml› ve yal›t›ms›z haldeki
emisyon miktarlar› fiekil 3.3'de görülmektedir. 

fiekil 3.3   Ayn› Binan›n Yal›t›ml› ve Yal›t›ms›z Haldeki Emisyon Miktarlar› [64]

Karbondioksit (CO2) sera etkisinin ana sebebi olarak belirlenmifltir. Bu; benzin, kömür veya petrol gibi fosil

yak›tlar yand›¤›nda meydana gelen renksiz ve yanmayan bir gazd›r. Sera etkisinin %50’den fazlas›n›n sorum-
lusu olup, küresel ›s›nman›n ana sebebidir. 

3.2.3. Is›l Konfor

‹nsanlar›n çal›flma verimlerini, bulunduklar› ortam›n s›cakl›¤› büyük oranda etkilemektedir. Çal›flma ortam›n›n

›s›l flartlar›, insanlar›n bedensel ve zihinsel üretim h›z›n› etkilemektedir. Is›l konfor ve iç hava kalitesi, bireyin

bir ortamdaki ›s›l flartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu flartlardan do¤an sa¤l›k sorunlar› ile karfl›lafl-

mayaca¤› bir ortam›n özellikleridir.

‹nsan sa¤l›¤›, ifl verimini do¤rudan etkileyen bir faktördür. E¤er insan bulundu¤u ortam›n s›cakl›¤› nedeniyle hasta

oluyorsa ya ifle gidemeyecek, ifli tamamen aksayacak ya da iflte bulundu¤u ortamda daha verimsiz çal›flacakt›r.

Binalarda Is› Yal›t›m›
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Is›l konforu afla¤›daki faktörler etkilemektedir:
• Ortam s›cakl›¤›,
• Duvar iç yüzey s›cakl›¤›,
• Hava h›z›,
• Havadaki nem miktar›.

Ortam s›cakl›¤› ile duvar iç yüzey s›cakl›¤› aras›ndaki fark konfor hissini yak›ndan ilgilendirmektedir. Duvar iç
yüzey s›cakl›¤› ile ortam s›cakl›¤› aras›ndaki fark ne kadar fazla ise konforsuzluk o kadar fazla olur. Duvar iç yü-
zey s›cakl›¤›n›n ortam s›cakl›¤›ndan uzaklaflmas›n›n en önemli etkeni de duvar›n yal›t›ms›z olufludur. Konforlu

bir mekanda duvar iç yüzey s›cakl›¤›, ortam s›cakl›¤›ndan en çok 3oC az olmal›d›r. Örne¤in mekan s›cakl›¤›

22oC ise duvar iç yüzey s›cakl›¤› en az 19oC olmal›d›r. Aradaki fark›n 3oC’yi aflmas› halinde konforsuzluk (sa¤-
l›ks›zl›k) da artar. Hava h›z›, pencere ve kap›lar›n yeterince hava s›zd›rmaz olmamas›ndan ve duvar›n yal›t›m-
s›zl›¤›ndan kaynaklan›r. So¤uk bir k›fl günü pencereye veya yal›t›ms›z d›fl duvara yaklaflan bir kifli orada bir
esinti oldu¤unu kolayca farkeder.Konforsuzlu¤a neden olacak hava h›zlar› pencere ve kap›lar›n yeterince s›z-

d›rmaz olmamas›n›n yan› s›ra, iç yüzey ve ortam s›cakl›¤› aras›ndaki fark›n 3oC'den büyük olmas›ndan da kay-
naklanmaktad›r. Konfor s›cakl›¤›n› sa¤layacak ›s› geçirgenlik direnci de¤erleri verilmifl duvar kullan›ld›¤›nda
konforlu bir ›s›nman›n yan› s›ra yo¤uflmaya da engel olunabilmektedir. Ayr›ca, mekan›n her noktas›nda ho-
mojen bir s›cakl›k elde edilir. Konfor ortam›n› sa¤lamada; odan›n s›cakl›k, nem ve hava h›z› için afla¤›daki de-
¤erler verilmektedir [66,67]:

S›cakl›k: 18-22oC
Nem: %35 - %70
Hava h›z›: 0.25 m/sn
Ortam›n s›cakl›¤›, çal›flma verimini de yak›ndan ilgilendirmektedir. Çal›flma veriminin s›cakl›kla de¤iflimine ilifl-
kin diyagram fiekil 3.4'de verilmifltir. Benzer çal›flmalar aktif ifl, yavafl ifl, k›fl giysisi, hafif giysi gibi faktörler
göz önüne al›narak da yap›lm›flt›r. Ortam s›cakl›¤› ve konforun ifl yerlerindeki ifl kazalar›n› bile etkiledi¤i kay-
dedilmektedir [68].

fiekil 3.4   S›cakl›¤›n Çal›flma Verimine Etkisi [68]

‹ç yüzey s›cakl›¤› konfor ortam›n›n belirlenmesinde önemli bir faktör olmaktad›r. ‹ç yüzey s›cakl›klar›n›n kon-
for s›cakl›klar›nda tutulmas› yak›t tüketimini de azaltacakt›r. ‹ç yüzey s›cakl›klar›n›n düflük olmas› hava ak›m-
lar›n› artt›raca¤›ndan, iç ortam s›cakl›¤› normal düzeyde olsa bile konforsuzluk ortaya ç›kartacakt›r. ‹ç yüzey
s›cakl›¤›n›n düflük olmas›, duvar›n ›s› yal›t›ms›zl›¤›ndan kaynaklan›r. ‹ç yüzey s›cakl›¤›n›n ortam s›cakl›¤›na 

2-3oC gibi yak›n s›cakl›k farklar›nda olmas›n›n konfor hissi yaratt›¤› belirtilmektedir. Çeflitli konfor durumlar›
için iç ortam s›cakl›¤› ile iç yüzey s›cakl›¤› aras›ndaki iliflki Çizelge 3.1'de görülmektedir.
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Çizelge 3.1 Çeflitli ‹ç Ortam (ti) S›cakl›klar› ‹le ‹ç Yüzey S›cakl›klar› (tiy) Aras›ndaki Farklar ‹çin Konfor Durumlar› [69]

Is›, tan›m› gere¤i yüksek s›cakl›kl› ortamdan düflük s›cak-
l›kl› ortama enerji aktar›m›d›r. S›cakl›k ise ortamdaki mole-
küllerin ortalama kinetik enerjileri ile orant›l› bir kavramd›r.
Dolay›s›yla iç yüzey ve ortam aras›ndaki s›cakl›k fark› ne
kadar fazla olursa ortamdaki moleküllerin hareketleri de o
kadar fazla olacakt›r. K›fl mevsiminde %30 ile %70'lik bir
ba¤›l nem normal bir iç ortam s›cakl›¤› için konfor hissi ve-
rebilmektedir. fiekil 3.5'te iç ortam s›cakl›¤› ile ortam›n ba-
¤›l nemine ba¤l› olarak konfor bölgesi görülmektedir.

fiekil 3.5   ‹ç Ortam S›cakl›¤› ve Ortam›n Ba¤›l Nemine Ba¤l› Olarak Konfor Bölgesi [70]

Yap›lar›n ›s›l konfor ortam› dikkate al›narak yap›lmas›; büyük bir enerji tasarrufu, buna ba¤l› olarak da daha
az çevre kirlili¤i sonuçlar›n›n yan› s›ra, pek dikkate al›nmayan konforsuzluk nedeniyle oluflacak ifl ve zaman
kay›plar›n› da ortadan kald›racakt›r.
Örnek: Is› yal›t›m›n›n binaya olan etkisini daha yak›ndan görebilmek için bir d›fl duvar “tamamen yal›t›ms›z”,
“orta yal›t›ml›” ve “iyi yal›t›ml›” olarak üç durumda incelenmifltir. Her duvar›n ›s› kay›plar› hesaplan›p, ›s› ak›m
diyagramlar› çizilip, duvar›n iç yüzeyindeki s›cakl›klar bulunacakt›r [48].

fiekil 3.6   Yal›t›ms›z, Orta ve ‹yi Yal›t›ml› 3 Duvar›n K›yaslanmas› [48]

Yal›t›ms›z
Orta

Yal›t›ml›
‹yi

Yal›t›ml›

tiy=+14o +18.9

-10o

tiy=+20.5o

-10o -10o

Yal›t›m kal›nl›¤›
3 cm

Yal›t›m kal›nl›¤›
8 cm

ti-tiy
oC Konfor Durumu

2 Çok Konforlu

3 Konforlu

4 Az Konforlu

6 Konforsuz

8.5 So¤uk

8.5 Çok So¤uk
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Verilen örne¤in çözümüne iliflkin flekiller; fiekil 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ve fiekil 3.10’da verilmifltir.

‹klim flartlar› her üç duvar için de ayn› olsun.

Örne¤in; ‹ç s›cakl›k t1= +22oC

D›fl s›cakl›k t2= -10oC

Yak›t cinsi Fuel-oil
Y›ll›k yakma süresi z = 3780 saat
Is› iletim katsay›s› λ = 0.034 W/mK

fiekil 3.7   Yal›t›ms›z Duvar Kesiti

fiekil 3.8   5 cm EPS ile ‹çeriden Yal›t›ml› Duvar Kesiti

25

20

15

10

5

0

-5

-10

22oC

15,25 14,06

6,49 -7,62

-10oC

3 cm DIfi SIVA19 cm DEL‹KL‹

TU⁄LA

2 cm ‹Ç SIVA

3 cm DIfi SIVA19 cm DEL‹KL‹ TU⁄LA1 cm ALÇIPAN

25

20

15

10

5

0

-5

-10

5 cm

EPS

2 cm ‹Ç SIVA

19,83

-1,89
-2,27

-8,87
-9,23

-10
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fiekil 3.9   10 cm Yal›t›m fiiltesi ile D›flar›dan Yal›t›ml› Duvar Kesiti

Duvarlar›n ›s› kay›p hesaplar› yap›ld›¤›nda Çizelge 3.2’deki de¤erler bulunur:

Çizelge 3.2   Duvarlar›n Is› Kay›p De¤erleri

Bu de¤erler dikkate al›narak her duvar›n ›s› ak›m diyagram› çizildi¤inde (fiekil 3.10),

1. Duvarda iç yüzey s›cakl›¤› +14oC

2. Duvarda iç yüzey s›cakl›¤› +18.9oC

3. Duvarda iç yüzey s›cakl›¤› +20.5oC oldu¤u görülür.

fiekil 3.10   De¤iflik Duvar Kesitlerindeki ‹ç Yüzey S›cakl›klar›

25 cm

800

700

600

500

400

300

200

100

0

oC

700

696 663 oC

331 oC

59 oC

20 oC

25 cm

YALITIM
TU⁄LASI

ATEfi
TU⁄LASI

YALITIM
fi‹LTES‹

10 cm

Yal›t›ms›z
I. Duvar

Vasat
Yal›t›ml›
II. Duvar

‹yi
Yal›t›ml›

III. Duvar

22oC

20,5

-10oC -10oC-10oC

18,9

22oC22oC

14oC

25

20

15

10

5

0

-10

-5

U De¤eri (W/m2K) Q De¤eri (W) Y›ll›k Yak›t Tüketimi (lt/m2) Yak›t Tasarruf Oran› (%)

1. Duvar ‹çin 1.78 57 30 ---

2. Duvar ‹çin 0.70 22 11.5 % 62

3. Duvar ‹çin 0.35 11 5.8 % 80



Bir mekan›n s›cakl›k bak›m›ndan rahat say›labilmesi için mekan iç s›cakl›¤› ile duvar yüzeyi s›cakl›k fark›n›n

2-3oC'den fazla olmamas› belirtilmektedir. Bu duruma göre;

1. duvarda 22-14=8oC'lik bir fark oluflmakta ve bu fark 3oC'den çok fazlad›r. Bunun sonucu olarak 1. duvar›n

iç yüzeyi çok so¤uk demektir. Nitekim bu tür yal›t›ms›z duvarlar›n yak›n›nda so¤uk k›fl günlerinde adeta rüz-
gar esmesi gibi bir ak›m olur ve duvara yak›n oturanlar›n üflüterek hastalanmalar›na sebep olur. 

2. duvarda ise s›cakl›k fark› 22-19=3oC oluflmakta nispeten rahat bir mekan elde edilmifl olmaktad›r.

3. duvardaki fark ise 22-20.5=1.5oC’ye inmektedir ki duvar›n iç yüzey s›cakl›¤›n›n neredeyse mekan s›cakl›¤›-
na yaklaflt›¤›n›, dolay›s›yla s›cakl›¤›n mekan içinde homojen bir flekilde da¤›larak çok daha rahat bir mekan
elde edilmifl oldu¤unu gösterir. Bu duvarlar› yak›t tüketimi aç›s›ndan incelersek,

1. Duvarda y›ll›k yak›t tüketim 30 lt/m2

2. Duvarda y›ll›k yak›t tüketimi 11.5 lt/m2

3. Duvarda y›ll›k yak›t tüketimi 5.8 lt/m2 olmaktad›r.

3 cm yal›t›m yap›ld›¤›nda yak›ttan tasarruf %62 iken, 8 cm yal›t›m yap›ld›¤›nda ise %80 tasarruf yap›lmakta-
d›r. Bu durum ›s› yal›t›m›n›n etkisini aç›k bir flekilde göstermektedir. Is› yal›t›m›n›n baflka bir etkisi de yal›t›m-
s›z duvarlar›n iç yüzeyinde k›fl aylar›nda görülen ›slanma veya terleme (kondensasyon) olay›n› önlemesidir.
Bu olay ülkemizde çok görülür. Hatta bazen duvar›n ya¤murdan ›sland›¤› zannedilir ve d›flar›dan suyun içe-
ri s›zmas›n› önleyecek su yal›t›m önlemleri al›n›r. Oysa genellikle bu olay›n ya¤murla ilgisi yoktur. Duvar›n iç
yüzeyinin ›slanmas›n›n nedeni fludur: Mekan›n içindeki nisbi nem asl›nda yal›t›ms›z duvar›n so¤uk olan iç
yüzeyine temas edince (yo¤uflma s›cakl›¤›n›n alt›na düflünce) gerçek su haline dönüflür. Yani duvar tama-
men iç etkenlerle içerden ›slan›r. D›flardan su gelmesi söz konusu de¤ildir. Buhar›n su haline dönüflme de-
recesine “terleme s›cakl›¤›” denilir ve mekan içindeki hacim s›cakl›¤› ile nisbi nem oran›na ba¤l› olarak de-
¤iflkendir.

›s› yal›t›m›

148

�



Çizelge 3.3   S›cakl›¤a ve Neme Ba¤l› Terleme S›cakl›klar›

Çizelge 3.3’e bak›ld›¤›nda 22oC iç s›cakl›¤›, %65 ba¤›l nemlilik olan bir mekanda buhar›n su haline dönüflme

noktas› 15.2oC’dir. E¤er mekandaki ba¤›l nem, örne¤in %80'e (banyo-mutfak) ç›km›flsa bu takdirde terleme

derecesi 18.4oC olur. Baflka bir deyimle terleme olmamas› için duvar iç yüzey s›cakl›klar›n›n daima terleme

derecelerinin üzerinde tutulmas› gerekir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda duvar iç yüzey s›cakl›¤›n› daima terleme s›-
cakl›¤›n›n üzerinde tutabilecek tek etkenin ›s› yal›t›m› oldu¤u görülmektedir. 
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‹ç Ortam
S›cakl›¤›

(oC)

Ba¤›l Nemlili¤e Göre (%) Çi¤lenme S›cakl›¤› (oC)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

-10
-5

-17,6
-12,9

-16,6
-11,8

-15,7
-10,8

-14,7
-9,9

13,9
-9,1

-13,2
-8,3

-12,5
-7,6

-11,8
-6,9

-11,2
-6,2

-11,5
-5,60

-10
-5

0
+2
+4
+6
+8
+10

-8,1
-6,5
-4,8
-3,2
-1,6
+0,1

-6,6
-5,3
-3,7
-2,1
-0,4
+1,4

-5,6
-4,3
-2,7
-1,0
+0,7
2,6

-4,7
-3,4
-1,8
-0,1
1,8
3,7

-3,8
-2,5
-0,9
+0,9
2,9
4,8

-3,1
-1,6
-0,1
1,9
3,9
5,8

-2,3
-0,8
+0,8
2,8
4,8
6,7

-1,6
-0,1
+1,6
3,6
5,6
7,6

-0,9
+0,6
+2,4
4,4
6,4
8,4

-0,3
+1,3
+3,2
5,2
7,2
9,2

0
+2
+4
6
8

10

+12
+14
+16
+18
+20

+1,9
3,8
5,6
7,4
9,3

3,2
5,1
7,0
8,8
10,7

4,3
6,4
8,2
10,1
12,0

5,5
7,5
9,4
11,3
13,2

6,6
8,6
10,5
12,4
14,3

7,6
9,6
11,5
13,5
15,4

8,5
10,6
12,5
14,5
16,5

9,5
11,5
13,4
15,4
17,4

10,3
12,5
14,3
16,3
18,3

11,2
13,2
15,2
17,2
19,2

12
14
16
18
20

+22
+25
+30
+35
+40
+45
+50

11,1
13,8
18,5
23,0
27,6
32,2
36,7

12,5
15,3
19,9
24,5
29,2
33,8
37,4

13,9
16,7
21,2
26,0
30,7
35,4
40,1

15,2
17,9
22,8
27,4
32,1
36,8
41,6

16,3
19,1
24,2
28,7
33,5
38,2
43,0

17,4
20,2
25,3
29,9
34,7
39,5
44,3

18,4
21,3
26,4
31,0
35,9
40,7
45,6

19,4
22,3
27,5
32,6
37,0
41,8
46,8

20,3
23,2
28,5
33,1
38,0
42,9
47,9

21,2
24,1
29,2
34,1
39,0
44,0
49,0

22
25
30
35
40
45
50
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Binalarda yap›lacak ›s› yal›t›m›, bina elemanlar›n›n (çat›, duvar, döfleme, pencere, kap› gibi) ›s› direnci yük-
sek bir flekilde seçilmesi ile gerçeklefltirilebilir. Tek tek bina elemanlar› ele al›narak yap›labilecek yal›t›m uy-
gulamalar› yukar›da topluca verilmifltir.
Binalarda ›s› yal›t›m› ve uygulamalar›, bina elemanlar› tek tek incelenerek afla¤›da aç›klanm›flt›r.

3.3.1 Çat›larda Yal›t›m Uygulamalar›
Binalarda ›s› kay›plar›n›n önemli bir bölümü çat›lardan kaynaklanmaktad›r. Çat›n›n flekline (teras, üzeri çat› ile
örtülü tavan gibi) göre uygulanacak yal›t›m flekli de de¤iflmektedir. Is› kayb› aç›s›ndan üzeri çat› ile örtülü ta-
van (oturtma çat›lar) en uygun çat› tipidir. Oturtma çat›larda uygulanan yal›t›m malzemesinin ezilmemesine,
›slanmamas›na ve gerekti¤inde buhar kesici ile birlikte uygulanmas›na dikkat edilmelidir. Özellikle baca çev-
resinde yanmayan yal›t›m malzemesi kullan›lmas› önerilmektedir.

3.3.1.1 Teras Çat›lar [52]
Kullan›labilir çat› alanlar› oluflturan ve cepheden görünmeyen çat› çözümleri sunan teras çat›lar, ›s› yal›t›m
malzemesinin konumuna göre, geleneksel (konvansiyonel) ve ters teras çat› olarak iki gruba ayr›l›rlar. Gele-
neksel teras çat›da, su yal›t›m örtüsü ›s› yal›t›m malzemesi üzerinde yer almaktad›r. Su yal›t›m örtüsü alt›nda
yo¤uflma riskini önlemek amac› ile döfleme yüzeyinde buhar kesici katman uygulanmas› zorunludur. Su ya-
l›t›m örtüsü ›s›l gerilme ve çevresel etkilere aç›kt›r. Su yal›t›m katman›nda oluflabilecek herhangi bir problem,
kullan›lan ›s› yal›t›m malzemesinin çeflidine ba¤l› olmakla beraber, ›s› yal›t›m malzemesinin kullan›lmaz hale
gelmesine neden olabilir (fiekil 3.11).

fiekil 3.11   Geleneksel (Konvansiyonel) Teras Çat› [71]

Ters teras çat›da ise su yal›t›m örtüsü döfleme yüzeyine do¤rudan uygulan›r. Buhar kesici katman uygulama-
s›na gerek duyulmaz. Is› yal›t›m levhalar› (XPS, EPS gibi kapal› gözenekli ›s› yal›t›m malzemeleri) su yal›t›m›
üzerine serbest olarak döflenir. Su yal›t›m katman› ›s› yal›t›m› taraf›ndan s›cakl›k farklar›ndan kaynaklanan me-
kanik gerilmelere ve çevresel etkilere karfl› korunmufl olur (fiekil 3.12).

fiekil 3.12   Ters Teras Çat› Kesiti [71]

Su Yal›t›m›
Tesviye Betonu (çak›l)

Is› Yal›t›m›

Grobeton

Buhar Kesici

Su Yal›t›m›

Buhar Kesici

Tesviye Betonu

Is› Yal›t›m›

Grobeton
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fiekil 3.13 ve 3.14’te geleneksel ve ters çat› uygulamalar›nda s›cakl›k de¤iflimi görülmektedir. 

fiekil 3.13   Geleneksel Sistem Çat› Uygulamas›nda S›cakl›k De¤iflimleri

fiekil 3.14   Ters Çat› Uygulamas›nda S›cakl›k De¤iflimleri

Ters çat› uygulamalar›nda gezilen ve gezilmeyen çat›, bahçe çat› uygulamalar› fiekil 3.15, fiekil 3.16 ve 
fiekil 3.17’de gösterilmifltir.

fiekil 3.15   Gezilen Ters Teras Çat› Uygulamas› [71]
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fiekil 3.16   Gezilmeyen Ters Teras Çat› Uygulamas› [71]

fiekil 3.17   Bahçe Teras Çat› [71]
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Yal›t›ms›z teras çat›lar, ›s›y› çok çabuk geçirmektedir. Böyle çat›lar alt›ndaki hacimler k›fl›n çok so¤uk, yaz›n
çok s›cak olur. Bu sak›ncay› ortadan kald›rmak için teras çat›larda çeflitli yal›t›m malzemeleriyle uygulamalar
yap›lmaktad›r. fiekil 3.18, fiekil 3.19, fiekil 3.20, fiekil 3.21, fiekil 3.22, fiekil 3.23, fiekil 3.24 ve fiekil 3.25’de
çeflitli malzemeler ile teras çat› yal›t›m uygulamalar›n›n resimleri verilmifltir.

fiekil 3.18   Ekstrüde Polistren Köpük ile Ters Çat› Uygulamas›

fiekil 3.19   Ekstrüde Polistren Köpük ile Ters Çat› Uygulamas›

fiekil 3.20   Ekstrüde Polistren Köpük ile Gezilmeyen Ters Çat› Uygulamalar›
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fiekil 3.21   Taflyünü Levhalar ile Geleneksel Teras Çat› Uygulamas›

fiekil 3.22   Cam Köpü¤ü ile Geleneksel Teras Çat› Uygulamas›

fiekil 3.23   Cam Köpü¤ü ile Geleneksel Teras Çat› Uygulamas›



fiekil 3.24   Taflyünü ile Geleneksel Teras Çat› Uygulamas›

fiekil 3.25   Taflyünü ile Geleneksel Teras Çat› Uygulamas›

3.3.1.2 E¤imli Çat›lar [52]
E¤imli çat›lar, ›s› yal›t›m malzemesinin kullan›ld›¤› yere ba¤l› olarak so¤uk ve s›cak çat›lar olmak üzere ikiye
ayr›lmaktad›r (fiekil 3.26).

E¤imli (k›rma) so¤uk çat›larda, çat› alt› hacmi ›s›t›lmaz ve kullan›lmaz. Dolay›s›yla ›s› yal›t›m› döfleme hizas›n-
da yap›l›r. Bu çat›larda, su yal›t›m›nda kullan›lan bitümlü örtünün su buhar› geçifline izin vermemesi sebebiy-
le, örtü alt›nda yo¤uflmay› engelleyecek çift havaland›rma yöntemi kullan›l›r. Ancak bu kez de çat› aras›nda-
ki so¤uk hava hareketinin olumsuz etkilerinden ötürü, hava ve su geçirimsiz, nefes alabilen örtüler tercih edi-
lir. Böylece su ve nem problemleri çözülerek, ›s›l performans›n›n da artmas› sa¤lan›r. So¤uk çat›larda, mev-
cut yo¤uflma riskine karfl› mutlaka TS 825 Binalarda Is› Yal›t›m Standard›'na uygun olarak yo¤uflma kontrolü
yap›lmal›, olas› yo¤uflma problemlerine karfl› gerekti¤inde buhar dengeleyici malzeme kullan›lmal›d›r. 
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fiekil 3.26   So¤uk ve S›cak E¤imli Çat›lar [71]

E¤imli s›cak çat›larda ise, çat› alt› hacmi ›s›t›l›r ve kullan›l›r. Dolay›s›yla ›s› yal›t›m› mertek hizas›nda yap›l›r. Bu çat›lar-
da da, bitümü su yal›t›m örtüsünün su buhar› geçifline izin vermemesi sebebiyle; so¤uk çat›larda oldu¤u gibi, örtü
alt› yo¤uflmay› engelleyecek çift havaland›rma yöntemi kullan›l›r. Yine bu uygulamada da, çat›daki hava boflluklar›n-
dan kaynaklanan konveksiyon ak›m› ile ›s› kayb› gerçekleflir. Bunu engellemek için hava ve su geçirimsiz, nefes ala-
bilen örtüler tercih edilerek s›cak çat›lar tek havaland›rma boflluklu yap›lmakta ve konveksiyon yolu ile gerçekleflen
›s› kay›plar› önlenmektedir. fiekil 3.27, fiekil 3.28, fiekil 3.29, fiekil 3.30, fiekil 3.31, fiekil 3.32, fiekil 3.33, fiekil 3.34,
fiekil 3.35, fiekil 3.36, fiekil 3.37 ve  fiekil 3.38’de k›rma çat›larda çeflitli ›s› yal›t›m uygulamalar› görülmektedir.

fiekil 3.27   Mertekler Üzerine Uygulanm›fl Ekstrüde Polistren Köpük (XPS) Levhalar

fiekil 3.28   Mertekler Üzerine Uygulanm›fl XPS Levhalar Üstüne Kiremit Ç›talar›n›n Yerlefltirilmesi
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fiekil 3.29   EPS Levhalarla Mertek Üstü Çat› Yal›t›m›

fiekil 3.30   EPS Levhalarla Mertek Aras› Yal›t›m Uygulamas›

fiekil 3.31   Taflyünü Levhalarla Mertek Aras› Yal›t›m Uygulamas› [72]
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fiekil 3.32   Taflyünü Levhalar›n Buhar Dengeleyici ile Birlikte Mertek Aras› Uygulanmas›

fiekil 3.35   Sprey Camyünü ile Mertekler Aras› Yal›t›m Uygulamas› [73]

fiekil 3.33   Camyünü fiiltelerle Çat› Aras› Yal›t›m Uygulamas› fiekil 3.34   Camyünü fiiltelerle Çat› Aras› Yal›t›m Uygulamas›
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fiekil 3.36   Sprey Camyünü ile Mertekler Aras› Yal›t›m Uygulamas›

fiekil 3.37   Sprey Taflyünü ile E¤risel Bir Çat› Yüzeyinin Yal›t›m› [72]

fiekil 3.38   Sprey Poliüretan ile Çat› Yal›t›m Uygulamas›



161 �

Binalarda Is› Yal›t›m›

3.3.2 D›fl Duvarlarda Yal›t›m Uygulamalar›
Duvarlar›n yal›t›m› da ›s› kayb› hesab› sonucunu de¤ifltiren önemli faktörlerden birisidir. Çünkü bir yap›n›n
%20-30'u d›fl duvarlardan oluflmaktad›r. Bu amaçla d›fl duvarlar›n ›s› iletim katsay›s› λ ile ›s› direnci için stan-
dartlar gelifltirilmifltir. Duvar›n yal›t›m› içten veya d›fltan olabilir. Duvar›n içten yal›t›m› halinde masif duvar›n ›s›l
genleflmelere maruz kalaca¤› bilinmelidir. 

3.3.2.1 D›fl Duvarlar›n D›fltan Yal›t›m›
Bir binan›n en çok ›s› kaybeden yerlerinden biri de d›fl duvarlard›r. Klasik yap› elemanlar› ile (normal delikli tu¤la,
beton, ahflap vs.) infla edilen d›fl duvarlarda ›s› kayb› fazla olur. Dolay›s›yla yak›t tüketimi de çok olur. Ayr›ca bu
tür duvarlara sahip mekanlar yaz mevsiminde (özellikle günefl alan cephelerde) dayan›lmaz derecede s›cak olur.
Bu sak›ncalar› gidermek, az yak›tla kolay ve iyi ›s›t›lan, k›fl›n s›cak yaz›n serin mekanlar elde etmek için modern ›s›
yal›t›m malzemelerinden faydalan›l›r. Son y›llarda bat› ülkelerinde çok kullan›lan “mantolama” diye tabir edilen bir
sistem bir süreden beri yurdumuzda da uygulanmaktad›r. Bu sistemde yal›t›m malzemesi duvar›n d›fl taraf›na ya-
p›flt›rma veya dübelle tespit yoluyla tatbik edilmekte ve üzerine kal›nl›¤› çok ince (3-5 mm) sentetik s›va getirilmek-
tedir. Sistemin flemas› fiekil 3.39’da gösterilmifltir:

fiekil 3.39   D›fl Cephe Is› Yal›t›m Uygulamas› (Mantolama)

Mantolama olarak da tabir edilen d›flar›dan ›s› yal›t›m uygulamas›, bina cephelerini tümden kaplamad›¤› için
yap› fizi¤i aç›s›ndan en ideal yöntemdir. Avantajlar› flöyledir:

• Bina d›fl cephesindeki her türlü kirifl, kolon, hat›l, ›s›t›c› nifli gibi betonarme yap› elemanlar› eksiksiz yal›t›la-
rak, ›s› köprüleri önlenir (fiekil 3.40).

fiekil 3.40   D›flar›dan Is› Yal›t›m Uygulamas› ‹le ‹ç Yüzeyden Is› Yal›t›m Uygulamas›n›n Karfl›laflt›r›lmas› [71]
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• Yap›y› d›fltan bir manto gibi sar›larak duvar› oluflturan ana malzemede s›cakl›k fark›ndan kaynaklanan ›s›l
gerilmeler, çatlaklar ve yap› hasarlar› önlenir. Duvara etki eden yaz-k›fl s›cakl›k fark› (Δt) ortalama 5 °C kadar-

d›r (fiekil 3.41).

fiekil 3.41   D›fl Yüzeyden ve ‹ç Yüzeyden Is› Yal›t›m Uygulamas›n›n Karfl›laflt›r›lmas› [71]

• Duvar d›fl ortam etkilerinden tamam›yla korunur.
• Yo¤uflma riski minimuma iner.
• ‹ç hacimde herhangi bir daralma olmayaca¤› için net kat alan› etkilenmez. 
• Yap› fizi¤i aç›s›ndan ideal bir çözüm elde edilir.
Bilindi¤i gibi d›fl duvar›n içten yal›t›m›nda veya sandviç sistem yal›t›mlarda ›s› köprüleri oluflmaktad›r. Her ne
kadar bu köprüler ek önlemlerle k›smen önlenebilirse de genellikle ihmal edilmektedir. Mantolama sistemin
bir baflka faydas› da, yeni binalara oldu¤u kadar eski binalara da uygulanabilir olmas›d›r. Gerçekten, halen
kullan›lmakta olan bir binan›n içine hiç girilmeden tamamen d›fltan yal›t›labilmesi büyük avantaj sa¤lamaktad›r.
Sistem uygulanmas›nda sert olan hemen hemen tüm ›s› yal›t›m levhalar› kullan›labilir. Örne¤in Extrüde Polis-
tren (XPS), Genlefltirilmifl Polistren (EPS-Styropor), Poliüretan, Taflyünü, Camköpü¤ü vs. D›fl duvar›n d›fltan
yal›t›m ile ilgili çeflitli resimler fiekil 3.42, fiekil 3.43, fiekil 3.44, fiekil 3.45, fiekil 3.46, fiekil 3.47, fiekil 3.48,
fiekil 3.49, fiekil 3.50, fiekil 3.51, fiekil 3.52 ve fiekil 3.53’te verilmifltir.

fiekil 3.42   Mevcut Bir Binaya XPS Levhalarla D›flar›dan Mantolama Uygulamas›

Is›pan Duvar Is›pan Duvar

-5

15

25

35

5

-5

15

25

35

5

Δt=5oC
Δt=30oC



163 �

Binalarda Is› Yal›t›m›

fiekil 3.43   Mantolama Sonras› Görünüm [71]

fiekil 3.44   Yeni Bir Binaya XPS Levhalarla D›flar›dan Is› Yal›t›m Uygulamas› (Mantolama)

fiekil 3.45   Yeni Bir Binaya XPS Levhalarla D›flar›dan Is› Yal›t›m Uygulamas› (Mantolama)
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fiekil 3.46   Taflyünü Levhalar ile D›flar›dan Is› Yal›t›m Uygulamas› 

fiekil 3.47   Giydirme Cepheli Bir Binan›n Taflyünü Levhalar ile Yal›t›m Uygulamas› 
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fiekil 3.48   Giydirme Cepheli Bir Binan›n XPS Levhalar ile Yal›t›m Uygulamas›

fiekil 3.49   Eski Bir Binan›n D›fl Duvarlar›n›n Sonradan EPS Yal›t›m Levhalar›yla Kaplanmas›

fiekil 3.50   D›fl Duvarda Yer Alan Beton Elemanlar›n Heraklit ile Yal›t›lmas› [74]
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fiekil 3.51   Lentolar›n Tu¤la Duvarla Ayn› Seviyede Olacak fiekilde XPS Levhalar›yla Yal›t›lmas› [74]

fiekil 3.52   Zemin Kat Duvarlar›n›n XPS Levhalarla D›flar›dan Yal›t›lmas›

fiekil 3.53   Bina Cephesindeki Kolon ve Kirifllere D›flar›dan XPS Uygulamas› 
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3.3.2.2 D›fl Duvarlar›n ‹çten Yal›t›m›
D›fl duvarlar›n ›s› yal›t›m›nda, yap› fizi¤i aç›s›ndan en uygun yöntem d›flar›dan ›s› yal›t›m› olsa da, kimi zaman bu
mümkün olmayabilir. Belirli mekânlar›n veya yüksek katl› bir apartmanda tek bir kat›n ›s› yal›t›m›n›n yap›lmas› gibi za-
ruri durumlarda, içeriden ›s› yal›t›m› uygulan›r [71]. Duvarlar›n içeriden yal›t›m› için flunlar ifade edilebilir [75]:

• Kirifl, kolon, hat›l, döfleme gibi betonarme yüzeylerin yal›t›lamamas› sebebiyle ›s› köprüleri aç›kta
kalmaktad›r. Bu ›s› köprülerinin yal›t›lmas› k›smen mümkündür.

• ‹çeriden yal›t›lm›fl duvarlar›n düflük ›s› depolama kabiliyeti olmaktad›r. Is›tma sistemi çal›fl›nca mekan
çabuk ›s›n›r, ›s›tma kesilince çabuk so¤ur. Bu nedenle k›sa süreli kullan›lan mekanlar için (sinema, tiyatro,
konferans salonu vs.) uygun bir sistemdir.

• ‹çerden yal›t›m yap›lmas› halinde, içerden d›fl tarafa do¤ru olan buhar ak›m› yal›t›m malzemesinin
arkas›ndaki masif duvar›n so¤uk olan iç yüzüne temas edince terleme derecesinin alt›na düflebilir ve
yo¤uflabilir. Yo¤uflan su hem duvar› ›slat›r, hem döflemeye iner, hasara sebep olur. Bu nedenle içten
yal›t›mda prensip olarak ›s› yal›t›m malzemesinden önce bir buhar dengeleyici veya su buhar difüzyon 
direnç katsay›s› optimum olan bir ›s› yal›t›m malzemesi uygulanmal›d›r. 

• ‹çeriden yal›t›m›n di¤er bir avantaj› ucuz ve pratik olmas›d›r. Ayr›ca özel levha boylar›yla uygulamay›
kolaylaflt›r›r.

D›fl duvar›n içten yal›t›m› ile ilgili çeflitli resimler fiekil 3.54 ve fiekil 3.55’te verilmifltir

3.3.2.3 Sandviç Duvar Uygulamas›
Sandviç duvar uygulamas›nda, ›s› yal›t›m levhalar› iki duvar aras›nda yer al›r. Sandviç duvarlar boflluklu ve
boflluksuz olmak üzere iki tipten oluflmaktad›r.
Boflluklu sandviç duvar uygulamalar›nda ›s› yal›t›m levhalar›, d›fl duvar iç yüzeyine tespit edildikten sonra ha-
va bofllu¤u b›rak›l›r ve iç duvar örülür. 
Boflluksuz uygulamada ise, ›s› yal›t›m levhalar›n›n iç yüzeye yap›flt›r›lmas›n›n ard›ndan bitiflik flekilde iç duvar örülür.

Her iki tipte de sandviç duvar konstrüksiyonunun depremde ayr› bileflenler fleklinde çal›flmas›n› önlemek

amac›yla, sistemin birbiriyle ba¤lant›s›na dikkat edilir. Bu amaçla φ3 mm çaptaki galvanizli ankraj çubuklar›

kullan›l›r. Ankraj çubuklar›, yatayda 75 cm, düfleyde 30-40 cm mesafelerle flafl›rtmal› olarak ve m2'ye ortala-

ma 5 adet gelecek flekilde uygulanmal›d›r. 

Ayr›ca ülkemizde çok yayg›n kullan›lmayan, aras› hava boflluklu olarak çift duvarl› infla edilmifl ve bu bofllu¤a
taflyünü, poliüretan vb. gibi yal›t›m malzemeleri enjekte edilen duvar yal›t›m uygulamalar› da vard›r. Uygulama-
n›n uzman bir kurulufl taraf›ndan yap›lmas› önemlidir. Çünkü arada olabilecek boflluklar, ›s› köprüsü olufltura-
rak yo¤uflmalara neden olabilmekte ve uzun vadede duvarda çatlamalara meydan verebilmektedir. Sandviç
duvar uygulamalar› ile ilgili resimler fiekil 3.56, fiekil 3.57, fiekil 3.58, fiekil 3.59 ve fiekil 3.60’ta gösterilmifltir.

fiekil 3.54   XPS Levhalarla D›fl Duvarlar›n ‹çeriden Yal›t›lmas› fiekil 3.55   XPS Levhalarla D›fl Duvarlar›n
‹çeriden Yal›t›lmas›
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fiekil 3.56   Taflyünü Levhalar ile Havaland›rmal› Sandviç Duvar Uygulamas›

fiekil 3.57   Deprem Ankraj› Çubu¤undan Bir Detay

fiekil 3.58   Camyünü Levhalarla Sandviç Duvar Uygulamas›



fiekil 3.59   XPS Is› Yal›t›m Levhalar› ile Sandviç Duvar Uygulamas›

fiekil 3.60   Aras› Boflluklu Duvara Taflyünü Püskürterek Dolgu Yap›lmas› [72]

3.3.2.4 XPS ile Yap›lan D›fl Cephe Is› Yal›t›m Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar [52]
Son y›llarda yaflanan depremler sonras› kal›c› ve güvenli konut ihtiyac› artm›flt›r. Bununla beraber enerji gi-
derlerinin de giderek artmas› ›s› yal›t›m bilincinin geliflmesine sebep olmufltur. Konut sahibi olmak isteyenler
için binan›n ›s› yal›t›ml› olmas› fark yaratmaktan ç›k›p, gereklilik haline gelmifltir.

Binalarda ›s› yal›t›m› d›fltan, içten ve sandviç duvar olmak üzere 3 farkl› yöntemle uygulanmaktad›r. Is› köp-
rülerinin oluflumunu önlemek ve sürekli bir yal›t›m sa¤lamak amac›yla yap›lan yal›t›m›n d›fl cepheden uygu-
lanmas›, yap› fizi¤i aç›s›ndan en uygun olan›d›r. Yap›larda d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemi uygulayarak hem ener-
jiden tasarruf edilir hem de yap› içerisinde ideal konfor s›cakl›¤› korunur. D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemi uygu-
lamalar›nda kullan›lan ürünlerin kalitesinin yan› s›ra, uygulay›c›n›n detaylar› do¤ru çözmesi ve uygulamas›, ya-
p›lan yal›t›m›n süreklili¤ini etkiler. Is› yal›t›m›, giydirme cephe gibi modern cephe tasar›mlar›n›n yan› s›ra, sö-
ve, denizlik gibi klasik cephe süslemelerine de uyum sa¤lamal›d›r.
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fiekil 3.61   D›fl Cephe Is› Yal›t›m› ile Pencere Birleflim Detay›

Pencere detay›, uygulamalarda en çok dikkat edilmesi gereken detaylar›n bafl›nda gelir. Is› yal›t›m plakalar›
süreklili¤ini kaybetmeden do¤ramaya kadar getirilmelidir. ‹ki ›s› yal›t›m plakas›n›n birleflti¤i noktalara alümin-
yum veya PVC'den üretilmifl, köfle profili konulmal›d›r. S›va filesi, köfle profilinin üzerine getirilmelidir. Birleflim
detaylar›nda oluflmas› muhtemel çatlamalar› önlemek amac›yla, pencerelerin köflelerinde s›va filesi iki kat uy-

gulanabilir. fiekil 3.61’de d›fl cephe ›s› yal›t›m› ile pencere birleflim detay› gösterilmifltir.

fiekil 3.62   Dekoratif Cephe Aksesuarlar›n›n Uygulanmas› 

1-Ekstrüde Polistren Köpük (XPS)
2-S›va Filesi
3-Is› Yal›t›m Plakas› S›vas›
4-Is› Yal›t›m Plakas› Yap›flt›r›c›s›
5-Do¤rama Bitifl Profili
6-Do¤rama
7-Dertz Band›
8-Duvar+S›va
9-Denizlik

1- Ekstrüde Polistren Köpük (XPS)
2- S›va Filesi
3- Is› Yal›t›m Plakas› Yap›flt›r›c›s›
4- Dübel
5- Is› Yal›t›m Plakas› S›vas›
6- Do¤rama Bitifl Profili
7- Do¤rama 
8- Dertz Band›
9- Duvar + S›va
10-Denizlik
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Günümüzde cephelere estetik çözümler getirmek amac›yla s›kça kullan›lan söve ve denizlik profilleri beyaz
mozaik, do¤al tafl veya ekstrüde polistren gibi birçok farkl› malzemeden üretilmektedir. Beyaz mozaik gibi
a¤›r malzemelerden yap›lan denizlik veya sövelerin, ›s› yal›t›m uygulamas› yap›ld›ktan sonra yap›flt›r›larak ve
mekanik tespiti yap›larak uygulanmas› gerekmektedir. Ekstrüde polistren köpükten (XPS) üretilen söve ve
denizlik profilleri kolay uygulan›r ve binaya fazla yük getirmez. Yine ›s› yal›t›m› uygulamas› yap›ld›ktan son-
ra cepheye yap›flt›r›larak uygulan›r. Herhangi bir mekanik tespite gerek yoktur. D›fl cephe ›s› yal›t›m siste-
minde 2 kat s›va yap›ld›ktan sonra söve veya denizlik cepheye uygulanmal›d›r. Söve veya denizlik, cephe-
ye yap›flt›r›ld›ktan sonra tamamen kurumas› beklenmeli, daha sonra düzeltme harc› ile gereken yerler dü-
zeltilmelidir.

Is› yal›t›m plakalar› cepheye yap›flt›r›lmadan önce 60cm aral›klarla dikey kadranlar yüzeye yerlefltirilir. Yü-
zeyin mastar›ndan kaç›k olmamas› çok önemlidir. Dikey kadranlar yerlefltirildikten sonra, XPS ›s› yal›t›m
plakalar› kadranlar›n aras›na yerlefltirilir. Uygulama s›ras›nda dikkat edilecek bir di¤er nokta, nefes alan 
su yal›t›m örtüsü ile binan›n kaplanmas›d›r. Yaklafl›k 10'ar cm bindirme yap›larak nefes alan su yal›t›m ör-
tüsü ile bina kaplan›r. Son olarak cephe kaplamas› afla¤›dan yukar›ya do¤ru birbirine kenetlenerek mon-
te edilir. Dekoratif cephe aksesuarlar›n›n uygulanmas› fiekil 3.62’de, yal› bask› uygulamalar›nda ›s› yal›t›m›
fiekil 3.63’te gösterilmifltir.

fiekil 3.63   Yal› Bask› Uygulamalar›nda Is› Yal›t›m› 

Giydirme Cephe Sistemlerinde do¤al veya yapay tafl kaplama malzemeleri ve metal kaplama malzemeleri
kullan›l›r. Giydirme cephe bina yüzeyine mekanik olarak tespit edilir. Is› yal›t›m plakalar› yüzeye yap›flt›r›ld›k-
tan 24 saat sonra, yüzeye, malzemenin kal›nl›¤›na uygun uzunluktaki dübellerle mekanik tespiti yap›l›r. Is› ya-
l›t›m uygulamas› tamamland›ktan sonra giydirme cephe yüzeye monte edilmelidir (fiekil 3.64).

1- Ekstrüde Polistren Köpük (XPS)
2- Is› Yal›t›m Plakas› Yap›flt›r›c›s›
3- Dübel
4- Nefes Alan Su Yal›t›m Örtüsü
5- Cephe Kaplamas›
6- Su Yal›t›m›
7- Grobeton 
8- Blokaj
9- Toprak
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fiekil 3.64   Giydirme Cephelerde Is› Yal›t›m Uygulamalar› 

NOT: Yaz›da yer alan örnek çizimler öneri niteli¤inde olup, do¤ru uygulama için projenin yerinde detayland›-
r›lmas› gereklidir.

3.3.3 Döflemelerde Yal›t›m Uygulamalar›
Eskiden yap›lm›fl binalarda döflemeden yal›t›m olanaklar› oldukça s›n›rl›d›r. Ancak döflemenin de¤iflmesi ge-
rekti¤i durumlarda ›s› yal›t›m malzemeleri uygulanabilir. Yeni yap›lacak binalarda ise döflemelere iliflkin yal›-
t›m önlemleri en bafltan al›nmal› ve uygulanmal›d›r. 

Döflemelerde kullan›lacak yal›t›m malzemeleri, döflemenin konumuna göre seçilmelidir. 
Bunlar flöyle s›ralanabilir [52].
• Topra¤a oturan döflemeler.
• Döflemeden ›s›tmal› sistemler.
• Düflük s›cakl›kl› ortama bitiflik döflemeler.
• Ç›kmalar.

Topra¤a oturan döfleme yal›t›m› nem yal›t›m›n› da gerektirdi¤inden uzmanl›k istemektedir. Is›t›lmayan ara kat
döflemelerinde yap›lan yal›t›m ›s›dan çok ses yal›t›m› amaçl› olup, birçok ülkede zorunlu tutulmaktad›r. Döfle-
meden ›s›tma uygulamalar›nda ise ›s›t›c› borulardan alt kata ›s› geçifli olmamas› için ›s› yal›t›m› yap›l›r [66]
(fiekil 3.65).

fiekil 3.65   Topra¤a Oturan Döfleme Kesiti

1- Ekstrüde Polistren Köpük (XPS)
2- Is› Yal›t›m Plakas› Yap›flt›r›c›s›
3- Dübel
4- Cephe Kaplamas› Malzemesi
5- Cephe Kaplamas› Ba¤lant› Eleman›
6- Su Yal›t›m›
7- Grobeton 
8- Blokaj
9- Toprak
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Döflemeden yap›lan ›s› yal›t›m›na iliflkin uygulamalar fiekil 3.66, fiekil 3.67, fiekil 3.68, fiekil 3.69, fiekil 3.70’de

verilmifltir. 

fiekil 3.66   XPS Is› Yal›t›m Levhalar›yla Topra¤a Oturan Döfleme Yal›t›m›

fiekil 3.67   XPS Is› Yal›t›m Levhalar›yla Topra¤a Oturan Döfleme Yal›t›m›

fiekil 3.68   Ç›kmalar›n XPS Levhalar ile D›flar›dan Yal›t›lmas›



›s› yal›t›m›

174

�

fiekil 3.69   Ç›kmalar›n XPS Levhalar ile D›flar›dan Yal›t›lmas› [71]

fiekil 3.70   Reflekte Polietilen ‹le Döflemeden Is›tma 

3.3.4. Pencere ve Caml› D›fl Kap›larda Yal›t›m Uygulamalar› [66]
Is› kayb› bak›m›ndan en yüksek de¤ere sahip yap› elemanlar›d›r. Pencerelerin olabildi¤ince küçük yap›lmas›
enerji tasarrufunun ilk ad›m›d›r. K›fl aylar›nda birim alandan en çok ›s› kayb› pencerelerden olmakla birlikte
güneflli günlerde bir ›s› kazanc› da söz konusu olabilmektedir. Çift cam uygulamas›yla pencerelerden kaçan
›s› en aza indirilebilmektedir. 
Çift cam özel bir flekilde imal edilmekte, iki cam aras›na 6, 9, 12 mm'lik boflluk (kuru hava) b›rak›larak birlefl-
tirilmektedir. Ahflap ve plastik çerçevelerin metal çerçevelere göre ›s› iletimi bak›m›ndan daha uygun oldu¤u
bilinmektedir. Pencerelerin aç›lan k›s›mlar›ndan hava s›z›nt›s› (enfiltrasyon) yoluyla olan ›s› kayb›n›n azalt›lma-
s› için fitil ve conta tipi uygulamalar yap›lmaktad›r.
Pencerelerin akflam saatlerinde yal›t›ml› bir panjurla kapat›lmas› da ›s› kay›plar›n› büyük ölçüde azaltacakt›r. 
Kap›lar, hava s›z›nt›s› ya da hava de¤iflimi yoluyla büyük miktarda ›s› kay›plar›n›n oldu¤u yerdir. Kap›lardan
olan ›s› kayb› kap›lar›n aç›lan k›s›mlar›n›n yal›t›m›yla ve kap›lar›n aç›k kalma süresi ile ilgilidir. 
S›z›nt› ile olan ›s› kayb›n›n azalt›labilmesi için ahflap çerçevelerde fitil uygulamalar› önerilmektedir. Plastik
do¤ramal› camlarda ise s›zd›rmazl›k sa¤lay›c› contalar de¤ifltirilmeye gerek duyulmadan uzun süre kullan›la-
bilmektedir. Metal kap›larda ise esnek silikon lastiklerle s›z›nt› ile ›s› kayb› azalt›labilir. Ayr›ca kap› altlar›na yer-
lefltirilebilecek f›rçalar ve keçeler ile kap› alt›ndan olan ›s› kayb› azalt›labilir. 
Uygun yer olmas› durumunda ikinci bir hol b›rak›larak, iç k›s›ma aç›lan ikinci bir kap› (rüzgarl›k) ile so¤uk ha-
van›n içeri girmesi engellenebilir. D›fl kap›lara kendili¤inden kapanan mekanizmalar yerlefltirilmesi veya dö-
ner kap› sistemi yap›lmas›, kap›n›n aç›k kalmas›n› önlemek aç›s›ndan yararl› olmaktad›r. Bu uygulama hava
de¤iflimi ile ›s› kayb›n› azaltmada yararl› olmaktad›r. Kap›n›n üstüne afla¤› s›cak hava üfleyen bir ›s›t›c› yerlefl-
tirilerek kap›da bir hava siperi oluflturulabilir.
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3.3.5. Radyatör Arkas› Yal›t›m› 
Odan›n en s›cak bölgesi radyatör arkas›n›n oldu¤u yerdir. Odan›n s›cakl›¤› 20oC civar›ndayken radyatör ar-
kas›nda bu de¤er 45oC'ye kadar ç›kmaktad›r. Estetik nedenlerle radyatörün kapat›ld›¤› ya da önüne koltuk
vb. gibi ev eflyalar› konuldu¤unda bu s›cakl›k daha da artmaktad›r. Termodinamik yasalar› gere¤i iki ortam
aras›ndaki s›cakl›k fark› ne kadar fazla ise ›s› geçifli o kadar fazla olmaktad›r. Bu demektir ki, bir odada ›s›n›n
en çok ve en çabuk kaçt›¤› bölgelerden birisi radyatör arkalar›d›r. Çünkü, d›flar›s› ile en çok s›cakl›k fark› olan
yer radyatör arkalar›d›r.
Odada ›s› kayna¤› durumunda olan radyatörden, ›s› odaya yay›lmadan önce h›zla d›flar› kaçmaktad›r. Rad-
yatör arkas›n›n yal›t›lmas› önemli bir ›s› kayb›n› ortadan kald›rabilmektedir. 
Bu durum termal kamera denilen cihazlarla daha da net olarak belirlenebilmektedir. Termal kamera yüzey-
deki s›cakl›k da¤›l›m›n› göstermekte ve bunun foto¤raf›n› çekebilmektedir. Termal kamera ile çekilmifl baz› fo-
to¤raflar fiekil 3.71 ve fiekil 3.72’de görülmektedir.
Bu resimlerde, renk, koyudan aç›¤a do¤ru gittikçe o yüzeydeki s›cakl›k artmaktad›r. Aç›k renkli bölgeler s›-
cakl›¤›n yüksek oldu¤unu göstermekte olup, buralardan ›s› kolayca d›flar› kaçmaktad›r.
En ideali daha inflaat aflamas›nda radyatör arkas›ndaki duvarlara yal›t›m tabakas› konulmas›d›r. Ancak bu du-
rumun henüz uyguland›¤›n› söylemek zordur.

fiekil 3.71   Termal Kamera ‹le Radyatör Arkas›nda Is› Kay›plar›n›n Görüntüsü [76]

fiekil 3.72   Termal Kamera Görüntüleri

Binalarda Is› Yal›t›m›
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Mevcut binalarda radyatör arkas›na yerlefltirilecek alüminyum folyo kapl› yal›t›m malzemeleri, yal›t›m özelli¤i-
nin yan› s›ra d›fl›ndaki alüminyum folyo kaplama nedeniyle de ›s›y› oda içine yans›tma özelli¤ini tafl›maktad›r
(fiekil 3.73). Bu levhalar›n kullan›lmas› ve yerlefltirilmesi oldukça kolayd›r.

Bu uygulaman›n yap›lmas›yla;
Bireysel sistemle veya merkezi sistemle ›s›nan konutlarda oda s›cakl›¤› ayn› kalmak kayd›yla, yak›t giderlerinde %5'lik
bir azalma sa¤lanabilmektedir. Merkezi sistemle ›s›nmada tek dairenin yal›t›m› durumunda ödenen yak›t paras› de-

¤iflmemekle birlikte oda s›cakl›¤›nda 3oC civar›nda bir art›fl ile daha iyi ve konforlu bir ›s›nma sa¤lanabilecektir. 

fiekil 3.73   Alüminyum Folyo Kapl› Yal›t›m Malzemesi [52] 

3.4 DUVARLARDA ISI KAYBI HESABI
‹letimle ›s› geçifli, bir s›cakl›k fark› etkisiyle gerçekleflen moleküller aras› ›s› geçiflini ifade etmektedir. Düzlem

duvarda sabit rejimde, tek boyutlu ›s› iletimi fiekil 3.74’te gösterilmektedir. 

fiekil 3.74   Düzlem Duvarda Sabit Rejimde, Tek Boyutlu Is› ‹letimi [77]

0 �
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Düzlemsel duvarda, sabit rejimde duvara x ekseni yönündeki (tek boyutlu) ›s› iletimi,

‹fadesinden bulunmaktad›r.
Bu ifadedeki sembollerin anlamlar› afla¤›daki gibidir:
Q :‹letilen ›s› miktar› (W/m2) 
λ :Malzemenin ›s› iletim katsay›s› (W/mK)
T1 :‹ç yüzey s›cakl›¤› (K)

T2 :D›fl yüzey s›cakl›¤› (K)

d :Duvar›n kal›nl›¤› (m)

Q ›s› kayb› ifadesi, U toplam ›s› geçifl katsay›s› kullan›larak flöyle yaz›labilmektedir. 

Bu ifadedeki sembollerin anlamlar› afla¤›daki gibidir.
Q :Is› kayb› miktar› (W),
U :Toplam ›s› geçifl katsay›s› (W/m2K),
ΔT :Yap› bilefleninin iki taraf›ndaki s›cakl›k fark› (K);

U toplam ›s› geçifl katsay›s› bu durumda;

ifadesiyle verilecektir. Bu ifadedeki sembollerin anlamlar› afla¤›daki gibidir.

U :Toplam ›s› geçifl katsay›s› (W/m2K)
αiç :‹ç yüzeyin ›s› tafl›n›m katsay›s› (W/m2K)

αd :D›fl yüzeyin ›s› tafl›n›m katsay›s› (W/m2K)

d :Her bir yap› bilefleninin kal›nl›¤› (m)
λ :Her bir yap› bilefleninin ›s› iletim katsay›s› (W/mK)

d kal›nl›¤›ndaki bir yap› bilefleninin paralel iki yüzeyinin 1 m2'sinden 1oC'lik s›cakl›k fark›nda 1 saatte geçen
›s› miktar›, ›s› geçirgenli¤i olarak tan›mlan›r. Is› geçirgenli¤i Λ simgesi ile gösterilir.
Tan›m›ndan da anlafl›ld›¤› gibi ›s› geçirgenli¤i birimi (W/m2K)'d›r.
Is› geçirgenli¤i;

ifadesiyle verilmektedir. Is› geçirgenli¤inin tersi ›s› iletim direnci olarak tan›mlanmaktad›r. Is› iletim direncinin
birimi (m2K/W) olup;

ifadesiyle verilmektedir.

(3.1)

1
U

1
αi

d1
λ1

d1
λ2

1
αd

=    +       +    +.......+ 

Λ =
λ
d

1
Λ

= d
λ

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)



›s› yal›t›m›

178

�

Farkl› özelliklerdeki tabakalardan (iç s›va+delikli tu¤la+d›fl s›va) oluflan yap› bilefleninin ›s› iletim direnci

Denklem (3.6), denklem (3.3)'deki toplam ›s› geçifl katsay›s›n›n verildi¤i denklemde yerine yaz›l›rsa,

ifadesi elde edilir.

3.5 YALITIMLI VE YALITIMSIZ B‹R DUVARDA ISI KAYBI
Bu bölümde önce örnek bir yal›t›ms›z duvar al›nm›fl, buradaki malzemeler dikkate al›narak 1 m2’sinden 1 sa-
atte geçen ›s› kayb› ile katman s›cakl›klar› hesaplanm›flt›r. Daha sonra ayn› duvara s›ras›yla 5, 8 ve 10 cm'lik
XPS ›s› yal›t›m levhas› uygulanarak benzer hesaplar yap›lm›fl ve daha sonra bununla ilgili karfl›laflt›rmal› so-
nuçlar ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

3.5.1 Yal›t›ms›z Duvar
fiekil 3.75’te yal›t›ms›z duvar için ›s› ak›m diyagram› gösterilmifltir. Çizelge 3.4’te ise bu duvara ait malzeme
özellikleri verilmifltir.

fiekil 3.75  Is› Ak›m Diyagram› [48]

(3.6)

(3.7)

3

-10OC

-7,62OC

14,06OC -6,49OC
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15,25OC
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2

s›
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Çizelge 3.4   Malzeme Özellikleri 

Q ›s› kayb› hesab›: (iç s›cakl›k t1 = +22oC, d›fl s›cakl›k t2 = -10oC olsun)

Q=U(t1 - t2) Q=1,69 [22-(-10)] Q=53,89 W/m2h

Katman s›cakl›klar›:

Malzeme Kal›nl›¤› (m) Is› ‹letkenli¤i (λ) W/mK

‹ç s›va 0,02 0,87

Delikli tu¤la 0,19 0,50

D›fl s›va 0,03 1,40

αi =8 sabit

αd =23 sabit

t1=22oC  t2= -10 oC ϕ=70

Çizelge 3.3'e göre ts=16,3
O

C   t0>16,3
O

C 

olmal›

1
U

d1
αi

d2
λ1

1
λ2

=   +     +       +......+ 1
αd

1
U

1
8

0,02
0,87

0,19
0,50

=   +          +         +        +0,03
1,40

1
23

1
U = 0,13 + 0,023 + 0,380 + 0,021 + 0,04

1
U = 0,592 m2K/W U=1,69 W/m2K

Δt1 = Q x     = 53,89 x 0,13 = 7,00 oC1
αi

t1=22,00 oC

15,00 oC

Δt2 = Q x      = 53,89 x 0,023 = 1,24 oC
d1

λ1

Δt3 = Q x      = 53,89 x 0,380 = 20,48 oC
d2

λ2

13,76 oC

Δt4 = Q x      = 53,89 x 0,021 = 1,13 oC
d3

λ3

-6,72 oC

Δt5 = Q x      = 53,89 x 0,04 = 2,15 oC
1

αd

-7,85 oC

Δt = 32,00 oC t2 = 10,00 oC
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Buna göre duvar iç yüzey s›cakl›¤›n›n 15,00oC oldu¤u görülmektedir. ‹ç ortam s›cakl›¤› ile aras›ndaki fark 

7,00oC’dir. Oysa konforlu bir mekanda bu fark›n maksimum 3oC olmas› istenir. fiimdi bu mekandaki ba¤›l nem
oran›n›n ϕ=%70 oldu¤unu varsayal›m ve duvar yüzeyinde terleme (çi¤lenme) olup olmayaca¤›n› kontrol edelim:

Çizelge 3.3'den t1=22oC ve ϕ=%70 için terleme noktas› tç=16,3oC okunur. Bu duvar yüzeyinde terleme olma-

mas› için yüzey s›cakl›¤›n›n daima 16,3oC’den büyük olmas› gerekmektedir. Oysa duvar iç yüzey s›cakl›¤›

15,25oC olmakla 16,3oC’den küçüktür. O halde bu duvarda terleme olay› kaç›n›lmazd›r [48] .

3.5.2 Yal›t›ml› Duvar
Bir önceki duvar› flimdi yal›t›ml› olarak düflünelim. 

5 cm XPS için (XPS için, λ=0,028 W/mK al›nm›flt›r)
Yeni ›s› geçirgenlik direnci: 

U=0,420 W/m2K olarak bulunur. 
Is› kayb› Q ise, Q=U(ΔT)=0,42x32=13,44 W/m2 olur. 

Yeni duruma göre malzemelerin ara yüzeylerindeki s›cakl›k farklar› ve ara yüzeylerdeki s›cakl›klar afla¤›daki
gibi hesaplan›r. 

1
U

= 0,594 + 0,05
0,028

1
U

= 0,594 + 1,785

1
U

= 2,379 (m2/ W)
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Örnekteki 5 cm XPS yal›t›ml› duvarda ›s› ak›m diyagram› fiekil 3.76’da gösterilmifltir

fiekil 3.76 Yal›t›ml› Duvarda (5 cm XPS için) Is› Ak›m Diyagram› (Alç› plakan›n geçirgenlik direnci dikkate al›nmam›flt›r.)[48]

‹ç yüzey s›cakl›¤› 20,25>16,3 oldu¤undan yo¤uflma olmaz.
Böylece duvar›n, ›s› geçirgenlik direnci art›r›lm›fl olmakta, buna ba¤l› olarak Q ›s› ihtiyac› beher m2h için 
azalt›larak 13,44 W de¤erine indirilmektedir.

8 cm XPS için
Yeni ›s› geçirgenlik direnci: 

U=0,29 W/m2K olarak bulunur. Is› kayb› Q ise, Q=U(ΔT)=0,29x32=9,28 W/m2 olur. Yeni duruma göre malze-
melerin ara yüzeylerindeki s›cakl›k farklar› ve ara yüzeylerdeki s›cakl›klar afla¤›daki gibi hesaplan›r.

Binalarda Is› Yal›t›m›

53,89 - 13,44
53,89

= %75

0,08
0,028

1
U

= 0,594 +           = 0,594 + 2,857=3,451

Δt1 = Qx =      = 9,28 x 0,13 = 1,20 oC1
αi

t1=22,00 oC

20,8 oC

Δt2 = Qx =      = 9,28 x 2,857 = 26,51 oC
d1

λ1

Δt3 = Qx =      = 9,28 x 0,023 = 0,21 oC
d2

λ2

-5,71 oC

Δt4 = Qx =      = 9,28 x 0,380 = 3,52 oC
d3

λ3

-5,92 oC

Δt5 = Qx =      = 9,28 x 0,021 = 0,19 oC
d4

λ4

-9,44 oC

Δt6 = Qx =      = 9,28 x 0,04 = 0,37 oC
1

αd

-9,63 oC

Δt 32 oC          t2 =  -10 oC



Örnekteki 8 cm XPS yal›t›ml› duvarda ›s› ak›m diyagram› fiekil 3.77’de gösterilmifltir.

fiekil 3.77   Yal›t›ml› Duvarda (8 cm XPS için) Is› Ak›m Diyagram›
(Alç› plakan›n geçirgenlik direnci dikkate al›nmam›flt›r.) [48]

‹ç yüzey s›cakl›¤› 20,80>16,3 oldu¤undan yo¤uflma olmaz.
Böylece duvar›n, ›s› geçirgenlik direnci artt›r›lm›fl olmakta, buna ba¤l› olarak Q ›s› ihtiyac› beher m2h için
azalt›larak 9,28 W de¤erine indirilmektedir.

10 cm XPS için
Yeni ›s› geçirgenlik direnci:

U=0,24 W/m2K olarak bulunur. Is› kayb› Q ise, Q=U(ΔT)=0,24x32=7,68 W/m2 olur. Yeni duruma göre malze-
melerin ara yüzeylerindeki s›cakl›k farklar› ve ara yüzeylerdeki s›cakl›klar afla¤›daki gibi hesaplan›r.
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1
U*        = 0,594 +           = 0,594 + 3,571=4,1650,10

0,028

53,89 - 9,28
53,89

= %83

Δt1 = Q x       = 7,68 x 0,13 = 1,0 oC1
αi

t1=22,00 oC

21,00 oC

Δt2 = Q x       = 7,68 x 3,571 = 27,43 oC
d1

λ1

Δt3 = Q x       = 7,68 x 0,023 = 0,18 oC
d2

λ2

-6,43 oC

d3

λ3
Δt4 = Q x       = 7,68 x 0,380 = 2,92 oC

-6,61 oC

Δt5 = Q x       = 7,68 x 0,021 = 0,16 oC
d4

λ4

-9,53 oC

Δt6 = Q x      = 7,68 x 0,04 = 0,31 oC
1

αd

-9,69 oC

Δt 32,00 oC              -10,00 oC
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Örnekteki 10 cm XPS yal›t›ml› duvarda ›s› ak›m diyagram› fiekil 3.78’de gösterilmifltir.

fiekil 3.78   Yal›t›ml› Duvarda (10 cm XPS için) Is› Ak›m Diyagram› (Alç› plakan›n geçirgenlik direnci dikkate al›nmam›flt›r.) [48]

‹ç yüzey s›cakl›¤› 21>16,3 oldu¤undan yo¤uflma olmaz. Böylece duvar›n, ›s› geçirgenlik direnci artt›r›lm›fl ol-
makta, buna ba¤l› olarak Q ›s› ihtiyac› beher m2h için azalt›larak 7,68 W de¤erine indirilmektedir.

Yal›t›ml› ve yal›t›ms›z duvarlar için yap›lan hesaplamalar sonucu elde edilen baz› de¤erler karfl›laflt›rmal› ola-
rak topluca Çizelge 3.5'de verilmektedir. 

Çizelge 3.5   Yal›t›ml› ve Yal›t›ms›z Duvarlar ‹çin Hesaplanan Baz› Sonuçlar

E¤er binan›n tüm d›fl duvar yüzeyi ve tüm ›s›tma sezonu saat olarak dikkate al›n›rsa bulunacak ›s› tasarrufu
daha yüksek bir de¤ere ulafl›r [48]. Is› yal›t›m› sadece so¤uktan korunmak için düflünülmemelidir. S›cak böl-
gelerde de ›s› yal›t›m› son derece gereklidir. Yal›t›ml› duvar yaz›n s›cak bölgelerdeki s›ca¤› da içeri geçirme-
yerek mekanlar›n serin kalmas›n› sa¤lar. Aksi halde s›cak duvar iç mekana devaml› s›cakl›k yayarak mekan›n
bunalt›c› derecede ›s›nmas›na neden olur. E¤er s›cak bölgelerde so¤utma tesisat› da varsa bu durumda ›s›
yal›t›m› mutlaka gereklidir. Çünkü so¤utma enerjisi ›s›tma enerjisinden 5-8 kez daha pahal›d›r [48].

53,89 - 7,68
53,89

= %86

Yal›tms›z Duvar XPS Yal›t›ml› Duvar

5 cm 8 cm 10 cm

U (W/m2K) 1,684 1,42 0,29 0,24

Q (W/m2) 53,89 13,44 9,28 7,68

tiy (oC) 15 20,25 20,8 21

ΔT=tiç-tiy (oC) 7 1,75 1,20 1

Qyal›t›ms›z - Qyal›t›ml›

Qyal›t›ms›z -- 75 83 86
(%)
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3.6 B‹NALARDA ISISAL YAPI F‹Z‹⁄‹ PROBLEMLER‹ VE ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
3.6.1 Duvarlarda Terleme ve Terlemenin Kontrolü [67]

Terleme, hava içindeki su buhar›n›n temas etti¤i yüzeyin s›cakl›¤›, yo¤uflma noktas› s›cakl›¤›n›n (çi¤ noktas›
s›cakl›¤›n›n) alt›na düfltü¤ü zaman yüzeyde su zerrecikleri oluflmas›d›r. Binalarda ›s› kay›p hesaplar› yap›l›r-
ken, terleme olmayacak bir malzeme kal›nl›¤› ve ›s› geçifl direnci belirlenmelidir. Yal›t›m malzemesi konulan
duvarda, ›s› geçirme katsay›s› tayininde yo¤uflma kontrolü yap›lmazsa, duvarlarda küf, mantar üremesi gibi
sorunlar ortaya ç›kabilir. Duvar yüzey s›cakl›¤›, içerideki havan›n çi¤ noktas› s›cakl›¤› üzerinde ise terleme gö-
rülmez. Terleme, yap› eleman›n›n ›s› geçirme direncinin yeterli seçilmesi ile önlenir. Yal›t›m malzemeleri seçi-
lirken yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› ve tipi terlemenin önlenmesi bak›m›ndan önemli olmaktad›r. Ayr›ca yal›-
t›m malzemesi ile birlikte yal›t›m malzemesinin s›cak olan iç yüzeyine buhar kesicinin yerlefltirilmesi buhar ge-
çiflinin yap›ya zarar vermemesini sa¤layacakt›r. Yap›lardaki terleme ise yap› elemanlar›n›n ›s› geçirme direnç-
leri ile ilgilidir. Yap› malzemesinde terleme olmas›na engel olacak U* de¤eri,

ifadesi ile verilmektedir. Denklem (3.8)'deki sembollerin anlamlar› afla¤›da verilmifltir:
αiç : ‹ç yüzeyin ›s› tafl›n›m katsay›s› (W/m2K),
Tiç : ‹ç ortam s›cakl›¤› (oC),
Td›fl: D›fl ortam s›cakl›¤› (oC),
Tç : Çi¤lenme s›cakl›¤› (oC).
‹ç ortam s›cakl›¤› ve ba¤›l neme ba¤l› olarak Tç çi¤lenme s›cakl›klar› Çizelge 3.3'te verilmifltir. Yap› malzeme-
sinin 1/Λ ›s› geçirgenlik direnci için, afla¤›daki Denklem (3.9)'da karfl›laflt›rma yap›l›r:

Denklem (3.9)'daki koflul sa¤lan›yorsa terleme olmaz. E¤er karfl›lanm›yorsa, bu koflula uyan 1/Λ'y› elde ede-
bilmek için gerekli yal›t›m malzemesi kal›nl›¤› bulunur. Dört bitiflik yap› malzemesinden oluflan ve bir kat› da
yal›t›m malzemesi olan malzemenin, ›s› direnci için 

ifadesi yaz›labilir. Bu ifadeden dizo/ λizo çekilirse,

elde edilir. Denklemden, uygun 1/Λ'y› sa¤layacak yal›t›m malzemesi kal›nl›¤› seçilir. Ya da, bu koflula uyan
farkl› bir yal›t›m malzemesi kullan›l›r.

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)
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3.6.2 Duvarlarda Su Buhar› Difüzyonu

Yap› elemanlar›n›n içinde yo¤uflma olmas›, yap› eleman›n›n iki taraf›ndaki s›cakl›klar ve farkl› nem yüzdesi sonu-
cu oluflan farkl› buhar bas›nçlar›, her elemandaki çok küçük gözenekler (mikropor) yard›m›yla su buhar›n›n hare-
ket etmesine neden olur. Buna difüzyon denir [78]. Su buhar› difüzyonu ile ilgili bir flema fiekil 3.79'da verilmifltir.

fiekil 3.79 Su Buhar› Difüzyonu fiemas› [70]

Su buhar› geçifl mekanizmas› ›s› geçifl mekanizmas›na benzer flekilde olmaktad›r. Is› geçiflindeki s›cakl›k far-
k›n›n yerini bas›nç fark›, ›s› geçirgenlik direncinin yerini buhar geçirgenlik direnci alm›flt›r. 

Is› geçiflinde   

Buhar geçiflinde ise

Is› ve buhar iletiminin benzerli¤inin yan› s›ra su buhar› ›s›ya göre çok daha yavafl ilerler. Difüzyon zararlar›n›n
sonuçlar› uzun süre sonra ortaya ç›kar. Bunun önlenmesi için yal›t›m malzemesi ile birlikte buhar kesici kul-
lan›lmas› önerilmektedir. Bir yap› malzemesinin buhar geçirgenli¤i (μ - faktörü) buhar›n geçmesine karfl› gös-
terdi¤i dirençle tan›mlan›r. Bu faktör ayn› kal›nl›ktaki hava tabakas›na göre malzemenin kaç defa daha az bu-
har geçirdi¤ini gösterir. Yap› ve yal›t›m malzemelerinin μ de¤erleri EK-3’te verilmifltir.

Binalarda Is› Yal›t›m›
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Buhar Difüzyonu ile ilgili olarak genel bilgiler afla¤›daki noktalarda toplanabilir [48].
• Havan›n içindeki gaz halindeki su buhar›, ayn› ›s› ak›m› gibi s›cakl›¤› fazla olan taraftan az olan tarafa

do¤ru bas›nç yaparak gider. S›cakl›k ve ba¤›l nem oran› artt›kça buhar bas›nc› da artar.
• E¤er komflu iki mekan›n s›cakl›klar› ayn› ise bu takdirde buhar ak›m yönü ba¤›l nemi fazla olandan az olan

mekana do¤rudur (fiekil 3.80).

fiekil 3.80   Buhar Ak›m Yönleri [48]

• Her malzemenin bir ›s› iletkenlik katsay›s› oldu¤u gibi bir de buhar geçirgenlik direnç katsay›s› vard›r (μ).
μ = 1 Buhar› tam olarak geçirir. μ = ∞ Buhar› hiç geçirmez.

• Çeflitli katmanlardan oluflan bir konstrüksiyonda katmanlar s›caktan so¤u¤a do¤ru yani içten d›fla do¤ru
(μ) say›s›n›n azalmas›na göre s›ralanmal›d›r (Buhar›n yolda bir engelle karfl›laflmadan konstrüksiyondan 
kolayca ç›kabilmesi için)

• Yap› fizi¤i aç›s›ndan mekanlar›n iç taraftan yal›t›lmas› sak›ncal›d›r. E¤er iç taraftan yal›t›m kaç›n›lmaz ise 
bu takdirde ›s› yal›t›m›n›n s›cak taraf›na uygun bir buhar kesici kullanmak gerekir (fiekil 3.81).

• Is› yal›t›m›n› prensip olarak d›fl tarafa uygulamak en do¤ru harekettir.
• Buhar kesici malzemenin sadece μ de¤eri de¤il, ayn› zamanda d kal›nl›¤› da, daha do¤rusu μ.d 

çarp›m›da önemlidir. 
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fiekil 3.81   Yo¤uflman›n Tahkiki [48]

Pratik hesaplamalar için genellikle μ.s çarp›m de¤eri kullan›l›r. Bu de¤ere eflde¤er difüzyonu hava tabaka-
s› kal›nl›¤› denir. 

μ :Buhar difüzyonu direnç katsay›s›,

s :Malzeme kal›nl›¤› (m olarak) 
Bu çarp›m de¤er yap› malzemesinin veya de¤iflik malzemelerden meydana gelen yap› eleman›n›n buha-
r› ne kadar geçirdi¤i (veya geçirmedi¤ini) gösteren belirleyici bir de¤erdir. Çok katmanl› bir yap› elema-
n›n›n buhar ak›m›n› belirlemede ›s› kay›p hesaplar›nda ›s› ak›m diyagram›n›n çizilmesinde oldu¤u gibi top-
lam ›s› geçirgenlik direncine benzer flekilde buhar geçirgenlik dirençlerinin bilinmesine gerek duyulur
[44].

Buna ba¤l› olarak k›smi buhar bas›nc› Pi genel olarak lineer (do¤rusal) olarak azal›r (fiekil 3.83a hali gra-
fi¤ine bak›n›z). Buna karfl›l›k doyma buhar bas›nc› Ps, yap› eleman›ndaki s›cakl›klara ba¤l› olup her katma-
n›n ›s› geçirgenlik direncine göre de¤iflir. Prensip olarak, yap› fizi¤i kurallar›na uygun çok katmanl› yap›
elemanlar›nda s›cak taraftan so¤uk tarafa do¤ru her malzemenin μ faktörü gittikçe azalacak bir sistemde
detayland›r›lmal›d›r. Yani bir sonraki malzemenin μ de¤eri bir öncekinden küçük olmal›d›r. Bu kurala uyul-
mad›¤› zaman yap› eleman›n›n içinde bazen bir düzlemde, bazen da bir bölgede doyma buhar bas›nc›
(Ps), k›smi buhar bas›nc› (P)'nin alt›na iner ve do¤rusal ba¤›ml›l›ktan dolay› yukar›da aç›kland›¤› ve beklen-
di¤i gibi uygun olmayan detayland›rma yap›lm›fl olur. Pratikte bu, flu demektir: Söz konusu düzlemde ve-
ya bölgede su yo¤uflur. Bu yo¤uflma k›smi bas›nc›n doyma bas›nc›na eflit olmas›na kadar devam eder.
Yani, buhar bas›nç grafi¤i afla¤›da köfle yapar, buhar ak›m yo¤unlu¤u (i), (buhar ak›m›n›n μ.s de¤erinin
üzerinde sembolize edilmifltir), iç tarafta d›fl tarafa göre daha fazla olur (fiekil 3.83b halinden 3.83d haline
kadar inceleyiniz). Bunun sonucuna da söz konusu yo¤uflma yüzeyinde veya bölgesinde gittikçe artan
miktarda su birikimi oluflur. Yo¤uflma miktar›n›n hesap metodu Glaser taraf›ndan bulunmufl ve DIN 4108

Binalarda Is› Yal›t›m›

D›fl

Psi

Pi Pi

Psi

‹ç D›fl‹ç

Psa

Pa

Psa

Pa



k›s›m 5'konulmufltur [78]. Yo¤uflma durumu için basitlefltirilmifl olarak flu sabit klima flartlar› al›nm›flt›r:
‹ç s›cakl›k ti=20 oC
‹ç ba¤›l nem ϕi = %50 (0,5)
D›fl s›cakl›k ta = -10 oC
D›fl ba¤›l nem ϕa = %80 (0,8)
Yo¤uflma süresi tk = 60 gün (1440 saat)

Yo¤uflma miktar›n›n bulunmas›na ait eflitlikler ve aç›klamalar fiekil 3.82'de gösterilmifltir. Maksimum izin veri-
len yo¤uflma için DIN 4108 k›s›m 3'e göre:  WT = 1000 g/m2 eflitli¤i geçerlidir. Kapilar özelli¤i olmayan kat-
manlar için yo¤uflma miktar› 500 g/m2’yi geçmemelidir. Ahflap elemanlar için DIN 4108 k›s›m 3'e bak›n›z. 

fiekil 3.82a   Yo¤uflma Süresinde fiematik Difüzyon Diyagramlar› ve Bunlara Ait Hesaplama Eflitlikleri (D›fl Yap› Elemanlar› ‹çin) [78]

fiekil 3.82b   Yo¤uflma Süresinde fiematik Difüzyon Diyagramlar› ve Bunlara Ait Hesaplama Eflitlikleri (D›fl Yap› Elemanlar› ‹çin) [78]

fiekil 3.82c   Yo¤uflma Süresinde fiematik Difüzyon Diyagramlar› ve Bunlara Ait Hesaplama Eflitlikleri (D›fl Yap› Elemanlar› ‹çin) [78]
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(3.12)
(3.13)

a hali : 

Yapı elemanında kondensasyon (yo¤uflma) yok. Su buharı
kısmi basınç diyagramı, konstrüksiyonun her noktasında 
doyma buhar bas›ncından küçüktür.

b hali : 

Yapı elemanın›n içindeki 2-3 aras›ndaki yüzeyde  yo¤uflma
var. Buradaki yo¤uflma miktar› flu formulle bulunur.

(3.11)

c hali : 

Yapı elemanın›n içindeki iki yüzeyde yo¤uflma var. 1-2 ve 3-4
katmanlar› aras›nda. Buraladaki WT1 ve  WT2 yo¤uflma 
miktarlar› flu formülle bulunur.
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fiekil 3.82d   Yo¤uflma Süresinde fiematik Difüzyon Diyagramlar› ve Bunlara Ait Hesaplama Eflitlikleri (D›fl Yap› Elemanlar› ‹çin) [78]

Klimatize edilmeyen mekanlarda basitlefltirilmifl ortam flartlar›na göre DIN 4108 k›s›m 3'e paragraf 3.2.2.2’ye
göre hesaplama yap›l›r [78]. 
fiekil 3.82’deki eflitliklerde: 
Pi : Mekandaki k›smi buhar bas›nc›
Pa : D›flardaki k›smi buhar bas›nc›
Psw : Doyma buhar bas›nc› 

b halinde :  Yo¤uflma yüzeyi 
c halinde :  Yo¤uflma yüzeyleri (Psw1, Psw2) 
d halinde : Yo¤uflma bölgesi (yo¤uflman›n bafllang›ç ve bitifl bölgeleri (Psw1, Psw2)

1/i : Katmanlar›n tümünün buhar geçirgenlik dirençleri
b hali: 1/Δi, duvar iç yüzeyi ile yo¤uflma yüzeyi aras›ndaki k›s›m

1/Δa, yo¤uflma yüzeyi ile d›fl duvar yüzeyi aras›ndaki k›s›m
c hali: 1/Δi, duvar iç yüzeyi ile birinci yo¤uflma yüzeyi aras›ndaki k›s›m 

1/Δ›, birinci yo¤uflma yüzeyi ile ikinci yo¤uflma yüzeyi aras›ndaki k›s›m
1/Δa, ikinci yo¤uflma yüzeyi ile d›fl duvar yüzeyi aras›ndaki k›s›m

d hali: 1/Δi, duvar iç yüzeyi ile yo¤uflma bafllang›ç bölgesi aras›ndaki k›s›m
1/Δa, yo¤uflma bölgesinin sonu ile d›fl duvar yüzeyi aras›ndaki k›s›m

tT : Yo¤uflma süresi
tV : Yo¤uflan suyun buharlaflma süresi

Konstrüksiyondaki kuruma ifllemi, kondensasyon oluflumuna benzer. Ancak yo¤uflma yüzeyinde (veya bölgesin-
de) daha önce oluflan yo¤uflma doyma buhar bas›nc›na yükselir. Kuruma flartlar› için klima verileri flöyle al›nm›flt›r:
Ti = 12oC ϕ =%70 (0,7)
Ta = 12oC ϕ = %70 (0,7)

a hali: Kuruma olay›n›n tahkik edilmesine gerek yoktur.

fiekil 3.83b   fiematik Buhar Difüzyon Diyagramlar› ve Bunlara Ait Eflitlikler (Kuruma Periyodunda D›fl Yap› Elemanlar› ‹çin) [78]

Binalarda Is› Yal›t›m›

b hali:

Yo¤uflman›n bir yüzeyde gerçekleflmesinden sonra kuruma
süresince buhar difüzyonu buharlaflan miktar (Wv) flöyle bulunur:

(3.15)

d hali : 

Yap› eleman›n›n içinde bir bölgede (yüzeyde de¤il) yo¤uflma var.
(2 nolu katmanda) Yo¤uflma süresindeki yo¤uflan su miktar› flu
formülle bulunur.

(3.14)
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fiekil 3.83c   fiematik Buhar Difüzyon Diyagramlar› ve Bunlara Ait Eflitlikler (Kuruma Periyodunda D›fl Yap› Elemanlar› ‹çin) [78]

fiekil 3.83d   fiematik Buhar Difüzyon Diyagramlar› ve Bunlara Ait Eflitlikler (Kuruma Periyodunda D›fl Yap› Elemanlar› ‹çin) [78]

Ayr›ca teras çat› döflemelerinin d›fl yüzeyi için ta= 20oC s›cakl›k referans al›nm›fl olup yo¤uflma bölgesindeki 

klima flartlar› flöyle sabitlenmifltir. 

t = 12oC (teras çat›larda s›cakl›k ak›m› azalmas›na uygun olarak)
ϕ =% 100 (1,0)
tv = 90 gün (2160 saat)

Buharlaflan miktar›n hesaplanmas› fiekil 3.84'teki eflitliklere göre yap›l›r. ‹çinde yo¤uflma olan yap› elemanla-
r›n›n kuruma süresince tamamen kuruyabilmesi için Wv>WT oldu¤u kan›tlanmal›d›r. 

Glaser'in metoduna göre yo¤uflma tahkikleri flu s›raya göre yap›l›r. 
1. Is› geçirgenlik de¤erlerinin hesaplanmas›.
2. Yap› eleman›ndaki s›cakl›klar›n belirlenmesi (›s› ak›m diyagram›n›n çizilmesi).
3. Her katmandaki doyma buhar bas›nçlar›n›n belirlenmesi.
4. Difüzyona eflde¤er hava tabakas› de¤erlerinin hesaplanmas› (sa =μ.s).
5. Difüzyon eflde¤er hava tabakalar›na göre doyma buhar bas›nç diyagram›n›n çizilmesi.
6. K›smi buhar bas›nçlar› olan Pi =ϕi. Psi ve Pa =ϕa. Psa’n›n yap› eleman›n›n iç ve d›fl yüzeylerine iflaretlenmesi.
7. Pi ve Pa’n›n en k›sa yoldan, fakat doyma buhar bas›nç diyagram›n› kesmeden birlefltirilmesi.
8. Yo¤unlaflan su miktar› WT’nin hesaplanmas›.
9. Buharlaflan su miktar› WV’nin hesaplanmas›.

E¤er kondensasyon (yo¤uflma) varsa ve önlenmek isteniyorsa, bu taktirde:
10. Gerekli olan difüzyon eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤›nda buhar kesici (SD)’nin belirlenmesi.
11. Mevcut mekan s›cakl›¤›na göre izin verilebilecek en yüksek ba¤›l nem (ϕi) yüzdesinin belirlenmesi.

Yukar›da bahsedilen ifllemleri genifl bir örnekle aç›klayal›m. Örnek olarak sandviç d›fl duvar› olan bir konut
duvar›n› alal›m. Duvar›n yo¤uflma süresince (k›fl›n) ve kuruma süresince (yaz›n) maruz kalaca¤› iklim ve di-
¤er flartlar Çizelge 3.6'da toplu olarak gösterilmifltir.

d hali:

Yo¤uflman›n bir bölgede gerçekleflmesinden sonra kuruma
süresince buhar difüzyonu Yap› eleman›ndan buharlaflarak d›flar›
ç›kan su miktar› (Wv) flöyle bulunur:

(3.17)

c hali:

Yo¤uflman›n iki yüzeyde gerçekleflmesinden sonra kuruma
süresince buhar difüzyonu yap› eleman›ndan buharlaflarak d›flar›
ç›kan su miktar› (Wv2) flöyle bulunur:

(3.16)
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Çizelge 3.6   Duvar›n Yo¤uflma ve Kuruma Süresince Maruz Kalaca¤› ‹klim ve Di¤er fiartlar [78]

Duvarda ilgili malzeme bilgileri ve hesap de¤erleri Çizelge 3.7'deki gibidir. 

Çizelge 3.7   Glaser Metoduna Göre Buhar Difüzyonu Hesap De¤erleri [78]

s: Malzeme kal›nl›¤› (m)
μ: Difüzyon direnç say›s› (-)
sd: Hava tabakas› eflde¤er kal›nl›¤› (m)
λ: Malzemenin ›s› iletkenlik hesap de¤eri (W/mK)
1/α, 1/Λ: ‹ç yüzey film direnci (m2K/W)
ti: ‹ç s›cakl›k (oC)
Ps: Doymufl buhar bas›nc› (Pa)

Yo¤uflma Yüzeyi
fiekil 3.84'te ise yo¤uflma ve kuruma grafikleri görülmektedir. Yo¤uflma süresince 3 ve 4 no lu katmanlar ara-
s›ndaki yüzeyde yo¤uflma olmaktad›r. Yo¤uflan ve buharlafl›p kuruyan su miktarlar› (3.12) ve (3.15) no'lu
denklemlere göre flöyle hesaplan›r.

Buharlaflan miktar (Wv) yo¤unlaflan miktardan (WT) büyük oldu¤u için yaz mevsiminde konstrüksiyon tama-

Binalarda Is› Yal›t›m›

Yo¤uflma Süresince Kuruma Süresince

T
X
Ps
P
tk

Mekan klima
flartlar›

D›fl ortam klima
flartlar›

Mekan klima
flartlar›

D›fl ortam klima
flartlar›

20 
%50 (0.5)
2340 Pa
1170 Pa

-10 
%80 (0.8)

260 Pa
208 Pa

12 
%70 (0.7)
1403 Pa
982 Pa

12 
%70 (0.7)
1403 Pa
982 Pa

1440 saat 2160 saat

Malzeme s
(m)

μ

(--)
sd=μs

(m)

λ
(W/mK)

1/α, 1/Λ
(m2.K/W)

ti
(

oC)
Ps

(Pa)

‹ç yüzey film direnci

1. ‹ç s›va
2. Delikli kireç tafl› tu¤la
3. Camyünü levha
4. Dolu kireç tafl› tu¤la
5. D›fl s›va
D›fl yüzey film direnci

--

0,015
0,24
0,08
0,115
0,02

--

--

10
15
1
25
35
--

--

0,15
3,6
0,08
2,88
0,7
--

--

0,7
0,79
0,04
0,99
0,87

--

iç s›cakl›k
0,17
0,02
0,30
2,00
0,12
0,02
0,04

d›fl s›cakl›k

20,0
18,1
17,9
14,5
-8,0
-9,3
-9,5
-10,0

2340
2079
2052
1653
310
276
272
260

1/K= 2,67

WT =                                    -                        = 0,188 kg/m1440
1.5x10

ϑ = 20 -          [20-(-10)] oC
2.67

1
Λ

Σ

6 (2340x0,5-310
3,83

310-260x0,08
3,58

2

(

WV =                               -                    = -0,328 kg/m2160
1.5x106 (982-1403

3,83
1403-982

3,58
2

(
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men kuruyacak ve kusursuz olacakt›r. E¤er konstrüksiyonda hiç yo¤uflma olmamas› isteniyorsa konstrüksi-
yonun s›cak olan iç taraf›na buhar kesici bir malzeme uygulanmal›d›r. Buhar kesicinin niteli¤i (μ de¤eri) gra-
fik yol ile veya hesaplama metodu ile önceden tayin edilebilir. 

fiekil 3.84a   Sandviç Duvar›n Yo¤uflma ve Buharlaflma Dönemlerine Ait Buhar Difüzyon Diyagram› [78]

fiekil 3.84b   Sandviç Duvar›n Yo¤uflma ve Buharlaflma Dönemlerine Ait Buhar Difüzyon Diyagram›  [78]  

Pa

b)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0 5 μ.s (m)

B
uh

ar
 B

as
›n

c›

Pa

2000

1800

1600

1400

1000

800

600

400

200

0
0 5 μ.s(m)

a)

B
uh

ar
 B

as
›n

c›

1200



193 �

Binalarda Is› Yal›t›m›

Grafik yolla çözümde yo¤uflma süresindeki diyagramdan yararlan›l›r. Bunun için, buhar bas›nc› ak›m grafi¤i
duvar›n iç yüzüne ve sol d›flar› taflacak flekilde uzat›larak, duvar iç yüzeyindeki buhar k›smi bas›nç noktas›n-
dan yataya paralel çizilen çizgi ile kesifltirilir. Bu iki çizgi fiekil 3.84a'da noktal› çizgi hatlarla belirtilmifltir. Say-
fan›n d›fl›na ç›kt›¤› için resimde gösterilemeyen iki çizginin kesim noktas›n›n duvar iç yüzeyine olan uzakl›¤›,
Buhar Kesicinin eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤›n› verir.

Hesaplama metodunda ise eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› iç taraf (Σsd,i) ve d›fl taraf (Σsd,a) olmak üzere iki-
ye bölünür. D›flta kalan k›s›m, ki yo¤uflma yüzeyinin d›fl›nda bulunur, (birden fazla yo¤uflma yüzeylerinde ve
yo¤uflma bölgelerinde ise en d›fl temas noktas›n›n d›fl›nda) toplam μ.s de¤erini verir. Bu noktadaki doyma
buhar bas›nc› Ps.k olarak tan›mlan›r. Buhar Kesici malzemenin gerekli olan difüzyon eflde¤er hava tabakas›

kal›nl›¤› (3.18) no'lu eflitlikle bulunur.

Bu formülün örne¤imize uygulanmas› halinde buhar kesici malzemenin gerekli olan μ.s de¤eri:

bulunur.

(3.18)
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Tesisat Yal›t›m›

4.1 TES‹SATTA ISI YALITIMININ ÖNEM‹
Tesisatta ›s› yal›t›m›, teknik yal›t›m ya da endüstriyel yal›t›m olarak uygulanmaktad›r. Yal›t›m›n tesisattan ayr› düflü-
nülmesi olanaks›zd›r. Klima tesisat›, ›s›tma tesisat›, so¤utma tesisat› yal›t›m› tamamlanmadan devreye al›nmaz.
Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, hangi durumda, hangi yal›t›m malzemesinin nas›l
kullan›laca¤›d›r. Ak›flkan s›cakl›¤›na ba¤l› olarak malzeme ve kal›nl›k seçimindeki hatalar, baflta yo¤uflma
olmak üzere birçok problemi ortaya ç›karmaktad›r. 

Tesisatta ›s› yal›t›m› yap›lmamas›, konutlarda oldu¤u gibi tesisattada büyük parasal kay›plara yol açmaktad›r.
Yaln›zca borularda de¤il, vana ve çeflitli armatürlerde, klima tesisat› ve yüksek s›cakl›kta çal›flan çeflitli ciha-
zlarda yap›lacak olan iyi bir yal›t›m; çeflitli iflletme problemlerini ortadan kald›rman›n yan›s›ra parasal kazanç
da sa¤layacakt›r. Yüksek s›cakl›klar›n söz konusu oldu¤u tesisatlarda yal›t›m daha büyük ›s› ve parasal
kazanç sa¤lamaktad›r. Yal›t›m kal›nl›¤› artt›kça tasarruf artmakta, ancak yat›r›m maliyeti de yükselmektedir. Is›
yal›t›m malzemesinin cinsi ve kal›nl›¤› belirlenirken, optimum yal›t›m kal›nl›¤› hesab› yap›lmal›d›r. Tesisat
yal›t›m›n›n bina yal›t›mlar›ndan en önemli fark›, tesisatta karfl›lafl›lan s›cakl›k seviyelerinin, binalardaki s›cakl›k
seviyesinden çok daha yüksek olmas›d›r. Binalarda iç ortam s›cakl›¤› ile d›fl ortam s›cakl›¤› aras›ndaki fark

30-40oC olmas›na karfl›l›k tesisatta karfl›lafl›lan s›cakl›klar bunun çok üzerindedir. Dolay›s›yla tesisatta
yap›lacak iyi bir yal›t›mla binalardakilerden çok daha fazla enerji tasarrufu sa¤lanmas› söz konusudur. Bina
ve ›s›tma tesisat›ndaki yal›t›m›n, tesisata yönelik di¤er bir sonucu, ilk yat›r›m maliyetlerinin düflmesi olarak ortaya
ç›kar. Yal›t›m, kazan kapasitesini, radyatör say›s›n› ve boru çaplar›n› düflürür. Bu da parasal kazanç demektir. Düflük
s›cakl›klar›n söz konusu oldu¤u borularda, genellikle d›fl ortam s›cakl›¤›, borunun d›fl yüzey s›cakl›¤›ndan yük-
sek olmaktad›r. Ortam›n s›cakl›k ve nemine ba¤l› olarak, boru d›fl yüzey s›cakl›¤› öyle bir kritik de¤ere gelir
ki, bu de¤erin alt›nda olunmas› durumunda yüzeyde terleme bafllar. Bu durumda yal›t›m yap›lmazsa, boru
yüzeyinde yo¤uflma ortaya ç›kar. E¤er kullan›lan yal›t›m malzemesi ya da kal›nl›¤› uygun de¤ilse, yal›t›m
malzemesinin d›fl yüzeyinde veya bünyesinde yo¤uflma oluflur. Tesisatta kullan›lan yal›t›m malzemesinin
difüzyon direnç faktörü (μ) de¤eri de önem tafl›maktad›r. Düflük difüzyon direnç faktörlü malzeme
kullan›lmas› durumunda da malzeme içinde yo¤uflma problemi ortaya ç›kar.

Düflük s›cakl›klar›n söz konusu oldu¤u borularda yal›t›m yap›lmamas› durumunda ortaya ç›kabilecek di¤er bir
problem de “donma”d›r. Su sayaçlar›n›n yal›t›lmamas› da bunlar›n k›fl›n patlamas›yla sonuçlan›r. Donmaya
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karfl›, tüm tesisat ve armatürlerin yal›t›lmas› çok önemlidir. 
Sistem devreye al›nd›ktan sonra, yanl›fl uygulamalardan ve ses köprülerinden dolay› gürültü problemleri
ortaya ç›kmaktad›r. Tesisatta titreflime yönelik yal›t›m yap›lmas›, makine ve tesisat ömrünün yan›s›ra;
gürültüyü önlemesi nedeniyle insan sa¤l›¤› aç›s›ndan da önemlidir. 

4.2 TES‹SAT YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN ‹STEN‹LEN ÖZELL‹KLER [79]
Is› yal›t›m›; en genel olarak enerji kazan›m› amac›yla, s›cakl›k fark›ndan dolay› oluflabilecek ›s› kay›plar›n› ve
kazançlar›n› önlemek için al›nmas› gereken bir önlemdir.
Is› yal›t›m›;
1. Yap›larda 
2. Tesisatta
3. Endüstride
yap›lmaktad›r. Yap›larda kullan›lan ›s› yal›t›m malzemeleri ile tesisat ve endüstriyel uygulamalarda kullan›lan
›s› yal›t›m malzemeleri birbirlerinden çok farkl› özellik göstermektedir.
Tesisat ve endüstriyel uygulamalarda, tesisat içinden geçen ak›flkan s›cakl›¤›na göre 3’e ayr›lmaktad›r.

1. So¤uk Hatlar: Ak›flkan s›cakl›¤› +6oC’den düflük hatlar

2. Il›k Hatlar: Ak›flkan s›cakl›¤› +6oC ile +100oC aras›ndaki hatlar

3. S›cak Hatlar: Ak›flkan s›cakl›¤› +100oC’den daha yüksek hatlar
Tesisatta ›s› yal›t›m›, s›cak hatlarda ›s› kay›plar›n›, so¤uk hatlarda ›s› kazanc›n› önlemek için yap›l›r. Tesisat ve
Endüstriyel Uygulamalarda kullan›lan ›s› yal›t›m malzemeleri genel olarak; Polietilen Köpük, Kauçuk Köpü¤ü,
Camyünü, Poliüretan, Camköpü¤ü ve Kalsiyum Silikat’t›r.

Tesisatta Kullan›lan Is› Yal›t›m Malzemesi Seçilirken Bak›lmas› Gereken Temel Özellikler: 
1. Is› ‹letim Katsay›s› (λ)
2. Su Buhar› Difüzyon Direnç Katsay›s› (μ)
3. Yang›n Dayan›m›
4. Korozyon Riskinin Az Oluflu
5. Uygulama Kolayl›¤›
6. Ekonomiklik

1. Is› ‹letim Katsay›s› (λ):
Is› yal›t›m malzemelerinin seçiminde en belirleyici özelliktir. Zira ›s› iletkenlik katsay›s› ne kadar düflükse sis-
temler o derece yüksek ›s› yal›t›m direncine sahip olmaktad›r. 

fiekil 4.1   Is› ‹letim Katsay›s› [71]



Burada dikkat edilmesi gereken husus yal›t›m malzemesinin cins ve kal›nl›¤›n›n seçimidir. Seçimde ilk yat›r›m
maliyeti ile elde edilen enerji kazan›m oranlar›ndan uygun olan seçilmelidir. Örnek vermek gerekirse kalorifer

tesisat›nda (oda s›cakl›¤› 22oC, ak›flkan s›cakl›¤› 90oC);
• 60 mm (2") boruda; 20 mm yal›t›mda %83.4, 30 mm yal›t›mda %87,
• 89 mm (3") boruda; 20 mm yal›t›mda %83.9, 30 mm yal›t›mda %87.7,
• 114 mm (4") boruda; 20 mm yal›t›mda %84.1, 30 mm yal›t›mda %88,
• 169 mm (6") boruda; 20 mm yal›t›mda %84.2, 30 mm yal›t›mda %88.3
enerji kazan›m› olmaktad›r.
Sonuç olarak, kalorifer tesisat›nda (90/70) kullan›lan ›s› yal›t›m malzemelerinin kal›nl›klar› seçilirken yukar›daki
“Is› Kay›p Hesaplar›” yap›lmal› ve optimum yal›t›m kal›nl›¤› belirlenmelidir. Pratikte genel olarak küçük çaplar-
da (›s› kay›plar› az) 20 mm; büyük çaplarda (›s› kay›plar› küçük çaplara göre daha çok) ise 30 mm en
ekonomik yal›t›m kal›nl›¤›d›r.

2. Su Buhar› Difüzyon Direnç Katsay›s› (μ):
Nas›l ›s› s›cak taraftan so¤uk tarafa geçerse, su buhar› da s›cakl›¤a ve ba¤›l neme ba¤l› olarak, k›smi buhar
bas›nc› yüksekten aza do¤ru ilerler ve ilerlerken de bir direnç ile karfl›lafl›r (Buhar Difüzyon Direnci). Her yap›
malzemesi kal›nl›¤›na ba¤l› olarak buhar difüzyonuna karfl› koyar. Bu direncin havan›n su buhar difüzyon
direncine oranlanmas›na Su Buhar› Difüzyon Direnç Katsay›s› denir. Su buhar›n›n tamamen geçmesi halinde
μ=1, hiç geçmemesi halinde μ=∞ ile ifade edilmektedir. 

fiekil 4.2   Malzeme ‹çinde Su Buhar› Geçifli [71]

‹çinden düflük s›cakl›kta ak›flkan geçen boru hatlar›n›n (Örne¤in fan coiller-klima kanallar›) d›fl yüzey s›cakl›-
¤›, genelde ortam s›cakl›¤›n›n çok alt›nda olmaktad›r. Boru hatt›n›n bulundu¤u ortam›n s›cakl›¤›na ve ba¤›l ne-
mine göre bulunan öyle kritik bir s›cakl›k vard›r ki bu s›cakl›¤a Terleme S›cakl›¤› denir. Boru hatt›n›n veya kli-
ma hatt›n›n d›fl yüzey s›cakl›¤› terleme s›cakl›¤›n›n alt›na düflerse mutlaka yo¤uflma olur. E¤er kullan›lan yal›-
t›m malzemesi su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçifline karfl› bir önlem al›nmam›flsa o takdirde yal›t›m mal-
zemesinin içi de ›slan›r ve çeflitli sak›ncalar yarat›r.

• Is› yal›t›m› hiç yap›lmaz ise boru hatt›n›n yüzeyinde,
• Yetersiz yap›l›rsa (yo¤uflmay› önleyen kal›nl›ktan daha az) yal›t›m malzemesinin d›fl yüzeyinde 

yo¤uflma olmaktad›r.
Ancak, burada kullan›lan ›s› yal›t›m malzemesinin Su Buhar› Difüzyon Direnç Faktörü (μ) önem
kazanmaktad›r. Özellikle so¤uk hatlarda, buhar geçiflini önleyecek bir malzeme ile kaplanmam›fl Lifli
malzemeler gibi μ’sü 1.1 olan (yani su buhar› difüzyonuna hiç karfl› koyamaz) yal›t›m malzemelerinin
kullan›lmas› durumunda yüzeyde yo¤uflma olmamas›na karfl›n, yal›t›m malzemesinin içine su buhar› girer ve
malzemenin içinde yo¤uflarak su haline gelir. Baz› durumlarda donarak buz haline de gelebilmektedir.
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Is› yal›t›m malzemesinin bünyesindeki su ise sisteme iki türlü zarar vermektedir: 
1. Is› yal›t›m malzemesinin ›s› iletkenlik katsay›s›n› artt›r›r ve yal›t›m özelli¤ini azalt›r.
2. Is› yal›t›m malzemesinin içindeki su korozyona sebep olur, yal›t›m›n üzerindeki kaplaman›n bazen de boru

hatt›n›n de¤iflmesi gerekebilir.

Bu sorunlar› önlemenin ise iki yolu vard›r:
1. Kapal› gözenekli malzemeleri (su buhar› difüzyon direnç faktörü yüksek malzemeler) kullanmakt›r.
2. Özellikle so¤uk hatlarda aç›k gözenekli malzemelerin kullan›lmas› durumunda (su buhar› difüzyon direnç

faktörü düflük malzemeler) iyi bir buhar kesici ile korunmas› gereklidir ancak pratikte bu, iflçilik aç›s›ndan
sorunlar ç›karmaktad›r.

Sonuç olarak; so¤utma hatlar›nda; Lifli malzemeler gibi aç›k gözenekli malzemeler kullan›lmas› durumunda,
buhar difüzyonuna karfl› mutlaka önlem al›nmal›d›r (Ancak pratikte al›nabilecek önlemler ciddi maliyet getir-
di¤i için uygulanamamaktad›r). Önlem al›namamas› durumunda: 
1. Is› yal›t›m malzemesinin ›s› iletkenlik katsay›s› 2 kat›na kadar ç›kabilmekte, yani ›s› yal›t›m direnci yar›ya 

kadar inebilmektedir.
2. Yine, bünyeye giren ve yo¤uflan su korozyona neden olmaktad›r.
Tüm bunlar›n sonucunda; So¤utma hatlar›nda polietilen köpük, kauçuk köpü¤ü gibi kapal› gözenekli
malzemelerin kullan›lmas› gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r. 
Elastometrik kauçuk köpü¤ü camyünü, polietilen köpük ve poliüretan köpük malzemelerin hücre yap›lar› 
fiekil 4.3’te gösterilmifltir.

fiekil 4.3   Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü, Camyünü, Polietilen Köpük ve Poliüretan Köpük Malzemelerin Hücre Yap›lar›

3. Yang›n Dayan›m›:
Kullan›lacak olan yal›t›m malzemesinin, yang›n dayan›m› de¤erleri normlara uygun olarak verilmelidir.

4. Korozyon Riskinin Az Oluflu:
Is› yal›t›m malzemesi içerdi¤i kimyevi maddeler nedeniyle uyguland›¤› metal yüzeylerde korozyona sebep
vermemelidir. Ayr›ca, su buhar› geçifline karfl› dirençli olmal›d›r. Çünkü su buhar› geçifli yine metal
yüzeylerde korozyona neden olur. Hatal› uygulamalar sonras›nda korozyona u¤ram›fl borular fiekil 4.4’te gös-
terilmifltir.
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fiekil 4.4   Hatal› Uygulamalar Sonras›nda Korozyona U¤ram›fl Borular

5. Uygulama Kolayl›¤›:
Is› köprüleri oluflturmayacak flekilde, tam s›zd›rmaz olarak ve kolay uygulanabilmelidir. Yap›lacak iflin
niteli¤ine göre seçilecek olan yal›t›m malzemesi hafif, kolay tafl›n›r, kolay depo edilir, kolay kesilir ve en az
iflçilik gerektirecek vas›fta olmal›d›r. 

6. Ekonomiklik:
Yal›t›m malzemesinin uygulanm›fl halinin maliyetinin az olmas› gerekmektedir.
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4.3 TES‹SATTA ISI YALITIMI YAPILAB‹LECEK YERLER
Tesisatta ›s› yal›t›m› teknik bir konu olup, hangi flartlarda, hangi malzemenin kullan›laca¤›n›n iyi bilinmesi gerekir.
Bilinçsiz yap›lan tesisat yal›t›m› bofla yap›lan bir harcama durumuna gelebilir. Bu nedenle borular›n so¤uk, ›l›k ve s›cak
olmas› durumuna göre farkl› malzemeler kullan›l›r. Ayr›ca, yal›t›mdan önce, kritik yal›t›m kal›nl›¤› hesab› da yap›lmal›d›r. 

4.3.1 Borularda Yal›t›m
Boru yal›t›m› da kendi içerisinde çeflitli bölümlerde incelenebilir [48].

1. So¤uk su borular›n›n yal›t›m›, (so¤uk hatlar)
2. S›cak su ve kalorifer borular›n›n yal›t›m›, (›l›k hatlar)
3. Buhar, k›zg›n su vs. borular›n›n yal›t›m› (s›cak hatlar)

Boru yal›t›m›nda kullan›lan bafll›ca ›s› yal›t›m malzemeleri 
• Prefabrik kauçuk köpü¤ü 
• Prefabrik polietilen köpü¤ü
• Prefabrik camyünü – taflyünü – camköpü¤ü
• Prefabrik eps – xps 
• Prefabrik poliüretan – fenol köpü¤ü 
• Beyaz camyünü veya taflyünü fliltesi
• Enjekte poliüretan
• Kalsiyum silikat

Türkiye’de flu anda yayg›n olarak düflük yo¤unluklu, s›k› sar›ld›¤›nda kal›nl›¤› çok incelen, gevflek sar›ld›¤›nda
ise yeterli miktarda sertlikte olamayan bakalitli rulo camyünü sar›larak boru yal›t›m› yap›lmaktad›r. Bu konunun
yanl›fll›¤› henüz kavranmam›flt›r. Bu tür yal›t›mda rulo camyününün yo¤unlu¤u düflük oldu¤undan (14 kg/m3)
boruya s›k›ca sar›ld›¤› zaman kal›nl›k kaybetmesi nedeniyle yanl›fl bir uygulama olmaktad›r. Yeterli kal›nl›¤›
elde edebilmek için ayn› malzemenin ayn› yere birkaç kat s›k›ca sar›lmas› gerekir ki, bu durumda da rulo
camyününün birim maliyeti prefabrik boru camyününden de fazla olmaktad›r. Ayr›ca iflçilik süresinin de uza-
yaca¤› düflünülürse bu yöntemin uygun olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. 

4.3.1.1 So¤uk Su Borular›n›n Yal›t›m›
Borular›n içinden so¤uk s›v›lar›n ak›fl›ndan dolay› boru yüzeyi de so¤uk olur. Bu so¤uk yüzeye temas eden,
mekan içindeki havada bulunan su buhar›, temas eder etmez yo¤uflarak s›v› haline dönüflür. Yo¤uflma,
korozyon – paslanma ve enerji kayb›na sebep olabilir. Do¤ru bir uygulama ile bu durum ortadan kald›r›labilir.
So¤uk su borular› yal›t›m› için sentetik kauçuk esasl›, poliüretan esasl› prefabrik boru ›s› yal›t›m malzemeleri,
prefabrik boru camyünü, prefabrik boru styropor kullan›l›r. Buhar kesici gereken hallerde bu malzemelere
alüminyum folyo kaplan›r. Ülkemizde son dönemlerde so¤uk su borular›n›n yal›t›m›nda kullan›lan sentetik
kauçuk esasl› ›s› yal›t›m malzemeleri yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Çeflitli boru yal›t›m› uygulama örnekleri

fiekil 4.5, fiekil 4.6, fiekil 4.7, fiekil 4.8, fiekil 4.9, fiekil 4.10’da gösterilmifltir.
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fiekil 4.5   Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Levhalarla Boru Yal›t›m›

fiekil 4.6   Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Levhalarla Boru Yal›t›m›

fiekil 4.7   Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Levhalarla Boru Yal›t›m›
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fiekil 4.8   Özel Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü ile Boru Yal›t›m Uygulamas›

So¤utmaya yap›lan harcamalar›n, ›s›tmaya yap›lan harcamalara göre kat kat fazla olmas› so¤uk hatlar›n
yal›t›m›na verilmesi gereken önemi ortaya koymaktad›r. Örne¤in, yaz aylar›nda tesisat ›s› yal›t›m› yap›lmam›fl
otellerde kalanlar so¤utma konforlar› için ekstra ödeme yapmak durumundad›rlar. Çünkü otel iflletmecileri

misafirlerinin so¤utma konforu için ciddi miktarda fatura ödemeleri yapmaktad›rlar. 

fiekil 4.9   Özel Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü ile D›fl Ortamda Boru Yal›t›m›

fiekil 4.10   Özel Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü ile D›fl Ortamda Boru Yal›t›m›
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So¤uk hatlar›n yal›t›lmas›n›n bir di¤er getirisi, mekanik sistemlerin ömrünü uzatarak uzun y›llar sistem performans›n›
korumas›d›r. Bu sayede yaflanan mekanlar daha sa¤l›kl› ›s›t›l›p so¤utulacak ve ideal bir ›s›l konfor elde edilecektir. 

4.3.1.2 S›cak Su ve Kalorifer Borular›n›n Yal›t›m›
Bu tür borular›n yal›t›m› için genelde kullan›lan malzemeler yüksek s›cakl›k dayan›m›na sahip camyünü,
taflyünü flilteler ve prefabrik boru yal›t›m malzemeleri ile prefabrik boru polietilen, kauçuk köpü¤ü, poliüretan
esasl› ›s› yal›t›m malzemeleridir. Polietilen ve elastomerik kauçuk esasl› malzemelerin prefabrik boru yal›t›mlar›,
s›cak su borusuna uyguland›ktan sonra, ek yerlerinden s›k›ca yap›flt›r›lmal›d›r. Bu tür boru yal›t›mlar›nda önem-
li olan d›fl havan›n içeriye nüfuz etmesini engellemektir. Çeflitli boru yal›t›m› uygulama örnekleri fiekil 4.11, 
fiekil 4.12,  fiekil 4.13, fiekil 4.14, fiekil 4.15, fiekil 4.16, fiekil 4.17’de gösterilmifltir.

fiekil 4.11   Prefabrik Polietilen Boru ile Yal›t›m Uygulamas› 

Tesisat Yal›t›m›
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fiekil 4.13   Camyünü ile Boru Yal›t›m›  fiekil 4.14   S›cak Su Borular›n›n Prefabrik Alüminyum Folyo
Kapl› Camyünü ile Yal›t›m›

fiekil 4.15   S›cak Su Borular›n›n
Prefabrik Folyolu Camyünü ile Yal›t›m›

fiekil 4.16   Tank Yal›t›m›
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fiekil 4.17   Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü ile Yal›t›m Uygulamalar›

4.3.1.3 Buhar, K›zg›n Su vs. Borular›n›n Yal›t›m› 

Prefabrik camyünü, iflletme s›cakl›¤› +250oC yi geçmeyen boru yal›t›mlar›nda kullan›labilir. +250oC’den +550oC
s›cakl›¤a kadarki bölümde ise mukavvaya veya galvanizli tele dikili beyaz camyünü veya taflyünü kullan›l›r. Bu
malzemelerin üzerine de galvaniz sac, alüminyum veya PVC kaplan›r. Mukavval› camyünü kullan›lacaksa mukav-
van›n yan›c›l›¤› dikkate al›nmal› ve yal›t›m yüzey s›cakl›¤› mukavvaya zarar vermemelidir. Çeflitli boru yal›t›m› uygu-
lama örnekleri fiekil 4.18, fiekil 4.19, fiekil 4.20 ve fiekil 4.21’de gösterilmifltir.

fiekil 4.18   Taflyünü fiilteler ile Yap›lan Is› Yal›t›m› Üzerine Galvanize Sac Uygulamas›

fiekil 4.19   Taflyünü fiilte Üzerine Galvanize Sac Kaplama Uygulamas›
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fiekil 4.20   Birkaç Katmanl› Is› Yal›t›m Uygulamas› 

fiekil 4.21   Prefabrik Poliüretan ‹le Boru Yal›t›m› 

4.3.2 Vana ve Armatürlerde Yal›t›m
Is›tma ve so¤utma tesisat›nda vana, çek valf, pislik tutucu ve flanfllar toplam tesisat içinde dikkate de¤er bir
oranda ›s› kayb› yüzeyi oluflturmaktad›rlar. Söz konusu tesisat elemanlar› ileri teknolojilerin kullan›ld›¤› binalar-
da çeflitli uygulamalarla yal›t›lmakta fakat maalesef ço¤unlukla ç›plak b›rak›lmaktad›r.
Vana ve armatürlerin yal›t›lmamas›n›n bafll›ca nedenleri flu flekilde özetlenebilir [80]:

• Armatürlerden yay›lan ›s›n›n kazan dairesini ›s›tmas›n›n tercih edilmesi,
• Armatüre yap›lan bak›m s›ras›nda yal›t›m›n sökülüp tekrar tak›lmas›n›n zorlu¤u,
• Maliyeti artt›r›c› bir faktör olarak görülmesi,
• Sac kaplama iflçili¤inin ve maliyetinin yüksek oluflu,
• Uygulamalar›n estetik olmay›p, detay problemlerinin oluflu,
• Konuya gereken önemin verilmeyifli,
• Yal›t›m konusunun uygulamada son aflama olmas› sebebiyle, zaman›n yetersizli¤i,

Gerek ›s›tma, gerekse so¤utma sistemlerinde vana ve armatürlerin yal›t›lmamas› ile birçok sorun ortaya
ç›kmaktad›r. Bunlar›n neler oldu¤u k›saca afla¤›da incelenmifltir.

4.3.2.1 Is›tma Sistemlerinde Yal›t›m Olmay›fl›n›n Ortaya Ç›kard›¤› Sorunlar 
• Enerji kayb› ve iflletme maliyetinin art›fl›,
• Kazan dairesinin afl›r› ›s›nmas›ndan dolay› di¤er sistemlerin zarar görmesi (Örne¤in; bas›nçl› hava

kompresöründe verimin düflmesi),
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• Yüksek s›cakl›ktaki ak›flkan veya buhar armatürlerinden, yal›t›ms›z ekipmanlar›n s›cak yüzeylerinden
kaynaklanan ifl kazalar›n›n meydana gelmesi,

• Borularda yap›lan yal›t›m uygulamas› bitifllerinin estetik olmay›fl›.

4.3.2.2 So¤utma Sistemlerinde Yal›t›m Olmay›fl›n›n Ortaya Ç›kard›¤› Sorunlar 
• Enerji kayb› ve iflletme maliyetinin art›fl›,
• Yo¤uflmadan dolay› paslanma, afl›nma, sistemin çal›flmamas› ve pompa, kollektör, gösterge gibi di¤er 

ekipmanlar›n zarar görmesi,
• Baz› uygulamalarda yal›t›m olsa bile yanl›fl malzeme seçiminden dolay› yo¤uflman›n boru yüzeyine do¤ru

devam ederek zamanla boruda korozyona neden olmas› ve yal›t›m malzemesinin ›s› yal›t›m› özelli¤ini
kaybetmesi.

4.3.2.3 Vana Ceketi Uygulamas›
Bilindi¤i gibi, ülkemizde ›s›tma ve so¤utma tesisat›nda armatür yal›t›m› kauçuk köpü¤ü, polietilen, camyünü ve
taflyünü malzemeler kullan›larak flantiyelerde yap›lmaktad›r. Bu uygulama dikkatli ve özenli bir iflçilik gerektirmek-
le beraber, oldukça uzun bir sürede tatbik edilebilmektedir. Ayr›ca amaca uygun olarak vana ceketleri de
kullan›lmaktad›r. Vana ceketleri; s›cak su ve buhar gibi ›s›tma sistemlerinde vana yüzeyinde oluflan ›s› kayb›n›;
so¤utma sistemlerinde ise ›s› kazanc›n› ve yo¤uflmay› önlemek amac›yla kullan›lmaktad›r. Ceketler üç katmandan

oluflmaktad›r. ‹ç ve d›fl katmanlar 250oC’ye dayan›kl› silikon kapl› cam kumafl›ndan yap›lm›fl olup, bunlar›n

aras›ndaki orta tabakada 750oC’ye mukavim, 5 cm kal›nl›¤›nda Rabitz teline sar›l› taflyünü bulunmaktad›r. Vana
ceketleri, di¤er ürünlere göre birçok avantaj›n›n bulunmas› sebebiyle taahhüt firmalar›nca tercih edilmektedir.

Bu avantajlar flöyledir:
• Bünyesinde karbon ve hidrojen içermedi¤i için yan›c› de¤ildir. 
• Suya, ya¤a, zay›f asitlere ve tüm hava koflullar›na karfl› dayan›kl› oldu¤u için gerek kapal› mekanlarda, 

gerekse bina d›fl›nda kullan›labilir.
• Montaj› çok kolay oldu¤u için kalifiye elemana ihtiyaç yoktur. Vana ceketi vanan›n alt›na yerlefltirilir,

yap›flkan fermuarlar› üst üste getirilerek yap›flt›r›l›r, en uçtaki ipler s›k›ca ba¤land›¤›nda uygulama
tamamlanm›fl olur.

• Vana ve armatürün bak›m› esnas›nda veya de¤ifltirilmesi gerekti¤inde, kolayca sökülüp, ifllemler
tamamland›ktan sonra tekrar kolayca monte edilir.

• Vana flanfllar› da ceketin içinde kald›¤› için buralarda ›s› köprüleri oluflmaz, so¤utma sistemlerinde
yo¤uflma olmaz.

• Yüksek enerji kazan›m› sa¤lad›¤› için k›sa sürede kendini amorti eder.
• Estetik bir görünüm arz eder.
• Uzun ömürlüdür.
Özel siparifl üzerine imal edilen vana ceketleri Tip 0, Tip I, Tip II olmak üzere üç farkl› biçimde uygulanmaktad›r.

Tesisat Yal›t›m›



›s› yal›t›m›

210

�

Tip 0 – Boru Yal›t›ms›z
Bu uygulamada vana ceketi, vanay› bir flanfldan di¤erine – flanfllar›n her ikisi de içinde kalacak flekilde sar-
maktad›r (fiekil 4.22).

fiekil 4.22   Tip 0 – Boru Yal›t›ms›z Vana Ceketi

Tip I – Tek Tarafl› Boru Yal›t›ml›
Bu uygulamada vana ceketi, bir taraftan flanfl dahil olmak üzere vanay›, di¤er taraftan boruyu 10 cm sarmaktad›r
(fiekil 4.23).

fiekil 4.23   Tip I – Tek Tarafl› Boru Yal›t›ml› Vana Ceketi

Tip II – Çift Tarafl› Boru Yal›t›ml›
Bu uygulamada vana ceketi, vanan›n tamam›n› ve her iki taraftan boruyu 10 cm sarmaktad›r (fiekil 4.24).

fiekil 4.24   Tip II - Çift Tarafl› Boru Yal›t›ml› Vana Ceketi 

Vana ceketi ile yal›t›m uygulamas›na iliflkin örnekler fiekil 4.25, fiekil 4.26, fiekil 4.27, fiekil 4.28 ve 
fiekil 4.29’da verilmifltir 

fiekil 4.25   Vana Ceketi ile Yal›t›m Uygulamas›
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fiekil 4.26   Vana Ceketi ile Yal›t›m Uygulamas› 

fiekil 4.27   Vana Ceketi ile Yal›t›m Uygulamas› 

fiekil 4.28   Vana Yal›t›m› Uygulamas› 
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fiekil 4.29   Vana Ceketi Uygulama Resimleri

4.3.3 Klima Kanallar›nda Yal›t›m
Is›tma, havaland›rma ve klima kanallar›n›n yal›t›mlar›n› flu bafll›klar alt›nda inceleyebiliriz.
• Is› Yal›t›m›
• Yo¤uflmaya Karfl› Yal›t›m
• Ses Yal›t›m›

4.3.3.1. Is› Yal›t›m›
Dikdörtgen kesitli kanallar›n ›s› yal›t›m› için levha tipi elastomerik kauçuk köpü¤ü, folyo kapl› polietilen köpük,
folyo kapl› camyünü kullan›l›r. Folyo kaplamal› olan malzemeler ek yerleri alüminyum folyo bant ile yap›flt›r›larak
0,8 mm galvaniz tellerle yaklafl›k 1 metrede bir ba¤lanarak sa¤lamlaflt›r›lmal›d›r. Bina d›fl›nda olanlara
alüminyum veya galvaniz saç yapmak gerekir. Elastomerik kauçuk köpü¤ü levhalar, hem çeflitli kal›nl›klarda hem
de dikdörtgen kesitli klima kanallar›n›n flanfllar› aras›ndaki mesafelere göre çeflitli geniflliklerde üretilmektedirler.
Böylece dikdörtgen kesitli kanallarda fire oran›n› düflürmekte ve yuvarlak kesitli havaland›rma kanallar›nda ise
bant kullan›m›n› azaltarak, toplam maliyetten tasarruf etmektedir. Kendinden yap›flkanl› tipleri ile de hem fiziksel
yap›flma avantaj›na sahiptir hem de uygulamay› h›zland›rmaktad›r. Ayr›ca alüminyum ve özel alüminyum kapl›
elastomerik kauçuk köpükleri ile alüminyum veya galvanize sac ihtiyac› ortadan kalkmaktad›r.

4.3.3.2. Yo¤uflmaya Karfl› Yal›t›m
S›cak hacimlerden geçen so¤uk hava kanallar›ndaki kondensasyonu önlemek için bir yüzü alüminyum folyo
kapl› polietilen levha veya kauçuk köpü¤ü ile d›fltan uygulanarak ek yerleri kendili¤inden yap›flan bantlarla
kapat›l›r. Uygun kal›nl›ktaki ve tipteki yal›t›m malzemesinin seçimi kadar, uygulaman›n s›zd›rmaz yap›lmas› da
çok önem tafl›maktad›r. 

4.3.3.3. Ses Yal›t›m›
Hava kanallar›n›n ses yal›t›m› yap›lacaksa, bu kanal›n iç cidar›na yal›t›m uygulan›r. Alev almayan, kendinden
sönümlü yanmaz akustik köpük bu ifl için ideal malzemedir. Optimum gözenek yap›lar› sayesinde oldukça yük-
sek ses yutuculuk de¤erlerine sahiptirler. Lif içermeyen ve kanal içine uyguland›¤›nda elyaf erozyonuna sebep
olmayan bu malzemelerle ayn› zamanda ›s› yal›t›m› da yap›lm›fl olur. Kanal yal›t›m uygulamas›na ait çeflitli örnek-
ler fiekil 4.30, fiekil 4.31, fiekil 4.32, fiekil 4.33, fiekil 4.34, fiekil 4.35 ve fiekil 4.36’da verilmifltir.
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fiekil 4.30   Klima Kanallar›n›n Kauçuk Köpü¤ü ile Yal›t›m›

fiekil 4.31   Klima Kanallar›n›n Camyünü ile Yal›t›m› 

fiekil 4.32   Yuvarlak Kesitli Havaland›rma Kanallar›n›n Özel Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü ile Yal›t›lmas›

fiekil 4.33   Dev Kanallar›n Özel Alüminyum Kapl› Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü ile Yal›t›lmas›
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fiekil 4.34   Taflyünü Levhalarla Kanal Yal›t›m Uygulamas›

fiekil 4.35   Kauçuk Köpü¤üyle Kanal Yal›t›m Uygulamas›

fiekil 4.36   Galvaniz Sac Kaplanm›fl Taflyünü ile Yal›t›lm›fl Havaland›rma Kanallar› 
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4.3.4. Endüstriyel Ekipmanlar›n Yal›t›m›

+250oC ile +500oC aras›ndaki kazanlar›n ve tanklar›n yal›t›m› için en uygun yal›t›m malzemesi telli camyünü
veya taflyünüdür. Silindirik yüzey yal›t›mlar›nda mesafe tutucular kullan›l›r. Düz sat›hlarda U fleklinde mesafe
tutucular› kullan›l›r. Büyük çapl› borularda ve düz yüzeylerde mesafe tutucu ayaklar› yüzeye punta kaynak ile
tutturulur. Is› köprülerini minimuma indirebilmek için mesafe tutucu ayaklar ile d›fl çember aras›na en az 3 mm
kal›nl›¤›nda asbest flerit kullan›lmas› gereklidir. 

+500oC’nin üzerindeki s›cakl›klarda kullan›lan yal›t›m malzemesi ise taflyünü ve seramik elyaft›r. Taflyünü

+750oC’ye kadar, seramik elyaf ise +1250oC’ye kadar kullan›l›r. Endüstride yüksek s›cakl›¤a sahip f›r›n, ocak,
etüv gibi uygulamalarda kullan›l›r. Bu tür f›r›nlarda proses gere¤i istenen yüksek s›cakl›¤› temin etmek için
korkunç bir enerji sarfiyat› vard›r. Baz› hallerde f›r›nlar›n yal›t›ms›z duvarlar›ndan olan ›s› kayb›na bilerek göz
yummak mecburiyetinde kal›n›rken birçok halde de f›r›n duvarlar›n›n ayr›ca yal›t›lmas› söz konusudur. 

Bilindi¤i gibi bu tür çok yüksek s›cakl›ktaki f›r›nlar›n duvarlar›nda çeflitli nitelikte atefl tu¤lalar› kullan›lmaktad›r.
Bu tu¤lalar›n seçimi yap›l›rken de en uygun (λ) de¤erine sahip olanlar› seçilmeli, ›s› yal›t›m malzemesi olarak
da lifli malzemeler (taflyünü, seramik yünü) tercih edilmelidir. Endüstriyel ekipmanlar›n yal›t›m›na iliflkin örnek-
ler fiekil 4.37, fiekil 4.38 ve fiekil 4.39’da verilmifltir. 

fiekil 4.37   Taflyünü ile Tank Yal›t›m Uygulamas›
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fiekil 4.38   Kalsiyum Silikat ile Buhar Kazan› Domu Yal›t›m›

fiekil 4.39   Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü ile Tank Yal›t›m›
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4.4 TES‹SATTA YO⁄UfiMA VE SONUÇLARI  

4.4.1 Yo¤uflma 
Yo¤uflma, havan›n içindeki su buhar›n›n, ortam s›cakl›¤› ve ba¤›l nem miktar›na ba¤l› olan terleme
s›cakl›¤›ndan daha düflük s›cakl›ktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden s›v› hale geçmesidir. 

4.4.2 Yo¤uflman›n Parametreleri

1. Ortam s›cakl›¤› (Ta=
oC)

2. Ba¤›l nem oran› (ϕ=%)

3. Ak›flkan s›cakl›¤› (Tm=oC)

4. Malzemenin hücre yap›s›
5. Yüzeysel hava tafl›n›m katsay›s› (α)
6. Is› iletkenlik katsay›s› (λ)
7. Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› (μ)

4.4.3 Yo¤uflma Nas›l Oluflur?
So¤uk hatlarda yal›t›m malzemesi bünyesine su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçifline karfl› bir önlem
al›nmam›fl veya s›zd›rmaz bir uygulama yap›lamam›flsa, lifli malzemeler gibi su buhar› difüzyon direnç kat-
say›s› çok düflük olan (μ=1.1) (su buhar› difüzyonuna hiç karfl› koyamayan) yal›t›m malzemelerinin
kullan›lmas› durumunda yüzeyde yo¤uflma olmamas›na karfl›n, yal›t›m malzemesinin içine su buhar› girer ve
malzemenin içinde yo¤uflarak su haline gelir.

4.4.4 Yo¤uflman›n Sonuçlar›
Malzeme bünyesinde yo¤uflan su, ›s› yal›t›m malzemesinin ›s› iletkenlik katsay›s›n› art›r›r ve yal›t›m özelli¤ini azalt›r.
Öyle ki baz› durumlarda camyünü gibi yal›t›m malzemelerinin ›s› iletkenlik katsay›s› iki-üç kat› kadar
kötüleflebilmektedir.

Çizelge 4.1’de ortam s›cakl›¤› 26oC iken, içinden 12oC ak›flkan geçen bir so¤utma hatt›n›n ilk ›s› kay›plar› ve K
de¤erleri ile; s›ras›yla camyünü, poliüretan ve elastomerik kauçuk köpü¤ü ile yal›t›lm›fl hallerinin iflletime al›nd›ktan
1 sene sonraki (›slak, nemli haldeki) ›s› kay›plar› ve K de¤erleri verilmektedir.

Is› yal›t›m malzemesinin içindeki su, tesisatta korozyona sebep olur. Korozyon sonucu çürümeler bafllar. Yal›t›m
malzemesinin üzerindeki kaplama zarar görür ve bu da sistemin tahrip olmufl bu bölümlerini yenilemeyi gerektirir. 
Yo¤uflma etkisiyle bozulan yal›t›m örnekleri fiekil 4.40’ta gösterilmifltir.

fiekil 4.40   Yo¤uflma Etkisiyle Bozulan Yal›t›m Örnekleri
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Çizelge 4.1   Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü, Poliüretan ve Camyünü Malzemelerin ‹lk Uygulamadaki ve
1 Y›l Sonraki Durumlar› (Ak›flkan S›cakl›¤› 12oC, Ortam S›cakl›¤› 26oC )

4.4.5 Yo¤uflma Hangi Koflullarda ve Nerede Meydana Gelir?
1. Is› yal›t›m› yap›lmazsa, yo¤uflma tesisat›n yüzeyinde olur (fiekil 4.41). 

fiekil 4.41   Is› Yal›t›m› Yap›lmad›¤›nda Gerçekleflen Yo¤uflma

2. Is› yal›t›m› yetersiz yap›l›rsa, yo¤uflma yal›t›m malzemesinin yüzeyinde olur (fiekil 4.42).

fiekil 4.42   Is› Yal›t›m› Yetersiz Yap›ld›¤›nda Gerçekleflen Yo¤uflma

CAMYÜNÜ POL‹ÜRETAN KAUÇUK KÖPÜ⁄Ü

Kuru Hal (20 oC) λ=0.040 W/mK (20 oC) λ=0.038 W/mK (20 oC) λ=0.040 W/mK
Yal›t›m Kal›nl›¤› 
(mm)

Is› Kayb› “K” de¤eri Is› Kayb› “K” de¤eri Is› Kayb› “K” de¤eri

Q/m2W W/mK Q/m2W W/mK Q/m2W W/mK
25 -17.10 1.20 -18.20 1.30 -18.20 1.30

4.0 -12.10 0.87 -12.20 0.87 -12.00 0.86

50 -10.40 0.74 -10.30 0.74 -9.80 0.70

Islak Hal (20 oC) λ=0.075 W/mK (20 oC) λ=0.050 W/mK (20 oC) λ=0.038 W/mK
25 -26.62 1.90 -21.80 1.56 -18.20 1.30

40 -20.30 1.45 -15.60 1.11 -12.00 0.86

50 -17.70 1.26 -13.20 0.94 -9.80 0.70

Ts=6.1oC

Minimum yal›t›m kal›nl›¤›= 7.6 mm

ISI YALITIMI YAPILMAZSA!
Ts= 6.1oC < Td= 22.8oC

Yüzey s›cakl›¤› < Yo¤uflma s›cakl›¤›
Yo¤uflma YÜZEYDE OLUR!

Boru çap› = 25.4 mm

Tm=6oC
ϕ = %65
Td = 22.8 oC
Ta = 30 oC

Minimum yal›t›m kal›nl›¤›= 7.6 mm Ts=21.3oC

Tm=6oC

kal›nl›k = 6 mm

ISI YALITIMI YETERS‹Z YAPILIRSA!
Ts= 21.3oC < Td= 22.8oC
Yüzey s›cakl›¤› < Yo¤uflma s›cakl›¤›
Yo¤uflma YÜZEYDE OLUR! BÜNYEDE OLMAZ

ODE R-Flex ST
Boru çap›  = 25.4 mm

ϕ = %65
Td = 22.8 oC
Ta = 30 oC
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Is› yal›t›m› yetersiz yap›lan tesisattan yo¤uflma örnekleri fiekil 4.43’te gösterilmifltir.

fiekil 4.43   Is› Yal›t›m› Yetersiz Yap›lan Tesisattan Yo¤uflma Örnekleri

3. Is› yal›t›m› malzemesinin kal›nl›¤› yeterli ve μ de¤eri düflük olan malzemede, yo¤uflma bünyede olur 
(fiekil 4.44).

fiekil 4.44   μ De¤eri Düflük Malzeme ile Is› Yal›t›m› Yap›ld›¤›nda Gerçekleflen Yo¤uflma

4. Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› yeteri kadar yüksek olan malzemede yo¤uflma olmaz (fiekil 4.45).

fiekil 4.45   Yo¤uflma Gerçekleflmeyen Yal›t›m

Minimum yal›t›m kal›nl›¤›= 7.6 mm

Ts=23.6oC

Tm=6oC

kal›nl›k = 9 mm

Ts= 23.6oC > Td= 22.8oC
Yüzey s›cakl›¤› > Yo¤uflma s›cakl›¤›
Yo¤uflma YÜZEYDE OLMAZ!
BÜNYEDE OLUR!

Camyünü
Boru çap›= 25.4 mm

ϕ = %65
Td = 22.8 oC
Ta = 30 oC

Ts=23.6oC

Tm=6oC

kal›nl›k = 9 mm

ϕ = %65
Td = 22.8 oC
Ta = 30 oC

Minimum yal›t›m kal›nl›¤›= 7.6 mm

ODE R-Flex ST
Boru çap›= 25.4 mm

Ts= 23.6oC > Td= 22.8oC
Yüzey s›cakl›¤› > Yo¤uflma s›cakl›¤›
YO⁄UfiMA OLMAZ!
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So¤uk hatlarda kullan›lan ›s› yal›t›m malzemesi,
• Aç›k gözenekli ve μ de¤eri düflük ise; “Buhar Kesici” kullanmak kesinlikle YETERS‹Z OLMAKTADIR!
• Kapal› gözenekli ve μ de¤eri düflük ise; “Buhar Kesici” GEREKL‹D‹R!
• μ de¤eri yeteri kadar yüksek ise, “Buhar Kesici”ye kesinlikle GEREK YOKTUR!

1. Is› yal›t›m› yap›lmazsa, yo¤uflma tesisat›n yüzeyinde olur.
2. Is› yal›t›m› yetersiz yap›l›rsa, yo¤uflma yal›t›m malzemesinin yüzeyinde olur.
3. Is› yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› yeterli ve μ de¤eri düflük olan malzemede, yo¤uflma bünyede olur.
4. Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› yeteri kadar yüksek olan malzemede yo¤uflma olmaz.

4.4.6 Yo¤uflmaya Karfl› Al›nacak Önlemler ve Çözüm Önerileri
Yo¤uflmay› önlemek için;
• Do¤ru ›s› yal›t›m malzemesi seçilmeli,
• Yo¤uflma olmamas› için gerekli minimum yal›t›m kal›nl›¤› do¤ru hesaplanmal›,
• Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› yeteri kadar yüksek olmal›,
• Yal›t›mda ›s› köprüleri oluflmamal› ve s›zd›rmazl›k uygulamalar› do¤ru yap›lmal›d›r. 

Özellikle so¤uk hat yal›t›m›nda aç›k gözenekli malzemeler kullanmak teoride uygun gibi görünse de, pratikte
gerek tam s›zd›rmazl›¤›n sa¤lanmas›nda yaflanan zorluklar, gerekse uygulamada görülebilen problemlerden
dolay› tercih edilmemelidir. Yal›t›m malzemesi, su buhar› geçirmeyen bir malzeme ile kaplanm›fl dahi olsa,
kaplaman›n ek ve bini yerleri kritik noktalard›r. Bu noktalar›n su buhar›n› hiç geçirmeyecek flekilde uygun
malzemelerle tam s›zd›rmazl›¤› sa¤lanmal› ve uygulama do¤ru yap›lmal›d›r. fiekil 4.46’da “Yal›t›m Kaplama
Malzemesi” olarak kullan›lan alüminyum folyo üzerinde oluflan delik çap›na göre su buhar› difüzyon direnci (μ)
de¤erinin de¤iflimi görülmektedir. 

fiekil 4.46   Alüminyum Folyo Üzerinde Oluflan Delik Çap›na Göre Su Buhar› Difüzyon Direncinin De¤iflimi

Grafikten de anlafl›laca¤› gibi, 1 m2’lik folyolu levhada oluflan 0.2 mm2’lik bir delik (yaklafl›k olarak toplu i¤ne
deli¤ine denk gelir) alüminyum folyonun su buhar› difüzyon direncini 50.000’den yaklafl›k olarak 0’a
düflürür.
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4.5 TES‹SAT YALITIMINDA GÖRÜLEN HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹ [79]
Yal›t›m tesisattan ayr› düflünülemez. Yal›t›m› tamamlanmam›fl klima tesisat›, ›s›tma tesisat› ve so¤utma tesisat›
devreye al›nmaz. Son y›llarda özellikle sanayide yüksek s›cakl›ktan ve so¤utmadan dolay› da yal›t›m daha da
önem kazanm›flt›r. Tesisat yal›t›m›nda kullan›lan malzemeler kullan›labilme s›cakl›klar›na göre, ›s› iletkenlik,
yanma durumu ve buhar difüzyonuna karfl› gösterdi¤i vaziyete göre birbirinden ayr›l›rlar.

4.5.1 Ak›flkan S›cakl›¤›na Göre Malzeme Seçilmesi
Boru ›s› yal›t›m› yaparken flunlara dikkat edilmelidir. Öncelikle boru içerisinden geçen ak›flkan s›cakl›¤› bilin-
melidir. Bunun yan›nda çevre s›cakl›¤›, boru çap› ve kullan›lacak malzemenin (λ) de¤eri bilinmelidir.
Uygulamada ço¤u zaman ak›flkan s›cakl›¤›na dikkat edilmemesinden kaynaklanan hatalar vard›r. Ak›flkan
s›cakl›¤›na göre kullan›lacak malzeme de de¤iflmektedir. Çizelge 4.2’de, ak›flkan›n maksimum s›cakl›¤›na
ba¤l› olarak kullan›labilecek yal›t›m malzemeleri verilmifltir.

Çizelge 4.2   Ak›flkan›n Maksimum S›cakl›¤›na Ba¤l› Olarak Kullan›labilecek Yal›t›m Malzemeleri [81]

4.5.2 Boru, Klima Kanal›, Armatür vs.’de Yo¤uflmay› Önlemek ‹çin Gerekli Yal›t›m Kal›nl›¤›n›n Olmamas› veya Yanl›fl
Malzeme Seçilmesi
Türkiye’de klima tesisat› yayg›nlaflt›kça bu problemler de s›k s›k gündeme gelmektedir. Burada en s›k görülen
problem, yo¤uflmay› önlemek için gerekli yal›t›m kal›nl›¤›na dikkat edilmemesi ve uygulama hatas›d›r. Gerekli
yal›t›m kal›nl›klar›n› art›k bilgisayar programlar›yla hesaplamak mümkündür. 
Gerekli kal›nl›kta malzeme kullan›lmad›¤›ndan, yanl›fl malzeme seçiminden, bazen de iyi bir uygulama
yap›lmayarak yo¤uflma problemleriyle karfl›lafl›lmaktad›r. Yo¤uflma problemi ile karfl›laflmamak için yal›t›m
uygulamas›nda flunlara dikkat edilmelidir.

• So¤uk hatlarda bünyesine su almayan, kapal› hücreli ve buhar difüzyon direnç katsay›s› (μ) yüksek olan

malzemeler kullan›lmal› (polietilen veya kauçuk köpü¤ü gibi),

• Öncelikle gerekli yal›t›m kal›nl›¤› seçilmeli,

• Yal›t›m yap›lan borunun hava ile temas› kesinlikle önlenmeli,

• Vana, armatürler yo¤uflmaya karfl› yal›t›lmal›,

• Yal›t›mda ›s› köprüleri oluflmamal›d›r.

Bu konuya detayl› olarak Bölüm 4.4’te de¤inilmifltir. 

Tesisat Yal›t›m›

Is› yal›t›m 
malzemesi

Maksimum kullan›m 
s›cakl›¤› (oC)

Seramik yünü 1800

Tafl yünü 750

Cam köpü¤ü 430

Camyünü (Bakalitli) 250

Poliüretan 110

Kauçuk Köpü¤ü
Malzemeler

105

Polietilen Köpük
Malzemeler

105

Ekspande Polistren 75/80

Extrüde Polistren 75/80



4.5.3 Boru veya Armatürlerde Donmaya Karfl› Gerekli Is› Yal›t›m Kal›nl›¤›n›n Dikkate Al›nmamas› veya Hiç Is› Yal›t›m›
Yap›lmamas›
Hava s›cakl›¤› s›f›r›n alt›na düfltü¤ü günlerde boru içinde uzun bir süre hareketsiz kalan su donma tehlikesi
ile karfl›lafl›r. Bu problemi mümkün oldu¤u kadar geciktirebilmek için, borulara yal›t›m yap›lmas› gerekir. Ba-
zen en önemli yang›n tesisat›na bile yal›t›m yap›lmayarak çok önemli sorunlarla karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r.
Su sayaçlar›n›n yal›t›m› yap›lmad›¤›ndan dolay› donarak patlamalar› s›k s›k karfl›lafl›lan bir durumdur. Donma-
ya karfl› mutlaka tesisat›n veya armatürlerin ›s› yal›t›m› yap›lmas› gerekir.
Borularda suyun donmas›n› önlemek amac›yla, farkl› ortam s›cakl›klar›nda, farkl› çaplara ve yal›t›m kal›nl›kla-
r›na sahip borularda, izin verilen maksimum durgunluk zaman› diyagramlar vas›tas›yla saptanabilmektedir. 

4.5.4 Support ve Boru Geçifllerinde Titreflim ve Is› Köprülerine Dikkat Edilmemesi 
Ço¤u zaman borular (s›cak–so¤uk ak›flkan tafl›yan) direkt konsollar üzerine oturtulmaktad›r. Böyle yap›lmak-
la hem ›s› köprüsü oluflturularak ›s› kayb›na neden olunmaktad›r hem de so¤uk su borular›nda yo¤uflma prob-
lemi ile karfl›lafl›lmaktad›r. Bu tür problemlerle karfl›laflmamak için supportlar›n sert, ›s› yal›t›m özelli¤i olan
malzemeden yap›lmas› gerekir. Art›k ülkemizde de bu tür ürünler mevcuttur. Ayn› zamanda ses yal›t›m› da
yap›lm›fl olup, borudaki titreflim yoluyla yay›lacak bir ses geçifli engellenmifl olur. Yukar›da sözü edilen prob-
lemlerin ayn›s›yla borular›n duvar veya döfleme geçifllerinde de karfl›lafl›lmaktad›r. Yukar›da sözü edilen ›s›
kayb›, yo¤uflma problemi ve titreflim problemlerini önlemek için bu geçifllerde flex türü ürünler kullanmak
gerekir.

4.5.5 Beton, Toprak ‹çerisine Kalan S›cak–So¤uk Su Borular›n›n Yal›t›m›na Dikkat Edilmemesi veya Yal›t›m
Yap›lmamas› 
Ço¤u kez beton içerisinden geçen kalorifer tesisat› borular›n›n korozyondan dolay› patlad›klar›n› görürüz.
4.5.4’te belirtilmifl olan tüm problemler burada da geçerlidir. Bazen bu tür borular toprak içerisinden yal›t›m
yap›lmadan bile geçirilmektedir. Bu tür problemlerin çözümü, gerekli kal›nl›kta ›s› ve su yal›t›m malzemelerinin
kullan›lmas›d›r.

4.5.6 Tesisatta Is› ve Ses Köprülerinin Önlenmesi ‹çin Gerekli Tedbirlerin Al›nmamas› 
Sistem devreye al›nd›ktan sonra yanl›fl uygulamalardan ve ses köprülerinden dolay› ço¤u kez problemlerle
karfl›lafl›lmaktad›r. Bu ses kayna¤› pompa, kazan, so¤utma grubu, hidrofor, aspiratör vs. olabilmektedir.
Özellikle son dönemlerde gerekli ses yal›t›m› yap›lamad›¤›ndan do¤algaz çevrimi yap›ld›ktan sonra brülör ve
kazandan gelen ses problemleri çözümlenememektedir ve hatta kazan daireleri seramikle de kaplanarak
hiçbir ses yutucu malzeme de kullan›lmayarak ses problemi artt›r›lmaktad›r. Ses köprüsünün olmamas› için
kazan, pompa, so¤utma grubu, hidrofor, aspiratör vs. gibi cihazlar›n girifl–ç›k›fllar›nda, kaide detaylar›nda
mutlaka ses yal›t›m› yap›lmas› gerekir. Ço¤u kez tank vs. gibi yüzeylerde kaynat›lan mesafe tutucu
malzemelere direkt kaplama saç vidalanarak ›s› köprülerine neden olunmaktad›r. Bu tür olaylarda mesafe
tutucu ile saç aras›nda yüksek ›s›ya dayanacak ve ›s› yal›t›m› özelli¤i olan contalardan kullanmak gerekir. 

4.5.7 Vana ve Armatürlerin Yal›t›m›na Önem Verilmemesi 
Buhar, s›cak su ve ergimifl mamul tafl›yan boru hatlar› üzerindeki yal›t›ms›z vanalar esas olarak ›s› nakli ve ›s›
yay›lmas›yla ›s› kaybeder. E¤er vanalar kapal› alanlar›n d›fl›nda bulunuyorsa bu durumda ›s› kayb› iklim flartlar›na
ba¤l› olarak de¤iflecektir. Is› kayb›, vanalar›n yüzey alan› ve vanalar›n çal›flma flartlar›na ba¤l›d›r. Bu ›s› kayb› yak›t
masraflar›nda gereksiz art›fllara neden olur. Yal›t›m› yap›lmayan vanalar bak›m personelinde yan›klara neden ola-
bilir ve iflyerindeki ortam s›cakl›¤› istenmeyen ve rahats›z edici seviyelere ç›kabilir. E¤er bu vanalar›n içerisinden
so¤uk ak›flkan geçiyorsa buzlanmalara da neden olup, vana veya armatür komple buzla kaplan›r. Bu tür problem-
lerin çözümünde vana veya armatürlere prefabrik olarak sökülüp tak›labilen pratik vana ceketleri kullan›l›r.

›s› yal›t›m›

222

�



223 �

Tesisat Yal›t›m›

4.5.8 Bir Boru Tesisat›ndaki Elemanlara Ba¤l› Olarak Ek Is› Kay›plar›

4.5.8.1 Vanalar ve Sürgülü Valfler 
Bir boru tesisat›nda, vanalar›n ve sürgülü valflerin etkilerini gözönüne almak amac›yla, ›s› kayb› hesab›
yap›lmadan önce, tablodan seçilen bir uzunluk de¤eri, borunun gerçek boyuna ilave edilir. Bu de¤erler, vanalar
ve vanalar›n kendi flanfllar› için geçerli, fakat vanalar›n tutturuldu¤u boru tesisat›na ait karfl› flanfllar için geçer-

li de¤ildir. Çizelge 4.3’teki de¤erler, belirli s›cakl›klardaki tipik endüstriyel yal›t›m kal›nl›klar›n›n, 100oC ortala-

ma s›cakl›k için λ=0.08 W/mK ›s›l iletkenlik ve 400oC ortalama s›cakl›kta λ=0.01 W/mK ›s›l iletkenlik kabulleri
sonucunda elde edilmifltir.

Çizelge 4.3 Is› Kayb› Hesab› ‹çin Gerçek Boru Boyuna ‹lave Edilecek Uzunluklar

4.5.8.2 Flanfl Çeflitleri
Boru tesisat›ndaki bir flanfl çiftinden kaynaklanan ›s› kay›plar›n› hesaplamak için (tesisata bir vana monte edil-
di¤i zaman oluflan flanfl çiftleri) afla¤›daki yol izlenir. 

Yal›t›ms›z flanfllar : Yukar›daki çizelgeden, ayn› çapa sahip bir vana için verilmifl uzunlu¤un üçte biri kullan›l›r. 
Is› kayb› hesaplar›na bafllamadan önce bu de¤eri gerçek boru boyuna eklenir.

Yal›t›lm›fl, flanfl kutulu : Is› kay›plar›n› hesaplamadan önce, flanfl kutulu her bir flanfl için boru boyuna 1 metre
eklenir.

Yal›t›lm›fl flanfllar : Herhangi bir de¤iflikli¤e gerek yoktur; ›s› kay›plar› gerçek uzunluk üzerinden
hesaplanabilir.

4.5.8.3 Boru Kelepçeleri
Is› kayb› hesaplar›na flu ekler yap›l›r (di¤er elemanlar için yap›lan ilaveler hariç):
‹ç hacimlerde : Is› kayb›n›n %15’i
Aç›k havada, rüzgars›z : Is› kayb›n›n %20’si
Aç›k havada, rüzgarl› : Is› kayb›n›n %25’i

4.5.8.4 Metal Boru, K›l›f ‹çin Destekler 
Is›l iletkenli¤e yap›lacak ilaveler : Çelik destekler 0.010 W/mK

: Seramik destekler 0.003 W/mK

Boru Çap› Di (m) 0.1 0.5

Ak›flkan 
S›cakl›¤›

Tiç (oC) 100 400 100 400

Boru içeride
(m)

Yal›t›ms›z vana
2/3 yal›t›ml› vana
3/4 yal›t›ml› vana

6
3.0
2.5

16
6.0
5.0

9
4.0
3.0

25
10.0
7.5

Boru d›flar›da
(m)

Yal›t›ms›z vana
2/3 yal›t›ml› vana
3/4 yal›t›ml› vana

15
6.0
4.5

22
8.0
6.0

19
7.0
6.0

32
11.0
8.5
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4.5.9 Klima Kanallar›n›n Akustik Yal›t›m›n›n Yap›lmamas› veya Yanl›fl Malzeme Seçilmesi
Klima kanallar›n›n akustik yal›t›m›nda iyi bir malzeme seçimi ve gerekli kal›nl›k seçilerek susturucu
kullan›lmas›na gerek duyulmaz. Ya¤dan, kirden, tozdan etkilenmeyen ve partiküller halinde menfez veya
anemostatlardan gelmeyen ça¤dafl ürünler kullan›lmal›d›r. fiekil 4.47’deki diyagramda kal›nl›¤a göre ses
yutma katsay›s› (α), Çizelge 4.4’te ise 1mtül hava kanal›ndaki ses azalmas› (dB) görülmektedir.

fiekil 4.47   Kal›nl›¤a Göre Ses Yutma Katsay›s›

3 farkl› kanal kesitinde, kullan›lacak olan 12-15-50 mm kal›nl›¤›ndaki akustik köpü¤ün, kanal›n her 1 metresin-
deki dB olarak ses indirgeme de¤erleri Çizelge 4.4’te verilmifltir.

Çizelge 4.4   1 mtül Hava Kanal›ndaki Ses Azalmas› (dB) 

Kanal kesiti Kal›nl›k
Frekans (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

900*600 mm

12 mm

25 mm

50 mm

0.2 0.6 1.7 3.7 5.3 4.5

0.5 1.2 3.0 9.0 6.5 4.9

0.8 2.9 7.2 11.0 7.1 6.2

400*600 mm

12 mm

25 mm

50 mm

* * * * * *

0.7 1.8 3.8 10.1 9.1 6.0

1.6 3.1 8.7 16.6 8.8 8.6

300*600 mm

12 mm

25 mm

50 mm

* * * * * *

0.9 2.4 4.4 10.7 13.8 6.3

2.6 5.4 10.5 19.5 15.1 11.6



4.5.10 Cihazlar›n Titreflimi ‹çin Gerekli Önlemlerin Al›nmamas›
Ço¤u kez bu önlemler al›nmayarak direkt beton üzerine oturtulmaktad›r. Daha sonra da çözümü mümkün
olmayan olaylarla karfl›lafl›lmaktad›r. Bunun için fiekil 4.48’de de görüldü¤ü gibi yüzer döfleme uygulamas›
yap›larak problem halledilebilir. Ayr›ca komple mekanik tesisat odas› polietilen köpük türü bir malzemeyle
yüzey döfleme yap›lmas› gerekir.

fiekil 4.48  Darbe Ses Kesici Malzeme Uygulamas› 

fiekil 4.49’da titreflim sönümleyici yay, fiekil 4.50’de titreflim al›c› malzemeler, fiekil 4.51’de titreflim al›c›larla
teras kat›nda yap›lm›fl uygulama örne¤i gösterilmifltir.

fiekil 4.49   Titreflim Sönümleyici Yay

fiekil 4.50   Titreflim Al›c› Malzemeler
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Vibrasyon
önleyici levha

Darbe
Ses Kesici

Prekast betorname kaide

Kaba döfleme
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fiekil 4.51   Titreflim Al›c›larla Teras Kat›nda Yap›lm›fl Uygulama Örne¤i

4.5.11 Klima Kanallar›n›n ve Di¤er Tesisat›n Yang›n Yal›t›m›na Dikkat Edilmemesi
‹stenilen yang›n dayan›m›na göre gerekli kal›nl›kta malzemeler seçerek bu uygulamalar› yapmak mümkündür.
Örne¤in alç› bazl› ve her iki taraf›nda yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› yanmaz camtülü kapl› malzemelerle klima
kanallar›n›n yang›na karfl› yal›t›m›n›n yap›lmas› mümkündür. Çizelge 4.5’te de yang›na karfl› korunma süresi
ve plaka kal›nl›¤› verilmektedir.

Çizelge 4.5   Klima Kanallar› ve Di¤er Tesisatta Yang›n Yal›t›m›nda Kullan›lan Plaka Kal›nl›k De¤erleri ve Koruma Süresi

Yang›na dayan›kl› alç› plakalar ile klima kanal›n›n yang›n yal›t›m›na ait örnek uygulamalar fiekil 4.52’de gös-
terilmifltir.

fiekil 4.52   Yang›na Dayan›kl› Alç› Plakalar ile Klima Kanal›n›n Yang›n Yal›t›m› 

Yang›na Karfl› Korunma
Süresi (Dakika)

Plaka Kal›nl›¤›
(mm)

30 2x15

60 2x15

90 2x20

120 2x25



“Yal›t›m›n Günlük Hayat›m›za Etkileri” 2006 ‹ZODER Karikatür Yar›flmas› - Mümin DURMAZ

YALITIMDA YEN‹ TEKNOLOJ‹LER
5.1 NANOTEKNOLOJ‹
5.2 AEROJELLER
5.3 JEL-BOYALAR

BÖLÜM - 5

�
�

�





229 �

Yal›t›mda Yeni Teknolojiler

5.1 NANOTEKNOLOJ‹
Nano kelimesi Yunanca “nannos” kelimesinden gelir ve “cüce” demektir. Günümüzde nano, teknik bir ölçü
birimi olarak kullan›lmakta ve herhangi bir birimin milyarda biri anlam›n› tafl›maktad›r. Genellikle metre ile bir-
likte kullan›l›r. Nanometre, 1 metrenin milyarda biri veya 1 milimetrenin milyonda biri ölçüsünde bir uzunlu¤u
temsil etmektedir (yaklafl›k olarak art arda dizilmifl 5 ila 10 atom) [82]. 

fiekil 5.1 Bir Nano Yap›sal Eleman›n Büyüklü¤ü, Bir Futbol Topunun Dünyaya Göre Olan Büyüklü¤ü Kadard›r [83]

Türkçe’ye “moleküler üretim” diye çevrilebilecek nanoteknoloji kavram› [84], çok genel tan›m›yla, istisnai flekilde
küçük (yaklafl›k atom boyutlar›nda) yap›lar›n, ticari bir amaca hizmet edebilecek flekilde düzenlenmesidir [82].

Nano-ölçek seviyesinde malzemelerin özellikleri makroskopik ölçekten tamamen farkl› olup nano-ölçe¤e yaklafl-
t›kça birçok özel ve yararl› olay ve yeni özellikler ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in, iletim özellikleri (momentum, enerji
ve kütle) art›k sürekli olarak de¤il ancak kesikli olarak tarif edilmektedir. Benzer olarak, optik, elektronik, manyetik
ve kimyasal davran›fllar klasik de¤il kuantum olarak tan›mlanmaktad›r. fiimdi maddeyi nanometre seviyesinde ifl-
leyerek ve ortaya ç›kan de¤iflik özellikleri kullanarak, yeni teknolojik nano-ölçekte ayg›tlar ve malzemeler yapmak
mümkün olmufltur. Örne¤in, tarama tünelleme ve atomik kuvvet mikroskoplar›n› kullanarak yüzey üzerinde atom-
lar› iterek birbirlerinden ay›rmak ve istenilen flekilde dizmek mümkündür. Bütün bu geliflmeler, 19. yüzy›lda dün-
yay› yeniden flekillendiren sanayi devrimine eflde¤er bir bilimsel ve teknolojik devrim bafllatm›flt›r. Bu flekilde atom
ve moleküller ile oynayarak tek molekülden oluflan transistör ve elektronik ayg›tlar gerçeklefltirilmifltir ve dünyada
birçok grubun aktif çal›flmalar› ile gelifltirilmektedir. Bütün bu çal›flmalar ve geliflmeler elektronik, kimya, fizik, mal-
zeme bilimi, uzay ve hatta sa¤l›k bilimlerini ortak bir arakesitte buluflturmufltur [85].

BÖLÜM - 5

YALITIMDA YEN‹ TEKNOLOJ‹LER
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5.1.1 Nanoteknolojinin Tarihi

60’lar: Feynman:

Nanoteknoloji vizyonunun ortaya ç›k›fl›n›, 1959 y›l›nda fizikçi

Richard Feynman’›n, “malzeme ve cihazlar›n moleküler bo-

yutlarda üretilmesi ile baflar›labilecekler” üzerine yapm›fl ol-

du¤u ünlü konuflmas›na kadar dayand›rabiliriz (There is

Plenty of Room at the Bottom). Bu konuflmas›nda Feynman

minyatürize edilmifl enstrümanlar ile nano yap›lar›n ölçülebi-

lece¤i ve yeni amaçlar do¤rultusunda kullan›labilece¤inin

alt›n› çizmifltir.

80'ler: Uygun mikroskoplar›n gelifltirilmesi:

Araflt›rmac›lar›n daha küçük boyutlarda çal›flmaya bafllama-

s›yla birlikte birçok problem de ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r.

Boyutlar küçüldükçe, yap›lan çal›flmalar› izlemek zorlaflm›fl-

t›r. 1981 y›l›nda IBM taraf›ndan yeni bir mikroskop türü

“Scanning Tunneling Microspcope” (STM) gelifltirildi. Bu

önemli ilerlemede pay sahibi olan araflt›rmac›lar, bu bulufl-

lar› ile 1986’da Nobel Fizik ödülünü ald›lar. Ayn› zamanlarda

STM mikroskopunun bir türevi olan “Atomic Force Microsco-

pe” (AFM) gelifltirildi. Feynman’›n bahsetmifl oldu¤u enstrü-

manlar›n (scanning electron microscope, atomic force mic-

roscope, near field microscope vb.) 1980’lerde gelifltirilme-

si ve eflzamanl› olarak geliflen bilgisayar kapasiteleri ile na-

no skalas›nda ölçüm ve modelleme yap›lmas› mümkün ol-

mufltur [86].

fiekil 5.2   Bir Nanometre Bir ‹nsan Saç›n›n On Binde Biri Kadar Kal›nl›ktad›r [83] 

90’lar: Fullerene - Karbon Nanotüpler - Drexler:
1990’lar›n bafl›nda Rice Üniversitesi’nde Richard Smalley öncülü¤ündeki araflt›rmac›lar, 60 karbon atomunun
simetrik biçimde s›ralanmas›yla elde edilen futbol topu fleklindeki “fullerene” molekülleri gelifltirmifltir. Elde edi-
len molekül 1 nanometre büyüklü¤ünde ve çelikten daha güçlü, plastikten daha hafif, elektrik ve ›s› geçirgen bir
yap›ya sahipti. Bu araflt›rmac›lar, 1996 y›l›nda Nobel Kimya ödülünü alm›fllard›r. Bunun ard›ndan 1991 y›l›nda
Japon NEC firmas›, araflt›rmac›lar›ndan biri olan Sumio Iijima’n›n, karbon nano tüpleri buldu¤unu duyurmufltur.
Karbon nano tüpler, fullerene molekülünün esnetilmifl bir flekli olup, benzer flekilde önemli özelliklere sahiptir.
Çelikten 100 kat daha güçlü ve a¤›rl›¤› çeli¤in a¤›rl›¤›n›n 1/6’s› kadard›r.

90’larda ayr›ca Feynman’in fikirleri, Eric Drexler taraf›ndan yaz›lan kitapta (“Engines of Creation”) gelifltirildi.
Nanoteknoloji üzerine yo¤unlaflan Foresight Enstitüsü’nün kurucusu olan Drexler, biyolojik sistemlerden esin-
lenerek, moleküler makineler yap›labilece¤ini önermifl, nanoteknoloji kavram›n› ortaya atan kifli olmufltur [82].
Drexler’›n fikirleri flüpheyle karfl›lanmas›na karfl›n 1992 y›l›nda yay›nlam›fl oldu¤u kitab›nda (“Nanosystems:
Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation”) genel kavram ve düflüncelerini detayl› analiz ve ta-
sar›mlar ile ayr›nt›l› olarak anlatm›flt›r [86].
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5.1.2 Dünyada ve Türkiye’de Nanoteknoloji

Amerika Birleflik Devletleri: ABD’de 1999 y›l›nda yay›nlanan ulusal nanoteknoloji bildirgesi ile ülkenin nanoteknolo-
ji alan›ndaki öncelikleri belirlenmifl ve bu konuda yap›lan Ar-Ge çal›flmalar› için bütçeler ayr›lm›flt›r. 2000 y›l›nda
nanoteknoloji alan›nda yap›lan Ar-Ge çal›flmalar›na hükümet taraf›ndan sa¤lanan destek 420 milyon dolar civar›n-
dayken, 2001 y›l› bütçesinde bu alana ayr›lan pay yaklafl›k 520 milyon dolara ulaflm›fl, 2003 y›l› için ise yaklafl›k
700 milyon dolar olarak belirlenmifltir. Aral›k 2003 tarihinde Baflkan Bush, 2005 y›l›ndan bafllayarak 4 y›l süreyle
nanoteknoloji alan›nda gerçeklefltirilen araflt›rma ve gelifltirme projelerinde kullan›lmak üzere 3,7 milyar dolar tuta-
r›nda fon ayr›lmas›n› onaylam›flt›r. ABD’de yürütülen çal›flmalar, nano yap›l› malzemeler, moleküler elektronik, na-
noparçalar, biosensörler ve bioenformatik, quantum bilgisayarlar, ölçüm ve standart gelifltirme çal›flmalar›, nano
ölçekte teori, modelleme ve simulasyon, nano robotlar gibi alanlarda yo¤unlaflm›flt›r. Bu çal›flmalar Ticaret Depart-
man› (DOC), Savunma Departman› (DOD), Enerji Departman› (DOE), Ulafl›m Departman› (DOT), NASA, Ulusal
Sa¤l›k Enstitüsü (NIH) ve Ulusal Bilim Kurumu (NSF) gibi kurumlar taraf›ndan desteklenmektedir [86].

Avrupa Birli¤i: ABD ve Japonyadaki geliflmeleri kayg› ile izleyen Avrupa Birli¤i, teknolojilerinin 10 y›l sonra bu iki ül-
ke ile yar›flabilmesi için 6. Çerçeve Program›nda nanobilim ve nanoteknolojiyi öncelikli alan olarak ilan etmifl ve
son dört y›l boyunca bu alandaki araflt›rmalar› desteklemek üzere 1.3 milyar Euro ödenek ay›rm›flt›r. Ancak bu
mebla¤›n, birlik ülkelerinin milli bütçelerinden ay›rd›klar› kaynaklar toplam›n›n çok küçük bir bölümü oldu¤u ifade
edilmektedir [85]. Ülke baz›nda özel ve kamu kurulufllar› ise bu miktar›n belki toplam 7-8 kat›n› bulabilecek har-
camalar yapmay› planlamaktad›rlar. Komflumuz Yunanistan’›n Girit adas›nda kurulu, 500 doktoral› araflt›rmac›n›n
çal›flt›¤› Heraklion Araflt›rma Merkezi’nde nanoteknoloji gelifltirme üzerine yo¤un araflt›rmalar yap›lmakta ve bu
araflt›rmalara Avrupa Birli¤i’nden milyonlarca Euro destek verilmektedir. ‹srail bu konuda çok h›zl› davranarak çok
say›da tan›nm›fl bilim adam›n› Nanocenter kurulufllar›nda toplam›flt›r. ‹rlanda nüfus olarak çok küçük bir ülke ol-
mas›na ra¤men 630 Milyon Euro miktar›nda bir kayna¤› nanoteknolojiye aktarm›flt›r.

fiekil 5.3   Dünyada Ço¤u Ülkede Nanoteknoloji Öncelikli Alan Olarak ‹lan Edilmifltir. 

Nanoteknoloji öncelikli alan›n›n iki ana hedefi vard›r: Birincisi, yenilikçi nanoteknoloji ürünlerinin günümüzün
endüstriyel sektörlerine tan›t›lmas›; ikincisi ise yeni malzeme, yeni araç ve yeni ürünlerin gelifltirilmesi ile ye-
ni endüstri kollar› ve sektörleri yarat›lmas›n› teflvik etmek olarak özetlenebilir [82].

Asya: Asya ülkeleri içinde nanoteknolojiye yat›r›m yapan ülkelerin bafl›nda Japonya gelmektedir. Japonya
dünyada ABD’den sonra nanoteknoloji alan›nda en fazla Ar-Ge harcamas› yapan ikinci ülke konumundad›r.
Nanoteknoloji üzerine yap›lmakta olan yat›r›m›n her y›l %15 ile %20 oran›nda artmakta oldu¤u Japonya’da,
nanoteknoloji tan›m› dünyan›n geri kalan ülkelerine oranla çok daha genifl kapsaml›d›r. Moleküler seviyede
yap›lan bir çok araflt›rma (örnek vermek gerekirse, DNA üzerine yap›lan araflt›rmalar) nanoteknoloji tan›m›
içerisinde yer almaktad›r. Ayr›ca NEC ve Sumitomo gibi firmalar karbon nanotüpler alan›nda çal›flmalar yü-
rütmekte, araflt›rmalar gerçeklefltirmektedir (Bkz. 5.1.1, 90’lar).
Japonya’y› takiben karfl›m›za Çin ve Kore ç›kmaktad›r. Çin, ülkede yürütülen nanoteknoloji odakl› birçok arafl-
t›rma ve gelifltirme çal›flmas›n› Çin Bilimler Akademisi kanal›yla yürütmektedir. Bu ülkede yürütülen çal›flmala-

Yal›t›mda Yeni Teknolojiler



r›n birço¤u yar› iletken üretme teknikleri ve nanoteknoloji tabanl› elektronik cihazlar üzerine yo¤unlaflmaktay-
ken; Kore, nanoteknolojinin mikro elektronik uygulamalar› alan›nda yo¤unlaflmaktad›r. Kore’nin en büyük flir-
ketlerinden biri olan Samsung, mikro elektronik uygulamalar ve mikro elektromekanik sistemler (MEMS) üzeri-
ne araflt›rmalar yürütmektedir. Tayvan, Singapur, Tayland, Hindistan ve Vietnam da nanoteknolojiyi öncelikli
alan olarak belirlemifltir ve uygun çerçeveyi belirlemek için ad›mlar atmaktad›r [86].

Türkiye: Ülkemiz, ça¤›m›z›n insan yaflam›n› birkaç on y›l içinde büyük ölçekte yeniden düzenleyecek olan bu kritik
geliflmelere flu ana kadar seyirci kalm›flt›r. Özel olarak nanobilim ve nanoteknoloji araflt›rmalar›na yönelik kapsam-
l› bir araflt›rma plan›m›z bulunmamaktad›r. Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› için haz›rlanan bir raporda, Avru-
pa’da ulusal bir nanoteknoloji plan› bulunmayan ülkelerin sadece MALTA ve TÜRK‹YE oldu¤u belirtilmifltir [87]. 

Bu plan›n haz›rlanmas› ve bunun gerektirdi¤i araflt›rma altyap›s›na verilecek destekte geç kal›nmas› halinde,
Türkiye bu son f›rsat› da kaç›racakt›r. En önemli husus ise, Türkiye bu f›rsat› da kaç›r›rsa, nanoteknoloji ürün-
leri (ayg›tlar, detektörler, h›zl› bilgisayarlar, uzay, uçak teknolojileri, t›p, malzeme teknolojisi vb.) için bu tek-
nolojiye hükmeden ülkelere al›fl›k oldu¤umuzdan çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacakt›r. Özel-
likle ülke için hayati bir öneme haiz olan ulusal savunmaya nanoteknoloji h›zla girmektedir ki bu durumda,
yüksek olan bu bedeli ödemeyi göze alsa bile bu teknolojileri almak mümkün olmayabilir. Öte yandan, nano-
bilim ve nanoteknoloji için y›lda ayr›lacak 15 milyon dolarl›k bir fon birkaç sene içersinde katlanm›fl olarak ül-
ke ekonomisine geri dönecektir [85]. Dünya ülkeleri nanoteknoloji araflt›rmalar›na üniversite ve sanayi sektörün-
de büyük yat›r›mlar yaparken ülkemizde de nanobilim ve nanoteknoloji konular›nda bir mükemmeliyet merkezi
oluflturmak fikri Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) taraf›ndan benimsenmifl ve Bilkent Üniversitesi araflt›rmac›lar›n›n
haz›rlad›klar› Ulusal Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi Projesi’ne 11 milyon TL destek sa¤lanm›flt›r. Toplam bütçe-
si 30 milyon TL olan projeye Bilkent Üniversitesi de 4 milyon TL kaynak tahsis etmifltir. 15 milyon kaynak ise kamu
ve özel kurulufllar için yap›lacak araflt›rma projelerinden sa¤lanm›flt›r [88]. Merkezde araflt›rma konular›n›n, nano-
ölçeklerde yeni yap›lar›n tasar›m›, sentezlenmesi ve ifllevlefltirilmesi, atomsal seviyede manipülasyon ve görün-
tüleme, nanofotonik, elektronik, moleküler elektronik, ak›ll› fiberler, ifllevsel tekstil, spektroskopi ve lazer konula-
r›nda yo¤unlaflmas› planlanmaktad›r. Ayr›ca merkezin laboratuvarlar›nda sürdürülen deneysel çal›flmalar, kuram-
sal ve yüksek performansl› bilgi ifllem modellemeleri ile desteklenmektedir. 

5.1.3 Nanoteknolojiyi Elde Etme Yöntemleri 
Nanoyap›lar elde edimesinde iki ana yöntem bulunmaktad›r. Afla¤›dan yukar›ya (bottom-up) ve yukar›dan
afla¤›ya (top - down) olarak adland›r›lan bu iki yaklafl›m› flu flekilde özetleyebiliriz:

1- Bottom-up: Afla¤›dan yukar›ya yaklafl›m› (küçükten büyü¤e), moleküler nanoteknolojiyi belirtir ve organik ve-
ya inorganik yap›lar›, maddenin en temel birimi olan atomlardan bafllayarak atom atom, molekül molekül in-
fla edilmesi yöntemini ifade eder.

2-Top-down: Yukar›dan afla¤›ya yaklafl›m› (büyükten küçü¤e), makineler, asitler ve benzeri mekanik ve kimya-
sal yöntemler kullan›larak nano yap›lar›n fabrikasyonu ve imal edilmesi yöntemlerini ifade eder. 

Teknolojinin bugünkü seviyesi sebebi ile yap›lan çal›flmalar›n birço¤u yukar›dan afla¤›ya (top-down) klasma-
n›nda de¤erlendirilir [82].

5.1.4 Nanoteknolojinin Avantajlar› 
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren birçok endüstride kullan›lan toleranslar sürekli iyilefltirilmifl, üstün kalite
anlay›fl› gelifltirilmifltir. Mikroteknoloji ürünü olarak tan›mlayabilece¤imiz parçalar otomobil, elektronik, iletiflim
gibi sektörlerde yayg›n olarak kullan›l›r olmufltur. Günümüzde ise mikroteknolojilerden daha küçük teknoloji-
lerin, nanoteknolojinin, kullan›m›n› yayg›nlaflmaktad›r. Nanoteknoloji sayesinde sanayide, biliflim teknolojile-
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rinde, sa¤l›k sektöründe ve daha bir çok alanda yeni ürünler gelifltirilecek, günümüzün üretim süreçleri ve
yöntemleri de¤iflecektir. Bu teknolojiye yat›r›m yap›lan ülkelerde ekonomik de¤erler yarat›lacak ve toplumla-
r›n yaflam kalitesi geliflecektir [82].

5.1.5 Nanoteknolojinin Kullan›m Alanlar› 
Önümüzdeki 10 y›l içinde daha da geniflleyecek olan nanoteknoloji kullan›m alanlar›n›n, t›pk› bilgisayar teknolo-
jilerinde oldu¤u gibi hemen hemen tüm sektörlere yay›lmas› beklenmektedir. Daha güçlü, daha ak›ll›, daha h›zl›
ve daha etkin çip ve depolama cihazlar›; nanoteknolojik yenilik(inovasyon) üretimini h›zland›racak,  daha hafif ve
daha ifllevli ürün üretimi çerçevesinde genifl bir sektörel yay›l›m vaat etmektedir. Nanoteknolojiye iliflkin ana sek-
törler fiekil 5.4’te verilmifltir [89]:

fiekil 5.4   Nanoteknolojinin Kullan›m Alanlar›

Çok genifl alanlarda uygulama potansiyeli tafl›yan nanoteknolojiyle ilgili olarak üç anahtar alan› kapsayan bil-
gilerse flöyledir [89]:

Nanoelektronik: Özellikle bilgisayar teknolojilerinde çiplerin küçülmeleri, bellek kapasitelerinin artmas›n› sa¤-
lamaktad›r ve bu nanoteknoloji alan›; “nanoelektronik” olarak adland›r›lmaktad›r. Bunun anlam›, gerçekte sili-
kon-tabanl› çiplerin yerini, “organik-tabanl› çiplerin” almas›d›r. Belirtilen geliflme bile çip üretim tekniklerinde
ve bununla ilgili sanayi sektöründe köklü de¤iflimler yaratacakt›r. Baz› araflt›rmac›lar, an›lan geliflmelerle bir-
likte “Moleküler Elektronik Ça¤”›n bafllayaca¤›n› vurgulamaktad›r.

Nanomalzemeler: Nanomalzemelerin a¤›rl›k noktas›n›; nanoanalitik, nanobiyoteknoloji, nanoyap›l› malzemeler,
nanokimya vs. oluflturmaktad›r. Nanoteknolojinin halen otomobil sanayinde, kompozit malzemelerde molekül-
ler, telekomünikasyonda “kuantum kuyu lazerleri” gibi baz› önemli uygulamalar› vard›r. ‹leri seramikler, boya-
lar, ultra ince kaplamalar, boya astar ve katk›lar›, korozyon koruyucular›, katalizörler, yap›flkanlar ve biyouy-
gun malzemeler nanoteknoloji tabanl› olarak üretilebilmektedir. 

fiekil 5.5   Malzeme ve Metalurji Mühendisli¤i Konusunda Nanoteknoloji Büyük Bir Geliflmedir [90]

- Elektronik / Biliflim ve ‹letiflim
- T›p / Yaflam Bilimi
- Otomotiv
- Savunma ve Uzay
- Kimya / Malzeme
- Enerji / Çevre
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Nanot›p: T›pta nanoteknoloji uygulamalar› ile cihaz boyutlar› küçülece¤i gibi, birçok cihaz›n ifllevleri de tek bir
cihazda toplanacakt›r. Bir flerit geniflli¤indeki cihaza  damlat›lacak kan›n analizi ile yüzün üzerinde paramet-
re belirlenebilecektir. Tek bir bilgisayar çipi tüm t›bbi bilgiler için adeta bir tan› laboratuar› olarak kullan›labi-
lecektir. Ayr›ca, do¤ru ilac›n do¤ru yere gönderilmesi uygulamas› yan› s›ra, özellikle kanserli hücrelerin yok
edilmesi hususunda büyük baflar›lar beklenmektedir. Öte yandan, hastal›klar›n tan› ve tedavilerinde h›z ve
do¤ruluk parametreleri büyük ölçüde artacakt›r.

5.2 AEROJELLER

5.2.1 Aerojel Nedir? 
Aerojel, silika esasl› s›v› bir jelin yüksek ›s› ve bas›nç alt›nda, daha önceden belirlenmifl kritik bir noktaya kadar
kurutulmas› ile elde edilmektedir. Bir baflka deyiflle, aerojel, içindeki s›v› komponentin, hava ile yer de¤ifltirdi¤i
bir jeldir. Aerojel ilk defa Stefan Kistler taraf›ndan 1931 y›l›nda Charles Learned ile tutufltu¤u iddia sonucu bu-
lunmufltur. 1930’lu y›llarda üretilen silika jelden sonra, 1990’l› y›llarda karbon aerojeller elde edilmifltir ç›kar. 

fiekil 5.6   Aerojelin Oluflumuna ‹liflkin S›ralama 

Özellikle uzay teknolojisinde kullan›lan aerojelin milyonlarca ufak delikten oluflan yüzeyi, süngeri and›r›r. %99,8'i
havadan oluflmaktad›r. Ifl›¤› geçiren narin yap›s›, ona “donmufl duman” ad› verilmesine sebep olmufltur. En ge-
liflmifl fiber-glass yal›t›m malzemesinden 39 kat daha fazla yal›t›m kabiliyetine sahiptir [91].

5.2.2 Aerojelin Fiziksel Özellikleri
NASA’ya ait “Jet Propulsion Laboratuarlar›”nda üretilen aerojeller, neredeyse havan›n yo¤unlu¤una yaklafl-
m›flt›r ve Guinness Rekorlar Kitab›’nda, “bilinen en hafif kat› madde” olarak yerini alm›flt›r. Özgül a¤›rl›¤›
0,00011 olan (havan›nki 0,0004) aerojelin görüntüsü, bir alanda toplanarak dondurulmufl fleffaf ve a¤›rl›ks›z
bir dumana benzemektedir (fiekil 5.7).

fiekil 5.7   Aerojelin fieffaf ve Dumans› Görüntüsü [91]

Sol Gel Aerogel



Bir baflka silika (kum) esasl› madde olan camla k›yasland›¤›nda ise, 1000 kat daha az yo¤unlu¤a sahip ol-
du¤u gözlenmektedir. Yap›s›ndaki deliklerin büyüklü¤ü milimetrenin milyarda biri kadard›r. Delikler bir a¤
gibi malzemenin içini kuflat›rken, onlar›n etraf› da bir baflka malzeme ile kapl›d›r [92].

Uzay arac›n›n atefllemesi ve uzay ortam›na dayanacak kadar kuvvetli olmas›ndan da anlafl›laca¤› gibi [93], çok
yüksek s›cakl›klara dayanabilen bu yeni materyal, insan o¤lunun keflfetti¤i en hafif kat› madde olma özelli¤ini
flimdilik elinde bulundurmaktad›r. Cam elyaf›na göre uzay uçufllar›nda çok daha uygun bir materyal olarak gös-
terilen aerojeller, inceleme amac› ile uzaydaki mikro astroidleri yakalayan bir sünger vazifesi görmek üzere uzay
araçlar›na monte edilmektedir. Aerojelin bir di¤er önemli fiziksel özelli¤i ise, cm3’de 3 miligramdan hafif olmas›-
na ra¤men kendi a¤›rl›¤›ndan 4000 kat fazlas›n› tafl›yabilme özelli¤ine sahip olmas›d›r [93] (fiekil 5.8).

fiekil 5.8 Kendi A¤›rl›¤›ndan 4000 Kat Fazlas›n› Tafl›yabilir ve En Geliflmifl Camyünü Malzemeden 
39 Kat Fazla Yal›t›m Özelli¤ine Sahiptir.

Aerojellerin kinetik enerjiyi emen yap›s›, bu maddenin önümüzdeki y›llarda güvenlik ve yal›t›m alanlar›nda
çokça kullan›laca¤›na dair güçlü sinyaller vermektedir. Aerojelin do¤aya zarar vermeyen yap›s›, bu konuda
cesaretlendirici bir rol oynamaktad›r. Parçalanan bir aerojel parças›ndan geriye sadece, do¤ada her an bu-
lunabilen %100 do¤al bir malzeme olan kum kalmaktad›r [92].

5.2.3 Aerojeller ile Is› Yal›t›m›
1930’larda aerojellerin ortaya ç›k›fl›ndan bu yana geçen sürede, aerojelin üretim prosesleri konusunda gelifl-
meler gerçekleflmifltir. Jeldeki suyun yerini havaya b›rakmas›yla ilgili bir dizi polimerizasyon tepkimesi gün-
lerce sürebilmekteyken, bugün bu süreyi sadece birkaç saate indirgeyen yöntemler uygulanmaktad›r. Bunun
ötesinde, oldukça k›r›lgan ve rijit yap›daki aerojeller, ince ve esnek flilteler bünyesine al›narak, özellikle de en-
düstriyel yal›t›mda yeni bir sayfa aç›lm›flt›r. Böylece genifl çapl› boru ve tank gibi elemanlara uygulanmas› çok
h›zl› ve kolay olmaktad›r. 

Aerojelli yal›t›m flilteleri, geleneksel kat› yal›t›m malzemelerine nazaran çok daha aç›k ve nano-gözenekli ya-
p›dad›r ve hacimlerinin yaklafl›k %90’›n› boflluklar oluflturmaktad›r. ‹flte, ›s› iletkenlik de¤erinin oldukça düflük
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olmas›n› sa¤layan da, düzensiz (amorf) ve dolambaçl› boflluk oran› yüksek, kat› oran› düflük olan yap›s›ndan
kaynaklanmaktad›r [94].

Aerojelli flilteler ile büyük çapl› borular›n yal›t›m›na iliflkin uygulama örnekleri fiekil 5.9’da, aerojelli fliltelerin
gemi endüstri yal›t›m›nda kullan›m› ise fiekil 5.10’da gösterilmifltir.

fiekil 5.9   Aerojelli fiilteler ile Büyük Çapl› Borular›n Yal›t›m› [94]

fiekil 5.10   Aerojelli fiiltelerin Gemi Endüstrisi Yal›t›m›nda Kullan›m› [94]
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Aerojelli yal›t›m fliltelerinin di¤er yal›t›m malzemeleri ile ›s› iletim de¤erleri aç›s›ndan k›yaslanmas› Çizelge
5.1’de verilmifltir.

Çizelge  5.1   Aerojelli Yal›t›m fiiltelerinin Di¤er Yal›t›m Malzemeleri ile λ De¤erleri Aç›s›ndan K›yaslanmas›

Enerji tasarrufu, yo¤uflma ve donma kontrolü, kiflisel korunum vb. konular›n tümüne birden çözüm getirebi-
len aerojelli fliltelerin “ortam flartlar› konusundaki kararl›l›¤›”na iliflkin flunlar söylenebilir [94]:

Ya¤mur vs: Aerojelli fliltelere, su iticilik özelli¤i moleküler seviyedeyken kazand›r›lm›flt›r. Özellikle de deniz afl›-
r› uygulamalarda kullan›lmas› sebebiyle (s›v›laflt›r›lm›fl do¤algaz tafl›nmas› - LNG), 6 haftal›k deniz suyuna
dald›rma testi sonras›nda bile bünyesine su almad›¤› gözlemlenmektedir. Bu da d›fl ortamda rahatl›kla kulla-
n›labilece¤inin bir göstergesidir. 

fiekil 5.11   Su ‹ticilik Özelli¤ine Sahiptir

Su Buhar›: Üretim ifllemi esnas›nda, su iticilik özelli¤i, aerojel mikrostrüktürünün yüzeysel gözenek yap›s› ka-
pat›larak sa¤lanm›flt›r. Böylece yüksek nemli ortamlarda dahi kayda de¤er miktarda buhar emilimi gerçeklefl-
mez. C-1104 Protokolü uyar›nca, “Third Party Control” kurulufllar› taraf›ndan yap›lan testlerde, aerojel fliltele-
rin a¤›rl›kça su emme de¤erleri %1’in alt›nda kaydedilmifltir. 

Vakum: Aerojel flilteler, yüksek vakum alt›nda kimyasal ve fiziksel olarak kararl›d›r. 10-4 torr’daki a¤›rl›k kayb›
%1’den azd›r. 

Yal›t›mda Yeni Teknolojiler

Malzeme
Is› ‹letkenlik Katsay›s›

(W/mK)

Aorejelli Yal›t›m fiilteleri 0,012

Mikrogözenekli Silika 0022

Poliüretan Köpük 0,028

Genlefltirilmifl Perlit 0,040

Camyünü 0,040

Cam Köpü¤ü 0,050



Titreflim: Uzay uygulamalar›nda kullan›m için flart koflulan s›k› flok ve titreflim testleri sonras›nda, aerojel flilte-
ler; görünümde çok az, ›s›l performans›nda ise hiçbir de¤ifliklik göstermemifltir. Standart bir test protokolün-
de, aerojel flilteleri, genli¤i 30 dB’e varan, frekanslar› ise 250-50.000 Hz aral›¤›nda de¤iflen titreflim kombi-
nasyonlara tabi tutulmaktad›r. 

5.3 JEL-BOYALAR
Enerji tasarrufu sa¤lamak amac›yla hem sanayide hem de inflaat sektöründe yeni çözümler aran›rken, karfl›-
m›za ç›kan bir baflka yeni ürün de “jel-boya”lard›r. 2006 senesinde bir firma taraf›ndan patenti al›nm›fl jel-bo-
ya, sektöründe bir ilki oluflturmaktad›r. 

Su bazl› olan jel-boyan›n aktif yal›t›m bilefleni, bir nanoteknoloji ürünü olan Hydro-NM-Oxide'dir. Bu partikü-
lün ›s› iletkenli¤i 0.017 W/mK gibi çok düflük bir de¤erdir, ki bu da onun kötü bir ›s› iletkeni ya da mükemmel
bir ›s› yal›tkan› oldu¤unu gösterir.

5.3.1 Jel-Boyalar›n Is› Yal›t›m Özelli¤i
Is› iletimi, kat› faz› oluflturan partiküllerin aras›ndaki darac›k tüneller vesilesiyle yavafllamaktad›r ve kat› faz,
çok küçük partiküllerin birçok ç›kmaz sokak oluflturduklar› 3 boyutlu bir a¤ fleklindedir. Bundan yola ç›karak,
kat› fazdan ›s› iletiminin, çok kar›fl›k bir labirent üzerinden gerçekleflti¤i ve etkin olmad›¤› söylenebilir. 

fiekil 5.12   Normal ‹letimin Aksine Knudsen Etkisi ile ‹letim

Di¤er yandan maddenin içindeki hava veya gaz da do¤as› gere¤i kendi bafl›na ›s› iletme e¤ilimindedir. Gaz-
lar›n ›s›y› iletme fleklinin, gaz moleküllerinin birbirleriyle çarp›flarak gerçekleflece¤i noktada, karfl›m›za 
“Knudsen Etkisi” adl› bir mekanizma ç›kmaktad›r. Is› iletmek isteyen moleküller, ›fl›¤›n dalga boyundan bile
küçük çapl› tüneller içerisinde yer ald›klar›ndan, birbirleriyle çarp›flt›klar› kadar tünel cidar›yla da çarp›fl›rlar
ve enerji nakli elimine olur. Sonuç olarak gerçekleflen ileti de çok s›n›rl›d›r. 

5.3.2 Jel-Boyalar›n Özellikleri 
%70’i Hydro-NM-Oxide bilefleninden, %30’u da akrilik reçineler ve birtak›m katk›lardan oluflan jel boyalar,
hem ›s› yal›t›m›nda hem de küf ve korozyon önleme konusunda eflsiz bir malzemedir. Özellikleri flöyle s›rala-
nabilir [95]:

• Üstün yal›t›m kabiliyeti ve küf-korozyon engelleyici,
• F›rça, rulo veya sprey ile kolay uygulanabilme,
• Su bazl› ve zehirsiz (non-toksik),
• Renksiz olufluyla alt tabaka görülebilir,
• Çeli¤e, alüminyuma, galvanize alüminyuma, PVC’ye, ahflaba, betona, plastik vb. yüzeylere mükemmel yap›flma,
• Zararl› katk›lar içermez,
• Eski küfleri yok eder, yeni küf oluflumunu önler,
• Enerji tasarrufu sa¤lar,
• Alan daralmas›na neden olmaz.
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5.3.3 Jel-Boyalar›n Kullan›m Alanlar› 
Çok ince katmanlar olarak uygulanmas› sebebiyle, kullan›m alan› da çok çeflitlilik göstermektedir.  

Önerilen Endüstriyel Uygulamalar:
Korozyon Önleme ‹çin Önerilen Uygulama Alanlar›:

• Is› Dönüflüm Eflanjörleri ve Borular›
• Su ve Buhar Kazanlar›
• Yak›t Tanklar›
• Petrol ve Do¤algaz Boru Hatlar›
• Metal Yap›lar, Kuleler, Vinçler vs.

Is› ‹zolasyonu ‹çin Önerilen Uygulama Alanlar›:
• Is›tma, So¤utma, Havaland›rma Kanallar›
• Buhar Borular›
• Baca ve Kuleler
• Fabrika Binalar›
• Su Borular› ve Kazanlar›

Önerilen Otomotiv Uygulamalar›:
Jel-boyan›n eflsiz ›s› yal›t›m özelli¤i, araçlar›n performans› için bir çok f›rsat sunar;
Araç flaflisinin iç taraf›n›n jel-boya ile yal›t›lmas›yla arac›n daha serin kalmas› sa¤lanabilmektedir. Araç içinin
daha serin olmas› nedeniyle de A/C ünitesinin çal›flma gereksinimi, ve dolay›s›yla yak›t tüketimi azalt›labilir.

Motor Performans Art›fl›:
Çeflitli parçalar›n performans› ve motor gücü, jel-boya ürününün ›s› yal›t›m› sayesinde art›r›labilir. Yak›t depo-
su, yak›t pompas› buna örnek olabilir.
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Uygulama Önerileri

6.1 B‹NALARDA ISI YALITIM UYGULAMA ÖNER‹LER‹ [71]

1. D›fl duvarlar›n d›flar›dan yal›t›m sistemi olan mantolama sisteminin ilk kez
yap›laca¤› yüzeyler, öncelikle kaba s›va ile tesviye edilmifl olmal›d›r. Tüm
yüzeyler kabarm›fl s›va ve boya kal›nt›lar›ndan, toz, kir ve ya¤dan ar›nd›r›l›r.

2. Ekstrüde polistren sert köpük ›s› yal›t›m levhalar›n›n bafllayaca¤› seviye olan
subasman kotu, su terazisi yard›m› ile bina çevresi boyunca iflaretlenir. 

3. Yal›t›m plakalar›n›n kal›nl›klar›na göre seçilmifl subasman profilleri, aralar›nda
0,5-1 cm genleflme derzleri b›rak›larak duvara tespit eldir. 

4. 25 kg’l›k paketler halinde piyasada bulunan özel levha yap›flt›r›c›lar›, 6-7 kg
su ile, yüksek devirli elektrikli kar›flt›r›c› ile homojen bir kar›fl›m elde
edilinceye kadar kar›flt›r›l›r. Kar›fl›ma karma suyu haricinde herhangi bir
madde eklenmemelidir. Uygulama, özellikle s›cak havalarda do¤rudan
günefl alan veya rüzgar almayan saatlere denk getirilmelidir. 

5. Haz›rlanan kar›fl›m, yap› yüzeyinin tesviye durumuna göre, ›s› yal›t›m
levhas›n›n yüzeyine ya çelik malayla öbekler halinde ya da tüm yüzeye
tarakl› malayla sürülür. Sarfiyat 5 kg/m2 olmal›d›r. Köfle birleflimlerinde ise 
uzun ve k›sa kenarlara sürekli olarak uygulan›r. ‹fllem tamamland›¤›nda
taflan harçlar temizlenir. 
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6. Is› yal›t›m levhalar›, yatay halde subasman profillerine oturtularak duvar
yüzeyine yap›flt›r›l›r. Sonraki s›ralar terazisinde ve flafl›rtmal› olarak yap›flt›r›l›r.
Yap›flt›rma iflleminden en az 24 saat sonra, özel dübeller kullan›larak,
levhalar›n yüzey mekanik tespiti yap›l›r. 

7. Dübelleme aflamas›, m2’ye 6 adet olmal›d›r. Levha köflelerine birer adet,
ortas›na da iki adet olacak flekilde ayarlan›r. Köfle dübelleri, levhalar›n
birleflti¤i noktalara denk getirilir. Özellikle yüksek katl› binalarda, bina
köflelerinde dübel miktar› artt›r›l›r ve köflelere her plaka için iki adet dübel
uygulan›r. 

8. Köfle noktalar›n›n darbe dayan›m›n› sa¤lamak için file donat›l› PVC köfle
profilleri yerlefltirilir. 

9. Ayn› esaslarla mekanik kar›flt›r›c› ile haz›rlanan özel s›va, 2-3 mm kal›nl›¤›nda
ilk kat olarak uygulan›r. Üzerine özel s›va filesi, çelik mala yard›m›yla, henüz
prizini almam›fl s›va içerisine hafifçe gömülür. Filenin enine ve boyuna ek
yerlerinde 10 cm bindirme yap›l›r. 

10. Takviye edilmifl ilk kat s›va priz ald›ktan sonra ikinci kat s›va çelik mala ile 
düzgün bir yüzey elde edilecek flekilde uygulan›r. ‹ki kat›n toplam sarfiyat› en 
az 5 kg/m2 olmal›d›r. 

11. Mantolama sistem uygulamas› son kat ile tamamlan›r. Son aflama ikinci kat 
s›van›n da priz almas›yla, dekoratif d›fl cephe kaplamalar›ndan veya 
boyalar›ndan seçerek istenilen estetiklikte bir d›fl görünüflün sa¤lanmas›d›r. 
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fiekil 6.1   EPS Is› Yal›t›m Levhalar›yla Mantolama Uygulamas›

Uygulama Önerileri

1. Levhalar› duvara yap›flt›rmak için
özel yap›flt›r›c› haz›rlan›r.

EPS Uygulama s›rayla flöyledir;

2. Yap›flt›r›c› levhan›n arka kenarlar›na 
boylamas›na ve ortalara noktalama 
fleklinde sürülür.

3. Levha duvara yap›flt›r›larak mastarlan›r. 4. Köfleler düzeltilir.

5. Plastik kapl› cam ipli¤inden yap›lm›fl 
file, yap›flt›r›c› ile yedirilerek levhalara 
yap›flt›r›l›r. Köflelere takviyeli koruyucu 
file uygulan›r.

6. Özel renkli sentetik s›va istenilen 
görünürlükte ve 3-4 mm kal›nl¤›nda 
tatbik edilir.
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Taflyünü ›s› yal›t›m levhalar›yla mantolama uygulamas› fiekil 6.2’de verilmifltir

fiekil 6.2   Taflyünü Is› Yal›t›m Levhalar›yla Mantolama Uygulamas›
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6.2 TES‹SATTA ISI YALITIM UYGULAMA ÖNER‹LER‹ [96]

6.2.1 Döflenmifl Tesisat›n Yal›t›m› ‹çin (125 mm’den Küçük Borular ‹çin) Uygulama Önerileri

1.E¤er tesisat döflenmifl ise, prefabrik elastomerik kauçuk köpük boru,
uzunlamas›na kesilir. Kesme ifllemi için sadece keskin b›çaklar kullan›l›r. Bu,
yap›flt›rma ifllemini de kolaylaflt›rcakt›r. Uzunlamas›na kesimler için en ideali
bu ifl için özel tasarlanm›fl kesici b›çaklar kullanmakt›r. B›ça¤›n kullan›m› yandaki 
flekilde gösterilmektedir. Temiz ve düzgün bir kesme ifllemi için
b›ça¤›n keskin taraf› d›fl›ndaki bölümlerinin yal›t›m malzemesine de¤memesine
dikkat edilmelidir.

2.Prefabrik boru yal›t›m malzemesi, yal›t›lacak olan borunun çevresine yerlefltirilir
ve hem uç k›s›mlardaki hem de yar›k boyunca oluflan kenarlara özel
yap›flt›r›c›s›ndan sürülür.

3.Yap›flt›r›c›n›n kurudu¤undan emin olunduktan sonra, yar›k kenarlar hafifçe
bast›r›l›p iyice yap›flt›r›l›r.

4. ‹ki yal›t›m borusu aras›ndaki bölgeyi kapamak için, ihtiyaç duyulandan birkaç
mm daha uzun bir parça kesilir. Kesilen parça yeterince uzun de¤ilse, bu
bölgedeki yal›t›m özellikleri kötüleflecektir. 

Uygulama Önerileri



5. Parça boylamas›na kesilir ve boruya geçirilerek yap›flt›r›l›r.

6.2.2 Düz Borular›n Yal›t›m› ‹çin (125 mm’den Büyük Borular ‹çin) Uygulama Önerileri

1. Yal›t›m için, uygun boyutlu bir flerit ile yal›t›lacak olan borunun çevresi ölçülür. 

2. Ölçülen uzunluk, elastomerik kauçuk köpü¤ü yal›t›m levhalar› üzerine iflaretlenir.

3. Levha, iflaretlenen yerlerden dikkatlice kesilir. ‹yi sonuç almak için metal cetvel 
kullan›l›r.

4. Levhan›n kenarlar›na özel yap›flt›r›c›s›ndan sürülür. 

5. Levha borunun etraf›na sar›l›r ve önce uç k›s›mlar, ard›ndan orta k›s›mlar olacak 
flekilde kenarlar birlefltirilir.
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6. Yerlefltirilen levha, borudaki komflu yal›t›ma yap›flt›r›l›r. E¤er yap›flt›r›lan 
parçan›n kenarlar› düzgün olmam›flsa, f›rça, boflluk olan yerde gezindirilerek 
boflluklar kapanana kadar yal›t›m malzemeleri birbirine do¤ru itilir ve çevrilir. 

6.2.3 Klima Kanallar›n›n Yal›t›m› ‹çin Uygulama Önerileri

Özel Yap›flt›r›c›lar› ‹le:

1. Yal›t›lacak yüzey özel tiner ile temizlenerek, tamamen ar›t›l›r. Kanal yüzeyi
ölçülerek, rulolardan uygun ebatlarda elastomerik kauçuk köpü¤ü kesilir. 

2. Hem yal›t›m levhas› yüzeyine hem de kanal›n yüzeyine özel yap›flt›r›c›s›ndan
sürülür. ‹yi sonuç alabilmek için kanal›n önce alt yüzeyi, sonra yan yüzeyleri, son
olarak da üst yüzeyi kaplanmal›d›r. 

3. Birleflim kenarlar›, özel yap›flt›r›c›s›yla birbirine tutturulur.

Kendinden Yap›flkanl› Levhalar ‹le:

1. Yal›t›lacak olan yüzey, yap›flmay› önleyecek toz ve kirden ar›nd›r›l›r. Yal›t›lacak
kanal yüzeyi ölçülerek, rulodan uygun ebatlarda elastomerik kauçuk köpü¤ü
kesilir. 

2. Yal›t›lacak yüzeyin kenar›ndan bafllanarak, yap›flkanl› yüzeyi koruyan ka¤›t
yavafl yavafl çekilip, yap›flmas› için levhaya üstten bast›r›l›r. ‹yi sonuç alabilmek 
için, kanal›n önce alt yüzeyi, sonra yan yüzeyleri, son olarak da üst yüzeyi
kaplanmal›d›r.

3. Kenarlar› özel yap›flt›r›c›s› ile birbirine tutturulur. 
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7.1 EN ÇOK MERAK ED‹LENLER

1. Is› Yal›t›m› Nedir?
Is›, bir enerjidir ve farkl› s›cakl›klara sahip mekanlarda; s›cakl›¤›n yüksek oldu¤u taraftan düflük oldu¤u tara-
fa do¤ru geçme e¤ilimi gösterir. Is›, bu geçifl esnas›nda, mekanlar aras›ndaki malzemelerin ›s› iletkenlik kat-
say›lar›na ve kal›nl›klar›na ba¤l› olarak bir dirençle karfl›lafl›r. En genel anlamda ›s› yal›t›m›, ›s› geçiflini azaltan
bir dirençtir.

2. Is› yal›t›m›n›n faydalar› nelerdir?
• Uygulanan yal›t›m kal›nl›¤›na ba¤l› olarak, ›s› kayb›n› %30 - %90 oran›nda azaltmas›,
• K›fl›n, yap› elemanlar›n›n iç yüzey s›cakl›klar›n› art›rarak yo¤uflma riskini azaltmas›, dolay›s›yla küflenme 

vb. olaylar› önlemesi,
• Yine k›fl›n iç yüzey s›cakl›klar›n› art›rmas› ile mekanda düzenli bir s›cakl›k da¤›l›m› sa¤layarak; yaz›n da 

binan›n afl›r› ›s›nmas›n› engelleyerek sa¤l›kl› konfor koflullar› oluflturmas›,
• D›fl duvarlarda ›s›l gerilmeleri azaltmas› ve bunun sonucunda, s›cakl›k farklar›ndan oluflan çatlaklar› 

engellemesi, 
• Yak›t tasarrufuna ba¤l› olarak ›s›tma tesisat› ilk yat›r›m ve iflletme masraflar›nda düflüfl sa¤lamas›,
• Daha az yak›t kullan›m› ile hava kirlili¤inin azalmas›nda büyük pay› olmas›,
• Duvar kal›nl›¤›nda incelme ile birim alandan kazanç sa¤lamas›,
• Kendisini 2-3 sene içerisinde amorti etmesi ›s› yal›t›m›n faydalar›n› ortaya koymaktad›r.

3. Is› yal›t›m› binan›n nerelerine yap›l›r?
Binalar›n
• Düz teras veya e¤imli çat›lar›na,
• D›fl ortama aç›k duvarlar›na,
• Topra¤a bitiflik bodrum duvarlar›na,
• Is›t›lmayan ortama bitiflik duvarlar›na,
• Topra¤a oturan döflemelerine,
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• Alt› aç›k döflemelerine (ç›kmalar, pasaj üstleri vs.),
• Alt taraf› ›s›t›lmayan mahallere komflu döflemelere,
• Döflemeden ›s›tma sistemine sahip döflemelere,
• Tesisat borular› ve havaland›rma kanallar›na yap›l›r.
• Ayr›ca özel kaplamal› yal›t›m camlar› ve yal›t›ml› do¤ramalar kullan›larak k›fl›n pencerelerden oluflan ›s› ka-
y›plar› azalt›l›r, yaz›n ise binaya günefl ›s›s› girifli s›n›rlan›r.

4. Is› yal›t›m› nas›l yap›l›r?
ISO ve CEN Standartlar›na göre yap›lan s›n›fland›rmada:
• λ (Is› iletkenlik katsay›s›), 0,065 W/mK de¤erinden büyük ise “yap› malzemesi”,
• λ (Is› iletkenlik katsay›s›), 0,065 W/mK de¤erinden küçük ise “yal›t›m malzemesi” olarak de¤erlendirilir.
Is› yal›t›m›, yal›t›m malzemesi niteli¤indeki ürünlerle binalar›n ›s› kaybeden bileflenlerine içeriden, d›flar›dan
veya ara katman olarak uygulan›r.

5. Is› yal›t›m›n›n maliyeti nedir? 
Is› yal›t›m›n›n maliyeti, toplam bina maliyetinin %1-2 oran›ndad›r. Üstelik inflaat aflamas›ndayken yap›lm›fl bir
›s› yal›t›m› sayesinde, kazan›n daha düflük kapasiteli seçilmesi, radyatörlerin daha küçük olmas› ve ›s›tmadan
yaklafl›k 6 kat daha pahal› olan so¤utma masraflar›n›n da yaz aylar›nda azalmas› mümkündür. Böylece ken-
disini 2-3 sene içerisinde amorti edecektir.

6. Is› yal›t›m› ne kadar sürede yap›l›r? 
Her fleyden önce, ›s› yal›t›m› bir kez yapt›r›laca¤› için, malzeme seçimleri do¤ru yap›lmal›, detaylar eksiksiz
olarak de¤erlendirilmeli ve kusursuz bir uygulama yap›lmal›d›r. Dolay›s›yla ›s› yal›t›m uygulama ekibinin uz-
man elemanlardan oluflmas› gerekmektedir. Böyle bir ekiple, normal boyuttaki bir konutun ›s› yal›t›m uygula-
malar› 1-4 hafta aras›nda sürebilir. Elbette hava ve çevre flartlar› bu süreyi do¤rudan etkileyen faktörlerdir. 

7. Is› yal›t›m›n›n Türkiye’ye yararlar› nelerdir?
Enerjisinin %69’unu ithal eden ülkemizde, tüketilen enerjinin %35'i konutlarda ›s›tma ve so¤utma amac›yla
kullan›lmaktad›r. Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) verilerine göre Türkiye’de 8 milyon bina, 16 milyon konut bu-
lunmaktad›r. Is› yal›t›m› yap›ld›¤› taktirde, ›s›tma ve so¤utma amac›yla kullan›lan bu enerjinin ortalama %50’si
tasarruf edilebilmektedir. Tüm bina stokunun mevcut standartlara göre yal›t›lmas› durumunda enerji tasarru-
fu toplam›n›n ise y›lda 3 milyar dolardan fazla olaca¤› tahmin edilmektedir. Söz konusu rakamlar hem aile
ekonomisi hem de ülke ekonomisi aç›s›ndan büyük anlam ifade etmektedir. 

8. Is› yal›t›m›n›n dünyaya katk›lar› nelerdir?
Binalarda kullan›lan yak›tlardan atmosfere yay›lan karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve di¤er gazlar

azalt›lm›fl olaca¤›ndan; ›s› yal›t›m›, küresel ›s›nma ve çevre felaketlerine karfl› al›nabilecek en etkili bireysel ön-
lemlerden biridir. Bilinmektedir ki küresel ›s›nma, kutuplardaki buzullar›n erimesi, iklimlerin de¤iflmesi ve bü-
tün dünyay› amans›z bir kurakl›¤a do¤ru sürüklemesi nedeniyle günümüzün en önemli sorunlar›ndand›r. Is›
yal›t›m›yla ortalama %50 daha az enerji tüketerek ›s›tma ve so¤utma yap›labilmesi, konut bafl›na atmosfere
yay›lan karbondioksit miktar›n›n da yar› yar›ya azalt›labilmesi mümkündür. 

9. Is› yal›t›m› için nereye baflvurulur? 
Is› yal›t›m› konusunda bilgi edinmek için 0800 211 33 67 numaral› ücretsiz dan›flma hatt›ndan, 0216 415 74 94
numaral› telefondan ya da info@izoder.org.tr adresine e-posta göndererek ‹ZODER’e (Is› Su Ses ve Yang›n Ya-
l›t›mc›lar› Derne¤i) ulaflabilirsiniz. 
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10. Duvarlardaki terleme neden kaynaklan›r?
Yo¤uflma, havan›n içindeki su buhar›n›n, ortam s›cakl›¤› ve ba¤›l nem miktar›na ba¤l› olan terleme s›cakl›¤›n-
dan daha düflük s›cakl›ktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden s›v› hale geçmesidir. Yüzeyde
meydana gelen yo¤uflma terleme olarak de¤erlendirilir. Bir baflka deyiflle, ›s›t›lan hacimdeki yüksek bas›nç-
l› su buhar›, düflük buhar bas›nçl› d›fl ortama do¤ru hareket etmek isterken, yal›t›ms›z ve so¤uk bir duvar yü-
zeyine çarparak yo¤uflur ve su zerreciklerine dönüflür. 

11. Is›l konfor nedir?
Is›l konfor ve iç hava kalitesi, bireyin bir ortamdaki ›s›l flartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu flartlar-
dan do¤an sa¤l›k sorunlar› ile karfl›laflmayaca¤› bir ortam›n özellikleridir.
Ortam s›cakl›¤› ile duvar iç yüzey s›cakl›¤› aras›ndaki fark konfor hissini yak›ndan ilgilendirmektedir. Duvar iç
yüzey s›cakl›¤› ile ortam s›cakl›¤› aras›ndaki fark ne kadar fazla ise konforsuzluk o kadar fazla olur. Duvar iç
yüzey s›cakl›¤›n›n ortam s›cakl›¤›ndan uzaklaflmas›n›n en önemli etkeni de duvar›n yal›t›ms›z olufludur. Kon-

forlu bir mekanda duvar iç yüzey s›cakl›¤›, ortam s›cakl›¤›ndan en çok 3oC az olmal›d›r. Örne¤in mekan s›-

cakl›¤› 22oC ise duvar iç yüzey s›cakl›¤› en az 19oC olmal›d›r. Aradaki fark›n 3oC’yi aflmas› halinde konforsuz-
luk (sa¤l›ks›zl›k) da artar.

12. ‹çten ve d›fltan yal›t›mdan hangisi tercih edilmelidir?
Mantolama olarak da tabir edilen d›flar›dan ›s› yal›t›m uygulamas›, bina cephelerini tümden kaplad›¤› için ya-
p› fizi¤i aç›s›ndan en ideal yöntemdir. Avantajlar› flöyledir:
• Kolon, kirifl gibi yap›n›n tafl›y›c› sistemindeki tüm ›s› köprülerini, d›fl mekanla temas›n› önleyerek, ortadan

kald›r›r.
• Yo¤uflman›n bina d›fl yüzeyinde oluflmas›n› sa¤layarak, mekan içindeki rutubet riskini minimuma indirir.
• Bina d›fl yüzeyini s›cakl›k fark›n›n olumsuz etkilerinden korur.
• Yap› fizi¤i aç›s›ndan ideal olan sistemdir.
Ancak ›s› yal›t›m›n›n d›flar›dan yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlar da söz konusu olabilir. Örne¤in, da-
ha önceden yal›t›ms›z olarak infla edilmifl yüksek katl› bir apartman dairesi sahibi, sadece kendi kat›na ›s› ya-
l›t›m› yapt›rmak isterse, içeriden ›s› yal›t›m uygulamas›n› seçebilir. Kat yüksekli¤i boyunda üretilen ›s› yal›t›m
panelleriyle uygulama oldukça kolay ve h›zl› yap›l›r. 

13. Yal›t›m malzemesi seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
Is› yal›t›m malzemeleri, bitiflik yap› malzemelerinin ›s› iletim direncini art›rmak veya d›flar›ya kaçan ›s› miktar›-
n› azaltmak amac› ile kullan›l›r. Is› yal›t›m malzemelerinin seçiminde baz› özellikler aranmaktad›r. Bu özellik-
ler flöyledir:
• Is› iletkenlik katsay›s›-λ (W/mK)
• Su buhar› difüzyon direnci-μ -
• Yang›n s›n›f› TS EN 13501’e göre
• S›cakl›k dayan›m› (oC) 
• Bas›nç dayan›m› (kPa)
• Yo¤unluk (kg/m3)
• Hacimce su emme %

14. Her yal›t›m malzemesi her yerde kullan›labilir mi?
Yal›t›m malzemesi seçiminde yukar›da bahsi geçen özellikler önem tafl›r. ‹ster bina yal›t›m›, ister tesisat yal›-
t›m› olsun, seçilecek yal›t›m malzemeleri söz konusu uygulama yeri için gerekli asgari flartlar› sa¤lamal› ve bi-
na/tesisat ömrü boyunca özelliklerini yitirmeden kalabilmelidir. Bu sürecin göz önünde bulunduruldu¤u tak-
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tirde optimum aral›kta kalan malzemelerin seçilmesi do¤ru olacakt›r. Örne¤in üzeri otopark olarak kullan›la-
cak bir teras çat›da ›s› yal›t›m malzemesinin yal›t›m özelli¤inin yan› s›ra, hacimce su emmesi ve basma daya-
n›m› gibi özellikleri de seçim kriterleri aras›nda yer almal›d›r. 

15. So¤uk hatlardaki yo¤uflman›n nedeni nedir? Nas›l oluflur?
fiayet so¤uk hatlarda hiç ›s› yal›t›m› yap›lmam›flsa, daha önceki aç›klamalarda da de¤indi¤imiz gibi yüzeyde
mutlaka yo¤uflma gerçekleflir. Yal›t›m yap›lm›fl ancak yal›t›m malzemesi bünyesine su alabilecek nitelikte ise
ve buhar geçifline karfl› bir önlem al›nmam›fl veya s›zd›rmaz bir uygulama yap›lamam›flsa, lifli malzemeler gi-
bi su buhar› difüzyon direnç katsay›s› çok düflük olan (μ=1.1) (su buhar› difüzyonuna hiç karfl› koyamayan)
yal›t›m malzemeleri kullan›lm›flsa yo¤uflma problemi ortaya ç›kar. Yüzeyde yo¤uflma olmamas›na karfl›n, ya-
l›t›m malzemesinin içine su buhar› girer ve malzemenin içinde yo¤uflarak su haline gelir.

16. So¤uk hatlarda yo¤uflmaya karfl› al›nacak önlemler ve çözüm önerileri nelerdir?
Yo¤uflmay› önlemek için;
• Do¤ru ›s› yal›t›m malzemesi seçilmeli,
• Yo¤uflma olmamas› için gerekli minimum yal›t›m kal›nl›¤› do¤ru hesaplanmal›,
• Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› yeteri kadar yüksek olmal›,
• Yal›t›mda ›s› köprüleri oluflmamal› ve s›zd›rmazl›k uygulamalar› do¤ru yap›lmal›d›r.
Özellikle so¤uk hat yal›t›m›nda aç›k gözenekli malzemeler kullanmak teoride uygun gibi görünse de, pratikte
gerek tam s›zd›rmazl›¤›n sa¤lanmas›nda yaflanan zorluklar, gerekse uygulamada görülebilen problemlerden
dolay› tercih edilmemelidir. Yal›t›m malzemesi, su buhar› geçirmeyen bir malzeme ile kaplanm›fl dahi olsa,
kaplaman›n ek ve bini yerleri kritik noktalard›r. Bu noktalar›n su buhar›n› hiç geçirmeyecek flekilde uygun mal-
zemelerle tam s›zd›rmazl›¤› sa¤lanmal› ve uygulama do¤ru yap›lmal›d›r.

7.2 DO⁄RU B‹L‹NEN YANLIfiLAR [97]

YANLIfi: Binam›z d›flar›dan su al›yor, yüzeye s›va veya zift sürerek kal›c› bir çözüm elde edebiliriz.
DO⁄RU: Öncelikle duvar›n›zda su bulunmas›na neden olan etkenlerin araflt›r›lmas› ve bunlara karfl› önlem 

al›nmas› gerekir. Is› yal›t›m› olmamas›ndan kaynaklanan bir durumda, içten veya d›fltan ›s› yal›t›m›
yap›larak sorun çözülmeli. Özellikle 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.

YANLIfi: Sürülerek uygulanan ›s› yal›t›m malzemesi vard›r.
DO⁄RU: Boya ve benzer malzemelerle ›s› yal›t›m› yap›lamaz. Is› yal›t›m›, ›s› iletkenlik katsay›s› düflük, belli 

bir kal›nl›¤› olan malzemeler ile yap›l›r. Kal›nl›k artt›kça ›s› yal›t›m miktar› artar. S›va ve boya
tabakalar› ›s› yal›t›m› yapmaz.

YANLIfi: S›cak bir bölgede yafl›yoruz. Is› yal›t›m› yapt›rmam›za gerek yok.
DO⁄RU: Is› yal›t›m› k›fl›n ›s›nmak, yaz›n serinlemek için harcad›¤›m›z enerji ve yak›ttan tasarruf sa¤lar. 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.

YANLIfi: Binam›z›n duvarlar› gaz beton ile örülmüfltür. Ayr›ca ›s› yal›t›m› yapt›rmam›za gerek yoktur.
DO⁄RU: Gaz beton bir yap› malzemesi olup ›s› yal›t›m malzemesi de¤ildir. Yap› hangi malzemeden

yap›lm›fl olursa olsun kolon ve kirifller dahil olmak üzere tüm cepheler, çat› ve taban mutlaka ›s›
yal›t›m malzemeleri ile yal›t›lmal› ve pencerelerde özel kaplamal› yal›t›m cam› üniteleri ve yal›t›ml› 
do¤ramalar kullan›lmal›d›r.



YANLIfi: Binam›z özellikle kuzey taraf›ndan so¤uk al›yor. Sadece kuzey cephesine yal›t›m yapt›rmam›z
yeterli olacakt›r.

DO⁄RU: Sadece tek cephede yap›lan yal›t›m, ›s› köprüleri oluflturur. Yal›t›m›n yap›lmad›¤› di¤er cephelerde
problemler devam edecektir. Bu nedenle tüm yap› bileflenlerinde (çat›, duvar, döfleme, ç›kma, 
cam ve do¤rama) yal›t›m yap›lmal›d›r.

YANLIfi: Is› yal›t›m›n› kendi bafl›ma ya da tan›d›k ustalar vas›tas›yla uygulayabilirim.
DO⁄RU: 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.

YANLIfi: D›fl cepheme cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yapt›r›rsam ›s› yal›t›m›
yapt›rmama gerek kalmaz.

DO⁄RU: Kaplama malzemeleri ›s› yal›t›m› yapmazlar. Bu malzemelerin ifllevleri ile ›s› yal›t›m›n› kar›flt›rmamak
gerekir. 
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EK-1.SEKTÖR KURULUfiLARI

‹ZODER : Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i
www.izoder.org.tr 

‹MSAD : ‹nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne¤i
www.imsad.org

XPS : Is› Yal›t›m› Sanayicileri Derne¤i
www.xpsturkiye.org 

PÜD : Polistren Üreticileri Derne¤i
www.pud.org.tr 

TGÜB : Türkiye Gazbeton Üreticileri Birli¤i 
www.tgub.org.tr 

ÇATIDER : Çat› Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i
www.catider.org.tr 

B‹TÜDER : Bitümlü Su Yal›t›m› Üreticileri Derne¤i
www.bituder.org 

DOS‹DER : Do¤al Gaz Cihazlar› Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i
www.dosider.org 

T‹MDER : Tesisat ve ‹nflaat Malzemecileri Derne¤i
www.timder.org.tr 

ETKB : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
www.enerji.gov.tr

EK-1
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DPT : Devlet Planlama Teflkilat›
www.dpt.gov.tr

EPDK : T.C. Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu 
www.epdk.org.tr 

TAEK : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
www.taek.gov.tr

E‹E : Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi 
www.eie.gov.tr

TTK : Türkiye Taflkömürü Kurumu 
www.taskomuru.gov.tr

P‹GM : T.C. Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü 
www.pigm.gov.tr

EÜAfi : Elektrik Üretim A.fi.
www.euas.gov.tr

TE‹Afi : Türkiye Elektrik ‹letim A.fi.
www.teias.gov.tr

TEDAfi : Türkiye Elektrik Da¤›t›m A.fi.
www.tedas.gov.tr

TETAfi : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.fi.
www.tetas.gov.tr

TK‹ : Türkiye Kömür ‹flletmeleri Kurumu
www.tki.gov.tr

TPAO : Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›
www.tpao.gov.tr

BOTAfi : Boru Hatlar› ile Petrol Tafl›ma A.fi.
www.botas.gov.tr 

EURIMA : European Insulation Manufacturers Association
(Avrupa Yal›t›m Malzemeleri Üreticileri Derne¤i) 
www.eurima.org 

EXIBA : European Extruded Polystrene Insulation Board Association
(Avrupa Ekstüde Polistren Üreticileri Derne¤i) 
www.exiba.org 

›s› yal›t›m›
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1.ODE S‹STEM D›fl Duvarlar›n Is› Yal›t›m Paketi Uygulama Esaslar›
Uygulama yap›lacak yüzey tesviyesinde ve mastar›nda kaba s›va yap›larak düzeltilmifl olmal›d›r. Mastardan
kaç›kl›klar›n 0,5~1 cm ve üzerinde olmas› durumunda yüzey tamir harçlar› ile düzeltilmelidir.
Uygulama yap›lacak tüm yüzeyler kabarm›fl s›va,  kabarm›fl boya kal›nt›lar›, toz, kir ve ya¤dan ar›nd›r›lm›fl ol-
mal›d›r.Is› yal›t›m›na bafllanacak seviye iflaretlenmeli ve bu seviye bina d›fl yüzeyinde su terazisi ile tafl›nma-
l›d›r.Tesviye çizgisi boyunca yal›t›m kal›nl›¤›na uygun su basman profilleri aralar›nda 0,5~1 cm genleflme der-
zi b›rak›larak duvara tespit edilmelidir.

ODE S‹STEM YAPIfiTIRMA HARCI - DURAFIX 
25 kg (1 paket) Yap›flt›r›c›-DURAFIX ~6,25 kg su ile homojen bir kar›fl›m elde edilene kadar yüksek devirli
elektrikli kar›flt›r›c› ile kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›fl›ma karma suyu d›fl›nda herhangi bir madde eklenmemelidir. Uy-
gulama, özellikle s›cak havalarda, do¤rudan günefl ve rüzgar alan cephelerde çal›fl›lmayacak flekilde plan-
lanmal›d›r (bknz Ek-2A.Ek 1.).
DURAFIX paket üzerinde belirtilen haz›rlama esaslar›na göre haz›rlanarak, ODE Is›pan BD ›s› yal›t›m plaka-
lar› üzerine, yap› yüzeyinin tesviye ve özelliklerine ba¤l› olarak öbekleme (a) veya tarakl› mala ile tüm yüze-
ye uygulama (b) metodlar›ndan biri kullan›larak, çelik mala yard›m› ile sürülür. Yap› köfle birleflimlerinde ise
uzun ve k›sa kenarlara, binilere tafl›rmadan, sürekli olarak uygulan›r.

EK-2A
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Is› yal›t›m plakalar›n›n uzun kenarlar› subasman profili içine oturacak flekilde tespit edilir. Is› yal›t›m plakalar›-
n›n ikinci s›ras› için yap›flt›rma ifllemine geçildi¤inde ise plakalar afla¤›da gösterildi¤i gibi flafl›rtmal› olarak
yerlefltirilir. 

ODE S‹STEM Dübel Premium
ODE Is›pan BD’yi s›val› tu¤la, betonarme vb. yüzeylere tespit etmek için kullan›lan ODE Dübel Premium, yük-
sek yo¤unluklu polietilenden üretilmifltir. Is› ve ses köprülerinin oluflumunu önler. 
Yüzeyde ›s› yal›t›m plakalar› yap›flt›rma ifllemi yap›ld›ktan en az 24 saat sonra ODE S‹STEM Dübel Premium
ile dübelleme ifllemine bafllanabilir. 3 cm ›s› yal›t›m› kal›nl›¤› için 95mm, 4 ve 5 cm ›s› yal›t›m› için ise 115mm
uzunlu¤unda premium dübeller kullan›lmal›d›r. Premium dübeller için, duvar yüzeylerine aç›lacak delik çap›
yüzeye göre belirlenmelidir.
Dübelleme levha birleflim noktalar›na ve levha ortalar›na m2’ye minimum 6 adet olmak üzere afla¤›daki flekil-
de görüldü¤ü gibi yap›l›r. 

Afla¤›da gösterildi¤i gibi bina köflelerinde ise dübel miktar› artt›r›lmal› ve köflelere her plaka için iki adet dübel
uygulanmal›d›r.

›s› yal›t›m›
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ODE S‹STEM S›va - NATURA
20 kg (1 Paket) NATURA ~4,60 kg su ile homojen bir kar›fl›m elde edilene kadar yüksek devirli elektrikli ka-
r›flt›r›c› ile kar›flt›r›lmal›d›r. Haz›rlanan kar›fl›m yaklafl›k 10 dakika günefl almayan bir ortamda bekletildikten
sonra son bir defa yüksek devirli elektrikli kar›flt›r›c› ile kar›flt›r›lmal›d›r. Bu ifllem s›va içerisindeki polimer kat-
k›lar›n aktif hale geçmesi, dolay›s›yla uygulama kolayl›¤›n› artt›rmak için gereklidir. Kar›fl›ma karma suyu d›-
fl›nda herhangi bir madde eklenmemelidir. Uygulama, özellikle s›cak havalarda, do¤rudan günefl ve rüzgâr
alan cephelerde çal›fl›lmayacak flekilde planlanmal›d›r (bknz Ek-2A.Ek 1).

ODE S‹STEM S›vaf
Bina yüzeylerinde ›s›l gerilmeler sonucunda meydana gelebilecek çatlamalar› önlemek amac› ile uygulan›r.
Yüksek kaliteli cam tülünden üretilen ODE S‹STEM S›vaf alkali ve kimyasallara dayan›kl›d›r.

Uygulama s›ras›nda ilk kat malzeme çelik mala ile 2~3 mm kal›nl›¤›nda ›s› yal›t›m plakas› üzerine çekilmeli ve
priz almadan s›va filesi hafifçe içine gömülmelidir (S›va filesinin mümkün oldu¤unca yüzeye yak›n kalmas›na
dikkat edilmeli ve ek yerleri en az 10 cm bindirmeli monte edilmelidir). Uygulama s›ras›nda köfle profilleri yer-
lefltirilmeli ve s›va filesi köfle profilleri üzerine kadar getirilmelidir.
Ek yerlerinde minimum 10 cm bindirme yap›larak sistemin kesintisiz çal›flmas› sa¤lan›r.
‹kinci kat s›va uygulamas› 1~2 mm yap›larak, yüzey çelik mala ile düzeltilir ve cephe kaplamalar›n›n uygulan-
mas› için uygun hale getirilir.

‹lk kat s›van›n yüzeyinde kuruma bafllad›ktan sonra ikinci kat s›va çelik mala ile çekilmeli ve düzgün hale ge-
tirilmelidir. Kal›n s›va sistemlerinde uygulanan trifil (›slatarak dairesel hareketlerle düzeltme) ifllemi elyaf içe-
ren ODE S‹STEM S›va-NATURA uygulamas›nda tatbik edilmemelidir. 

EK-2A Teknik fiartnameler
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2. ODE Yüzey Kaplama Malzemeleri Uygulama Esaslar›
2.1 ODE S‹STEM Dekoratif Mineral S›va + ODE BoyaHaz›rlama ve Uygulama Esaslar›

2.1.1 ODE S‹STEM Dekoratif Mineral S›va (Çimento esasl› dekoratif s›va)

20 kg (1 paket) Dekoratif Mineral S›va ~5 kg su ile homojen bir kar›fl›m elde edilene kadar yüksek devirli
elektirikli kar›flt›r›c› ile kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›fl›ma karma suyu d›fl›nda herhengi bir madde eklenmemelidir.
Haz›rlanan kar›fl›m yaklafl›k 10 dakika günefl almayan bir ortamda bekletildikten sonra son bir defa yüksek
devirli elektrikli kar›flt›r›c› ile kar›flt›r›lmal›d›r. Homojen olarak kar›flm›fl olan malzeme çelik mala ile tek kat
olarak yüzeye uygulanmal›d›r. Yüzey düzeltmesi plastik mala kullan›larak ifllem gerçeklefltirilmelidir. Uygu-
lama, özellikle s›cak havalarda, do¤rudan günefl ve rüzgar alan cephelerde çal›fl›lmayacak flekilde plan-
lanmal›d›r. S›cak havalarda iki gün boyunca yüzeyin nemli kalmas› sa¤lanmal›d›r. Dekoratif Mineral S›va
tamamen kuruduktan sonra üzerine ODE Boya uygulanarak, yüzey renklendirilir (bknz Ek 2-A.Ek 1 ve Ek-
2A.Ek 2).

2.1.2 ODE Boya 
Ode boya, Dekoratif Mineral S›va üzerine iki kat olarak uygulan›r. Her iki kat hacimce %10 su ile inceltilmifl ola-
rak rulo ile tatbik edilir. ‹lk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulan›r. Uygulama ya¤›fl alt›nda yap›l-
mamal›d›r (bknz Ek-2A.Ek 2). ODE Boyasaf akrilik ba¤lay›c› esasl›, silikon katk›l› son kat d›fl cephe boyas›d›r. 

›s› yal›t›m›
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2.2 ODE BoyaHaz›rlama ve Uygulama Esaslar›
ODE boya T1, tamamen priz alm›fl ve kurumufl ODE S‹STEM S›va-NATURA üzerine tek kat olarak uygulan›r.

ODE boya T1, rulo ile uygulanan silikon katk›l› d›fl cephe kaplama malzemesidir. Uygulama ya¤›fl alt›nda ya-

p›lmamal›d›r (bknz Ek-2A.Ek 1 ve Ek-2A.Ek 2).

EK 2A. Ek 1: D›fl Yüzeyden Yap›lacak Is› Yal›t›m Uygulamalar›nda Ya¤›fll› ve So¤uk Hava Koflullar›nda Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar

Is› yal›t›m plakalar›n›n yap›flt›r›lmas› ve s›vanmas› için kullan›lan çimento ve/veya akrilik esasl› ürünlerin tavsi-

ye edilen uygulama s›cakl›¤› minimum +5oC’dir. Kullan›lan ürünlerin uygulama aflamas›ndan priz alma afla-
mas›n›n sonuna kadar bu s›cakl›¤›n alt›na maruz kalmas› uygulaman›n olumsuz koflullardan etkilenmesine se-
bep olabilir. S›va ve yap›flt›r›c› uygulama ve priz aflamas›nda don etkilerine maruz kalmamal›d›r.

S›va uygulamas› s›ras›nda priz almam›fl yüzeye gelen ya¤›fl, s›va malzemesinin ya¤›fl ile y›kanmas›na, içeri-
sindeki ba¤lay›c› ve katk›lar›n bünyeden uzaklaflmas›na sebep olabilir.
D›fl cephe dekoratif kaplama malzemeleri ve boya uygulamalar› için tavsiye edilen minimum uygulama s›cak-

l›¤› +5oC’dir. Kullan›lan ürünlerin uygulama aflamas›ndan priz alma/kuruma aflamas›n›n sonuna kadar bu s›-
cakl›¤›n alt›na maruz kalmas› uygulaman›n olumsuz koflullardan etkilenmesine sebep olabilir. 

D›fl cephe dekoratif kaplama malzemeleri ve boya uygulamas› s›ras›nda priz alma/tam kuruma gerçekleflme-
mifl cephelerin ya¤›fla maruz kalmas› ürünlerin pigment, ba¤lay›c› ve katk›lar›n›n bünyeden uzaklaflmas›na
sebep olabilir.D›fl cephe dekoratif kaplama malzemeleri ve boya uygulama ve priz aflamas›nda don etkileri-
ne maruz kalmamal›d›r.
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Yap›flt›r›c›, s›va, dekoratif s›va ve boya malzemeleri için gerekli priz ve tam kuruma süreleri ba¤›l nem, ortam
s›cakl›¤›, kaplanan yüzey alan› ve cinsi ve kullan›lan malzeme miktarlar›na göre 24 saat ile 10 gün aras›nda
farkl›l›klar gösterebilir.
Özellikle K›fl aylar›nda yap›lacak uygulamalarda yukar›daki koflullar›n dikkate al›nmas› uygulaman›n ömrü aç›-
s›ndan son derece önemlidir.

EK-2A.Ek 2: D›fl Yüzeyden Yap›lacak Is› Yal›t›m Uygulamalar›nda S›cak ve Rüzgarl› Hava Koflullar›nda Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar.
Is› yal›t›m plakalar›n›n yap›flt›r›lmas› ve s›vanmas› için kullan›lan çimento ve/veya akrilik esasl› ürünlerin tavsi-

ye edilen uygulama s›cakl›¤› +5oC ve üstüdür. Kullan›lan ürünlerin uygulama aflamas›ndan priz alma aflama-
s›n›n sonuna kadar afl›r› s›cak ve rüzgar etkilerine maruz kalmas› uygulaman›n olumsuz koflullardan etkilen-
mesine sebep olabilir. Bu etkilenme yüzeyden h›zla buharlaflacak olan su muhtevas›n›n s›vada rötre çatlak-
lar›na sebep olmas› olarak aç›klanabilir. Bu gibi zararl› etkenlerden uygulamay› korumak için, gün içinde gü-
nefl ve rüzgar›n etkilerinin az oldu¤u cephelerde çal›fl›lmal› gerekti¤i taktirde yüzey nemlendirilmeli ve güne-
flin zararl› etkilerini azaltmak için bir branda ile korunmaya al›nmal›d›r.

Ek-2A.Ek 3: ODE Is›pan, Nakliye, Stoklama ve Uygulama S›ras›nda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Depolama, nakliye ve uygulama s›ras›nda direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›, direkt günefl ›fl›¤› alt›nda depo-
lanmamal›d›r.
Ürün paketleri nakliye ve stok s›ras›nda düz bir sat›h üzerinde yatay flekilde depolanmal›, levhalar›n gönye-
sinde sapma oluflumuna yol açacak noktasal yük etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r (Örnek: Tafl›ma ve depo-
lama s›ras›nda ip ile s›k›ca ba¤lanmamal›d›r).

Is›pan ürünleri 75oC ve üzerinde s›cakl›¤a maruz kalaca¤› uygulamalarda kullan›lmamal›d›r. Depolama s›ra-
s›nda koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r. Yüzeyi gü-
nefl ›fl›nlar›na uzun süre maruz kalan levhalarda yüzey tozlanmas›, boyutsal stabilitede bozulmalar ve basma
dayan›m›nda azalma gibi problemler oluflabilir.
Yap› malzemeleri ile uyumlu olarak kullan›labilen ODE Is›pan levhalar, solvent içeren tüm bileflikler, çözücü
içeren petrol türevleri, a¤art›c› ve afl›nd›r›c› kimyevi maddelerden uzak tutulmal›d›r.

ODE Is›pan levhalar›, yang›n geciktirici katk›lar eklenerek E yang›n s›n›f›nda üretilmektedir ancak tafl›ma, de-
polama ve uygulama s›ras›nda yan›c› maddelerden ve fliddetli alev kayna¤›ndan uzak tutulmal›d›r. 

ODE Is›pan levhalar›n uygulanmas›nda, kullan›lacak yard›mc› ürünlerin, ODE markas›n› tafl›mad›¤› durumlar-
da, malzemenin Is›pan levhalar ile uygunlu¤u için, kullan›lacak malzemenin üreticisine baflvurulmal›d›r.
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ODE S‹STEM YAPIfiTIRICI - DURAFIX

ODE S‹STEM SIVA - NATURA

ODE S‹STEM DEKORAT‹F M‹NERAL SIVA
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Teknik Özellikler
Malzemenin Yap›s› Mineral dolgular, sentetik katk›lar ve özel çimento içerir.
Renk Gri
Kopma Dayan›m› (TS EN 1348)
Betondan
Polystren Plakadan

> 0,50 N/mm2 (28 gün)
~ 0,20 N/mm2 (28 gün)

Uygulama Kal›nl›¤› Min. 3 mm
Maks. 8 mm

Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤› >1 Mpa (Betonda)
Servis S›cakl›¤› -20oC +80oC
Olgunlaflt›rma Süresi 3 – 5 dakika
Kullanma Süresi 1 saat
Raf Ömrü Uygun depolama koflullar›nda ambalaj aç›lmadan 12 ay

Teknik Özellikler
Malzemenin Yap›s› Mineral dolgular, sentetik katk›lar ve özel çimento içerir.
Renk Gri
Bas›nç Dayan›m› (TS EN 196) > 5,00 N/mm2 (28 gün)
E¤ilme Dayan›m› (TS EN 196) > 1,00 N/mm2 (28 gün)

Polystren Plakaya
Yap›flma Dayan›m›

~0,20 N/mm2 (28 gün)

Betona Yap›flma 
Dayan›m› (EN 1542)

> 1,00 N/mm2 (28 gün)

Uygulama Kal›nl›¤› Min. 3 mm
Maks. 5 mm

Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤› +5oC +30oC
Olgunlaflt›rma Süresi 3 – 5 dakika
Kullanma Süresi 1 saat
Raf Ömrü Uygun depolama koflullar›nda ambalaj aç›lmadan 12 ay

Teknik Özellikler
Malzemenin Yap›s› Mineral agregalar, sentetik dolgular ve çimento içerir.

Renk Beyaz

Betona Yap›flma 
Dayan›m› (EN 1542)

> 1,00 N/mm_ (28 gün)

Uygulanacak Zemin S›cakl›¤› +5oC + 30oC

Servis S›cakl›¤› -20oC + 80oC

Olgunlaflt›rma Süresi 3 – 5 dakika

Kullanma Süresi 1 saat

Raf Ömrü Uygun depolama koflullar›nda ambalaj aç›lmadan 12 ay
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ODE Boya T0

ODE Boya T1

ODE SIVAF STANDART

Teknik Özellikler
Ürün Tan›m› Saf akrilik ba¤lay›c› esasl›, silikon katk›l› son kat d›fl cephe boyas›

Dolgu Malzemesi Mikronize Dolomit ve Kalsit

Pigmentler Sentetik Esasl› Ifl›k, UV ve Alkali Dayan›ml› Pigmentler

Katk› Malzemesi Suya Dayan›kl›l›¤› Artt›r›c› ve uygulama kolayl›¤› sa¤layan katk›lar

En Düflük Uygulama S›cakl›¤› +5oC
Renk Kartela Renkleri
Raf Ömrü Üretim Tarihinden ‹tibaren En Az 12 Ay Orjinal ambalaj›nda kuru ve kapal› 

ortamda

Teknik Özellikler
Ürün Tan›m› Saf akrilik ba¤lay›c› esasl›, silikon katk›l› son kat d›fl cephe kaplamas›
Dolgu Malzemesi Mikronize Dolomit ve Kalsit
Pigmentler Sentetik Esasl› Ifl›k, UV ve Alkali Dayan›ml› Pigmentler

Katk› Malzemesi Suya Dayan›kl›l›¤› Artt›r›c› ve uygulama kolayl›¤› sa¤layan katk›lar

En Düflük Uygulama S›cakl›¤› +5oC
Renk Kartela Renkleri
Raf Ömrü Üretim Tarihinden ‹tibaren En Az 12 Ay Orjinal ambalaj›nda kuru ve kapal› 

ortamda

Teknik Özellikler
Tekstil Tipi Cam Elyaf›

Yatay ve Düfley Lif Aral›¤› 3,5 + 0,5 mm

Kaplama Reçine esasl› UV ve Alkali Dayan›ml› 

Çekme dayan›m›
(Enine ve Boyuna)

>175 daN/5cm

A¤›rl›k 160 + 5 gr/m2
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‹Ç‹NDEK‹LER

- MEKAN‹K YALITIMI

A) Mineral Yün Esasl› Yal›t›m Malzemeleri
B) Elastomerik Kauçuk Köpü¤ü Yal›t›m Malzemeleri
C) Fleksible Hava Kanallar› 
D) Polietilen Yal›t›m Malzemeleri
E) Yal›t›m Kaplama Sistemleri
F) Klima Kanallar›n›n Akustik Yal›t›m›
G) Yang›n Yal›t›m Sistemleri
H) Armatür Yal›t›m Sistemleri

- YAPI YALITIMI

A) Mineral Yün Esasl› Yal›t›m Malzemeleri
• Camyünü

B) Polimer Bitümlü Örtüler

• Membran

EK-2B

TEKN‹K SPES‹F‹KASYONLAR
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MEKAN‹K YALITIMI

A) M‹NERAL YÜN ESASLI ISI YALITIM MALZEMELER‹

CAMYÜNÜ

Ürün Ad›: ODE STARFLEX KL‹MA fi‹LTES‹ 

Klima kanallar›n›n d›fltan ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla kullan›lan camyünü esasl› malzeme (TS 901-1 EN 13162).

*Yo¤unlu¤u 24 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari  -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) 1,25 m K/W (TS 12667).

*(1100 mm x 10000mm) boyutlar›nda (TS EN 822) 

* Kal›nl›k 50mm (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Siyah Cam tülü, Alüminyum Folyo

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd ≤ 0,055 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-
runmal›d›r.

Ortalama
S›cakl›k

oC

Yo¤unlu¤a (kg/m3) Ba¤l› Is› ‹letkenlik Katsay›s› (W/mK)

10 12 16 18 20 24 30 32 36 48 60 64 72

0 0.038 0.036 0.034 0.033 0.032 0.031 0.030 0.030 0.029 0.029 0.030 0.030 0.030

10 0.040 0.038 0.036 0.035 0.034 0.032 0.032 0.031 0.030 0.030 0.031 0.031 0.031

25 0.044 0.041 0.039 0.038 0.036 0.035 0.034 0.033 0.032 0.031 0.032 0.032 0.032

50 0.055 0.048 0.044 0.043 0.041 0.039 0.037 0.037 0.036 0.035 0.036 0.036 0.036

75 0.064 0.059 0.051 0.048 0.046 0.043 0.041 0.040 0.039 0.037 0.038 0.038 0.038

100 0.074 0.065 0.057 0.053 0.051 0.047 0.045 0.044 0.043 0.041 0.042 0.043 0.043
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Ürün Ad›: ODE STARFLEX KL‹MA LEVHASI 

Klima kanallar›n›n d›fltan ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla kullan›lan camyünü esasl› malzeme (TS 901-1 EN 13162).

*Yo¤unlu¤u 50 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) 0,50-1,25 m K/W (TS 12667).

*(1100 mm x 10000mm) boyutlar›nda (TS EN 822) 

*Kal›nl›k 20-50 mm (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Siyah Cam tülü, Alüminyum Folyo

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd  < 0,022 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-

runmal›d›r.

Yo¤unluk
(kg/m3)

Kal›nl›k
(mm)

Frekans (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 NRC

50
25 0.22 0.52 0.73 0.98 1.02 1.00 0.80

50 0.30 0.85 1.03 1.07 1.06 1.00 1.00

Ses Yutma Katsay›lar› α
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Ürün Ad›: ODE STARFLEX PREFABR‹K BORU 

Mekanik ve endüstriyel tesisatta, ›s›tma, so¤utma ve so¤uk su borular›n›n yal›t›m› amac›yla kullan›lan camyü-
nü esasl› (TS 901-1 EN 13162 ) malzeme. 

*Yo¤unlu¤u minimum 60 kg/m3 ,maximum 100 kg/m  (TS 901 EN 1602).

*Yanmazl›k s›n›f› A1 (TS EN 13501-1).

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667) .

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari  -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Çap aral›¤› (1/4”-14”) (TS EN 823)  

* Kal›nl›k (25-100) mm (TS EN 823)  

*Laminasyon Tipleri; Ç›plak, Alüminyum Folyo Kapl› (ALF)

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd <  (0,028-0,110) m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-

runmal›d›r.

Ortalama S›cakl›k (oC) 50 100 150 200 250 300

Is› ‹lektenlik Katsay›s› (W/mK) 0.036 0.044 0.054 0.067 0.084 0.104
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B) ELASTOMER‹K KAUÇUK KÖPÜ⁄Ü ISI YALITIM MALZEMELER‹

1- BORU YALITIMI

• SO⁄UTMA VE ISITMADA - Ç›plak
- Güçlendirilmifl Alüminyum Kaplamal›

2- iÇ ORTAMDAK‹ KLiMA KANALLARININ YALITIMI

• SO⁄UTMA VE ISITMADA - Kendinden Yap›flkanl› 
- Aluminyum Kaplamal› Kendinden Yap›flkanl› 
- Güçlendirilmifl Aluminyum Kaplamal› 
- Kendinden Yap›flkanl› 

3- DIfi ORTAMDAK‹ KLiMA KANALLARININ YALITIMI

• SO⁄UTMA VE ISITMADA - Aluminyum Kaplamal› Kendinden Yap›flkanl› 
- Güçlendirilmifl Aluminyum Kaplamal› 

Kendinden Yap›flkanl›  

4- ENDÜSTR‹YEL KL‹MA KANALLARININ YALITIMI

- Güçlendirilmifl Alüminyum Kaplamal› Kendinden Yap›flkanl›  

5- BORU SUPPORT YALITIMI

6- SPL‹T T‹P‹ KL‹MA YALITIMI 
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1- BORULARDA YALITIM

• SO⁄UTMA VE ISITMADA

SO⁄UTMA VE ISITMA TES‹SATI BORULARI VE ARMATÜRLER‹N‹N KAUÇUK ESASLI PREFABR‹K BORU YALITIMI 

Boru yal›t›m›, levha veya boru fleklinde, tamamen flexible, kapal› hücreli, elastomerik kauçuk köpü¤ü malze-
me 4 inch’e kadar prefabrik boru fleklinde, daha büyük çapl› borularda levhadan kesilerek uygulan›r.

Teknik özellikler:

Uygulama:

Ürün ad›: (ODE R-FLEX ST Boru veya Muadili)

Is› iletkenlik katsay›s› -20oC’de  λ = 0,034 W/mK 

0oC’de  λ = 0,036 W/mK

+20oC’de λ = 0,038 W/mK

Kullan›m S›cakl›¤› Borularda  –200oC ile 116oC

Levhalarda –200oC ile 85oC
Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1987 (Yang›na kat›l›m) Göre Class 0’d›r.

BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1’dir.

Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 μgm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Yap›flt›r›c›: Yal›t›m malzemesi yar›larak boruya geçirilir. Birleflim yüzeylerine kendi yap›flt›r›c›s›
(ODE KONF‹X) ile yap›flt›r›l›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar› kendinden yap›flkanl› 
Orijinal kauçuk bant (ODE R-Flex 3mm*50mm) ile kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.



SO⁄UTMA VE ISITMA TES‹SATI BORULARI VE ARMATÜRLER‹N‹N GÜÇLEND‹R‹LM‹fi ALÜM‹NYUM KAPLI KAUÇUK
ESASLI PREFABR‹K BORU YALITIMI 

Boru yal›t›m›, levha veya boru fleklinde, tamamen flexible, kapal› hücreli, elastomerik kauçuk köpü¤ü malze-
me. 4” kadar prefabrik boru fleklinde, daha büyük çapl› borularda levhadan kesilerek uygulan›r.

Teknik özellikler:

AL CLADDING Kaplama

Uygulama:

Ürün ad›: (ODE R-FLEX ST AL CLAD Boru veya Muadili)
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Is› iletkenlik katsay›s› -20oC’de  λ = 0,034 W/mK 

0oC’de  λ = 0,036 W/mK

+20oC’de λ = 0,038 W/mK

Kullan›m S›cakl›¤› Borularda  –200oC ile 116oC

Levhalarda –200oC ile 85oC
Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1987 (Yang›na kat›l›m) Göre Class 0’d›r.

BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1’dir.

Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 μgm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Yap› 1 kat polypropilen, 1 kat Alüminyum, 1 kat Polyester film

Kal›nl›k 297 Micron

A¤›rl›k 327 gr/m2

Çekme Dayan›m› (Boyuna) 132 N/15mm (ISO 527-3)
(Enine) 129 N/15mm (ISO 527-3)

Kopma Boy Uzama (Boyuna) % 66 (ISO 527-3)
(Enine) % 46 (ISO 527-3))

Y›rt›lma Dayan›m› ((Boyuna) 89 N/25mm (ISO 527-3)
(Enine) 97 N/25mm (ISO 527-3)

Su buhar› geçirgenli¤i 0,05 g/m2/d DIN 53122

Yap›flt›r›c›: Yal›t›m malzemesi yar›larak boruya geçirilir.Birleflim yüzeylerine kendi yap›flt›r›c›s› 
ODE KONF‹X) ile yap›flt›r›l›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar›; 1 kat polypropilen 1kat Alüminyum, 1 kat Polyester 
film kapl› toplam 140 Micron Kal›nl›¤›nda 140 gr/m2 a¤›rl›¤›nda bantlarla ile  (ODE Al Clad 
Bant) kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
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2- ‹Ç ORTAMDAK‹ KL‹MA KANALLARININ YALITIMI

• SO⁄UTMA VE ISITMADA

‹Ç ORTAMDAK‹ HAVALANDIRMA KANALLARININ KAUÇUK ESASLI ELASTOMER‹K LEVHA ‹LE ISI YALITIMI 

Kanal yal›t›m› levha fleklinde, tamamen flexible, kapal› hücreli, bir yüzeyi kendinden yap›flkanl› takviyeli, elas-
tomerik kauçuk köpü¤ü malzeme.

Teknik Özellikler

Takviyeli File

Uygulama:

Ürün ad›: (ODE R-FLEX ST DUCT veya muadili)

Is› iletkenlik katsay›s› -20oC’de  λ = 0,034 W/mK

0oC’de    λ = 0,036 W/mK

+20oC’de λ = 0,038 W/mK

Kullan›m S›cakl›¤› –200oC ile 85oC

Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1987 (Yang›na kat›l›m) Göre Class 0’d›r.
BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1’dir.

Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 μ gm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Yap›flt›r›c›: Yal›t›m malzemesi kanal üzerine kendinden yap›flkanl› silikon filmi ç›kar›larak uygulan›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar› kendinden yap›flkanl› orijinal kauçuk bant
(ODE R-Flex 3mm*50mm) ile kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.

Takviye PES/PVA takviyeli

A¤›rl›¤› 70 gr/m2

Toplam kal›nl›k 0,08 mm

Adhezyon 15 N / 25mm 24 saat çelik plaka (Afera 4001)
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‹Ç ORTAMDAK‹ HAVALANDIRMA KANALLARININ ALÜM‹NYUM KAPLI KAUÇUK ESASLI ELASTOMER‹K LEVHA ‹LE ISI
YALITIMI 

Kanal yal›t›m› levha fleklinde, tamamen flexible, kapal› hücreli, bir yüzü kendinden yap›flkanl› takviyeli, bir yü-
zü alüminyum kapl›, elastomerik kauçuk köpü¤ü malzeme.

Teknik Özellikler

Takviyeli File

Alüminyum Kaplama

Uygulama:

NOT: Tüm de¤erler uluslararas› ba¤›ms›z laboratuarlardan al›nm›fl test raporlar› ile belgelenecektir.

Ürün ad›: (ODE R-FLEX DUCT ALU veya muadili)

Is› iletim katsay›s› -2oC’de  λ = 0,034 W/mK

0oC’de  λ = 0,036 W/mK

+2oC’de λ = 0,038 W/mK
Kullan›m S›cakl›¤› –200oC ile 85oC

Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1989 (Yang›na Kat›l›m)’a göre Class O
BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1’dir

Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 mgm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Takviye PES/PVA takviyeli

A¤›rl›¤› 70 gr/m2

Toplam kal›nl›k 0,08 mm

Adhezyon 15 N / 25mm 24 saat çelik plaka (Afera 4001)

Yap› 3 kat Alüminyum, 2 kat Polyester film

Yo¤unluk 1,69 gr/cm3

Kal›nl›k 90 Micron

Molekül A¤›rl›¤› 3.000 – 50.000 (Polimer)

Parlama S›cakl›¤› 335oC (ASTM D 1929)

Yap›flt›r›c›: Kendinden yap›flkanl› malzemenin silikonlu ka¤›d› ç›kar›l›p uygulan›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar› kendinden yap›flkanl› aluminyum bant
(Ode R-Flex Alu Bant 50mm*50m) ile kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
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‹Ç ORTAMDAK‹ HAVALANDIRMA KANALLARININ GÜÇLEND‹R‹LM‹fi ALÜM‹NYUM KAPLI KAUÇUK ESASLI 
ELASTOMER‹K LEVHA ‹LE ISI YALITIMI 

Kanal yal›t›m› levha fleklinde, tamamen flexible, kapal› hücreli, bir yüzü kendinden yap›flkanl› takviyeli, bir yü-
zü özel Alüminyum kapl›, elastomerik kauçuk köpü¤ü malzeme.

Teknik Özellikler:

Takviyeli File:

AL CLADDING Kaplama:

Uygulama:

Ürün ad›: (ODE R-FLEX DUCT AL CLAD veya muadili)

Is› iletim katsay›s› -20oC’de  λ = 0,034 W/mK

0oC’de    λ = 0,036 W/mK

+20oC’de λ = 0,038 W/mK
Kullan›m S›cakl›¤› –200oC ile 85oC
Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1989 (Yang›na Kat›l›m)’a göre Class O

BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1’dir.
Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 μ gm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Takviye PES/PVA takviyeli

A¤›rl›¤› 70 gr/m2

Toplam kal›nl›k 0,08 mm

Adhezyon 15 N / 25mm 24 saat çelik plaka (Afera 4001)

Yap› 1 kat polypropilen, 1 kat Alüminyum, 1 kat Polyester film

Kal›nl›k 388 Micron

A¤›rl›k 446 gr/m2

Parlama S›cakl›¤› 3350C (ASTM D 1929)

Çekme Dayan›m› (Boyuna) 182 N/15mm (ISO 527-3)
(Enine) 170 N/15mm (ISO 527-3)

Kopma Boy Uzama (Boyuna) %35 (ISO 527-3)
(Enine) %40 (ISO 527-3)

Y›rt›lma Dayan›m (Boyuna) 155N/25mm (ISO 527-3)
(Enine) 182 N/25mm (ISO 527-3)

Su buhar› geçirgenli¤i 0,052 g/m2/d DIN 53122

Yap›flt›r›c›: Kendinden yap›flkanl› malzemenin silikonlu ka¤›d› ç›kar›l›p uygulan›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar›; 1 kat polypropilen, 1 kat alüminyum, 
1 kat polyester film kapl› toplam 140 micron kal›nl›¤›nda 140 gr/m2 a¤›rl›¤›nda bantlarla ile 
kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
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3- DIfi ORTAMDAK‹ KL‹MA KANALLARININ YALITIMI

• SO⁄UTMA VE ISITMADA

DIfi ORTAMDAK‹ HAVALANDIRMA KANALLARININ ALÜM‹NYUM KAPLI KAUÇUK ESASLI ELASTOMER‹K LEVHA ‹LE ISI
YALITIMI 

Kanal yal›t›m› levha fleklinde, tamamen flexible, kapal› hücreli, bir yüzü kendinden yap›flkanl› takviyeli, bir yü-
zü alüminyum kapl›, elastomerik kauçuk köpü¤ü malzeme.

Teknik Özellikler:

Takviyeli File:

Alüminyum Kaplama:

Uygulama:

NOT: Tüm de¤erler uluslararas› ba¤›ms›z laboratuarlardan al›nm›fl test raporlar› ile belgelenecektir.

Ürün ad›: (ODE R-FLEX DUCT ALU veya muadili)

Is› iletim katsay›s› -20oC’de  λ = 0,034 W/mK

0oC’de    λ = 0,036 W/mK

+20oC’de λ = 0,038 W/mK
Kullan›m S›cakl›¤› –200oC ile 85oC
Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1989 (Yang›na Kat›l›m)’a göre Class O

BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1’dir.
Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 μgm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Takviye PES/PVA takviyeli

A¤›rl›¤› 70 gr/m2

Toplam kal›nl›k 0,08 mm

Adhezyon 15 N / 25mm 24 saat çelik plaka (Afera 4001)

Yap› 3 kat Alüminyum, 2 kat Polyester film

Yo¤unluk 1,69 gr/cm3

Kal›nl›k 90 Micron

Molekül A¤›rl›¤› 3.000 – 50.000 (Polimer)

Parlama S›cakl›¤› 335oC (ASTM D 1929)

Yap›flt›r›c›: Kendinden yap›flkanl› malzemenin silikonlu ka¤›d› ç›kar›l›p uygulan›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar› kendinden yap›flkanl› aluminyum bant 
(ODE R-Flex Alu Bant 50mm*50m) ile kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
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DIfi ORTAMDAK‹ HAVALANDIRMA KANALLARININ GÜÇLEND‹R‹LM‹fi ALÜM‹NYUM KAPLI KAUÇUK ESASLI 
ELASTOMER‹K LEVHA ‹LE ISI YALITIMI 

Kanal yal›t›m› levha fleklinde, tamamen flexible, kapal› hücreli, bir yüzü kendinden yap›flkanl› takviyeli, bir yü-
zü özel Alüminyum kapl›, elastomerik kauçuk köpü¤ü malzeme.

Teknik Özellikler:

Takviyeli File: 

AL CLADDING Kaplama:

Uygulama:

Ürün ad›: (ODE R-FLEX DUCT AL CLAD veya Muadili)

Is› iletim katsay›s› -20oC’de  λ = 0,034 W/mK

0oC’de   λ = 0,036 W/mK

+20oC’de λ = 0,038 W/mK
Kullan›m S›cakl›¤› –200oC ile 85oC
Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1989 (Yang›na Kat›l›m)’a göre Class 0

BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1’dir.
Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 μgm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Takviye PES/PVA takviyeli

A¤›rl›¤› 70 gr/m2

Toplam kal›nl›k 0,08 mm

Adhezyon 15 N / 25mm 24 saat çelik plaka (Afera 4001)

Yap› 1 kat polypropilen, 1 kat Alüminyum, 1 kat Polyester film
Kal›nl›k 388 Micron
A¤›rl›k 446 gr/m2

Çekme Dayan›m› (Boyuna) 182 N/15mm (ISO 527-3)
(Enine) 170 N/15mm (ISO 527-3)

Kopma Boy Uzama (Boyuna) %35 (ISO 527-3)
(Enine) %40 (ISO 527-3)

Y›rt›lma Dayan›m (Boyuna) 155N/25mm (ISO 527-3)
(Enine) 182 N/25mm (ISO 527-3)

Su buhar› geçirgenli¤i 0,052 g/m2/d DIN 53122

Yap›flt›r›c›: Kendinden yap›flkanl› malzemenin silikonlu ka¤›d› ç›kar›l›p uygulan›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar›; 1 kat polypropilen, 1 kat alüminyum,
1 kat polyester film kapl› toplam 140 micron kal›nl›¤›nda 140 gr/m2 a¤›rl›¤›nda bantlarla ile 
kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
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4- ENDÜSTR‹YEL KL‹MA KANALLARININ YALITIMI

HER TÜRLÜ ENDÜSTR‹YEL SO⁄UTMA VE ISITMA TES‹SATININ GÜÇLEND‹R‹LM‹fi ALÜM‹NYUM KAPLI KAUÇUK 
ESASLI ELASTOMER‹K LEVHA ‹LE ISI YALITIMI 

Kanal yal›t›m› levha fleklinde, tamamen flexible, kapal› hücreli, bir yüzeyi kendinden yap›flkanl› takviyeli, bir
yüzü Güçlendirilmifl Alüminyum kapl› elastomerik kauçuk köpü¤ü malzeme.

Teknik özellikler:

Takviyeli File:

AL CLADDING Kaplama:

Uygulama:

Ürün ad›: (ODE R-FLEX AL CLAD DUCT veya Muadili)

Is› iletim katsay›s› -20oC’de  λ = 0,034 W/mK

0oC’de    λ = 0,036 W/mK

+20oC’de λ = 0,038 W/mK
Kullan›m S›cakl›¤› –200oC ile 85oC
Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1989 (Yang›na Kat›l›m’a) göre Class 0

BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1
Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 μgm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Takviye PES/PVA takviyeli
A¤›rl›¤› 70 gr/m2

Toplam kal›nl›k 0,08 mm
Adhezyon 15 N / 25mm 24 saat çelik plaka (Afera 4001)

Yap›flt›r›c›: Yal›t›m malzemesi silikon ka¤›d›ndan ç›kar›larak yüzeye yap›flt›r›l›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar›; 1 kat polypropilen, 1 kat alüminyum,
1 kat polyester film kapl› toplam 140 micron kal›nl›¤›nda 140 gr/m2 a¤›rl›¤›nda bantlarla ile 
kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.

Yap› 1 kat polypropilen, 1 kat Alüminyum, 1 kat Polyester film
Kal›nl›k 388 Micron
A¤›rl›k 446 gr/m2

Çekme Dayan›m› (Boyuna) 182 N/15mm (ISO 527-3)
(Enine) 170 N/15mm (ISO 527-3)

Kopma Boy Uzama (Boyuna) %35 (ISO 527-3)
(Enine) %40 (ISO 527-3)

Y›rt›lma Dayan›m (Boyuna) 155N/25mm (ISO 527-3)
(Enine) 182 N/25mm (ISO 527-3)

Su buhar› geçirgenli¤i 0,052 g/m2/d DIN 53122



5- BORU SUPPORT YALITIMI

‹ç k›sm› bas›nca dayan›kl› poliüretan köpük (yo¤unlu¤u 120 kg/m3), üzerinde elastomerik kauçuk köpü¤ü bulu-
nan, s›cak-so¤uk ak›flkan tafl›yan borularla konsolu aras›ndaki ›s› transferini kesmek, boruyu sabitlemek, titre-
flim yoluyla yay›lan sesin geçiflini engellemek için tafl›y›c› boru supportlar›n, iflyerine temini ve yerine montaj›.

Elastomerik kauçuk köpü¤ü:

Poliüretan köpük:

Ürün ad›: (ODE R-FLEX BORU SUPPORTU veya muadili)

›s› yal›t›m›
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Is› iletim katsay›s› -20oC’de  λ = 0,034 W/mK

0oC’de    λ = 0,036 W/mK

+20oC’de λ = 0,038 W/mK

Kullan›m S›cakl›¤› –200oC ile 116oC

Malzemenin su buhar› 
geçirgenli¤i

0,09 μgm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Is› iletim katsay›s› 0oC’de   λ = 0,036 W/mK

‹flletme S›cakl›¤› -45oC ile 110oC

Yo¤unlu¤u 120 kg/m3

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Bas›nç Dayan›m› 1350 kPa



6- SPL‹T T‹P‹ KL‹MA YALITIMI 

SPL‹T T‹P‹ KL‹MA YALITIMI ‹Ç‹N ELASTOMER‹K KAUÇUK KÖPÜ⁄Ü BORULAR

Boru yal›t›m› için kullan›lan, içi sürtünmeyi azaltmak için pudralanm›fl, ek yeri oluflturmadan uygulanabilen, ta-
mamen flexible, elastomerik kauçuk köpü¤ü malzeme.

Teknik özellikler:

Uygulama:
Kutusundan ç›kar›larak bak›r boru üzerine ek yeri oluflturmadan uygulan›r. Bak›r borunun; sadece 
bafllang›ç ve bitifl noktalar› orijinal kauçuk bant (ODE R-Flex 3mm*50mm) ile kaplan›r.

6-8-10-12-15-18-22-28 mm bak›r borular›n yal›t›m› için, 6-9-13mm kal›nl›klar›nda, yukar›daki özelliklere haiz
50*50*20 cm kutular içinde elastomerik kauçuk köpü¤ü borular

Ürün ad›: (ODE R-FLEX FR‹GO veya muadili)
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Is› iletim katsay›s› -20oC’de   λ = 0,035 W/mK 

Kullan›m S›cakl›¤› –200oC ile 116oC

Yang›n dayan›m› BS 476 Part 6 – 1987 (Yang›na kat›l›m) Göre Class 0’d›r.
BS 476 Part 7 – 1987 (Yüzeyde alev yay›lma h›z›) Göre Class 1’dir.

Malzemenin su buhar›
geçirgenli¤i

0,09 μgm/Nh

Su Buhar› Difüzyon Direnç 
Katsay›s›

μ > 7000

Korozyon Riski DIN 1988/7 Sertifikal›

G›da Sektörüne uygunluk DM 220 – 26.04.93
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C) FLEKS‹BLE HAVA KANALLARI

1- YALITIMSIZ KANALLAR 

2- ISI YALITIMLI KANALLAR

3- ISI VE SES YALITIMLI KANALLAR 

1- YALITIMSIZ KANALLAR 

TAMAMEN ESNEK (Fleksible) LAM‹NASYONLU HAVA KANALLARI

Düflük ve orta bas›nçta çal›flan ›s›tma, so¤utma, havaland›rma, iklimlendirme ve at›k gaz sistemleri için, özel
olarak dizayn edilmifl, çok amaçl› yal›t›ms›z flexible hava kanal›d›r. Çok katmanl› laminasyonlu alüminyum
malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel takviyesiyle üretilmifltir 

Teknik Özellikler:

Ürün ad›: (ODE DUCTFLEX ALU FD.70 veya muadili)

Konstrüksiyon Alüminyum

Toplam Kal›nl›k 74 mikron

Çap Aral›¤› φ 52mm φ 800mm

Standart Boy 10 m/kutu

Çal›flma S›cakl›¤› -30 °C /  +150 °C

Maksimum Hava Ak›fl H›z› 30m/s

Maksimum Kullan›m
Bas›nc›

3000 Pa

Atefle Tepki Alev yürütmez
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TAMAMEN ESNEK (Fleksible) LAM‹NASYONLU YANMAZ SINIFTA HAVA KANALLARI

Düflük ve orta bas›nçta çal›flan ›s›tma, so¤utma,havaland›rma,iklimlendirme ve at›k gaz sistemleri için, özel
olarak dizayn edilmifl, çok amaçl› yal›t›ms›z flexible hava kanal›d›r. Çok katmanl› laminasyonlu alüminyum
malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmifltir. Son derece yüksek esneme, bükül-
me ve s›k›flt›r›labilme özelli¤ine, yüksek s›cakl›k ve bas›nç dayan›m›na sahiptir. Yanmaz s›n›fta üretilmektedir.
Herhangi bir yang›n esnas›nda zehirli gaz ç›karacak zararl› madde içermez.

Teknik Özellikler:

Ürün ad›: (ODE DUCTFLEX ALU FD.70F veya muadili)

Konstrüksiyon Alüminyum

Toplam Kal›nl›k 74 mikron

Çap Aral›¤› φ 52mm - φ 800mm

Standart Boy 10 m/kutu

Çal›flma S›cakl›¤› -30 °C /  +150 °C

Maksimum Hava Ak›fl H›z› 30m/s

Maksimum Kullan›m
Bas›nc›

3000 Pa

Atefle Tepki Yanmaz
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2- ISI YALITIMLI KANALLAR

TAMAMEN ESNEK (Fleksible) ISI YALITIMLI HAVA KANALLARI

Is› yal›t›ml› alüminyum flexible hava kanallar›, düflük ve orta bas›nçta çal›flan ›s›tma, so¤utma, havaland›rma
ve iklimlendirme sistemleri için özel olarak dizayn edilmifltir. Çok katmanl› laminasyonlu alüminyum malzeme-
nin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle 25/50 mm kal›nl›¤›nda, 16 kg/m3 yo¤unlu¤unda cam yü-
nü ile üretilmifltir. Yal›t›m malzemesinin üzerine alüminyum bir d›fl ceket yani nem bariyeri giydirilmifltir. 

Son derece yüksek esneme, bükülme ve s›k›flt›r›labilme özelli¤ine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köfle birleflme
yerlerinde montaj› kolayd›r.

Teknik Özellikler:

Ürün ad›: (ODE DUCTFLEX ISO- ALU 70 veya muadili)

‹ç Flexible Konstrüksiyonu Alüminyum

‹ç Flexible Nominal Kal›nl›¤› 74 mikron

D›fl Ceket Konstrüksiyonu Alüminyum

D›fl Ceket Nominal Kal›nl›¤› 49 mikron

Yal›t›m 25/50 camyünü, 16 kg/m3

Çap Aral›¤› φ 52mm φ 800mm

Çal›flma S›cakl›¤› -30 °C / +150°C

Hava Ak›fl H›z› 30m/s

Çal›flma Bas›nc› 3000 Pa

Standart Boy 10 m/kutu

Atefle Tepki Alev yürütmez
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TAMAMEN ESNEK (Fleksible) YÜKSEK SICAKLIK VE BASINÇ DAYANIMINA SAH‹P YANMAZ SINIFTA ISI YALITIMLI
HAVA KANALLARI

Is› yal›t›ml› alüminyum flexible hava kanallar›, düflük ve orta bas›nçta çal›flan ›s›tma, so¤utma, havaland›rma
ve iklimlendirme sistemleri için özel olarak dizayn edilmifltir. Çok katmanl› laminasyonlu alüminyum malzeme-
nin yüksek gerilimli helezon çelik tel takviyesiyle 25/50 mm kal›nl›¤›nda, 16 kg/m3 yo¤unlu¤unda camyünü ile
üretilmifltir. Yal›t›m malzemesinin üzerine alüminyum bir d›fl ceket yani nem bariyeri giydirilmifltir.

Son derece yüksek esneme, bükülme ve s›k›flt›r›labilme özelli¤ine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köfle birleflme
yerlerinde montaj› kolayd›r.

Atefle karfl› direnci oldukça yüksek olup herhangi bir yang›n esnas›nda zehirli gaz ç›karacak zararl› madde
içermez.

Teknik Özellikler:

Ürün ad›: (ODE DUCTFLEX ISO- ALU 70.F veya muadili)

‹ç Flexible Konstrüksiyonu Alüminyum

‹ç Flexible Nominal Kal›nl›¤› 74 mikron

D›fl Ceket Konstrüksiyonu Alüminyum

D›fl Ceket Nominal Kal›nl›¤› 49 mikron

Yal›t›m 25/50 camyünü, 16 kg/m3

Çap Aral›¤› φ 52mm φ 800mm

Çal›flma S›cakl›¤› -30 °C / +250 °C

Hava Ak›fl H›z› 30m/s

Çal›flma Bas›nc› 3000 Pa

Standart Boy 10 m/kutu

Atefle Tepki Yanmaz



3- ISI VE SES YALITIMLI KANALLAR 

TAMAMEN ESNEK (Fleksible) ISI VE SES YALITIMLI HAVA KANALLARI

Is› ve ses yal›t›ml› alüminyum flexible hava kanallar›, düflük ve orta bas›nçta çal›flan ›s›tma, so¤utma, hava-
land›rma ve iklimlendirme sistemleri için özel olarak dizayn edilmifltir. Çok katmanl› laminasyonlu alüminyum
malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel takviyesiyle 25/50 mm kal›nl›¤›nda, 16 kg/m3 yo¤unlu¤unda
camyünü ile üretilmifltir. Yal›t›m malzemesinin üzerine alüminyum bir d›fl ceket yani nem bariyeri giydirilmifl-
tir. D›fl ceket s›zd›rmazd›r.

Son derece yüksek esneme, bükülme ve s›k›flt›r›labilme özelli¤ine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köfle birleflme
yerlerinde montaj› kolayd›r.

Atefle karfl› direnci oldukça yüksek olup herhangi bir yang›n esnas›nda zehirli gaz ç›karacak zararl› madde
içermez.

Teknik Özellikler:

Ürün ad›: (ODE DUCTFLEX SONO- ALU 70 veya muadili)

›s› yal›t›m›
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‹ç Flexible Konstrüksiyonu Alüminyum

‹ç Flexible Nominal Kal›nl›¤› 74 mikron

D›fl Ceket Konstrüksiyonu Alüminyum

D›fl Ceket Nominal Kal›nl›¤› 49 mikron

Yal›t›m 25/50 camyünü, 16 kg/m3

Çap Aral›¤› φ52mm - φ 800mm

Çal›flma S›cakl›¤› -30 °C / +150 °C

Hava Ak›fl H›z› 30m/s

Çal›flma Bas›nc› 2000 Pa

Standart Boy 10 m/kutu

Atefle Tepki Alev yürütmez



TAMAMEN ESNEK (Fleksible) YÜKSEK SICAKLIK VE BASINÇ DAYANIMINA SAH‹P YANMAZ SINIFTA ISI VE SES 
YALITIMLI HAVA KANALLARI

Is› ve ses yal›t›ml› alüminyum flexible hava kanallar›, düflük ve orta bas›nçta çal›flan ›s›tma, so¤utma, hava-
land›rma ve iklimlendirme sistemleri için özel olarak dizayn edilmifltir. Çok katmanl› laminasyonlu alüminyum
malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel takviyesiyle 25/50 mm kal›nl›¤›nda, 16 kg/m3 yo¤unlu¤unda
camyünü ile üretilmifltir. Yal›t›m malzemesinin üzerine alüminyum bir d›fl ceket yani nem bariyeri giydirilmifl-
tir. D›fl ceket s›zd›rmazd›r.

Son derece yüksek esneme, bükülme ve s›k›flt›r›labilme özelli¤ine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köfle birleflme
yerlerinde montaj› kolayd›r.

Teknik Özellikler:

Ürün ad›: (ODE DUCTFLEX SONO- ALU 70.F veya muadili)

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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‹ç Flexible Konstrüksiyonu Alüminyum

‹ç Flexible Nominal Kal›nl›¤› 74 mikron

D›fl Ceket Konstrüksiyonu Alüminyum

D›fl Ceket Nominal Kal›nl›¤› 49 mikron

Yal›t›m 25/50 camyünü, 16 kg/m3

Çap Aral›¤› φ 52mm - φ 800mm

Çal›flma S›cakl›¤› -30 °C / +250 °C

Hava Ak›fl H›z› 30m/s

Çal›flma Bas›nc› 2000 Pa

Standart Boy 10 m/kutu

Atefle Tepki Yanmaz



D)  POL‹ET‹LEN ISI YALITIM MALZEMELER‹

1- BORULARDA YALITIM

ISITMA – SO⁄UTMA – SIHHI TES‹SAT BORULARI VE ARMATÜRLER‹N‹N POL‹ET‹LEN ESASLI PREFABR‹K BORU
YALITIMI

Levha veya boru fleklinde, tamamen fleksible, kapal› hücreli, lif çözücülere ve atmosfere karfl› dayan›kl›, küf-
lenmeyen, korozyona sebep olan klorlar› bünyesinde bulundurmayan, biyolojik koflullardan etkilenmeyen,
çevreye ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeyen, ufalanma özelli¤i olmayan, kolay flekil verilebilen, polietilen esas-
l› tesisat yal›t›m malzemesi.

Teknik Özellikler:

Uygulama:

Her türlü vana, pislik tutucu, çekvalf, ventil ve benzer ekipmanlar›n yal›t›m›, 6-10-15-20-25-30 mm kal›nl›kla-
r›nda, yukar›daki özelliklere haiz polietilen levhalarla kendi yap›flt›r›c›s› ve kendinden yap›flkanl› bant kullan›-
larak uygulan›r.

Ürün ad›: (ODEFLEX veya muadili)
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Is› iletkenlik katsay›s› DIN 52613’e göre λ = 0,040 W/mK

Yo¤unlu¤u Borularda 35 kg/m3, levhalarda 40 kg/m3

‹flletme s›cakl›¤› Borularda –45oC ile 100oC  

Levhalarda –80oC ile 100oC
Yang›n dayan›m› DIN 4102’ye göre B1 s›n›f›

Hacimce su emme yüzdesi Borularda DIN 53428’e göre % 0,01 (24 saatlik)
Levhalarda ASTM C 2725 80’e göre % 0,25 (24 saatlik)

Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› Borularda DIN 52615’e göre μ > 6500’dir.
Levhalarda UNI 8054’e göre μ > 6470’dir.

Yap›flt›r›c›: Yal›t›m malzemesi yar›larak boruya geçirilir.Birleflim yüzeyleri kendi yap›flt›r›c›s›
(ODE KONFIX) sürülerek yap›flt›r›l›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar› kendinden yap›flkanl› bant (ODEbant) ile 
kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r
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2- HAVALANDIRMA KANALLARININ YALITIMI

• Ç›plak
• Kendinden yap›flkanl› ve alüminyum kapl›

HAVALANDIRMA KANALLARININ POL‹ET‹LEN ESASLI LEVHA ‹LE ISI YALITIMI

Levha fleklinde, tamamen fleksible, ondülesiz, kapal› hücreli, lif çözücülere ve atmosfere karfl› dayan›kl›, küf-
lenmeyen, korozyona sebep olan klorlar› bünyesinde bulundurmayan, biyolojik koflullardan etkilenmeyen,
çevreye ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeyen, ufalanma özelli¤i olmayan, kolay flekil verilebilen, polietilen esas-
l› tesisat ›s› yal›t›m malzemesi.

Teknik Özellikler:

Uygulama
Kanal›n kenarlar› ebad›nda 4 parça kesilir. Yap›flt›r›c› sürülür (Hem kanala hem de yal›t›m malzemesine) ya
da malzemenin kendinden yap›flkanl› tipleri de mevcuttur. Kenarlar› bindirilerek yap›flt›r›l›r. Daha sonra birle-
flim yerlerine bant çekilir.

Her türlü kanal kesidi, ak›flkan debi ve s›cakl›¤›na uygun olarak 6-10-15-20-25-30 mm kal›nl›klar›nda, yuka-
r›daki özelliklere haiz polietilen levhalarla kendi yap›flt›r›c›s› ve kendinden yap›flkanl› bant kullan›larak uygu-
lan›r.

Ürün ad›: (ODEFLEX ST veya muadili)

Is› iletkenlik katsay›s› ASTM C 518/80’e göre λ = 0,040 W/mK

Yo¤unluk 40 kg/ m3 (tolerans + 2 kg/m3 )

‹flletme s›cakl›¤› –80oC ile 100oC

Yang›n dayan›m› DIN 4102’ye göre B1 s›n›f›

Hacimce su emme yüzdesi ASTM C 2725/80’e göre % 0,25 (24 saatlik)

Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› UNI 8054’e göre μ > 6470’dir.

Temizlik : Kanallar toz, kir ve pastan ar›nd›r›lmal›d›r.

Yap›flt›r›c›: Kanal d›fl cidarlar›na (tüm yüzeylere özel yap›flt›r›c›) ODE KONFIX ile yap›flt›r›larak 
uygulanacakt›r. Sarfiyat 3-4 m2/lt

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar› kendinden yap›flkanl› PVC bant (ODEbant) ile 
kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
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HAVALANDIRMA KANALLARININ ALÜM‹NYUM KAPLI KEND‹NDEN YAPIfiKANLI POL‹ET‹LEN ESASLI LEVHA ‹LE ISI 
YALITIMI

Levha fleklinde, tamamen fleksible, kapal› hücreli, lif çözücülere ve atmosfere karfl› dayan›kl›, küflenmeyen,
korozyona sebep olan klorlar› bünyesinde bulundurmayan, biyolojik koflullardan etkilenmeyen, çevreye ve in-
san sa¤l›¤›na zarar vermeyen, ufalanma özelli¤i olmayan, kolay flekil verilebilen, bir yüzeyi alüminyum folyo
kapl›, di¤er yüzeyi kendinden yap›flkanl›, polietilen esasl› tesisat ›s› yal›t›m malzemesidir.

Teknik Özellikler:

ALÜM‹NYUM KAPLAMA:
Alüminyum kaplaman›n alt›nda d›fl etkenlere karfl› polietilen film tafl›y›c› olacakt›r. Alüminyum ve polietilen film
tafl›y›c›n›n kal›nl›¤› en az 65 mikron olacakt›r.

Uygulama:
Kanal›n kenarlar› ebad›nda 4 parça kesilir.Yap›flkan› koruyan silikonlu film ç›kar›l›r. Kenarlar› bindirilerek ya-
p›flt›r›l›r. Daha sonra birleflim yerlerine bant çekilir.

Her türlü kanal kesidi, ak›flkan debi ve s›cakl›¤›na uygun olarak 6-10-15-20-30 mm kal›nl›klar›nda, yukar›daki
özelliklere haiz alüminyum kapl› polietilen levhalar kendinden yap›flkanl› bant kullan›larak uygulan›r.

Ürün ad›: (ODEREFLEX KY veya muadili)

POL‹ET‹LEN YALITIM MALZEMES‹N‹N:

Is› iletkenlik katsay›s› λ = 0,040 W/mK  (ASTM C 518/80’e göre)

Yo¤unluk 35 kg/m3 (tolerans + 2 kg/m3)

‹flletme s›cakl›¤› –80oC ile 100oC

Yang›n dayan›m› DIN 4102’ye göre B1 s›n›f›

Hacimce su emme yüzdesi ASTM C 2725/80’e göre % 0,25 (24 saatlik)

Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› UNI 8054’e göre μ > 6470’dir.

Temizlik : Kanallar toz, kir ve pastan ar›nd›r›lmal›d›r.

Bant: Yap›flt›rma ifllemini takiben birleflim hatlar› kendinden yap›flkanl› alüminyum folyo bant ile 
kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
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E) YALITIM KAPLAMA S‹STEMLER‹

PVC YALITIM KAPLAMA S‹STEM‹

Is›tma ve so¤utma tesisatlar›nda, yal›t›ml› borular›n, hava kanallar›n›n, tanklar›n yal›t›mlar›n›n (Taflyünü, cam-
yünü, polietilen, kauçuk, poliüretan v.b.) kaplamas›nda kullan›lan, dirsek-te-kep ve rozetleri haz›r, özel plas-
tik perçin ve s›zd›rmazl›k bantlar› ile PVC yal›t›m kaplama sistemidir.

Teknik Özellikler:

Uygulama:
Boru çap› ve yal›t›m kal›nl›¤›na uygun olarak haz›rlanan PVC kaplamalar 2"e kadar 2cm, 2" üzerinde 3cm bin-
dirilir. Her 5cm’de bir plastik perçinle tutturulur.

Ürün ad›: (ODEPACK veya muadili)  

Is› iletkenlik katsay›s› λ = 0,16 W/mK

Yo¤unluk 1,38 gr/cm3

Kal›nl›k 0,35 mm

‹flletme s›cakl›¤› –20oC ile 70oC 

Bant
So¤utma sistemlerinde, perçinleme ifllemini takiben birleflim hatlar› kendinden yap›flkanl› PVC 
bant ile kaplanarak tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r. 2"e kadar 3 cm.lik, 2" üzerinde 5cm’lik kendinden 
yap›flkanl› PVC bant yap›flt›r›larak tam s›zd›rmazl›k sa¤lanmal›d›r.
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ALÜM‹NYUM (KEND‹NDEN YAPIfiKANLI) YALITIM KAPLAMA S‹STEM‹

Is›tma ve so¤utma tesisatlar›nda, yal›t›ml› borular›n, hava kanallar›n›n, tanklar›n yal›t›mlar›n›n (Taflyünü, cam-
yünü, polietilen, kauçuk, poliüretan v.b.) kaplamas›nda kullan›lan, kendinden yap›flkanl› yal›t›m kaplama sis-
temidir.

Teknik Özellikler:
Kaplama malzemesi kendinden yap›flkanl› olacakt›r.
Bina d›fl›nda rahatl›kla kullan›labilmesi için UV‘ye dayan›kl› olacakt›r.
Alüminyumun alt›ndaki tafl›y›c› polietilen film tabakas› bulunmal› ve darbelere dayan›m sa¤lamal›d›r.
Alüminyum folyo ve polietilen film tafl›y›c›n›n kal›nl›¤› toplam en az 65 mikron olacakt›r.
Su buhar› difüzyon direnç faktörü minimum μ = 100.000 olacakt›r. 
Rulo fleklinde ve 40cm geniflli¤inde olacakt›r.

Uygulama:
Kolay flekil ald›¤›ndan dirsek, T gibi flekilsiz yerlerde dahi rahatl›kla uygulanabilir.
Kendinden yap›flkanl› yüzeye ulaflmak için film s›yr›l›r. Daha sonra kalan kaplama malzemesi bir kat alümin-
yum film ve buna mukavemet sa¤layan bir kat polietilen filmden oluflmaktad›r. Silindirik ya da tüm düz yüzey-
lere rahatl›kla uygulanabilir.

Ürün ad›: (ODEFOLYO veya muadili)
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F) KL‹MA KANALLARININ AKUST‹K YALITIMI

KL‹MA KANALLARININ YANMAZ AKUST‹K KÖPÜK ‹LE SES YALITIMI

Klima kanallar›n›n akustik yal›t›m› için; kanal kesitleri ve hava debilerine uygun olarak seçilen kal›nl›klarda (6-
10-15-20-25-50 mm) yanmaz akustik köpük.

Teknik Özellikler:

Uygulama:

Tan›m› yap›lan yal›t›m malzemesinin ifl yerine temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere yerine uy-
gun montaj› ve teslimi.

NOT: Tüm de¤erler uluslararas› ba¤›ms›z laboratuarlardan al›nm›fl test raporlar› ile belgelenecektir.
Ürün ad›: (ODE NFAF veya muadili)

Is› iletkenlik katsay›s› λ = 0,048 W/mK

Yo¤unluk 75 kg/m3

Kullan›m s›cakl›¤› aral›¤› -40°C ile +110°C

Ses yutma katsay›s› (α) 0.18 –1.14 ( 500 Hz’de 10-25 mm kal›nl›klarda)

Yang›n dayan›m›
BS 476 Part 6 – Part 7’ye göre Class 0 olan, poliüretan köpük
esasl› yanmaz malzeme, kanal iç cidarlar›na özel yap›flt›r›c›s›

ODE KONFIX ile yap›flt›r›larak uygulanacakt›r.

Temizlik : Kanallar toz, kir ve pastan ar›nd›r›lmal›d›r.

Bant: Kanal iç cidarlar›na (tüm yüzeylere) özel yap›flt›r›c› UB 110 ile yap›flt›r›larak uygulanacakt›r.
(Sarfiyat 2 – 4 m2/lt)
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G) YANGIN YALITIM S‹STEMLER‹

KL‹MA KANALLARININ YANGINDAN KORUNMASI VE YANGIN DAYANIMININ ARTTIRILMASI 

Klima kanallar›n›n, yang›n an›ndaki deformasyonunu önlemek amac›yla, çelik ask› çubuklar ve delikli profil
traverslerden oluflan bir asma konstrüksiyon üzerine, çift kat olarak kaplanarak uygulanan, BS ve DIN norm-
lar›na ve B3 800 Avusturya Standard›’na (Ö-Norm) uygun olarak, 30-180 dakika (kal›nl›¤a ba¤l› olarak) yan-
g›n dayan›m› sa¤layabilen, direkt olarak boyanabilen, uygulama an›nda ufalanmayan – tozlanmayan, asbest
içermeyen, yanmaz cam elyaf› takviyeli, iki yüzü cam tülü kapl› alç› esasl› plakalar.

Teknik Özellikler:

Uygulama:
Çelik ask› çubuklar ve delikli profil traverslerden oluflan bir asma konstrüksiyon üzerine, çift kat olarak kap-
lanarak uygulan›r.

30 dakika yang›n dayan›m› için 2 x 15 mm
60 dakika yang›n dayan›m› için 2 x 15 mm
90 dakika yang›n dayan›m› için 2 x 20 mm

120 dakika yang›n dayan›m› için     2 x 25 mm uygulanacakt›r.

Tan›m› yap›lan yal›t›m malzemesinin ifl yerine temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere yerine uy-
gun montaj› ve teslimi.

NOT: Tüm de¤erler uluslararas› ba¤›ms›z laboratuarlardan al›nm›fl test raporlar› ile belgelenecektir.
Ürün ad›: (ODE KNAUF FIREBOARD veya muadili)

Yang›n dayan›m› DIN 4102’ye göre A1 S›n›f›

Yang›n dayan›m› DIN 4102’ye göre A1 S›n›f›

Köflebent Kanal›n her 1 m’si için 4 m köflebent

Derz band› Kanal›n her 1 m’si için 4 m ODE KNAUF Derz band›

Alç› Kanal ek yerlerinde 1m derz için 160 gr ODE KNAUF Perlit A Derz Macunu

Vida Her 170 mm’de bir adet borazan vida (25 – 35 – 45mm)
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H) ARMATÜR YALITIM S‹STEMLER‹

ARMATÜR (Vana-Pislik Tut.-Çekvalf vb) YALITIM CEKETLER‹

Is›tma ve so¤utma tesisatlar›nda, vana, pislik tutucu, çekvalf, vb armatürlerde ›s› kayb› ve yo¤uflmay› önle-

mek amac›yla kullan›lan, iç ve d›fl yüzeyleri 250oC’ye dayan›kl› silikonla kaplanm›fl cam kumafl›ndan imal, için-

de ›s›tma ve buhar tesisatlar›nda 750oC’ye dayan›kl› taflyünü, so¤utma tesisatlar›nda kauçuk köpü¤ü
(μ >7000) bulunan, suya, ya¤a, hafif asitlere, hava etkilerine dayan›kl›, bünyesinde karbon ve hidrojen içer-
meyen, kolay demonte olabilen, yap›flkan fermuarl› ve iki ucunda s›kma ipleri bulunan armatür yal›t›m ceket-
leridir.
Armatür yal›t›m ceketleri montaj flekli ve monte edilecek yerin uygunlu¤una göre üç çeflit imal edilmelidir.

Tip 0 : Boru yal›t›ms›z
Flanfllar dahil vanan›n bir flanfltan di¤erine yal›t›m›

Tip I : Tek tarafl› boru yal›t›ml›
Bir taraftan flanfl dahil di¤er taraftan da boruyu 10 cm saracak flekilde yal›t›m›

Tip II : Çift tarafl› boru yal›t›ml›
‹ki taraftan da boruyu 10 cm saracak flekilde vana yal›t›m›

Ürün ad›: (ODE VANA CEKET‹ veya muadili)

ARMATÜR (Vana-Pislik Tut.-Çekvalf vb) YALITIM KUTULARI

Is›tma ve so¤utma tesisatlar›nda, vana, pislik tutucu, çekvalf, vb armatürlerde ›s› kayb› ve yo¤uflmay› önle-
mek amac›yla kullan›lan, d›fl yüzeyi vana formunda üretilmifl PVC levha kapl›, kauçuk köpü¤ü (μ >7000)  bu-
lunan, suya, ya¤a, d›fl darbelere mukavim, kolay demonte olabilen, iki parçal›, sabitlemek için, küçük çaplar-
da kenarlar›nda tel ringleri bulunan, büyük çaplarda ise iki adet metal kelepçe ile monte edilen vana yal›t›m
kutular›d›r.

Ürün ad›: (ODEPACK VANA KUTULARI veya muadili)
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YAPI YALITIMI

A) M‹NERAL YÜN ESASLI ISI YALITIM MALZEMELER‹-CAMYÜNÜ

Ürün ad›: ODE STARFLEX ÇATI fi‹LTES‹ 

Çat› aras› döflemelerde ve sandviç çat› sistemlerinde, ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla kullan›lan camyünü esasl›
(TS 901-1 EN 13162 ) malzeme.

*Yo¤unlu¤u minimum 12 kg/m3, maximum 18 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari  -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) 2-5 m2K/W (TS 12667)

*(1200 mm x 10000mm) boyutlar›nda (TS EN 822) 

* Kal›nl›k 80-200 mm  (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Sar› / siyah camtülü, alüminyum folyo

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd < 0,055 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-
runmal›d›r.
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Ürün ad›: ODE STARFLEX DUVAR LEVHASI 

‹ki duvar eleman› aras›nda su itici silikonlu, ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla kullan›lan camyünü esasl› (TS 901-1
EN 13162 ) malzeme.

*Yo¤unlu¤u 22 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari  -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) 0,75 - 2,50 m2K/W (TS 12667)

*(1200 mm x 10000mm) boyutlar›nda (TS EN 822) 

*Kal›nl›k 30-100 mm (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Sar› / siyah camtülü, alüminyum folyo, su itici silikon katk›l›

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd <  0,033 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-
runmal›d›r.
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Ürün ad›: ODE STARFLEX ARA BÖLME LEVHASI 

Her çeflit bölme ve ara bölme duvarlar›nda ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla kullan›lan camyünü esasl› (TS 901-1
EN 13162 ) malzeme.

*Yo¤unlu¤u 22 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari  -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) minimum 1,25-2,50 m2K/W (TS 12667).

*(1200 mm x 10000mm) boyutlar›nda (TS EN 822)

* Kal›nl›k 50-100 mm  (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Sar› / siyah camtülü, alüminyum folyo

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd < 0,055 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-
runmal›d›r.
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Ürün ad›: ODE STARFLEX DUVAR PANEL‹ 

Su itici silikon katk›l›, d›fl duvarlar›n ›s› yal›t›m›nda kullan›lan camyünü esasl› malzeme (TS 901-1 EN 13162 ) 

*Yo¤unlu¤u 28 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) 1,25-2,50 m2K/W (TS 12667).

*(1200 mm x 10000mm) boyutlar›nda (TS EN 822) 

*Kal›nl›k 50-100 mm (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Sar› / siyah camtülü, su itici silikon katk›l›

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd < 0,055 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-
runmal›d›r.



Ürün ad›: ODE STARFLEX CEPHE PANEL‹ 

Su itici silikon katk›l› olarak, bina d›fl yüzeyinde ›s› yal›t›m› amac›yla kullan›lan camyünü esasl› (TS 901-1 EN
13162 ) malzeme.

*Yo¤unlu¤u 40 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) minimum 0,75-2,50 m2K/W (TS 12667).

*(1200 mm x 10000mm) boyutlar›nda (TS EN 822)

* Kal›nl›k 50-100 mm  (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Sar› / siyah camtülü, alüminyum folyo

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd < 0,055 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-
runmal›d›r.

›s› yal›t›m›
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Ürün ad›: ODE STARFLEX YÜZER DÖfiEME LEVHASI 

Kat aralar›nda, yüzer flap alt›nda ses yal›t›m› amac›yla kullan›lan camyünü esasl› malzeme  (TS 901-1 EN
13162 ).

*Yo¤unlu¤u 100 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) 0,38-0,75 m2K/W (TS 12667).

*(1200 mm x 10000mm) boyutlar›nda (TS EN 822) 

*Kal›nl›k 15-30 mm (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Sar› / siyah camtülü

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd < 0,016 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-
runmal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE STARFLEX STARPAN 

Radyatör, soba ve f›r›n gibi s›cakl›k kaynaklar› arkas›nda ›s› tutucu ve yans›t›c› olarak kullan›lan camyünü
esasl› (TS 901-1 EN 13162 ) malzeme.

*Yo¤unlu¤u 100 kg/m3 (TS 901 EN 1602)

*Yanmazl›k s›n›f› A1 s›n›f› (TS EN 13501-1)

*Is› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK (TS 12667)

*Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› μ = 1,1 

*Kullan›m s›cakl›¤› asgari  -50oC ve azami +250oC aral›¤›nda 

*Is› geçirgenlik direnci (R) 0,38 m2K/W (TS 12667).

*(550 mm x 900 mm) boyutlar›nda (TS EN 822) 

*Kal›nl›k 15 mm  (TS EN 823) 

*Laminasyon Tipleri; Sar› camtülü, alüminyum folyo

*Eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd < 0,016 m 

Depolama fiartlar›: Kuru ve iyi havaland›rmal› yerde depolanmal›; su, fiziksel hasar ve alev kaynaklar›ndan ko-
runmal›d›r.
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B) POL‹MER B‹TÜMLÜ ÖRTÜLER / MEMBRAN

Ürün ad›: ODE MEMBRAN- OPAL / OC 200

Teras ve temel uygulamalar› baflta olmak üzere tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP modifiye bitüm
esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB2-C-2-PE........................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m›  > 110oC ............................................................ (TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -5oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm)  > 300/200 ..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2/2 ........................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 2 mm ..............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt):  PE/PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- OPAL / OC 300

Teras ve temel uygulamalar› baflta olmak üzere tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP modifiye bitüm
esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB2-C-1-PE......................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m›  > 110oC ..........................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -5oC..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm)  > 400/300 ............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2/2 ......................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3 mm ............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt):  PE/PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.

• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.

• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- OPAL / OP 300

Teras ve temel uygulamalar› baflta olmak üzere tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP modifiye bitüm
esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB2-P-3-PE ........................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m›  > 110oC ..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -5oC ....................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ................................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 600/400 ................................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 30 / 30 ..................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3 mm ................................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ..........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- OPAL / OP 400

Teras ve temel uygulamalar› baflta olmak üzere tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP modifiye bitüm
esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB2-P-3-PE ..........................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 110oC................................................................ (TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -5oC ....................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ................................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 600/400..................................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 30 / 30 ....................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 4 mm ................................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ............................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- OPAL / OC 400 M

Teras ve temel uygulamalar› baflta olmak üzere tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP modifiye bitüm
esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB2-C-1-MIN......................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 110oC ..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -5oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 400/300 ..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2 / 2 ......................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3,5 mm ..........................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt):........................................................................MIN / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- OPAL / OP 400 M

Teras ve temel uygulamalar› baflta olmak üzere tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP modifiye bitüm
esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB2-P-3-MIN ......................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 110oC ..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -5oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 600/400................................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 30 / 30 ..................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3,5 mm ............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ........................................................................MIN / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

›s› yal›t›m›

312

�



Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GC 200 

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-C-2-PE ........................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 120oC ..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -10oC ................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm)  > 300/200 ..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2 / 2 ......................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 2 mm................................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ..........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GC 300 

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-C-1-PE ........................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 120oC...............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -10oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz .............................................................................. (TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 400/300................................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2 / 2 ......................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3 mm ..............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt):  PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GP 300 

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-P-2-PE .......................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 120oC.............................................................. (TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri < -10oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 800/600................................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35 ..................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 2 mm................................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ..........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GP 400 

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-P-2-PE ......................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 120oC ............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -10oC................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 800/600..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35 ................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 4 mm ............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GC 400 M

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-C-1-MIN....................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 120oC ............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri < -10oC ................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm)  > 400/300 ............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2 / 2 ....................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3,5 mm ..........................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ......................................................................MIN / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GP 400 M

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-P-2-MIN ....................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m›  > 120oC............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -10oC................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm)  > 800/600 ............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35 ................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3,5 mm ..........................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt):......................................................................MIN / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

›s› yal›t›m›
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GC 300 AL

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-C-1-AL ......................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 120oC..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri < -10oC..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 400/300 ..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2 / 2 ....................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3 mm ..............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ........................................................................AL / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GP 300 AL

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-P-2-AL ........................................................................TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 110oC ..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -10oC ................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 800/600 ..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35 ................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3mm ..............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ........................................................................AL  / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

›s› yal›t›m›
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GP 400 V

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-P-1-PE........................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› ≥ 120oC ..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri ≤ -10oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz.............................................................................. (TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) ≥ 1100/900..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35..................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 4 mm ..............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt):..........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- GRANAT / GP 400 F

Teras ve temel uygulamalar›n›n yan› s›ra tüm sanat yap›lar› ve tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen APP
modifiye bitüm esasl› malzeme (TS 11758-1).

*Tan›m›:  PB1-P-1-PE ......................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 120oC..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri < -10oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) >1100/900..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35 ................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 4 mm ..............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ........................................................................PE / PE 

*Bitki köklerine dayan›kl›l›k özelli¤i

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

›s› yal›t›m›
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- RUBIN / RC 200 

Tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen so¤uk iklim koflullar›na dayan›kl› SBS modifiye bitüm esasl› malze-
me (TS 11758-1).

*Tan›m›:  EB-C-1-PE..........................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 100oC ..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri < -20oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 400/300 ..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2 / 2 ......................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 2 mm ..............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ..........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- RUBIN / RC 300 

Tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen so¤uk iklim koflullar›na dayan›kl› SBS modifiye bitüm esasl› malze-
me (TS 11758-1).

*Tan›m›:  EB-C-1-PE ........................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 100oC..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri < -20oC..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 400/300 ..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2 / 2 ....................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3 mm ............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

›s› yal›t›m›
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- RUBIN / RP 300 

Tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen so¤uk iklim koflullar›na dayan›kl› SBS modifiye bitüm esasl› malze-
me (TS 11758-1).

*Tan›m›:  EB-P-2-PE ........................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 100oC ............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -20oC................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 800/600 ............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3 mm ............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt):........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- RUBIN / RP 400 

Tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen so¤uk iklim koflullar›na dayan›kl› SBS modifiye bitüm esasl› malze-
me (TS 11758-1).

*Tan›m›:  EB-P-2-PE..........................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 100oC ..............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri < -20oC ..................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ..............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm)  > 800/600 ..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35..................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 4 mm ..............................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ........................................................................PE / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- RUBIN / RC 400 M

Tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen so¤uk iklim koflullar›na dayan›kl› SBS modifiye bitüm esasl› malze-
me (TS 11758-1).

*Tan›m›:  EB1-C-1-MIN....................................................................(TS 11758-1)

*Camtülü tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m› > 100oC ............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri < -20oC ................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 400/300..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 2 / 2 ....................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3,5 mm ..........................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt): ......................................................................MIN / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

EK-2B Teknik Spesifikasyonlar
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Ürün ad›: ODE MEMBRAN- RUBIN / RP 400 M 

Tüm su yal›t›m detaylar›nda kullan›labilen so¤uk iklim koflullar›na dayan›kl› SBS modifiye bitüm esasl› malze-
me (TS 11758-1).

*Tan›m›:  EB1-P-2-MIN ....................................................................(TS 11758-1)

*Polyester keçe tafl›y›c›l› 

*S›cakl›k dayan›m›  > 100oC............................................................(TS 11758-1)

*So¤ukta bükülme de¤eri <  -20oC ................................................(TS-EN 1109)

*Su geçirimsiz ............................................................................(TS prEN 1928) 

*Çekme mukavemeti (Boy/En) (N/5cm) > 800/600..............................(TS 1908)

*Kopma uzamas› (Boy/En) (%) 35 / 35 ................................................(TS 1908) 

*Kal›nl›k 3,5 mm ..........................................................................(TS EN 1849-1) 

*Yüzey kaplama (Üst/Alt) ......................................................................MIN / PE 

Depolama fiartlar›:

• Rulolar direkt günefl ›fl›¤›ndan korunmal›d›r.

• Rulolar +5oC’nin alt›nda ve ya¤›fl alan aç›k alanlarda depolanmamal›d›r.
• Koyu renk örtüler gibi, alt›nda yüksek s›cakl›k oluflturabilecek ortamlardan uzak tutulmal›d›r.
• Ürün paketleri düz bir sat›h üzerinde depolanmal›, rulolar›n flekil de¤ifltirmesine yol açacak noktasal yük 

etkilerine maruz b›rak›lmamal›d›r.

›s› yal›t›m›
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_ Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan›larak haz›rlanm›fl olan bu standard›n, zamanla ortaya ç›kacak 
geliflme ve de¤iflikliklere uydurulmas› mümkün oldu¤undan, ilgililerin yay›nlar› izlemelerini ve standard›n 
uygulanmas›nda karfl›laflt›klar› aksakl›klar› enstitümüze iletmelerini rica ederiz. 

_ Bu standard› oluflturan Haz›rl›k Grubu üyesi de¤erli uzmanlar›n emeklerini; tasar›lar üzerinde görüfllerini 
bildirmek suretiyle yard›mc› olan bilim, kamu ve özel sektör kurulufllar› ile kiflilerin de¤erli katk›lar›n› 
flükranla anar›z. 

Kalite Sistem Belgesi 
‹malât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurulufllar›n sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standartlar›’na
uygun olarak kurmalar› durumunda TSE taraf›ndan verilen belgedir.

Türk Standardlar›na Uygunluk Markas› (TSE Markas›) 
TSE Markas›, üzerine veya ambalâj›na konuldu¤u mallar›n veya hizmetin ilgili Türk Standard›’na uygun oldu-
¤unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç›kt›¤›nda Türk Standardlar› Enstitüsü’nün garantisi
alt›nda oldu¤unu ifade eder. 

Kalite Uygunluk Markas› (TSEK Markas›) 
TSEK Markas›, üzerine veya ambalâj›na konuldu¤u mallar›n veya hizmetin henüz Türk standard› olmad›¤›n-
dan ilgili milletleraras› veya di¤er ülkelerin standardlar›na veya enstitü taraf›ndan kabul edilen teknik özellik-
lere uygun oldu¤unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç›kt›¤›nda Türk Standartlar› Enstitü-
sü’nün garantisi alt›nda oldu¤unu ifade eder. 

D‹KKAT!  
TS iflareti ve yan›nda yer alan say› tek bafl›na iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standard›na uygun üretildi-
¤ine dair üreticinin beyan›n› ifade eder. Türk Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan herhangi bir garanti söz konu-
su de¤ildir. 

Standartlar ve standardizasyon konusunda daha genifl bilgi enstitümüzden sa¤lanabilir. 

TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR. 
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Önsöz 

- Bu standart, Türk Standartlar› Enstitüsü’nün Mühendislik Hizmetleri ‹htisas Grubu’nca TS 825: 1998’in 
revizyonu olarak haz›rlanm›fl ve TSE Teknik Kurulu’nun 22 May›s 2008 tarihli toplant›s›nda kabul edilerek 
yay›m›na karar verilmifltir. 

- Bu standard›n daha önce yay›mlanm›fl bulunan bask›lar› geçersizdir. 

- Bu standard›n haz›rlanmas›nda, milli ihtiyaç ve imkanlar›m›z ön planda olmak üzere, milletleraras›
standartlar ve ekonomik iliflkilerimiz bulunan yabanc› ülkelerin standartlar›ndaki esaslar da göz önünde 
bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yak›nl›k ve benzerliklerin sa¤lanmas›na ve bu esaslar›n, 
ülkemiz flartlar› ile ba¤daflt›r›lmas›na çal›fl›lm›flt›r. 

- Bu standart son fleklini almadan önce; bilimsel kurulufllar, üretici/ imalatç› ve tüketici durumundaki 
konunun ilgilileri ile gerekli iflbirli¤i yap›lm›fl ve al›nan görüfllere göre olgunlaflt›r›lm›flt›r. 

- Bu standartta kullan›lan baz› kelime ve/veya ifadeler patent haklar›na konu olabilir. Böyle bir patent
hakk›n›n belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz. 



‹çindekiler 

0 KONU, TAR‹F, KAPSAM, AMAÇ VE UYGULAMA ALANI ................................................................................333 
0.1 Konu ....................................................................................................................................333 
0.2 Tarifler, Semboller ve Birimler ............................................................................................336
0.3 Kapsam................................................................................................................................336 
0.4 Amaç....................................................................................................................................336 
0.5 Uygulama Alan› ..................................................................................................................336 

1 GENEL AÇIKLAMALAR ........................................................................................................................337 
1.1 Binan›n Is›tma Enerjisi ‹htiyac›n› Etkileyen Faktörler............................................................337 
1.2 Y›ll›k Is›tma Enerjisi ‹htiyac› S›n›r De¤erleri ..........................................................................338 
1.3 Özel Hükümler ....................................................................................................................339

2 HESAP METODU ................................................................................................................................339
2.1 Temel Bilgiler ......................................................................................................................339
2.2 Genel Bilgiler ......................................................................................................................343

3 HESAP RAPORU ................................................................................................................................351
3.1 Birimler ................................................................................................................................351
3.2 Hesap raporu ......................................................................................................................351 

Ek A ..................................................................................................................................................365 
Ek B ..................................................................................................................................................367 
Ek C - Bütün derece gün bölgeleri için hesaplamalarda kullan›lacak olan ortalama

ayl›k günefl ›fl›n›m› fliddeti de¤erleri   [W/m2] ........................................................................................368 
Ek D - ‹llere göre derece gün bölgeleri ........................................................................................................369 
Ek E - Yap› malzeme ve bileflenlerinin birim hacim kütlesi, ›s›l iletkenlik

hesap de¤eri (λh)  ve su buhar› difüzyon direnç faktörü (μ) ......................................................................370 

Ek F - Yap› elemanlar›ndan buhar geçiflinin tahkiki ve s›n›rland›r›lmas›................................................................387 
Ek G - ‹llerin ve baz› ilçelerin ayl›k ortalama ba¤›l nem oranlar› (%) ....................................................................404 
Ek H ..................................................................................................................................................407 
Ek I (Bilgi için) - Binan›n özgül ›s› kayb› hesaplama çizelgesi ............................................................................408 
Ek J (Bilgi için) - Y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› hesaplama çizelgesi......................................................................409 
Ek K (Bilgi için) - Derece gün bölgelerine göre illerimiz....................................................................................410 
Kaynaklar ............................................................................................................................................411 

›s› yal›t›m›

332

�



333 �

EK-3 Türk Standard›

Binalarda Is› Yal›t›m Kurallar› 

0 Konu, tarif, kapsam, amaç ve uygulama alan› 

0.1 Konu 
Bu standart, binalarda net ›s›tma enerjisi ihtiyaçlar›n› hesaplama kurallar›na ve binalarda izin verilebilir en
yüksek ›s›tma enerjisi de¤erlerinin belirlenmesine dairdir. 

0.2 Tarifler, Semboller ve Birimler 

0.2.1 Tarifler 

0.2.1.1 Ayl›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› (Q›,ay)  

Is›tma sisteminden ›s›t›lan ortama bir ay içinde verilmesi gereken ›s› enerjisi miktar›. Birimi "Joule"dür. 

0.2.1.2 Y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› (Q›,y›l) 

Is›tma sisteminden ›s›t›lan ortama bir y›l içinde verilmesi gereken ›s› enerjisi miktar›. Birimi "Joule”dür. 

0.2.1.3 Binan›n özgül ›s› kayb› (H) 
‹ç ve d›fl ortamlar aras›nda 1 K s›cakl›k fark› olmas› durumunda, binan›n d›fl kabu¤undan iletim ve havalan-
d›rma yolu ile birim zamanda kaybedilen ›s› enerjisi miktar›. Birimi "Watt/Kelvin"dir. 

0.2.1.4 Ayl›k ortalama d›fl ortam s›cakl›¤› (ϑe) 

D›fl s›cakl›¤›n ayl›k ortalama de¤eri. Birimi “°C”dir. 

0.2.1.5 Ayl›k ortalama iç ortam s›cakl›¤› (ϑi) 

‹ç s›cakl›¤›n ayl›k ortalama de¤eri. Birimi “°C”dir.  

0.2.1.6 Binan›n iç ›s› kazançlar› (ϕi)  

Binan›n ›s›tma sisteminin d›fl›nda, ›s›t›lan ortam içinde bulunan ›s› kaynaklar›ndan, ›s›t›lan ortama birim zaman-
da yay›lan ›s› enerjisi miktar›. Birimi "Watt"t›r. 

0.2.1.7 Günefl enerjisi kazançlar› (ϕs) 

Is›t›lan ortama birim zamanda, do¤rudan ulaflan günefl enerjisi miktar›. Birimi "Watt"t›r. 

0.2.1.8 Kazanç kullan›m faktörü (η) 
‹ç ›s› kazançlar›n›n ve günefl enerjisi kazanc›n›n toplam›n›n ortam›n ›s›t›lmas›na olan katk› oran›. Birimsizdir. 

0.2.1.9 Bina kullan›m alan› (An) 

Binan›n net kullan›m alan›. Birimi “m2”dir.  

0.2.1.10 Binan›n ›s›t›lan brüt hacmi (Vbrüt) 

Binan›n ›s› kaybeden yüzeylerini çevreleyen ve d›fl kabu¤un ölçülerine göre hesaplanan hacim. Birimi “m3”tür. 

0.2.1.11 Binan›n ›s› kaybeden yüzeylerinin toplam alan› (Atop) 

D›fl duvar, tavan, taban/döfleme, pencere, kap› vb. yap› bileflenlerinin ›s› kaybeden yüzey alanlar›n›n d›fl öl-
çülere göre bulunan toplam›. Birimi “m2”dir. 
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0.2.1.12 Atop / Vbrüt oran› 

Is› kaybeden toplam yüzey alan›n›n (Atop), yap›n›n ›s›t›lan brüt hacmine (Vbrüt) oran›. Birimi “m-1”dir. 

0.2.1.13 Tek hacimli bina 
Binan›n tamam› için tek bir ortalama iç s›cakl›k al›narak hesaplama yap›lmas› hâlinde kullan›lan bina tan›mlanmas›. 

0.2.1.14 Birden fazla hacimli bina 
Binan›n farkl› amaçlarla kullan›lan birden fazla bölümünün iç s›cakl›k ortalamalar›n›n ayr› ayr› bulunmas› ve her bir bi-
na bölümü için ayr› ›s›tma enerjisi ihtiyac› hesaplamas› yap›lmas› durumu için kullan›lan binan›n tan›mlanmas›. Ri Re

0.2.2 Semboller ve birimler 

Sembol Aç›klama Birim
ρ Havan›n yo¤unlu¤u kg/m3

β Fanlar›n çal›flt›¤›, zaman oran› -
μ Su buhar› difüzyon direnç katsay›s› -
ϕ Ba¤›l nem -
η Verim, kazanç kullan›m faktörü -
λh Is›l iletkenlik hesap de¤eri W/m.K

φs,ay Ayl›k ortalama günefl enerjisi kazanc› W
φi,ay Ayl›k ortalama iç ›s› kazanc› W
ηv Havadan havaya ›s› geri kazan›m sisteminin verimi -

1/U Yap› bilefleninin toplam ›s›l geçirgenlik direnci m2.K/W

R,1/Λ Is›l geçirgenlik direnci m2.K/W
Re D›fl yüzey ›s›l iletim direnci (d›fl yüzeydeki ›s› tafl›n›m katsay›s›) m2.K/W
Ri ‹ç yüzey ›s›l iletim direnci (iç yüzeydeki ›s› tafl›n›m katsay›s›) m2.K/W
A Yap› elemanlar›n›n toplam alan› m2

AD D›fl duvar alan› m2

Ad D›fl hava ile temas eden taban›n/döflemenin alan› m2

Ads›c Düflük s›cakl›klardaki iç ortamlar ile temas eden yap› elemanlar›n›n alan› m2

Ai i yönündeki toplam pencere alan› m2

An Bina kullan›m alan› m2

Ap Pencere alan› m2

AT Tavan alan› m2

At Zemine oturan taban/döfleme alan› m2

Atop Binan›n ›s› kaybeden yüzeylerinin toplam alan› m2

c Havan›n özgül ›s›s› J/kgK
d Yap› bilefleninin kal›nl›¤› m
e Mekanik havaland›rma hesab›nda kullan›lacak olan  bina durum katsay›s› -
f Mekanik havaland›rma hesab›nda kullan›lacak olan  yüzey katsay›s› -
g Laboratuvar flartlar›nda ölçülen ve yüzeye dik gelen ›fl›n için günefl

enerjisi geçirme faktörü
-

gi,ay i yönündeki saydam elemanlar›n günefl enerjisi geçirme faktörü W/K
H Binan›n özgül ›s› kayb› W/K
Hv Havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› W/K
HT ‹letim ve tafl›n›m yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› W/K
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Sembol Aç›klama Birim
‹ Difüzyon ak›fl yo¤unlu¤u kg/m2h

Ii,ay i yönünde dik yüzeylere gelen ayl›k ortalama günefl ›fl›n›m› fliddeti W/m2

KKOay Kazanç / kay›p oran› -

n50 ‹ç ve d›fl ortamlar aras›nda 50 Pa bas›nç fark› varken hava de¤iflim oran› -
nh Hava de¤iflim oran› h-1
p K›smi su buhar› bas›nc› Pa
pd Yap› bilefleninin d›fl yüzeyiyle temas hâlinde olan havan›n su buhar› k›smi 

bas›nc›
Pa

pi Yap› bilefleninin oda içindeki yüzeyiyle temas hâlinde olan havan›n
su buhar› k›smi bas›nc›

Pa

ps T s›cakl›¤›ndaki, doymufl su buhar› bas›nc› Pa
psw Doymufl su buhar› bas›nc› Pa

q Is› ak›fl yo¤unlu¤u W/m2

Qay Ayl›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› Joule
Qy›l Y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› Joule
ri,ay i yönünde saydam yüzeylerin ayl›k ortalama gölgelenme faktörü -

t Zaman, (saniye olarak bir ay = 86400 x 30) s

ϑe Ayl›k ortalama d›fl ortam s›cakl›¤› °C 
ϑi Ayl›k ortalama iç ortam s›cakl›¤› °C 

ϑyd D›fl yüzey s›cakl›¤› °C 
ϑyi ‹ç yüzey s›cakl›¤› °C 

ϑyi, en düflük Kabul edilebilir en düflük iç yüzey s›cakl›¤› °C 
U Yap› bilefleninin ›s›l geçirgenlik katsay›s› W/m2K
Ud D›fl hava ile temas eden taban›n ›s›l geçirgenlik katsay›s› W/m2K
UD D›fl duvar›n ›s›l geçirgenlik katsay›s› W/m2K

Uds›c Düflük s›cakl›klardaki iç ortamlar ile temas eden yap› elemanlar›n›n ›s›l 
geçirgenlik katsay›s›

W/m2K

UP Pencerenin ›s›l geçirgenlik katsay›s› W/m2K
UT Tavan›n ›s›l geçirgenlik katsay›s› W/m2K
Ut Zemine oturan taban›n/döflemenin ›s›l geçirgenlik katsay›s› W/m2K
V0 Vantilâtörlerin çal›flmad›¤› durum için hacimce hava de¤iflim debisi m3/h

Vbrüt Binan›n ›s›t›lan brüt hacmi m3/h
VE Hava ç›k›fl debisi m3/h
Vf Vantilatörlerdeki ortalama hacimce hava de¤iflim debisi m3/h
Vh Havaland›r›lan hacim m3

V› Hacimce toplam hava de¤iflim debisi m3/h
VS Taze hava girifl debisi m3/h
g Birim alandan geçen su buhar› miktar› kg/(m2.s) 
Sd Su buhar› difüzyon-eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› -
ςp K›smi buhar bas›nc›na ba¤l› malzemenin su buhar› geçirgenli¤i kg/(m s Pa)
ςo K›smi buhar bas›nc›na ba¤l› havan›n su buhar› geçirgenli¤i kg/(m s Pa)
ν Havan›n birim hacmindeki nem miktar› kg/m3

Δv ‹ç ortam›n nem fazlal›¤›, vi - ve kg/m3

Δp ‹ç ortam›n buhar bas›nc› fazlal›¤›, pi – pd Pa
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0.3 Kapsam 
Yeni yap›lacak olan binalar: Bu standart, yeni infla edilecek binalar›n ›s›tma enerjisi ihtiyac›n› hesaplama kuralla-
r›n›, izin verilebilecek en yüksek ›s› kayb› de¤erlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunufl fleklini kapsar. Bu
kurallar pasif günefl enerjisi sistemlerini ihtiva eden binalarda kullan›lamaz.  

Mevcut binalar: Mevcut binalar›n tamam›nda veya ba¤›ms›z bölümlerinde yap›lacak olan esasl› tamir, tadil ve
eklemelerdeki uygulama yap›lacak olan bölümler için bu standartta verilen ›s›l geçirgenlik kat say›lar›na (Ek
A.3) eflit ya da daha küçük de¤erlerin sa¤lanmas› bak›m›ndan uyulmal›d›r.  

Standartta tan›mlanan hesap metodunun kullan›lmas› s›ras›nda gerekli olan baz› bilgiler, (yo¤uflma hesab› dâ-
hil) ekler hâlinde (Ek A - Ek J) standard›n sonuna eklenmifltir.
Bu standart, binalarda ›s›tma enerjisi ihtiyac›n›n hesab›na yönelik bir metod belirlemektedir. Di¤er amaçlarla
olan enerji ihtiyaçlar› bu standard›n kapsam› d›fl›ndad›r. 

0.4 Amaç 
Bu standard›n amac›, ülkemizdeki binalar›n ›s›t›lmas›nda kullan›lan enerji miktarlar›n› s›n›rlamak, dolay›s›yla
enerji tasarrufunu artt›rmak ve enerji ihtiyac›n›n hesaplanmas› s›ras›nda kullan›lacak standart hesap metodu-
nu ve de¤erlerini belirlemektir. Bu standart ayr›ca afla¤›daki amaçlarla da kullan›labilir: 

- Yeni yap›lacak bir binaya ait çeflitli tasar›m seçeneklerine bu standartta aç›klanan hesap metodunu ve 
de¤erlerini uygulayarak, ideal enerji performans›n› sa¤layacak tasar›m seçene¤ini belirlemek,  

- Mevcut binalar›n net ›s›tma enerjisi tüketimlerini belirlemek, 

- Mevcut bir binaya yenileme projesi uygulamadan önce, uygulanabilecek enerji tasarruf tedbirlerinin 
sa¤layaca¤› tasarruf miktarlar›n› belirlemek,  

- Bina sektörünü temsil edebilecek muhtelif binalar›n enerji ihtiyac›n› hesaplayarak, bina sektöründe 
gelecekteki enerji ihtiyac›n› milli seviyede tahmin etmek. 

0.5 Uygulama alan› 
Bu standart afla¤›da belirtilen binalarda uygulan›r: 

- Konutlar, 
- Yönetim binalar›, 
- ‹fl ve hizmet binalar›, 
- Otel, motel ve lokantalar,  
- Ö¤retim binalar›, 
- Tiyatro ve konser salonlar›, 
- K›fllalar, 
- Ceza ve tutuk evleri, 
- Müze ve galeriler, 
- Hava limanlar›, 
- Hastaneler, 
- Yüzme havuzlar›, 
- ‹malât ve atölye mahalleri, 
- Genel kullan›m amaçlar› dolay›s›yla iç s›cakl›klar› asgari 15oC olacak flekilde ›s›t›lan ifl yerleri ile endüstri 

ve sanayi binalar›, 
- Yukar›da belirtilen amaçlar›n birkaç›na yönelik olarak veya bunlara benzer amaçlar için kullan›lan binalar. 

NOT: Bu standartta y›ll›k ›s› ihtiyac› hesab›nda kullan›lacak olan; binalar›n iç s›cakl›k de¤erleri Madde B.1, d›fl
s›cakl›k de¤erleri Madde B.2, illerin bulundu¤u derece gün bölgeleri ise Ek D’de verilmifltir.  



1-GENEL AÇIKLAMALAR
‹nsanlar›n bar›nd›¤› veya çal›flt›¤› binalarda, s›cakl›k etkilerinden korunma, insan sa¤l›¤›, onar›m giderleri, ya-
k›t ekonomisi ve ilk yap›m giderleri yönlerinden önemlidir. 

- S›cakl›k etkilerinden yeterli olarak korunma, sa¤l›¤a uygun, bir iç iklimsel çevrenin sa¤lanmas›n›n temel flart›d›r.
- Hacimlerin ›s›tma enerjisi ihtiyac› ve bunu sa¤lamak için yap›lan ›s›tma giderleri hacmi çevreleyen 

bileflenlerin ›s› yal›t›m ve ›s› depolama özelliklerine ba¤l›d›r. 
- S›cakl›k etkilerinden yeterince korunma, hacmi çevreleyen yap› bileflenlerinin yüzeylerinde su buhar› 

yo¤uflmas›n› önler. Bileflenlerde s›cakl›k de¤iflimlerinin oluflturdu¤u hareketleri küçültür ve böylece 
yap›da bu olaydan ileri gelebilecek zararlar› önleyerek, yak›t giderlerini azaltmakla birlikte, binan›n bak›m 
ve onar›m giderlerini de azalt›r. 

- Binan›n projelendirme döneminde al›nacak önlemler (örne¤in, bina yerinin do¤ru seçilmesi) ›s›tma 
enerjisi ihtiyac›n› etkileyebilir. Rüzgâr etkisi alt›ndaki bir binada ›s› kayb›, komflu binalar, bitki ve a¤açlarla 
korunmufl olanlara oranla daha çoktur.

- Bina d›fl yüzeylerini büyütmenin ›s› kayb›n› da o oranda art›raca¤›, projelendirme döneminde göz önünde 
tutulmal›d›r. 

- Ayr›k bir binadaki ›s› kayb›, ayn› büyüklük ve inflaat biçiminde yap›lan bitiflik düzendeki baflka bir binaya 
göre daha fazlad›r. 

- Bir bina içindeki odalar›n birbiri ile olan iliflkisi (örne¤in, ›s›t›lan hacimlerin yan yana veya üst üste 
yerlefltirilmesi) büyük önem tafl›r. 

- Is› kayb›n› önlemek için, bina girifllerinde rüzgârl›k yap›lmal›d›r (d›fl kap›dan ayr› olarak kendili¤inden 
kapanan ikinci bir kap› düzeni). 

- Büyük pencere yüzeyleri, (çift yüzeyli pencere, bitiflik pencere, özel birlefltirilmifl çok katl› caml› pencere 
bile olsa) ›s› kayb›n› ço¤alt›r. Köfle odalarda, pencerelerin binan›n d›fl duvarlar›ndan yaln›z birinde 
olmas›, ›s› etkilerinden korunma yönünden daha do¤rudur. 

- Bacalar ve tesisat borular› d›fl duvarlar üzerinde bulunmamal›d›r. Bu önlem yak›ttan tam yararlanma, baca 
gazlar›n›n so¤umas›n›, bacan›n kurum tutmas›n›, tesisat borular›n›n donmas›n› önleme bak›mlar›ndan önemlidir.

- Duvar ve döflemelerin ›s› depolama özelli¤i, k›fl›n ›s›tman›n durmas› hâlinde çabuk bir so¤umay›, yaz›n da
özellikle günefl etkisi alt›nda bulunan hacimlerde, iç ortam hava s›cakl›¤›n›n gündüz saatlerinde afl›r› 
yükselmesini önlemek bak›m›ndan gereklidir. Is› depolama özelli¤i, yap› bilefleninin kütlesi ve yap›ld›¤› 
malzemenin özgül ›s›s› ile do¤ru orant›l›d›r. 

1.1 Binan›n Is›tma Enerjisi ‹htiyac›n› Etkileyen Faktörler 
Binan›n ›s›tma enerjisi ihtiyac›n› etkileyen faktörler afla¤›da aç›klanm›flt›r: 

- Bina özellikleri: ‹letim, tafl›n›m ve havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kay›plar› (varsa ›s› geri kazan›m›) 
ve ›s›l kapasite, 

- Is›tma sisteminin karakteristikleri: Özellikle kontrol sistemleri ve ›s›tma sisteminin, ›s›tma enerjisi ihtiyac›ndaki 
de¤iflmelere cevap verme süresi, 

- ‹ç iklim flartlar›: Binay› kullananlar›n istedi¤i s›cakl›k de¤eri, binan›n farkl› bölümlerinde ve günün farkl› 
zamanlar›nda bu s›cakl›k de¤erlerindeki de¤iflmeler, 

- D›fl iklim flartlar›: D›fl hava s›cakl›¤›, hakim rüzgâr›n yönü ve fliddeti, 
- ‹ç ›s› kazanç kaynaklar›: Is›tma sistemi d›fl›nda, ›s›tmaya katk›s› olan iç ›s› kaynaklar›, yemek piflirme, s›cak 

su elde etme, ayd›nlatma gibi amaçlarla kullan›lan ve ortama ›s› yayan çeflitli cihazlar ve insanlar,
- Günefl enerjisi: Pencere gibi saydam bina elemanlar›ndan ›s›t›lan mekâna do¤rudan ulaflan günefl

enerjisi miktar›. 
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Bu standartda belirtilen hesap metodunda, iletim, tafl›n›m ve havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kay›plar›
ile iç ›s› kazançlar› ve günefl enerjisi kazançlar› dikkate al›nm›flt›r. 

Bu standartda, yap› eleman›n› oluflturan malzemelerin su buhar› geçifline gösterdikleri dirence ve malzeme-
lerin s›ras›na ba¤l› olarak su buhar›n›n gaz hâlinden s›v› hâle geçmesi, yani yo¤uflmas› ihtimali oldu¤undan
malzemelerin ›s›l iletkenlik de¤erlerindeki kötüleflme Ek F’de tan›mlanan metodla tahkik edilmeli, yo¤uflma
varsa, Ek F ve Madde 2.5.7’de tan›mlanan s›n›rlar›n içerisinde kalmal›d›r.  

Is›tma enerjisi ihtiyac› ile, ›s›tma sisteminin net ç›kt›s› kastedilmektedir. Is›tma sisteminin dönüflüm verimi
1,00'den küçük olaca¤› ve da¤›t›m s›ras›nda bir miktar ›s› kay›plar› meydana gelebilece¤i için, sistemin ener-
ji girdisi bu de¤erden büyüktür.  

Hesap metodunda net iç ›s› kazançlar› ve net günefl enerjisi kazançlar› dikkate al›nm›flt›r. Bu sebeple kazanç-

lar›n toplam›, “›s› kazanc› kullan›m faktörü” ile çarp›l›r. 

1.2 Y›ll›k Is›tma Enerjisi ‹htiyac› S›n›r De¤erleri 

Bu standart, Madde 1.1’deki etkenlerin hesaba kat›lmas›yla binalar›n ›s›tma enerjisi ihtiyac›n›n hesapland›¤› bir

metod belirlemektedir. Bu metodla hesaplanan binan›n y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› Atop / Vbrüt oran›na göre;

Madde A.1 ve Madde A.2’de verilen de¤erleri aflmamal›d›r.  

Yeni binalar›n tasar›m› aflamas›nda, bu standartta verilen hesap metodu kullan›larak, binan›n enerji ihtiyac›

bu standartta verilen s›n›rlar› aflmayacak flekilde hesaplanmal› ve malzeme seçimi, eleman boyutland›r›lma-

s› ve ayr›nt›l› çözümlerinin de belirtildi¤i bir ›s› yal›t›m projesi haz›rlanmal›d›r. 

Özel durum 1: 

Belediye ve mücavir alan s›n›rlar› d›fl›nda köy nüfusuna kay›tl› ve köyde sürekli oturanlar›n d›fl›nda köy yerle-

flik alanlar› civar›nda ve mezralarda 2 kat’a kadar olan ve toplam döfleme alan› 100 m2’den küçük (d›fl hava-

ya aç›k balkon, teras, merdiven, geçit, ayd›nl›k vb. hariç) yeni binalardaki; 

a) Yap› bileflenlerinin ›s›l geçirgenlik katsay›lar›n›n (U), Madde A.3’te belirtilen yap› bileflenlerine ait U 

de¤erlerine eflit veya daha küçük olmas›, 

b) Toplam pencere alan›n›n, ›s› kaybeden d›fl duvar alan›n›n %12’sine eflit veya daha küçük olmas›, 

c) Bu flartlar› sa¤layan konstrüksiyonlar ve ayr›nt›lar›n mimari projede gösterilmesi hâlinde “›s› yal›t›m projesi” 

yap›lmas› flart› aranmaz. Bu durumda yukar›daki flartlar›n sa¤lad›¤›n› gösteren bir “›s› yal›t›m raporu” 

düzenlenmesi yeterli olacakt›r. Ancak, herhangi bir “U” de¤erinin Ek A.3’te verilen de¤erlerden daha 

büyük olmas› durumunda ise bu standartta verilen hesap metodu kullan›larak hesaplamalar yap›lmal›, Qy›l

de¤erinin Madde A.1 ve Madde A.2’de verilen QI de¤erinden daha küçük oldu¤u ispatlanmal› ve ›s› 

yal›t›m projesi haz›rlanmal›d›r. 

Mevcut binalarda yap›lacak olan esasl› tamir, tadil ve eklemelerde, bu standartta tavsiye edilen de¤er olarak

verilen ›s›l geçirgenlik katsay›lar› (U), mevcut binada uygulama yap›lacak olan bölümler için s›n›r de¤er ola-

rak kabul edilmelidir. Yal›t›m uygulamas› ile ilgili malzeme seçimi, eleman boyutland›r›lmas› ve ayr›nt›l› çözüm-

lerini içeren bir ›s› yal›t›m raporu haz›rlanarak belirtilmelidir. 

›s› yal›t›m›
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Özel durum 2:  
Is› kaybeden düfley d›fl yüzeylerinin toplam alan›n›n % 60’› ve üzerindeki oranlarda camlama yap›lan binalar-
da pencere sisteminin ›s›l geçirgenlik katsay›s›n›n (Up) 2,1 W/m2K olacak flekilde tasar›mlanmas› ve di¤er ›s›

kaybeden bölümlerinin ›s›l geçirgenlik katsay›lar›n›n Madde A.3’te verilen de¤erlerden % 25 daha küçük ol-
mas›n›n sa¤lanmas› durumunda bu binalar standarda uygun olarak kabul edilir. 

Söz konusu binalar için ›s› yal›t›m projesi ve hesaplamalar aynen yap›lacak olup, bu hesaplamalar içerisinde 
yukar›daki belirtilen flartlar›n yerine getirildi¤i ayr›ca gösterilmelidir. Bununla birlikte, yaz aylar›ndaki istenme-
yen günefl enerjisi kazançlar›n›n da tasar›m s›ras›nda dikkate al›nmas› uygun olur.  

1.3 Özel Hükümler 
_ Çok katl› olarak infla edilecek olan binalar›n ba¤›ms›z ara döflemeleri ile komflu duvarlar› ›s›t›lmayan iç 

hacimlere bitiflik taban ve duvar gibi düflünülerek, R direnci en az 0,8 m2.K/W olacak flekilde hesaplanmal› 
ve yal›t›lmal›d›r. Bu hesaplama, binan›n iç ›s› al›flverifli kapsam›nda de¤erlendirilece¤inden ›s›tma enerjisi 
ihtiyac› hesaplamalar›nda dikkate al›nmaz. 

_ Is› yal›t›m hesab› yap›lan yeni binalarda; ›s›t›lan hacimleri ay›ran duvar, döfleme ve/veya taban ile tavan 
ve/veya çat›lar için al›nacak U de¤erlerinden herhangi biri veya birkaç›n›n Madde A.3’te tavsiye edilen 
de¤erlerden % 25 daha büyük olmas› durumunda,  di¤er U de¤erlerinden biri ya da bir kaç› için seçilecek 
de¤er/de¤erler standartta tavsiye edilen de¤erin/de¤erlerin % 25’inden daha düflük olmamal›d›r. Bu 
durum tavsiye edilen de¤erlerin % 25’inden daha düflük de¤erlerin seçilerek uygulanmas› için bir engel 
de¤ildir. Ancak bu paragrafta belirtilen özel durum nedeniyle, binan›n ›s› kaybeden söz konusu yap› 
bileflenlerinden herhangi birinin veya bir kaç›n›n tavsiye edilen de¤erin/de¤erlerin % 25’inden daha düflük 
olarak uygulanmas› durumunda bile, standartta verilen hesaplama metodu içerisinde kullan›lacak olan 
de¤er için, tavsiye edilen de¤ere göre % 25 oran›nda düflük olarak tasar›mland›¤› varsay›larak 
hesaplamaya yans›t›lmal›d›r. 

_ Merkezi sistemle ›s›t›lan binalardaki s›cak ak›flkan› ileten ana da¤›t›m (tesisat) borular›, ekonomik yal›t›m 
kal›nl›¤› hesaplanarak uygun flekilde yal›t›lmal›d›r. 

_ Kolon kal›nl›klar›n›n (d) hesaplanmas›nda kolonun ba¤l› bulundu¤u kirifl ile birleflti¤i yerdeki betonarme
kirifl kal›nl›¤› ayn› zamanda kolon kal›nl›¤› olarak al›nacak olup, kolon kal›nl›¤›n›n kirifl kal›nl›¤›ndan daha 
fazla olmas› dikkate al›nmaz.  

_ D›fl yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kirifl, hat›l ve perde duvar vb.) mutlaka 
yal›t›lmal›d›r.  

2-HESAP METODU 

2.1 Temel Bilgiler 
2.1.1 Is›l Geçirgenlik Direncinin (R) Hesaplanmas› 
2.1.1.1 Tek tabakal› Yap› Bileflenleri 
Is›l geçirgenlik direnci (R) eflitlik 1’de belirtildi¤i gibi, yap› bilefleninin kal›nl›k (d) de¤erinin, ›s›l iletkenlik he-
sap de¤erine (λh) bölünmesi ile hesaplan›r. “λh” de¤erleri Ek E’de liste hâlinde verilmifltir. 

........................................................................................................................................(1)  



Burada; 
R : Is›l geçirgenlik direnci (m2.K/W), 
d : Yap› bilefleninin kal›nl›¤› (m), 
λh : Is›l iletkenlik hesap de¤eri (W/m.K)‘dir. 

2.1.1.2 Çok Tabakal› Yap› Bileflenleri 
Çok tabakal› yap› bileflenlerinde ›s›l geçirgenlik direnci (R), tek tek yap› eleman› kal›nl›klar› (d1,d2....dn) ve bu

yap› elemanlar›n›n, ›s›l iletkenlik hesap de¤erleri (λh1, λh2,λhn) kullan›larak eflitlik 2 ile hesaplan›r. 

..............................................................................................................(2) 

2.1.2 Toplam Is›l Geçirgenlik Direncinin (1/U) Hesaplanmas› 
Bir yap› bilefleninin toplam ›s›l geçirgenlik direnci (1/U), yap› bileflenlerinin ›s›l geçirgenlik dirençlerine (R), yü-
zeysel ›s›l iletim direnç de¤erleri (Ri, Re) eklenerek eflitlik 3’e göre hesaplan›r.  

..................................................................................................................(3) 

Burada; 
1/ U : Yap› bilefleninin toplam ›s›l geçirgenlik direnci (m2.K/W), 
Ri : ‹ç yüzeyin yüzeysel ›s›l iletim direnci (m2.K/W), 

Re : D›fl yüzeyin yüzeysel ›s›l iletim direnci (m2.K/W)‘dir. 

2.1.3 Toplam Is›l Geçirgenlik Katsay›s›n›n (U) Hesaplanmas› 

2.1.3.1 Tek Tabakal› ve Çok Tabakal› Yap› Bileflenleri 
Bir yap› bilefleninin toplam ›s›l geçirgenlik katsay›s› (U), eflitlik 3’teki denklemin aritmetik tersi al›narak eflitlik 
4’e göre hesaplan›r. 

......................................................................................................................(4) 

Burada ; 
U : Yap› bilefleninin toplam ›s›l geçirgenlik katsay›s› (W/m2.K)’d›r. 

2.1.4 Yüzeysel Is›l ‹letim Direnci (tafl›n›m) 
Yap› elemanlar›n›n iç ve d›fl yüzeylerindeki yüzeysel ›s›l iletim direnç de¤erleri için, Çizelge 1’de verilen Ri ve

Re de¤erleri kullan›lmal›d›r. 

›s› yal›t›m›
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Çizelge 1 Hesaplanm›fl Yüzeysel Is›l ‹letim (tafl›n›m) Direnç De¤erleri 

fiekil 1: Yap› bileflenlerinin tasar›m ve yerleflimi (numaralar Çizelge 1’deki s›ra numaralar›na göre verilmifltir) 

2.1.5 Asmolen ve Benzeri Boflluklu Bitiflik Yüzeyli Yap› Bileflenleri  
Farkl› ›s›l geçirgenlik dirençlerine sahip birkaç bitiflik tabakadan oluflan bir yap› bilefleni söz konusu oldu¤un-
da, daha kesin bir do¤rulama gerçeklefltirilmedikçe, ortalama ›s›l geçirgenlik direnci (R), yap› elemanlar›n›n
uzunluk oranlar›na göre (L1/L, L2/L,.....Ln/L) eflitlik 5 kullan›larak hesaplan›r. 

S›ra 
No

Yap› bilefleni tipi 3)

Yüzeysel ›s›l iletim direnci 1) 2)

Ri

(m2K / W)
Re

(m2K / W)
1 D›fl duvar ( S›ra no 2‘de verilenin d›fl›ndaki d›fl duvarlar)  

0,13 

0,04 

2 Arkadan havaland›r›lan giydirme cepheli4) d›fl duvarlar, ›s› yal›t›m› 
yap›lmayan tavan aras›n› ay›ran alçak duvarlar

0,08 

3 Daireler aras›ndaki ay›r›c› duvarlar, merdiven duvar›, farkl› kullan›m 
amaçl› çal›flma odalar›n› ay›ran duvarlar, sürekli olarak ›s›t›lmayan 
mekânlara bitiflik bölme duvar›, ›s› yal›t›ml› tavan aras›na bitiflik 
alçak duvar

5)

4 Toprak temasl› d›fl duvar 0

5 Bir yaflama mekân›n›n d›fl hava ile s›n›r›n› oluflturan yatay veya 
e¤imli, yukar›da yer alan (havaland›r›lmayan çat›) tavan veya çat› 0,13

0,04

6 Kullan›lmayan bir tavan aras› veya havaland›r›lan bir mekân 
alt›ndaki tavan (havaland›r›lan çat› kabu¤u)

0,08

7 Daireler aras› ay›r›c› taban veya farkl› kullan›m  amaçl›
çal›flma odalar›n› ay›ran taban

7.1 Afla¤›dan yukar›ya ›s› ak›fl› olmas› hâlinde 0,13 5)

7.2 Yukar›dan afla¤›ya ›s› ak›fl› olmas› hâlinde 0,17

8 Bodrum tavan›

0,17

5)

9 Bir yaflama mekân›n›n d›fl hava ile s›n›r›n› oluflturan ç›kma tabanlar› 0,04

10 Alt›nda bodrum olmayan bir yaflama mekân›n›n zemine oturan taban› 0

1) Basitlefltirmek amac›yla bütün durumlarda Ri =0,13 m2K/W ve 4 ve 10’uncu s›radaki durumlar hariç 
olmak üzere Re = 0,04 m2K/W de¤erleri hesaplamalarda kullan›labilir. 

2) Yap› elemanlar›ndan buhar geçiflinin tahkiki ve s›n›rland›r›lmas› ile ilgili hesaplamalarda kullan›lacak olan
iç ve d›fl yüzeysel ›s›l iletim direnci için Madde 2.4.6’ya bak›n›z. 

3) Yap› bileflenlerinin bina üzerindeki konumlar› için fiekil 1’e bak›n›z. 
4) Hava boflluklu sandviç duvarlarda S›ra no 1’de verilen de¤erler  kullan›l›r. 
5) Yap› bilefleninin iç mekânda yer almas› durumunda, hesaplamalarda iç ve d›fl yüzey ›s›l iletim direnç  

de¤erleri ayn› kabul edilmelidir. 
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Önemli Not: Bu tür malzemeler için yo¤uflma tahkiki hesaplamalar› (Ek F) yap›l›rken, afla¤›daki 5 no’lu eflitli¤e
göre hesaplanan ortalama ›s›l geçirgenlik direnci kullan›lamaz. Bu durumda 1 no’lu eflitli¤e göre bulunan R1,

R2, R3,...Rn dirençlerinden en küçük olan› dikkate al›nmal› ve hesaba kat›lmal›d›r.   

. ..................................................................................(5) 

Burada ;  
R : Is›l geçirgenlik direnci (m2.K/W), 
L : Yap› elemanlar›n›n toplam uzunlu¤u (m), 
L1...Ln : 1’den n’ye kadar olan yap› elemanlar›n›n uzunlu¤u (m),  

(L1...Ln)/L : Uzunluk oran› (birimsiz)’dir.  

Örnek: 

Bu örnekte, malzemenin e¤iminden kaynaklanan küçük sapmalar ihmal edilerek meydana gelen 3 farkl› ›s›l 
geçirgenlik direnci afla¤›daki gibi hesaplanabilir. 

Is›tma enerjisi hesab›nda kullan›lacak olan yap› eleman›n›n ortalama ›s›l geçirgenlik direnci, 

eflitli¤i ile elde edilir.

Yo¤uflma tahkiki hesaplamalar›nda en küçük ›s›l geçirgenlik direnci (bu örnekte R3) kullan›lmal›d›r. Birkaç bi-
tiflik tabakadan oluflan bir yap› bilefleninin ortalama ›s›l geçirgenlik direnci (R), 4 no'lu eflitlikten al›nan toplam
›s›l geçirgenlik katsay›s› (U) ile, eflitlik 6’ya göre hesaplan›r. 

.................................................................................................................... (6) 
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Çizelge 2 Hava Tabakalar›n›n Is›l Geçirgenlik Direnci Hesap De¤erleri 

2.1.6 Yap› Bilefleninin Is› Kayb› Hesab› 
Kararl› durumdaki bir ›s› ak›fl yo¤unlu¤u (q), eflitlik 7’ye göre hesaplan›r. 

q=U.(ϑi - ϑe) ................................................................................................(7) 

Burada;  

q : Is› ak›fl yo¤unlu¤u (W/m2), 
ϑi : ‹ç ortam s›cakl›¤› (°C), 

ϑe : D›fl ortam s›cakl›¤› (°C), 

U : Yap› bilefleninin toplam ›s›l geçirgenlik katsay›s› (W/m2.K)’d›r. 

2.2 Genel Bilgiler 
Yeterli seviyede ›s› yal›t›m› sa¤lanm›fl bir binada, ›s›tma periyodunda, iç ortamda belli bir iç s›cakl›¤› (ϑi)  sa¤-

lamak için gereken ›s› enerjisinin bir k›sm› iç kaynaklardan ve günefl enerjisinden sa¤lan›r. Kalan miktar›n ›s›t-
ma sistemi taraf›ndan iç ortama verilmesi gerekir. Afla¤›da tan›mlanan hesap metodu kullan›larak, ›s›tma sis-
teminin iç ortama vermesi gereken ›s› enerjisi miktar› belirlenir. Y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› olarak tan›mlanan
bu miktar, toplam kay›plardan günefl enerjisi kazançlar› ve iç ›s› kazançlar› ç›kart›larak hesaplan›r.  

Tan›mlanan hesap metodunda, y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› ›s›tma dönemini kapsayan ayl›k ›s›tma enerjisi ih-
tiyaçlar›n›n toplanmas› ile bulunur. Böylece binan›n ›s›l performans›n›n gerçe¤e daha yak›n bir flekilde de¤er-
lendirilmesi mümkün olacakt›r. Ayr›ca, tasar›mc›ya, önerdi¤i tasar›m›n günefl enerjisinden faydalanma kapa-
sitesini de¤erlendirme imkân› sa¤layacakt›r. 

Hesap metodunda ›s›t›lan ortam›n s›n›rlar›, bu ortam› d›fl ortamdan ve e¤er varsa ›s›t›lmayan ortamlardan ay›-
ran duvar, döfleme, çat›, kap› ve pencereden oluflur. Hesaplamalarda d›fltan d›fla ölçüler kullan›l›r. E¤er bi-
nan›n tamam› ayn› s›cakl›¤a kadar ›s›t›l›yorsa veya ortamlar aras›ndaki s›cakl›k fark› 4 K'den fazla de¤il ise,
binan›n tamam› için ortalama bir iç s›cakl›k de¤eri hesaplanarak bina tek hacimli olarak ele al›n›r ve ›s›tma

Hava tabakas›n›n

S›ra 
No

Durumu Kal›nl›¤› (d)
mm

Is›l iletkenlik direnci (R) 
m2K/W

1 Düfley

> 10 0,14

11 – 20 0,16

21 – 50 0,18

51 – 100 0,17

100 > 0,16

2 Yatay (›s› ak›fl› afla¤›dan yukar›ya) 
< 10 0,14

11 – 20 0,15

20 > 0,16

3 Yatay (›s› ak›fl› yukar›dan afla¤›ya)
< 10 0,15

11 – 20 0,18

20 > 0,21
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enerjisi ihtiyac› Madde 2.2.1’de aç›klanan metod uygulanarak hesaplan›r. Aksi takdirde farkl› ›s›tma bölgele-
rinin s›n›rlar› belirlenmeli ve hesaplar Madde 2.2.2’ye göre yap›lmal›d›r.  Bu standartta de¤iflik bina tipleri için
›s›tma enerjisi ihtiyac›nda kullan›lacak olan ortalama iç s›cakl›klar Ek B, Madde B.1’de verilmifl olup, bina için-
deki bölümler (banyo, mutfak, ofis, vb.) ortalama s›cakl›k hesab›nda dikkate al›nmaz. 

2.2.1 Tek Hacimli Bina ‹çin Y›ll›k Is›tma Enerjisi ‹htiyac›n›n Hesab› 
Binalarda tek bina bölümü için y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› afla¤›daki eflitlik ile hesaplan›r. 

Qy›l = ∑Qay ................................................................................................(8) 

Qay = [H(ϑi - ϑe) - ηay (φi,ay + φs,ay)].t ............................................................(9)  

Burada; 
Qy›l : Y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› ........................................................(Joule), 

Qay : Ayl›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› ........................................................(Joule), 

H : Binan›n özgül ›s› kayb› ................................................................(W/K), 

ϑi : Ayl›k ortalama iç s›cakl›k ................................................................(°C), 

ϑe : Ayl›k ortalama d›fl s›cakl›k ..............................................................(°C), 

ηay : Kazançlar için ayl›k ortalama kullan›m faktörü ......................(Birimsiz), 

φi,ay : Ayl›k ortalama iç kazançlar  (sabit al›nabilir) ..................................(W), 

φs,ay : Ayl›k ortalama günefl enerjisi kazanc› ............................................(W), 

t : Zaman, (saniye olarak bir ay = 86400 x 30) ..............................(s)’dir.  

NOT: 9 no’lu eflitlikte köfleli parantez içindeki ifadenin pozitif oldu¤u aylar için toplama yap›lacakt›r. 
Negatif olan aylar dikkate al›nmaz. 

Hesaplamalar afla¤›da verilen ifllem s›ras›na göre yap›lmal›d›r: 

a) Is›t›lan ortam›n s›n›rlar› ve gerekli ise farkl› s›cakl›ktaki bölgelerin veya ›s›t›lmayan ortamlar›n s›n›rlar›

belirlenir. 

b) Tek hacimli bir binada, binan›n özgül ›s› kayb› (H) hesaplanmal›d›r (Madde 2.2.1.1). 

c) Ayl›k ortalama iç s›cakl›klar (ϑi)  Ek B, Madde B.1’den al›nmal›d›r. 

d) Ayl›k ortalama d›fl s›cakl›klar (ϑe)  Ek B, Madde B.2’den al›nmal›d›r. 

e) Ayl›k iletim ve havaland›rma ile ›s› kayb› “[H(ϑi-ϑe)]” eflitli¤i kullan›larak hesaplanmal›d›r. 

f) Ayl›k ortalama iç kazançlar (φi,ay) hesaplanmal›d›r (Madde 2.2.1.2). 

g) Ayl›k ortalama günefl enerjisi kazançlar› (φs,ay) hesaplanmal›d›r (Madde 2.2.1.3). Hesap s›ras›nda 

kullan›lacak (Ii,ay) de¤erleri Ek C’den al›nmal›d›r. 

h) Ayl›k ortalama d›fl s›cakl›k de¤erleri kullan›larak ayl›k kazanç/kay›p oran› (KKO) ve ›s› kazanc› yararlanma 

faktörü (ηay)  hesaplanmal›d›r (Madde 2.2.1.4). 

i) Ayl›k ortalama de¤erler kullan›larak, “[ηay (φi,ay + φs,ay)]”eflitli¤i ile faydal› kazançlar “W” cinsinden 

hesaplanmal›d›r. 

j) Ayl›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› eflitlik (9)’a göre hesaplanmal›d›r.  

k) Y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› eflitlik (8)’e göre hesaplanmal›d›r. 

Is›t›lan binan›n bölümlerinde farkl› s›cakl›klar isteniyorsa, hesap Madde 2.2.3’te verilen metodlardan birine 

göre yap›lmal›d›r.  



2.2.1.1 Binan›n Özgül Is› Kayb›n›n Hesab› 
Binan›n özgül ›s› kayb› (H), iletim ve tafl›n›m yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› (HT) ve havaland›rma yoluyla 

gerçekleflen ›s› kayb›n›n (Hv) toplanmas› ile bulunur. 

H = HT + Hv ....................................................................................................................................(10) 

2.2.1.1.1 ‹letim ve Tafl›n›m Yoluyla Gerçekleflen Is› Kayb›n›n Hesab› 
‹letim ve tafl›n›m yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› (11) no’lu eflitlikle hesaplan›r. Bu eflitlikde yap› elemanlar›n›n
bünyesinden iletilen ›s› kayb›na, varsa ›s› köprülerinden iletilen ›s› kayb› eklenir. Is› köprüsü, bitiflik yüzeye gö-
re bileflimi de¤iflik, ›s› kayb› binan›n ortalama ›s› kayb›ndan daha yüksek ve k›fl›n kararl› durum için iç yüzey
s›cakl›¤›n›n daha düflük oldu¤u bölümdür.  

HT = ΣAU + l Ul ..............................................................................................................................(11) 

ΣAU = UDAD + Up.Ap + Uk.Ak + 0.8 UT.AT + 0.5 UtAt + UdAd + 0.5 UdsAds ..................................(12) 

Burada; 
UD : D›fl duvar›n ›s›l geçirgenlik katsay›s› ....................................................................................W/m2K, 

Up : Pencerenin ›s›l geçirgenlik katsay›s› ....................................................................................W/m2K, 

Uk : D›fl kap›n›n ›s›l geçirgenlik katsay›s› ....................................................................................W/m2K, 

UT : Tavan›n ›s›l geçirgenlik katsay›s› ..........................................................................................W/m2K, 

Ut : Zemine oturan taban›n /döflemenin ›s›l geçirgenlik katsay›s› ..............................................W/m2K, 

Ud : D›fl hava ile temas eden taban›n ›s›l geçirgenlik katsay›s› ..................................................W/m2K, 

Uds : Düflük s›cakl›klardaki iç ortamlar ile temas eden yap› elemanlar›n›n 

›s›l geçirgenlik katsay›s› ........................................................................................................W/m2K, 
AD : D›fl duvar›n alan› ..................................................................................................................m2, 

Ap : Pencerenin alan› ..................................................................................................................m2, 

Ak : D›fl kap›n›n alan›....................................................................................................................m2, 

AT : Tavan alan›............................................................................................................................m2, 

At : Zemine oturan taban/döfleme alan› ......................................................................................m2, 

Ad : D›fl hava ile temas eden taban›n/döflemenin alan› ..............................................................m2, 

Ads : Düflük s›cakl›klardaki iç ortamlar ile temas eden yap› elemanlar›n›n alan› ..........................m2’dir. 

UYARI: Çat› döflemesi do¤rudan d›fl hava ile temas ediyorsa, eflitlikte yer alan UT’nin önündeki 0,8 katsay›s›

1 olarak al›n›r. 

U de¤erinin hesaplanmas› Madde 2.1‘de belirtilen hesap metodu ile yap›l›r. Hesap yap›l›rken kullan›lmas› ge-
reken ve malzemelerin ›s›l iletkenli¤ini gösteren λh de¤erleri Ek E’de milli veya milletler aras› standartlar› olan

malzemeler için verilmifltir.  

(11) no’lu eflitlikde “l”, ›s› köprüsü uzunlu¤unu (m cinsinden) “Ul”, ›s› köprüsünün do¤rusal geçirgenli¤ini

(W/mK cinsinden) göstermektedir. 
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Is› köprüsü olmas› durumunda ilgili büyüklükler TS EN ISO 10211-1, TS EN ISO 10211-2 ve TS EN ISO
14683’e göre veya TS EN ISO 6946’da verilen metot ile hesaplanmal›d›r.  

NOT: Do¤rudan ›s›l geçirgenlik katsay›s›n›n; ψi,e <0,1 W/m.K olarak hesapland›¤› ayr›nt›l› durumlarda, ›s› köp-

rülerinin etkisi ihmal edilebilir. Bu durumda 11 no’lu eflitlikde “Ul” de¤eri “s›f›r” olarak al›n›r. 

2.2.1.1.2 Havaland›rma Yoluyla Gerçekleflen Is› Kayb›n›n Hesab› 
Havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› (13) no’lu eflitlik ile hesaplan›r.  

Hv = ρ.c.V› ......................................................................................................................................(13) 

Do¤al havaland›rma:
Hv = ρ.c.V› = ρ.c.nh Vh = 0.33 nh Vh

Burada; 
ρ : Havan›n birim hacim kütlesi ........................................(kg/m3), 
c : Havan›n özgül ›s›s›........................................................(J/kgK), 
V› : Hacimce hava de¤iflim debisi ......................................(m3/h), 
nh : Hava de¤iflim oran› ......................................................(h-1), 

Vh : Havaland›r›lan hacim (Vh = 0,8 x Vbrüt) ........................(m3)’dir. 

“ρ” ve “c” s›cakl›k ve bas›nca ba¤l› olarak az da olsa de¤iflir, fakat afla¤›daki denklemde bu durum ihmal
edilmifltir. Al›nan de¤erler 20 °C ve 100 kPa içindir. Giren ve ç›kan hava aras›ndaki entalpi art›fl› ihmal edil-
mifltir. 0,33 katsay›s›n›n hesab›nda kullan›lan eflitlik afla¤›da verilmifltir. 

0,33 = (ρ.c/3600) = (1,184 . 1006 / 3600) = 0,33 Jh/m3Ks = Wh/m3K 

Do¤al havaland›rma yap›lan binalarda havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› hesab›nda havaland›rma 
say›s› “nh” de¤eri 0,8 (h-1) olarak al›n›r. 

Mekanik Havaland›rma:
Binada mekanik havaland›rma uygulan›yorsa, hacimce hava de¤iflim debisi afla¤›daki eflitliklerden fayda-
lan›larak hesaplan›r ve 13 nolu eflitlikte yerine konularak havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› hesap-
lan›r.

Hacimce toplam hava de¤iflim debisi, sistem vantilâtörleri çal›fl›rken vantilâtörlerdeki ortalama hacimce ha-
va de¤iflim debisi ile, hava s›z›nt›s› ile oluflan ilâve hacimce hava de¤iflim debisinin toplam›na eflittir: 

V› = Vf + Vx ......................................................................................................................................(14) 

Burada; 
V› : Hacimce toplam hava de¤iflim debisi (m3/h), 
Vf : Sistem vantilâtörleri çal›fl›rken vantilâtörlerdeki ortalama hacimce hava de¤iflim debisi (m3/h), 

Vx : Hava s›z›nt›s› ile oluflan ilâve hacimce hava de¤iflim debisi (m3/h)’dir. 
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Sistem sürekli ve kararl› hâlde çal›fl›yorsa: hacimce hava de¤iflim debisi (Vf) , taze hava girifl debisi (Vs) ile

ç›k›fl debisinden (VE)’den büyük olana eflit al›n›r. “Vx” in yaklafl›k olarak hesaplanmas› için afla¤›daki eflitlik-

ten yararlan›l›r: 

..................................................................................................................(15) 

Burada; 
Vh : Havaland›r›lan hacim (m3), 

n50 : ‹ç ve d›fl ortamlar aras›nda 50 Pa bas›nç fark› varken hava de¤iflim oran› (Çizelge 3’ten al›n›r), 

f : Binada d›fl ortama aç›k bir yüzey varsa 15, birden fazla yüzey varsa 20 al›n›r, 
e : Çizelge 4‘ten al›nacak katsay›, 
Vs : D›fl ortamdan al›nan taze hava girifl debisi (m3/h), 

VE : Hava ç›k›fl debisi (m3/h)’dir. 

Çizelge 3 ‹ç ve D›fl Ortamlar Aras›nda 50 Pascal Bas›nç Fark› Varken, Oluflan Hava De¤iflim Oran› 

Çizelge 4 Bina S›n›f› ve “e” De¤erleri 

Binadaki havaland›rma sistemi zaman zaman kapat›l›yorsa ; hacimce hava de¤iflim debisi için afla¤›daki 
eflitlik kullan›l›r: 

V› = V0 (1-β) + (Vf + Vx).β

Burada; 
V0 : Vantilâtörlerin çal›flmad›¤› durum için hacimce hava de¤iflim debisi, 

β : Vantilâtörlerin çal›flt›¤› zaman oran›’d›r. 

Mekanik sistem farkl› “Vf” ‘ler için tasarlanm›flsa, “Vf” olarak ortalama de¤er kullan›l›r. 

Mekanik havaland›rma sistemi d›flar› at›lan havadaki ›s› enerjisi ortama gönderilen havan›n ön ›s›tmas›n› sa¤-
lamak amac›yla kullan›lacak bir ›s› de¤ifltiricisine (eflanjörüne) ve geri kazan›m sistemine sahip ise; mekanik
havaland›rma ile meydana gelecek ›s› kay›plar›n›n hesaplanmas›nda bir azaltma faktörünün kullan›lmas› ge-
rekir. Bu amaçla hacimce hava de¤iflim debisinin hesaplanmas›nda afla¤›daki eflitlik kullan›l›r. 

Katta çok daireli binalar Katta tek daireli binalar Bina zarf›n›n s›zd›rmazl›k durumu

n50 < 2 n50 < 4 Yüksek

2 < n50 < 5 4 < n50 < 10 Orta

5 < n50 10 < n50 Düflük

Bina s›n›f›
“e” de¤eri

Birden fazla d›fla 
aç›k yüzey

D›fla aç›k bir  
yüzey

Aç›k alandaki binalar veya flehir içindeki 10 kattan daha yüksek 
binalar

0,10 0,03

K›rsal alandaki binalar 0,07 0,02

fiehir merkezlerindeki 10 kattan daha az katl› binalar 0,04 0,01
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V› = Vf (1-ηv) + Vx

Burada; 
ηv : Havadan havaya ›s› geri kazan›m sisteminin verimidir. 

Yukar›daki eflitlik, ›s› geri kazan›m sistemi d›flar› at›lan havadan al›nan ›s› enerjisini, s›cak su sistemine veya
›s› pompas› gibi bir baflka sistem arac›l›¤›yla ›s›tma sistemine iletiyorsa kullan›lmaz. Bu durumlarda azaltma, 
ilgili sistemin enerji tüketiminin hesaplanmas› s›ras›nda dikkate al›nmal›d›r. 

NOT: Mekanik havaland›rma tesisat› ve havaland›rma ihtiyac› ile ilgili hesaplamalar yap›l›rken gerekli olan bi-
na kabu¤una ait ›s›l geçirgenlik katsay›lar› için hesaplanm›fl kesin de¤erler olmad›¤›nda Madde A.3’te veri-
len U de¤erleri kullan›l›r.  

2.2.1.2 Ayl›k Ortalama ‹ç Kazançlar (φi,ay) 

‹ç kazançlar afla¤›da verilenleri kapsar: 

- ‹nsanlardan kaynaklanan metabolik ›s› kazançlar›, 
- S›cak su sisteminden kaynaklanan ›s› kazançlar›, 
- Yemek piflirme iflleminden kaynaklanan ›s› kazançlar›, 
- Ayd›nlatma sisteminden kaynaklanan ›s› kazançlar›, 
- Binalarda kullan›lan muhtelif elektrikli cihazlardan kaynaklanan ›s› kazançlar›. 

Ortalama de¤erler ile çal›fl›lmas› hâlinde, ayd›nlatma d›fl›ndaki ortalama de¤erler y›l boyunca hemen hemen 
sabittir. Bu standartta ayd›nlatmadan kaynaklanan kazançlar da sabit kabul edilmifltir ve her bir kaynak için
al›nacak de¤erler afla¤›da verilmifltir. 

Konutlarda, okullarda ve normal donan›ml› (büro binalar› vb.) binalarda iç kazançlar olarak birim kullan›m ala-
n› bafl›na en fazla 5 W/m2 al›n›rken; yemek fabrikalar› gibi piflirme iflleminin a¤›rl›kl› oldu¤u binalarda, norma-
lin üstünde elektrikli cihaz çal›flt›r›lan binalarda (ayd›nlatman›n sadece elektrikle sa¤land›¤› binalar, tekstil
atölyeleri, vb.) veya etrafa ›s› veren sanayi cihazlar›n kullan›ld›¤› binalarda, iç kazançlar için birim döfleme
alan› bafl›na en fazla 10 W/m2 de¤eri al›n›r. 

Konutlarda, okullarda ve normal donan›ml› binalarda  ........... φi,ay ≤    5 x An (W) 

Yüksek iç enerji kazançl› binalarda ........................................ φi,ay ≤  10 x An (W) 

An :  Bina kullan›m alan› (m2) 

An = 0,32 x Vbrüt ........................................................................................................................... (16) 

Vbrüt : Binan›n ›s›t›lan brüt hacmi (m3) 

2.2.1.3 Ayl›k Ortalama Günefl Enerjisi Kazançlar› (φs,ay) 

Bu madde pencerelerden sa¤lanan do¤rudan günefl ›fl›n›m›n›n hesaplanmas›n› tarif etmektedir. Pasif günefl 
enerjisi sistemlerinden sa¤lanacak kazançlar ihmal edilmifltir. 
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Ayl›k ortalama günefl enerjisi kazançlar› (φs,ay); TS EN 832’de verilen ayr›nt›l› hesaplama metodu uygulanarak

hesaplanabilece¤i gibi, binan›n durumuna ba¤l› olarak Çizelge 5’te verilen gölgelenme faktörü (ri,ay) de¤er-

leri do¤rudan al›n›p 17 no’lu eflitlik kullan›larak da hesaplanabilir. 

Ayl›k ortalama günefl enerjisi kazanc› (φs,ay) afla¤›daki eflitlikle hesaplan›r. 

φs,ay = Σ ri,ay x gi,ay x Ii,ay x Ai ..........................................................................................................(17) 

Burada; 
ri,ay : “i” yönünde saydam yüzeylerin ayl›k ortalama gölgelenme faktörü, 

gi,ay : “i” yönündeki saydam elemanlar›n günefl enerjisi geçirme faktörü, 

Ii,ay : “i” yönünde dik yüzeylere gelen ayl›k ortalama günefl ›fl›n›m› fliddeti (W/m2),  

Ai : “i”  yönündeki toplam pencere alan› (m2)’d›r. 

Ii,ay de¤erleri Ek C’den al›n›r. 

Çizelge 5 Saydam Yüzeylerin Ayl›k Ortalama Gölgelenme Faktörü (ri,ay ) 

Günefl enerjisi geçirme faktörü : 
gi,ay = Fw.g⊥ ....................................................................................................................................(18) 

Burada; 
Fw : Camlar için düzeltme faktörüdür. Fw = 0,8 al›n›r 

g⊥ : Laboratuvar flartlar›nda ölçülen ve yüzeye dik gelen ›fl›n için günefl enerjisi geçirme faktörüdür. 

Ölçü de¤erlerinin olmamas› durumunda “g⊥” için afla¤›daki de¤erlerler kullan›labilir. 

Çizelge 6 Laboratuvar fiartlar›nda Ölçülen ve Yüzeye Dik Gelen Ifl›n ‹çin Günefl Enerjisi Geçirme Faktörü 

* Is›l geçirgenlik katsay›s› 2 W/m2K’den daha küçük olan di¤er ›s› yal›t›m birimleri için imalatç› firma taraf›n-
dan belgelendirilmifl geçirme faktörü (g⊥) varsa, beyan edilen bu de¤er al›narak hesaba kat›l›r. 

2.2.1.4 Kazanç Kullan›m Faktörü (η) 
‹ç kazançlar ve günefl enerjisi kazançlar›n›n toplam›n›n, ›s›tma enerjisi ihtiyac›n›n azalt›lmas› aç›s›ndan fayda-
l› enerji olarak kabul edilmesi her zaman uygun olmaz. Çünkü ›s› kazançlar›n›n yüksek oldu¤u sürelerde, ka-

ri,ay

Ayr›k (müstakil) ve/veya az katl› (3 kata kadar) binalar›n bulundu¤u yönlerde 0,8

A¤açlardan kaynaklanan gölgelenmenin oldu¤u ve/veya 10 kata kadar 
yükseklikteki binalar›n bulundu¤u yönlerde

0,6

Bitiflik nizam ve/veya 10 kattan daha yüksek binalar›n bulundu¤u yönlerde 0,5

Cam türü g⊥

Renksiz tek cam için 0,85

Renksiz yal›t›m cam› birimi için 0,75

* Is›l geçirgenlik katsay›s› 2 W/m2K’den daha küçük olan di¤er ›s› yal›t›m birimleri için 0,50
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zançlar anl›k kay›plardan fazla olabilir veya kazançlar ›s›tman›n gerekmedi¤i zamanlarda gelebilir. ‹ç ortam
s›cakl›k kontrol sistemi mükemmel de¤ildir ve yap› elemanlar›n›n bünyesinde bir miktar ›s› depolan›r. Bu ne-
denle iç kazançlar ve günefl enerjisi kazançlar› bir yararlanma faktörü ile azalt›l›r; bu faktörün büyüklü¤ü, ka-
zançlar›n ve kay›plar›n ba¤›l büyüklü¤üne  ve binan›n ›s›l kütlesine ba¤l›d›r. 

Ayl›k ortalama kazanç kullan›m faktörü, afla¤›da verildi¤i gibi hesaplanmal›d›r.  

ηay = 1 - e(-1/KKO ay) ..........................................................................................................................(19) 

Burada; 
KKOay Kazanç / kay›p oran› olup, afla¤›da verildi¤i gibi  hesaplanmal›d›r. 

KKOaay = (φi,ay + φs,ay) / H(ϑi,ay - ϑe,ay)  ............................................................................................ (20) 

Burada; 
ϑi,ay : Ayl›k ortalama iç ortam s›cakl›¤› [Ek B, Madde  B.1’den al›n›r(°C)], 

ϑe,ay : Ayl›k ortalama d›fl hava s›cakl›¤› [ Ek B, Madde  B.2’den al›n›r(°C)], 

φi,ay : Ayl›k iç kazançlar [Madde 2.2.1.2’ye göre hesaplan›r (W)], 

φs,ay : Ayl›k ortalama günefl enerjisi kazanc› [Madde 2.2.1.3’e göre hesaplan›r (W)]’d›r. 

KKOay oran› 2,5 ve üzerinde oldu¤unda o ay için ›s› kayb› olmad›¤› kabul edilir. 

2.2.2 Birden Fazla Hacimli Bina ‹çin Y›ll›k Is›tma Enerjisi ‹htiyac›n›n Hesab› 
Binadaki farkl› amaçlar için kullan›lan birimler içerisinde s›cakl›k fark› 4 K'den büyük ortamlar mevcut ise, fark-
l› ›s›tma bölümlerinin s›n›rlar› belirlenerek tek hacimli bina  için verilen hesap metodu, farkl› s›cakl›ktaki her bi-
na bölümü için ayr› ayr› uygulanmal› ve her  bina hacmi için hesaplanan ›s›tma enerjisi ihtiyac› toplanmal›d›r. 

2.2.3 Ortalama S›cakl›k Kullan›larak Y›ll›k Is›tma Enerjisi ‹htiyac›n›n Hesab› 
Binadaki farkl› amaçlar için kullan›lan birimler içerisindeki s›cakl›k fark› 4 K'e eflit ya da daha küçük ortamlar 
mevcut ise, farkl› ›s›tma bölümlerinin s›n›rlar› belirlenerek Madde 2.2.2’deki birden fazla hacimli bina için ve-
rilen hesap metodu uygulanabilece¤i gibi, bu binalar›n farkl› amaçla kullan›lan bölümlerinin iç s›cakl›k de¤er-
leri ile özgül ›s› kay›plar› dikkate al›narak bulunacak ortalama iç s›cakl›k de¤eri (eflitlik 21) tek hacimli bina için
verilen hesap metodunda kullan›larak Madde 2.2.1’deki hesap metodu da uygulanabilir. 

Farkl› bina tipleri için ›s›tma enerjisi ihtiyac›nda kullan›lacak olan ortalama iç s›cakl›klar Madde B.1’de veril-
mifl olup, bina içindeki bölümler (banyo, mutfak, ofis, vb.) ortalama s›cakl›k hesab›nda dikkate al›nmaz. 

Ortalama iç s›cakl›k de¤eri afla¤›daki eflitlik ile hesaplan›r. 

..................................................................(21) 

Burada; 
ϑi,ortalama : Bina bölümlerinin tamam› için hesaplamalarda kullan›lacak olan ortalama iç s›cakl›¤› .. (°C), 

ϑi1, ϑi2 : Farkl› s›cakl›ktaki her bir bina hacminin iç s›cakl›¤› ....................................... ................ (°C), 

Hz : Binan›n z hacmindeki bölümünün özgül ›s› kayb›........................................................ (W/K), 

H1,H2 : Farkl› s›cakl›ktaki her bir bina hacminin özgül ›s› kayb›............................................... (W/K)’d›r. 
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3. HESAP RAPORU 

3.1 Birimler 
Bu standarda göre yap›lacak hesaplarda ve raporun haz›rlanmas›nda SI birimleri kullan›l›r. Buna göre s›cak-
l›k K  veya °C, enerji Joule ve güç Watt olarak belirtilmelidir. Toplam ›s›l geçirgenlik de¤eri olan U ise W/m2K
birimi ile gösterilmelidir. Birimler aras›ndaki dönüflüm katsay›lar› afla¤›da gösterilmifltir. 

3.2 Hesap raporu 
Bu standard›n amac›, Madde 0.4’te belirtildi¤i gibi, binalar›n enerji verimliliklerinin artt›r›lmas› amac›yla uzun
ömürlü ve sa¤lad›¤› enerji tasarrufu kal›c› olacak flekilde, binalarda ›s› yal›t›m›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu amaçla
sektörde mevcut yal›t›m malzemelerinin ve tekniklerinin karfl›laflt›r›larak o proje için en uygununun seçilebile-
ce¤i  bir hesap metodu önerilmifltir ve sonuç olarak bir ›s› yal›t›m projesi haz›rlanmas› gerekmektedir. Bu pro-
jede, standartta belirtilen hesap metoduyla binan›n enerji ihtiyac›n›n bu standartta verilen s›n›r de¤erlerin al-
t›nda kalmas›n› sa¤layacak flekilde malzeme seçimi, eleman boyutland›r›lmas› ve ayr›nt›l› çözümlerinin belir-
tilmesi gerekmektedir. Is›t›lacak yap› hacmi (Vbrüt) ile ve binan›n kullan›m alan› (An) ile iliflkili olarak azami y›l-

l›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› de¤erleri (Atop/Vbrüt) oranlar›na ba¤l› olarak Madde A.2’de verilmifltir.  

Binan›n kullan›m alan›yla (An) iliflkili olarak verilen y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› s›n›r de¤eri (Q’) sadece, temiz

ölçüler verildi¤inde oda yükseklikleri 2,60 m veya daha az olan binalarda kullan›labilecektir. Oda  yükseklik-
lerinin 2,60 m’nin üzerinde olmas› durumunda ise ›s›t›lacak yap› hacmiyle iliflkili olarak verilen y›ll›k ›s›tma
enerjisi ihtiyac› s›n›r de¤eri (Q’) göz önüne al›narak hesaplama yap›lacakt›r. 

Is› yal›t›m› projesinde afla¤›daki verilen bilgiler bulunmal›d›r:   

a) Is› kay›plar›, ›s› kazançlar›, kazanç/kay›p oran›, kazanç kullan›m faktörü, ayl›k ve y›ll›k ›s›tma enerjisi 
ihtiyac›n›n büyüklükleri, bu standartta verilen “binan›n özgül ›s› kayb›” ve “y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›” 
çizelgelerindeki örneklerde oldu¤u  gibi çizelgeler hâlinde verilmeli ve hesaplanan y›ll›k ›s›tma enerjisi 
ihtiyac›n›n (Q), Ek A’da verilen y›ll›k ›s›tma enerjisi (Q›) s›n›r de¤erinden büyük olmad›¤› gösterilmelidir. 

b) Konutlar d›fl›nda farkl› amaçlarla kullan›lan binalarda yap›lacak hesaplamalarda, binadaki farkl› bölümler 
aras›ndaki s›cakl›k fark› 4 K’den daha fazla ise bu binada birden fazla bölüm için yap›lacak olan ›s›tma 
enerjisi ihtiyac› hesab›nda, bina bölümlerin s›n›rlar› flematik olarak çizilmeli, s›n›rlar›n ölçüleri ve bölümlerin 
s›cakl›k de¤erleri üzerinde gösterilmelidir.  

c) Binan›n ›s› kaybeden yüzeylerindeki d›fl duvar, tavan ve taban/döflemelerde kullan›lan malzemeler, bu 
malzemelerin eleman içindeki s›ralan›fl› ve kal›nl›klar›, duvar, tavan ve taban/döfleme elemanlar›n›n 
alanlar› ve “U” de¤erleri belirtilmelidir. 

d) Pencere sistemlerinde kullan›lan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayr› ayr› pencere alanlar› ve “U” 
de¤erleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava de¤iflim oran› (nh) belirtilmelidir.  

e) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban/döfleme-duvar birleflim yerlerinin detaylar› çizimlerle gösterilmelidir. 
f) Havaland›rma tipi belirtilmeli, mekanik havaland›rma söz konusu ise, hesaplamalar ve sonuçlar› belirtilmelidir.
g) Binan›n ›s› kaybeden yüzeylerinde oluflabilecek yo¤uflma, Ek F’de belirtildi¤i flekilde incelenerek gerekli 

çizim ve hesaplamalar yap›lmal›d›r. 

1 kCal 4,187 kJ
1 kCal 1,163 x 10-3 kWh
1 kWh 860 kcal

1 kCal/m2h°C 1,163 W/m2K
1 m2h°C/kCal 0,86 m2K/W

1 kJ 0,278 x 10-3 kWh



HESAP ÖRNEKLER‹ : 

Örnek 1:
3’üncü derece gün bölgesinde bulunan ve d›fltan d›fla 9 m eninde, 10 m boyunda ve 5,5 m yüksekli¤inde
olan  iki katl› y›¤ma olarak inflaa edilmifl bir konut örnek al›narak Madde 2.2’de belirtilen tek hacimli binaya
örnek olarak y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› afla¤›daki flekilde hesaplan›r. 

Öncelikle binadaki d›fl duvar, pencere, tavan, taban/döfleme, d›fl ortamla temas eden döfleme alan› vb. alan-
lar hesaplan›r. Örnek binam›zda bu alanlar afla¤›daki gibi hesaplanm›flt›r. 

Pencere alan›,    AP = 20 m2

Betonarme alan›, Abet= ((10 x 2 + 9 x 2)x(0,12 x 3)) = 13,7 m2

D›fl duvar alan›,  AD =  (9 x 5,5 x 2 + 10 x 5,5 x 2 ) - AP – Abet 

AD =   173,3  m2

Tavan alan›,       AT =  9 x 10 = 90 m2

Döfleme alan›,    At =  9 x 10 = 90 m2’dir.    

D›fl kap› alan›, Ak = 2 m2

Atop = 389 m2, Vbrüt = 9 x 10 x 5,5 = 495 m3

An = 0,32 x Vbrüt = 0,32 x 495 = 158,4 m2

Daha sonra yap› elemanlar›n›n ayr› ayr› U de¤erleri hesaplan›r. Örnek binam›zda yal›t›m›n standarda uygun
olmas› hedeflenmifltir. Duvarlarda tu¤la ve betonarme üzerine d›fl taraftan λ= 0,035 W/mK olan yal›t›m mal-
zemesinin kal›nl›¤› 5 cm’dir. Pencereler çok katl› camd›r. Tavanda λ = 0,040 W/mK olan yal›t›m malzemesi-
nin kal›nl›¤› 12 cm’dir. Döflemede λ = 0,030 W/mK olan yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤› 6 cm’dir. 
Burada anlat›lan hesaplamalar Çizelge 7 ve Çizelge 8‘de örnek olarak gösterilmifltir. Ayr›ca elemanlarda yo-
¤uflma olmayacak ve ›s› köprüsü meydana gelmeyecek flekilde tedbirlerin al›nd›¤› kabul edilmifl olup, kat
aras› betonarme Madde 1.3’te belirtildi¤i flekilde R direnci 0,8 olacak flekilde yal›t›lm›flt›r. Dolay›s›yla yap› ele-
manlar›n›n “U” de¤erleri belirtilen klâsik hesap metoduna göre,  

UD= 0,471 W/m2K, UDbet = 0,575 W/m2K,  Up= 2,4 W/m2K, UT= 0,305 W/m2K, Ut=0,432 W/m2K’dir. 

Uk= 4 W/m2K  

Binadan iletim ve tafl›n›m yoluyla olan ›s› kayb› “HT” ise  11 no’lu eflitli¤e göre, 

HT = 173,3 x 0,471 + 13,7 x 0,575 + 20 x 2,4 + 0,8 x 90 x 0,305 + 0,5 x 90 x 0,432 + 2 x 4 = 186,9 W/K’dir. 

Yukar›daki iletimle olan ›s› kayb› hesab› yap›l›rken, örnek olarak seçilen binada yönetmelik gere¤i bütün 
betonarme bölümler ›s› köprüsü meydana getirmeyecek flekilde yal›t›ld›¤›ndan 11 no’lu eflitlikteki l x UI

katk›s› ihmal edilmifltir. 

›s› yal›t›m›

352

�

fiekil 2



Binadan havaland›rma ile olan kay›plar için, mekanik havaland›rma olmad›¤›ndan 0,33.nh.Vn eflitli¤i kullan›l›r. 

Do¤al havaland›rma oldu¤undan “nh” = 0,8 h-1 al›n›r. Binan›n havaland›rma hesab›nda kullan›lacak olan 

hacmi (Vh ) ise  0,8 x Vbrüt = 0,8 x 495 = 396 m3 bulunur.  

Bu durumda; 

Hv = 0,33 x 0,8 x 396 = 104,54 W/K’dir. 

Dolay›s›yla binan›n özgül ›s› kayb› (H); 

H = HT + Hv = 186,9  + 104,53 = 291,43 W/K’dir. 

Bina konut olarak kullan›laca¤› için iç ›s› kazançlar› 5 W/m2 olarak al›nabilir (Madde 2.2.2). Bu durumda ör-
nek bina için iç kazançlar; An x 5 =158,4 x 5 = 792 W’t›r. 

Günefl enerjisi kazançlar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda kullan›lacak olan gölgelenme faktörü için, binan›n 3 
kattan daha az katl› ve etraf›n›n aç›k oldu¤u kabul edilerek ve “ri,ay” = 0,8 de¤eri seçilir (Çizelge 5). 

“gi,ay” de¤eri pencere sisteminde çok katl› cam kullan›lm›fl oldu¤u için g⊥ de¤eri olarak 0,75 (Çizelge 6) al›-

n›r ve gi,ay = Fw.g⊥ eflitli¤i kullan›larak hesaplan›r. Bu örnekte gi,ay = 0,80 x 0,75 = 0,60’d›r. 

“Ai” de¤erleri, yani her yön için toplam pencere alanlar› hesaplan›r. Örnek olarak seçilen binada afla¤›da ve-

rilen pencere alanlar› hesaplanm›flt›r. 

Agüney = 8 m2, Akuzey = 4 m2, Ado¤u = 4 m2, Abat› = 4 m2

“Ii,ay” de¤erleri ise her ay için Ek C’den al›n›r. Ocak ay› için örnek olmak üzere Ek C‘den al›nan ayl›k günefl

›fl›n›m› fliddeti de¤erleri afla¤›daki gibidir. 

Igüney,ocak = 72 W/m2

Ikuzey,ocak = 26 W/m2

Ibat›/do¤u,ocak = 43 W/m2

“φs,ocak“ de¤eri 16 no’lu eflitli¤e göre afla¤›daki flekilde hesaplan›r. 

φs,ocak = 0,8 x 0,6 x 72 x 8 + 0,8 x 0,6 x 26 x 4 + 0,8 x 0,6 x 43 x 4 + 0,8 x 0,6 x 43 x 4  = 492 W’t›r. 

Kazanç kullan›m faktörünün hesaplanmas› için önce “KKOocak 20 nolu eflitli¤e göre hesaplan›r. Bu eflitlikte

gerekli olan “φI“ ve “φs,ocak” de¤erleri ile H de¤erleri daha önce hesaplanm›fl idi.  

Bina konut olarak kullan›laca¤› için ϑi , Ek B.1’den 19°C al›n›r. 

“ϑe,ocak” ise Ek B.2’den al›n›r. Üçüncü derece gün bölgesi için bu de¤er -0,3 °C’tur.  
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KKOocak = (792+492) / 291,44 x (19-(-0,3)) = 0,23 

Kazanç kullan›m faktörü “ηocak” ise eflitlik 18’e göre;  

ηocak = 1 - e-1/KKOocak =1-e-0,23= 0,99  

olarak hesaplan›r. Bu durumda Ocak ay› için ›s› kazançlar›;  

ηocak (φI + φs,ocak)  = 0,99 x (792 + 492) = 0,99 x 1284= 1271,2  W   

olarak bulunur. 

Bulunan de¤erler afla¤›daki eflitlikte yerlerine konuldu¤unda; 

Qay = [H (ϑi - ϑe) - _ (φi,ay + φs,ay)] . t 

Qay = [ 291,44 x (19 –(-0,3)) – 1271,2] x 86400 x 30 x 10-3

Qay = 11.284.510 kJ 

olarak bulunur. 

Buraya kadar yap›lan hesaplar her ay için tekrarlanarak toplam ›s› kayb› bulunur ve karfl›laflt›rma yap›larak
standarda uygunlu¤u kontrol edilir. Bu hesaplamalar›n daha kolay takip edilebilmesi için Çizelge 7 (binan›n
özgül ›s› kayb›) ve Çizelge 8 (y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›) örnek olarak verilmifltir. 

NOT: Hesap örne¤inde d›fl ölçüleri verilen örnek binan›n oda yüksekli¤i 2,60 m’den küçüktür. 
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Çizelge 7 Binan›n Özgül Is› Kayb› 

1 2 3 4 5 6 7 8
Is› kaybeden 

yüzey 
Binadaki

yap› 
elemanlar› 

Yap› 
eleman› 
kal›nl›¤› 

d 
(m)

Is›l 
iletkenlik    

hesap      
de¤eri      

λh

(W/mK)

Is›l 
iletkenlik 
direnci   

R, 
(m2K/W)

Is› 
geçirgenlik 
katsay›s› 

U  
(W/m2K)

Is› 
kaybedilen 

yüzey 
A 

(m2)

Is› 
kayb› 

A x U   
W/K 

Duvar
yüzeyleri

RI
1) 0,130

S›va 2) 0,02 1 0,02
DD tafl›y›c› tu¤la 3) 0,24 0,5 0,48
Is› yal›t›m malzemesi4) 0,05 0,035 1,429
S›va 2) 0,008 0,35 0,023
Re

1) 0,040
Toplam 2,122 0,471 173,3 81,62

Duvar
yüzeyleri
(betonarme)

RI
1) 0,130

S›va 2) 0,02 1 0,02
Betonarme 5) 0,24 2,5 0,096
Is› yal›t›m malzemesi4) 0,05 0,035 1,429
S›va 2) 0,008 0,35 0,023
Re

1) 0,040

Toplam 1,738 0,575 13,7 7,88

Tavan

RI
1) 0,130

S›va 2) 0,02 1 0,022
Betonarme 5) 0,12 2,5 0,048
Is› yal›t›m malzemesi4) 0,12 0,04 3,000
Re

1) 0,080

Toplam 3,278 0,305 x 0,8 90 21,96

Taban/Döfle-
me

RI
1) 0,170

PVC yer döflemesi 6) 0,005 0,23 0,022
fiap 7) 0,030 1,40 0,021

Is› yal›t›m malzemesi4) 0,060 0,03 2
Tesviye flap› 7) 0,020 1,40 0,014
Hafif beton 8) 0,100 1,10 0,091
Re

1) 0

Toplam 2,318 0,432 x 0,5 90 19,44

D›fl kap› 4 2 8
Pencere 2,4 20 4
Yap› elemanlar›ndan iletim  ve tafl›n›m yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› toplam›   = 186,9

1) Çizelge 1‘den al›nacakt›r. 
2) Ek E S›ra no 4‘ten al›nm›flt›r.  
3) Ek E  S›ra no 7‘den al›nm›flt›r. 
4) Ek E  S›ra no 10‘dan al›nm›flt›r. 
5) Ek E  S›ra no 5’ten al›nm›flt›r. 
6) Ek E  S›ra no 9’dan al›nm›flt›r. 
7) Ek E  S›ra no 4‘ten al›nm›flt›r. 
8) Ek E  S›ra no 5‘ten al›nm›flt›r.

Σ AU = UDAD + Up.Ap + 0,8 UT.AT + 0,5 UtAt + UdAd +.... 
Σ AU = 186,9 W/K 

Özgül ›s› kayb› ; H = HT + Hv

‹letim ve tafl›n›m yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› ; HT = Σ AU + l Ul

Havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› 
Hv = 0,33 . nh . Vh =  0,33 x 0,8 x 396 = 104,54 W/K 

H = HT + Hv = 186,9 + 104,54  =  291,44 W/K 
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Çizelge 8 Y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› 

Aylar 

Is›  kayb› Is› kazançlar›

KKO

Kazanç 
kullan›m
faktörü

Is›tma 
enerjisi 
ihtiyac›

Özgül 
›s› kayb›

S›cakl›k 
fark›

Is› 
kay›plar›

‹ç ›s› 
kazanc›

Günefl 
enerjisi 
kazanc›

Toplam

H =HT+Hv

(W/K)

ϑi-ϑe

(K,°C)

H(ϑi-ϑe)

(W)

φi

(W)

φs

(W)
φT =φi +φs

(W)

γ

(-)
ηay

(-)
Qay

(kJ)
Ocak

291,44

19,3 5.625

792

492 1.284 0,23 0,99 11.285.153

fiubat 19,1 5.567 612 1.404 0,25 0,98 10.863.279

Mart 14,9 4.342 760 1.552 0,36 0,94 7.473.047

Nisan 8,9 2.594 791 1.583 0,61 0,81 3.400.108

May›s 4,6 1.341 943 1.735 1,29 0,54 1.047.427

Haziran 0,5 146 993 1.785 12,23 0 0

Temmuz ϑe yüksek 0 966 1.758 0,00 0 0 

A¤ustos ϑe yüksek 0 904 1.696 0,00 0 0

Eylül 1,8 525 762 1.554 2,96 0 0

Ekim 7,4 2.157 618 1.410 0,65 0,79 2.703.715

Kas›m 13,4 3.905 467 1.259 0,32 0,96 6.988.965

Aral›k 17,7 5.158 5.158 1.222 0,24 0,98 10.265.460

Qy›l = Σ Qay = 54.027.154
Qay = [H (ϑ‹ - ϑe) - η(φi,ay + φg,ay)] . t  (J)    (1k J = 0.278 x 10

-3

kWh) 

Toplam ›s› kayb›                   Qy›l = 0,278 x 10
-3

x  54.027.154 (kj)  =  5.020  kWh 

Konutlar için iç ›s› kazanc›     φi,ay ≤   5 . An (W) 

Günefl enerjisi kazanc›          φs,ay = Σ ri,ay x gi,ay x Ii,ay x Ai

Kazanç kay›p oran›               KKOay = (φi,ay + φs,ay) / H(ϑi,ay - ϑi,ay)   

Kazanç kullan›m faktörü        ηay  = 1 - e(-1/KKOay)

Örnek binadaki kullan›m alan› An bafl›na düflen y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›; 

Q  = Qy›l/An =  94,82  kWh/m2 An = 0,32 Vbrüt = 158,4 m2

Atop/Vbrüt=0,785 oran› 3. bölge için Ek A‘dan al›nan   Q› = 76,3 A/V + 36,4 eflitli¤inde yerine konuldu¤unda

örnek bina için olmas› gereken en büyük ›s› kayb›    Q› = 96,30 kWh/m2 bulunur ve hesaplanan Q ile 
karfl›laflt›r›larak projenin ›s› kayb› aç›s›ndan uygunlu¤u tan›mlan›r. 

Örnekte Q < Q› (94,82 < 96,30) oldu¤undan bu bina için hesaplanan y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›n›n olma-
s› gereken en büyük de¤erin alt›nda oldu¤u görülmektedir. O halde bu proje, bu standartta verilen hesap
metoduna göre uygundur.



Örnek 2 
Bu örnekte de, birincisinde oldu¤u gibi ›s› kaybeden bina zarf›n›n ayr› ayr› alanlar› ç›kar›larak benzer flekilde
hesaplamalar yap›l›r.  Bu örnekteki binan›n 2‘nci derece gün bölgesinde oldu¤u kabul edilmifltir.  

Döfleme alanlar› 
Ataban = 326,21 m2 Toprak temasl› taban alan› 

Ad = 42,15 m2 Ç›kma alan›   

Pencere alanlar› kap› alanlar› 
AP,Kuzey = 15,30 m2 Akap› 1 = 2 m2 Bodrum kat kap›s› alan›    

AP,Güney = 70,78 m2 Akap› 2 = 7 m2 Girifl kap›s› alan› 

AP,Do¤u = 46,17 m2 Akap›, iç 2= 2 m2 Is›t›lmayan iç hacime aç›lan kap› alan› 

AP,Bat› = 41,85 m2

ΣAP = 174,10 m2

Duvar + betonarme alanlar› 
AD,kol-kirifl = 305,45 m2 (Toplam kirifl - kolon alan›) 

Ads›c,kol-kirifl = 18,84 m2 (Düflük s›cakl›kl› hacime bitiflik toplam kirifl - kolon alan›) 

AD,dolgu = 442,60 m2 (Dolgu duvar alan›) 
Ads›c,dolgu = 28,24 m2 (Düflük s›cakl›kl› hacime bitiflik dolgu duvar alan›) 

Çat› alanlar›
Atavan = 236,81 m2 (Çat› aras› ) 

Açat› = 130,16 m2 (Çat› alan›) 

Toplam alan 
Atoplam = 1715,56 m2

Brüt hacim 
Vbrüt = 4312 m3

Net kullan›m alan› 
An =  1379,84 m2
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Çizelge 9 Binan›n Özgül Is› Kayb› 

1 2 3 4 5 6 7 8
Is› kaybeden 

yüzey 
Binadaki

yap› 
elemanlar› 

Yap› 
eleman› 
kal›nl›¤› 

d 
(m)

Is›l 
iletkenlik   

hesap     
de¤eri     

λh
(W/mK)

Is›l 
iletkenlik 
direnci   

R, 
(m2K/W)

Is› 
geçirgenlik 
katsay›s› 

U  
(W/m2K)

Is› 
kaybedilen 

yüzey 
A 

(m2)

Is› 
kayb› 

A x U   
W/K 

Duvar
yüzeyleri
(d›fl
ortama
aç›k, dolgu)

RI
1) 0,13

S›va 2) 0,02 1 0,02
Yatay delikli tu¤la 2) 0,19 0,36 0,528
Is› yal›t›m malzemesi 4) 0,045 0,035 1,143
S›va 2) 0,008 0,35 0,023
Re

1) 0,04
Toplam 1,884 0,53 442,6 234,58

Duvar
yüzeyleri
(d›fl ortama 
aç›k, 
betonarme) 

RI
1) 0,13

S›va 2) 0,02 1 0,02
Betonarme 5) 0,25 2,5 0,1
Is› yal›t›m malzemesi 4) 0,04 0,035 1,143
S›va 2) 0,008 0,35 0,023
Re

1) 0,04
Toplam 1,456 0,687 305,45 209,84
Duvar 
yüzeyleri 
(düflük
s›cakl›kl›, dolgu)

RI
1) 0,13

S›va 2) 0,02 1 0,02
Yatay delikli tu¤la 2) 0,19 0,36 0,528
Is› yal›t›m malzemesi 4) 0,04 0,035 1,143
S›va 2) 0,008 0,35 0,023
Re

1) 0,13
Toplam 1,974 0,5 x 0,507 28,24 7,16

Duvar 
yüzeyleri 
(düflük s›cakl›kl›, 
betonarme)

RI
1) 0,13

S›va 2) 0,005 0,23 0,02
Betonarme 5) 0,030 1,40 0,01
Is› yal›t›m malzemesi 4) 0,060 0,03 1,143
S›va 2) 0,020 1,40 0,023
Re

1) 0,100 1,10 0,13

Toplam 1,54 0,5 x 0,649 18,84 1,546

Tavan        
(üzeri aç›k)

RI
1) 0,130

Alç› S›va 2) 0,02 0,70 0,003
Alç› Karton Plaka 7) 0,008 0,21 0,038
Betonarme 5) 0,12 2,5 0,048
Is› yal›t›m malzemesi4) 0,06 0,03 2,000
fiap 2) 0,02 1,4 0,014
Mozaik 8) 0,010 3,5 0,003
Re

1) 0,040
Toplam 2,276 0,439 130,16 57,14

Tavan (çat›l›)

RI
1) 0,130

S›va 2) 0,02 1 0,02
Betonarme 5) 0,12 2,5 2,048
Is› yal›t›m malzemesi4) 0,08 0,04 2,000
Re

1) 0,080
Toplam 2,278 0,8 x 0,439 236,81 83,17
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1 2 3 4 5 6 7 8

Is› 
kaybeden 

yüzey  

Binadaki 
yap› 

elemanlar› 

Yap› 
eleman› 
kal›nl›¤› 

d 
(m)

Is›l 
iletkenlik    

hesap      
de¤eri      

λh

(W/mK) 

Is›l 
iletkenlik 
direnci   

R 
(m2K/W)

Is› 
geçirgenlik 
katsay›s› 

U  
(W/m2K)

Is› 
kaybedilen 

yüzey 

A 
(m2) 

Is› 
kayb› 
A x U   
W/K

Taban 
(toprak 
temasl›)

RI
1) 0,170

Sert Odun lifi levha 6) 0,005 0,13 0,038
fiap 2) 0,030 1,40 0,021
Is› yal›t›m malzemesi 4) 0,040 0,030 1,333
Tesviye flap› 2) 0,020 1,40 0,014
Hafif beton 5) 0,100 1,10 0,091
Re

1) 0
Toplam 1,667 0,5 x 0,6 326,21 97,86

Taban 
(aç›k 
geçit 
üzeri/ç›kma)

RI
1) 0,170

‹¤ne yaprakl› ahflap 6) 0,01 0,13 0,077
fiap 2) 0,020 1,40 0,014

Betonarme 5) 0,120 2,5 0,048
Is› yal›t›m malzemesi 4) 0,040 0,035 1,143

S›va 2) 0,008 0,35 0,023
Re

1) 0,04
Toplam 1,515 0,66 42,15 27,82

D›fl kap› 4 7 28

D›fl kap› 4 2 8

‹ç kap› 0,5 x 2 2 2

Pencere 2,4 174 417,6

Yap› elemanlar›ndan iletim ve tafl›n›m yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› toplam›   = 1179,26

1) EK F, Çizelge 7‘den al›nacakt›r. 
2) EK E S›ra no 4‘ten al›nm›flt›r.  
3) EK E  S›ra no 7‘den al›nm›flt›r. 
4) EK E  S›ra no 10‘dan al›nm›flt›r. 
5) EK E  S›ra no 5’ten al›nm›flt›r. 
6) EK E  S›ra no 8’den al›nm›flt›r. 
7) EK E  S›ra no 6‘dan al›nm›flt›r. 
8) EK E  S›ra no 1‘den al›nm›flt›r. 

Σ AU = UDAD + Up.Ap + 0,8 UT.AT + 0,5 UtAt + UdAd +.... 

Σ AU = 1179,26 W/K 

Özgül ›s› kayb› ; H = HT + Hv

‹letim ve tafl›n›m yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› ; HT = ΣAU + l U›

Havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› 
Hv = 0,33.nh.Vh =  0,33 x 0,8 x (0,8 x 4312) = 910,7 W/K 

H = HT + Hv = 1179,26 + 910,7  =  2089,96 W/K 
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Aylar 

Is›  kayb› Is› kazançlar›

KKO

Kazanç 
kullan›m
faktörü

Is›tma 
enerjisi 
ihtiyac›

Özgül 
›s› kayb›

S›cakl›k 
fark›

Is› 
kay›plar›

‹ç ›s› 
kazanc›

Günefl 
enerjisi 
kazanc›

Toplam

H =HT+Hv

(W/K)

ϑi-ϑe

(K,°C)

H(ϑi-ϑe)

(W)

φi

(W)

φs

(W)
φT =φi +φs

(W)

γ

(-)
ηay

(-)
Qay

(kJ)
Ocak

2.089,96

16,1 33.648

6.899

4.454 11.353 0,34 0,95 59.259.989

fiubat 14,6 30.513 5.534 12.433 0,41 0,91 49.763.730

Mart 11,7 24.453 6.591 13.490 0,55 0,84 34.010.669

Nisan 6,2 12.958 7.345 14.244 1,10 0,60 11.434.867

May›s 1,0 2.090 8.522 15.421 7,38 0,13 0

Haziran ϑe yüksek 0 8.992 15.891 0 0 0

Temmuz ϑe yüksek 0 8.740 15.639 0 0 0

A¤ustos ϑe yüksek 0 8.174 15.073 0 0 0

Eylül ϑe yüksek 0 6.865 13.764 0 0 0

Ekim 4,9 10.241 5.572 12.471 1,22 0,56 8.442.766

Kas›m 10,5 21.945 4.207 11.106 0,51 0,86 32.124.833

Aral›k 15,2 31.767 3.899 10.798 0,34 0,95 55.751.069

Qy›l = Σ Qay = 54.027.154Qay = [H (ϑ‹ - ϑe) - η(φi,ay + φs,ay)] . t  (J)    (1k J = 0.278 x 10
-3

kWh) 

Toplam ›s› kayb›                   Qy›l = 0,278 x 10
-3

x  250.787.923 (kj)  =  69.719  kWh 

Konutlar için iç ›s› kazanc›     φi,ay ≤   5 . An (W) 

Günefl enerjisi kazanc›          φg,ay = Σ ri,ay x gi,ay x Ii,ay x Ai

Kazanç kay›p oran›               KKOay = (φi,ay + φs,ay) / H(ϑi,ay - ϑi,ay)   

Atoplam = 1715,56 m2 Vbrüt = 4312 m3

Kazanç kullan›m faktörü      ηay = 1 - e(-1/KKOay)

Örnek binadaki birim hacim bafl›na düflen y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›; 
Q  = Qy›l/ Vbrüt =  16,17  kWh/m3

Atop/Vbrüt = 0,4 oran› 2. bölge için Madde A.2‘den al›nan   Q›=22,4 x A/V + 7,8 eflitli¤inde yerine konuldu-

¤unda  örnek bina için olmas› gereken en büyük ›s› kayb› Q›=16,69 kWh/m3 bulunur ve hesaplanan Q ile
karfl›laflt›r›larak projenin ›s› kayb› aç›s›ndan uygunlu¤u tan›mlan›r. 

Örnekte Q < Q› (16,17 < 16,69) oldu¤undan bu bina için hesaplanan y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›n›n olma-
s› gereken en büyük de¤erin alt›nda oldu¤u görülmektedir. O halde bu proje, bu standartta verilen hesap
metoduna göre uygundur.  



Ek A 

A.1 En Büyük ve En Küçük Atop/Vbrüt Oranlar› ‹çin Is›tma Enerjisi De¤erleri 

A.2 Bölgelere ve Ara De¤er Atop/Vbrüt Oranlar›na Ba¤l› Olarak S›n›rland›r›lan QInun Hesaplanmas›  

A.3 Bölgelere Göre En fazla De¤er Olarak Kabul Edilmesi Tavsiye Edilen U De¤erleri  

* : Pencerelerin ›s›l geçirgenlik katsay›lar› (UP) Madde A.3’te ve Madde A.4’te verilmifl olup pencerelerden

olan ›s› kay›plar›n›n en aza indirilmesi aç›s›ndan UP de¤erinin kaplamal› camlar kullan›larak 1,8 W/m2K’e ka-

dar düflürülecek flekilde tasar›mlanmas› tavsiye edilir. Di¤er kap› ve pencere türleri için TS 2164’te verilen
11.05.2000 revizyon tarihli Çizelge 6a ve Çizelge 6b kullan›larak ›s›l geçirgenlik katsay›lar› bulunur ve hesa-
ba kat›l›r. Baz› pencere tipleri için TS 2164’ten faydalan›larak bulunan Up de¤erleri Madde A.4’te 
verilmifltir. 
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A/V < 0,2 için A/V > 1,05 için

1. Bölge An ile iliflkili Q
›

1.DG
= 19,2 56,7 kWh/m2,y›l

Vbrüt ile iliflkili Q
›

1.DG
= 6,2 18,2 kWh/m3,y›l

2. Bölge An ile iliflkili Q
›

2.DG
= 38,4 97,9 kWh/m2,y›l

Vbrüt ile iliflkili Q
›

2.DG
= 12,3 31,3 kWh/m3,y›l

3. Bölge An ile iliflkili Q
›

3.DG
= 51,7 116,5 kWh/m2,y›l

Vbrüt ile iliflkili Q
›

3.DG
= 16,6 37,3 kWh/m3,y›l

4. Bölge An ile iliflkili Q
›

4.DG
= 67,3 137,6 kWh/m2,y›l

Vbrüt ile iliflkili Q
›

4.DG
= 21,6 44,1 kWh/m3,y›l

UD

(W/m2K) 

UT

(W/m2K)

Ut

(W/m2K)

UP*

(W/m2K) 

1. Bölge 0,70 0,45 0,70 2,4

2. Bölge 0,60 0,40 0,60 2,4

3. Bölge 0,50 0,30 0,45 2,4

4. Bölge 0,40 0,25 0,40 2,4

1. Bölge An ile iliflkili Q
›

1.DG
= 44,1 x A/V + 10,4 [kWh/m2,y›l]

Vbrüt ile iliflkili Q
›

3.DG
= 14,1 x A/V + 3,4 [kWh/m3,y›l]

2. Bölge An ile iliflkili Q
›

1.DG
= 70 x A/V + 24,4 [kWh/m2,y›l]

Vbrüt ile iliflkili Q
›

3.DG
= 22,4 x A/V + 7,8 [kWh/m3,y›l]

3. Bölge An ile iliflkili Q
›

1.DG
= 76,3 x A/V + 36,4 [kWh/m2,y›l]

Vbrüt ile iliflkili Q
›

3.DG
= 24,4 x A/V + 11,7 [kWh/m3,y›l]

4. Bölge An ile iliflkili Q
›

1.DG
= 82,8 x A/V + 50,7 [kWh/m2,y›l]

Vbrüt ile iliflkili Q
›

3.DG
= 26,5 x A/V + 16,3 [kWh/m3,y›l]



A.4 Baz› pencere sistemlerinin Up de¤erleri 

Aç›klamalar 

• Bu çizelge 11 May›s 2000 tarihinde revize edilen TS 2164 Çizelge 6a ve Çizelge 6b esas al›narak
haz›rlanm›flt›r.  

• Bu çizelgede yer almayan di¤er pencere sistemlerine ait ›s›l geçirgenlik katsay›lar› TS 2164’te verilen 
Çizelge 6a ve Çizelge 6b’den yararlan›larak  bulunabilir. 
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Türkiye’deki ›s› bölgelerine uygun 
cam seçiminde kullan›lmak üzere 
haz›rlanm›fl pencere ›s›l geçirgenlik 
(Up) katsay›lar› 

W/m2K

TEK  
CAMLI 
PENCERE 

Ç‹FT CAMLI PENCERE 
(kaplamas›z cam) 

Ç‹FT CAMLI LOW-E 
KAPLAMALI PENCERE

ARA BOfiLUK (mm) ARA BOfiLUK (mm)

6 9 12 16 6 9 12 16

DO⁄RAMASIZ 5,7 3,3 3,0 2,9 2,7 2,6 2,1 1,8 1,6

D 
O 
⁄ 
R 
A 
M 
A 

T 
‹ 
P 
‹ 

AHfiAP DO⁄RAMA 
(mefle, diflbudak/sert a¤açlar)

5,1 3,3 3,1 3,0 2,8 2,8 2,3 2,2 2,0

AHfiAP DO⁄RAMA 
(i¤ne yaprakl› yumuflak a¤açlar)

4,9 3,1 2,9 2,8 2,6 2,6 2,2 2,0 1,8

PLAST‹K DO⁄RAMA 
(2 odac›kl›)

5,2 3,4 3,2 3,0 2,9 2,9 2,4 2,3 2,1

PLAST‹K DO⁄RAMA 
(3 odac›kl›) 

5,0 3,2 3,0 2,8 2,7 2,7 2,2 2,1 1,9

ALÜM‹NYUM DO⁄RAMA 5,9 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,1 3,0 2,8

ALÜM‹NYUM DO⁄RAMA 
(yal›t›m köprülü)

5,2 3,4 3,2 3,0 2,9 2,9 2,4 2,3 2,1
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Ek B 

B.1 Farkl› Amaçlarla Kullan›lan Binalar ‹çin Hesaplamalarda Kullan›lacak Ayl›k Ortalama ‹ç S›cakl›k De¤erleri [ϑi (°C)] 

B.2 Farkl› Derece Gün (dg) Bölgeleri ‹çin Is› Kayb› ve Yo¤uflma Hesaplamalar›nda Kullan›lacak Ayl›k Ortalama D›fl 
S›cakl›k de¤erleri   [ϑe (°C) ] 

Is›t›lacak binan›n ad› S›cakl›¤› (°C)
1 Konutlar

192 Yönetim binalar›

3 ‹fl ve hizmet binalar›

4 Otel, motel ve lokantalar

20

5 Ö¤retim binalar› 

6 Tiyatro ve konser salonlar›

7 K›fllalar

8 Ceza ve tutuk evleri

9 Müze ve galeriler

10 Hava limanlar›

11 Hastaneler 22

12 Yüzme havuzlar› 26

13 ‹malat ve atölye mahalleri 16

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge
OCAK 8,4 2,9 -0,3 -5,4

fiUBAT 9,0 4,4 0,1 -4,7

MART 11,6 7,3 4,1 0,3

N‹SAN 15,8 12,8 10,1 7,9

MAYIS 21,2 18,0 14,4 12,8

HAZ‹RAN 26,3 22,5 18,5 17,3

TEMMUZ 28,7 24,9 21,7 21,4

A⁄USTOS 27,6 24,3 21,2 21,1

EYLÜL 23,5 19,9 17,2 16,5

EK‹M 18,5 8,5 11,6 10,3

KASIM 13,0 8,5 5,6 3,1

ARALIK 9,3 3,8 1,3 -2,8
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Ek C 

Bütün Derece Gün Bölgeleri ‹çin Hesaplamalarda Kullan›lacak Olan Ortalama Ayl›k Günefl Ifl›n›m› fiiddeti De¤erleri
[W/m2] 

NOT: Ara yönlerin ayl›k ortalama günefl ›fl›n›m› fliddeti de¤erleri olarak, hakim yönlerin de¤erleri, yatay cam-
lamalarda ise Güney yönü için verilen de¤erler al›n›r. 

Ocak fiubat Mart Nisan May›s Haziran Temmuz A¤ustos Eylül Ekim Kas›m Aral›k

I güney 72 84 87 90 92 95 93 93 89 82 67 64

I kuzey 26 37 52 66 79 83 81 73 57 40 27 22

I bat›/do¤u 43 57 77 90 114 122 118 106 81 59 41 37
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Ek D 
‹llere Göre Derece Gün Bölgeleri 

Not: Ek’te ad› bulunmayan yerleflim birimleri, ba¤l› bulunduklar› belediyenin bölgesinde say›l›r. 

1. BÖLGE DERECE GÜN ‹LLER‹ 
ADANA AYDIN MERS‹N OSMAN‹YE   
ANTALYA HATAY ‹ZM‹R     

‹li 2. Bölgede olupda kendisi 1.Bölgede olan belediyeler
AYVALIK (Bal›kesir) DALAMAN (Mu¤la) FETH‹YE (Mu¤la) MARMAR‹S(Mu¤la) 
BODRUM (Mu¤la) DATÇA (Mu¤la) KÖYCE⁄‹Z (Mu¤la) M‹LAS (Mu¤la) 
GÖKOVA (Mu¤la)  

2. BÖLGE DERECE GÜN ‹LLER‹       
SAKARYA ÇANAKKALE K. MARAfi R‹ZE TRABZON 

ADIYAMAN DEN‹ZL‹ K‹L‹S SAMSUN YALOVA 
AMASYA D‹YARBAKIR KOCAEL‹ S‹‹RT ZONGULDAK 
BALIKES‹R ED‹RNE MAN‹SAS‹NOP DÜZCE 
BARTIN GAZ‹ ANTEP MARD‹N fiANLI URFA 
BATMAN G‹RESUN MU⁄LA    fiIRNAK 
BURSA ‹STANBUL ORDU    TEK‹RDA⁄ 

‹li 3. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan belediyeler 
HOPA (Artvin)  ARHAV‹ (Artvin)   

‹li 4. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan belediyeler
ABANA(Kastamonu) BOZKURT (Kastamonu) ÇATALZEYT‹N (Kastamonu) 
‹NEBOLU (Kastamonu) C‹DE (Kastamonu)  DO⁄ANYURT (Kastamonu)

4. BÖLGE DERECE GÜN ‹LLER‹       
A⁄RI  ERZURUM KAYSER‹    
ARDAHAN  GÜMÜfiHANE MUfi    
BAYBURT  HAKKÂR‹ S‹VAS    
B‹TL‹S  KARS VAN    
ERZ‹NCAN  KASTAMONU YOZGAT    

‹li 2. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan belediyeler
KELES (Bursa) fiEB‹NKARAH‹SAR(Giresun) ELB‹STAN (K.Marafl) MESUD‹YE (Ordu) 
ULUDA⁄ (Bursa) AFfi‹N (K.Marafl)   GÖKSUN (K.Marafl)  

‹li 3. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan belediyeler 
KI⁄I (Bingöl),  PÜLÜMÜR (Tunceli),  SOLHAN (Bingöl)

3. BÖLGE DERECE GÜN ‹LLER‹
AFYON  BURDUR KARABÜK  MALATYA  
AKSARAY  ÇANKIRI KARAMAN  NEVfiEH‹R  
ANKARA  ÇORUM KIRIKKALE  N‹⁄DE  
ARTV‹N  ELAZI⁄ KIRKLAREL‹  TOKAT  
B‹LEC‹K  ESK‹fiEH‹R KIRfiEH‹R  TUNCEL‹  
B‹NGÖL  I⁄DIR KONYA  UfiAK  
BOLU  ISPARTA KÜTAHYA    

‹li 1. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler
POZANTI (Adana), KORKUTEL‹ (Antalya) 

‹li 2. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler 
MERZ‹FON (Amasya), DURSUNBEY (Bal›kesir), ULUS (Bart›n)  

‹li 4. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler
TOSYA (Kastamonu) 
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Ek E 

Yap› Malzeme ve Bileflenlerinin Birim Hacim Kütlesi, Is›l ‹letkenlik Hesap De¤eri (λh)  ve Su buhar› Difüzyon Direnç

Faktörü (μ)* 

NOT: Bu ekte; TS 825 standard›nda tan›mlanan hesaplamalarda kullan›lmak üzere; ›s›l iletkenlik gruplar› ve/ve-
ya birim hacim kütlesine ba¤l› olarak yap› ve yal›t›m malzemelerinin ›s›l iletkenlik hesap de¤erleri ile su buha-
r› difüzyon direnç faktörleri yer almakta olup, yap› projesi burada verilen tasar›m ›s›l iletkenlik de¤erlerine gö-
re hesaplanacakt›r. Ancak, Bayindirlik ve Iskan Bakanli¤i Tarafindan yetkilendirilen bir uygunluk de¤erlendir-
me kuruluflu taraf›ndan belgelenmifl tasar›m ›s›l de¤eri beyan›, baflka bir temel gerek ile öngörülen flartlar› et-
kilemedi¤i ve mal sahibinin tâbi oldu¤u, ‹hale Kanunu veya özel sözleflmeler gibi hukuki gereklere zarar getir-
medi¤i müddetçe sorumlulu¤u ürün imalatç›s› taraf›ndan üstlenilmesi halinde, yap› projesinde kullan›labilir.  

S›ra 
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi
Birim hacim 

kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

1 DO⁄AL TAfiLAR
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Kristal yap›l› püskürük ve metamorfik tafllar (mozaik vb.) 

Tortul, sedimante tafllar (kum tafl›, traverten, 
konglomeralar vb.)  
Gözenekli püskürük tafllar

Granit  

Bazalt 

Mermer 

Alç› tafl›

Yapay tafllar 

Arduvaz 

> 2800
2600
2600

< 1600

2500-2700

2700-3000

2800

< 2600

1750

2000-2800

3,5
2,3 
2,3

0,55

2,8

3,5

3,5

2,3

1,3

2,2

10000
200 / 250 
200 / 250 

15 / 20

10000

10000

10000

200 / 250

40 / 50

800 / 1000

2

2.1

2.2

DO⁄AL ZEM‹NLER (do¤al nemlilikte)    

Kum, kum-çak›l  

Kil, alüvyon  

1700-2200

1200-1800

2,0

1,5

50

50

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

DÖKME MALZEMELER (hava kurusunda, üzeri örtülü 
durumda)     
Kum, çak›l, k›rma tafl (m›c›r) 1800 0,70 3 

Bims çak›l› (TS 3234) 

Yüksek f›r›n cürufu  

Kömür cürufu  

Gözenekli do¤al tafl m›c›rlar›  

Genlefltirilmifl perlit agregas› (TS EN 14316-1)  

1800

< 1000

< 600

< 1000

< 1200 
< 1500
≤ 100 
100 < 400

0,70

0,19

0,13

0,23

0,22
0,27
0,060
0,16

3

3

3

3

3
3
3
3
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S›ra 
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi
Birim hacim 

kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

3.7

3.8

3.9

3.10

Genlefltirilmifl mantar parçac›klar› 

Polistiren, sert köpük parçac›klar› 

Testere ve planya talafl› 

Saman 

< 200

15

200

150

0,055

0,050

0,070

0,058

3

3

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

SIVALAR, fiAPLAR VE D‹⁄ER HARÇ TABAKALARI

Kireç harc›, kireç-çimento harc› 

Çimento harc› 

Alç› harc›, kireçli alç› harc› 

Sadece alç› kullanarak (agregas›z) yap›lm›fl s›va

Alç› harçl› flap 

Çimento harçl› flap 

Dökme asfalt kaplama  

Anorganik esasl› hafif agregalardan yap›lm›fl s›va 
harçlar›  

Genlefltirilmifl perlit agregas›yla yap›lan s›valar ve harç 
ve tabakalar› 

1800

2000

1400

1200

2100

2000

2100

800
900
1000
400
500
600
700
800

1,0

1,60

0,70

0,51

1,20

1,40

0,70

0,30
0,35
0,38
0,14
0,16
0,20
0,24
0,29

15 / 35

15 / 35

10

10

15 / 35

15 / 35

50000

5

5.1

BETON YAPI ELEMANI  
(Bu bölümde yer alan elemanlar tek bafl›na bir yap› 
eleman›n› ifade etmektedir. Yap› eleman›n›n bir örgü  
harc› kullan›larak uygulanmas› durumunda λh de¤erleri 

S›ra no:7‘den al›nmal›d›r.)

Normal beton (TS 500’e uygun), do¤al agrega veya m›c›r 
kullan›larak yap›lm›fl betonlar  

Donat›l› 
Donat›s›z 

Kesif dokulu hafif betonlar, (agregalar aras› boflluksuz) 
donat›l› veya donat›s›z 

2400 
2200

2,50 
1,65

80 - 130 
70 / 120
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S›ra 
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi
Birim hacim 

kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

5.2.1

5.2.2

5.3

5.3.1

5.3.2

Gözenekli hafif agregalar kullan›larak ve kuvars kumu 
kat›lmaks›z›n yap›lm›fl betonlar (TS 1114 EN 13055-1'e 
uygun agregalarla 6)

Sadece genlefltirilmifl perlit kullan›larak ve kuvars kumu 
kat›lmaks›z›n yap›lm›fl betonlar (TS 3649'a uygun) 6)

Tuvenan hâlindeki hafif agregalarla yap›lan hafif 
betonlar (agregalar aras› boflluklu) 
Gözeneksiz agregalar kullan›larak yap›lm›fl betonlar 

Gözenekli hafif agregalar kullan›larak kuvartz kumu 
kat›lmadan yap›lm›fl betonlar 6)

800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500
1600 
1800 
2000

300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1200 
1400 
1600

1600 
1800 
2000

600 
700 
800 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000

0,39 
0,44 
0,49 
0,55 
0,62 
0,70 
0,79 
0,89
1,00 
1,30 
1,60

0,10 
0,13 
0,15 
0,19 
0,21 
0,24 
0,27 
0,30 
0,35 
0,42 
0,49

0,81 
1,10 
1,40 

0,22 
0,26 
0,28 
0,36 
0,46 
0,57 
0,75 
0,92 
1,20

70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150  

70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150 
70 / 150

3-10 
3-10 
5-10

5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15
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S›ra 
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

5.3.3

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

Yaln›z do¤al bims kullan›larak ve kuvars kumu  
kat›lmadan yap›lm›fl betonlar  

Organik bazl› agregalarla yap›lm›fl hafif betonlar  

Ahflap testere veya planya talafl› betonu 

Çeltik kapç›¤› betonu 

Buharla sertlefltirilmifl gaz betonlar (TS EN 771-4'e 
uygun yap› elemanlar› dahil)  

400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300

400 
600 
800 
1000 
1200
600 
700

350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
900 
1000

0,12 
0,13 
0,15 
0,16 
0,18 
0,19 
0,20 
0,22 
0,24 
0,27 
0,32 
0,37 
0,41 
0,47

0,14 
0,19 
0,25 
0,35 
0,44
0,14
0,17

0,11 
0,13 
0,15 
0,15 
0,18 
0,19 
0,21 
0,22 
0,24 
0,25 
0,29 
0,31

5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15

5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15
5-15
5-15

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10
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S›ra
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

6.5

YAPI PLAKALARI VE LEVHALAR

Gaz beton yap› levhalar› (TS EN 771-4'e uygun  plakalar)    

Normal derz kal›nl›¤›nda ve normal harçla yerlefltirilen 
levhalar  

‹nce derzli veya özel yap›flt›r›c› kullan›larak yerlefltirilen 
levhalar  

Hafif betondan duvar plakalar› 

Alç›dan duvar levhalar ve bloklar› (gözenekli, delikli, 
dolgu veya agregal› olanlar dâhil) (TS 451 EN 12859, 
TS EN 520, TS 1474'e uygun) 

Genlefltirilmifl perlit agregas› kat›lm›fl alç› duvar levhalar› 
(TS EN 13169’a uygun) 

Alç› karton plakalar (TS EN 520’ye uygun) 

400 
500 
600 
700 
800

350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800

800 
900 
1000 
1200 
1400 

750 
900 
1000 
1200

600 
750 
900

800 

0,20 
0,22 
0,24 
0,27 
0,29

0,11 
0,13 
0,15 
0,16 
0,18 
0,19 
0,21 
0,22 
0,24 
0,25

0,29 
0,32 
0,37 
0,47 
0,58

0,35 
0,41 
0,47 
0,58 

0,29 
0,35 
0,41

0,25

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 

8 / 25
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S›ra 
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

KÂG‹R DUVARLAR (harç fugalar›- derzleri dâhil) 

Tu¤la duvarlar 

TS EN 771-1‘e uygun tu¤lalarla yap›lan kâgir duvarlar, 
dolu klinker, düfley delikli klinker,  
(TS 4562) seramik klinker (TS 2902) 

TS EN 771-1‘e uygun dolu veya düfley delikli tu¤lalarla 
duvarlar 

Düfley delikli tu¤lalarla duvarlar  (TS EN 771-1'e uygun 
AB s›n›f› tu¤lalarla, normal derz veya harç cepli)    

Normal harç kullanarak AB s›n›f› tu¤lalarla yap›lan 
duvarlar  

TS EN 998-2‘ye uygun ve yo¤unlu¤u 1000 kg/m3’ün 
alt›nda olan harç kullan›larak AB s›n›f› tu¤lalarla yap›lan 
duvarlar   

1800 
2000 
2200 
2400

1200 
1400 
1600 

1800 
2000 
2200 
2400

550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000

550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000

0,81 
0,96 
1,20 
1,40

0,50 
0,58 
0,68 

0,81 
0,96 
1,20 
1,40

0,32 
0,33 
0,35 
0,36 
0,38 
0,39 
0,41 
0,42 
0,44 
0,45

0,27 
0,28 
0,30 
0,31 
0,33 
0,34 
0,36 
0,37 
0,38 
0,40

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
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S›ra
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

7.1.4

7.1.4.1

7.1.4.2

7.1.5

7.2

Düfley delikli hafif tu¤larlarla duvarlar (TS EN 771-1'e 
uygun W s›n›f› tu¤lalarla, normal derz veya harç cepli)    
Normal harç kullan›larak W s›n›f› tu¤lalarla yap›lan 
duvarlar 

TS EN 998-2’ye uygun ve yo¤unlu¤u 1000 kg/m3’ün 
alt›nda olan harç kullan›larak W s›n›f› tu¤lalarla yap›lan 
duvarlar 

Yatay delikli tu¤lalarla yap›lan duvarlar (TS EN 771-1) 

Kireç kum tafl› duvarlar (TS 808 EN 771-2'ye uygun) 

550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000

550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 

600 
700 
800 
900 
1000

700 
800 
900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200

0,22 
0,23 
0,23 
0,24 
0,25 
0,26 
0,26 
0,27 
0,28 
0,29

0,19 
0,20 
0,20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,23 
0,24 
0,25 
0,26

0,33 
0,36 
0,39 
0,42 
0,45 

0,35 
0,40 
0,44 
0,50 
0,56 
0,70 
0,79 
0,99 
1,10 
1,30 

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 

15 / 25 
15 / 25 
15 / 25 
15 / 25
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S›ra
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

7.3

7.3.1

7.3.2

7.4

7.4.1

Gaz beton duvar bloklar› ile yap›lan duvarlar (TS EN 
771-4’e uygun)     
Normal derz kal›nl›¤›nda ve normal harçla yerlefltirilmifl 
bloklarla yap›lan duvarlar 

TS EN 998-2’ye uygun ve yo¤unlu¤u 1000 kg/m3’ün 
alt›nda olan harç kullan›larak veya  özel yap›flt›r›c›s›yla 
yerlefltirilmifl (blok uzunlu¤unun en az 500 mm olmas› 
flart›yla) gaz beton bloklarla yap›lan duvarlar 

Beton briket veya duvar bloklar› ile yap›lan duvarlar  

Hafif betondan dolu briket veya dolu bloklarla yap›lan 
duvarlar (TS 406'ya uygun ve kuvars kumu kat›lmaks›z›n 
yap›lm›fl briket ve bloklarla) 5)

400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
800 

350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800

450 
500 
550 
600 
650 
700 
800 
900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

0,20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,24 
0,25 
0,27 
0,29

0,11 
0,13 
0,15 
0,16 
0,18 
0,19 
0,21 
0,22 
0,24 
0,25

0,31 
0,32 
0,33 
0,34 
0,35 
0,37 
0,40 
0,43 
0,46 
0,54 
0,63 
0,74 
0,87 
0,99

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 

10 / 15 
10 / 15 
10 / 15
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S›ra
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

7.4.2

7.4.3

7.4.4

Do¤al bims betondan dolu bloklarla yap›lan duvarlar  
(TS EN 771-3'e uygun DDB türü bloklarla, kuvars kumu 
kat›lmaks›z›n yap›lm›fl) 

TS EN 998-2’ye uygun ve yo¤unlu¤u 1000 kg/m3’ün 
alt›nda olan harç kullan›larak do¤al bims betondan dolu 
bloklarla yap›lan duvarlar (TS EN 771-3'e uygun DDB 
türü bloklarla, kuvars kumu kat›lmaks›z›n yap›lm›fl) 

Kuvars kumu kat›lmaks›z›n do¤al bimsle yap›lm›fl 
betondan özel yar›kl› dolu duvar bloklar›yla yap›lan 
duvarlar (TS EN 771-3'e uygun SW türü bloklarla) 

450 
500 
550 
600 
650 
700 
800 
900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000

450 
500 
550 
600 
650 
700 
800 
900 
1000 

450 
500 
550 
600 
650 
700 
800 
900 
1000

0,28 
0,29 
0,30 
0,31 
0,32 
0,33 
0,36 
0,39 
0,42 
0,49 
0,57 
0,62 
0,68 
0,74

0,23 
0,24 
0,25 
0,26 
0,27 
0,28 
0,30 
0,32 
0,35

0,18 
0,20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,25 
0,27 
0,30 
0,32 

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 

10 / 15 
10 / 15 
10 / 15

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
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S›ra 
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

7.4.5

7.4.6

7.5

7.5.1

7.5.1.1

TS EN 998-2’ye uygun ve yo¤unlu¤u 1000 kg/m3’ün 
alt›nda olan harç kullan›larak kuvars kumu kat›lmaks›z›n 
do¤al bimsle yap›lm›fl betondan özel yar›kl› dolu duvar 
bloklar›yla yap›lan duvarlar (TS EN 771-3'e uygun SW 
türü bloklarla) 

Genlefltirilmifl perlit betonundan dolu bloklarla yap›lan 
duvarlar (kuvartz kumu kat›lmaks›z›n yap›lm›fl bloklarla) 
(TS EN 14316-1’e uygun agregayla TS 406'ya uygun 
olarak yap›lm›fl bloklarla 6)

Boflluklu briket veya bloklarla yap›lan duvarlar    

Hafif betondan boflluklu bloklarla yap›lan duvarlar 
(kuvars kumu kat›lmaks›z›n TS EN 771-3’e uygun BDB 
türü bloklarla) 

Hafif betondan boflluklu bloklarla yap›lan duvarlar 
(kuvars kumu kat›lmaks›z›n TS EN 771-3’e uygun BDB 
türü bloklarla) 

1 s›ra boflluklu;   genifllik  115 mm, 

1 s›ra boflluklu;   genifllik  150 mm, 

1 s›ra boflluklu;   genifllik  175 mm, 

≤ 2 s›ra boflluklu;   genifllik  < 240 mm,   

≤ 3 s›ra boflluklu;   genifllik  < 300 mm, 

≤ 4 s›ra boflluklu;   genifllik  < 365 mm, 

≤ 5 s›ra boflluklu    genifllik  < 425 mm, 

6 s›ra boflluklu;   genifllik  < 490 mm 
olan bloklarda  

450 
500 
550 
600 
650 
700 
800 
900 
1000

500 
600 
700 
800

450 
500 
550 
600 
650 
700 
800 
900 
1000 
1200 
1400 
1600 

0,16 
0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,23 
0,26 
0,29

0,26 
0,29 
0,32 
0,35 

0,28 
0,29 
0,31 
0,32 
0,34 
0,36 
0,41 
0,46 
0,52 
0,60 
0,72 
0,76 

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
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S›ra
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

7.5.1.2

7.5.2

7.5.2.1

7.5.2.2

7.6

TS EN 998-2’ye uygun ve yo¤unlu¤u 1000 kg/m3’ün 
alt›nda olan harç kullan›larak hafif betondan boflluklu 
bloklarla yap›lan duvarlar (kuvars kumu kat›lmaks›z›n 
TS EN 771-3’e uygun BDB türü bloklarla) 

≤ 2 s›ra boflluklu;   genifllik  < 240 mm ,  

≤ 3 s›ra boflluklu;   genifllik  < 300 mm, 

≤ 4 s›ra boflluklu;   genifllik  < 365 mm, 

≤ 5 s›ra boflluklu    genifllik  < 490 mm, 

6 s›ra boflluklu;   genifllik  < 490 mm 
olan bloklarda 

Normal betondan boflluklu briket ve bloklarla yap›lan 
duvarlar (TS 406'ya uygun)    
2 s›ra boflluklu;   genifllik  < 240 mm ,  

3 s›ra boflluklu;   genifllik  < 300 mm, 

4 s›ra boflluklu;   genifllik  < 365 mm, olan bloklarda 

2 s›ra boflluklu;   genifllik  = 300 mm, 

3 s›ra boflluklu;   genifllik  = 365 mm, olan bloklarda 

Do¤al tafllarla örülmüfl moloz tafl duvarlar 
Tafl›n birim hacim kütlesi; 

< 1600 kg/m3

> 1600,< 2000 kg/m3

> 2000,< 2600 kg/m3

> 2600 kg/m3

450 
500 
550 
600 
650 
700 
800 
900 
1000 
1200 
1400 
1600 

<1800

<1800

0,23 
0,25 
0,27 
0,28 
0,30 
0,32 
0,36 
0,40 
0,52 
0,60 
0,72 
0,75

0,92

1,3

0,81 
1,16 
1,74 
2,56

5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10 
5 / 10

20 - 30

20 - 30
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S›ra
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

8

8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.3

8.2.3.1

8.2.3.2

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.2

9.2.1

9.2.2

AHfiAP VE AHfiAP MAMULLER‹ 

Ahflap 

‹¤ne yaprakl› a¤açlardan elde edilmifl olanlar 

Kay›n, mefle, diflbudak 

Ahflap mamulleri  

Kontrplâk (TS 4645 EN 636), kontrtabla (TS 1047)  

Ahflap yonga levhalar 

Yat›k yongal› levhalar (TS EN 309, TS EN 12369-1) 

Dik yongal› levhalar (TS 3482) 

Odun lifi levhalar 

Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64)  

Hafif odun lifi levhalar  

KAPLAMALAR 

Döfleme kaplamalar›  

Linolyum 

Mantarl› linolyum 

Sentetik malzemeden kaplamalar (örne¤in PVC) 

Hal› vb. kaplamalar 

Suya karfl› yal›t›m kaplamalar›  

Mastik asfalt kaplama   > 7 mm 

Bitüm ve bitüm emdirilmifl kaplamalar

600

800

800

700

700

600
800
1000
<200
<300

1200

700

1500

200

2000

0,13

0,20

0,13

0,13

0,17

0,13
0,15
0,17
0,046
0,058

0,17

0,08

0,23

0,06

0,70

40

40

50-400

50/100

20

70
70
70
5
5

800-1000
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S›ra
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

9.2.2.1

9.2.3

10

10.1

10.2

10.2.1

10.2.2 

Armatürlü bitümlü pestiller (membranlar) 
Bitümlü karton  
Cam tülü armatürlü bitümlü pestil 
0,01 mm Alüminyum folyolu bitümlü pestil 
Cam tülü armatürlü polimer bitümlü membran  
Polimer bitümlü su yal›t›m örtüleri 

Armatürlü veya armatürsüz plastik pestil ve folyolar 
Polietilen folyo  
PVC örtü 
PIB polyisobütilen örtü  
ECB etilen kopolimer örtü 
EPDM etilen propilen kauçuk örtü

ISI YALITIM MALZEMELER‹

Ahflap yünü levhalar TS EN 13171  16) 

Kal›nl›k d < 25 mm 
Kal›nl›k d ≥ 25 mm 
Is›l iletkenlik gruplar› 

065 
070 
075 
080 
085 
090 

Yerinde imal edilmifl köpük malzemeler    

Poliüretan (PUR) - (DIN 18159-1’e uygun) 
Is›l iletkenlik gruplar› 
035 
040 

Reçine - formaldehit köpü¤ü (UF) – (DIN 18159-2’ye 
uygun) 
Is›l iletkenlik gruplar› 
035 
040 

1100 
1200 
900 
2000 

2000-5000

1000 
1200 
1600 
1000 
1200

460-650 

360-460

(>45)

(≥10) 

0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 

0,19 
0,19 
0,26 
0,19 
0,30

0,150 

0,065 
0,070 
0,075 
0,080 
0,085 
0,090

0,035 
0,040

0,035 
0,040 

2000 
14000 

100000 
14000 
20000 

80000 
42000 

300000 
80000 

100000

2-5 

2-5

30-100

1-3



383 �

EK-3 Türk Standard›

S›ra 
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

10.3

10.3.1
10.3.1.1

10.3.2
10.3.2.1

10.3.2.2

10.3.3
10.3.3.1

Sentetik köpük malzemeler    

Ekspande polistiren köpük (PS) levhalar    
Polistiren – Parçac›kl› köpük - TS 7316 EN 13163'e 
uygun 
Is›l iletkenlik gruplar› 
035 
040 

Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar    
Ekstrüde polistiren köpü¤ü - TS 11989 EN 13164'e uygun 
Is›l iletkenlik gruplar› 
030 
035 
040 

Ekstrüde polistiren köpü¤ü -TS 11989 EN 13164'e uygun 
- Bina su yal›t›m›n›n d›fl taraf›nda 8) örne¤in çat› 
örtüsünün 9)  
Is›l iletkenlik gruplar› 
030 
035 
040 

Poliüretan sert köpük (PUR) levhalar    
Poliüretan sert köpük TS 2193, TS 10981 ve TS EN  
13165’e uygun 
Is›l iletkenlik gruplar› 
025 
030 
035 
040 

≥ 15 
≥ 20 
≥ 30

(≥ 25)

(≥ 30)

(≥ 30)

0,035 
0,040

0,030 
0,035 
0,040

0,030 
0,035 
0,040

0,02515) 
0,030 
0,035 
0,040

20-50 
30-70 

40-100

80-250

80-250

30-100
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S›ra 
No

Malzeme veya bileflenin çeflidi Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri 

λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon 
direnç 
faktörü 

μ4)

10.4
10.4.1

10.5

10.6
10.6.1

10.6.2

10.7

Fenol reçinesinden sert köpük (PF) levhalar    
Fenolik sert köpük - TS EN 13166'ya uygun 
Is›l iletkenlik gruplar› 
030 
035 
040 
045 

Mineral ve bitkisel lifli ›s› yal›t›m malzemeleri (cam yünü,  
tafl yünü vb.) TS 901 EN 13162 10)'ye uygun 
Is›l iletkenlik gruplar› 
035 
040 
045 
050 

Cam köpü¤ü     
Cam köpü¤ü TS EN 13167'ye uygun 
Is›l iletkenlik gruplar› 
045 
050 
055 
060 

10.6.2 Cam köpü¤ü - bina su yal›t›m›n›n d›fl taraf›nda 
Is›l iletkenlik gruplar› 
045 
050 
055 

Ahflap lifli ›s› yal›t›m levhalar› - TS EN 13168'e uygun 
Is›l iletkenlik gruplar› 
035 
040 
045 
050 
055 
060 
065 
070 

(≥ 30)

(8-500) 

(100-150)

(110-150)

(110-450) 

0,030 
0,035 
0,040 
0,045

0,035 
0,040 
0,045 
0,050

0,045 
0,050 
0,055 
0,060

0,045 
0,050 
0,055

0,035 
0,040 
0,045 
0,050 
0,055 
0,060 
0,065 
0,070 

10-50

1

11)

11)

5
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S›ra
No Malzeme veya bileflenin çeflidi

Birim hacim 
kütlesi1,2)

kg/m3

Is›l iletkenlik
hesap de¤eri λh3)

W/mK 

Su buhar› 
difüzyon direnç 

faktörü μ4)

10.8 Mantar yal›t›m malzemeleri  
Mantar levhalar - TS 304 EN 13170'e uygun 
Is›l iletkenlik gruplar› 
045 
050 
055

(80-500)
0,045 
0,050 
0,055

5-10

1) Bu Ek’te verilen birim hacim kütleleri, bir yap› malzeme veya bilefleninin gerçek birim hacim kütlesinden
farkl› olabilir. Bu gibi durumlarda göz önünde bulundurulacak ›s›l iletkenlik hesap de¤eri, esas malzemenin
(meselâ, tu¤la duvarda tu¤lan›n) kuru durumdaki birim hacim kütlesine (varsa içindeki boflluk ve delikler
dâhil birim hacim kütlesi) en yak›n, ancak ondan daha büyük olan birim hacim kütlesi için verilen de¤erdir.
Bir malzeme veya bileflen için sadece bir birim hacim kütlesine ba¤l› olarak daha düflük veya ayn› ›s›l ilet-
kenlik hesap de¤eri verilmiflse, malzeme veya bileflenin gerçek birim hacim kütlesi farkl› da olsa bu ek’teki
daha düflük olmayan de¤er geçerlidir. Gerekti¤inde, yap› malzeme veya bileflenlerinin birim alan kütleleri-
nin hesab›nda da bu ek’teki birim hacim kütleleri yukar›daki esaslara göre göz önünde bulundurulur. 

2) 10 s›ra numaral› “›s› yal›t›m malzemeleri” bölümünde parantez içinde verilen yo¤unluk de¤erleri sade-
ce birim alana tekabül eden kütlenin belirlenmesi amac›yla verilmifltir (meselâ, yaz flartlar›nda yap›lan ›s›l
koruman›n do¤rulanmas› durumunda).  

3) Baz› gevflek dokulu malzemeler kullan›ld›¤› yerlerde, üzerine gelen yükler sonucu s›k›flabilirler (meselâ
döfleme kaplamas› alt›ndaki gevflek dokulu yal›t›m tabakalar› gibi). Bu gibi durumlarda malzemenin s›k›fl-
m›fl olarak birim hacim kütlesi, bu malzeme için bu ek’te verilen birim hacim kütlesi de¤erinden daha bü-
yük de¤ilse, verilen ›s›l iletkenlik hesap de¤erleri aynen geçerlidir. Ancak yap›lacak ›s›l geçirgenlik diren-
ci hesaplar›nda, malzemenin s›k›flm›fl durumdaki kal›nl›¤›n›n göz önünde bulundurulmas› gerekir. Ayr›ca,
gevflek dokulu veya s›k›flabilir malzemeler üzerine yap›lacak kaplamalar›n, üzerlerine gelecek sabit ve ha-
reketli yükleri, zarar görmeden tafl›yacak flekilde seçilmesine ve uygulanmas›na özen gösterilmelidir. 

4) Mü (μ) de¤erlerinin kullan›m› ile ilgili olarak malzeme imalatç›s›n›n TSE belgeli tek de¤er olarak beyan›
yok ise, yap› bileflenleri için her durumda verilen aral›k de¤erlerinden küçük olan› al›n›r ve hesaba kat›l›r.
‹lâve olarak, bina kabu¤unun d›fl taraf›nda yer alan malzemeler için “μ”nün de¤eri olarak verilen büyük de-
¤er al›nabilir. Yap› konstrüksiyonu için uygun olmayan de¤erler her defas›nda göz ard› edilir. 

5) TS EN 998-2’ye uygun ve yo¤unlu¤u 1000 kg/m3’ün alt›nda olan hafif örgü harc› kullan›lmas› durumun-
da, bu ekte; TS 406 kapsam›nda yer alan briket ve bloklarla yap›lan duvarlar için verilen ›s›l iletkenlik he-
sap de¤erleri 0,06 W/mK kadar azalt›labilir. 

6) Kuvartz kumu kat›lmadan yap›lm›fl beton elemanlar için verilen ›s›l iletkenlik hesap de¤erleri, kuvartz ku-
mu kat›lmas› durumunda % 20 artt›r›larak uygulan›r. 

7) Bir yap› bilefleni veya eleman› birden fazla, de¤iflik ›s›l iletkenlik hesap de¤erine sahip malzemeden
meydana geliyorsa, o yap› bilefleni veya eleman›n›n ›s›l iletkenli¤i hesap de¤eri; her bir malzemenin kal›n-
l›klar› ve alan/uzunluklar› dikkate al›narak ›s›l geçirgenlik dirençleri hesaplan›r, böylece yüzey yüzde (%)
veya uzunluk yüzde (%) oranlar›na göre ortalama ›s›l iletkenlik de¤erleri bulunur ve bileflen veya eleman›n
boyutlar›na göre derz durumlar› da göz önünde bulundurularak hesaplan›r. 
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8) TS 11989 EN 13164’te belirtilen özelliklere ilâveten, toprak temasl› perde duvar yal›t›m›nda, WD12) 

veya WS13) tipi uygulamalarda afla¤›daki özellikler gereklidir: 
• Is› yal›t›m plakalar›n›n her iki yüzüde z›rhl› olmal›d›r. 
• Basma mukavemeti %10 flekil bozuklu¤unda > 0,30 N/mm2 (300 kPa) olmal›d›r. 
• TS EN 12088’e göre difüzyonla su emme oran› 50°C ilâ 1°C aras›nda % 3’ten az olmal›d›r.

9) TS 11989 EN 13164’te belirtilen özelliklere ilâveten, ters teras çat› yal›t›m›nda, WD12) veya WD13) 

tipi uygulamalarda afla¤›daki özellikler gereklidir. 
• Basma mukavemeti %10 flekil bozuklu¤unda > 0,30 N/mm2 (300 kPa) olmal›d›r. 
• TS EN 12088’e göre difüzyonla su emme oran› 50°C ilâ 1°C aras›nda % 3’ten az olmal›d›r. 
• Is› yal›t›m levhalar›n›n kenar profili binili (lâmbal›) olmal›d›r. 

10) Ses yal›t›m malzemelerinin ambalâjlar›n›n üzerinde ›s›l iletkenlik grup de¤erleri verilmelidir. 

11) Pratik buhar geçirmezli¤i de¤eri Sd 1500 m’dir (TS EN 12086 veya TS EN ISO 12572). 

12) WD: Darbe ses yal›t›m›n›n aranmad›¤› yüke maruz kalan döflemelerde veya s›cak çat›larda nefes 
alan su yal›t›m membran› alt›nda kullan›lan ›s› yal›t›m malzemeleri. 

13) WS: Özel uygulamalar için yüke maruz kald›¤›nda daha büyük dayan›m de¤erlerine sahip olan ›s› 
yal›t›m malzemeleri (örne¤in otopark katlar›nda).  

14) Bu Ek’in 10’uncu maddesinde verilen ›s›l iletkenlik grubu tayini ile belirlenecek olan malzemelerin 
›s›l iletkenlik hesap de¤erinin ara de¤erlerde olmas› halinde, kendisinden büyük olan ilk grupta oldu¤u 
varsay›l›r ve hesaba kat›l›r. 

15) Sadece iki tabaka aras›na püskürtme metoduyla yap›lan uygulamalar için kullan›l›r. 

16) Kal›nl›¤› 15 mm’den küçük olan ahflap yünü levhalar, ›s›l iletkenlik hesaplamalar›nda dikkate al›nmaz. 
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Ek F 

Yap› elemanlar›ndan buhar geçiflinin tahkiki ve s›n›rland›r›lmas› 

F.1 Girifl 
Bir yap› eleman›n›n iki yüzü aras›nda, s›cakl›klar›n ve ba¤›l nemin farkl› olmas› dolay›s›yla farkl› k›smi buhar
bas›nçlar› meydana gelir. Bu bas›nç fark› nedeniyle havadaki buhar molekülleri ›s› ak›m› ile ayn› yönde hare-
ket ederek yap› eleman› gözeneklerinden geçer ve d›fl ortama ulaflmaya çal›fl›r. Su buhar› bu geçifli s›ras›n-
da yap› eleman› içerisinde, doyma s›cakl›¤›nda veya daha düflük s›cakl›kta bir yüzeyle temas ederse, bir k›s-
m› yo¤uflarak su hâline geçer ve yap› eleman› içerisinde veya yüzeyinde birikerek yap›ya zarar verir. 

Yap› eleman› yüzeyindeki yo¤uflma kendisini siyah lekeler, küf, mantar vb. organizma oluflumu ile göstere-
rek, insan sa¤l›¤› ve ortam›n konfor flartlar›n› olumsuz etkiler ve yap› malzemesinde hasarlar›n oluflmas›na ne-
den olur. Yap› elemanlar› aras›nda meydana gelen yo¤uflma ise; özellikle yap›lar›n tafl›y›c› k›s›mlar›ndaki do-
nat›lar›n paslanarak ifllev ve dayan›mlar›n›n zamanla azalmas› neticesinde yap› ömrü ve deprem dayan›m›n›n
olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktad›r. Ayr›ca yo¤uflma; yap› elemanlar›n›n çürümesi, bütünlükleri-
nin bozulmas› ve ›s› kay›plar›n›n artmas›na da neden olur.   

Yukar›da bahsedilen olumsuz sonuçlar›n ortadan kald›r›lmas› için, bu standartta tarif edilen hesap metoduna
göre yap› elemanlar›ndan buhar geçiflinin tahkiki, s›n›rland›r›lmas› ve neticelerin raporlanmas› gerekmektedir.
Böylece sa¤l›kl› ve konforlu bir yaflam ile uzun ömürlü binalar›n yan›s›ra önemli oranda enerji tasarrufu da el-
de edilmifl olacakt›r. 

F.2 Hesap metodu 
Bu bölümde kullan›lan hesap metodu su buhar› difüzyonundan dolay› yap› elemanlar› aras›ndaki yo¤uflma
riskinin de¤erlendirilmesi Ile ilgili metod belirlemektedir.   

Kullan›lan metod, yap›m aflamas›ndaki suyun kurudu¤unu kabul eder ve afla¤›da verilen bir grup fiziksel ol-
guyu göz önüne almaz: 

a) Is›l iletkenli¤in, nem miktar› ile ba¤›ml›l›¤›,  
b) Serbest kalan ve emilen gizli ›s›, 
c) Nem miktar›na ba¤l› olarak malzeme özelliklerinin de¤iflimi, 
d) Kapiler emme ve malzeme içerisinden s›v› nem (su) geçifli, 
e) Çatlaklar veya hava bölümleri aras›ndaki hava hareketleri, 
f) Malzemelerin higroskopik nem kapasiteleri. 

Yap› malzemelerinin kal›nl›klar›, ›s› geçifli ve su buhar› difüzyonuna gösterdikleri direnç ve malzemelerin dizi-
lifl s›ras›, yap› malzemeleri içerisindeki oluflan s›cakl›k da¤›l›m›, yap›n›n kullan›m amac› ve yap›n›n bulundu¤u
bölgenin iklim flartlar› yo¤uflma oluflumuna etki eden temel faktörlerdir. Hesaplamalarda kullan›lan girifl veri-
leri afla¤›da tan›mlanm›flt›r. 

F.2.1 Malzeme ve mamul özellikleri 
Is›l iletkenlik hesap de¤eri “λh” ve su buhar› difüzyon direnç faktörü ”μ“ homojen malzemeler için kullan›labi-

lirken, ›s›l direnç “R” ve su buhar› difüzyonu – efl de¤er hava tabakas› kal›nl›¤› “Sd”, öncelikle kompozit ma-

mul veya sistemlerde kullan›l›r. Bütün yap› malzemelerinin ›s›l iletkenlik hesap de¤erleri ve su buhar› difüzyon
direnç faktörleri Ek E’den al›nmal›d›r.   



Hava tabakalar› için R, Çizelge 2’den al›n›r. Hava tabakas›n›n Sd de¤eri kal›nl›k ve e¤imden ba¤›ms›z olarak
0,01 m olarak kabul edilir. 

F.2.2 ‹ç ve d›fl ortam flartlar› 
Hesaplamalar için afla¤›daki s›cakl›k ve ba¤›l nem de¤erleri kullan›lmal›d›r. 

a) D›fl hava s›cakl›klar›: D›fl hava s›cakl›klar› Madde B.2’de verilmifltir. 

b) Yap› bileflenlerine temas eden toprak s›cakl›¤›: Madde B.2’de verilen ortalama s›cakl›k de¤erleri kullan›l›r.  

c) ‹ç hava s›cakl›¤›: Binan›n kullan›m amac›na uygun olarak Madde B.1’de verilen iç s›cakl›k de¤erleri 1°C art-
t›r›larak kullan›l›r. Örne¤in; konut, ofis veya benzer flartlara sahip di¤er binalarda iç ortam havas›n›n s›cakl›¤›
20°C (19+1) al›nacakt›r. 

d) Ba¤›l Nem:

- ‹ç ortam›n ba¤›l nemi; do¤al havaland›rma yap›lan binalarda % 65, mekanik havaland›rma yap›lan 
binalarda % 55 olarak al›n›r.  

- D›fl ortam›n ba¤›l nemi; il ve ilçelere ait de¤erler Ek G’de verilmifltir (ek’te yer almayan belediyeler, ba¤l› 
olduklar› ilçe veya illere ait ba¤›l nem de¤erlerini kullanacakt›r). 

- Toprak temasl› yap› bölümlerinde yap›lan yo¤uflma tahkiklerinde topra¤›n (d›fl ortam›n) ba¤›l nemi 
ϕi=%100 olarak al›nacakt›r.    

F.2.3 Özel durumlar 
Binan›n kullan›m amac› ve iflletme flartlar›na uygun olarak özel flartlar gerektiren yap›larda (yüzme havuzlar›,
tekstil fabrikalar›n›n imalat bölümleri, vb. yap›lar) iç ortam flartlar› için yukar›da verilen kabuller kullan›lmama-
l›d›r. Bu durumda, yap›ya uygun olarak belirlenen tasar›m de¤erleri kullan›lmal›d›r.    

F.2.4 Tarifler 

F.2.4.1 Kabul edilebilir en düflük s›cakl›k de¤eri  
Küf oluflumunun bafllamamas› ve konfor flartlar›n›n bozulmamas› için iç yüzey s›cakl›¤› en düflük, Ek F’de ve-
rilen 2.2.c) maddesine göre kabul edilen iç ortam s›cakl›k de¤erlerinden (çat›, duvar vb. bütün yüzeyler için)
en fazla 3 °C, düflük olacak flekilde tasar›mlanmal›d›r. Bu flart›n sa¤land›¤›, örnekte verildi¤i flekilde yap› ele-
man›n›n s›cakl›k tablosunda gösterilmelidir. 

F.2.4.2 Su buhar› difüzyonu - efl de¤er hava tabakas› kal›nl›¤›  
Bir yap› eleman› katman›n›n su buhar›n›n geçifline gösterdi¤i dirence eflde¤er direnci gösteren hareketsiz ha-
va tabakas›n›n kal›nl›¤› olarak tan›mlan›r ve afla¤›daki eflitlik ile hesaplan›r. 

sd = μ.d........................................................................................................(F.1) 

Burada; 
Sd : Su buhar› difüzyonu efl de¤er hava tabakas› kal›nl›¤› (m), 

μ   : Su buhar› difüzyon direnci katsay›s› (birimsiz), 
d   : Yap› malzemesi tabakas›n›n kal›nl›¤› (m)’d›r. 
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F.2.4.3 Ba¤›l nem  
Hava içindeki, ayn› s›cakl›ktaki k›smi su buhar› bas›nc›n›n, doymufl durumdaki su buhar› k›smi bas›nc›na ora-
n› olarak tan›mlan›r ve afla¤›daki eflitlik ile hesaplan›r. 

....................................................................................... (F.2) 

Burada; 
p  : K›smi su buhar› bas›nc› (Pa), 

ϕ : Ba¤›l nem (birimsiz), 
ps : “ϑ” s›cakl›¤›ndaki, doymufl su buhar› bas›nc› (Pa), (Çizelge F.11)’d›r. 

Ba¤›l nem (ϕ), bir ondal›k kesir hâlinde denklemde yer almal›d›r. 

F.2.4.4 Yüzeyin kritik nemi  
Yüzeyin bozulmas›na, özellikle küf oluflumuna neden olan yüzeydeki ba¤›l nem olarak tan›mlan›r. Ba¤›l nem de¤eri-
nin, k›sa süreler için bile % 80 ve üstündeki bir oranda yüksek olmas› durumunda, yüzeylerde küf oluflma riski vard›r.

F.2.4.5 Doymufl buhar bas›nc› ve s›cakl›¤› 
Doymufl buhar bas›nc›n›n bir fonksiyonu olarak s›cakl›k, afla¤›da verilen denklemler ile bulunabilir.  

ps ≥ 610,5 Pa için  (F.3) 

ps ≥ 610,5 Pa için   (F.4) 

Bir di¤er seçenek ise  eflitlik 5 ve eflitlik 6’ya göre doymufl buhar bas›nc› de¤erinden s›cakl›¤› bulmak için ps

(doyma bas›nc›) ile ϑ (s›cakl›k) aras›ndaki iliflkiyi gösteren bir tablo veya bir grafik haz›rlanmas›d›r.  

ϑ ≥ 0°C    için (F.5) 

ϑ < 0°C    için (F.6) 

Eflitlik 5 ve eflitlik 6; s›cakl›¤›n fonksiyonu olarak suyun doymufl buhar bas›nc›n› veren ampirik eflitliklerdir. Bu 
eflitliklerin yerine doymufl su buhar› tablolar› da kullan›labilir. Çizelge 1’de 30,9 °C ilâ (- 20,9°C) aras›ndaki s›-
cakl›klarda doymufl su buhar› bas›nc› de¤erleri tablo hâlinde verilmifltir. 

F.2.4.6 Yüzeysel ›s›l iletim direnci  
Yo¤uflma tahkiki hesaplamalar›nda yap› elemanlar› iç ve d›fl yüzeylerindeki yüzeysel ›s›l iletim direnç de¤er-
leri için Ri = 0,25 m2K/W ve Re = 0,04 m2K/W de¤erleri kullan›lmal›d›r. 

1 Doymufl su buhar› bas›nc› (ps) ayn› zamanda eflitlik 5 ve eflitlik 6 kullan›larak yaklafl›k olarak hesaplanabilir.
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Çizelge F.1 (30,9 °C)  ‹lâ (- 20,9 °C) Aras›ndaki S›cakl›klarda Doymufl Su Buhar› Bas›nc› 

Doymufl su buhar› bas›nc›  (Pa)

S›cakl›k °C 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
30
29
28
27
26

4241
4003
3778
3563
3359

4265
4026
3800
3584
3379

4289
4050
3822
3605
3399

4314
4073
3844
3626
3419

4339
4097
3867
3648
3440

4364
4120
3889
3669
3460

4389
4144
3912
3691
3480

4414
4168
3934
3712
3501

4439
4192
3957
3734
3522

4464
4216
3980
3756
3542

25
24
23
22
21

3166
2982
2808
2642
2486

3185
3000
2825
2659
2501

3204
3018
2842
2675
2516

3223
3036
2859
2691
2532

3242
3055
2876
2708
2547

3261
3073
2894
2724
2563

3281
3091
2911
2741
2579

3300
3110
2929
2757
2594

3320
3128
2947
2774
2610

3340
3147
2964
2791
2626

20
19
18
17
16

2337
2196
2063
1937
1817

2351
2210
2076
1949
1829

2366
2224
2089
1961
1841

2381
2238
2102
1974
1852

2359
2252
2115
1986
1864

2410
2266
2129
1999
1876

2425
2280
2142
2012
1888

2440
2294
2155
2024
1900

2455
2308
2169
2037
1912

2470
2323
2182
2050
1924

15
14
13
12
11

1704
1598
1497
1402
1312

1715
1608
1507
1411
1321

1726
1619
1517
1420
1330

1738
1629
1527
1430
1338

1749
1640
1537
1439
1347

1760
1650
1547
1449
1356

1771
1661
1557
1458
1365

1783
1672
1567
1468
1374

1794
1683
1577
1477
1383

1806
1693
1587
1487
1393

10
9
8
7
6

1227
1147
1072
1001
935

1236
1155
1080
1008
941

1244
1163
1087
1015
948

1252
1171
1094
1022
954

1261
1179
1102
1029
961

1269
1187
1109
1036
967

1278
1195
1117
1043
974

1286
1203
1124
1050
981

1295
1211
1132
1058
988

1303
1219
1140
1065
994

5
4
3
2
1
0

872
813
757
705
656
611

878
819
763
710
661
615

884
824
768
715
666
619

890
830
774
721
671
624

897
836
779
726
676
629

903
842
785
731
680
633

909
848
790
736
685
638

915
854
796
741
690
642

922
860
801
747
695
647

928
866
807
752
700
652

0
-1
-2
-3
-4
-5

611
562
517
475
437
401

616
567
521
479
441
405

621
571
526
484
444
408

626
576
530
488
448
412

631
581
535
492
452
415

636
586
539
496
456
419

641
591
544
500
460
422

647
596
548
504
464
426

652
601
553
509
468
430

657
605
557
513
471
433

-6
-7
-8
-9
-10

368
338
309
283
259

371
341
312
286
262

375
344
315
288
264

378
347
318
291
266

381
350
320
294
269

384
353
323
296
271

388
356
326
299
274

391
359
329
301
276

394
362
332
304
278

398
365
335
307
281

-11
-12
-13
-14
-15

237
217
198
181
165

239
219
200
182
166

241
221
202
184
168

244
223
203
186
169

246
225
205
187
171

248
227
207
189
173

250
229
209
191
174

252
231
211
193
176

255
233
213
194
177

257
235
215
196
179

-16
-17
-18
-19
-20

150
137
124
113
103

152
138
12
114
104

153
139
127
115
105

154
141
128
116
106

156
142
129
117
107

157
143
130
119
108

159
145
132
120
109

160
146
133
121
110

162
147
134
122
111

163
149
135
123
112



F.2.5 Yap› elemanlar› içindeki yo¤uflman›n hesaplanmas› 

F.2.5.1 Genel 
Bir yap› eleman›n›n iki yüzü aras›nda, s›cakl›klar›n ve ba¤›l nemin farkl› olmas›ndan kaynaklanan farkl› bu-
har bas›nçlar› meydana gelir. Is›tma periyodu olan k›fl mevsimini dikkate ald›¤›m›zda, genellikle iç tarafta
yüksek buhar bas›nc› vard›r ve iç ortamda gaz hâlinde bulunan su buhar› ›s› ak›m› ile ayn› yönde hareket
ederek d›fl ortama ulaflmaya çal›fl›r. Su buhar›n›n d›fl ortama gaz olarak ulaflmas› hâlinde yap› eleman›n›n
gerek kullan›m ömrü ve gerekse ›s›l performans› aç›s›ndan bir problem yoktur. Ancak yap› eleman›n› olufl-
turan malzemelerin su buhar› geçifline gösterdikleri dirence ve malzemelerin s›ras›na ba¤l› olarak, yap› ele-
man›ndan geçerken, su buhar›n›n gaz hâlinden s›v› hâle geçmesi, yani yo¤uflmas› ihtimali mevcuttur. 

‹stenmeyen bir durum olan yo¤uflman›n meydana gelme riski, afla¤›da tan›mlanan metodla tahkik edilmeli ve 
yo¤uflma olmas› hâlinde Madde F.2.5.7’de verilen flartlar sa¤lanmal›d›r.  

F.2.5.2 Prensip 
Yo¤uflman›n, tahmin edildi¤i ilk aydan bafllayarak, ortalama ayl›k d›fl flartlar, y›l›n her bir ay› için yo¤uflma ve-
ya buharlaflma miktar›n›n hesaplanmas›nda kullan›l›r. Yo¤uflman›n meydana geldi¤i bu aylar›n sonunda biri-
ken yo¤uflma suyu miktar› ile y›l›n geri kalan bölümündeki buharlaflma miktar› karfl›laflt›r›l›r. Tek boyutlu, ka-
rarl› rejim flartlar› kabul edilir. Yap› elemanlar› içerisinden olan hava hareketleri ele al›nmaz. 

Afla¤›da verilen eflitlikle, nem geçiflinin sadece su buhar› difüzyonundan oldu¤u kabul edilir.  

..................................................................................(F.7) 

δο = 2x10-10 kg/(m.s.Pa)’d›r. 

Burada δο, su buhar› difüzyon direnci olup s›cakl›k ve barometrik bas›nca ba¤l› olarak çok küçük de¤ifliklik-

ler göstermektedir. Bu standartta bu de¤iflkenlerin etkileri ihmal edilmifltir.  

Birim alandaki ›s› ak›fl miktar› afla¤›daki eflitlikle verilmifltir 

........................................................................................(F.8) 

Burada Δϑ s›cakl›k fark› olup, ›s›l iletkenlik “λ" ve ›s›l direnç “R” de¤erlerinin sabit oldu¤u kabul edilmektedir. 
Paralel yerlefltirilmifl homojen malzemeler için, R = d/λ’d›r. 

F.2.5.3 Hesaplamalar 

F.2.5.3.1 Malzeme özellikleri 
Metal levhalar gibi baz› malzemeler, etkili bir flekilde su buhar› geçiflini önlerler ve bu sebeple sonsuz μ de-
¤erine sahiptirler. Bununla birlikte hesaplama ifllemi için malzemenin sonlu bir μ de¤erinin olmas› gerekti¤in-
den bu tür malzemeler için μ de¤eri 100.000 olarak al›nacakt›r.  
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D›fltan içe do¤ru “n” adet ara yüzeyin toplanm›fl su buhar› difüzyon – efl de¤er hava tabakas› kal›nl›¤› 
hesaplan›r.  

............................................................................................(F.9) 

..............................................................................................(F.10) 

Toplam ›s›l direnç ve su buhar› difüzyon - eflde¤er hava tabakas› kal›nl›¤› eflitlik (11) ve eflitlik (12) ile verilmifltir. 

................................................................................(F.11) 

..............................................................................................(F.12) 

F.2.5.3.2 Is› ak›fl yo¤unlu¤u, s›cakl›k ve doymufl buhar bas›nc› da¤›l›m› 

Is› ak›fl yo¤unlu¤u  
Bir yap› eleman›n›n ›s› ak›fl yo¤unlu¤u (q), eflitlik 13’e göre hesaplan›r. 

q = U.(ϑi-ϑe) ................................................................................................(F.13)                                

Burada ;  
U : Is›l geçirgenlik kat say›s› (W/m2K), 
ϑi : ‹ç ortam s›cakl›¤› (°C), 

ϑe : D›fl ortam s›cakl›¤› (°C)’d›r. 

‹ç yüzey s›cakl›¤›  
Bir yap› bilefleninin iç yüzey s›cakl›¤› (ϑyi), eflitlik 14’e göre hesaplan›r. 

ϑyi = ϑi - Ri.q ................................................................................................(F.14) 

Burada ; 
ϑyi : ‹ç yüzey s›cakl›¤› (°C), 

Ri : ‹ç yüzeyin yüzeysel ›s›l geçirgenlik direnci,  

q   : Is› ak›fl yo¤unlu¤u (W/m2)’dur. 

D›fl yüzey s›cakl›¤›  
Bir yap› bilefleninin, d›fl yüzey s›cakl›¤› (ϑyd), eflitlik 15’e göre hesaplan›r. 

ϑyd = ϑe + Re.q ............................................................................................(F.15) 

Burada ; 
ϑyd: D›fl yüzey s›cakl›¤› (°C),  

Re : D›fl yüzeyin yüzeysel ›s›l geçirgenlik direnci’dir.   
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Ara yüzey s›cakl›klar› 
Malzemeler aras›ndaki her bir ara yüzey için s›cakl›k de¤eri afla¤›daki eflitli¤e göre hesaplan›r.

..................................................................................(F.16) 

..........................................................................................(F.17) 

Burada; 

R : Yap› bilefleninin ›s›l geçirgenlik direnci (m2.K/W), 
d : Yap› bilefleninin kal›nl›¤› (m), 
λh : Yap› bilefleninin ›s›l iletkenlik hesap de¤eri (W/m.K)’dir. 

Sürekli rejim flartlar›n›n kabulünden dolay› her bir katman için s›cakl›k da¤›l›m› do¤rusal olarak verilmifltir.
(fiekil F.1). 

fiekil F.1: Çok katmanl› bir yap› eleman›ndaki s›cakl›k da¤›l›m› 

Her bir malzeme katman› aras›ndaki ara yüzeylerdeki s›cakl›¤a göre su buhar› doyma bas›nc› hesaplan›r. 

NOT: S›cakl›¤›n fonksiyonu olarak, su buhar›n›n doyma bas›nc› denklem 5 ve/veya eflitlik 6’ya göre hesaplan›r.
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F.2.5.3.3 Bafllang›ç ay› 
Bafllang›ç ay›, yap› bilefleninin herhangi bir yerinde y›l içerisinde yo¤uflma gerçekleflmesi hâlinde, yo¤uflma-
n›n bafllad›¤› ilk ayd›r. Hesaplamalara bafllang›ç ay›ndan bafllanarak, s›cakl›k, su buhar› doyma bas›nc› ve
bileflen içerisindeki buhar da¤›l›mlar› bulunarak bafllan›r. Hesab› yap›lan yap› bilefleninde yo¤uflma tespit
edilmesi hâlinde Madde 2.5.7’de belirtilen kriterlere uygun olacak flekilde ve bu maddede belirtilen metod-
lara göre yo¤uflan suyun kütlesi hesaplan›r. Bafllang›ç ay›n›n tespiti ve hesaplamalar afla¤›daki verilenlerden
uygun olana göre yap›l›r. 

a) 12 aydan herhangi bir tanesinde yo¤uflma bulunmam›flsa, bileflende yo¤uflma oluflmad›¤› raporlan›r. 

b) 12 aydan herhangi biri veya bir kaç›nda yo¤uflma bulunursa y›l içerisindeki yo¤uflman›n görüldü¤ü ilk ay 
bafllang›ç ay› olarak al›n›r ve bu aydan sonraki her ay için hesaplamalar yap›larak yo¤uflan suyun 
kütlesi bulunur.  

c) 12 ay›n tamam›nda yo¤uflma belirlenmiflse, herhangi bir aydan bafllanarak, yap› bilefleni içerisindeki 
yo¤uflan suyun kütlesi hesaplan›r. 

F.2.5.3.4 Buhar bas›nc› da¤›l›m› 
Her bir katman›n buhar difüzyon – efl de¤er hava tabakas› kal›nl›¤› Sd‘ye göre yap› eleman›n›n kesiti çizilir (fiekil
F.2). Malzemeler aras›ndaki her bir ara yüzeydeki doymufl buhar bas›nçlar› düz çizgiler ile birlefltirilerek çizilir. 

fiekil F.2 Çok katmanl› bir yap› eleman›ndaki buhar bas›nç da¤›l›m› 

F.2.5.4 Yo¤uflma hesab› 
Bir önceki ayda yo¤uflma birikmesi yoksa, iç ve d›fl buhar bas›nc› (pi ve pd) aras›nda düz bir çizgi fleklinde

buhar bas›nç profili çizilir. Bu çizgi herhangi bir ara yüzeyde doyma bas›nc›n› aflm›yorsa yo¤uflma meydana
gelmez. 

Yap› bilefleni içerisindeki su buhar› doyma bas›nc›n›n, bileflen içerisindeki her noktada, buhar doyma bas›n-
c› de¤erinden küçük oldu¤u durum (fiekil F3). 

Yap› bilefleni içerisindeki buhar ak›fl miktar› (debi) eflitlik 18 ile hesaplan›r.  

................................................................................................(F.18) 

›s› yal›t›m›
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fiekil F.3 ‹çerisinde herhangi bir yo¤uflman›n olmad›¤› çok katmanl› bir yap› eleman›nda buhar difüzyonu 

Buhar bas›nc› herhangi bir ara yüzeyde doyma bas›nc›n› afl›yorsa, buhar bas›nc› çizgileri seri (dizi) olarak,
su buhar› doyma bas›nc› profilinde mümkün oldu¤unca bir kaç noktada te¤et olacak, fakat geçmeyecek fle-
kilde tekrar çizilir (fiekil F.4 ve fiekil F.5). Bu noktalar, yo¤uflma ara yüzeyleridir.  

fiekil F.4 Yap› eleman› içerisindeki bir ara yüzey düzleminde yo¤uflman›n oldu¤u durumdaki su buhar difüzyonu. 

Yo¤uflma miktar›, tafl›nan nem miktar› ile yo¤uflman›n oldu¤u ara yüzeyden tafl›nan nem miktar› aras›ndaki farkt›r: 

....................................................................(F.19) 

Birden fazla yo¤uflma ara yüzeyine sahip bir yap› bilefleninde, her bir ara yüzey için yo¤uflma miktar›n›n kay-
d› (de¤eri) tutulur. 
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fiekil F.5 Yap› eleman› içerisindeki iki ara yüzeyde yo¤uflman›n oldu¤u durumdaki su buhar difüzyonu 

‹ki yo¤uflma ara yüzeyi oluflmas› durumunda yo¤uflma miktar›; her bir yo¤uflma ara yüzey için birbirini izle-
yen düz çizgiler aras›ndaki e¤im fark›ndan hesaplan›r (fiekil F.5).  

..........................................(F.20) 

..........................................(F.21) 

fiekil F.6 Yap› eleman› içerisinde yüzey boyunca yo¤uflma oldu¤u durumdaki su buhar difüzyonu 
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Yap› eleman› içersinde ara yüzey boyunca yo¤uflma oluflmas› durumunda yo¤uflma miktar›; afla¤›daki eflit-
lik ile hesaplan›r (fiekil 6):  

..............................................................(F.22) 

Önemli Not : 18’den 22’ye kadar verilen eflitliklerde 1 saniyedeki yo¤uflma miktar›n› vermekte olup ayl›k yo¤ufl-
ma miktar›n› bulmak için elde edilen miktar›n saniye cinsinden 1 ay’l›k süre ile çarp›lmas› gerekmektedir. Bu
süre daha önce ›s› yal›t›m hesaplar›nda kullan›lan zaman ile ayn›d›r (t = 86400 x 30). 

my = g x t  (kg/m2) ......................................................................................F.23)  

Burada; 
my : Yo¤uflan ve/veya buharlaflan suyun miktar› (kütlesi), 

g : 1 saniyede yo¤uflan ve/veya buharlaflan suyun miktar› (kütlesi), 
t : Saniye olarak 1 ayl›k zaman (86400 x 30)’d›r. 

F.2.5.5 Buharlaflma 
Bir veya daha fazla ara yüzeyde, önceki aylardan biriken yo¤uflma oldu¤unda, su buhar› bas›nc›, doyma ba-
s›nc›na eflit olmal› ve buhar bas›nc› profili, yo¤uflma ara yüzeyleri, d›fl buhar bas›nc› ve iç buhar bas›nc›n›
temsil eden de¤erler aras›na düz do¤ru olarak çizilmelidir (fiekil F.7). Buhar bas›nç de¤erleri, doyma de¤er-
lerini herhangi bir ara yüzeyde afl›yorsa, Madde F.2.5.4’e göre buhar bas›nç e¤rileri tekrar çizilir. 

fiekil F.7 Yap› bilefleninin bir ara yüzeyindeki buharlaflma 

Buharlaflma miktar› afla¤›daki eflitlikle hesaplan›r: 

..................................................................(F.24) 

NOT: Buharlaflma ve yo¤uflma miktarlar› için ifadeler ayn›d›r. ‹fade pozitif (+) ise yo¤uflma, negatif ise (-) 
buharlaflma oluflur.  
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Bir yap› bilefleni içerisinde birden fazla yo¤uflma ara yüzeyi oluflmas› durumunda buharlaflma miktar›; her bir 
ara yüzey için ayr› ayr› hesaplan›r (fiekil 8).  

fiekil F.8 Bir yap› bilefleni içerisinde 2 ara yüzeyde yo¤uflma olufltu¤unda buharlaflma 

‹ki buharlaflma ara yüzeyi için buharlaflma miktar› afla¤›daki gibi hesaplan›r (fiekil 8).  

................................(F.25) 

......................................(F.26) 

Hesaplanan ay sonudaki bir ara yüzeydeki biriken yo¤uflma miktar› negatif ise bu de¤er 0 “s›f›r” olarak al›n›r. 

F.2.5.6 Buharlaflma ve Yo¤uflma  
Birden fazla yo¤uflma ara yüzeyinin oldu¤u bir yap› bilefleni içerisinde, bir ara yüzeyde yo¤uflma, di¤er ara
yüzeyde buharlaflman›n oldu¤u aylar olabilir (fiekil 9).  

fiekil F.9 Bir ara yüzde buharlaflma ve iki ara yüzde yo¤uflman›n olufltu¤u durum 



Yo¤uflma miktar› gsw veya buharlaflma miktar› gev her ara yüzey için ayr› olarak hesaplan›r : 

.............................. (F.27) 

.................. (F.28) 

F.2.5.7  Yap›lar›n De¤erlendirilmesinde Kullan›lan Kriterler 
a), b), c), d) ve e) maddelerine göre hesaplama sonuçlar› rapor edilir. 

a) Herhangi ayda herhangi ara yüzeyde yo¤uflma olmamas› durumu 
Bu durumda yap›n›n, yap› elemanlar› aras›ndaki yo¤uflman›n olmad›¤› rapor edilir. 

b) Bir veya daha çok ara yüzeyde yo¤uflma olmas› durumu 
Yap› bileflenlerinin kararl›l›¤› ve bu yap› bilefleni içerisinde kullan›lm›fl olan ›s› yal›t›m malzemesinin, 
bünyelerindeki nem muhtevas›ndaki art›fl nedeniyle zay›flamamalar› veya bozulmamalar› için afla¤›daki 
flartlar  yerine getirilmelidir. 

b.1 Yo¤uflma esnas›nda ilgili yap› bilefleninin içinde toplanan su miktar›n›n, buharlaflma süresi boyunca 
buharlaflarak tekrar çevredeki atmosfere verilebilmesi sa¤lanmal›d›r. Yo¤uflan su miktar›n›n tamam›n›n 
buharlaflma süresi boyunca sistemden uzaklaflmamas› durumunda yap› bilefleni yeniden tasar›mlanmal› 
ve uygunluk sa¤lanana kadar yo¤uflma tahkiki tekrarlanmal›d›r. 

b.2 Tavan, duvar ve yap› bileflenlerinde oluflan yo¤uflma suyu kütlesinin miktar› toplam olarak 1,0 kg/m2'yi 
aflmamal›d›r. Bu flart afla¤›daki b.3) ve b.4) maddeleri için geçerli de¤ildir. 

b.3 Betonarme duvarlara içeriden yal›t›m yap›lmas› durumunda, müsaade edilen yo¤uflma suyu kütlesinin 
miktar› 0,5 kg/m2'yi aflmamal›d›r.  

b.4 Ahflap malzemelerdeki nem muhtevas›n›n kütle cinsinden ifade edildi¤i durumda, ahflap malzemenin 
kütlesinin nem nedeniyle %5'ten daha fazla artmas›na izin verilmez. ‹fllenmifl ahflap mamullerinde 
(sunta vb.) ise %3'ten daha fazla artmamal›d›r. 

c) Yap› eleman›n›n iç yüzeyinde yo¤uflma meydana gelmesi durumu 
Bu durumdaki yap› eleman› standarda uygun de¤ildir ve yeniden tasar›mlanarak uygunluk sa¤lanana kadar 
yo¤uflma tahkiki tekrarlanmal›d›r. 

d) Grafiklerin rapor edilmesi 
Yo¤uflma hesab› yap›lan yap› bilefleninde hiçbir ayda yo¤uflma gerçekleflmemifl olsa bile en az›ndan Aral›k
ve Ocak aylar› için difüzyon ak›fl grafikleri raporda yer almal›d›r. Y›l›n bir veya birden fazla ay›nda yo¤uflma
gerçekleflmiflse bu durumda yo¤uflman›n bafllad›¤› ay›n bir önceki ay›ndan bafllan›p yo¤uflman›n en son ger-
çekleflti¤i aydan bir sonraki ay’da dâhil olmak üzere difüzyon ak›fl grafiklerine yer verilmelidir (örne¤in bir ya-
p› eleman›nda Kas›m, Aral›k ve Ocak aylar›nda yo¤uflma gerçekleflmiflse Ekim ve fiubat ay›n› da kapsaya-
cak flekilde söz konusu yap› eleman› için toplam 5 adet grafik verilecektir).  
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e) Çizelgelerin rapor edilmesi 
Hesaplanan her bir yap› eleman› için Ek H’de verilen bütün çizelgeler, yap›lan projeye uygun olarak düzen-
lenerek rapor edilmelidir. 

Yo¤uflma Örne¤i 
Özellikle ahflaptan mamul malzemelerdeki k›s›tlaman›n da hesaplamalarda gösterilmesi amac›yla, örnek bi-
na duvar› prefabrik bir yap›dan seçilmifltir. Di¤er bütün hesaplamalarda benzer flekilde yap›lacakt›r. Örnek
bina duvar›n›n, 3’ncü derece-gün bölgesinde bulunan Ankara ilinde infla edildi¤i varsay›lm›fl, yo¤uflma he-
saplamalar› için Ankara’n›n ba¤›l nem de¤erleri ve 3. Bölge için yo¤uflma hesaplamalar›nda kullan›lmak üze-
re Madde B.2’de verilen d›fl s›cakl›k de¤erleri kullan›lm›flt›r.  

3’üncü bölge için Ek 2 B’de verilen d›fl s›cakl›k de¤erleri, Ek 7’de verilen Ankara iline ait d›fl ortam›n ba¤›l nem
de¤erleri ile tüm hesaplamalarda bütün aylar için al›nacak olan iç ortam s›cakl›¤› ve iç ortam›n ba¤›l nem de-
¤erleri afla¤›daki gibidir.  

Çizelge F.2 Ankara ‹line Ait Ortam S›cakl›¤› ve Ba¤›l Nem De¤erleri 

›s› yal›t›m›
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D›fl ortam s›cakl›¤› 
(°C)

D›fl ortam 
ba¤›l nemi (%)

‹ç ortam s›cakl›¤›    
(°C)

‹ç ortam ba¤›l nemi  
(%)

Ocak -0,3 0,76

20 65

fiubat 0,1 0,71

Mart 4,1 0,65

Nisan 10,1 0,62

May›s 14,4 0,59

Haziran 18,5 0,55

Temmuz 21,7 0,49

A¤ustos 21,2 0,48

Eylül 17,2 0,52

Ekim 11,6 0,62

Kas›m 5,6 0,72

Aral›k 1,3 0,78

Ek E s›ra No 8.2.2.1’de verilen 19 mm yat›k yongal› levha

Ek E  s›ra No 10’da verilen polistren sert köpük levha

Ek E  s›ra No 8.2.2.1’de verilen 19 mm yat›k yongal› levha

30 mm hava tabakas› (havaland›rmal›)

20 mm giydirme cephe d›fl kaplamas›



Çizelge F.3 Yap› bilefleninin termofiziksel özellikleri çizelgesi 

Madde B.2 ve ilgili eflitliklerden faydalanarak bu yap› bilefleninin s›cakl›k ve bas›nç da¤›l›mlar›, yo¤uflma ve bu-
harlaflma miktarlar› her ay için ayr› ayr› ç›kar›l›r. Ayr›ca bu ek’te belirtildi¤i flekilde gereken grafiklerde çizilecektir. 
q= U.(ϑi - ϑe) eflitli¤inden her ay için de¤iflen ›s› ak›fl yo¤unlu¤u, 

ϑyi = ϑi - Ri.q ve ϑyd=ϑd + Re.q eflitliklerinden iç ve d›fl yüzey s›cakl›klar›,  

ϑ1 = ϑyi - Ri.q ve ϑ1 - R2.q eflitliklerinden ise ara s›cakl›klar hesaplan›r ve s›cakl›klara karfl›l›k gelen doymufl bu-

har bas›nçlar› Çizelge1’den okunarak grafikler çizilir. 

Çizelge F4 Yap› bilefleninin bas›nç ve s›cakl›k da¤›l›m› çizelgesi 
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Sütun 1 2 3 4 5 6 7 8

No Tabaka 

Tabaka 
kal›nl›¤› 

d

Su buhar› 
difüzyon 
direnci 

katsay›s› 

μ

Difüzyon 
dengi 
hava 

tabakas› 
kal›nl›¤› 

Sd

Difüzyon 
dengi 
hava 

tabakas› 
kal›nl›¤› 

(kümülâtif) 
SdT

Is›l 
iletkenlik 

hesap 
de¤eri 

λh

Yüzeysel
›s›l 

iletkenlik 
direnci, 

malzemenin 
›s›l direnci 

R

Yüzeysel 
›s›l iletkenlik 

direnci, 
malzemenin 
›s›l direnci 
(kümülâtif) 

RT

- - m - m M W/(m.K) m2.K/W m2.K/W

1 D›fl yüzeyin yüzeysel 
›s›l iletkenlik direnci

- - - - - 0,04 0,04

2
Ek E s›ra no 8.2.2.1‘de 
verilen 19 mm yat›k 
yonga levha

0,019 50 0,95 0,95 0,13 0,15 0,186

3
Ek E s›ra no 0.3.3.1’de
verilen polistiren 
sert köpük levha

0,10 20 2,00 2,95 0,04 2,50 2,686

4
Ek E s›ra no 8.2.2.1‘de
verilen 19 mm 
yat›k yonga levha

0,019 50 0,95 3,9 0,13 0,15 2,832

5
‹ç yüzeyin yüzeysel 
›s›l iletkenlik direnci

- - - - - 0,25 3,082

SdT =  3,9 m 1/U = 3,082

Kas›m Aral›k Ocak fiubat Mart

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

D›fl ortam 5,6 909 1,3 671 -0,3 596 0,1 615 4,1 819

D›fl yüzey 5,8 921 1,5 683 0,0 609 0,4 627 4,3 831

1. Ara yüzey 6,5 965 2,4 727 0,9 653 1,3 671 5,1 876

2. Ara yüzey 18,1 2082 17,6 2011 17,4 1985 17,4 1992 18,0 2057

‹ç yüzey 18,8 2173 18,5 2126 18,4 2109 18,4 2113 18,7 2157

‹ç ortam 20,0 2337 20,0 2337 20,0 2337 20,0 2337 20,0 2337
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Ele al›nan yap› bilefleninde tek noktada yo¤uflma gerçekleflmifltir. Aral›k, Ocak ve fiubat aylar›nda yo¤uflma 
gerçekleflmifl olup bu standartta belirtilen bir gereklilik olmas› nedeniyle bu aylarla birlikte bir ay öncesi olan 
kas›m ay› ve bir ay sonras› olan mart aylar› için de grafikler verilmelidir.  

Afla¤›da verilen eflitlik ile yo¤uflma ve buharlaflma hesaplanarak afla¤›da verilmifltir. Pozitif olan de¤erler 
yo¤uflma, negatif de¤erler ise buharlaflmay› göstermektedir. 

........................................................(F.29) 

Kas›m ay› difüzyon grafi¤i Aral›k ay› difüzyon grafi¤i 

fiubat ay› difüzyon grafi¤iOcak ay› difüzyon grafi¤i 

Mart ay› difüzyon grafi¤i  
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pi = ϕi.psi = 0,65 x 2337 =1519,0 Pa

Ocak ay› için örnek bir hesaplama yap›l›rsa yo¤uflan suyun kütlesi; 
pd,ocak = ϕd.psd = 0,76 x 596 = 452,6 Pa 

psw = 653 Pa 

gsw,ocak = 1,656 x 10-8

my = g x t (kg/m2) t = 86400 x 30 (saniye olarak 1 ay) 

my =1,656 x 10-8 x (86400 x 30) = 0,0429 kg/m2 bulunur. Benzer hesap di¤er aylara da uyguland›¤›nda 

Çizelge F.5’te verilen sonuçlar elde edilir. 

Çizelge F.5 Yap› Bileflenindeki Yo¤uflma ve Buharlaflma Miktar› Çizelgesi

Yo¤uflman›n gerçekleflti¤i 3 aydaki yo¤uflan suyun toplam kütlesi 0,092 kg/m2’dir. Yap› eleman›nda biriken
su, Mart ay›ndan itibaren buharlaflmaya bafllamakta ve Nisan ay›ndan sonra sistemde su kalmamaktad›r. 

Sonuç: 
1. ‹ç yüzey s›cakl›klar› ıyi > 17°C oldu¤undan küf oluflma riski yoktur. 
2. Aral›k, ocak ve flubat aylar›nda toplam 0,092 kg/m2 yo¤uflma gerçekleflmifltir. Ancak bu miktardaki su 

miktar› s›n›r de¤er olan 1 kg/m2’den daha küçük oldu¤undan kabul edilebilir s›n›rlar içerisinde kalm›flt›r. 
3. Yo¤uflan suyun tamam› yaz aylar›nda buharlaflmaktad›r.  
4. Madde 2.5.7’de yo¤uflan suyun kütlesinin ahflap ifllenmifl ahflaptan mamul malzemenin kütlesini % 3'ten 

daha fazla artmamal›d›r denmektedir. Ahflaptan mamul malzemenin kütlesinin % 3’ü 
m = 0,03 x 0,019 x 700 = 0,399  kg/m2 ‘dir. Aral›k, Ocak ve fiubat aylar›nda yo¤uflan toplam su miktar› 
0,092 kg/m2 oldu¤undan, ahflap mamulün kütlesini % 3 oran›nda art›rmamaktad›r. 

Yo¤uflma tahkiki yap›lan yap› bilefleni standartta verilen bütün kriterleri sa¤lad›¤›ndan standarda uygundur. 

NOT: Yukar›da örnek olarak verilen hesaplama, sadece bir duvar örne¤i için verilmifl olup, yap›n›n d›fl hava 
temasl› di¤er bölümleri ve toprak temasl› duvarlar için tekrarlan›r.   

Aylar ϑe (°C) ϕd (%) my (kg/m2) Σmy (kg/m2) 

(kümülatif)
Aral›k 1,3 0,78 0,0278 0,0278 
Ocak -0,3 0,76 0,0429 0,0707 
fiubat 0,1 0,71 0,0213 0,0920 
Mart 4,1 0,65 -0,0743 0,0176 
Nisan 10,1 0,62 -0,2427 -0,2251 
May›s 14,4 0,59 -0,4142 0,000 
Haziran 18,5 0,55 -0,6385 0,000 
Temmuz 21,7 0,49 -0,8993 0,000 
A¤ustos 21,2 0,48 -0,8812 0,000 
Eylül 17,2 0,52 -0,6067 0,000 
Ekim 11,6 0,62 -0,2896 0,000 
Kas›m 5,6 0,72 -0,0724 0,000
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Ek G
‹llerin ve Baz› ‹lçelerin Ayl›k Ortalama Ba¤›l Nem Oranlar› (%) 

‹L/‹LÇE ADI Oca fiub Mar Nis May Haz Tem A¤u Eyl Eki Kas Ara
ABANA 77 76 77 79 80 77 76 76 78 80 77 77
ADANA 66 64 65 68 67 68 71 71 65 62 66 68
ADIYAMAN 69 66 62 59 50 35 31 34 36 50 64 72
AFfi‹N 79 75 69 61 59 52 46 48 53 64 74 79
AFYON 78 73 67 63 61 57 54 54 56 65 73 79
A⁄RI 82 82 81 75 70 64 59 57 59 70 79 83
AKSARAY 70 66 61 58 56 51 47 46 49 58 66 71
AMASYA 68 62 58 58 57 55 54 55 57 62 67 70
ANKARA 76 71 65 62 59 55 49 48 50 62 72 78
ANTALYA 65 64 67 70 67 60 58 61 62 60 66 68
ARDAHAN 77 76 75 70 70 71 69 67 65 71 75 79
ARHAV‹ 72 70 71 74 77 79 82 82 82 81 78 74
ARTV‹N 64 63 61 60 63 66 70 71 67 66 64 65
AYDIN 70 67 65 63 57 49 51 56 57 62 68 73
AYVALIK 77 76 75 74 69 64 63 65 68 74 79 79
BALIKES‹R 81 78 75 71 68 61 61 63 64 72 79 82
BARTIN 84 81 79 79 78 77 78 80 82 84 84 85
BATMAN 78 71 67 64 57 42 35 36 41 58 72 79
BAYBURT 72 71 67 61 60 58 54 54 53 62 69 73
B‹LEC‹K 78 75 71 68 67 65 65 66 66 72 75 78
B‹NGOL 71 69 65 60 54 43 37 37 42 59 68 73
B‹TL‹S 77 77 75 70 64 55 51 53 55 67 75 79
BODRUM 64 63 63 63 59 52 50 54 56 61 65 67
BOLU 80 76 73 71 72 73 72 72 72 77 78 82
BOZKURT 80 80 80 80 81 80 79 79 80 82 79 80
BURDUR 74 69 65 62 58 51 46 46 51 59 70 77
BURSA 71 70 69 68 64 60 58 61 65 71 73 73
C‹DE 74 72 72 75 76 74 75 76 77 77 74 72
ÇANAKKALE 84 81 81 81 78 73 69 70 74 78 83 84
ÇANKIRI 80 74 67 67 66 62 58 59 62 69 77 80
ÇATALZEYT‹N 77 76 77 79 80 77 76 76 78 80 77 77
ÇORUM 78 73 68 67 67 64 61 62 63 69 75 79
DALAMAN 73 72 75 76 73 65 66 69 69 71 75 76
DATCA 65 63 64 63 60 54 52 53 54 61 66 68
DEN‹ZL‹ 73 70 67 63 57 49 48 50 54 63 70 76
D‹YARBAKIR 75 70 67 65 56 38 29 30 35 52 68 76
DO⁄ANYURT 71 72 72 66 74 71 75 73 74 77 72 69
DURSUNBEY 74 72 69 66 64 60 59 61 61 68 73 76
DÜZCE 81 75 72 71 71 70 72 73 74 78 79 81
ED‹RNE 82 75 73 69 65 61 57 58 63 73 80 83
ELAZI⁄ 75 72 66 60 55 43 36 36 41 59 72 76
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‹L/‹LÇE ADI Oca fiub Mar Nis May Haz Tem A¤u Eyl Eki Kas Ara
ELB‹STAN 74 70 66 63 61 58 55 55 57 65 72 74
ERZ‹NCAN 75 72 66 60 59 54 50 51 54 68 75 77
ERZURUM 78 77 75 67 63 59 54 51 54 66 75 79
ESK‹fiEH‹R 79 75 69 66 64 61 57 58 61 68 74 80
FETH‹YE 66 63 64 65 62 57 57 59 60 63 67 68
GAZ‹ANTEP 75 72 68 66 59 50 47 50 53 62 73 77
G‹RESUN 71 71 74 79 80 79 79 77 78 77 72 70
GÖKOVA 73 71 73 73 68 59 57 60 62 68 74 76
GÖKSUN 79 76 73 69 66 59 54 56 61 69 76 81
GÜMÜfiHANE 71 68 65 63 64 64 64 64 63 68 71 72
HAKKAR‹ 71 71 67 60 54 44 39 37 38 54 64 72
HATAY 75 71 70 71 70 71 73 73 69 66 71 76
HOPA 66 67 72 75 79 78 80 80 78 76 69 63
I⁄DIR 66 59 50 48 49 45 43 45 50 62 65 68
‹NEBOLU 77 76 77 79 80 77 76 76 78 80 77 77
ISPARTA 71 68 65 63 59 53 49 51 56 6 69 75
‹STANBUL 79 76 75 74 74 70 71 74 75 80 79 80
‹ZM‹R 71 69 67 64 60 53 51 54 58 64 70 73
K.MARAfi 70 66 62 60 56 53 54 55 53 58 68 73
KARABÜK 73 68 64 64 59 58 59 61 61 65 71 75
KARAMAN 76 73 67 59 57 51 46 47 51 61 71 77
KARS 82 81 81 74 73 72 72 69 67 73 80 83
KASTAMONU 75 71 66 66 65 64 60 61 65 71 76 78
KAYSER‹ 77 74 68 63 63 58 52 52 55 64 72 77
KELEfi 69 67 64 63 59 57 55 54 56 62 66 71
KI⁄I 66 64 62 59 54 49 45 44 46 57 65 68
K‹L‹S 68 64 61 57 49 46 50 51 48 49 60 70
KIRIKKALE 79 74 67 65 62 58 54 53 56 65 75 80
KIRKLAREL‹ 79 75 73 69 66 64 60 63 66 73 78 80
KIRfiEH‹R 79 75 69 67 63 58 53 53 56 65 75 80
KOCAEL‹ 78 75 74 72 71 69 71 73 73 78 78 78
KÖYCE⁄‹Z 68 66 66 65 59 50 50 54 56 62 69 72
KÜTAHYA 71 68 63 60 58 57 56 57 58 63 68 73
MALATYA 73 68 61 55 51 41 35 35 40 56 70 75
MAN‹SA 75 70 67 64 56 47 45 48 53 63 73 78
MARD‹N 66 63 60 54 43 34 29 30 33 47 58 68
MARMAR‹S 73 71 73 73 68 59 57 60 62 68 74 76
MERS‹N 68 68 70 73 75 77 78 76 69 65 66 68
MERZ‹FON 77 73 69 66 67 67 64 65 65 69 74 77
MESUD‹YE 77 74 72 69 70 70 68 71 71 73 76 78
M‹LAS 70 67 67 66 61 52 51 56 60 64 70 73
MU⁄LA 76 73 71 69 63 53 49 51 56 65 75 80
MUfi 80 79 77 69 62 51 42 40 45 64 77 82
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Ek G (Devam)

NOT: Ek’te ad› bulunmayan yerleflim birimleri için, ek’te verilen ba¤l› bulunduklar› belediyenin ba¤›l nem 
de¤eri al›n›r. 

‹L/‹LÇE ADI Oca fiub Mar Nis May Haz Tem A¤u Eyl Eki Kas Ara
NEVfiEH‹R 70 69 63 60 58 54 52 51 51 59 66 71
N‹⁄DE 75 71 65 60 59 54 48 49 51 62 70 75
ORDU 68 69 72 75 75 72 72 72 72 74 71 69
OSMAN‹YE 64 61 62 63 62 61 65 63 58 59 63 68
POZANTI 66 63 64 64 60 59 59 57 56 61 66 68
PÜLÜMÜR 75 74 71 64 59 54 49 49 51 65 75 76
R‹ZE 75 74 76 76 77 77 79 79 80 81 78 76
SAKARYA 76 75 73 73 73 71 74 75 75 79 78 77
SAMSUN 68 70 74 80 80 77 74 74 75 76 71 68
fiANLI URFA 72 67 63 60 48 38 35 38 41 51 65 74
fi.KARAH‹SAR 71 68 64 60 61 60 57 56 56 63 69 73
S‹‹RT 73 67 64 59 51 37 30 29 34 51 65 74
S‹NOP 72 72 75 78 78 76 77 76 75 75 75 73
fiIRNAK 69 69 65 59 56 52 52 48 50 54 59 66
S‹VAS 77 74 69 64 63 61 59 58 59 66 74 78
SOLHAN 75 74 71 64 57 47 40 40 43 59 70 77
TEK‹RDA⁄ 82 79 79 79 77 74 71 73 75 79 82 82
TOKAT 69 65 59 60 61 60 58 59 60 66 70 72
TOSYA 74 68 61 60 61 59 54 55 56 62 70 77
TRABZON 69 68 72 76 78 76 76 76 75 75 71 68
TUNCEL‹ 75 72 66 61 57 48 40 39 44 62 73 76
ULUDA⁄ 72 73 71 69 63 62 59 59 61 65 71 77
ULUS 80 75 71 72 70 70 68 68 74 78 78 82
UfiAK 74 71 68 66 62 56 52 52 56 63 71 78
VAN 65 65 65 59 54 47 44 42 45 57 64 66
YALOVA 73 72 73 73 73 71 72 73 73 77 75 73
YOZGAT 80 78 74 70 68 65 61 60 61 69 77 81
ZONGULDAK 70 69 69 70 72 71 74 74 72 74 69 70



Ek H 
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Çizelge H.2 Yap› bilefleninin bas›nç ve s›cakl›k de¤iflimi  

Çizelge H.3 Yap› Bileflenindeki Yo¤uflma ve Buharlaflma Miktar›  
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Sütun 1 2 3 4 5 6 7 8
No Tabaka Tabaka 

kal›nl›¤› 

D

Su buhar› 
difüzyon 
direnci 

katsay›s› 

μ

Difüzyon 
dengi 
hava 

tabakas› 
kal›nl›¤› 

Sd

Difüzyon 
dengi 
hava 

tabakas› 
kal›nl›¤› 

(kümülâtif) 
SdT

Is›l 
iletkenlik 

hesap 
de¤eri 

λh

Yüzeysel
›s›l 

iletkenlik 
direnci, 

malzemenin 
›s›l direnci 

R

Yüzeysel 
›s›l iletkenlik 

direnci, 
malzemenin 
›s›l direnci 
(kümülâtif) 

RT

- - M - m M W/(m.K) m2.K/W m2.K/W
1 D›fl yüzeyin yüzeysel 

›s›l iletkenlik direnci
- - - - - 0,04

..

..

..

.. - - - - - 0,25

SdT =  .... m 1/U = ....

Buharlaflman›n
bitifl ay›

Bafllang›ç ay› ..... ....... Buharlaflman›n
bafllang›ç ay›

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

S›cakl›k 
da¤›l›m› 

(°C)

Bas›nç 
da¤›l›m› 

(Pa)

D›fl ortam
D›fl yüzey
...
2. Ara yüzey
‹ç yüzey
‹ç ortam

Aylar ϑe (°C)    ϕd (%)     my(kg/m2)   Σmy (kg/m2)
(kümülatif)

Bafllang›ç ay› Ek 2 B Ek 7

Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
Ek 2 B Ek 7
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Binadaki yap› elemanlar›

Yap› 
eleman› 
kal›nl›¤› 

d

(m)

Is›l 
iletkenlik    

hesap       
de¤eri      

λh  
(W/mK) 

Is›l 
iletkenlik 
direnci   

R 

(m2K/W)

Is› 
geçirgenlik 
katsay›s› 

U  

(W/m2K)

Is› 
kaybedilen 

yüzey 

A 
(m2) 

Is› 
kayb› 

A x U   

(W/K)

Duvar 
yüzeyleri

Toplam

Betonarme
yüzeyler

Toplam

Taban/
döfleme

Toplam

Tavan

Toplam

D›fl kap›
Pencere
Yap› elemanlar›ndan iletim yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› toplam›   =
Σ AU = UDAD+Up.Ap+0,8 UT.AT+0,5 UtAt+UdAd+.. 

Σ AU =  
Özgül ›s› kayb› ; H = HT + Hv

‹letim yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› ;  
HT = Σ AU + l U›

Havaland›rma yoluyla gerçekleflen ›s› kayb› 
Hv = 0,33.nh.Vh =  .................................W/K

H = HT + Hv = ................................... W/K 
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(Bilgi ‹çin)

Y›ll›k Is›tma Enerjisi ‹htiyac› Hesaplama Çizelgesi
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Aylar 

Is›  kayb› Is› kazançlar›

KKO

Kazanç 
kullan›m
faktörü

Is›tma 
enerjisi 
ihtiyac›

Özgül 
›s› kayb›

S›cakl›k 
fark›

Is› 
kay›plar›

‹ç ›s› 
kazanc›

Günefl 
enerjisi 
kazanc›

Toplam

H =HT+Hv

(W/K)

ϑi-ϑe

(K,°C)

H(ϑi-ϑe)

(W)

φi

(W)

φs

(W)
φT =φi +φs

(W)

γ

(-)
ηay

(-)
Qay

(kJ)
Ocak

fiubat

Mart

Nisan

May›s

Haziran

Temmuz

A¤ustos

Eylül

Ekim

Kas›m

Aral›k

Qy›l = Σ Qay = Qay = [H (ϑi - ϑe) - η (φi,ay + φs,ay)].t  ( Joule)  

Toplam ›s› kayb› Qy›l = 0,278x10-3 x ..............  (kj) =...................kWh 

Konutlar için iç ›s› kazanc› φi,ay ≤  5.An (W) 

Günefl enerjisi kazanc›        φg,ay = Σ ri,ay x gi,ay x Ii,ay x Ai

Kazanç kay›p oran›         KKOay = (φi,ay + φs,ay) / H(ϑi,ay - ϑe,ay) 

Kazanç kullan›m faktörü      ηay  = 1 - e(-1/KKOay) 

Örnek binadaki kullan›m alan› An bafl›na düflen y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›; 

Q  = Qy›l/An =.............kWh/m2 An = 0,32 Vbrüt = ............... m2

Örnek binadaki ›s›t›lan yap› hacmi (Vbrüt) bafl›na düflen y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› Q = Qy›l/Vbrüt

Atop/Vbrüt=..........oran›.......bölge için  Ek A‘dan al›nan  Q›=..............eflitli¤inde  yerine konuldu¤unda örnek 

bina için olmas› gereken en büyük ›s› kayb› Q› =.......kWh/m2 veya Q =.….kwh/m3 bulunur ve hesaplanan 
Q ile karfl›laflt›r›larak projenin ›s› kayb› aç›s›ndan uygunlu¤u tan›mlan›r. 

Yap›lan hesaplamada ....<..... yani Q < Q› oldu¤undan bu bina için hesaplanan y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›n›n 
olmas› gereken en büyük de¤erin alt›nda oldu¤u görülmektedir. O halde bu proje, bu standartta verilen 
hesap metoduna uygundur.
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Kaynaklar 

TS EN 832:2007 - Binalar›n ›s›l performans›– Meskenlerde ›s›tma amac›yla kullan›lan enerjinin hesaplanmas›  
TS EN ISO 10456:2002 - ‹nflaat malzeme ve mamulleri - Beyan ve tasar›m termal de¤erlerinin tayini için metodlar  
TS EN ISO 10211-1:2000 - Bina inflaatlar›nda ›s›l Köprüler - Is› ak›fllar› ve yüzey s›cakl›klar› - Bölüm 1: Genel hesaplama metodlar›  
TS EN ISO 10211-2:2001- Bina yap›m›nda ›s›l köprüler-Is› ak›fllar›n›n ve yüzey s›cakl›klar›n›n hesaplanmas›-Bölüm 2: Do¤rusal ›s›l köprüler 
TS EN ISO 14683+AC:2000 - Bina inflaat›-Is›l köprüler-Lineer ›s›l geçirgenlik-Basitlefltirilmifl metod ve hatas›z de¤erler 
TS EN 12524:2000 - Bina malzemeleri ve mamulleri - Hidro›s›l özellikler - Çizelgelefltirilmifl tasar›m de¤erler 
TS EN ISO 6946:2007 - Yap› bileflenleri ve yap› elemanlar› - Is›l direnç ve ›s›l geçirgenlik hesaplama metodu 
TS EN ISO 13788:2004 - Bina bileflenlerinin ve bina elemanlar›n›n nemli ortamda ›s›l performans› - Kritik yüzey nemini ve bina bileflen-
lerinin içindeki yo¤uflmay› önlemek için iç yüzey s›cakl›¤› – Hesaplama metodlar›  

TS EN ISO 7345:1996 - Is›l yal›t›m - Fiziksel büyüklükler ve tarifler 
DIN 4108-2:2003 - Thermal protection and energy economy in buildings - Part 2: Minimum requirements to thermal insulation 
DIN V 4108-4:2007 - Thermal insulation and energy economy in buildings - Part 4: Hygrothermal design values 
DIN 4108-7:2001 - Thermal insulation and energy economy of buildings - Part 7: Airtightness of building, requirements, recommendati-
ons and examples for planning and performance 
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YÖNETMEL‹K
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›ndan: 

B‹NALARDA ISI YALITIMI YÖNETMEL‹⁄‹ 
B‹R‹NC‹ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 -

(1) Bu Yönetmeli¤in amac›; binalardaki ›s› kay›plar›n›n azalt›lmas›na, enerji tasarrufu sa¤lanmas›na 
ve uygulamaya dair usul ve esaslar› düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu kapsam›ndaki 
belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleflim birimlerindeki binalarda uygulan›r.  

(3) Münferit olarak infla edilen ve ›s›t›lmas›na gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ah›r, a¤›l 
ve benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmas› zorunlu de¤ildir.  

(4) 180 say›l› Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›ndaki Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 32 nci maddesi kapsam›na giren kamu kurum ve kurulufllar›, il özel idareleri ve 
belediyeler, bu Yönetmeli¤e uymak ve bu Yönetmeli¤i uygulamakla yükümlüdürler. 

Dayanak  
MADDE 2 - 

(1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 say›l› Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve 
Görevleri Hakk›ndaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi 
ile 30/A maddesine dayan›larak haz›rlanm›flt›r. 

‹K‹NC‹ BÖLÜM 
Projelendirme Genel Esaslar› 

Is› bölgeleri 
MADDE 3 - 

(1) Türkiyede binalarda ›s› yal›t›m› uygulamalar› bak›m›ndan oluflturulan dört bölgede yer alan il ve 
ilçeler EK 1-A'da listede ve EK 1-B'de harita üzerinde gösterilmifltir. Listede yer almayan 
belediyeler,ba¤l› olduklar› ilçe de¤erlerini esas al›r.  

EK-4

B‹NALARDA ISI YALITIM YÖNETMEL‹⁄‹
9 Ekim 2008 PERfiEMBE Resmî Gazete Say›: 27019 
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(2) Birinci bölgede yap›lacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bu binalarda 
yap›lacak olan ›s› yal›t›m› projesinde, EK-2/C’de yer alan tabloda tavsiye edilen "U" de¤erlerinden, 
ikinci bölge için olan "U" de¤erleri geçerli olur. 

Y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› 
MADDE 4 - 

(1) Binalar, ›s› kay›plar› bak›m›ndan çevre flartlar›na ve ihtiyaçlar›na uygun olarak yal›t›l›r. Binalar›n 
hesaplanan y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen y›ll›k ›s›tma 
enerjisi s›n›r de¤erlerini aflamaz. 

‹ç s›cakl›k de¤erleri 
MADDE 5 - 

(1) Farkl› amaçlarla kullan›lan binalar için TS 825 hesaplamalar›nda kullan›lacak ayl›k ortalama iç 
s›cakl›k de¤erleri, afla¤›daki tablodan al›n›r. 

Is› geçirgenlik katsay›lar› 
MADDE 6 -

(1) Is› yal›t›m› hesab› yap›lan yeni binalarda, ›s›t›lan hacimleri ay›ran duvar, döfleme ve/veya taban 
ile tavan ve/veya çat›lar için al›nacak "U" de¤erlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye 
edilen de¤erlerden büyük olmamas› tercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaç›n›n, 
EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiye edilen de¤erlerden % 25 daha büyük olmas› durumunda, 
binan›n ›s› balans›n›n korunmas› amac›yla, di¤er "U" de¤erlerinden bir ya da birkaç› için seçilecek 
olan de¤erler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen de¤erlerin % 25’inden daha küçük 
olamaz. Ancak bu durumda yap›lacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Y›ll›k 
Is›tma Enerjisi ‹htiyac›n›n, EK-2/A ve B’de verilen (Q’) S›n›rland›r›lan Y›ll›k Is›tma Enerjisi 
‹htiyac›ndan küçük oldu¤u (Q’>Q) gösterilmelidir.

Proje zorunlulu¤u 
MADDE 7 - 

(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyar›nca TS 825 Standard›nda belirtilen hesap metoduna göre yetkili 

Ist›lacak Binan›n Türü S›cakl›¤› (°C)

1 Konutlar
192 Yönetim binalar›

3 ‹fl ve hizmet binalar›

4 Otel, motel ve lokantalar

20

5 Ö¤retim binalar›

6 Tiyatro ve konser salonlar›

7 K›fllalar

8 Ceza ve tutuk evleri

9 Müze ve galeriler

10 Hava limanlar›

11 Hastaneler 22

12 Yüzme havuzlar› 26

13 ‹malat ve atölye mahalleri 16
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makina mühendisi taraf›ndan mimari proje sistem detaylar›na uygun olarak haz›rlanan "›s› yal›t›m› 
projesi" imar mevzuat› gere¤ince yap› ruhsat› verilmesi safhas›nda ›s›tma/so¤utma tesisat projesi ile 
birlikte ilgili idarelerce istenir.  

Özel durumlar 
MADDE 8 -

(1) Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda, ›s› yal›t›m› yap›lacaksa, 
TS 825'de belirtilen hesap metodu kullan›larak binan›n ›s› yal›t›m› projesi haz›rlanmal›d›r. Bunun 
d›fl›ndaki özel durumlar için dikkat edilecek hususlar afla¤›daki gibidir. 

a) Belediye hudutlar› ve mücavir alan s›n›rlar› d›fl›nda, köy nüfusuna kay›tl› ve köyde sürekli 
oturanlar›n köy yerleflik alanlar› civar›nda ve mezralarda 2 kat'a kadar olan ve toplam döfleme 
alan› 100 m2'den küçük (d›fl havaya aç›k balkon, teras, merdiven, geçit, ayd›nl›k ve benzerleri 
hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda; 

1) Yap› bileflenlerinin, ›s› geçirgenlik katsay›lar›n›n (U) EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" de¤erlerine 
eflit veya daha küçük olmas›, 

2) Toplam pencere alan›n›n, ›s› kaybeden d›fl duvar alan›n›n %12'sine eflit veya daha küçük 
olmas›  flartlar›n› sa¤layan konstrüksiyonlar ve detaylar›n mimari projede gösterilmesi halinde, 
7'nci maddede belirtilen "Is› Yal›t›m› Projesi" yap›lmas› flart› aranmaz. Bu durumda, yukar›daki 
flartlar›n sa¤land›¤›n› gösteren bir "Is› Yal›t›m› Raporu" düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi 
bir "U" de¤erinin EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" de¤erlerinden daha büyük olmas› halinde, bu 
binalar için ›s› yal›t›m› projesi haz›rlan›r.  

b) Binan›n ›s› kaybeden düfley d›fl yüzeyleri toplam alan›n›n % 60’› ve üzerindeki oranlarda 
camlama yap›lan binalarda, pencere sisteminin ›s› geçirgenlik katsay›s›n›n (Up) 2,1 W/m2K 

veya bundan daha düflük de¤erde tasar›mlanmas› ve di¤er ›s› kaybeden bölümlerinin ›s› 
geçirgenlik katsay›lar›n›n EK 2/C’deki tavsiye edilen "U" de¤erlerinden % 25 daha küçük 
olmas›n›n sa¤lanmas› halinde, bu binalar standarda uygun kabul edilir. Bu tür cam yüzeyi fazla 
olan binalar için ›s› yal›t›m› projesi ve hesaplamalar aynen yap›lmal› ve bu hesaplamalar 
içerisinde, yukar›daki belirtilen flartlar›n yerine getirildi¤i ayr›ca gösterilmelidir. Bununla birlikte, 
yaz aylar›ndaki istenmeyen günefl enerjisi kazançlar› da tasar›m s›ras›nda dikkate al›n›r. 

c) Çok katl› olarak infla edilecek ve ba¤›ms›z veya merkezi sistemle ›s›t›lacak olan binalardaki 
ba¤›ms›z bölümlerin ara döflemeleri ile komflu duvarlar›; ›s›t›lmayan iç hacimlere bitiflik taban ve 
duvar gibi düflünülerek, Is› geçirgenlik direnci en az R=0,8 m2K/ W olacak flekilde hesaplan›r ve 
yal›t›l›r. Bu hesaplama, binan›n iç ›s› al›flverifli kapsam›nda de¤erlendirilece¤inden ›s›tma 
enerjisi ihtiyac› (Q) hesaplamalar›nda dikkate al›nmaz. 

ç) Merkezi sistem ile ›s›t›lan binalardaki s›cak ak›flkan› ileten ana da¤›t›m (tesisat) borular› ve 
kolonlar, ekonomik yal›t›m kal›nl›¤› hesaplanarak uygun flekilde yal›t›l›r. 

d) Kolon kal›nl›klar›n›n hesaplanmas›nda kolonun ba¤l› bulundu¤u kirifl ile birleflti¤i yerdeki 
betonarme kirifl kal›nl›¤› ayn› zamanda kolon kal›nl›¤› olarak al›n›r ve kolon kal›nl›¤›n›n kirifl 
kal›nl›¤›ndan daha fazla olmas› dikkate al›nmaz. 

e) D›fl yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kirifl, hat›l ve perde duvar) yal›t›l›r. 
Dolgu duvarlar ise, hesap sonuçlar›na göre gerekiyorsa yal›t›l›r. 
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Projede bulunmas› istenilen belgeler 
MADDE 9 - 

(1) Is› yal›t›m› projesinde afla¤›da belirtilen bilgiler bulunmal›d›r. 

a) Is› kay›plar›, ›s› kazançlar›, kazanç/kay›p oran›, kazanç kullan›m faktörü ve ayl›k ve y›ll›k ›s›tma 
enerjisi ihtiyac›n›n büyüklükleri, TS 825’de verilen “Binan›n Özgül Is› Kayb›” ve “Y›ll›k Is›tma 
Enerjisi ‹htiyac›” çizelgelerindeki örneklerde oldu¤u gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan 
y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›n›n (Q), EK 2-B’deki s›n›rland›r›lan y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› (Q') 
formülünden elde edilecek olan s›n›r de¤erden büyük olmad›¤› gösterilir. 

b) Konutlar d›fl›nda farkl› amaçlarla kullan›lan binalar için yap›lacak hesaplamalarda, binadaki 
farkl› bölümler aras›ndaki s›cakl›k fark› 4°K’den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için 
y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac› hesab› yap›lacak ise, bu bölümlerin s›n›rlar› flematik olarak çizilir, 
s›n›rlar›n ölçüleri ve bölümlerin s›cakl›k de¤erleri üzerinde gösterilir. 

c) Binan›n ›s› kaybeden yüzeylerindeki d›fl duvar, tavan, taban/döflemelerde kullan›lan 
malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki s›ralan›fl› ve kal›nl›klar›, duvar, tavan, taban/döfleme 
elemanlar›n›n alanlar› ve “U” de¤erleri belirtilir.

ç) Pencere sistemlerinde kullan›lan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayr› ayr› pencere 
alanlar› ve “U” de¤erleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava de¤iflim say›s› (nh) belirtilir. 

d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döfleme-duvar birleflim yerlerine ait mimari proje kesit 
detaylar› verilmelidir.  

e) Havaland›rma tipi ve mekanik havaland›rma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçlar› 
gösterilmelidir.

f) Is› yal›t›m› projesinde, binan›n ›s› kaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yo¤uflma 
TS 825-EK F’de belirtilen flekilde tahkik edilir. 

g) Mevcut binalar›n tamam›nda veya ba¤›ms›z bölümlerindeki yap›lacak olan esasl› tamir, tadil 
ve eklemelerdeki uygulama yap›lacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ›s› geçirgenlik 
katsay›lar›n›n EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek “U” de¤erlerine eflit ya da bu de¤erlerden 
daha küçük de¤erde olmas› sa¤lanmal›d›r.  

¤) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullan›lmas› s›ras›nda gerekli olan bilgiler, (yo¤uflma 
hesab› da dâhil  olmak üzere) TS 825 standard›ndan (EK A - EK J) temin edilir. 

h) Bitiflik nizam olarak (s›ra evler, ikiz evler) projelendirilmifl olan binalar›n, ›s›tma enerjisi 
ihtiyac› (Q) hesab› yap›l›rken, komflu bina ile bitiflik duvar olan bölümleri de d›fl duvar gibi 
de¤erlendirilir ve hesaba kat›l›r. 

›) Bu maddede belirtilmeyen di¤er hususlar hakk›nda TS 825 May›s 2008'e uyulur. 

Is› yal›t›m› detaylar› 
MADDE 10 -

(1) Mimari proje düzenlenirken, ›s› yal›t›m› detaylar›n›n haz›rlanmas›nda yol gösterici olmas› amac›yla 
›s› yal›t›m› detaylar› EK 4’te verilmifltir. 



(2) Yap›lacak hesaplar sonunda bulunacak yap› malzemesi kal›nl›klar›na göre detaylar kesinlefltirilir. 
(3) Yap› ve yal›t›m malzemelerinin temas›nda (detayda) farkl› "U" de¤erlerinden kaynaklanan ›s› 
köprülerinin meydana gelmemesi için, yal›t›m s›ras›nda gereken tedbirler al›n›r.  
(4) Teknolojik geliflmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullan›labilir. 

Mimari uygulama projesi 
MADDE 11 -

(1) Mimari uygulama projesi; sistem detaylar›n›, nokta detaylar›n› ve çat›-duvar, duvar-pencere ve 
taban-döfleme-duvar bileflim detaylar›n› ihtiva etmelidir. Is› yal›t›m› projesi, mimari uygulama 
projesindeki detaylarda belirtilen malzemeler ve kal›nl›klar›na (yal›t›m malzemesi hariç) göre 
haz›rlanmal›d›r. 

Is› ihtiyac› kimlik belgesi 
MADDE 12 - 

(1) EK 3'te örne¤i verilen "Is› ‹htiyac› Kimlik Belgesi", yetkili ›s› yal›t›m› projecisi ve uygulamay› yapan 
makina mühendisleri taraf›ndan doldurulup imzaland›ktan ve Belediye veya Valilik taraf›ndan 
onayland›ktan sonra yap› kullanma izin belgesine eklenmelidir. Bu belge, bina yöneticisinin 
dosyas›nda bulundurulur ve bir kopyas› da bina girifline as›l›r. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esaslar› 

Kazan daireleri 
MADDE 13 -

(1) Kazan dairesi yap›m›nda afla¤›daki hususlara uyulur: 

a) Kazan dairelerinin boyutlar›, yak›t cinsine göre belirlenir.  

b) Kazan daireleri, bir adet bina içine ve bir adet direkt bina d›fl›na aç›lan, olmak üzere iki adet 
kap›s› olacak flekilde düzenlenmelidir. 

c) Kazan dairesinin kap›lar› yanmaz malzemeden yap›l›r ve do¤rudan merdiven bofllu¤una 
aç›lmamal›d›r. Koku, s›z›nt› ve yang›n halinde, duman›n bina içine girmesini engellemek üzere 
arada küçük bir girifl odas› yap›l›r ve bu odan›n kap›lar› s›zd›rmaz özellikte olur ve alta eflik 
konulmal›d›r. 

ç) Kazanlar›n önü ve arkas› ile sa¤ ve sol yan›nda, her türlü bak›m onar›m ve müdahalenin 
yap›lmas›na imkan sa¤layacak aç›kl›k bulunur. 

d) Kazan dairesinde, yak›t türüne göre gereken temiz havay› temin etmek ve egzoz havas›n› 
atmak üzere uygun havaland›rma sa¤lan›r. 

e) Kazan dairesinin d›fl duvar›n›n olmas› veya ›s› merkezinin ayr› bir binada bulunmas› halinde, 
do¤al havaland›rman›n sa¤lanabilmesi için kazan dairesi taban alan›n›n en az 1/12’si kadar d›fl 
duvarlara pencere konulur. 

f) Temiz hava girifl menfezi zemin düzeyinde ve egzoz (pis hava atma) bacas› a¤z›n›n ise tavan 
düzeyinde olmas› sa¤lan›r. 
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g) Kat› ve s›v› yak›t kullan›lan tesiste taze hava girifl menfezi kesiti, duman bacas› kesitinin 
% 50’sinden az olmamak üzere 50 kW (43000 kcal/h)’a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 
2,5 cm2 ilave edilerek bulunur. Egzoz bacas› kesiti ise duman bacas› kesitinin % 25'i kadar 
olmal›d›r. 

¤) Gaz yak›tl› kazanlarda temiz hava girifl menfezi, duman bacas› ve egzoz bacas› kesitleri gaz 
firmalar› ve ilgili gaz da¤›t›m kurulufllar›n›n istedi¤i usul ve hesap de¤erlerine göre belirlenir.
Kazan dairelerinde do¤al havaland›rma yap›lamayan hallerde cebri havaland›rma uygulan›r.

Bu durumda; 
1) S›v› yak›tta bu havaland›rma kapasitesi kazan›n her kW'› için 0,5 m3/h olmal›. 
2) Cebri havaland›rmal› s›v› yak›tl› kazan dairelerinde; 

Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1 olmal› ve fan›n brülör 
ile ayn› anda birlikte çal›flmas› sa¤lanmal›d›r. 

3) Kat› yak›t kullan›lan teshin merkezlerinde mutlaka do¤al havaland›rma yap›l›r. 
4) Gaz yak›tl› kazan dairelerinde havaland›rma seçimi, gaz firmalar› ile gaz da¤›t›m kurulufllar›n›n 
kriterlerine göre yap›l›r. Sadece emifl veya egzoz yap›lan yar› cebri havaland›rmal› kazan dairelerinde 
negatif bas›nç oluflaca¤›ndan bu tür sistemler uygulanmaz.  

h) Kazan dairesinde farkl› yak›tl› kazanlar var ise, en yüksek de¤erdeki baca ve havaland›rma 
kriterleri esas al›n›r. 

›) So¤uk bölgelerde ve sürekli kullan›lmayan kazan dairelerinde donmaya karfl› tedbir olarak 
havaland›rma panjurlar›n› otomatik kapayan donan›m yap›l›r. 

i) Kazan dairesi yüksekli¤i TS 2192'ye göre hesaplan›r. 

j) Kazan kullan›c›lar›n›n kullan›lan yak›t cinsine göre e¤itimleri yapt›r›larak sertifikaland›r›lmalar› 
sa¤lan›r. 

k) S›v› veya gaz yak›t kullan›lan kazan olmas› durumunda, gerekli tedbirleri almak kofluluyla, 
kazan daireleri çat›da tesis edilebilir. Bu durumda; 

1) Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate al›nmal›d›r (Yaklafl›k 1000-2000 kg/m2). 

2) Çat›n›n alt›nda ve yan›ndaki mahallere rahats›zl›k verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli ses 

yal›t›m› uygulanmal›d›r. Kazanlar›n alt›na titreflim izoleli kaide yap›lmal›d›r.  

3) Kazan dairesinden ç›k›fl için uygun merdiven yap›lmal›d›r. Kap› ve pencereler kaç›fl yönünde, 

kilitsiz ve kolay aç›labilecek flekilde düzenlenmelidir.  

4) Yak›t boru hatt›, do¤al havaland›rmal›, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanal› veya 

merdiven bofllu¤unda duvara yak›n olacak flekilde düzenlenmelidir. 

5) Havaland›rma ve di¤er hususlardaki kriterler, bodrum kat›ndaki kazan daireleri ile ayn› olmal›d›r. 

Bacalar 
MADDE 14 -

1) Bacalar›n yap›m›nda afla¤›daki hususlara uyulur: 
a) Her kazan için standard›na uygun ayr› bir baca yap›l›r. Ancak, gaz yak›tl› kazan bacalar›nda, 
gaz firmalar› veya gaz da¤›t›m kurulufllar›nca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.

b) Kazan bacalar›na, flofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi baflka cihaz bacalar›n›n 
ba¤lant›s› yap›lmaz. 

›s› yal›t›m›
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c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmal›d›r. Zorunlu hallerde, bacan›n bina d›fl›nda yap›lmas› 
halinde, so¤umamas› için gerekli ›s› yal›t›m› ve d›fl korumas› yap›lmal›d›r. 

ç) Kat› ve s›v› yak›tl› kazanlarda bacalar dolu tu¤la (içi s›val›) veya atefl tu¤las› ile, gaz yak›tl› 
kazanlarda ise baca ›s›ya, yo¤uflma etkilerine dayan›kl› malzemelerden ve uygun üretim 
teknikleri ile yap›lmal›d›r. Metal bacalarda yanma sesinin yukar›lara iletilmemesi için gerekli 
tedbirler al›nmal› ve baca topraklamas› yap›lmal›d›r. 

d) Bacalar›n en alt›nda bir temizleme kapa¤› bulunmal›d›r. 

e) Gaz yak›tl› kazanlarda, temizleme kapa¤›na ek olarak drenaj düzeni yap›l›r. 

f) Bacalar, yanlar›ndaki bina ve engellerden etkilenmeyecek flekilde tesis edilir; bu engellerin en 
üst noktas›ndan veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine 
flapka yap›l›r. 

g) Bacalar, mümkün oldu¤unca dik yap›lmal›, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° aç›da tek 
sapmaya izin verilmelidir. 

¤) Duman kanallar›, çelik malzemeden yap›l›r ve izole edilir. Gaz yak›tl› kazanlarda paslanmaz 
çelik tercih edilir. Kanallar, kolayca temizlenecek flekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde 
ölçüm delikleri b›rak›l›r. Duman kanallar›n›n yatay uzunlu¤u dikey bacan›n 1/4’ünden daha fazla 
olmaz; kanal ana bacaya direkt ve % 5’lik yükselen e¤imle ba¤lan›r, 2 adet 45°’lik dirsekten 
fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullan›lamaz. 

h) Baca ve duman kanallar›nda uygun yal›t›m malzemeleri kullan›l›r. 

›) Yüksek binalar›n bacalar›nda, genleflme ve bacan›n kendini tafl›mas› için gerekli tedbirler al›n›r. 

i) Baca kesiti zorunlu olmad›kça dairesel olmas› gerekir.  

Radyatörler 
MADDE 15 -

(1) D›fl duvarlara monte edilen radyatörlerin arkas›na, üzeri yans›t›c› levha veya film kaplanm›fl 
yal›t›m panelleri konulur. 

Otomatik kontrol 
MADDE 16 -

(1) Yak›t tasarrufu için s›v› ve gaz yak›tl› kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilir. Gaz 
firmalar› ve ilgili gaz da¤›t›m kurulufllar›nca belirlenen esaslara göre, ayr›ca gaz kaçak kontrol 
sistemi tesis edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeflitli ve Son Hükümler 

Yap› ve yal›t›m malzemelerinin standarda uygunlu¤u 
MADDE 17 -

(1) Yap› ve yal›t›m malzemelerinin ›s›l iletkenlik hesap de¤erleri TS 825 EK - E’de verilmifl olup, Is› 
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yal›t›m› projesi burada verilen de¤erlere göre hesaplan›r. Bina yap›m›nda kullan›lacak yap› ve yal›t›m 
malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Yap› Malzemeleri 
Yönetmeli¤i çerçevesinde, yap› ve yal›t›m malzemelerinin CE veya G uygunluk iflareti ve uygunluk 
beyan› veya belgesi olmas› zorunludur.  

(2) Birinci f›kra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ›s›l iletkenlik hesap de¤erlerinin TS 825 EK-
E’deki de¤erlerden daha küçük olmas› ve bu de¤erin hesaplamalarda kullan›lmak istenmesi halinde, 
bu tür malzemelerin de¤erleri için ayn› hesap yöntemi kullan›l›r. Bu tür malzemelerin, beyan edilen 
›s›l iletkenlik hesap de¤erlerinin hesaplamalarda kullan›labilmesi için, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›nca 
bu amaç için özel olarak görevlendirilmifl bir kurulufl taraf›ndan, malzemenin beyan edilen ›s›l iletkenlik 
hesap de¤erlerinin belgelendirilmesi flartt›r. E¤er bu belgelendirme yap›lmam›flsa, hesaplamalarda, 
söz konusu malzemenin beyan edilen ›s›l iletkenlik hesap de¤eri yerine TS 825 EK-E ’deki de¤erler 
al›n›r. Bu kuruluflun çal›flma usul ve esaslar› Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›nca belirlenir. 

Is› yal›t›m› denetimi 
MADDE 18 -

(1) ‹nflaat›n her safhas›nda ›s› yal›t›m› ile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 say›l› Yap› 
Denetim Hakk›nda Kanun kapsam›ndaki illerde, yap› denetim kurulufllar› ile beraber belediye s›n›rlar› 
ve mücavir alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan s›n›rlar› d›fl›nda il özel idareleri ve ruhsat 
verme yetkisine sahip di¤er idarelerce yap›l›r.

(2) Binan›n ›s› yal›t›m›n›n kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inflaat›n taban, döfleme, duvar ve tavan 
yap›m› safhalar›nda uygulanan yal›t›m›n, projede verilen detaylara uygunlu¤unun kontrolünü 
yaparak, belediye veya il özel idarelerine rapor verir. 

Yürürlükten kald›r›lan yönetmelik 
MADDE 19 -

(1) 8/5/2000 tarihli ve 24043 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Binalarda Is› Yal›t›m Yönetmeli¤i 
yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

Yap›m ifli ihalesi ilan edilmifl olan kamu binalar› ve yap› ruhsat› al›nm›fl özel binalar 
GEÇ‹C‹ MADDE 1 -

(1) Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girifl tarihinden önce yap›m ifli ihalesi ilan edilmifl olan kamu binalar› 
ve yap› ruhsat› al›nm›fl özel binalar hakk›nda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.  

Yürürlük 
MADDE 20 -

(1) Bu Yönetmelik 1/11/2008 tarihinde yürürlü¤e girer.  

Yürütme 
MADDE 21 -

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› yürütür. 

›s› yal›t›m›
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EK 1 A: ‹llere göre derece gün bölgeleri

EK-4 Yönetmelik

1. BÖLGE DERECE GÜN ‹LLER‹
ADANA AYDIN MERS‹N OSMAN‹YE   
ANTALYA HATAY ‹ZM‹R     

‹li 2. Bölgede olupda kendisi 1.Bölgede olan belediyeler 

AYVALIK (Bal›kesir) DALAMAN (Mu¤la) FETH‹YE (Mu¤la) MARMAR‹S(Mu¤la) 
BODRUM (Mu¤la) DATÇA (Mu¤la) KÖYCE⁄‹Z (Mu¤la) M‹LAS (Mu¤la) 
GÖKOVA (Mu¤la)  

2. BÖLGE DERECE GÜN ‹LLER‹  
SAKARYA ÇANAKKALE KAHRAMAN MARAfi R‹ZE TRABZON 
ADIYAMAN DEN‹ZL‹ K‹L‹S SAMSUN YALOVA 
AMASYA D‹YARBAKIR KOCAEL‹ S‹‹RT ZONGULDAK 
BALIKES‹R ED‹RNE MAN‹SA S‹NOP DÜZCE 
BARTIN GAZ‹ ANTEP MARD‹N fiANLI URFA 
BATMAN G‹RESUN MU⁄LA    fiIRNAK 
BURSA ‹STANBUL ORDU    TEK‹RDA⁄ 

‹li 3. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan belediyeler 
HOPA (Artvin)  ARHAV‹ (Artvin)   

‹li 4. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan belediyeler 
ABANA(Kastamonu) BOZKURT (Kastamonu) ÇATALZEYT‹N (Kastamonu) 
‹NEBOLU (Kastamonu) C‹DE (Kastamonu)  DO⁄ANYURT (Kastamonu)

4. BÖLGE DERECE GÜN ‹LLER‹       
A⁄RI  ERZURUM KAYSER‹    
ARDAHAN  GÜMÜfiHANE MUfi    
BAYBURT  HAKKÂR‹ S‹VAS    
B‹TL‹S  KARS VAN    
ERZ‹NCAN  KASTAMONU YOZGAT    

‹li 2. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan belediyeler   

KELES (Bursa) fiEB‹NKARAH‹SAR(Giresun) ELB‹STAN (K.Marafl) MESUD‹YE (Ordu) 
ULUDA⁄ (Bursa) AFfi‹N (K.Marafl)   GÖKSUN (K.Marafl)  

‹li 3. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan belediyeler 
KI⁄I (Bingöl)  PÜLÜMÜR (Tunceli)  SOLHAN (Bingöl)

3. BÖLGE DERECE GÜN ‹LLER‹       
AFYON  BURDUR KARABÜK  MALATYA  
AKSARAY  ÇANKIRI KARAMAN  NEVfiEH‹R  
ANKARA  ÇORUM KIRIKKALE  N‹⁄DE  
ARTV‹N  ELAZI⁄ KIRKLAREL‹  TOKAT  
B‹LEC‹K  ESK‹fiEH‹R KIRfiEH‹R  TUNCEL‹  
B‹NGÖL  I⁄DIR KONYA  UfiAK  
BOLU  ISPARTA KÜTAHYA    

‹li 1. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler 
POZANTI (Adana) KORKUTEL‹ (Antalya) 

‹li 2. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler 
MERZ‹FON (Amasya) DURSUNBEY (Bal›kesir) ULUS (Bart›n)  

‹li 4. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler 
TOSYA (Kastamonu) 

Not: Ek’te ad› bulunmayan yerleflim birimleri, ba¤l› bulunduklar› belediyenin bölgesinde say›l›r. 



EK 1-B: 
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EK 2:  

* : Pencerelerin ›s›l geçirgenlik katsay›lar›( Up) Madde A.3’te ve Madde A.4’te verilmifl olup pencerelerden olan

›s› kay›plar›n›n en aza indirilmesi aç›s›ndan Up de¤erinin kaplamal› camlar kullan›larak 1,8 W/m2K’e kadar dü-

flürülecek flekilde tasar›mlanmas› tavsiye edilir. Di¤er kap› ve pencere türleri için TS 2164’te verilen 11.05.2000

revizyon tarihli Çizelge 6a ve Çizelge 6b kullan›larak ›s›l geçirgenlik katsay›lar› bulunur ve hesaba kat›l›r. Baz›

pencere tipleri için TS 2164’ten faydalan›larak bulunan Up de¤erleri TS 825 Madde A.4’te verilmifltir. 
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EK-4 Yönetmelik

A/V<0,2 için A/V<1,05 için

1. Bölge
An ile iliflkili Q›

1.DG= 19,2 56,7 kWh/m2,y›l

Vbrüt ile iliflkili Q›
1.DG= 6,2 18,2 kWh/m3,y›l

2. Bölge
An ile iliflkili Q›

2.DG= 38,4 97,9 kWh/m2,y›l

Vbrüt ile iliflkili Q›
2.DG= 12,3 31,3 kWh/m3,y›l

3. Bölge
An ile iliflkili Q›

3.DG= 51,7 116,5 kWh/m2,y›l

Vbrüt ile iliflkili Q›
3.DG= 16,6 37,3 kWh/m3,y›l

4. Bölge
An ile iliflkili Q›

4.DG= 67,3 137,6 kWh/m2,y›l

Vbrüt ile iliflkili Q›
4.DG= 21,6 44,1 kWh/m3,y›l

1. Bölge
An ile iliflkili Q›

1.DG= 44,1 x A/V + 10,4 [kWh/m2,y›l]

Vbrüt ile iliflkili Q›
1.DG= 14,1 x A/V + 3,4 [kWh/m3,y›l]

2. Bölge
An ile iliflkili Q›

2.DG= 70 x A/V + 24,4 [kWh/m2,y›l]

Vbrüt ile iliflkili Q›
2.DG= 22,4 x A/V + 7,8 [kWh/m3,y›l]

3. Bölge
An ile iliflkili Q›

3.DG= 76,3 x A/V + 36,4 [kWh/m2,y›l]

Vbrüt ile iliflkili Q›
3.DG= 24,4 x A/V + 11,7 [kWh/m3,y›l]

4. Bölge
An ile iliflkili Q›

4.DG= 82,8 x A/V + 50,7 [kWh/m2,y›l]

Vbrüt ile iliflkili Q›
4.DG= 26,5 x A/V + 16,3 [kWh/m3,y›l]

A- En büyük ve en küçük Atop/Vbrüt oranlar› için ›s›tma enerjisi de¤erleri

B- Bölgeleri ve ara de¤er Atop/Vbrüt oranlar›na ba¤l› olarak s›n›rland›r›lan Q’nun hesaplanmas›

C- Bölgelere göre en fazla de¤er olarak kabul edilmesi tavsiye edilen U de¤erleri

UD

(W/m2K)

UT

(W/m2K)

Ut

(W/m2K)

UP*

(W/m2K)
1. Bölge 0,70 0,45 0,70 2,4

2. Bölge 0,60 0,40 0,60 2,4

3. Bölge 0,50 0,30 0,45 2,4

4. Bölge 0,40 0,25 0,40 2,4



EK 3: 

NOT: Q y›l ≤ 0.99 x Q1 ise C tipi bina Q y›l ≤ 0.90 x Q› ise B tipi bina Q y›l ≤ 0.80 x Q› ise A tipi bina bölümü

iflaretlenmelidir. 

›s› yal›t›m›

424

�

ISI ‹HT‹YACI K‹ML‹K BELGES‹ 

Ada/Parsel ....................................: 
Binan›n tan›m› ..............................: 
Cadde ve bina numaras›..............: 
Semt/‹lçe/‹l....................................: 
Kullan›lacak yak›t türü ..................:

Müsade Edilen Maksimum 
Y›ll›k Is›tma Enerjisi ‹htiyac›

Hesaplanan Y›ll›k Is›tma 
Enerjisi ‹htiyac› 

Atop = ........................m2

Q› =................... kWh/m3

veya 
Q› =.................. kWh/m2

Q =....................kWh/m3

veya 
Q =...................kWh/m2

Vbrüt =........................m3

A/V = ........................m-1

An =......................... m2

Birim hacim veya birim alan bafl›na tüketilecek yak›t miktar› [kg, m3] 
860 x Qy›l / (Yak›t›n kalorifik de¤eri x sistem verimi) [Kcal/(kg, m3] =.........[kg veya m3] yak›t  

Önemli Not: Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yak›t miktar›, binan›n TS 825'deki kabullerine göre
yal›t›lmas› sonucu elde edilmektedir. Yerleflim birimlerindeki iklimsel koflullara göre de¤ifliklik gösterebilecek 
olan bu de¤er her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir. 

Atop: D›fl duvar, tavan, taban/döfleme, pencere, kap› vb. yap› bileflenlerinin ›s› kaybeden yüzey alanlar›n›n
toplam› olup, d›fl ölçülere göre bulunur. Birimi "m2"’dir. 

Vbrüt:
Binay› çevreleyen d›fl kabu¤un ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi "m3"dür. 

A/V: Is› kaybeden toplam yüzeyin (Atop) ›s›t›lm›fl yap› hacmine (Vbrüt) oran›d›r. Birimi "m-1"dir. 

Q': A/V oran›na ba¤l› olarak müsade edilen maksimum y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›d›r. Birimi "kWh/m2, 
kWh/m3"dür. 

Qy›l:
Bu bina için hesaplanm›fl olan y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›. Birimi "kWh/m2, kWh/m3" dür. 

An: Binan›n net kullan›m alan›d›r (An = 0,32 x Vbrüt formülü ile hesaplan›r). 

Binan›n enerji verimlili¤i indeksi

C Tipi Bina 
Normal enerji verimli bina

B Tipi Bina  
‹yi enerji verimli bina

A Tipi Bina 
Süper enerji verimli bina

Düzenleyenler ONAY

Ad› Soyad›, Ünvan›  
......................................... 
......................................... 
‹mza: ...............................

Ad› Soyad›, Ünvan›  
......................................... 
......................................... 
‹mza: ...............................
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EK 4: ISI YALITIM DETAYLARI 
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