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ÖZET 
 
Yapılar, kullanılan yapı malzemelerinin doğru seçilmemesi, yapım tekniklerinin yanlıĢ uygulanması, 
tasarım ve iĢçilik hataları, kullanım hataları, eksik bakım ve onarım gibi nedenlerle çeĢitli problemlerle 
karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu problemlerin önemli bir kısmı yapı fiziği kaynaklıdır. Isı, su-nem, ses 
kaynaklı bu problemler yapılarda çeĢitli deformasyonlara sebep oldukları gibi kullanıcıların konfor 
koĢullarını etkilemekte, yapının ve kullanıcısının sağlığını da bozmaktadır. Bunlarla birlikte iç hava 
kalitesi de iç ortam konfor koĢulları arasında önemli bir etkendir. Özellikle son yıllarda “Hasta Bina 
Sendromu (Sick Building Syndrom) olarak tanımlanan vakalar artmıĢtır. Bu durum iç ortam havasının 
dıĢ ortam havası ile değiĢme oranının azalması dolayısıyla iç ortam hava kalitesinin bozulması ile 
meydana gelmektedir. 
 
Bu çalıĢmada, kullanıcılara ısıl, iĢitsel, görsel konfor koĢulları, tesisat ve yapı elemanlarını içeren 
sorulardan oluĢan anket çalıĢması uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı; konut yapılarında mevcut konfor 
koĢullarının tespitini yapmak ve tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri getirmektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Konfor koĢulları, Yapı fiziği, Konut. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Buildings are confronted with various problems such as selected not correctly of building materials 
used, the misapplication of construction techniques, design and workmanship defects, usage 
mistakes, inadequate maintenance and repair. An important part of these problems are due to the 
building physics. These problems which induced heat, noise, water and humidity induced cause 
various deformations in buildings. And negatively affected users' comfort conditions, and building - 
users' health. Along with these, indoor air quality is also an important factor in the indoor comfort 
conditions. Especially in recent years, "Sick Building Syndrome” cases increased. This situation 
occurs, decrease the rate of change indoor air with outdoor air so that the deterioration of indoor air 
quality. 
 
Questionnaire was conducted to the users in this study. Questionnaire consisted of thermal, auditory, 
visual comfort conditions, plumbing and building element problems. The aim of the study, make the 
determination of comfort conditions in residential buildings and to propose solutions to the problems 
have been identified. 
 
Key Words: Comfort condition, Building physics, Residental buildings.  
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1. GİRİŞ 
 
Yapılarda yapım tekniklerine, kullanılan malzemelere, tasarıma göre değiĢmekle beraber farklı 
seviyelerde yapı fiziği sorunları ortaya çıkabilmektedir. Sanayi devriminden sonra geleneksel yapıların 
yerine hızlı bir Ģekilde üretilen yeni yapım sistemleri ve elemanları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Müstakil 
konutlardan apartman dairelerine, kâgir yapım sistemlerinden betonarme yapım sistemlerine geçiĢ 
yapılmasıyla bu sorunlar artmıĢtır. Yeni yapı malzemeleri endüstri devrimi öncesi kâgir yapı 
malzemelerine göre daha ince kesitli yapı elemanları oluĢmasını sağlamaktadır. Ancak bu sonuç daha 
önce karĢılaĢılmayan sorunları ortaya çıkarmıĢtır. Ġnce yapı elemanları ile oluĢturulan bu sistemlerde 
ısıl, iĢitsel vb. konfor Ģartları sağlanamaz hale gelmiĢtir. Bu sorunların artması bina sağlığı ve kullanıcı 
konforu ile ilgilenen “Yapı Fiziği” alanındaki çalıĢmaların yoğunlaĢmasına neden olmuĢtur.  
 
Ġnsanlar yaĢamlarının %85-90’ını kapalı mekânlarda harcamaktadırlar. Bu nedenle iç ortamların 
konforlu ve sağlıklı bir çevreye sahip olması hayati önem taĢımaktadır. Yapıların özellikle de konutların 
en uygun konfor koĢullarına sahip olması istenir. Yapıların kullanım aĢamasında yapı fiziği problemleri 
yaĢamaması için yapı tasarımı aĢamasında bu ilkeler göz önünde bulundurularak yapı fiziği açısından 
projelendirilmesine önem verilmelidir. 
 
Ġnsanlar bulundukları ortamda, sürekli olarak konforlu bir çevre oluĢturma çabası içindedirler. Bu, 
geçmiĢten beri yaĢamın her alanında görülmektedir. Konfor kullanıcıların içinde bulundukları 
ortamdaki memnuniyetin bir göstergesidir. Sağlıklı, huzurlu ve verimli yaĢam için yapıların kullanım 
amacına uygun olarak; ısı, nem, su ve ses ile ilgili bazı Ģartlara sahip olması gerekmektedir [1]. Konfor 
Ģartlarının ve bunu etkileyen faktörlerin ve bu faktörler karĢısındaki malzeme davranıĢlarının çok iyi 
bilinmesi bunun için teorik ve deneysel çalıĢmaların yapılması gerekmektedir.  
 
ÇağdaĢ yapı tasarımında hedef kullanıcıların iklimsel konforu sağlanırken konfor Ģartlarından taviz 
vermeden minimum enerji tüketimi ile sağlanmasıdır. Birincil enerji kaynaklarının tükenme endiĢesi, 
fiyat artıĢları ve enerji elde edilmesi için fosil yakıtların tüketilmesi sırasında çevreye verilen zararlar 
her sektörde enerji verimliliğinin mümkün olan en üst düzeye çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. Bina 
kabuğunda enerji verimliliği sağlamada öncelikle bina kesitinin doğru planlanmıĢ olması 
gerekmektedir. Ġklimsel konfor Ģartlarını çeĢitli iklimlendirme sistemlerini kullanmak yerine doğal 
yöntemlerle (kontrollü ve yeterli havalandırma vb.) sağlayarak enerji ihtiyacı en aza indirilmelidir.  
 
Konu ile ilgili önceki çalıĢmalar incelendiğinde, Yüksel tarafından yapılan çalıĢmada, kamu kurumları 
çalıĢanlarının kullanıcısı oldukları yapıların konfor koĢullarından memnuniyeti bir anket çalıĢması ile 
ölçmüĢtür [1]. Benzer bir çalıĢmada Güler ve Ülkü bitiĢik nizam villa tipi konutlardaki, ısıl konfor, görsel 
konfor, iĢitsel konfor koĢullarını bir anket çalıĢması ile tespit etmiĢtir [2]. 
 
Bu çalıĢmada 24 saatin büyük bölümünü geçirdiğimiz konutlarda kullanıcıların ısı, nem ve ses 
bakımından konfor koĢulları ile ilgili memnuniyet derecelerini ölçmek hedeflenmiĢtir. Bu amaçla konfor 
koĢullarının önemli parametreleri olan ısısal konfor, akustik konfor ile su ve nem sorunlarını içeren bir 
anket hazırlanmıĢ ve bu anket Kırklareli ilinde 100 ayrı konut kullanıcısına uygulanmıĢtır. 
 
 
 
 
2. KONUTLARDA KONFOR KOŞULLARI 
 
Yapılarda kullanıcıların sağlıklı ve üretken olabilmeleri için ısısal, görsel, iĢitsel ve iç hava kalitesi gibi 
konfor koĢullarının sağlanması gerekmektedir. Bu koĢullar kullanıcının içinde bulunduğu yapıdan 
memnuniyetini belirlemektedir. 
 
 
2.1. Isısal Konfor 
 
KiĢinin çevresindeki ısısal Ģartlarda kendini konforlu hissettiği durumdur. Ancak ısısal konfor koĢulları 
kiĢiden kiĢiye göre değiĢebilir ve çeĢitli faktörlerden etkilenebilir olduğundan nicelik olarak tek bir ısısal 
konfor Ģartından bahsetmek mümkün değildir. Isısal konforu etkileyen faktörler tasarımcının kararları 
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ile değiĢtirilebilen iç ortama ait “çevresel faktörler” (hava sıcaklığı, radyant sıcaklık, rölatif nem ve hava 
hızı) ve kullanıcının tercihi ile belirlenen “kiĢisel faktörlerdir” (Giyim tarzı ve hareket düzeyi).  
 
Ġnsanların çalıĢma verimlerini bulundukları ortamın sıcaklığı büyük oranda etkilemektedir. ÇalıĢma 
ortamının ısıl Ģartları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını etkilemektedir. Isıl konfor ve iç hava 
kalitesi, bireyin bir ortamdaki ısıl Ģartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu Ģartlardan doğan sağlık 
sorunları ile karĢılaĢmayacağı bir ortamın özellikleridir, insan sağlığı onun üretimini doğrudan etkileyen 
bir faktördür. Eğer insan bulunduğu ortamın sıcaklığı nedeniyle hasta oluyorsa ya iĢe gidemeyecek, iĢi 
tamamen aksayacak ya da iĢte bulunduğu ortamda daha verimsiz çalıĢacaktır. 
 
Bu konudaki uluslararası standart ASHRAE 55–81 e göre ısısal konfor, kiĢinin ısısal ortamından 
memnun olduğu koĢullar olarak tanımlanır. Bir grup insan, aynı ısısal konfor koĢullarının etkisinde 
bırakılırsa, kiĢisel farklılıkları nedeniyle hepsinin aynı anda memnuniyet duyması olanaklı değildir. 
Burada amaç, olabildiğince çok sayıda kiĢiyi hoĢnut edecek koĢulları sağlamak olmalıdır. Bu 
standartlara göre, kullanıcıların % 80 veya daha fazlasının içinde bulundukları ortamı kabul edilebilir 
buldukları koĢulları ısısal konfor koĢulları olarak tanımlamak doğru olmaktadır [3].  
 
 
2.2. İşitsel Konfor 
 
ĠĢitsel konfor; sesin nereden geldiğinin iĢitsel olarak algılanamaması ve iĢitsel rahatsızlıkların 
giderilerek kiĢinin iĢitsel konforunun sağlanmasıdır [4].  Kapalı mekânlardaki iĢitsel konfor, mekânda 
ses ve ses olaylarının rahatsızlık verecek düzeyde olmaması ile sağlanmaktadır [5].  ĠĢitsel konforun 
sağlanmasında dıĢ ortamlardan kaynaklanan seslerin iç ortama girmesinin engellenmesi önem 
kazanmaktadır. DıĢ ortam kaynaklı gürültüden etkilenilmemesinin en basit çözümü yapı yerini gürültü 
kaynağından etkilenmeyecek Ģekilde seçilmesidir. Eğer bu yapılamıyorsa, gürültüyü önleyen peyzaj 
düzenlemelerine ve mekân organizasyonunda gürültü yönünde tampon bölgeler oluĢturma yoluna 
gidilebilir. Yapı elemanı tasarımında ise gürültüyü engelleyen (özellikle taĢ yığma duvar, kerpiç yığma 
duvar gibi) ağır yapı elemanları tercih edilmelidir. Pencere ve kapı açıklıklarının yerinin 
belirlenmesinde gürültü bir tasarım parametresi olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ġç kaplama 
malzemeleri ise mekânda oluĢan sesleri yansıtmamalı ve sesin içeride yankı yapmasına izin 
vermemelidir. Darbe sesini sönümleyen yapı elemanları ise iĢitsel konfor koĢullarını daha da arttırır. 
 
 
2.3.Görsel Konfor 
 
Görsel konfor; görsel algılamanın eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi ve insanda rahatsızlık 
uyandırmaması olarak tanımlanmaktadır [5]. Mekân içinde görsel konfor, görsel algılamanın rahatsız 
edici ya da uzun sürede yorucu olmamasıdır. 
 
Görsel konforun sağlanmasında mekân içerisinde aydınlatma yükünü azaltan önlemler alınmalıdır. 
Tüm mekânlara gün ıĢığı girecek Ģekilde mekân organizasyonu yapılması ve pencere boĢluklarının 
tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca yapı elemanları sahip olduğu fiziksel özellikler nedeniyle ortamın 
doğal aydınlatmasını iyileĢtirerek görsel konfora katkıda bulunabilir. Bu nedenle son kat kaplama 
malzemelerinin mekâna uygun renkte ve gün ıĢığını yansıtan, mekânı aydınlatan renkte olması 
gerekir. 
 
 
2.4. İç Hava Kalitesi 
 
YaĢamlarının büyük bölümünü geçirdikleri iç ortamlardaki havanın temiz ve taze olması, insanların 
sağlıkları için çok önemlidir. Ġdeal bir iç hava kalitesi rahatsızlık, konforsuzluk hissi ve sağlık 
sorunlarına neden olmayan havanın niteliği olarak açıklanabilir. Multidisipliner çalıĢmalar sonucu bina 
içi hava kalitesinin insan sağlığına zarar verecek gazlar ve partiküllerle kirlendiği gözlenmiĢtir [6]. 
 
Ġç hava kalitesi üzerine yapılan çalıĢmalar; insanların maruz kaldığı hava kirleticilerin seviyesi, iç 
havada izin verilen seviyeden 2 ila 5 kat daha fazla ve bazen de dıĢ havanın kirlilik seviyesinden 100 
kattan daha fazla kirli olduğunu göstermiĢtir. 



  ____________________ 2144 
 _______ 

 

 

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

 

Bina Fiziği Sempozyumu Bildirisi 
 

Son birkaç on yılda, iç hava kirleticilerine olan maruziyetin çeĢitli faktörlere bağlı olarak arttığı 
bilinmektedir, iyi yalıtılmıĢ yapılar, enerji tasarrufu nedeniyle azaltılmıĢ havalandırmalı yapılar, sentetik 
yapı malzemelerinin ve mobilyalarının kullanımı, ve kimyasal formüle sahip kiĢisel hijyen ürünleri, 
pestisitler ve ev temizlik ürünleri. 
 
ASHRAE 62-1989 ve 2001 Standardında kabul edilebilir iç hava kalitesi “içinde, bilinen kirleticilerin, 
yetkili kuruluĢlar tarafından belirlenmiĢ zararlı konsantrasyonlar seviyelerinde bulunmadığı, bu 
ortamdaki insanların %80 veya daha fazla oranının, havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir 
memnuniyetsizlik hissetmediği hava” olarak tanımlanmaktadır [7-8]. 
 
ÇeĢitli etmenlerle kirlenen iç havanın, temizlenmesinin en basit yöntemi doğal havalandırma 
yapılmasıdır. Doğal havalandırma iç mekânda bağıl nemi dengeler, kirlenmiĢ havayı dıĢarı atarak 
mekân içerisine taze ve temiz hava girmesini sağlar ve serinletme ihtiyacı olan dönemlerde sıcak 
havayı yapıdan uzaklaĢtırır. Mekanik sistemler kullanılmadan bu özelliklerin yerine getirilmesi, konfor 
koĢullarını arttırdığı gibi enerji korunumu da sağlamaktadır. 
 
 
 
 
3. KONUTLARDAKİ KONFOR KOŞULLARININ KIRKLARELİ İL MERKEZİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ 
 
Bu çalıĢmada analiz edilecek konfor koĢulları akustik konfor, ısısal konfor ve ısısal konforun önemli bir 
parçası olan su ve nem problemleri ile sınırlı tutulmuĢtur.  Bu kapsamda, kullanıcı profiline, ısısal 
konfor koĢullarına, ısı yalıtımı durumlarına, su ve nem problemlerine ve akustik konfor koĢullarına 
yönelik sorulardan oluĢan beĢ bölümden oluĢan bir anket çalıĢması hazırlanmıĢtır. 
 
 
3.1. Konutlarda Kullanıcı Profili  
 
Konut kullanıcılarının memnuniyeti üzerine yapılan bu çalıĢmada anket çalıĢması 100 ayrı binada 
oturan kullanıcılar ile yapılmıĢtır. Konut mahallinde birebir kullanıcılarla yapılan görüĢmelerde 
katılımcıların % 67’si kadın % 33’ü ise erkektir. Anket çalıĢması konutlarda yüz yüze görüĢme Ģeklinde 
yapıldığından katılımcılar arasında kadınlar çoğunluktadır. Kullanıcıların öğrenim durumları dağılımına 
baktığımızda % 51 lise, %24 üniversite, %16 ilköğretim mezunu olup, %9’u okur-yazardır. 
 

 
 

Grafik 1. Katılımcıların öğrenim durumu oransal dağılımı 
 
Katılımcıların konut tiplerine baktığımızda %73’ü apartman, %27’si müstakil konut kullanıcısıdır. Konut 
kullanıcılarının %54’ü 1-10 yaĢ arası konutlarda, %36’sı 10-20 yaĢ arası konutlarda ve %10’u da 20 
yıldan daha yaĢlı konutlarda oturmaktadır. Konutlarda yaĢayan kullanıcı sayılarının dağılımları ise Ģu 
Ģekildedir; %38 2 kiĢi, %22 6 kiĢi, %14 4 kiĢi, %12 3 kiĢi, %8 1 kiĢi ve %6 5 kiĢidir. 
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Grafik 2. Konutlardaki kullanıcı sayısı oranları 
 
 
3.2. Kullanıcıların Konutlardaki Isısal Konfor Koşullarına Yönelik Görüşleri  
 
YaĢanılan konutların %58’i doğalgaz kombili, %36’sı merkezi ısıtma sistemli ve %6’sı da sobalıdır. 
Kullanılan yakıt türü de ısıtma sistemine paralel olarak %58 oranında doğalgaz, %42 oranında da 
kömürdür. Evin ısısal konfor koĢullarını etkileyen unsurlardan biri olan ısıtma sisteminden 
memnuniyete yönelik soruya verilen cevaplara bakıldığında farklı derecelerde memnuniyet tespit 
edilmiĢtir. 
 

 
Grafik 3. Konutlardaki ısıtma sisteminden memnuniyet seviyeleri 

 
Evinizde mevcut ısıtma sisteminin haricinde ek olarak ısıtmaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Sorusuna 
%23 evet, %77 hayır cevabı verilmiĢtir. Sobalı konutlarda oturanlar ile ısıtma sisteminden memnun 
olmayan kullanıcılar ek ısıtma ihtiyacı hissetmektedir. Gün içerisinde en çok ısıtmaya ihtiyaç duyulan 
zaman dilimi %56 ile akĢam saatleri ve  %34 ile sabah saatleridir. Ayrıca gece saatlerinde %6, 
öğle saatlerinde de %3 oranında ısıtmaya ihtiyaç hissedildiği beyan edilmiĢtir. 
 
Konutların ısıtılmasının ekonomik maliyetine yönelik olarak “Isınma için harcadığınız para için ne 
söyleyebilirsiniz?” sorusuna %14 oranında “Az veriyorum orta derecede ısınıyorum.”, %66 “Çok 
veriyorum, çok ısınıyorum.”, %20 oranında da “Çok veriyorum orta derecede ısınıyorum.” cevabı 
verilmiĢtir.  Verilen cevaplar değerlendirildiğinde kiĢiler ısınma için çok ücret ödediklerini 
düĢünmektedirler. 
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Konutunuzun petek boyutlarında değiĢiklik yapmayı düĢünüyor musunuz? ġeklindeki soru ise %22 
oranında evet, %78 oranında hayır karĢılığını bulmuĢtur. Yeterince ısınmadığını düĢünenler veya 
daha ekonomik ısınacağını düĢünen kullanıcılar peteklerin boyutlarını arttırmanın bir çözüm yolu 
olacağını düĢünmektedir. 
 
Isıtma sistemi ve iç ortam koĢulları değerlendirildiğinde “Kendinizi konutunuzda ısıl konfor açısından 
memnun hissediyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların yüzdeleri memnun değilim % 6, az 
memnunum % 4, orta derecede memnunum % 52, çoğunlukla memnunum % 28, memnunum 
%10 Ģeklindedir. Memnun olmayanlar sobalı evlerde oturanlardır.   
 

 
 

Grafik 4. Isıl konfor koĢullarından memnuniyet dereceleri 
 
 
3.3. Kullanıcıların Konutlardaki Isı Yalıtım Durumuna Yönelik Görüşleri  
 
Konutunuzun dıĢ duvarlarının ısı korunumu sağladığını düĢünüyor musunuz? Sorusu % 91 oranında 
hayır, % 9 oranında evet karĢılığı bulmuĢtur. Bu soruya paralel Ģekilde “Binanızın dıĢ duvarlarında ısı 
yalıtımı var mı? Sorusu da %8 oranında evet, %92 oranında hayır cevabı almıĢtır. 
 
Isı yalıtımı konusunda farkındalığı ölçmeye yönelik olarak “Konutunuzda yaĢamaya baĢlamadan önce 
konutun ısı yalıtım özelliklerini araĢtırdınız mı?” Ģeklinde sorulan soruya %4 evet, % 96 hayır cevabı 
verilmiĢtir. Bu sonuç ta konut seçiminde ısı yalıtım özelliklerine yeterince önem verilmediğini 
göstermektedir. Benzer Ģekilde ısı yalıtımının yapının hangi elemanlarında yapılabileceğine yönelik 
olarak sorulan “Isı yalıtımı nerelerde yapılabilir?” dıĢ duvar % 73, iç duvar % 27, pencere  % 18, 
çatı % 6 ve döĢeme %2 oranında seçilmiĢtir. Yapı kabuğunun en fazla alanına sahip olan 
duvarların yalıtması bilinci oluĢmuĢ olması önemlidir. 
 
 
3.4. Kullanıcıların Konutlardaki Su ve Nem Problemlerine Yönelik Görüşleri  
 
Yapı elemanlarını deformasyona uğratan ve iç ortam koĢullarını sağlıksız duruma sokabilen terlemeye 
bağlı nem ve küflenme oluĢumuna yönelik olarak “Evinizdeki yapı elemanlarında (duvar, döĢeme, 
tavan) küflenme veya terleme oluĢmakta mıdır?” sorusu sorulmuĢtur. KarĢılık olarak küflenme için % 
64 evet, %36 hayır, terleme % 72 evet % 36 hayır cevabı alınmıĢtır. Bu sonuçlarla konutlarda nem ve 
küf oluĢumunun önemli oranlarda mevcut olduğu anlaĢılmaktadır. Küflenme olayının % 27 oranında 
mutfak, % 63 oranında banyoda oluĢtuğu, terleme olayının ise % 54 oranında salon, % 46 oranında 
oturma odasında gerçekleĢtiği söylenmiĢtir. Küflenmenin kullanımdan kaynaklı nemin fazla olduğu, 
buna paralel olarak ta pencere boyutlarının nispeten küçük olduğu mekânlarda, terleme olayının ise 
gün içinde daha çok kullanılan mekânlarda gerçekleĢtiği anlaĢılmaktadır. 
 
Konutlarda su yalıtımı problemi tespitine yönelik olarak “Evinizde su yalıtımı sorunu var mı?” sorusu % 
65 oranında evet, % 35 oranında hayır cevabı almıĢtır. Bu da yapılarda çoğunlukla su yalıtım problemi 
yaĢandığını göstermektedir. Su yalıtımı sorununun hangi mekânlarda oluĢtuğunun tespitine yönelik 
olan soruya ise % 43 banyo, % 33 wc ve % 24 mutfak cevabı verilmiĢtir. 
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Su problemlerinin kaynağını tespit etmeye yönelik olarak “Su problemi varsa kaynağı nedir?” sorusuna 
verilen cevapların yüzdeleri ise Ģöyledir; % 42 seramik derzlerinden, % 32 yer süzgeci, wc taĢı, duĢ 
teknesi vb. tefriĢ elemanlarından, % 26’sı da tesisat kaçaklarından kaynaklanmaktadır. 
 
 
3.5. Kullanıcıların Konutlardaki Akustik Konfor Koşullarına Yönelik Görüşleri  
 
Akustik konfor koĢullarına yönelik olarak üç adet soru hazırlanmıĢtır. Soruların ilkinde kullanıcılara 
gürültü Ģikâyetleri olup olmadıkları sorulmuĢ ve % 89 oranında evet, % 11 oranında hayır cevabı 
alınmıĢtır. 
 
Gürültünün kaynağını tespit etmeye yönelik olarak “Gürültü komĢu dairelerden mi geliyor?” diye 
sorulmuĢ ve  %92 evet, % 8 hayır cevabı alınmıĢtır. Müstakil konutlarda oturanlar bu orandan 
düĢülürse apartmanda oturanların tamamının gürültüden rahatsız oldukları söylenebilir. Gürültünün 
kaynağını tespit etmeye yönelik “Hangi tür gürültü Ģikâyetiniz var?” sorusu yöneltilmiĢtir. En çok tercih 
edilen konuĢma ve müzik sesleri olması daireler arası ses yalıtımı olmadığını göstermektedir. 
 

 
 

Grafik 5. “Hangi tür gürültü Ģikâyetiniz var?” sorusunu verilen cevap yüzdeleri 
 
Son olarak katılımcıların hangi yalıtım türüne daha fazla önem verdiklerini anlamak için “Konutunuzda 
bulunmasını istediğiniz yalıtım türlerini önem derecesine göre sıralayınız.” Sorusu sorulmuĢtur. 
Yalıtımın önem derecesi yüzde 50 si ısı yalıtımı olarak cevaplandırırken yüzde 23’ü su yalıtımı, 
ardından yüzde 17 ile ses yalıtımı ve ardından en son olarak yüzde 10’u yangın yalıtımına önem 
vermektedir. 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Ülkemizde 4. Derece Gün Bölgesinde yer alan Kırklareli ilindeki kullanıcıların iç ortam konfor 
koĢullarından memnuniyeti belirlemek üzere uygulanan anket çalıĢmasında kullanıcıların %78’i 
konutların ısıtma sisteminden farklı derecelerde de olsa memnun olduklarını belirtmiĢlerdir. %9’u 
memnun olmadığını, %13’ü ise az memnun olduğunu beyan etmiĢtir. Bu yüzdelere paralel olarak 
kullanıcıların %23’ü mevcut ısıtma sistemine ek olarak ısıtmaya ihtiyaç duymaktadır. Konutların 
%91’inde ısı yalıtımı yoktur ve buna paralel olarak kullanıcıların %92’si yapıların dıĢ duvarlarının ısı 
korunumu sağlamadığını düĢünmektedir. Benzer Ģekilde kullanıcıların % 96’sı konutlarını kullanmadan 
önce ısı yalıtımı olup olmadığını sorgulamamıĢtır. Ancak kullanıcıların %90’ı konutlarının ısısal konfor 
koĢullarından memnundur. Isısal konfor koĢullarını etkileyen ortam havası içerisindeki nem hareketleri 
ile ilgili sorulara verilen cevaplarda yapılarda önemli ölçüde nem hareketlerinin olduğu ve bu hareketler 
sonucu yapı elemanlarında terleme ve yoğuĢma olaylarının görüldüğü anlaĢılmaktadır. Terleme ve 
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yoğuĢmanın meydana gelmesinde yetersiz havalandırma, yapı elemanlarının yalıtım durumu ve 
eleman kesitlerinin yanlıĢ oluĢturulması gibi unsurlar olduğu düĢünülmektedir. 
 
Konut kullanıcılarının 2/3’ü su yalıtımı problemi yaĢamaktadır. Çoğunlukla banyo, wc gibi ıslak 
hacimlerde ortaya çıkan bu sorunların kaynağı yaklaĢık 3/4 oranında su yalıtımı yapılmamasından 
kaynaklanmaktadır. 
 
Akustik konfor koĢulları yapılarda oransal olarak en üst seviyede olumsuz geri dönüt alınan unsur 
olarak ortaya çıkmıĢtır. Kullanıcıların %92’si gürültüden Ģikâyetçidir. Kullanıcıların yaklaĢık 1/3’ü 
konuĢma sesinden dahi rahatsız olmaktadır. 
 
Sonuç olarak yapılarda ısı, su veya ses yalıtımına yönelik herhangi bir önlem alınmadığı tespit 
edilmiĢtir. Bina sağlığı ve kullanıcı konforuna yönelik bu detayların düĢünülmemesi ve 
uygulanmamasından dolayı çeĢitli konforsuzluklar tespit edilmiĢtir. Yapılarda istenilen konfor 
koĢullarının sağlanması tasarım öncesinden baĢlayan bir dizi tedbirler gerektirmektedir. Yeni 
yapılacak yapılarda ve özellikle mevcut yapı stokunun çok fazla olduğu ülkemizde kullanıcı konfor 
koĢullarının sağlanması için yapılması gereken çalıĢmalardan biri yalıtım uygulamalarıdır. Özellikle 
yalıtımsız bina stokunun çok fazla olduğu Ülkemizde mevcut yapıların konfor koĢullarının ve mevcut 
yapı fiziği hasarlarının iyileĢtirilmesi ile enerji verimliliklerinin arttırılmasına yönelik olarak bu 
uygulamaların doğru malzeme, sistem ve uygulama ile gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Ancak anket 
uygulanan kullanıcıların yalıtım konusunda yeterli bilince sahip olmadığı anlaĢılmaktadır. 
 
Daha konforlu konutlar elde edilmesi için kullanıcılarda yalıtım bilincinin geliĢtirilmesine öncelik 
verilmelidir. Yalıtım konusunda farkındalık sahibi olan kullanıcılar yalıtımlı konutları tercih edecekler ve 
yapı profesyonellerini daha uygun konfor koĢullarına sahip yapı üretimine zorlayacaktır. Böylece hem 
kullanıcı açısından hem de ülke ekonomisi ve çevre etkileri açısından olumlu sonuçlar alınabilecektir.  
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