
Enerji etkinliği, bir amaca ulaşmak yada bir durum sağlamak isterken enerji harcama

b^kımından en az ve en çok enerji harcamasına göre değerlendirilmektedir. Konutlarda enerji

verimliliği konutu etki eden güneş, rüzgar ve nem gibi iklim faktörlerini bağlı olarak

değerlendirilmesi ve konutun yapılışında kullanılan malzeme ve yapılma biçimiyle

m ğlanmaktadif.
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Günümüz dünyasında nüfustan kaynaklanan enerji ihtiyacı her geçen gün biraz daha

artmaktadır. Harcanan.^nerjinin önemli bîr bölümü de sınırlı ve yenilenemez kaynaklardan

(kömür, petrol'gibij'karştMrimaktadır. Bu kaynakların çevreye, iklime ve insan sağlığına verdiği

zararlar konut planlamasını önemli ölçüde (%3?) etkilemektedir, tşte bu çerçevede yapı

sektörünün enerji tasarruf alanlarının çcjk olmasından kaynaklanan enerji etkinliği önem

ar (".etmektedir.

arını, gelenek ve göreneklerini, beşeri ve coğrafi

aşılmasına yardım etmektedir. Kısacası bir bölgelenin

e bu yüzden de korunması gerekmektedir.

mumlarım ve daha bir çok özelliğinin an

•leneksel konutları o bölgenin kimliğidir

olmayan kuralderi o kültürün vazıh
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Problem Tanımı / Konu / Kapsam / Araştırma Soruları

Bir kültürü en iyi şekilde anlamak, yöresel korun tiplerine bakmaktan geçmektedir. Konut

yöresel konutlarının betonerme eklentileri öncesi veiminden, Mersin
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Giinifuniizde yöresel yapılann yık_ıldıklannı ve yıkılan krsrmlanna betonenne eklentiler

yapıldığını görülmektedir. Yıkılan ve bu eklentilerin yapıldığ yöresel konutlar her geçen gtlıır

artmakta olduğu görülmektedir. Bu ppılan eklentiler görsel ve o bölgenin mimari kimliği

bakrmından oldukça kötii etkilemesi haricinde enerji etkinliği açrsından da olumsuz etkilendiği

düştinülmektedir.

Bu çahşmada Mersin yöresel konutlannın, betonerme eklentili ve eklentileri yapılmadan

önceki halinin, gilneşten gelen radyasyonla nasıl etkilendileri aıaştınlıcaktır. Betonerme rsıl

geçirgenliği ve geleneksel malzemelerin ısıl geçirgenliğinin arasındakr fark ile bozulan yöresel

konutun ne ölçüde enerji etkinliğinin deği$iği araştınlıcalıiır.

Araştırma sorusu:

Araştırmanrn ıına soıı§u, Mersin yöresel konutlanrun betonerme eklentileri sonucunda,

enerji etkinliğinin gi.ineşten gelen radyasyon bakrmından nasıl ve ne ölçüde etkilendiğine cevap

aranacaktır.

Araşhrmanın ılt sorulan ise aşağıdaki gibidir:

Aıaştınlan yöresel konutlarda yapılan betonerme eklentiler ne ölçüdedir?

Araştnlan yöresel konutlarda betonerme eklentilerin kalınlıklan kaç santimetredir?

Araştınlan yöresel konutlarda betonerme eklentili ve eklentisiz halinin arasmdaki ısı

geçirgenliği farkı ne kadaıdır?

3.Amaç

Araştırmanın amacı; Yöresel Mersin konutlannın bir takrm betonerme eklentiler ile

bozulması ve bu bozulmanrn sonucunda enerji etkinliğinin gilneşten gelen radyasyon

bakımından en sıcak devrede ve en az sıcak devrede nasıl ve ne ölçüde etkileğini araştırmaktr.

1-
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4.Özgün Dğer / Kıtmı Dder / Önem

Yapılan literatiir taramalannda yöresel konutların eklenen eklentilerin konutu enerji

etkinliğ açrsından nasıl etkileğine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile bozulan

yöresel konutlann görsel ve kent kimliği açısı haricinde birde enerji etkiliği açısından nasıl

etkilendiğini ele alaıak literature yeni bir çalışma katacağımın karıaatindeyim.

S.Kaynak Araştırması

Yöresel konutlann yıloları ve yerine yapılan betonerrne eklentiler yapının kabuğrından

doğan ısıl geçirgenliğinden kaynakh bir sonucu elde edilecye çalışacğı için yapı küuğunun

özelliklerinin araştınlması gerekir.

Bina kabuğu opak ve saydarrı malzemelerden oluşmaktadır. Her bir malzeme kendine

özgü bir rsıl performansa vhiptir. Bina kabuğu sahip olduğu opak ve saydam malzemelerin iyi

bir şekilde seçilip yapılmasıyla enerj i etkin bina tasanmrnda konfor ısı koşullannın sağlanması

için harcanacak enerjiyi azaltacaktr.

"İç çewe iklimsel koşulları ve rsıtma yiikleri bina kabuğundan yitirilen toplam ısı

miktaılanna bağlı olaıak değişim gösterir. Dolayısıyla bina kabuğu optik ve termofiziksel

özellikleri aynr zamanda gerek iç iklimsel koşullann gerekse ısıtma yiik-lerinin belirleyicileridir"

(Ashrae, standart 55-8l ).

Pasif ısıtına işlevi açısndan bina kabuğunun taıumı, kabuğun;

Giineş ışrnımrna ilişkin yutuculuk (a), yanısıtıcıhk (r), geçirgenlik (t) gibi optik ve toplam ısı

geçirme katsaysı (U), saydamlık oranı (x) gibi ana termofiziksel özellikleri ile yapılmaktadır.

A
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Yutuculuk, yansrtrçılılç ve geçirgenlik katsayıları, sırasıyla, bileşen tarafmdan yufulaıı

yansıtılan ve geçirilen güneş lşmıml miktarlannın bileşen dış yüzeyine gelen gtineş rşlnlmma

oranlarıdır.

Zaırıarı geciktirmesi ve genlik küçültme faktörü kabuğun opak bileşeninin katmanlarını

oluşturan malzemelerin ısr depolaırıa kapasitelerine bağı olan ve bileşenin yalıtım kapasitesini

belirleyen iki özelliktir. (Yılmaz, 1983)

"Bu özellikler bileşeni oluşturan katrnaıılarırı, ısı iletkenlik katsayılan (A), kalınlıklan (d),

yoğunlukları (p), özgül ısrlarr (c) ve dolayısıyla ısı kapasitelerinin (p.c) bir fonksiyonudur"

(Kocaaslaıu 1991).

Toplam ısı geçirme katsayısı bina kabuğunun gerek opak, gerekse saydam bileşenlerine

ilişkin bir termofiziksel özelliktir ve farklı iki çevreyi ayffiuı bir bina bileşeninin iki tarafında

etkili olan hava sıcaklıklan arasındaki fark l"C iken, 1 m2 alandan, bu alana dik doğrultuda 1

saatte geçen toplam ısı miktan olarak tanrmlanmaktadır. (Anon, 1985).

6.Mıteryal ve Yöntem

a)-Kullanılacak materyaller aşağıdaki gibidir.

* Gtineş yörtingesi diyagraırıı iizerine, Antalya ve civan için bulunan en srcak dewe ve en

az srcak devrenin işlenmiş hali: Mersin için hazırluırımış bir güneş yörüngesi diyagramı

bulunmamasrndarı dolayı, onunla aynı paralelde ve aynı iklimde olan Antalyzınn giineş yöriingi

diyagramı kullanılacaktır. Bu diyagram ile en sıcak ve en az sıcak dewede belirlenecek bir yöne

bakan bir metrekareye düşen radyasyon değerlerini çıkarmada kullanılacaktır.

* Düşey yiizeylere gelen direkt radyasyon ve yatay yıızey|ere gelen direkt ve toplam

radyasyon diyagıamları, birimi caVcmzlh:. Bu diyagram güneş yöriingesi diyagramı ile birlikte

kullanılarak en sıcak ve en az srcak devrede belirlenecek bir yöne bakan bir mehekareye düşen

radyasyon değerlerini çıkarmada kullanılacaktır.
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b)-Çalışrnalar Mersinde betonerme eklentilere sahip yöresel evlerin belirlenmesi ile

başlıcaktır. Evlerin betonermeye dönen krsrmleri işaıetlenecektir. İşaretlenen duvar ve tavanların

yiiz ölçilmü metre yardrmr ile ölçülecektir. Ayrıca duvarların yönelmesi bulunacaiiır. Sonra

Yönelmerine göre diyagrarnlan kullanarak en sıcak devrede ve en az sıcak devrede giineşten

gelen radyasyon değerleri hesaplanacaktır ve yiD ölçtlmü ile çarpılacaktu. Betonermenin

kalınlığ ölçülecek ve ısıl geçirgenlik katsayılan araştınlarak duvann ısrl geçirgenliği

hesaplarıacaktır. Aynı şekilde yöresel konutun bozulmamrş krsırnlarından duvar ve tavanının

kalınlan ölçülerek ısıl geçirgenlik katsayıları araştınlarak duvar ve tavanm ısrl geçirgenlikleri

hesaplanacaktır. Konuttaki betonerme eklentili alanlan hesaplanan beton bali ve bozulmadaıı

önceki halini ısıl geçirgenlikleri ile çarparak konutun en sıcak devrede ve en az sıcak devrede

nasıl ve ne ölçüde eklendiği sonucrma varrlacaktır.

7.Zamınlıma

Kaynak araştırmam yaklaşık 2 ay siirmesi hedeflenmektedir. Kasım/201 9 başında

ölçümlerime başhyarak Kasım/20l9 sonunda bitirmeyi hedeflemekteyim. Yapüğ,ım ölçümlerin

gerekli hesaplamalannr ve işlenmelerini Arahk/20l9 sonu bitirerek tez calışmamı tamamlayacak

ve sunuma hazır hale gelecektir.
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