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Projenin Amacı:  

Projemizin amacı, binaların ısı yalıtımında farklı mevsim koşulları da göz önünde bulundurularak, renklerin etkisinin ölçülmesi ve farklı 

renklerin farklı absorbe etme ve yansıtma özelliklerini kullanarak ısı yalıtımında optimum rengin bulunması 

Giriş:  

Enerji kaynaklarının azalması ve doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynakların çevreyi kirletmesiyle yaşam alanlarımıza ısıtmaya veya soğutma-

ya yönelik enerji kaynaklarına olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Bilindiği gibi son yıllarda yapılan gözlemler atmosferde artan CO2 

miktarı ile atmosferin sıcaklığının arttığını göstermiştir. Bunun yanında asit yağmurları, ozon tabakasının delinmesi, aerosollerin artması gibi 

olayların Dünya ikliminin değişmesine sebep olduğu endişesi ortaya çıkmıştır. Meydana gelen bu olayların başlıca kaynaklarından birisi enerji 

üretim ve tüketim süreçleridir. (TMMOB, 2001, Türkiye 3. Enerji Sempozyumu, sf.263) Çevreye verilen bu zararların azaltılması ve doğal 

kaynakların aşırı tüketiminin önlenmesi için alternatif çözümlere başvurulmalıdır. 

 Isı yalıtımında kullanılmak üzere binalara güneş enerjisi, bakı ve cephe kaplamalarından yararlanılan bir çok modifikasyon  ve değişiklikler 

yapılarak enerji tasarrufu sağlanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı dış ortam, yaşadığımız ortamdan soğuk 

veya sıcak olduğunda evlerin içideki nemin ve istenilen sıcaklığın korunması için evlerin ve konutların ısıtma ve soğutmasında kullanılmaktadır. 

Güneş enerjisinin direkt olarak kullanımı enerji teknolojisinde gelecek vaat eden bir gelişmedir. (Sears-Zemansky-Young, 1985, College Phys-

ics,sf. 328-329) Binaların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarları toplam tüketilen enerjinin oldukça büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Gerek tasarım aşaması gerek de kullanım aşamasında binalara ait ısıtma ve soğutma enerji maliyetlerini minimuma indirgemek, 

iç iklim elemanlarının dış iklim elemanlarının değerlerine bağlı olarak alacağı değerleri etkileyen, yapma çevre değişkenleri olarak nitelenen 

tasarım parametrelerinin performanslarına bağlıdır. (Zeren, L., Berköz, E. ve diğerleri, (1987) ,Türkiye’de Yeni Yerleşmeler ve BinalardaEnerji 

Tasarrufu Amacıyla Bir Mevzuat Modeline İlişkin Çalışma, İstanbul) Bu parametrelerden biri de binaların dış kaplamasında yer alan ve güneşten 

gelen fotonların absorbe edilmesinde görev alan renklerdir. Açık renkli yüzeyler koyu renkli yüzeylerden daha çok yansıtma özelliğine sahiptir. 

Yapılan çalışmalarda, eğer tüm binalarda ısı akışını önleyecek materyaller kullanılsaydı, ısıtmada kullanılan toplam enerjide üçte bir oranında 

azalma olacağı ortaya konulmuştur.  

 Bir atom gelen ışığa, frekansa veya fotonun enerjisine bağlı olarak iki farklı şekilde 

reaksiyon verebilir.   Fotonun alınması ve termal enerjiye dönüştürülmesi olayına absorp-

siyon denir. (Sears-Zemansky-Young, 1985, College Physics,sf. 328-329) 

  Güneş, uzay boşluğuna farklı dalga boylarında ve büyük miktarda enerji yayar. Gelen ışınların çoğu, dal- ga 

spektrumunda görünür ve neredeyse görünebilir olan alanda yoğunlaşmış durumdadır.  Işığın görünür bölgesi, 

400 ve 700 nm, totalde ışın enerjisinin %43  absorbe edilmiş halini gösterir. Görünür bölgenin dalga boylarından kısa dalga boyları ise total en-

erjinin %7-8 absorbe edilmesine denk gelir fakat bu dalga boyları her fotonunda yüksek enerji bulundurduğu için oldukça önemlidir. Işığın kısa 

dalga boyları kısaldıkça bünyesinde bulundurduğu enerji de artar.  Absorbe edilen ışın enerjisi fizksel olarak ısıya dönüştürülür.   

Çevreye zarar veren ve bir o kadar da pahalı olan enerji kaynaklarının kullanımı ve çevreye verdiği zararların insanlara ve doğaya etkisi bizi bu 

konuyu araştırmaya itti. Binaların tasarımında güneş ışımasının etkileri üzerine yürütülen fikirler ısıtma ve soğutma alanında kullanılan enerji tü-

ketimini azaltabilir. Bu projedeki amacımız binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında binaların dış kaplamasında kullanılan farklı renklerin 

farklı oranlarda ışığı absorbe etme yeteneğini kullanarak ve orantılı şekilde güneş enerjisinin kullanımı artırarak ısı yalıtımından tasarruf etmek-

tir. Bina tasarımlarında kullanılan en yaygın renkleri kullanarak yaptığımız projemizde yazları binaların serin tutulmasında ve kışları sıcak tu-

tulmasında optimum rengin bulunarak kullanımının yaygınlaştırılmasının hem çevresel hem ekonomik anlamda yararlı olacağının kanaatindeyiz. 

Yöntem: 

YAZ DÜZENEĞİ  ve KIŞ DÜZENEĞİ 

Öncelikle 78x78 ölçülerindeki tahta kare masanın üzerine 35 cm yarıçaplı bir çember çizilmiştir. Isı 

iletkenliğinin daha rahat gözlenebilmesi amacıyla sac levhalardan yapılmış sekiz bina maketi sanayide 

endüstriyel boya ile sekiz farklı renge boyanmıştır.(Beyaz, Pembe, Turuncu, Bordo, Siyah, Açık 

Kahverengi, Mavi, Sarı) Bu çemberin üzerine merkezinde ışık kaynağı olacak şekilde eşit aralıklarla 

sac levhalardan yapılmış bina maketleri yerleştirilmiştir. Merkeze koyulacak ışık kaynağının düzeneği 

hazırlanmıştır. Porselen duy üçlü kabloya bağlanmıştır,150 Watt gücündeki ampul porselen duya 

takılmıştır. Masanın, deney düzeneğinin etrafı ısı kaybını önlemek amacıyla alüminyum levhalarla 

kaplanmıştır. Odanın sıcaklığı odada bulunan metallerden alınan ölçülerle tespit edilmiş ve sabit 

olduğundan emin olunmuştur. Odadaki metaller ve sacdan yapılmış bina maketleri elektronik termo-

metre ile 19°C olarak ölçülmüştür. Tüm bina maketlerinin sıcaklıklarının da oda sıcaklığına eşit olduklarından emin olunduktan sonra deney 

başlatılmıştır.  Kış düzeneğinde ise aynı işlem oda sıcaklığı 17°C iken yapılmıştır. 

 Sonuçlar ve Bulgular: 

İki düzenekte de absorbsiyon ve yansıtma kurallarına göte tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak farklı renkler farklı oranlarda absorbsiypn 

yapmıştır ve bu aradaki sıcaklık farkı da renklerin mevsimlere göre ısı yaltımındaki farklılıklarını kanıtlar niteliktedir. Iki farklı düzenek 

karşılaştırılarak yaz mevsimde az oranda, kış mevsimde yüksek oranda ısı absorbsiyonu yapan renk, enerji olarak bakıldığında ise ortalama enerjide 

ortadaki değere en yakın renk sıralanarak, optimum rengin mavi olduğu bulunmuştur. 

Grafik 1  

Grafikte yaz düzeneğinde 1., 4., 7., 9., 10., 12., 14,. ve 16. saat dilimlerinde ölçülen sıcaklıklar gösterilmiştir. Oda sıcaklığı 190C den başlatılmıştır 

ve ışık kaynağından gelen ışınların absorbe edilmesiyle maketlerde sıcaklık artışı görülmektedir. 

Her maketin renginin farklı olması ve böylelikle de absorbe etme ve yansıtma değerleri farklı ol-

masından dolayı sıcaklık artışları farklılık göstermiştir. En çok artış  

siyah ve kahverengi gibi koyu renklerde görülürken, pembe ve beyaz gibi açık renklerde sıcaklık 

artışı azdır. Grafiğe dayanarak sıcaklık ve ısıyı absorbe etme yeteneklerine bağlantılı olarak sırala-

ma yapacak olursak:       ∆T siyah = ∆Tkanverengi = ∆T bordo  ˃ ∆T mavi =∆T sarı = ∆T turuncu ˃  ∆Tbeyaz =  

∆Tpembe 

Yaz mevsiminde havaların sıcak olmasından dolayı binaların kaplamasında ısıyı daha az absorbe 

eden dolayısıyla sıcaklık artışı ve absorbe ettiği enerjinin az olduğu renkler seçilmelidir. Deneyimize göre yaz mevsime en uygun renkler beyaz, 

pembe; daha sonra turuncu, sarı, mavi ; uygun olmayan renkler ise siyah, açık kahverengi ve bordodur.  

Grafik 2 

Grafikte kış düzeneğinde 1., 4., 7., 9., 10., 12., 14,. ve 16. saat dilimlerinde ölçülen sıcaklıklar 

gösterilmiştir. Oda sıcaklığı 170C den başlatılmıştır ve ışık kaynağından gelen ışınların absorbe 

edilmesiyle maketlerde sıcaklık artışı görülmektedir.   Gafiğe göre renklerdeki sıcaklık artışları 

aşağıdaki gibidir.   ∆T siyah = ∆Tkanverengi = ∆T bordo  ˃ ∆T mavi ˃ =∆T sarı = ∆T turuncu =  ∆Tbeyaz =  ∆Tpembe 

Sonuç olarak kullanılması en uygun renkler siyah, açık kahverengi, bordo; daha sonra mavi; ve ısı 

absorbasyonu bakımından en verimsiz olacak renkler ise pembe, beyaz, turuncu ve sarıdır.  

 

 

 

 

 Grafik 3 

Grafikte renklerin sıcaklık değişimleri ve yüzey alanlarını Stefan-Boltzmann yasasında 

kullanılarak hesaplanmıştır.  

 denkleminde yüzey alanı maketimizin ışığa bakan ön yüzeyi ve üst yüzeyini olarak 

aldık. Yüzey alanı: 30x10 +10x10 = 400 cm2 = 0,04 m2 = 4 x 10-2 olarak bulunmuştur. 

Denklemde  olarak alınmıştır.  

Her rengin ayrı ayrı sıcaklık değişimleri hesaplanmış ve her iki düzenek içinde renklerin absorbe 

ettiği sıcaklık değerleri bulunmuştur.  

Yaz düzeneği için,  Esiyah = Eaçıkkahverengi =
 Ebordo  ˃ Emavi =

 Esarı = Eturuncu ˃ Ebeyaz = Epembe 

Kış düzeneği için,  Ebordo = Esiyah =Eaçıkkahverengi ˃ Emavi ˃Ebeyaz = Esarı =  Eturuncu = Epembe 

 

 

Grafik 4  

Grafik 3’te belirtilen değerlerin ortalamaları alınmıştır. Her renk için yaz ve kış enerji 

değerlerinin aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Grafiğe göre: 

Ebordo = Eaçıkkahverengi = Esiyah ˃ Emavi ˃ Eturuncu = Esarı ˃ Ebayaz = Epembe 

 

 

 

Enerji değerleri göz önüne alındığında; 

Enerji değişimleri sıcaklıklarla doğru orantılı olduğundan yaz ve kış düzenekleri için uy-

gun renkler sıcaklık değişimleri taban alınarak yapılan sıralamalarla aynıdır. 

Yaz düzeneği için, Esiyah = Eaçıkkahverengi =
 Ebordo  ˃ Emavi =

 Esarı = Eturuncu ˃ Ebeyaz = Epembe 

Uygun renkler sırasıyla: mavi, sarı, turuncu 

Kış düzeneği için, Ebordo = Esiyah =Eaçıkkahverengi ˃ Emavi ˃Ebeyaz = Esarı =  Eturuncu = Epembe 

Uygun renkler sırasıyla ; mavi, sarı, turuncudur. 

Ortalama enerji değerleri göz önüne alındığında  

Enerji değerlerinin ortalamasında yapılan sıralama yine sıcaklık ve enerji değerleriyle doğru orantılıdır. Fakat bu ortalamayla yapılacak olan sırala-

manın en açık olacağı görülmektedir. Bu değerlerin sıralamasında absorbe edilen enerjiler ve bu değerlerin yaz ve kış değerlerinin bulunması ve ar-

itmetik ortalamasının alınmasıyla ortaya çıkan sonuçta en uygun olarak 1. sırada mavi gelmektedir. Bu çıkarımın doğruluğu sıcaklık değişimlerin-

den de anlaşılabilmektedir. Yaz düzeneği için mavi, turuncu ve sarı aynı uygunlukta olsa da kış düzeneğinde mavi rengi turuncu ve sarıdan daha uy-

gun olduğundan dolayı, yıl boyunca binalarda ısıtma ve soğutma enerjilerinin kullanımını azaltacak renk mavidir. 
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