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ÖZET 
 
Bu çalışmada, enerji etkin olarak inşa edilmemiş binaların enerji etkin hale getirilmesi için 
yapılabilecek iyileştirme çalışmalarının irdelenmesi ve ülkemiz özelinde bir öneri getirilmesi 
amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle dünya üzerindeki mevcut binaların enerji etkin hale getirildiği 
uygulamalar incelenmiş, bu uygulamalarda yapılmış olan iyileştirme çalışmaları karşılaştırılmış, 
sonuçta mevcut binaların enerji etkin hale getirilmesi için uygulanabilecek yöntemler bir araya 
getirilerek öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenileme uygulamaları, Enerji etkinliği, Enerji etkin konut binaları, Eski konut 
binalarının iyileştirilmesi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, it is aimed to search for possibilities of refurbishment of the existing domestic buildings 
that are not desingned as energy efficient and to give a suggestion which is specialized for Turkey. In 
order to reach this aim, case studies that are applied world wide are examined, refurbishments of 
these case studies are compared and finally refurbishments that could be used to turn existing 
buldings into energy efficient ones will are combined( to give suggestions). 
 
Key Words: Refurbishment, Energy efficiency, Energy efficient domestic buildings, Refurbishment of 
old domestic buildings.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde çoğu uzmanın görüşü sera gazı salımını kısıtlamak için daha fazla ilginin yapılı binalara 
yönlendirilmesi yönündedir. Bunun nedeni ise 2050 yılındaki konut binası stoğunun %80’inin 
günümüzde çoktan inşa edilmiş olmasıdır (Şekil 1).[1] Diğer binalarda ise bu yüzde biraz daha 
aşağılardadır, çünkü bu grupların yıkım oranları daha fazladır. Konut binaları 1970lerde ortaya çıkan 
enerji krizinden sonra endüstrileşmiş ülkelerin ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bu ilgi konutlardaki enerji 
harcamasını makulleştirmeyi hedefleyen program ve tedbirlere ön ayak olmuştur. Avrupa 
ortalamasında konut binaları, bina stokunun %75’ini oluşturmaktadır.[2] Sayısal çokluğu nedeni ile 
konut binaları enerji harcamasında açık bir şekilde lider durumda olup, bu nedenle %61 CO2e salım 
oranı ile CO2e salımına en büyük katkıyı sağlamaktadırlar.[3] 
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Karbon salımını gelişmiş ülkelerdeki yeterli oran olarak kabul edilen %60-80 oranında azaltma 
hedefine ulaşmak adına ilginin hem şu anda inşa edilmiş binalara hem de yeni yapılan binalara 
yönlendirilmesi gerekmektedir. 
 

 
 

Şekil 1: Birleşik Krallıktaki Konut Binası Stokunun Yaş ve Yıllara Göre Dağılımı[4]. 
 
Eski bir konut binasının enerji etkin hale getirilmesi için iki seçenek vardır. Birincisi binayı yıkıp yerine 
yeni, enerji etkin bir bina yapmak, ikincisi ise binanın enerji ve ısı kaybını engelleyecek, ihtiyacı olan 
enerji ve ısı açığını karşılayacak müdahaleleri var olan binaya uygulamaktır. Bir binayı yıkmak, yerine 
yenisini inşa etmek ve inşa edilen binaya tedbir amaçlı sistemler eklemek, daha önce var olan binaya 
bazı müdahalelerle önlem almaktan daha pahalıya geleceği gibi inşaat süresince harcanan fosil yakıt 
ve havaya salınan karbon gazı caydırıcı nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Yıkım ve yeniden inşa her koşulda ucuz apartmanları yok edip yerine daha pahalılarının konmasına 
sebep olmaktadır[5], dar gelirli aileleri ise bu bölgenin dışına taşınması için zorlamaktadır. Konfor 
şartlarının dar gelirli vatanlar için de, düşük bütçeyle, karbon salımına olumsuz yönde katkıda 
bulunmadan elde edilmesi için yenileme müdahalelerinin yıkımlara tercih edilmesi gerekmektedir. 
 
Konut binalarının çok değişik çeşitleri bulunmaktadır. En yüksek oranda enerji tasarruf potansiyeli 
şüphesiz ki sayıca en çok olanda olacaktır. Ülkelere bağlı olarak müstakil ev, sıra evler ve apartman 
binalarında yaşayanların yüzdeleri farklılık göstermektedir. Müstakil evlerin çoğunlukta olduğu 
ülkelerde dahi yenileme müdahalelerinin yoğunlukta olacağı binalar, müdahale tutarı düşük 
olacağından, apartman binaları olacaktır.[6] Apartman binalarının kabuk yüzeylerinin küçük yüzey 
alanından dolayı düşük ısı kayıplarını yakalamak kısmen kolaydır.[7] Mekân ısıtmak için harcanan 
enerji konut binalarında harcanan enerjinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun için apartman 
binalarının kompaktlığı ve kolayca yalıtım uygulamalarının uygulanabilmesi çok büyük bir avantajdır. 
Dolayısıyla apartman binaları, iyileştirme müdahalelerinin yapılmasında ilk tercih olarak yerini 
almaktadır. Bunun için bu çalışmada, apartman binalarına uygulanan müdahale örnekleri ve 
müdahaleler irdelenecektir. 
 
Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere göre [4] [11], genellikle iyileştirme müdahaleleri olarak şu 
yöntemler seçilmiştir; 
 

1) 200mm’den 300mm’ye kadar yalıtım ve çok amaçlı dış cephe sistemleri eklemek. 
2) Isı köprülerini engellemek için eski ve dışarı uzanan balkonların kesilmesi, bu balkonlar yerine 

kendi taşıyıcıları olan balkonların inşa edilmesi. Bu işlemi yaparken alternatif olarak, ısı 
köprülerinin önüne geçmek adına, var olan gömme balkonlar cam ile kapatılabilir. 

3) Merkezi ya da merkezi olmayan ısı korunumlu mekanik havalandırma sistemi eklemek. Bu 
sistemleri eklemek binaya yaklaşık %82’ye varan bir ısı korunumu sağlar. 

4) Güneş enerjisi sistemlerinin eklenmesi. Güneş ısıtma sistemi için güneş paneli ekleme veya 
enerji elde etmek için fotovoltaik panel eklemek bu iyileştirme müdahalesi kapsamındadır. 
Bazen bu iki sistem birbirini desteklemesi için beraber de kullanılabilir. 
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2. YAYGIN İYİLEŞTİRME MÜDAHALELERİ 
 
2.1. Yalıtım ve Çok Amaçlı Dış Cephe Sistemlerinin Eklenmesi 
 
Çoğu apartman binaları düşük maliyet kaygısı ile inşa edilir. Maliyeti düşük tutmak özellikle 70l’lerdeki 
kriz (ve Avrupa için savaş) sonrasında ön plandadır. Bunun bir sonucu olarak strüktür ve kabuğun 
çoğunlukla yalıtımsız ve ısı korunumu açısından zayıf olduğu, ayrıca birçok ısı köprüsü içerdiği 
görülmektedir. Bu gibi binalarda eğer herhangi bir ısı yalıtımı yapılmazsa içindeki kullanıcılar ısınmak 
için sürekli fazla para harcayacak, ama ısınamayacaklardır.  
 
UK Energy Trust (2010)’a göre konut binalarında ısı kayıplarının %33’ü duvarlardan, %26’sı çatıdan 
%8’i ise yerden yaşanmaktadır. Bu katmanları içeren binanın dış kabuğuna iyi ve kusursuz bir biçimde 
ısı yalıtımı uygulanması binanın ısı korunumuna %67’ye yakın bir katkı sağlayacaktır (Şekil 2). 
 
Dış duvarlar için ısı yalıtımı dıştan ve ya içten yapılabilmektedir. Isı yalıtımının parçalanıp, arada ısı 
köprüleri oluşmaması, içten yalıtımda görülen nem ve küf sorunlarının oluşmaması, kabuğun dış 
yüzeyinin iç yüzeyinden daha az olması koşulları da göz önünde tutularak yaygın ve önerilen 
uygulama şekli dıştan uygulamadır.[8] 
 
Yalıtım tabakası 14cm’den az olmamalıdır[9]. Bu katman 36cm kalınlığa kadar çıkabilmektedir[10]. 
İklim koşulları, yönelim ve duvar kalınlığına göre değişen yalıtım katmanının kalınlığının ölçüleri 20-
30cm arasında değişmektedir[11]. 
 
Çok amaçlı cephe sistemleri modüler yapım tekniklerini, olabildiğince fazla prefabrikasyon olanağıyla 
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistemlerin uygulanmasındaki ana amaç yeni inşa edilen 
büyük ölçekli ofis ve konut binalarının geliştirilmesi ve mevcut yapı stokunun (özellikle 1950 ve 
1970lerde yapılmış binalar için) hızlı ısısal iyileştirmesinin yapılmasıdır.   
 
Çok amaçlı cephe sistemleri ısı köprülerinin önüne geçmek gibi önemli termal gereksinimleri giderir ve 
prefabrikasyon özelliği ile avantajlarından faydalanarak yapım hızını arttırır, inşaat süresini azaltır. 
Hava geçirmezlik hedeflerine kolayca ulaşmayı sağlamaktadır. Pencere, menfez, havalandırma 
tesisatı, elektrik kabloları gibi parçalar önceden sisteme entegre edildiği için hava sızdırmamakta ve ısı 
köprüsü oluşturmamaktadır. Güneş ısıtma sistemi, fotovoltaik panel gibi elemanlar içine entegre 
edilebilmektedir. Bazı “akıllı materyaller”  cephe sisteminin içinde kullanılıp ısı korunumu ve iç 
mekanın soğutulması adına başarılı uygulamalar yapılabilmektedir. 

 

 
 

Şekil2. Konut Binalarında Isı Kayıplarının Yüzdeleri[4]. 
 
 
2.2. Balkon İyileştirmeleri 
 
Yalıtımsız balkon döşemeleri bir ısı köprüsü oluşturduğu yani iç mekândan ısıyı alıp dış mekâna 
taşıdığı için enerji ve ısınma ihtiyacı adına olumsuz bir etkendir. Bu özellikteki balkonlar iç mekândan 
ısıtılıp, dış mekânda soğuk hava ile karşılaştıkları için nemlenme ve rutubete sebebiyet 
vereceklerinden, iç hava konforu için de önemli bir tehdit oluştururlar. 
 
Balkonların oluşturduğu bu ısı köprülerinin önüne geçmek için balkonlar kullanım alanına dâhil 
edilebilir. Bu iyileştirme müdahalesinin tüm apartman sakinleri tarafından yapılması gerekmektedir aksi 
takdirde dış mekânla buluşan döşeme yine aynı davranışı gösterecektir. Balkon cam ile kapatılıp yine 
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iç mekâna dâhil edilebilir veya yine balkon hacmi korunarak bu hacim kış bahçesi olarak kullanılabilir. 
Eski balkonlar yıkılıp ya da iç mekana dahil edilip, kendi taşıyıcı sistemi olan ek balkonlar yapılabilir. 
Son olarak yaygın olmayan iyileştirme yöntemi olan balkon döşemesine ısı yalıtımı uygulanabilir (Şekil 
3).  
 

 
 

Şekil 3. Kendi Taşıyıcılarına Sahip Balkon Örneği[4]. 
 
 
2.3. Isıtma ve Havalandırma Sistemlerinin Eklenmesi veya Var Olanın Değiştirilmesi 
 
Yenileme müdahaleleri sadece enerji tasarrufu ya da ısı korunumu için değil ayrıca kullanıcının konfor 
koşullarına en az ısı ve enerji kaybı ile ulaşmasını sağlamak için de yapılmaktadır. Mekan içi 
havalandırmayı sağlamak ve açılan pencereden kaybedilen ısının önüne geçebilmek için 
havalandırma sistemleri kurulması, yaygın iyileştirme müdahalelerindendir. Bu havalandırma 
sisteminin ısı korunumlu olması ve belirli zamanlarda mekan içindeki ısıyı arttırıp azaltabilmesi 
ısınmak için harcanan enerjide gözle görülür bir düşüş sağlayacaktır. 
 
Isıtma sisteminin merkezi veya bölgesel ısıtma sistemlerine bağlanması hem karbon salımı hem de 
ısınmak için harcanan enerjiyi azaltacaktır. Özellikle bölgesel ısıtma sistemlerinde, ısı santrallerinde 
kullanılan biyoyakıtlar sayesinde daha az fosil yakıt ile daha fazla ev (bir ya da birkaç belediye) 
ısıtılmaktadır. 
 
Gaz boylerlerin tek bir merkeze bağlanıp elektrikli boylere dönüştürülmesi de yine karbon salınımı 
düşürücü ve ısınmak için harcanan enerjiyi azaltıcı tedbirlerden biridir. 
 
 
2.4. Güneş Sistemlerinin Binalara Eklenmesi 
 
Mekân ısıtması, sıcak su ihtiyacının giderilmesi veya elektrik üretmek için binalara güneş enerjisi 
paneli ya da fotovoltaik panel kurulmasına yönelik iyileştirmelerdir.  
 
Güneş enerjisi panellerinin binaya kurulmasıyla binanın sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanması 
gereken enerji miktarından tasarruf ettirilmesidir. Aynı uygulama fotovoltaik paneller kurularak bu sefer 
elektrikli bir ısıtıcı kullanmak sureti ile uygulanabilmektedir. Böylece fotovoltaik panellerden elde edilen 
elektrik, elektrikli ısıtıcıda harcanarak sıcak su elde etmek için harcanan enerji masrafından tasarruf 
edilmiş olunur. 
 
Fotovoltaik panellerden elde edilen elektrik ayrıca ev gereçleri ve mekânın aydınlatılması için de 
kullanılabilir. Fazlalık enerji ise depo edilmekte veya şehir hattına katkı olarak satılabilmektedir. 
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3. İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Bu bölümde Linz’de 5 Katlı Apartmanlar, Engelsby’de (BIG Heimbau) Apartman Binaları ve 
Ludwigshafen’de Apartman Binalarının incelemeleri ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu örneklerin ikisi 
Almanya ve biri Avusturya’da bulunmaktadır. Bu örneklerin seçilme sebebi başarılı örnekler olup, 
yapılan iyileştirmelerle %94’e varan tasarruf sağlayabilmeleridir. Ülkemiz için özellikle kışın ısıtma 
yükünün ön planda olduğu bölgelerde ve hatta yazın soğutma ihtiyacının fazla olduğu bölgelerde de 
incelenen örneklerdeki iyileştirme müdahaleleri uygulanabilir. 
 
 
3.1. Linz’de 5 Katlı Apartmanlar – Avusturya 
 

 
 

Şekil 4. Linz’deki Apartmanların İyileştirme Müdahalelerinden Önceki Ve Sonraki Hali[12]. 
 
Yukarı Avusturya Eyaleti’nin başkenti olan Linz şehrinde, şehrin ana caddelerinden olan Makartstraße 
caddesi üzerindeki 30-34 numaralı apartmanların 1957 yılında inşa edilmiştir. Her bir apartman 
birbirinin aynısı olup, beş katlıdır. Kuzey - güney yönelimine sahip olan apartmanlar bloğunun kuzey 
kısmı açık iken güney kısmı bitişik binaya yaslanmaktadır. U-değeri yaklaşık 1,4 W/m²K olan 30 cm 
kalınlığında yerinde dökülmüş dış beton duvarlara sahiptir[13]. Sadece çatısına yalıtım uygulanmıştır. 
Balkonları ise işlek cadde ve hava kirliliği yüzünden kullanılamaz durumdadır. 
 
2005 yılında başlanan iyileştirme müdahalelerinde; ısıtma tutarlarını en düşük seviyeye çekebilmek, iç 
mekânın en iyi şekilde havalandırılması, iç mekânda en iyi hava kalitesine sahip olma, yenilenebilir 
kaynaklar kullanarak ekolojik iyileştirme, apartman sakinlerini rahatsız etmemek ve bundan sonra 
yapılacak iyileştirme müdahalelerine örnek olmak hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için; apartman 
termal bir örtü ile kaplanmış, içine güneş petekleri ve düşük enerjili pencerelerin entegre edildiği 
prefabrike cephe elemanları eklenmiş, odaların her birinin ısı kaybı olmaksızın havalandırılabileceği, 
ters akımlı ısı eşanjorleri içeren sistemler takılmış, balkonlar genişletilerek kapatılmış, mevcut 
pencereler değiştirilmiş, kullanılan gazlı ısıtma sistemi yerine bölgesel ısıtma sistemine bağlanılmıştır.  
 
Termal örtü (yalıtım), iyileştirme müdahaleleri yapıldığı sırada 50 yıllık dış duvarları tamamen 
çevreleyecek şekilde yapılmıştır. Ayrıca iç mekândaki ısı kaybını bir manto gibi engellemiştir. Bu 
örtüyü uygularken hava geçirmez olmasına ve ısı köprülerinin oluşmamasına özen gösterilmiştir.  
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Prefabrike cephe elemanları bir daire uzunluğunda ve kat yüksekliğinde olup, pencere, güneş peteği, 
havalandırma sistemi için hava kanalları yerleştirilmiş, takılmaya hazır halde fabrikadan getirilip 
apartmanlara monte edilmiştir. Güneş petekli cephe sistemleri, yüksek verimli ısı yalıtımlıdır. Bu cephe 
sisteminde başrolü doğal maddelerden yapılmış güneş petekleri alır. Bu petekler duvarın dış kısmına 
panel elemanının ebatlarında monte edilir, dışardan arkası boşluklu, ısı dayanımlı bir cam tarafından 
dış etkenlerden korunur. Güneş radyasyonu güneş peteği tarafından emilip, duvarın dış yüzeyinde bir 
sıcak bölge oluşturarak, iç ve dış hava arasında sıcaklık farkı oluşturur. Güneş petekleri tarafından 
oluşturulan bu sıcak bölge iç mekândaki ısı kaybını neredeyse sıfıra indirir. Yazın ise güneş 
peteklerinin açıları sayesinde gelen güneş ışınlarının çoğu geri yansıtılır. Ayrıca yine bu petekler 
sayesinde cephede herhangi bir gölgeleme elemanına gerek kalmaksızın dış duvarlarda gölgeleme 
sağlanmış olur (Şekil 5). 
 
Her odadaki dış duvarlara açılan havalandırma deliklerine, ters akımlı ısı eşanjörleri içeren mekanik 
havalandırma sistemi takılmıştır. Bu sistem sayesinde iç mekânın havalandırılması sırasında dışarıya 
bir ısı kaybı olmaz. Bu sistem %70 gibi bir ısı geri kazanım oranına sahiptir. 

 
Takılan üç camlı pencerelerin içten dışa katman sırası çift cam, jaluzi ve tek cam şeklindedir. Çift cam 
ile tek cam arasındaki jaluzi gölgelenmeyi sağlarken camlar arası boşluk iç mekândaki ısı korunumunu 
sağlamaktadır. Bu dizilim pencerenin U değerini 0.86 W/m²K gibi bir değere ulaştırmıştır[13]. Bu 
pencere sistemleri sayesinde, yoğun bir caddenin üzerinde olan bu apartmanların ses sorununun da 
önüne geçilmiştir. 

 
Gaz ile merkezi olarak ısıtılan bu apartmanlar, yenileme sonrasında bölgesel ısınma sistemine 
bağlanmıştır. Bu ısınma sisteminde santralde yakılan biyoyakıtlar sayesinde ısınan su veya buhar 
belirli sınırlar içindeki evlere boru sistemi aracılığı ile pompalanır. Bu ısınma yöntemi karbon 
salınımının düşürülmesi ve enerji masraflarının düşürülmesi için başarılı bir yöntemdir. 

 
Bütün bu iyileştirme müdahalelerinden sonra yıllık ısınma ihtiyacı 179 kWh/m²’den 14,4 kWh/m²’ye 
çekilmiştir.  Beklenen yıllık tasarruf yaklaşık 444 MWh’dur. Karbondioksit salımı ise yıllık yaklaşık 160 
tondan 18 tona çekilmiştir. 59 m² bir daireyi ısıtmak için önceden ayda harcanan para 40,8€ iken 
alınan önlemler ve uygulanan eklerden sonra bu para ayda 4,73€’ya çekilmiştir. Aradaki tasarruf, bu 
apartmandaki 59 m² bir dairenin kirasının yaklaşık %15’i ile %20’sine denk gelmektedir[14].  
 
 
3.2. Engelsby’de (BIG Heimbau) Apartman Binaları – Almanya 
 
Almanya’nın kuzeyinde Danimarka sınırına yakın Flensburg şehrinde, Engelsby caddesi üzerinde 2 
apartmandır. 1964 yılında inşa edilmiştir. Sekiz katlı iki apartman, doğu - batı yönelimine sahiptir. 
Binaların tüm cepheleri dış ortam ile temas halindedir (açıktır). U-değeri yaklaşık 1,35 W/m²K olan 
kum – kireç karışımı tuğla ile örülü 24 cm eninde dış duvarlara sahiptirler. Bu duvarlara dıştan eternit 
plakalar döşenmiştir[15]. İlk başta binaların sadece ilk iki katına ısı yalıtımı uygulandıysa da kötü 
uygulama yüzünden bu yalıtım da bozulmuştur. Bina sakinleri yüksek ısınma ücretleri ödemelerine 

 
 

Şekil 5. Güneş Peteği Sisteminin Katmanları, Güneş Peteği ve Sistemin Çalışma Prensibi [12] 
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rağmen ısınamadıklarını ve hava kalitesinin düşük olduğunu bildirmişlerdir (Hasta Bina 
Sendromu)[15]. 
 

 
 

Şekil 6. Engelsby’de (BIG Heimbau) Apartman Binaları İyileştirme Öncesi ve Sonrası [15] 
 
2002 yılında başlanan iyileştirme müdahalelerinde; ısıtma tutarlarını en düşük seviyeye çekebilmek, iç 
mekânın en iyi şekilde havalandırılması, iç mekânda en iyi hava kalitesine sahip olma, güneş 
enerjisinden etkin bir biçimde yararlanabilme, aydınlanma kalitesinin arttırılması ve mümkün olan en 
düşük bütçe ile en iyi sonucu almak hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla; binanın dış 
duvarlarına ısı yalıtımı uygulanmış, merkezi sıcak su kullanımı için güneş enerjisi sistemi binaya 
eklenmiş, balkonlar ısı yalıtımlı camlarla kapatılmıştır. Ayrıca havalandırılmış tromp duvarı eklenmiş, 
merdiven boşluğu ve üzeri özel yalıtımlı cam ile örtülmüş, talep ayarlı nemce düzenlenmiş 
havalandırma sistemi kurulmuştur. 
 
İç mekânın iklimini geliştirmek için talep kontrollü nem ayarlı havalandırma sistemi analiz edilmiş ve 
uygulanmıştır. Bu sistem havadaki neme göre havalandırma şiddetini ayarlamaktadır. Örneğin; 
herkesin duş aldığı sabah saatlerinde havalandırmayı 2,5 kat artırmaktadır. Ev sakinlerinin evde 
olmadığı ve güneşin hâkim olduğu öğle saatlerinde ise havalandırmayı 6 kat azaltmaktadır. Yemek 
saatlerinde iç mekânda havanın nemi arttığı için bu saatlerde de havalandırmayı arttırmaktadır. 
Geleneksel veya ısı korunumlu bir havalandırma sistemi yerine böyle bir havalandırma sistemi 
seçmek; kirli havayı daha hızlı uzaklaştırdığı için iç mekânın hava kalitesini çok daha hızlı arttırması, 
nem oranı düşük olduğunda havalandırmanın azalmasından dolayı elektrik kullanımından tasarruf, 
ucuz kurulum ücreti gibi avantajları birlikte getirmektedir. Ayrıca bu sistemin camla kapatılmış balkon 
ve güneş duvarı ile kullanımı yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu havalandırma sistemi 
geleneksel ısıtma sistemlerine oranla %58 tasarruf sağlamaktadır[16]. 
 
Merdiven boşluğunu ısıtıp, havalandırmak için buraya bir trombe duvarı kurulmuştur. Soğuk hava 
güneş duvarının altından girer ve siyah emici duvar tarafından ısıtılır. İki kat yükseklik boyunca 
ısıtılarak yükselen hava merdiven boşluğuna geçer (Şekil 7). Sistem özellikle bahar aylarında 
merdiven boşluğunun hava sıcaklığının kontrolünde etkin rol oynamaktadır. Merdiven boşluğu U 
değeri 1,1W/m²K olan ısı dayanımlı ve özel yalıtımlı camlarla kaplanmıştır[15]. Bu camlar sayesinde 
merdiven boşluğunun ısısal ve görsel konforu arttırılmıştır. 
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Şekil 7. Merdiven Boşluğunu Isıtıp Havalandıran Trombe Duvarının Çalışma Prensibi[16]. 
 
Elektrik ile çalışan su ısıtıcıları sökülüp yerine merkezi ısıtma sistemi kurulmuştur. Suyu ısıtmak için 
binanın çatısına toplam alanı 80m² olan 20 güneş kollektörü eklenmiştir. Binanın çatısına fotovoltaik 
paneller konulması planlanmıştır. Ancak bazı yapısal ve finansal problemler nedeni ile bu paneller 
çatıya monte edilememiştir. Güneş kollektörlerinin sıcak su talebini, toplam enerji ihtiyacının %30’una 
denk gelen yaklaşık 25,000 kWh azaltacağı beklenmektedir[15].  
Balkonların aracılığı ile oluşan ısı köprülerinin önüne geçmek için balkon döşemesine yalıtım 
uygulanması çok pahalı bir yöntem olduğundan binanın balkonları ısı yalıtımlı camlar ile kapatılmıştır. 
Bu sayede iç mekândaki ısı korunumu arttırılmıştır.  
 
Bütün bu iyileştirme müdahalelerinden sonra yıllık 123 kWh/m² olan ısınma ve sıcak su ihtiyacını 
karşılayan enerji miktarı 46 kWh/m²’ye çekilmiştir. Bu yıllık ısınma ve su ısıtma enerjisinden %63 
tasarruf edildiğini göstermektedir[16]. Proje 1999 yılında, Almanya’da güneş enerjisi uygulamalarının 
bina iyileştirmelerinde kullanıldığı örnek projelerin yarıştığı Messepreis Solar’99 yarışmasında birincilik 
ödülünü almıştır.  

 
 

3.3. Ludwigshafen’de Apartman Binaları – Almanya 
 

 
 

Şekil 8. Ludwigshafen’de Apartman Binalarının İyileştirme Müdahalelerinden Önceki ve Sonraki Hali [17]. 
 
Almanya’nın güney batısında Fransa sınırına yakın Ludwigshafen şehrinde, Hoheloogstraße caddesi 
üzerine inşa edilmiş apartmanlardır. 1960 yılında inşa edilmiştir. Üç kat ve 12 daireden oluşan bina, 
kuzey-güney yönelimine sahiptir. Binanın tüm cepheleri dış ortam ile temas halindedir (açıktır). U-
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değeri yaklaşık 1,33 W/m²K olan düşey delikli tuğla ile örülü 30 cm eninde dış duvarlara sahiptir[17]. 
Bu duvarlara dıştan 2cm kalınlığında sıva uygylanmıştır.  
 
2005 yılında başlanan iyileştirme müdahalelerinde; ısıtma tutarlarını en düşük seviyeye çekilmesi, iç 
mekânın en iyi şekilde havalandırılması, iç mekânda en iyi hava kalitesine sahip olma, güneş 
enerjisinden etkin bir biçimde yararlanması, ısı köprülerinin önüne geçilmesi ve mümkün olan en 
düşük bütçe ile en iyi sonucun alması hedeflenmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için; binanın dış 
duvarlarına, çatı, sığınak ve giriş katlarına ısı yalıtımı uygulanmış, eski balkonlar dairelerin içine dâhil 
edilerek yeni balkonlar eklenmiştir. Bunlara ek olarak pencereler üçlü camlar içeren yeni pencereler ile 
değiştirilmiş, binaya enerji sağlaması için fotovoltaik paneller binanın çatısına eklenmiştir. Merkezi 
olmayan ısı korunumlu havalandırma sistemi kurulmuştur. 
 
Binanın eski balkonlarının döşemeleri mekân içindeki ısıyı dışarı kaçırarak binada ısı köprüleri 
oluşturduğu için binanın dışına taşan kısımları yıkılmış ve geri kalan mekân ise camla kapatılarak 
dairelere dâhil edilmiştir (Şekil 9.). Kapatılan balkonlar sayesinde daireler yeni pencerelere kavuşmuş, 
aydınlanma kalitesi yükselmiştir. Ayrıca binanın ısı köprülerinin büyük bir kısmının önüne geçilmiştir.  

 
Yıkılan balkonlar yerine, kendi temelleri olan ve taşıyıcı sistemi binadan ayrı çalışan üçgen şeklindeki 
çelik plakalardan oluşan balkonlar binaya tutturulmuştur. Bu balkonlar apartman sakinlerinin yaşam 
kalitesini yükselmekle kalmamış, eski balkonlarına göre güneş ışınlarından daha fazla 
yararlanmalarına olanak sağlamıştır. Balkonların içeri alınması ve yeni balkonların ilave edilmesiyle 
51,6 m² olan daire alanı 73,5 m²’ye çıkmıştır. 
 
Binada daha önce bulunan merkezi olmayan gazlı ısıtıcılar yerine merkezi olmayan, ısı korunumlu 
havalandırma sistemi gereçleri konulmuştur bu sistem %80’den fazla verim sağlamaktadır. Kalan 
ısınma enerjisi ihtiyacı ise tüm toplu konut yerleşkesini besleyen gaz-yakıtlı ısınma ve enerji ve ısıtma 
ünitesinden karşılanmaktadır[18]. 
Apartmanın 30cm kalınlığındaki duvarlarına ek olarak 300 mm extrüde polisteren ısı yalıtımı 
yapılmıştır. İyileştirme müdahaleleri sırasında önemli yalıtım detaylarına dikkat edilmiştir. Örneğin çatı 
saçakları ısı köprüsü oluşturmaması için çerçevelenmiş, temel yalıtımı yapılmış, giriş katının zeminine 
120mm ısı yalıtımı yapılmıştır. 
 
Çatı alanlarına fotovoltaik paneller konulmuştur. 150 m² alanındaki bu paneller 12,8 kWp elektrik 
enerjisi sağlamaktadır. 
 
Bütün bu iyileştirme müdahalelerinden sonra yıllık ısınma enerjisi ihtiyacı 250 kWh/m²a’dan 
16kWh/m²a’ya çekilmiştir. Isınma enerjisinden yapılan bu tasarruf %94 seviyesindedir[18]. 
 
 
 
 
 

  
 

Şekil 9. Ludwigshafen’de Apartman Binalarının Balkonlarının Yıkılmış Hali [18] [17]. 
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3.4. Örneklerin Karşılaştırılması 
 
Yapılan inceleme sonuçları Tablo 1’de karşılaştırmalı şekilde gösterilmiştir. Buna göre, incelenen tüm 
binalarda ısı yalıtımı yapılmıştır. Engelsby apartmanlarında uygulanan eski ısı yalıtımı sökülerek 
yenilenmiştir. Diğer örneklerden farklı olarak Ludwigshafen’deki apartman binasının temeline de ısı 
yalıtımı yapılmıştır. 
 
Örneklerden Engelsby apartmanları ve Linz’de 5 Katlı Apartmanlar balkonlarını camla kapatırken, 
Ludwigshafen’deki apartman binasının balkonu iç mekâna katılarak, binadan bağımsız taşıyıcılı 
balkonlar ilave edilmiştir. 
 
Linz’de 5 Katlı Apartmanlar’ın ısıtma sistemi korunurken ana ısıtıcısı bölgesel ısınma sistemine 
bağlanmıştır. Evlerdeki elektrikli su ısıtıcılar sökülüp sıcak su ihtiyacı yine bölgesel ısınma sisteminden 
gelen su ile sağlanmaktadır. Buraya ısı korunumlu havalandırma sistemi takılarak havalandırma 
sırasındaki hava kaçışları engellenmiştir. Engelsby apartmanlarına talep kontrollü nem ayarlı 
havalandırma sistemi takılmıştır. Bu sistem kullanıcıların davranışları ve ev içi nem dengelerine göre 
havalandırma yoğunluğunu azaltıp arttırarak mekânı havalandırmak için harcanan enerjiden tasarruf 
edilmesini sağlamıştır. Binalar bölgesel ısıtmaya bağlı ısıtma sistemi ile ısınmaktadır (ısıtma 
sisteminde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir). Ludwigshafen’deki apartman binası ise merkezi 
olmayan bir sistemle gaz boyler yardımı ile ısınırken yine merkezi olmayan ısı korunumlu 
havalandırma sistemi kurulmuştur. Ayrıca geri kalan ısınma ihtiyacını, toplu konutların ısınma 
sisteminden almaktadır. 
 
Linz’deki 5 Katlı Apartmanlarda güneş enerjisinden güneş petekleri sayesinde yararlanılmış, binalara 
ısı yalıtımı olarak destek vermiştir. Engelsby apartmanlarında güneş enerjisi panelleri kullanılmış, 
sıcak su bu panellerden sağlanmıştır. Ayrıca trombe duvarı aracılığı ile merdiven boşluğu ısıtılıp, 
havalandırılmıştır. Ludwigshafen’deki apartman binasında fotovoltaik paneller kullanılmış ve bu 
panellerden elektrik enerjisi elde edilerek binaların kullanımına sunulmuştur. 
 
İncelenen binalarda harcanan elektrik enerjisinden sırası ile %92, %63 ve %94 tasarruf edilmiştir. 
Engelsby apartmanlarındaki bu düşük yüzde, yenilemelerin maliyet öncelikli olması, yenilemelerin 
%60 enerji tasarrufunu hedeflemesi, ısınma sisteminde herhangi bir iyileştirilmeye gidilmemesi ve 
cephede kullanılan düşük U değerli 12 cm kalınlığındaki ısı yalıtımı ile alakalıdır. 
 
Tablo 1. İncelenen Örneklerin Karşılaştırmalı Gösterimi. 
 

 

 
Linz’de 5 Katlı Apartmanlar 

 
Engelsby’de (BIG Heimbau) 

Apartman Binaları 

 
Ludwigshafen’de Apartman 

Binaları 

Bulundukları Ülke Avusturya Almanya Almanya 

Dış Duvar Kalınlıkları 30 cm 24 cm 30 cm 

Dış Duvar U Değerleri 1,4 W/m²K 1,35 W/m²K 1,33 W/m²K 

Uygulanan Yalıtımın 
Kalınlığı 

200 mm 120 mm 300 mm 
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Uygulanan Çok Amaçlı 
Cephe Sistemi 

Isı yalıtımlı cam ile korunan 
güneş petekli cephe sistemi. 

Yok Yok 

Balkon İyileştirmeleri 
Isı yalıtımlı pencere ve solar 

petek içeren çok amaçlı 
cephe sistemi ile örtülmüştür. 

Isı yalıtımlı cam ile 
örtülmüştür 

Mevcut balkon ısı yalıtımlı 
cam ile kapatılmış, iç 

mekana dahil edilmiştir. Bu 
balkonlar yerine kendi 

taşıyıcıları olan balkonlar 
eklenmiştir. 

Isıtma ve Havalandırma 
Sistemleri 

Ters akımlı ısı eşanjörleri 
içeren mekanik havalandırma 

sistemi takılmıştır. Mevcut 
ısınma sistemi korunmuş, 
bölgesel ısınma sistemine 

bağlanmıştır. 

Havalandırma sistemi olarak 
talep kontrollü nem ayarlı 

havalandırma sistemi 
kurulmuştur. Isıtma sistemi 
bölgesel ısıtma sistemine 

bağlıdır. 

Merkezi olmayan, ısı 
korunumlu havalandırma 
sistemi kurulmuştur. Isı 

ihtiyacı toplu konutu 
besleyen enerji santrali 

tarafından karşılanmaktadır. 

Güneş Enerjisinden 
Yararlanma 

Çok amaçlı cephe sisteminin 
güneş petekleri sayesinde ısı 

yalıtımına ve gölgelemeye 
yardımcı olur 

Suyu ısıtmak için binanın 
çatısına toplam alanı 80m² 
olan 20 güneş kollektörü 

eklenmiştir. Merdiven 
boşluğunu ısıtan ve 

havalandıran trombe duvarı 
bulunmaktadır. 

150 m² alanındaki bu 
paneller 12,8 kWp elektrik 

enerjisi sağlamaktadır. 

İyileştirme 
Müdahalelerinden Önceki 

Tüketilen Enerji 
179 kWh/m² 123 kWh/m² 250 kWh/m² 

İyileştirme 
Müdahalelerinden Sonraki 

Tüketilen Enerji 
14,4 kWh/m² 46 kWh/m² 16kWh/m² 

Yapılan Tasarrufun 
Yüzdesi 

%92 %63 %94 

 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, dünyadan yenileme müdahaleleri örnekleri incelenip, müdahaleler hakkında bilgi 
toplanmıştır. İncelenen örneklerde iyileştirme müdahalelerinin enerji tasarrufu ve karbon salımına 
olumlu etkileri olduğu, eski konut binalarının yıkılması yerine iyileştirme müdahaleleri ile yeniden 
kullanıma enerji etkin biçimde sunulmasının, yıkılıp yeni bir enerji etkin bina yapmaktan daha iyi bir 
yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Türkiye için iyileştirme müdahalelerinin sadece yalıtım düzeyinde olduğu bilinmektedir. Eski konut 
binalarının enerji etkin biçimde iyileştirilerek yeniden kullanıma sunulması için: 
 

 Isı yalıtımından sonra binaların çok amaçlı cephe sistemleri ile giydirilmesi, iklim durumuna 
göre cephe içine akıllı materyallerin entegre edilmesi, 

 Doğal gaz ve fosil yakıt ağırlıklı yakıt kullanan ve merkezi olmayan ısıtma sistemlerinin 
merkezi hale getirilip elektrik enerjisi ile çalışmasının sağlanması ya da bölgesel ısınma 
sisteminin alt yapısının kurulup, kullanımının yaygınlaştırılması. 

 Isı köprüsü yaratan balkonların yıkılarak iç mekâna katılması ve kendi taşıyıcı sistemi olan 
balkonların yapılması 

  Sıcak su kullanımı için güneş enerjisi panellerinin kurulması ya da bölgesel ısıtma 
sisteminden sıcak su temin edilmesi, 

 Soğuk bölge yaratan merdiven boşluklarının tromp duvarı yardımı ile ısıtılarak 
havalandırılması gerekmektedir. 

 
Ayrıca eski konut binalarını yıkıp, orta ve düşük gelirli vatandaşların alamayacağı lüks binalar yapma 
yöntemindense, iyileştirme müdahaleleri yapmak tercih edilmelidir. Enerji ve ısı korunumu için gerekli 
olan balkonları cam ile kapatmak, apartmana ek duvarlar yapmak gibi iyileştirmelerin yönetmeliklerce 
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önüne geçilmesine bir son verilmeli ya da ilgili maddelerin enerji ve ısı korunumu söz konusu 
olduğunda bazı tavizler verilebileceği ekleri getirilmelidir.  
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