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ÖZET
Teknolojinin insan yaşantısına girmesiyle birlikte, bireyin konfor ve yaşam stan-
dartları büyük oranda yükselmiştir. Sürekli yaşam alanları düşünüldüğünde en
önemli konfor unsurlarının başında ısıl konfor gelmektedir. Bireyden bireye fark-
lılık göstermekle birlikte ısıtma sezonu için ısıl konfor şartı; %50 bağıl nem ve 20
ile 25°C arasında değişen iç ortam sıcaklığı olarak kabul görmektedir. Balıkesir
ili ısıtma ihtiyacının karşılanmasında en yaygın biçimde kullanılan üç tip yakıt tipi
göz önüne alınarak biri yalıtımlı diğeri yalıtımsız olmak üzere iki bina incelemeye
tabi tutulmuştur. Model binalar için konfor sıcaklığının; enerji gereksinimi, eko-
nomi ve çevre üzerinde ne gibi etkiler yarattığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kapsamlı analizler ile model binalarda 18 ile 25°C arasında değişen iç ortam
sıcaklıklarında gerekli olan ısıtma yükü hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler
daha anlaşılır olarak ortaya konması için detaylı olarak grafiklerle sunulmuştur.
Tespit edilen ısıtma enerji taleplerinin belirtilen üç yakıt için hangi düzeyde bir
maliyetle karşılanabileceği hesaplanmış ve grafiklerle görsel bir biçimde sunul-
muştur. Hiç yatırım yapmadan sadece iç ortam sıcaklığındaki alışkanlıklarımızı
değiştirerek büyük oranda tasarruf sağlanabileceği ortaya konulmaya çalışılmış-
tır. Buna en basit bir örnek olarak; iç ortam sıcaklığının 22°C’den 21°C’ye düşü-
rülmesi ile toplamda enerji, maliyet ve emisyon açısından %7’lik bir azalma sağ-
lanabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İç ortam konfor sıcaklığı, enerji tasarrufu, bina ısıtma enerji
maliyetleri, emisyonlar, çevresel faydalar.

1. GİRİŞ
Artan nüfus ve gelişen teknolojinin etkisiyle enerjiye olan ihtiyaç her

geçen gün artmaktadır. Enerji kaynakların sınırlı düzeyde olması, artan

bu enerji tüketiminin karşılanmasında büyük güçlükler ortaya çıkar-

maktadır. Gelecek dönemlerde fosil enerji kaynaklarının kapasitesinin

artırılması konusunda büyük gelişmelerin sağlanamayacağı açıktır. Bu

bağlamda iki pratik çözüm üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bunlardan

birincisi yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması diğeri

ise konfor şartlarından çok büyük oranda vazgeçmeden enerji tüketi-

minin azaltılmasıdır. Bu çalışmada iç ortam konfor sıcaklıklarındaki

değişimin, binalardaki ısıtma enerji tüketiminin üzerine etkisi incelen-

miştir. Türkiye için sanayinin ardından konutlardaki enerji tüketimi

ikinci sırada yer almaktadır. Konutlarda enerji tasarruf potansiyelinde-
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ki geliştirilebilirlik yüksek oranlara ulaşmaktadır.

Konutlarda enerjinin etkili ve verimli kullanılması

enerji ve ekserji etkin yapıların oluşturulmasıyla sağ-

lanabilir. Binalarda enerji verimliliğinin tek bir

disiplinle sağlanamayacağı da açıktır. Binanın tasar-

lanmasından yapımına kadar olan süreçte yer alan

mimarlar, inşaat mühendisleri, makina mühendisleri,

elektrik-elektronik mühendisleri ve çevre mühendis-

lerinin bu konuda bilgili ve tecrübeli olmaları şarttır.

Ayrıca tasarım aşamasından sonraki süreçte konu-

sunda deneyimli ve sertifikalı teknisyenlere de

büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Projede yer alan tüm

detayın düzgün ve doğru bir biçimde oluşturulması

için binanın yapımı sırasında çalışacak olan işçilerin

dahi bu duyarlılığa sahip olmaları zorunluluk arz

etmektedir. Muhteşem bir projenin, dikkatsiz işçilik

ve yanlış bir tesisatla istenen amaçlara ulaşması ola-

naksızdır. Tüm bu disiplinlerin koordineli çalışma-

sıyla enerji ve ekserji etkin binalara kavuşulabilir.

Yeni tasarlanan enerji ve ekserji etkin yapıların oluş-

turulma süreci uzun bir emek ve zaman gerektirmek-

tedir. Günümüzde yeni bir bina tasarımından çok

mevcut binaların bu bakış açısında iyileştirilmesi

daha pratik bir uygulama alanına sahiptir.

Binalarda enerjinin etkin kullanılması bağlamında

ilk oluşturulan standart ve yönetmeliklerde ısı kayıp-

ları en düşük düzeye çekilmeye çalışılmıştır. Daha

sonrasındaki süreçte HAVAK sistemlerinin verimlili-

ği üzerinde yoğunlaşılmıştır. 2000’li yılların başın-

dan itibaren mevcut kaynakların gelecek nesillere

yetmeyeceği fark edilerek ‘sürdürülebilirlik’ kavra-

mıyla fosil yakıt kullanımının olabildiğince azaltımı

sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte sürdürülebilirlik

kavramıyla yenilenebilir enerjinin binalarda kullanı-

mı sağlanmaya çalışılmaktadır [1].

Yukarıda bahsedilen süreçle birlikle değerlendirildi-

ğinde binalardaki enerji tüketiminin azaltılması dört

başlık altında değerlendirilebilir. (i) Isıtma ve soğut-

ma yüklerinin azaltılması: hem alışkanlıkların değiş-

tirilmesi hem de yalıtım yapılması (ii) Daha verimli

ısıtma ve soğutma sistemleri kullanımı; havalandır-

ma ve iklimlendirme tesisatının iyileştirilmesi ve

otomasyon sistemlerin kullanılması. (iii) Elektrik

tüketiminin azaltılması için daha verimli cihazlar

kullanılması. (iv) Binalarda yenilenebilir enerji kul-

lanımının artırılması. Bu çalışmada birinci maddede

belirtilen ısıtma yüklerinin azaltılması bağlamında

yalıtım yapılmasının ve iç ortam sıcaklığındaki deği-

şimin etkisi kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

2. ANALİZ
2.1. Derece-saat Değerinin Hesaplanması
Isıtma dönemi toplam ısıtma derece-saat (DS) değe-

ri Eşitlik 1’de verildiği biçimde hesaplanabilir:

N

DS = ∑(Tb – To)j için (Tb ≤ To)                      (1)
j=1

Formülde To ve Tb sırasıyla dış sıcaklığı ve ısıtma

için temel alınan sıcaklığı, N ise temel alınan ısıtma

Şekil 1. Farklı İç Konfor Sıcaklıkları İçin Toplam Isıtma DS Değerleri.
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sıcaklığının altındaki saat sayısını ifade etmektedir.

Dış sıcaklık ısıtma için temel alınan sıcaklığın altına

düştüğünde ısıtma gereksinimi ortaya çıkmaktadır

[2]. Bu çalışmada ısıtmanın 15°C’ nin altında başla-

dığı düşünülmüştür. Meteorolojiden alınan 23 sene-

lik dış sıcaklık verilerinin ortalaması alınarak günlük

ve saatlik ortalama sıcaklıklar belirlenmiştir. Daha

sonra 18 ile 25°C arasındaki iç ortam konfor sıcak-

lıklarının her biri için ısıtma DS (derece-saat) değer-

leri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Şekil 1’de

ayrıntılı olarak görülmektedir.

Ayrıca, 18 ile 25°C arasındaki iç ortam konfor sıcak-

lıkları için ısıtma DS (derece-saat) değerlerinin deği-

şimi Şekil 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Şekil 2’den de görüldüğü üzere en soğuk dönem için

18 ile 25°C arasındaki iç ortam konfor sıcaklığında,

derece-saat değerleri 350 ile 530 arasında değişiklik

göstermektedir.

Balıkesir ili ısıtma döneminde sıcaklıklara bağlı ola-

rak hangi oranda bir değişim olduğu hesaplanarak

Şekil 3’de verilmiştir. Şekil 3’den de anlaşılacağı

gibi ısıtma döneminde en fazla süreyle görülen

sıcaklık aralığı 4-6°C’dir. Bu sıcaklık aralığının, ısıt-

ma dönemi toplam saat içindeki oranı %20’yi bul-

maktadır.

2.2. Güneşten Kaynaklanan Isı Kazancı
Her yönde eşit ve 6 m² pencere alanı olmak üzere

Şekil 3. Farklı Dış Sıcaklık Aralıkları İçin Görülme Saati Oranları.

Şekil 2. Farklı İç Konfor Sıcaklıkları İçin Isıtma DS Değerlerinin Günlük Değişimi.
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toplamda 24 m² pencere alanı için ısıtma döneminde

güneş enerjisinden 1902 kWh’lik bir kazanç sağla-

nabilmektedir. Bu değerler belirlenen bölge için

oluşturulmuş veriler doğrultusunda hesaplanmıştır.

2.3. Model Binalar
Çalışmada 100 m2 taban alanına sahip biri yalıtımlı

diğeri yalıtımsız olmak üzere iki bina model olarak

değerlendirmeye alınmıştır. Model binalar için bile-

şen yapı özellikleri ve toplam ısı transfer katsayısı

Tablo 1’de açık bir şekilde verilmiştir.

2.4. Toplam Yıllık Isıtma Talebi
Model binalar için toplam ısı transfer katsayısı (L)

Eşitlik 2 yardımı ile hesaplanmıştır [3].

M V
L = ∑UA+I(ρcp)hava —–— (W/°C)                      (1)

j=1                                 3600

M terimi, ısının dışarıya kaybedildiği alanları göster-

mektedir. Bunlar pencereler, dış duvar, tavan ve çatı

alanlarıdır. Formüldeki diğer bir kavram olan I ise

saatlik hava değişim oranını ifade etmektedir. En

genel olarak hava değişim oranı 0.5 ile 2 arasında

değişmektedir [4]. Bu çalışmada hava değişim oranı

1 olarak kabul edilmiştir ve havanın hacimsel ısıl

kapasitesi (ρ.Cp) 1200 Jm-3 K-1 olarak alınmıştır

[5]. Tablo 2’de görüleceği üzere L değeri birinci

model bina için 348 W/°C, ikinci bina için ise 895

W/°C olarak  bulunmuştur.

Yıllık enerji talebi Eşitlik 3 yardımı ile hesaplanmış-

tır:

Qısıtma = L. DS −Qgüneş (kWh) (3)

Farklı iç konfor sıcaklıkları için yılık enerji ihtiyacı

Şekil 4’de verilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere

ısıtma enerji talebi ısıtma sezonunda yalıtımsız

model bina için 35000 kWh ile 60000 kWh arasında,

yalıtımlı bina içinse 15000 kWh ile 25000 kWh ara-

sında değişmektedir.

Tablo 1. Model Binalar İçin Yapı Özellikleri. Eleman Tipleri Alan

Tablo 2. Model Binalar İçin Toplam Isı Transfer Katsayıları.Eleman Tipleri Alan
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2.5. Ekonomik Değerlendirme
Spesifik yakıt tüketimi (fs) Eşitlik 4 ile bulunabilir

[6,7]:

1
fs = ———  (kg-yakıt /kWh)                            (4)

LHVh

Spesifik enerji maliyeti (SEM) Eşitlik 5 ile bulun-

muştur:

BYM
SEM = ———  (TL/kWh)                                (5)

LHVh

Bu çalışmada değerlendirmeye alınan linyit kömürü,

ithal kömür ve doğal gaz için spesifik enerji maliyet-

leri Tablo 3’de verilmiştir. Isıtma sisteminin verimi-

nin ve yakıtın alt ısıl değerinin sabit olduğu düşünü-

lürse, yakıt birim enerji maliyetinin spesifik enerji

maliyeti üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmaktadır.

Yıllık toplam yakıt tüketimi (F) ve ısıtma sezonu

yakıt maliyetleri Eşitlik 6-7 yardımı ile bulunmuştur.

QısıtmaF = ———— = fs . Qısıtma (kg-yakıt/ısıtma sezonu)  (6)
h . LHV

IYM=F . BYM=Qısıtma . SEM (TL/ısıtma sezonu)    (7)

Eşitlik 7’deki BYM; birim yakıt maliyetini ifade

etmektedir.

3. ÇEVRESEL ETKİLER
1991’de Rio’da, 1997’de Kyoto’da ve 2001’de

Johannesburg’taki Birleşmiş Milletler Konferansı

esnasında tanımlanan kurallara uymak çevre korun-

masında bize düşen en önemli görevlerden biri hali-

ne gelmiştir. Enerjinin; üretimi, dönüşümü, taşınma-

sı, değişimi ve tüketilmesi çevrede bazı olumsuzluk-

lara neden olmakla ve bu durum çevreye negatif ola-

rak yansımaktadır. Yakma sistemlerinde yanma son-

rası çevreye zararlı emisyonlar oluşmaktadır. Bu

emisyonlardan sera gazı oluşumuna en fazla etkisi

olanı CO2 gazıdır. Zararlı emisyonlar linyit kömürü

için yüksek düzeyde olurken doğal gaz da ise nispe-

Şekil 4. Yalıtımlı ve Yalıtımsız Bina İçin Farklı İç Konfor Sıcaklıklarında Isıtma Talebinin Değişimi.

Tablo 3. Yakıt Türlerine Bağlı Olarak Spesifik Enerji Maliyetleri.
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ten daha düşük düzeydedir. Çalışmada göze alınan

üç yakıt türü için iki model binanın ısıtılmasıyla çev-

reye bırakılacak olan CO2 miktarı bulunmuş ve belir-

lenen CO2 emisyon değerleri Şekil 6’da verilmiştir.

SONUÇ
25-18°C sıcaklık aralığında ortalama olarak her

1°C’lik sıcaklık değişiminde yakıt maliyetlerinde ve

çevreye bırakılan CO2 emisyonlarında yaklaşık

%7’lik bir değişim olmaktadır. Belirtilen sıcaklık

aralığında oluşan kesin değişimler Tablo 3’de kolay

anlaşılır bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır.

Tablo 3’de değişimin negatif değerde olması ele alı-

nan değerde azalma, pozitif değerde olması artma

olduğunu göstermektedir. Balıkesir iklim koşulları

düşünüldüğünde dış ortam sıcaklıkları 0°C’nin altına

çoğunlukla düşmemektedir. Bu nedenle iç ortam

sıcaklıklarındaki 1-2°C fark bile büyük etkiler oluş-

Şekil 5. Model Binalar İçin Farklı Yakıtlarla Kış Dönemi Isıtma Maliyeti.

Şekil 6. 1000 TL İle Farklı Yakıtlarla Isıtılabilecek Oda Alanı.
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turabilmektedir. Bu etkinin nisbeten daha soğuk böl-

geler için düşük olması olasıdır. Konfor ortamını

bozmadan iç ortam sıcaklığını yaşam alışkanlıkları-

mızda yapacağımız ufak düzenlemelerle; aile bütçe-

sine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının

azaltılmasına ve çevrehava kirliliğinden dolayı olu-

şan küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda buluna-

biliriz. Ufak gibi görünen ve pek fazla önemsenme-

yen bu tedbirler sonuçta büyük etkiler oluşturacaktır.

SEMBOLLER
BYM Birim yakıt maliyeti (TL/kg-yakıt )

DS Derece-saat

F Isıtma sezonu toplam yakıt tüketimi (kg-

yakıt/ısıtma sezonu)

fs Spesifik yakıt tüketimi (kg-yakıt /kWh)

L Toplam ısı transfer katsayısı (W/°C)

LHV Yakıtın alt ısıl değeri (kWh/kg-yakıt)

SEM Spesifik enerji maliyeti (TL/kWh)

IYM Isıtma sezonu yakıt maliyeti (TL/ısıtma 

sezonu)

To Dış ortam sıcaklığı (°C)

Tb Isıtma için temel alınan sıcaklık (°C)

N Temel ısıtma sıcaklığının altındaki toplam 

saat süresi (saat)

U Isıl iletkenlik (W/m2 °C)

A Isı transferi alanı (m2)

ρ Özgül ağırlık (kg/m3)

Cp Özgül ısı kapasitesi (J/kg K)

ρ.Cp Havanın hacimsel ısıl kapasitesi (J/m3 K)

Şekil 6. Farklı İç Konfor Sıcaklıkları ve Yakıt Türlerine Bağlı Olarak Emisyonların Değişimi.

Tablo 3. İç Ortam Sıcaklığındaki Değişime Bağlı Olarak Enerji Gereksinimi, Yakıt Maliyeti ve CO2 Emisyonundaki 
Değişimin Yüzde Miktarları.
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V Isıtılacak mekan hacmi (m3)

M Isı kaybının oluştuğu alan (m2)

I Saatlik hava değişim oranı (hava 

değişimi/saat)

Qısıtma Isıtma yükü (kWh)

Qgüneş Güneşten kaynaklanan ısı kazancı 

(kWh)

η Yakma sisteminin verimi
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