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ÖZET 
 
Ülkedeki enerji tüketiminin büyük bir bölümden uzun ömürlü binalar sorumludur. Dolayısıyla sera gazı 
salınımının çoğunluğundan sorumlu olan binaların enerji performansının iyileştirilmesi, AB 
komisyonunun da vurguladığı gibi, hem yeni hem de mevcut binalarda önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Binalarda enerji verimliliği ve bu konuda yapılan yatırımlar için ekonomik 
kaynakların doğru kullanımını amaçlayan çalışmalar, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 
tüm dünyada önem kazanmış ve daha da kazanmaya devam etmektedir. Mevcut binalarda enerji 
performanslarını yeterli miktarda iyileştirmek için AB yönergelerinde de ifade edildiği gibi çok kapsamlı 
iyileştirme önlemleri alınmalıdır. Kapsamlı iyileştirme önlemleri, bina/konut sahipleri için maliyetleri 
artıracağı için iyileştirme projelerinin finansmanı da büyük önem arz etmektedir. Finansal zorluklar 
iyileştirme oranını artırmak için ana engellerden biridir. Konut yapıları söz konusu olduğunda, bu 
yapıların toplam bina stoku içinde büyük orana sahip olması nedeniyle, bu yapılarda yapılacak 
iyileştirme çalışmaları ülkenin sera gazı salınımlarının azaltılmasına da önemli ölçüde etki edecektir. 
Ancak konut yapılarının iyileştirilmesinde konut sahipleri aynı zamanda yatırımcılardır. Bu nedenle 
konut yapılarının iyileştirilmesindeki ekonomik engellerin yaratıcı/yenilikçi finansal çözümlerle 
desteklenmesi gerekmektedir. Eğer daire sahiplerinin kendi projeleri için ödeyecekleri miktar gelirlerine 
oranla makul ve ödenebilir düzeyde kalırsa projenin sağladığı yararlar konut sahiplerini projeye 
katılmak yönünde ikna edebilir. Ancak sağlanan yararlara rağmen iyileştirme projelerin sayısının az 
olması, daire sahiplerinin bu tür projelere ikna olmadıklarının bir göstergesidir. Bu araştırma, konusu 
geçen sorunu çözmek için yeni bir yaklaşım sunmaktadır.  
 
Daire sahiplerinin iyileştirme projeleri için ödemeleri gereken tutarın ödeyebilecekleri makul tutar 
seviyesinde ya da altında olması gerekmektedir. Bu tutar, hane halkının yıllık gelir ve giderleri esas 
alınarak hesaplanmıştır. Bu miktar daire sahipleri tarafından düzenli olarak her yıl yatırım yapılabilecek 
miktar olarak kabul edilebilir. Bu açıdan, eğer yüksek ilk yatırım maliyeti gerektiren kapsamlı iyileştirme 
önlemleri yerine daha düşük ve makul bir yıllık ödeme gerektiren adım adım iyileştirme yapılabilirse, 
bu kapsamlı iyileştirme önlemi o zaman uygulanabilir hale gelebilir. 
 
Bu çalışmada, Türkiye’nin referans konut yapılarından biri ele alınarak üç farklı il ve iklim bölgesinde 
analiz edilmiştir. İncelenen bina ve iyileştirme önlemlerinin birincil enerji tüketimi simülasyon yolu ile 
tespit edildikten sonra ilgili maliyet hesaplanmıştır ve bu analizler sonucunda maliyet optimum seviyesi 
tespit edilmiştir. Son olarak da bu seviyede yer alan önlemler için kademeli iyileştirme senaryoları ve 
bu senaryoların uygulanabilirliği araştırılmıştır. Sonuç olarak adım adım iyileştirme ve sıradan 
uygulamalar arasında çok az bir fark olduğu ancak kademeli iyileştirmenin daha fazla etkin olduğu 
saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin Bina, Bina Enerji Performansı, Optimum Maliyet, Kapsamlı İyileştirme 
Önlemleri, Konut, Uzun Dönem İyileştirme.   
 
 
 
 
 

A New Long-Term Approach for Energy Efficient Renovation of Residential Buildings 

 



  _______________________  2  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu 
 

ABSTRACT 
 
Buildings with long lifespans are responsible for a large portion of global energy consumption. Thus, 
improving the energy performance of buildings, which are also responsible for the majority of 
greenhouse gas emissions, is an important issue in both new and existing buildings as emphasized by 
the EU commission. Studies aiming at the effective use of economic resources for energy efficiency 
and investments in buildings have gained importance all over the world, mainly in the European Union 
(EU) and are developing rapidly. Existing buildings’ energy performance should be improved 
adequately through deep retrofit measures, as the indicated by the EU directives. Comprehensive 
improvement measures include a large load of the budget for building owners, so the financing of 
those projects is essential. Financial barriers are one of the main obstacles to increasing the rate of 
renovation. When it comes to residential buildings, due to the presence of a large number of dwellings 
within the total building stock the deep retrofit has a large share in reducing the greenhouse gas 
emissions of a country. Owners are at the same time the investors in the residential retrofit actions. 
Therefore, economic barriers to renovate the residential buildings is a significant issue that should be 
supported by innovative financial solutions. If the cost of retrofit action is a reasonable amount that 
they can pay with their incomes, the apartment owners can be convinced to participate in the project. 
However, the current low number of retrofit projects despite the many benefits provided is an 
indication of the fact that apartment owners are not convinced of such projects.  
 
The study offers a new approach to solve that problem and encourage owners to involve in the actions 
as financiers. In order to define the reasonable amount for owners, the average income of typical 
household in Turkey is taken into account and calculated based on the annual income and expenses 
of the household. This amount can be considered as the amount that can be invested by the owners 
per year. Therefore, if deep retrofit measures that require high initial investment cost can be applied as 
step-by-step improvement requires a lower and reasonable annual payment, then it can be a viable. 
 
In this study, one of Turkish reference buildings were analyzed in three different provinces and climatic 
regions. After the primary energy consumption of the case building under remediation measures were 
determined using simulation, the necessary cost was calculated, and the cost optimum level was 
determined as a result of these analyses. Then, a long-term retrofit action, step-by-step improvement 
scenarios, and related applicability were investigated. As a result, there is little difference between 
step-by-step improvement and common practices, but the step-by-step improvement has been found 
to be more effective. 
 
Key Words: Energy Efficient Building, Building Energy Performance, Cost-optimal, Deep retrofit, 
Long-term renovation. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
AB'de, toplam binaların taban alanlarının yaklaşık %75'i, toplam enerji tüketiminin %27'si ve yapı 
stokunun enerji kullanımının yaklaşık %68'i konut binalarına aittir [1]. Türkiye'de, bina sektörü toplam 
enerji tüketiminin yaklaşık %35'inden sorumlu iken CO2 salınımının %32'sinden de sorumludur. 2008 
istatistiklerine göre, Türkiye’de 18,4 milyon konut bulunmaktadır. Konutlar Türkiye'deki tüm enerji 
tüketiminin %36'sını oluşturuyor. Birçok iyileştirme önlemlerinin arasından sadece doğru yalıtım 
uygulamasıyla bile yılda yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf sağlanabileceği tahmin ediliyor [2]. Avrupa 
şehirlerinde, 2050 yılında var olacak bina stokunun dörtte üçünü bugün mevcut olan binaların 
oluşturacağı öngörülmekte [3] ve bugün var olan binaların yaklaşık %35'i de 50 yaşından büyük [4]. Bu 
gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, mevcut konut bina stokunun enerji verimliliğinin 
artırılmasının kaçınılmaz ve çok faydalı olduğu açıktır. Binaların kapsamlı tadilatı ile enerji verimliliğinin 
arttırılması ve uygun maliyetli önlemlerle enerji tüketiminin azaltılması gibi önemli bir potansiyel vardır. 
Mevcut binaların verimsizliği yüzünden bazen nispeten küçük değişiklikler bile, toplam enerji tüketimini 
ve maliyetini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Yenileme faaliyetlerinin finansmanı bu alanda bir engel 
teşkil etmekle birlikte, yıllık maliyeti düşük ve uzun geri ödeme süreli uygulanabilirliği yüksek 
yöntemlerin geliştirilmesi, daire sahiplerinin bu gibi faaliyetlere katılması konusunda teşvik edici olup 
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katılımlarını sağlayabilir. Böylelikle yenileme pazarının tetikleneceği ve toplumlar için büyük fayda 
sağlanacağı düşünülmektedir. Yenileme önlemleri düşük, orta ve yüksek ilk yatırım maliyeti olan 
paketleri içerir. Bu paketlerin türlerinin her biri, tadilattan geçen binaların üzerinde benzersiz bir etkiye 
sahiptir. Sadece düşük yatırım maliyeti ölçütleri değil, aynı zamanda orta ve yüksek yatırım 
maliyetlerinde bile yıllık ödemelerin düşük kalmasını sağlayan aşamalı yenileme çalışmaları, yenileme 
projelerinin sayısını artırabilir ve mal sahiplerini katılmaya teşvik ederek piyasayı tetikleyebilir. Aşamalı 
yenileme konusunda önemli olan, yenileme faaliyetlerinin farklı dönemlere dağıtılırken, herhangi bir 
kilitlenme etkisinin önlenmesi için doğru karar vermesi gerektiğidir. 
 
2012/27/EU sayılı Direktif, AB'nin Enerji Verimliliği Direktifi [6], mevcut bina stokunun uygun maliyetli 
yaklaşımlarla yenilenmesini gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, üye ülkeler Nisan 2014 itibariyle, 
ulusal bina stokunun yenilenmesine yapılan yatırımın harekete geçirilmesi için uzun vadeli bir strateji 
oluşturmalıdır. Bu strateji, inşaat türü ve iklim bölgesi ile ilgili iyileştirmelere yönelik uygun maliyetli 
yaklaşımların tanımlamalıdır. Strateji aynı zamanda “bir tadilat yapılmasına neden olan düşük maliyetli 
kapsamlı iyileştirmelere değinmeli, bir binanın hem teslim edilmesini hem de son enerji tüketimini 
yenileme öncesi seviyelere kıyasla önemli bir oranda azaltarak çok yüksek bir enerji performansı elde 
etmesini sağlamalıdır”. Ek olarak, “farklı aktörler arasındaki teşvikler temelinde mevcut bina stokunun 
yenilenmesinin önündeki engeller de ulusal düzeyde ele alınmalıdır”. Bu strateji aynı zamanda 
“aşamalı” kapsamlı tadilatları da içermelidir. Yalnızca düşük ilk yatırım maliyeti değil, aynı zamanda 
orta ve yüksek yatırım maliyeti ile yapılan aşamalı yenileme, toplumlardaki yenileme projelerinin 
sayısını artırabilir. Yenileme faaliyetlerinin farklı döneme uygun şekilde dağıtılması, aşamalı yenileme 
işleminin en önemli adımıdır. Ayrıca, öngörülemeyen "kilitlenme" etkisinin önlenmesi için bileşenlerin 
uygun olmayan termal köprü davranışından kaynaklanacak uygun aşamaların sıralanması önemlidir. 
Aşamalı uygulama, konut sahiplerinin yenileme projesine dâhil olmasında da önemli rol oynayabilir. 
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda [7], binalardaki enerji verimliliği için finansal 
desteğin nasıl geliştirmesi gerektiği belirtilmektedir. Bina enerji performansı ve enerji verimliliği 
direktifleri hakkındaki son Avrupa düzenlemesi, bina stokları için kademeli kapsamlı iyileştirmeyi de 
içeren uzun vadeli yenileme stratejilerine bağlı kalmaktadır. Ve tüm üye devletlerin, konut ve konut dışı 
özel ve kamu binalarının, 2050 yılına kadar yüksek enerji ve karbon tasarruflu bir binalara 
dönüştürülmesini desteklemelerini zorunlu kılmaktadır [8]. 
 
AB'ye paralel olarak, Türkiye'de enerji verimliliği yenilemesi konusunda devam eden ve 
sonuçlandırılmış çalışmalar bulunmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. 
T.C. Bina Enerjisi Performansı (Bep-TR) yönetmeliği ile bina sertifikasyon sürecinin temeli atılmış ve 
bina enerji performansının hesaplanması için ulusal bir yöntem geliştirilmiştir [9]. Maliyet optimum 
enerji verimliliği için referans binalar ise, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje ile geliştirilmiştir 
[10].  
 
 
2. Yöntem 
 
Çalışmanın yöntemi EPBD-Recast 2010'da açıklanan [2] ve Ashrafian vd. [11] tarafından Türkiye 
koşullarına uyarlanan metoda dayanmaktadır. Çalışmanın yöntemi referans bina belirleme kararından 
başlayıp adım adım yenileme için senaryolar belirlenerek sona ererek toplamda beş adım 
içermektedir. Genel olarak, bu çalışmanın yöntemi aşağıdaki adımlara ayrılmaktadır: 
 
Adım 1: Referans olarak ele alınacak binanın fiziksel, termo-fiziksel ve aktif ve pasif enerji sistemleri 
kullanıcı profili ile birlikte belirlenmesi, 
 
Adım 2: Referans olarak ele alınan binanın enerji performansını ve birincil enerji cinsinden yıllık 
tüketiminin belirlenmesi, 
 
Adım 3: İyileştirme önlemlerinin ve paketlerinin belirlenmesi, 
Adım 4: İyileştirme önlemleri için enerji ve maliyet analizleri yapılması, tasarruf miktarı ve mal sahipleri 
tarafından ödenmesi gereken maliyet miktarına dayalı olarak optimum önlem/önlemlerin belirlenmesi, 
bu adım enerji analizleri, birincil enerji tüketimi (BET) ve CO2 emisyonu tespitini içerirken, güçlendirme 
önlemleri için ekonomik analizler, yatırım maliyeti ve hesaplama dönemi için global maliyet tespiti 
yapılmalıdır. 
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Adım 5: Her daire için yatırım maliyetinin makul miktardan fazla olması durumunda, adım adım 
iyileştirme senaryolarının belirlenmesi ve bunlar için enerji maliyet analizleri bir önceki adımda 
belirlendiği kapsamda tekrar yapılması.  
 
Bu yönteme göre ilk olarak referans bina tanımlanmalı ve ardından ilgili analizler yapılmalıdır. Genel 
olarak iki farklı analiz yapılmalı; birincisi enerji analizi, diğeri ise maliyet analizi. Bu çalışmada, enerji 
analizi detaylı benzetim yazılımı Energyplus kullanılarak yapılmıştır. Maliyet analizi ise EN 15459'da 
[12] açıklanan hesaplama yöntemine göre yapılmıştır. 
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasına ve Yeşil Bina Sertifikasyon Kılavuzu taslak sürümüne 
dayanarak birincil enerji dönüşüm faktörleri elektrik için 2.36 iken, diğer yakıt türleri için 1 olarak ele 
alınabilir. Farklı önlemlerin maliyet hesaplamasında enflasyon ve faiz oranları sırasıyla %6 ve %4 
olarak belirlenmiştir. Hesaplama süresi, EPBD-Recast’in konut binaları için belirlediği gibi 30 yıl olarak 
ele alınmıştır. Opak ve cam sistem iyileştirmelerinin ömrü 40 yıl iken, mekanik sistemler için 15-20 yıl 
olarak hesaba katılmıştır. Elektrik ve doğal gaz maliyetleri, yerel dağıtıcıların duyurulan maliyetlerine 
göre ele alınmıştır. İlk yatırım maliyetini hesaplamak için, malzeme ve bileşenler hakkında piyasa 
analizi yapılmıştır ve üç farklı satıcı firmadan fiyat listesine bakılarak ortalama maliyet bulunup işçilik 
maliyeti ile toplanmıştır. 
 
Referans alınan binanın özellikleri 
 
Türkiye'deki referans konut binalarını belirlemek için, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma çalışması ele alınmıştır [10]. Bu çalışma ile üç 
kategoride 3 ayrı yapım dönemine ait 25 bina (Tek Aile Evleri, Daireler ve Yüksek Katlı Lüks Konutlar) 
referans konut binaları olarak tanımlanmıştır. Bu 25 binadan biri olan 5 katlı sıralı apartman tipi bu 
bildiride örnek bina olarak seçilmiştir. Yapının, Türkiye'nin sıcak ve nemli ikliminde bulunan Antalya'da 
olduğu varsayılmaktadır. 
 
Referans bina 2000-2008 yılları arasında inşa edilmiştir. Düz çatılı beş katlıdır. Her katın yüksekliği 3 
metredir. Her katta iki daire var. Her dairede üç yatak odası ve bir oturma odası vardır. Yaşam 
alanlarının çoğu Güney yönüne yönlendirilmiştir. Şekil 1, referans binanın plan çizimlerini ve 3B 
görünüşlerini göstermektedir. 
 

  
 

Şekil 1. Referans binasının çizim ve 3B görünüşlerini planı. 
 
 
Binan bileşenlerinin U-değerleri TS825-2000 standardından alınmıştır. Cam sistemlerinin U-değeri 2,6 
W.m-2,ºK-1 olarak belirlenmiştir. Bu standartta cam sistemlerinin SHGC ile ilgili herhangi bir bilgi 
bulunmadığı için, standardın 2013 sürümü [13] ele alınmıştır. Tablo 1, referans bina’nın opak ve cam 
bileşenlerinin U-değerlerini göstermektedir. 
 
Tablo 1. Opak ve cam bileşenleri için U-değerleri [W.m-2.ºK-1]. 
 

 Dış duvar Tavan Toprak Üstü Döşeme Cam sistemi 
Mevcut bina 0.8 0.5 0.8 2.8 
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Referans binanın mekanik ve aydınlatma özelliklerine bakıldığında, her dairenin ısıtma sistemi, dahili 
bir radyatör tarafından desteklenen, 0.75 “Nominal Isıl Verimlilik” ile doğal gaz bazlı bir kombidir. 
Soğutma sistemi, klima üniteleri tarafından desteklenen bireysel bir sistemdir. Soğutma sisteminin 
etkinliği 2.6 COP olarak ayarlanmıştır. Binada mekanik havalandırma sistemi kullanılmamaktadır ve 
sadece doğal havalandırma iş başındadır. Türkiye'nin Bina Enerji Performansı (Bep-Tr) yönetmeliğine 
göre, sızdırma oranı 0,5 ACH olarak belirlenmiştir. Kombi kullanım sıcak suyu sağlamaktadır. Bep-Tr 
tarafından belirlenen set sıcaklığına bağlı olarak, soğutma ve ısıtma için sıcak tanımlanır. Aydınlatma 
için Bep-Tr temel alınarak, gerekli aydınlatma seviyesini sağlamak için, 36W ve 3250 Lümen floresan 
lambalar tarafından suni ışığın %70'i, geri kalanı 75W ve 930 Lümen akkor lambalar tarafından 
sağlanır. Alanların aydınlatma seviyeleri EN standartlarından seçilmiştir. EN 13465'te [14] açıklanan 
yöntem bina infiltrasyon oranını hesaplamak için kullanılmıştır.  
 
İyileştirme Önlemlerinin Belirlenmesi 
 
Bu çalışmada, uygun ve makul yenileme önleminin belirlenmesi için binanın mimari, mekanik ve 
aydınlatma bileşenlerine uygulanacak bir dizi senaryo geliştirilmiştir. Ashrafian vd. [11] mimari 
önlemler için senaryo geliştirmiştir. Piyasa analizleri, mekanik ve aydınlatma önlemleri için temel 
oluşturmuştur. İlk önce binaya tekil önlemler uygulanmış ve daha sonra önlemler kombinasyonları 
geliştirilmiştir. Benzetim sayısını azaltmak için tekil önlemler analiz edildikten sonra makul önlemler 
kombinasyonları oluşturmak için ele alınmıştır ve diğer önlemler çalışma dışı tutulmuştur. Tablo 2, tekil 
önlemlerin niteliğini göstermektedir. 
 
Tablo 2. Tekil iyileştirme önlemler. 
 

Acr. Tekil Önlemler 
S1 TS825-2013 standardına göre %25 daha fazla duvar yalıtımı; 
S2 TS825-2013 standardına göre %50 daha fazla duvar yalıtımı; 
S3 TS825-2013 standardına göre, bütün opak bileşenlerin %25 daha fazla yalıtımı; 
S4 TS825-2013 standardına göre, bütün opak bileşenlerin %50 daha yüksek izolasyon; 
S5 1. Cam İyileştirme: U = 1,8 W.m-2.K-1, Tvis = 0.79, SHGC = 0.56 (TS825-2013 gereksinimi); 
S6 2. Cam İyileştirme: U = 1,6 W.m-2.K-1, Tvis = 0.79, SHGC = 0.56; 
S7 3. Cam İyileştirme: U = 1,6 W.m-2.K-1, Tvis = 0.71, SHGC = 0.44; 
S8 4. Cam İyileştirme: U = 1.3W. M-2.K-1, Tvis = 0.71, SHGC = 0.44; 
S9 5. Cam İyileştirme: U = 1.1 W.m-2.K-1, Tvis = 0.71, SHGC = 0.44; 
S10 6. Cam İyileştirme: U = 0.9 W. m-2.K-1, Tvis = 0.69, SHGC = 0.48; 
S11 7. Cam İyileştirme: U = 0.9 W. m-2.K-1, Tvis = 0.63, SHGC = 0.39; 
S12 Cephe üzerinde sabit gölgeleme elemanı; 
S13 Gölgeleme cihazı (Dış Perde); 
S14 Isıtma sistemi: Mevcut ısı pompalarının değişken debili pompalarla değiştirilmesi; 
S15 Isıtma sistemi: Isıtma sistemine güneş kolektörleri ekleme; 
S16 Isıtma elemanları: Radyatör sisteminin ısıtmalı zemin sistemi ile değiştirilmesi; 
S17 Isıtma sistemi: Mevcut kombileri yoğuşmalı sisteme değiştirilmesi; 
S18 Isıtma sistemi: Mevcut kombilerin merkezi yoğuşma sistemi ile değiştirilmesi; 
S19 Isıtma sistemi: Mevcut kombilerin merkezi yoğuşmasız sistem ile değiştirilmesi; 
S20 Soğutma sistemi: Mevcut clima'ların 3.5 COP’li yüksek verimli olanlarla değiştirilmesi; 
S21 Soğutma sistemi: Mevcut clima'ların 4.0 COP’li yüksek verimli olanlarla değiştirilmesi; 
S22 Fotovoltaik sistem uygulaması; 
S23 CFL lambaları LED’e dönüşümü. 
 
 
Maliyet hesabı 
 
Daire başına düşen maliyet, yatırım maliyetini binadaki mevcut daire sayısına bölerek hesaplanabilir. 
Kabul edilebilir harcama miktarını tahmin etmek için bir literatür taraması yapılmıştır. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama gelire sahip olan hanehalkı 2013 yıllında geliri 
22752 TL’dir. %8,8 enflasyon oranı göz önüne alındığında, böyle bir ailenin ortalama kazancı 2016 
yılında 29302 TL olmalıdır. Türkiye'deki hane halkı harcamalarının ortalama %25'i konut kiralarına ve 
bakımlarına aittir. Bir daire sahibi yıllık gelirinin tamamını tüketirse, konut için yaklaşık 7325 lira 
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harcamıştır. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre, aynı yılda ortalama olarak, bir daire 
sahibi elektrik için yaklaşık 73 TL ve doğal gaz için aylık 135 TL ödemiştir, buda daire başına enerji 
faturası tutarı 2496 TL olduğu anlamına gelir. Böylelikle bu gelir gurubunda her daire sahibi tadilat için 
yıllık 4829 TL tutarında harcama yapmaktadır. Bir alt kademede daha düşük gelir grubu için bu tutar 
yaklaşık 2310 TL'dir. Bu nedenle, her daire sahibinin yenileme işlemi için yılda yaklaşık 2310 TL 
yatırım yapabileceğini ve analizin yapılması için bu miktar makul ve uygun bir miktar olduğu 
varsayılmıştır. Uygun miktardan daha yüksek ve daire başına 4620 TL'den daha düşük maliyetli olan 
tedbirler makul fiyatlı adımlara bölünmeli veya bir yıl erteleme ile uygulanmalıdır. Daire başına 
yaklaşık 4620 TL'den fazla olan önlemler ileri analizlerden hariç tutulmalıdır. Bu çalışmada iki farklı 
kademeli senaryo incelenecektir. İlk senaryonun adımları daire başına maliyete dayanırken, ikinci 
senaryonun seviyeleri her bir önlemin birincil enerji tasarrufuna dayanmaktadır. Böylelikle, ilk senaryo, 
daire başına en düşük maliyeti sağlayan eylemlerle başlamakta iken İkinci senaryo, en çok birincil 
enerji tasarrufunu sağlayan eylemle başlar. 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
EnergyPlus yazılımı tarafından yapılan mevcut bina simülasyonunun sonucuna bakıldığında, referans 
binasının BET'nin büyük bir miktarı soğutmaya ait olduğunu görülmektedir. Soğutmadan sonra, toplam 
139.25 kWh.m-2.a-1 birincil enerjinin %23'ü aydınlatmaya ve %22’si pompalar ve fanlara aittir. Isıtma 
sistemi yıllık toplam birincil enerjinin sadece %4'ünü tüketmektedir. Evsel sıcak su kullanımı ise 
BET'nin  %7'sini oluşturmaktadır. (Şek. 2). 

 
 

Şekil 2. Referans binasının Birincil enerji tüketimi yüzdesine göre.  
 
 

Mevcut örnek bina yaklaşık 549 TL.m-2 global maliyete sahiptir. Mevcut kombinin merkezi yoğuşmalı 
kazan ile değiştirilmesi (S18) 470 TL.m-2 global maliyet ve 111 kWh.m-2 BET ile grafiğin en düşük 
noktasına yer almaktadır. Dokuz önlem mevcut binanın üzerinde yer almaktadır, bu nedenle daha ileri 
analizlerin dışında tutulmalıdır. Böylece, duvar ve bütün opak sistem değişiklikleri (S1-S4), gölgeleme 
sistemi uygulamaları (S12-S13), güneş kolektörü uygulaması (S15), radyatör sisteminin yerden ısıtma 
sistemi ile değişimi (S16), klima cihazının Yüksek 4.0 COP'ye sahip olan verimli bir klima ile 
değiştirilmesi (S21) ileri analizlerden hariç edilmiştir. Cam sisteminin iyileştirilmesi, ilkten beşinci 
seviyeye kadar (S7-S11) global maliyeti ve BET'ni düşürmektedir. Altıncı ve yedinci seviye cam 
iyileştirmeleri (S10-S11), S9 ile karşılaştırıldığında daha fazla global maliyete sahip, bu nedenle, çoğul 
önlemlerin global maliyete karşı birincil enerji tüketim grafiğinde daha düşük noktaya ulaşmaya yol 
açmayacak ve bu yüzden ileri analizlerde göz ardı edilmelidir. Böylece gerekli simülasyon sayısı 
önemli ölçüde azaltılmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Tekil önlemler için global maliyet ve birincil enerji tüketimi grafiği. 
 
 
İyileştirme paketlerini tanımlamak için tekil önlemler birleştirilmiştir. Simülasyon sayısını azaltmak için 
önce mimari ve mekanik sistem kombinasyonları tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Bu durumda, mimari 
iyileştirme önlemleri, daha önce belirtildiği gibi sadece cam sistemi değişiklikleriyle sınırlı olmaktadır. 
Mimari ve mekanik kombine önlemlerden altı senaryo Ekonomik olarak Uygun Çoğul Önlemler 
(EUÇÖ'ler) olarak tanımlanabilir. EUÇÖ senaryolarının özellikleri Tablo 3'te verilmiştir. Genel olarak, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci seviye cam sistemi değişiklikleri, birinci soğutma sistemi geliştirmesi 
olsun veya olmasın, merkezi yoğuşmalı kazan uygulaması ile birleştiğinde, yenileme önlemleri 
alınacaktır. Ayrıca, EUÇÖ global maliyeti yaklaşık %25 ve BET'yi yaklaşık %42 azaltmaktadır (Tablo 
3). 
 
 
Tablo 3. EUÇÖ'leri oluşturan enerji verimliliği önlemleri. 
 

 Enerji Verimliliği Önlemleri 
(Mimari) 

Enerji Verimliliği Önlemleri 
(HVAC) 

P25 3. Cam (S7) Yoğuşmalı Merkezi Kazan (S18) 
P26 4. Cam (S8) Yoğuşmalı Merkezi Kazan (S18) 
P27 5. Cam (S9) Yoğuşmalı Merkezi Kazan (S18) 
P37 3. Cam (S7) Yoğuşmalı Merkezi Kazan + Çiller COP = 3.5 (S18 + S20) 
P38 4. Cam (S8) Yoğuşmalı Merkezi Kazan + Çiller COP = 3.5 (S18 + S20) 
P39 5. Cam (S9) Yoğuşmalı Merkezi Kazan + Çiller COP = 3.5 (S18 + S20) 

 
Daha sonra, EUÇÖ'e aydınlatma sistemi iyileştirmeleri eklenmiş ve sonrasında kombinasyonlara PV 
eklenmiştir. İlgili çoğul önlemler için benzer analizler yapılmakta ve bu işlemler için gerekli global 
maliyete karşı birincil enerji tüketimi grafiği çizilmektedir. Aydınlatma sistemi değişikliği ve PV 
sisteminin EUÇÖ'e uygulanmasıyla, yaklaşık 375 TL.m-2 global maliyete ve ortalama olarak 42.5 
kWh.m-2 BET'ne ulaşmak mümkündür. Daha önceki durumlara benzer olarak, bu kombinasyonlar 
grafiğin en düşük noktasına yer almaktadır, bu nedenle bu bina için uygun maliyetli önlemler olarak 
tanımlanabilirler. Mevcut bina için %70 BET tasarrufu ve yaklaşık %37 global maliyet tasarrufu 
sağlanabilmektedir. 
 
En uygun maliyetli senaryoların ilk yatırım maliyeti ve daire başına maliyeti Tablo 4'te belirtilmiştir. 
Görüldüğü üzere, her durumda her mal sahibinin katkısı makul fiyattan daha fazladır. Bu nedenle, 
adım adım yenilemeler yapmak için hepsinin analiz edilmesi gerekir. Tüm senaryolarda on yıldan az 
geri ödeme süresi bulunmaktadır. 
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Tablo 4. Daire başına en uygun maliyetli senaryoların ilk yatırım maliyeti ve geri ödeme süresi. 
 

Optimum Senaryo İlk Yatırım Maliyeti (TL) Daire Başına Maliyet (TL) Geri Ödeme Süresi (yıl) 
P25+LED+PV 131,355.91 13,135.59  9.73 
P26+LED+PV 132,903.79 13,290.38  9.80 
P27+LED+PV 133,083.78 13,308.38  9.80 
P37+LED+PV 95,268.51 9,526.85  7.89 
P38+LED+PV 96,816.39 9,681.64  7.98 
P39+LED+PV 96,996.38 9,699.64  8.00 

 
Soğutma sistemi iyileştirmeleri içermeyen senaryolar (P25 + LED + PV, P26 + LED + PV ve P27 + 
LED + PV) beş kademe (Tablo 5), geri kalan senaryolar altı kademe (Tablo 6) içermektedir. Bir yıllık 
erteleme, ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirmelerine uygulanmıştır. 
 
 
Tablo 5. 5 kademeli adım-adım senaryolar için kademelerin tanımı 
 

Adım 
No. 

Senaryo 1 Yıl 
Daire Başına 
Maliyet (TL) 

Adım 
No. 

Senaryo 2 Yıl 
Daire Başına 
Maliyet (TL) 

1 Cam ve aydınlatma 0 1620-1790 1 1/3 PV entegrasyonu 0 1817.2 
2 Merkezi Isıtma sistemi 2 2456.54 2 1/3 PV entegrasyonu 1 1817.2 
3 1/3 PV entegrasyonu 3 1817.2 3 1/3 PV entegrasyonu 2 1817.2 
4 1/3 PV entegrasyonu 4 1817.2 4 Merkezi Isıtma sistemi 4 2456.54 
5 1/3 PV entegrasyonu 5 1817.2 5 Cam ve aydınlatma 5 1620-1790 

 
 
Tablo 6. 6 kademeli adım-adım senaryolar için kademelerin tanımı 
 

Adım 
No. 

Senaryo 1 Yıl 
Daire Başına 
Maliyet (TL) 

Adım 
No. 

Senaryo 2 Yıl 
Daire Başına 
Maliyet (TL) 

1 Cam ve aydınlatma 0 1620-1790 1 1/3 PV entegrasyonu 0 1817.2 
2 Merkezi Isıtma sistemi 2 2456.54 2 1/3 PV entegrasyonu 1 1817.2 
3 Soğutma sistemi 4 3608.74 3 1/3 PV entegrasyonu 2 1817.2 
4 1/3 PV entegrasyonu 5 1817.2 4 Merkezi Isıtma sistemi 4 2456.54 
5 1/3 PV entegrasyonu 6 1817.2 5 Cam ve aydınlatma 5 1620-1790 
6 1/3 PV entegrasyonu 7 1817.2 6 Soğutma sistemi 7 3608.74 

 
 
Birincil enerji tüketimi sonuçlarına bakıldığında birinci senaryonun uygulaması ile ilk kademelerde 
daha fazla birincil enerji tasarrufu sağlanacağı görülmektedir. İkinci senaryoya bakıldığında PV 
sisteminin kendi içinde kademeli uygulaması bittikten sonra pompaların tükettiği enerjiyi en aza 
indirerek ısıtma sisteminin merkezi sisteme çevrilmesi ve yenilenmesi ile daha efektif bir tasarruf 
sağlanmaktadır. Şekil 4 ve 5 EUÇÖ’in kademeli uygulanmalarının birincil enerji üzerindeki etkiyi 
göstermektedir. 
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Şekil 4. Birinci senaryo uygulanması durumunda Brincil Enerji Tüketimi değişimi. 
 
 

 
 

Şekil 5. İkinci senaryo uygulanması durumunda Brincil Enerji Tüketimi değişimi. 
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Tanımlanan bu kademeli senaryoların global maliyeti ve BET’leri arasında çok az bir fark vardır. Genel 
olarak, tüm hesaplama döneminde ortalama 47-57 kWh.m-2 BET'ne ve 385-395 TL.m-2 global 
maliyetine sahiptir. Bu senaryoların global maliyete karşı birincil enerji tüketim grafiği üzerindeki 
konumları maliyet optimum yenileme senaryoların konumu ile kıyaslandığında, hesaplama döneminde 
global maliyet tasarrufunde sadece %8 oranında ve BET’te yaklaşık %7 oranında büyüme gösterdiğini 
görünmektedir. Bu büyüme, adım adım senaryoların global maliyet ve BET tasarrufu sırasıyla %30 ve 
%63 olan ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeyde olduğu görünmektedir (Şekil 6).  
 

 
 

Şekil 6. Tüm süreçi içeren global maliyete karşı birincil enerji tüketim grafiği. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Binaların enerji performansının iyileştirilmesinde mevcut durum hem AB üye ülkelerinde hem de ilişkili 
ülkelerde AB hedeflerinden çok uzaktır; çünkü hedefin yaklaşık yarısına ulaşan yenileme oranları,  
hala çok düşüktür. Mevcut binaların derin tadilatlarının önündeki ana engellerden biri finansal 
kaynaklardaki eksikliklerdir. AB üyelik sürecindeki Türkiye’de, bina enerji performansının 
iyileştirilmesine ilişkin pek fazla eylem ve teşvik bulunmamaktadır. En yaygın yenileme işlemi, tek 
teşvik seçeneği olan duvar destekli yalıtım uygulamasıdır, . Ancak yalıtım iyileştirmeleri, enerji 
tüketiminin sadece küçük bir kısmını azaltabilir ve hatta bazen soğutma enerjisi tüketimini 
artırabileceğinden, özellikle yüksek iç kazanımlara sahip binalarda zararlı hale gelebilir. Bu çalışma, 
mülk sahiplerini finansör olarak iyileştirme eylemlerine katılmaya teşvik ederek yenileme faaliyetlerinin 
uygulanabilirliğini arttırmaya yönelik bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 
yerel piyasa koşullarını dikkate alan ulusal maliyet optimizasyon metodolojilerinin geliştirilmesi için 
uygun global maliyet hesaplama yöntemi ile bir örnek süreç sunulmuştur. Ek olarak, anlık ve kademeli 
yenilemeler için uygun maliyetli hesaplama yöntemlerinin adaptasyon süreci, ulusal bir referans binası 
olarak tanımlanan, Türkiye'nin sıcak nemli bölgesinde yer alan bitişik nizam bir konut binasında analiz 
edilmiştir. 
 
Çalışmanın sonuçları, bir binanın enerji sistemlerinde ileri teknoloji gelişmelere sahip olmasa bile, 
Türkiye'deki konutlarda %75'ten fazla birincil enerji elde etmenin ve %33'ten fazla global maliyet elde 
etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu senaryolar CO2 emisyonunu %70'den yüksek 
oranlarda azaltabilir. Bu yenileme işlemlerinin tümü 10 yıldan az geri ödeme süresine sahiptir. Böyle 
bir işlem daire başına en az 9527 TL başlangıç yatırım maliyetine sahiptir. Bu maliyet, kademesiz 
uygulanması halinde, hane halkların yıllık gelirleriyle karşılaştırıldığında çok büyük bir miktar olduğu ve 
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karşılanması büyük bir bütçe gerektirdiği için mülk sahiplerinin çoğu için kabul edilmemekte ve 
karşılanamamaktadır. Bu nedenle, bu işlemler uygulanabilir kılmak için, çok adımlı veya kademeli 
senaryolar kullanmak gerekir. Bu tür senaryolarla, başlangıçtaki yatırım maliyetini her adım için daire 
başına yıllık yaklaşık 2310 TL'ye düşürmek mümkündür. Ortalama hane halkı geliri için ulusal 
istatistiklere dayanarak, bu miktarın yıllık makul bir ödeme miktarı olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu 
durumda, birincil enerji ve global maliyet tasarrufunun miktarı sırasıyla yaklaşık %65 ve %30'dan fazla 
olacaktır. Ulusal düzeyde yıllık yenileme oranındaki artıştan kaynaklanan faydalarla karşılaştırıldığında 
tasarruflardaki düşüş miktarlarını ihmal edilebilir kadar az olduğunun kanaatine varılmaktadır. 
 
Kesin bir sonuç elde etmek için, analizleri farklı bina tipleri de dâhil olmak üzere daha ileri çalışmalar 
ile desteklemek gerekir. Ayrıca, geliştirilen hedefler daha fazla araştırma yaparak uygulanabilir. 
Örneğin, benzer bir yöntem, optimal maliyet seviyesinden ziyade neredeyse sıfır enerji tüketen 
binalara yapılan tadilatlarda uygulanabilir. En yaygın yenileme önlemleri, farklı iklim bölgelerinde 
bulunan her türlü binada daha yüksek enerji performansına ulaşmak için yetersiz olabilir. Enerji 
tüketimini yeterince azaltmak için binaların enerji sistemlerinde gelişmiş iyileştirmeler yapılması 
gerekecektir. Bu tür yenileme önlemleri genellikle çok pahalıdır, ancak sahipler için kabul edilebilir 
olması için adım adım yenileme yoluyla araştırılmalıdır. 
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Üniversitesi Yapı Bilimleri Programı’nda “Türkiye’deki Konut Binalarının Enerji Etkin İyileştirmesi İçin 
Ekonomik Olarak Uygulanabilir Çözümlerin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım” adlı çalışma ile Prof. 
Dr. A. Zerrin Yılmaz danışmanlığı altında tamamlamıştır. Araştırma ve çalışma alanları, yaklaşık sıfır 
enerji bina (nZEB), optimum maliyet analizleri, iç çevre kalitesi (IEQ), binalarda enerji verimliliği ve 
mevcut binaların enerji etkin iyileştirmesi olarak tanımlanabilir. 2002-2011 yıllar arasında baş mimar ve 
baş araştırmacı olarak iki farklı mimari-mühendislik danışmanlık şirketlerinde çalışmış ve bu müddette 
200’ü aşkın projede yer almıştır. 2011-2016 yıllar arasında üç farklı araştırma projesinde ve çeşitli 
LEED ve BREEAM projelerinde yer almıştır. 2016 yılından beri Özyeğin Üniversitesinde Doktor 
Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
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1979 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi’nde 
görev yapmakta olan, 1983-1984 yılları arasında “Lawrence Berkeley Laboratory Passive Solar 
Group” ile çalışan ve 1993 yılından beri İTÜ'de aynı birimde görevini profesör olarak sürdüren A. 
Zerrin Yılmaz’ın enerji etkin tasarım, bina fiziği, yeşil bina, yeşil yerleşim, bina enerji simülasyonu ve 
enerji modelleme, iklimsel konfor, binalarda güneş enerjisi kullanımı ve yoğuşma kontrolü konularında 
ulusal ve uluslararası 100 den fazla yayını, ulusal ve uluslararası araştırmaları, yürüttüğü yüksek 
lisans ve doktora tezleri ve bu alanlarda uygulamaları bulunmaktadır.  Binalarda enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı, bina enerji modelleme ve enerji etkin iyileştirme gibi 
alanlarda çeşitli ulusal projeler ve AB projeleri dahil uluslararası projelerde çoğunlukla yönetici olarak 
yer almıştır. Bu alandaki CITYNET AB projesi Avrupa Komisyonu tarafından star projeler arasına 
alınmıştır. Binalarda Enerji Performansı hesaplama yöntemi araştırmasında BEP-TR hesaplama 
yönteminin net enerji hesaplama modülünü geliştiren grubun koordinatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca, 
Türkiye için konutlara yönelik yeşil bina sertifikalandırma sisteminin oluşturulmasında, enerji verimliliği 
kredilerinin belirlenmesi ve farklı konut tipolojileri için referans binaların tanımlanması konusunda 
görev yapmıştır. EPBD-Recast kapsamında AB ülkelerinde Referans Bina çalışmaları yapmak üzere 
kurulmuş TASK-FORCE1 ekibinin Türkiye’den davetli üyesi olarak görev yapmıştır. REHVA 
bünyesinde Akdeniz ülkeleri için yaklaşık sıfır enerji bina seviyelerinin belirlenmesi için oluşturulmuş 
çalışma grubu içerisinde yer almıştır. Eskişehir Kocakır Mevkii'nde yer alan ve 80 bin nüfus için 
öngörülen "sıfır enerjili ve sıfır atıklı ekolojik yerleşme biriminin planlanması" araştırmasının İTÜ adına 
yürütücülüğünü yapmıştır. 
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Mimarlık Bölümü’nde bitirmiştir. 2006-2012 yıllar arasında mimar olarak mimari-mühendislik 
danışmanlık şirketlerinde çalışmıştır. 2014'te Politecnico di Torino’da, Technology Energy Building 
Environment (TEBE) araştırma ofis’inde çalışmalarını sürdürmüştür. 2015 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nde yüksek lisansımı çevre kontrolü ve yapı teknolojisi bölümünde bitirmiş olup ve 2016 
İTÜ'de “Yapı Bilimleri” doktora programında tez aşamasında olarak devam etmektedir. 2015’den 
başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İTÜ ile birlikte yürüttüğü “Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ekolojik Yerleşme Birimi Standardı Geliştirilmesi ve 
Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kocakır Mevkisinde Pilot Uygulama Yapılmasına İlişkin Ortak Hizmet 
Uygulaması Protokolü” projesinde yer almıştır. 2016-217 da Kadirhas üniversitesinde ders başı ücretli 
öğretim görevlisi ve 2017 yılından bu tarafa Maltepe üniversitesinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.  
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