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BİNALARDA , ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ VE KULLANIM 

ALANI BAŞINA DÜŞEN YILLIK SERA GAZI  MİKTARININ BİR 

REFERANS ÖLÇEĞİ İLE  SINIFLANDIRILMASINININ YAPILDIĞI  

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN 2010 -2020 YILLARI ARASINDAKİ 

GELİŞİMİ 

 

Hatice Nüket AKINCI 

ÖZET: 

          Binaların enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması , yalıtım özellikleri , aydınlatma bilgileri 

ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge olarak tanımlanan Enerji Kimlik 

Belgesinin düzenleme  işi ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına internet erişimi sağlanarak BEP –TR yazılım 

proğramı üzerinden yapılır. 1 Kasım 2017 tarihinde Bep TR 1. Versiyonu yürürlükten kaldırılarak   Bep 

TR 2. Versiyonu  uygulamaya konumuştur. 5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan ,Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi 

(EKB) almasını ,yasal olarak zorunlu kılmakta olduğundan;  01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı 

almış yeni binalar,  yapı kullanım izni (iskan) belgesi almak için Enerji Kimlik Belgelerininde o tarihten 

bu güne almışlardır. 

        Mevcut binaların tümü ise kanun gereği , 02.01.2020 tarihine kadar Enerji Enerji Kimlik Belgesini 

(EKB) almış olması gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) sınıflandırmaları A’dan G’ye kadar 

seviye belirtir. A sınıfı en verimli seviyeyi , G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Enerji 

Kimlik Belgesi (EKB) için eski binalarda bir sınıf zorunluluğu yoktur. Fakat yeni binalarda Enerji Kimlik 

Belgesi (EKB) için en az C sınıfında olma zorunluğu vardır. 

GİRİŞ: 

          Yapı malzemelerinde, gaz halindeki suyun yani buharın malzemelerdeki geçişi, havadaki nem 

miktarına ve hava hızına, sıcaklığa, güneş ışınımına, kısacası çevre koşullarına bağlıdır. Yalıtımla 

sağlanmaya çalışılan ısının korunması ile birlikte, yapı malzemelerindeki nemin de kontrol altına 

alınması, yalıtım performansı açısından önemlidir.  Yalıtım ısınma amaçlı tüketilen doğalgaz ve  

soğutmada da elektrik tüketim miktarında da düşüş sağlayarak, yalıtım öncesindeki  yüksek oranda 

HDD’ye ve CDD ye(ısıtma ve soğutmada derece gün sayısı)  olan bağımlılık azaltmaktadır.Bu sebepten 

binaların yalıtımı   %30 ve üzerinde enerjiden tasarrufu mümkün kılarken en önemlisi , bina içi nem 

konforunu da sağlamaktadır.   Mevcut binalarda Dış cephe mantolaması yaptırmayı düşünen veya 

yaptıran bina yönetimleri enerji tüketim sınıflarındaki iyileştirmeyi  ancak  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 

ile görebilirler. 

           Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg 

CO2/m2-yıl), Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen 

bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl) da yine enerji Kimlik belgeleri ile tesbit 

edilmektedir.  

Bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi – EKB Uzmanı bulunduran  yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik 

Danışmanlık (EVD) şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş 

sayılır. Mevcut yapıların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alırken dikkat etmesi gereken en önemli  

 konu belgeyi düzenleyecek kurumun seçimidir. Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 

düzenleyecek kurum  Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri  ve  SMM belgesine sahip olmanın 

yanında etüt proje eğitimli EKB uzmanları yeni / eski binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye 
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yetkilidir. Yeni binalarda ise; EKB Uzmanı olarak yetkilendirilmiş SMM  proje müellifleri  (EKB) 

Uzmanları Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleyebilir. 

   Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum ile ilgili ulusal ölçekte plan proje ve 

mevzuat çalışmalarının olduğu Binalarda Sera gazının ölçümlenmesi işi enerji kimlik belgesi ile 

yapıldığından 2011-2023 Türkiye iklim değişikliği Uyum stratejisi için durum analizi, tesbitler ve 

bulgular için başvuru belgesi yine EKB belgeleridir. Enerji Kimlik Belgesinin binalarda alınmasının 

enerji verimliliğini artıracağı da artık bilinmektedir. 

Çizelge-1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planında  Binalarda Enerji Veimliliği için 

ENERJİ ETKİN VE ÇEVREYE DUYARLI YAPILAŞMA sloganlı AMAÇ5  Tablosu 
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Çizelge-1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planında  Binalarda Enerji Veimliliği için 

hazırlanan tablo da : 

Yapıların enerji kimlik belgesi alması sağlanarak,  binaların daha enerji verimli hale geleceği 
hedeflenmektedir. 
Mevcut Durumda: 
-Kümülatif olarak  EKB alan bina sayısı 916.000 adet, 
-Kümülatif olarak A,B,C Sınıfı EKB alan bina sayısı 813.077 adet , 
-EKB Alan binalarda Kümülatif olarak yenilenebilir enerji kullanan bina sayısı 30.275 adet, 
-Kümülatif olarak  yetkilendirilen  EKB uzman sayısı 5739 Kişi, 
-Ulusal Yeşil Bina Sertifikasına Sahip Bina Sayısı           – 
-Yeni inşa edilen konutların  ortalama enerji ihtiyacı kWh/m2-yıl 150  
Çizelge-1) e göre binalarda enerji verimliliğine ilgi ve farkındalık düşük olup mevcut binaların enerji 

verimli hale getirilmesi risk olarak tanımlanmıştır.Aynı çizelgede Yeşil Sertifika Sistemine geçiş 

stratejik olarak  daha  bulunmuştur. 

SONUÇ: 

            Yapılarda Enerji verimliliği konusunda önemli mesafeler alınmış ve binalarda minimum enerji 

performans gereklilikleri yönetmeliklerle  belirlenmiştir. Tüm binalara EKB zorunluluğunun gelmiş 

olması ,çeşitli yayın organları ile duyuruların yapılması da  konut sahiplerinin ilgisini ve duyarlılığını 

artırmıştır.Bu bağlamda hava kirleticileri yani evsel katı yakıt kullanımının önüne geçmenin yegane 

önlemlerinden biri de enerji performansı yüksek yalıtımlı binaların teşvik edilmesi sürdürülebilir çevre 

açısından artık zorunluluktur.Seragazı salımlarının  azaltılması ,Çevre ve tabiatın korunması iklim 

değişikliği ile mücadele herşeyden önemlisi enerji etkin çevre ile uyumlu ve duyarlı yapılaşma ,tüm 

inşaat yapım ve katılım  bileşenleri ile güvenli konutlar misyonu sürdürülebilir çevreyide sağlayacaktır. 
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