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Özet: Giderek azalan doğal kaynaklar, artan maliyetler ve gelir seviyesinin düşmesi nedeniyle 
artık günümüz tasarruf devri olmuştur. Yaşam standartlarının hızla gelişmesi, teknolojik 
yapının ilerlemesi yaşam konforunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle hızla değişen 
ekolojik sistem bu teknolojinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Mevsimsel değişiklikler 
sıcaklık, yağış, soğuk gibi bazı faktörler günümüz insanının fiziki açıdan korunmasını ve 
önlem almasını zorunlu hale getirmiştir. Artan ısınma maliyetleri ve bazı yaşam konforunun 
sağlanması amacıyla günümüz yapılarının fiziksel açıdan korunmaları nem, ısı ve ses 
izolasyonun sağlanmasını gerektirmektedir. Her geçen gün artan ısınma maliyetleri ve gelir 
seviyesinin buna paralel olarak düşmesi ya da gider ile gelirin birbirini desteklememesi 
nedeniyle yapıların fiziksel açıdan korunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada 
yapıların fiziki açıdan korunmaları, özellikle günümüz konutlarının dış cephe izolasyon 
sistemlerinin maliyetleri ve bu maliyetlere paralel olarak konut sahiplerine sağladığı başta 
ekonomik rant ile yaşam konforu ele alınmıştır. Yıllık ortalama yakıt tüketiminin yapılar 
fiziki açıdan izole edilerek ne kadar bir gider rantı sağlamaktadır ve konut kullanıcılarına bu 
yönde ne finansal açıdan ne kazandırmaktadır şeklinde literatür çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Konut, İzolasyon, Maliyet, Standart, Kaynak, Mevsim, Sıcaklık, Soğuk, 

Nem  
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FINANCIAL RESEARCH OF EFFICIENCY OF INSULATION SYSTEMS ABOUT 
HEAT, MOISTURE AND SOUND IN PHYSICAL PROTECTION OF TODAY’S 

STRUCTURES  
 

Abstract: Today is age of economy due to gradually decreasing natural resources, increased 
costs and low level of income. Fast development of life standards and advancement of 
technologic structure have brought along the life comfort. Especially rapidly changing 
ecological system makes the usage of this technology obligatory. Some factors like seasonal 
changes, temperature, rain and cold have made today’s people to protect physically and to 
take precaution. Today’s structures should be protected physically and their moisture, heat 
and sound insulations should be provided due to increased heating costs and with the purpose 
of providing some life comforts. Structures should be physically protected due to gradually 
increasing heating costs and the parallel decrease in income level or inequality between 
income and expenses. Therefore, in this study, physical protection of structures and costs of 
exterior insulation systems of today’s buildings, and economic rent and life comfort provided 
to homeowners were discussed. A literature study regarding how much rent the annual 
average fuel consumption provides by insulating the structures physically and what they give 
to homeowners financially.  
 

Key Words: House, Insulation, Cost, Standard, Source, Season, Temperature, Cold, Moisture  

 

 
1.GİRİŞ 

Geçmişte yaşanan bazı sorunlar artık 
günümüzde daha teknolojik sistemler ile 
bertaraf edilmektedir. Özellikle akıllı 
sistem dediğimiz teknolojiyle inşa edilen 
yapılarda kullanılan malzemeler ve uzman 
sistemler yaşam konforunu oldukça 
yükseltmektedir. Ekolojik sistemin 
değişmesi, giderek artan küresel ısınma 
nedeniyle ortaya çıkan mevsimsel sorunlar 
yaşam kalitemizi yakından 
ilgilendirmektedir. Kış aylarında yazı, yaz 
aylarında kışı yaşadığımız bir süreç 
içerisindeyiz. Azalan doğal kaynaklar, 

ekonomik istikrarsızlık, işsizlik, 
maliyetlerin yükselmesi, yaşam 
standartlarının her gün değişmesi 
insanların bazı önlemleri almasını zorunlu 
kılmaktadır. Isınma maliyetleri yaşanan 
ortama göre farklılık gösterdiği gibi, 
yaşanılan bölgenin mevsimsel şartlarına 
göre de farklılıklar meydana getirmektedir. 
Bugün ortalama sıcaklığın 20 derecelerde 
olduğu yerlerde bile kışın aylık 150 TL 
civarında bir yakıt masrafı meydana 
gelmektedir. Ortalama aylık geliri 1500 TL 
olan bir ailenin kazancın %10’unu 
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ısınmaya ödediğini düşündüğümüzde ciddi 
bir harcama kalemini ortaya çıkarmaktadır. 
Bu nedenlere bağlı olarak devletin 
yapılarda izolasyon sistemlerinin 
geliştirilmesi ve izolasyon zorunluluğu ısı 
maliyetlerini düşürmeye ve yaşam 
konforunu yükseltmemize katkı 
sağlamaktadır. Isıya yönelik harcamaların 
azaltılması yönünde yapılan bazı 
önlemlerden bahsetmemiz gerektiğinde ise 
genellikle sadece oturulan odanın ya da 
yerin ısıtılması yönündeki uygulamalar o 
evin ya da mekânın içerisindeki yaşam 
konforunu düşürmektedir. Fakat insanları 
bu yönde önlemler almaya iten ekonomi 
faktörüne baktığımızda ise bu durumunun 
kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. Bu 
olumsuzlukların yaşanmaması için 
yapılarda ısı, nem ve ses izolasyon 
sistemlerinin geliştirilmesine ve 
uygulanmasına önem vermek zorunda 
olduğumuzu unutmamız gerekmektedir. 
Bu konuya ilişkin literatür çalışmalarına ve 
araştırma sonuçlarına baktığımızda ise;  

 Doğadaki tüm olaylar enerjinin 
niteliğinin azalacağı yönde 
gelişmektedir. Masaya bırakılan bir 
fincan kahvenin zamanla soğuması ya 
da soğuk bir meşrubatın zamanla 
ısınması buna bir örnektir (Aydın, 
2010: 116).  

 Konforlu bir yaşam sürmek ve bu 
konforun devamlılığı için yaşanılan 
ortam sıcaklığının ortalama 20-22°C 
bağıl nem oranının ise %50 olması 
gerekmektedir. Kış aylarında dış ortam 
sıcaklığının ortalama 20 °C’nin altında 
olduğunu düşündüğümüzde iç mekân 
sıcaklığının korunmasına yönelik 

önlemlerin alınmasındaki zorunluluk 
ortaya çıkmaktadır (Tuncer, 2007).  

 Sadece çatı izolasyonu yapılarak aylık 
enerji ve ısınma yönünden 
yapacağımız tasarruf %20 civarında 
olacaktır. Bu durum dış cephe 
izolasyonlarında da kullanıldığında 
oranın aylık %50’lere yükseleceğini 
düşünebiliriz. Yeni yapılarda ise ısı, 
ses ve nem izolasyon uygulamalarının 
genel maliyetlere oranı ise %3 ile %5 
oranında olduğunu düşündüğümüzde 
ısınma, ses ve nem konusundaki 
maliyetlerin azaltılmasının aslında ne 
kadar kolay ve az bir oranla 
halledileceğini göstermektedir (Çetin, 
2010).  

 Ses izolasyon sistemleri yaşam 
konforunun yükselmesini sağladığı 
gibi çok katlı binalarda yaşayan ortak 
yaşam alanlarında bireylerin özel ve 
gizlilik esasların korumaya yardımcı 
olmaktadır (Onaylı, 2002).  

 Eko sistemin bozulması, buzulların 
erimesi, deniz suyunun yükselmesi 
nem oranının artmasına neden 
oluşturmaktadır. Bu durum sağlık 
açısında bir tehdit meydana 
getirmektedir. Özellikle deniz 
kıyısında ya da deniz kıyısına yakın 
yerlerde oturan kalp, astım ve kronik 
rahatsızlık yaşayan bireylerin yaşam 
konforu, sağlık sorunların ilişkin 
çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu 
sıkıntıların azaltılmasında yapıların dış 
cephe izolasyonlarının geliştirilmesi 
ve uygulanması yaşam konforunun 
yükselmesine fayda sağlayacaktır 
(Ulusal Çatı Sempozyumu, 2008).  
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Yukarıda bahsedildiği gibi özellikle ısı, ses 
ve nem izolasyon sistemlerinin 
uygulanması başta ekonomik bir verimlilik 
sağladığı gibi, sağlık ve yaşam konforuna 
da fayda sağlamaktadır. Bu nedenle yeni 
binalarda dış cephe, iç cephe ve bazı 
teçhizat izolasyonlarının yapılması bir 
konfor nedeni değil zorunluluk nedeni 
olarak kabul edilmeli ve uygulanmalıdır. 
Isınma için harcadığımız oranın nerede ise 
%50’lere varan seviyede azalma ve fayda 
sağlayan izolasyon sistemlerinin 
uygulanması artık kaçınılmaz bir hal 
almıştır diyebiliriz.  

Günümüzde kullanılan enerji kaynakların 
çeşitliliği de önemlidir. Geçmişte kömür ve 
buna yakın materyaller ısınma açısından 
kullanılırken, bugün ise daha modern 
sistemlere dayalı ısınma sistemleri ve 
enerji türleri kullanılmaktadır. Bunların 
başında doğalgaz gelmektedir. Yapılan 
yasal düzenlemeler de çevre kirliliğinin 
önlenmesi açısından bu yönde enerji 
tüketiciyi yönlendirmektedir. Fakat her 
geçen gün doğal enerji kaynaklarını 
tüketiyoruz. Bir gün bu kaynaklarda 
tükenecek, alternatif enerji sistemleri 
ortaya çıkacaktır. Doğal kaynakların daha 
uzun vadede fayda sağlaması açısından 
kullanılan enerji türlerini daha etkin ve 
verimli kullanmanın yollarının aranması ve 
uygulanması gerekmektedir.  

Isı, bir sistem ile sistemin çevresi arasında 
yalnız sıcaklık farkından dolayı akan bir 
enerji şeklidir. Sıcaklık ise herhangi bir 
noktadan ölçülebilen bir değer olup, sıcak 
veya soğuk hissini pozitif veya negatif bir 

büyüklük olarak belirler. 1 Bu tanımdan 
yola çıkarsak; 

 Kışın konfor şartlarını sağlamaya 
çalıştığımız daha sıcak iç mekânlardan dış 
ortamlara doğru, 

 Yazın ise daha sıcak dış ortamdan 
konfor şartlarını sağlamaya çalıştığımız iç 
mekânlara doğru bir ısı geçişinin olması 
kaçınılmazdır. 
 
Isının sıcaklık farkına bağlı olarak akan bir 
enerji şekli olması, iç mekânlarda sürekli 
konfor şartlarının muhafaza edilebilmesi 
için, ısıtma veya soğutma amacıyla ısı 
enerjisi kaynaklarının tüketilmesini 
gerektirmektedir. 

Enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli 
kullanılabilmesi için mutlaka sürdürülebilir 
gelişmişlik düzeyinin sağlanması ve 
tüketicinin daha bilinçli hale getirilmesi 
gerekir. Şuanda bireyler için sağlanan 
fayda, gelecek kuşaklar içinde gerekli olan 
faydadır. Bunun unutulması gerekir.  
Toplumsal ya da bireysel olarak sağlamış 
olduğumuz bu fayda hem ülke ekonomisi 
hem de bireysel açıdan gelir dengelerimiz 
üzerinde oldukça ciddi kayıplara neden 
olmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak ısı 
transfer ve ısının sağlanması açısından 
önemli olan tüketim neden faktörleri 
üzerinde önemle durulması gerekir.  

Isı, ses ve nem izolasyon sistemlerinin 
enerji verimliği açısından optimum 
koşullarda işletilmesi bu nedenle 
önemlidir. Gerek binadaki mevcut sistem 
                                                             
1http://www.uzmanizolasyon.com/%C4%B0zolasy
on_tekn%C4%B0kler%C4%B0.html 
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gerekse yine teknolojik sistemler, proses 
ve diğer ekipmanların, işletme ve bakım 
prosedürlerinin iyi bilinmesi, bu yönde 
kullanıcıların donanımlı ve bilgili hale 
getirilmesi gerekmektedir. Günümüz 
teknolojisinde yüksek verimlilik sağlayan 
yeni ekipman ve cihaz kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır. Maksimum verimlilik 
ve tasarruf ancak sistemin doğru işletilmesi 
ve uygun bakım onarımların periyodik 
şekilde yapılması ile sağlanabilir. Enerji 
tasarrufu sadece enerjinin az kullanılması 
ile sağlanamaz. Bunun en doğru tanımı en 
fazla fayda için en tasarruflu kullanılan 
enerji ile sağlanır. Bir faydayı en az enerji 
tüketimi ile sağlayabiliyorsak o zaman 
doğru bir sistem kullanıyoruz demektir. 
Yine en ucuz enerji tasarruf edilen 
enerjidir. 

“Türkiye’de enerji tüketiminin % 41’i 
endüstriyel tesislerde, % 31’i binalarda ve 
% 20’si taşımacılıkta gerçekleşmektedir. 
Türkiye’de endüstriyel tesislerde yıllık 3,7 
milyon TEP (ton eşdeğer petrol) denk 
düşen bir enerji tüketimi mevcuttur. 
Yapılan bazı çalışmalar, binalarda 
kullanılan enerjinin % 30-%60’ının 
tasarruf edilebileceğini göstermektedir” 
(Karslı ve diğ., 2010: 2-3-4).  

2.ENERJİ TASARRUF YÖNTEMLERİ 
VE TASARRUF MUHASEBESİ  

Ekonomik bir kavram olarak kullandığımız 
muhasebe, günümüzde herkesin aslında iyi 
bildiği ve işlettiği bir disiplindir. Arada 
oluşan farklılık muhasebenin aslında bir 
bilim ve disiplin olduğudur. Bilimsel 
açıdan muhasebe ekonomik işlemlerin 

belirli çerçevede kayıt altına alınması, bazı 
noktaların ve ayrıntıların belirlenen 
hukuksal çerçevede izlenerek ortaya çıkan 
sonuçlar hakkında düşünce ve karar 
almaya yönlendiren bir uğraş alanıdır. 
Muhasebe bilimi belirli bir teknikten 
yararlanır. Bu tekniklerin oluşturulmasında 
belirli sistemler vardır. Bu sistemler ilgili 
kanun ve hukukun belirlediği esaslar 
çerçevesinde gerçekleştirilir. Türkiye’de 
vergi usul sistemi ve kavramları 
çerçevesinde gerçekleştirilen bu durum 
ayrıca hukukun bazı alanları içerisinde de 
değerlendirilmektedir. Örneğin ticaret 
hukuku, mali hukuk, borçlar hukuku, 
medeni hukuk ve uluslararası hukuk. 
Muhasebe bilimi eldeki verileri belirli 
planlara uygun olarak kayıt altına alır ve 
sınıflandırır. Bunun en önemli nedeni ise 
hesapların işleyiş şekillerinin farklı 
olmasıdır. Kısaca muhasebe bilimi hem 
kayıtların tutulması hem de hukuka uygun 
hareket edilmesi yönünde bilim ve tekniğe 
bağlı bir sanattır.  

Toplum bireyleri ya da belirli bir gelire 
sahip bireyler kendine özgü bir muhasebe 
sistemi oluşturmuştur. Bu sisteme uygun 
olarak hareket eder ve hesaplarını 
düzenler. Her birey ya da ailenin belirli 
miktarda geliri ve buna bağlı olarak da 
gideri bulunur. Muhasebe sisteminin en 
önemli görevi gelir ve gider 
fonksiyonlarının birbirine eşit şekilde 
paralellik göstermesidir. Aksi takdirde hem 
hukuken hem de sosyal açıdan bazı 
sorunların oluşmasına neden olur. Hesabını 
bilmeyen bir bireyin geleceğinden söz 
etmek biraz imkansızdır. Günümüzde kredi 
sistemlerinin gelişmiş olması, birçok 
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alanda ve üründe banka ve finans 
kurumlarının kredi tayınlaması nedeniyle 
artık toplum ve toplum bireyleri çıkılmaz 
bir hale girmiştir. Neredeyse sosyal hayat 
içerisinde yer alan birçok konuda banka ve 
finans kurumları kredi tayınlaması 
yapmaktadır. Bunlarla ilgili olarak birkaç 
araştırma konusuna yer vermek uygun 
olacaktır. Günümüz tüketicilerinin 
bilinçsizce yaptığı harcamalar ekonomik 
bir sorun haline gelmiştir. Bunlara yönelik 
bazı köşe yazılarına baktığımızda ise;  
Korkmaz; Ortalama gelir düzeyi 1500 TL 
civarında olan bireysel tüketicilerin aylık 
harcamalarının yine ortalama 500 - 1000 
TL civarında olduğu saptanmıştır. Yapılan 
bu harcama ve gelir ortalamasını baz 
aldığımızda tüketicilere arada oluşan 
farklılıkları nasıl kapatıyorsunuz diye 
sorulduğunda alınan cevaplar, bankaların 
tarafımıza tahsis etmiş olduğu kredi 
kartları ve bireysel tüketici kredileri ile 
şeklinde cevaplar alınmıştır.  
 
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi 
artık günümüzde muhasebe biliminin 
inceliklerini hepimizin bilmesi ve anlaması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bireylerin 
muhasebe finansman ya da ekonomi 
alanında eğitim alması şartından 
bahsetmiyoruz. Fakat herkes gelir ve gider 
hesaplaması yapmak ve bunu hayatına 
geçirmekle yükümlü bir hale gelmiştir, 
hatta bunun bir zorunluluk olduğundan 
bahsetmemiz de gerekmektedir. Muhasebe 
bilimine ilişkin verilen bazı tanımlara 
baktığımızda ise;  
 
“Muhasebe işletmelerin mali işlemlerini 
kayıt altına alan, sınıflandıran, özetleyen 

ve raporlayan bir disiplin ve bilimdir” 
(Gökdeniz, 2004: 1-6).  
 
“Tüm insanlar muhasebe biliminden ve 
mesleğinden yararlanmak zorundadır. En 
küçük ekonomik birim olan kişi ve kişinin 
gelir giderlerini bilmek, ona göre karar 
almak ve uygulamak zorundadır. Kişi ya 
da birey bir karar alırken elinde bulunan 
bilgi ve verilerle hareket etmek zorundadır. 
Bu nedenle muhasebe bilimi insanların 
neyi nasıl ve ne şekilde yapacağını 
söyleyen programlı ve sistemli bir 
bilimdir” (Civan ve Kara, 2002: 1-7).  
 
“Muhasebe, ekonomik faaliyetlerde 
bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki 
işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş 
şekilde kaydeden, sınıflandıran, 
özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını 
yorumlayan, analiz edip bunu bilimsel bir 
disiplin haline getiren daldır”  (Akdoğan, 
2001: 1-12).  
 
“Muhasebe fonksiyonel bir bilimdir. 
Verilerin sınıflandırılması, özetlenmesi, 
raporlanması ve belirli gruplara 
ayrılmasında etkin görev alır. Yaptığı bu 
işlemler ile işletme ve kurumların 
gelecekte nasıl hareket edeceğinin 
belirlenmesinde, yönetim sistemlerinin ve 
karar mekanizmalarının nasıl 
işletileceğinin belirlenmesinde önemli bir 
görev alır” (Hikmet, 2001: 1-10).  
 
 
Yukardaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi 
muhasebe bilimi aslında günümüz 
koşullarında hepimizin bilmeden yaptığı ve 
uyguladığı bir çalışmadır diye biliriz. Çok 
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fonksiyonel bir eğitim sahibi olmasak da 
aslında muhasebe disiplini bilmeden 
hayatımıza yansıtmakta ve 
uygulamaktayız. Çünkü yaşam koşulları 
çerçevesinde neyi neden ve ne şekilde 
yapacağımızın bilincinde olmak 
zorundayız. Geleceğin imar edilmesi ve 
şekillendirilmesi için gelir ve gider 
fonksiyonlarının iyi şekilde düzenlenmesi 
ve işletilmesi gerekir. Bunun içinde 
muhasebe işlemlerinin eksiksiz ve 
sorunsuz olarak hayatımıza yansıması 
gerekmektedir.  
 
Isınmak ve yaşam konforunun sağlamak 
adına enerji maliyetlerinin de iyi muhasebe 
edilmesi gerekmektedir. Isınmada karlılığı 
arttırmak için enerji verimliliğinin 
arttırılarak enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi pratik bir yaklaşım şeklidir. 
Bu durumda yapılması gerekenlerin en iyi 
şekilde planlanarak hayatımıza geçirilmesi 
ve uygulamaya alınması gerekmektedir.  
 
Günümüzde toplu konut ve ortak yaşam 
bilincinin gelişmesi ve hayatımıza 
girmesiyle birlikte artık binalarda akıllı 
sistem denilen ve izole edilmiş dış cephe 
ve iç cephe sistemleri yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Binaların enerji yönetimiyle 
sorumlu kişiler enerji maliyetlerinin 
düşürülmesini yeni bir kaynak olarak 
görülmelidir. Özellikle son beş on yıl 
içerisinde imar edilmiş binalarda kullanılan 
ısı izolasyon sistemleri yakıt ve ısınma 
maliyetlerini %50 oranında düşürmektedir. 
Bu anlamda tüketiciye ekonomik bir girdi 
sağlamaktadır.  
 

Geliştirilen akıllı teknoloji ve sistemlerin 
eski bina ve yapılara da fayda sağladığı 
bunun hukuki açıdan da bir zorunluluk 
olduğunu düşündüğümüzde yalıtım 
sistemlerinin hızla hayata geçirilmesi 
gerekliliğini unutmamak gerekir. 
Muhasebe açısından fayda maliyet 
analizinin yapılması, sağlanacak olan 
karlılık oranının belirlenerek hayata 
geçirilmesi gerekliliğini unutmamak 
gerekir. Çünkü günümüzde ısı 
maliyetlerinin yüksekliği ve değişen iklim 
şartlarına göre bu durumun sadece ısınma 
ile yeterli olmadığı yaz aylarındaki klima 
yani soğutma sistemleri içinde ciddi 
oranlarda elektrik tüketimi 
gerçekleştirildiğini de bilmek gerekiyor. 
Ayrıca enerji yönetim programları 
kapsamında bilinçli tüketici ve yönetici 
temin edilmeli ve hayata geçirilmelidir. 
Çünkü tüketim maksimizasyonu hakkında 
bilinçli hale gelmek zorunda olduğumuzu 
unutmamız gerekiyor. Enerji harcaması ve 
kullanılmasında belirli bir program 
yapılması, yıllık tüketim miktarının o anki 
mevsim şartlarına göre planlanarak 
tüketilmesi doğru bir strateji olacaktır. Bu 
noktada muhasebe sistemlerinin ve 
faaliyetlerinin etkin kullanılması gerekiyor.  
 
Yine akıllı sistemlerde belirli periyotlarda 
düzenli olarak kontrollerin yapılması, 
bozulan ya da atıl noktaya gelmiş 
sistemlerin iyileştirilerek standart hale 
kavuşturulması da önemli bir konu. Ortaya 
enerji muhasebesi bu vesileyle çıkmış 
oluyor. Diğer muhasebe sistemleri ve 
alanlarında olduğu gibi, örneğin maliyet 
muhasebesinde olduğu gibi enerji 
muhasebesi uygulamalarında da sarf edilen 
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enerjinin ekonomik boyutunun irdelenmesi 
ve gelir gider fonksiyonlarının iyi 
işletilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Kullanılacak olan bu yöntemle enerji 
maliyetlerini kontrolünde kısa ve uzun 
vadede sistemin enerji kullanım eğiliminin 
belirlenmesi, bütçe ve plan hazırlıklarının 
çıkan sonuçlara göre düzenlenmesi, enerji 
giderleri ya da sağlanacak tasarrufları göre 
kaynak ayrılması tasarruf noktasında 
önemli bir olguyu ortaya çıkaracaktır. Bu 
konuda yapılmış olan bir çalışmada aynen 
belirtildiği gibi “Binalarda enerji 
performans yönetmeliğinin harfiyen 
uygulanması sonucunda %20 daha az 
primer enerji, %20 daha az CO2 emisyonu 
ve %20’lik yenilenebilir enerji kaynağı 
payı söz konusu olacaktır” (Aktacir ve 
diğ., 2011).  
 
İzolasyon sistemleri için yapılan 
harcamalar aslında uzun vadeli bir 
yatırımdır. İzolasyon sistemi aslında 
yüksek bir maliyet gibi görünse de uzun 
vadede oldukça akıllı bir yatırım haline 
gelmektedir. Türkiye açısından 
değerlendirildiğinde, toplumsal yaklaşım 

aslında yapılan ilk yatırımların yani 
harcanan miktarın oldukça yüksek olması 
yönündedir. Fakat ilerleyen süreç 
içerisinde sağlanan tasarruf durumuna 
bakıldığında durum hiç de öyle değildir. 
Çünkü izolasyon sistemlerine yönelik 
yapılan yatırımlar uzun vadede oldukça 
ciddi getiri sağlamaktadır. Bugün yaz 
aylarında bir klima için gider hesaplaması 
yapıldığında m2 kare bazlı hesapladığında 
ortalama bir oda için aylık (20-30 m2) alan 
soğutma harcaması 57.8 $ civarındadır. Bu 
durum kış aylarında ısıtma için 
düşünüldüğünde yine 72.6 $ civarındadır 
(DOE, 1994).  
 
Ülke ekonomisi açısından yıllık harcanan 
elektrik tüketim oranlarına baktığımızda da 
durum oldukça ciddi görünmektedir. 
Özellikle dışa bağımlı hale geldiğimiz 
enerji ihtiyaçlarının giderilmesinde ciddi 
miktarlarda ödemeler gerçekleştirmekteyiz. 
Bunun en önemli nedenleri arasında ise 
bilinçsizce yapılan tüketim harcamaları ve 
sarfiyatlardır. Bu durum aşağıdaki grafik 
1’de net olarak gösterilmiştir.  
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Grafik 1. Türkiye’nin Yıllara Göre Elektrik Tüketimi ve Harcaması 

 

 
Kaynak: TEİAŞ 

 

Elektrik tüketiminde Türkiye ekonomik 
büyüme hızına doğrudan bağlantılıdır. 
Özellikle ekonomik büyüme sağlandığı 
yıllarda elektrik tüketiminin de buna 
paralel arttığı saptanmıştır. Özellikle 2001 
ve 2009 yıllarında yaşanan ekonomik kriz 
dönemlerinde elektrik tüketiminin azaldığı 
da görülmektedir. Fakat Türkiye’nin yıllık 

ekonomik büyüme hızı %5.5 iken elektrik 
kullanım artışı bunu yarım puan 0.5 
üzerinde yani %6 oranındadır. Bu durumu 
en iyi ifade eden açıklama tüketimde 
tasarruflu olmadığımızdır. Aşağıdaki 
grafikte de yine yıllara göre GSYİH’ya 
göre elektrik tüketiminin işin ve çıkışları 
görülmektedir.  
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Grafik 2. GSYİH Büyüme Elektrik Tüketim Artışı 

 

 

Kaynak: TEİAŞ 

 

Türkiye elektrik üretiminde de diğer bazı 
dünya ülkelerine göre dışa bağımlı 
haldedir. 2009 yılında ekonomik krize 
bağlı olarak %1.8 üretim düşüklüğü 
yaşanmıştır. Üretim miktarına bakıldığında 
bu oran 194.8 milyar KwH olmuştur. 2010 
yılında ise %8.4 artış sağlanmış ve 211 
milyar KwH üretim gerçekleştirilmiştir. 
Burada dikkat çeken nokta üretimin özel 

sektöre geçmesiyle birlikte elektrik üretim 
miktarının artış sağladığıdır. Son on yıl 
içerisinde özel sektöre bağlı olarak üretilen 
miktar ile özelleştirmeden önceki üretim 
miktarı arasında ciddi bir farklılaşma 
olduğu da gözlenmektedir. Aşağıdaki 
grafik 3’de elektrik üretim ve tüketim 
oranları verilmiştir. 

 

Grafik 3. Yıllara Göre Elektrik Üretim ve Tüketim Miktarları 

 

Kaynak: TEİAŞ 
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Türkiye’de elektrik üretiminde öne çıkan 
termik kaynaklar kullanılarak 2010 yılında 
%74 pay ile elektrik üretimi 
gerçekleştirilmiştir. %47 oranla üretim 
kaynakları kullanılarak doğalgaz 
almaktadır. Burada dikkat çeken hususlar 
arasında doğalgaz kullanılarak üretilen 
elektrik yine iki yönlü olarak harcama 
kalemlerini oluşturmaktadır. Çünkü ısınma 
için kullandığımız doğalgazın aslında 
tüketimini gerçekleştirdiğimiz elektrik ile 

sağlanmasıdır. Yani harcadığımız ve 
tasarruf edemediğimiz hem doğalgaz hem 
de elektrik tüketimi ülke ekonomisi 
üzerinde ciddi kayıplara neden olmaktadır. 
Petrol ve diğer ürünlerle sağlanan elektrik 
üretimine baktığımızda ise %26 olduğunu 
görmekteyiz. Türkiye petrol konusunda da 
dışa bağımlı bir ülke olduğundan bu 
nedenle de yine ekonomik açıdan kayıplar 
yaşamaktadır. Yine bu durumu aşağıdaki 
pasta dağılımı üzerinde görmekteyiz.  

 

Grafik 4. Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 

 

 

Kaynak: TEİAŞ 

Yaz aylarında sıcaklığın oluşturduğu sorun 
ya da ihtiyaç nedeniyle kullandığımız 
elektrik tüketimi ve tüketilen bu elektrik 
miktarının üretilmesinde kullanılan 
kaynaklara dair bilgiler yukarıda 
gösterilmiştir. Bu bilgilere bakıldığında en 

yüksek oran %47 ile doğalgazdan sağlanan 
üretimdir. Bu nedenle ülke ekonomisini ne 
denli etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Bu çerçevede ısınma ya da soğutmada 
mutlaka tasarruflu olmak ve buna yönelik 
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önlemler oluşturmak zorunda olduğumuzu 
unutmamamız gerekmektedir.  

Ayrıca yapılan araştırma ve çalışmalara 
göre gelecek son on yıl için ihtiyaç 
duyduğumuz elektrik miktarına ilişkin 
bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu 
tabloya göre dışa bağımlılığımız ve 
tüketim miktarına bağlı artışla ekonomik 
yönden kaybımız ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum oldukça ciddi sorunların oluşmasına 
veya ekonomik kayıpların yaşanmasına 
neden olmaktadır. 2011 yılında 

gerçekleşen tüketim miktarı %5 artışla 222 
milyar KwH ye yükselmesi oldukça dikkat 
çekmektedir. Bu oran 2012 yılı için %7.5 
olarak tahmin edilmektedir. Türkiye 
elektrik üretiminde yıllık 267 milyar KwH 
üretim gerçekleştirmektedir. Ortaya çıkan 
tablo hiç iç açıcı değildir. Türkiye gelecek 
on yıl için elektrik üretimi için yatırım ve 
harcama miktarına bağlı olarak 120 milyar 
dolar bir kaynak yaratmak zorundadır.  

 

 

Tablo 1. Gelecek Son 10 İçin Elektrik Tüketim Tahminleri 

 

Kaynak: TEİAŞ 

 

Dünya ülkelerine baktığımızda da durum 
aslıda çok parlak görülmemektedir. 

Özellikle ABD’de ısınmada kullanılan 
enerjinin elektrik olması ciddi bir sarfiyat 
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gerçekleştirildiğinin bir göstergesidir. 
Aşağıdaki grafik 5’de durum ifade 
edilmiştir.  

Yine yapılan bir araştırmada ABD’de yıllık 
ısınma bazında aylık ısınma giderlerinin 
yine 136 Amerikan doları olduğu 

gösterilmektedir. Araştırmaya konu olan 
bu ısınma giderleri izolasyon sistemleriyle 
%50 oranında azaltıldığını ve tasarruf 
sağlandığını göstermektedir. Durum 
Türkiye’den pekte farklı değildir (Uno, 
2009).  

 

Grafik 5. ABD’de Nüfus Oranlarına Göre Tüketim Miktarları 

 

Kaynak: Uno, 2009 

Türkiye’de ise ısınma maliyetlerinin 
oluşturduğu giderlere bakıldığında ise bu 

durumu en iyi şekilde aşağıdaki grafik 6, 7 
ve 8  ifade etmektedir.  
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Grafik 6. Türkiye’de 2011 Yılı İçin Enerji Tüketiminin Minimum Oranları 

 

Kaynak: DOE, 1994 

2011 yılı enerji tüketim maliyetlerine 
yönelik bilgiler ise yine aşağıdaki grafik 
7’de gösterilen rakamlar şeklindedir. Bu 

rakamlara göre enerji tüketim oranının 
oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir.  
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Grafik 7. 2011 Yılı İtibariyle Türkiye’de Konutlarda Kullanılan Çeşitli Yakıtlar İçin 

Maksimum Enerji Tüketim Maliyetlerinin Karşılaştırılması 

 

Kaynak: DOE, 1994 

Grafik 8. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Konutlarda Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 

Maksimum Enerji Tüketim Maliyetlerinin Karşılaştırılması 

 

Kaynak: DOE, 1994 
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Grafik 9. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Konutlarda Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 

Yıllık Maksimum Maliyet Değişim Oranlarının Karşılaştırılması 

 

Kaynak: DOE, 1994 

Yine aşağıdaki grafik 9’da görüldüğü gibi 
iklimlendirme yani soğutma sistemlerinin 
kullanımından doğan maliyetlere 
baktığımızda ise durum yine iç açıcı 
görülmemektedir. Bunun en önemli 

nedenleri arasında ise tasarruflu kullanımın 
sağlanamadığıdır. Yine aşağıdaki grafik 10 
ile 18 arasında tüketim oranlarına ilişkin 
bilgiler verilmiştir.  
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Grafik 10. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Sanayide Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 
Minimum Enerji Tüketim Maliyetlerinin Karşılaştırılması 

 

Kaynak: DOE, 1994 

Grafik 10. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Sanayide Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 
Yıllık Minimum Maliyet Değişim Oranlarının Karşılaştırılması 

 

Kaynak: DOE, 1994 
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Grafik 11. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Sanayide Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 
Maksimum Enerji Tüketim Maliyetlerinin Karşılaştırılması 

 

Kaynak: DOE, 1994 

Grafik 12. 2011 Tarihi itibariyle Türkiye de Sanayide Kullanılan Çeşitli Yakıtlar için 
Yıllık Maksimum Maliyet Değişim Oranlarının Karşılaştırılması 

 

Kaynak: DOE, 1994 
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Grafik 13. İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Fuel-Oil’li Isıtma Minimum 

Faturaları 

Kaynak: DOE, 1994 

Grafik 14. İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Maksimum Fuel-Oil’li Isıtma 

Faturaları 

 

Kaynak: DOE, 1994 
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Grafik 15. İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Elektrikli Isıtma Maksimum 

Fturaları 

Kaynak: DOE, 1994 

Grafik16. İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Elektrikli Isıtma Minimum 

Faturaları 

 

Kaynak: DOE, 1994 



 
 

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ 
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE 

Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi 
January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester 

          ID:03 K:03 
www.mtddergisi.com 

Grafik 17: İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Maksimum Fuel-Oil’li 

Isıtma Faturaları 

 

Kaynak: DOE, 1994 

Grafik 18: İklimlendirme ve Ünite Verimliliği Bakımından Fuel-Oil’li Isıtma Minimum 

Faturaları 

 

Kaynak: DOE, 1994 
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SONUÇ  

Gelişen teknoloji beraberinde piyasaya arz 
edilen yeni ürünleri ve fikirleri de 
taşımaktadır. Sanayi Devrimiyle başlayan 
yoğun üretim ve pazarlama faaliyetleri 
yerini müşterileri kategorilere göre ayıran 
onların istek ve beklentilerini göz önüne 
alarak yeni tasarımlar sunan bir akıma terk 
etmektedir. 

Ayrıca gelişen teknoloji beraberinde 
tüketicilere yeni tercih olanakları sunmakta 
ve seçilecek ürünlerde seçme şansı 
sağlamaktadır. 

21.yy’da insanlar artık sadece ihtiyaçlarını 
karşılamak için bir ürünü tercih 
etmemektedirler. Tüketiciler aldıkları 
üründe aynı zamanda konfor, ucuzluk, 
işlevsellik vb. özelliklerde aramaktadır. 

Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği 
sektörlerden biri de konut sektörüdür.  

Günümüz konutları insanlara evin ötesinde 
bazı kullanım avantajları da sunmaktadır. 

 Akıl ev olarak tanımlanan bu konutlar 
elektrik, su, ısınma, soğutma gibi 
konularda konut sahiplerine önemli 
tasarruflar sunmaktadır.  

Ayrıca gelişen teknoloji geçmiş yıllarda 
yapılan konutlara bazı uygulamalarla 
önemli tasarruflar sağlama imkânı 
sunmaktadır.  

Özellikle dış cephelere yapılan mantolama 
gibi tekniklerle konutların doğalgaz 

tüketiminde %50’lere varan tasarruflar 
sağlanmaktadır.   

ÖNERİLER  

 21.yy yapı tekniklerinin sunduğu bu 
tasarruf imkânları devlet tarafından 
desteklenerek günümüz dünyasının en 
önemli sorunu olan ve aynı zamanda 
Türkiye’nin de cari açık yönünden en fazla 
problemi olan enerji açığını kapatmakta bir 
yöntem olarak kullanılabilir. 

Konut sahipleri ve tüketicilerin bilinçli 
hale getirilmesi konusunda özellikle yerel 
yönetimler tarafından tüketicilere eğitim 
sağlanabilir.  

Devlet yalıtım konusunda tüketici 
destekleyerek ucuz ve düşük kredi 
kullanımının önünü açabilir.  

Eski yapılar devlet eliyle yeniden imar 
edilip tüketiciye uygun koşullarla geri 
verilebilir.  

İthal edilen bazı yüksek fiyatlı yalıtım 
malzemelerin Türkiye’de üretilmesi 
konusunda üretici ve sanayi grubundaki 
işletmeler desteklenebilir.  

Yalıtım tekniklerinin geliştirilmesiyle 
birlikte oluşan maliyetlerin düşürülmesi 
konusunda yeni çalışmalar ve teknikler 
geliştirilebilir.  

Bazı dışa bağımlı olduğumuz enerji grubu 
ürünler “Doğalgaz, Petrol, Elektrik” gibi 
ürünlerde kamu spotu oluşturularak ülke 
bazında tüketiciler bilinçli hale getirilebilir.  
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