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ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Ülkemizde; tüketilen enerjinin 1/3’ü binalarda tüketilmektedir.

Binalarımızda enerjinin %85’i bina kullanımı sırasında tüketilmektedir.

Binalarımızda tüketilen enerjinin;

%65’i ısıtma soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerinde,

%20’si aydınlatma sistemlerinde,

%15’i beyaz eşya ve elektronik cihazlarda vb sistemlerde tüketilmektedir.

Enerji yoğunluğunu düşürmek için enerji verimliliği programları

uygulamaktadırlar.

Bu programlar içerisinde en büyük potansiyel de binalar sektöründe

bulunmaktadır.



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Binalarda ısıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerindeki %50 ye

varan oranlarda enerji verimliliği ile;

Binalarda aydınlatma sistemlerindeki %20’ye varan oranlarda enerji

verimliliği ile;

Ülke enerji ihtiyacının %10’unu binalarda enerji verimliliği ile

azaltabiliriz.



ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Gelişmiş ülkelerin uygulamaları ışığında ve Türkiye pratikleri dikkate alınarak
hazırlanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Bina
sektörüne ve Bakanlığımıza şu yenilikleri ve görevleri getirmiştir:

• Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine uymayan yeni binalara ruhsat
verilmeyecek,
• Mevcut konutlarda ısı yalıtımı yapılması için, kat maliklerinin çoğunluk kararı
yeterli olacak,
• Binalarımızın “Enerji Kimlik Belgesi” olacak,
• Merkezi Isıtma Sistemli binalarımızda ısı kontrol cihazları kullanacağız,
• Kendi ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynağı veya verimli kojenerasyon sistemi
kullanımı özendirilecek,

Bakanlığımız Görevleri:
• Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği yayınlanması ve yürütülmesi,

• Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Gider Paylaşımı ile ilgili Yönetmelik yayınlanması
ve yürütülmesi.



- Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su

Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyetler;

A- Yönetmelik Çerçevesinde faaliyet gösterecek olan şirketlerin yetkilendirilmeleri

ve denetlenmeleri iş ve işlemleri yürütülmektedir.

B- Söz konusu şirketler faaliyetlerine başlamış olup, sürekli olarak Daire

Başkanlığımız tarafından takip edilmektedirler.

C- Şirketler ve şirketlerin uygulamaları ile ilgili tüzel ve gerçek kişilerden gelen

şikayetler incelenmekte,

D- Şirketler ve şirketlerin uygulamaları ile ilgili tüzel ve gerçek kişilerden gelen

sorunlara sorulara sürekli olarak görüş verilmekte,
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- Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su

Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyetler;

NOT: İki şirketin de başvuru incelemesi tamamlanmıştır. 

Ülke Genelinde Gider 

Paylaşımı yapabilecek 

şirketlerin yetkilendirilmeleri 

başvurularına göre 

yapılmaktadır. 

Şirketler Başkanlığımızca 

oluşturulan form ile 

incelenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzde 

makam oluru ile kurulan ve 

ayda bir kez toplanan 

komisyon tarafından şartları 

uygun olan şirketler 

yetkilendirilmektedir.
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- Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su

Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyetler;

Yetkili Şirketlerin İllere Göre Dağılımları

Şirketler yetkilerini faaliyet 

gösterdikleri iller için 

almaktadırlar.

Yetki Belgeli şirket olmayan 

illerde mevcut belgeleri ile 

faaliyetlerini o ildeki yetkililerini 

Bakanlığımıza bildirmek 

suretiyle sürdürebilirler.

Yetki Belgeli şirket olan illerde 

başka bir şirketin faaliyet 

gösterebilmesi için onun da 

yetki belgesi alması gerekir.
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- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında

yürütülen faaliyetler;

A- Yönetmelik Çerçevesinde faaliyet gösterecek olan eğitici kuruluşların

yetkilendirilmeleri ve denetlenmeleri iş ve işlemleri,

B- Söz konusu eğitici kuruluşlar faaliyetlerine başlamış olup, Daire Başkanlığımız

tarafından takip edilmektedirler.

C- BEP-TR Programının işletimini sağlamak (EKB Uzmanlarına kullanım yetkisi

vermek, veri bankasını ve sistemi takip etmek, vb)

Ç- EKB Uzmanları ve EKB Düzenlemeye Yetkili Şirketler ve şirketlerin

uygulamaları ile ilgili tüzel ve gerçek kişilerden gelen şikayetler incelenmektedir,

D- EKB Uzmanları ve EKB Düzenlemeye Yetkili Şirketler ve şirketlerin

uygulamaları ile ilgili tüzel ve gerçek kişilerden gelen sorunlara ve sorulara görüş

verilmektedir.
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- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

EKB Uzmanları; eğitimlerini 

illerindeki veya bölgelerindeki 

eğitici kuruluşlardan alırlar.

Eğitici kuruluşların eğitimleri 

Bakanlık tarafından düzenlenir. 

Bu eğitim sonrasında Bakanlık 

tarafından yetkilendirilirler.
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- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Eğitici kuruluşun 

eğitim yapabilmesi 

için bünyesinde en az 

2 adet Eğitici 

bulunması gerekir.

Türkiye genelinde 

talep olması halinde 

Eğitici eğitimleri 

Bakanlık tarafından 

düzenlenir.
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- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Eğitici Kuruluş DağılımıEğitici kuruluşlar; her 

eğitimlerini Bakanlığa 

bildirmek zorundadırlar.

Eğitim sınav soruları Bakanlık 

tarafından Eğitici kuruluşa 

gönderilir.

Eğitimler yetki aldıkları illerde 

düzenlenebilir.

Bakanlık tarafından MMO, 

EMO, MO, İMO ve EVD 

Şirketlerine Eğitici Kuruluş 

Yetki Belgesi verilmiştir.
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- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Eğitici Dağılımı

Eğitici kuruluş her eğitimde 

görev alacak eğiticilerini 

Bakanlığa bildirirler.

EVD Şirketleri bünyesinde 

yer alan Eğiticiler aynı 

zamanda EKB Uzmanı 

olurlar.

Eğiticiler, Eğitici kuruluşun 

yetki aldığı diğer illerde de 

eğitim verebilirler. 

Eğiticiler, aynı anda birden 

fazla eğitim noktasında 

eğitim veremezler.
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- BEP-TR Programındaki Gelişme;

- 01.01.2011 tarihinde program kullanıma açılmıştır.
- 15.11.2011 tarihi itibarıyla 28 adet güncelleme yapılmıştır.

EKB Uzmanları bir firma 

üzerinden EKB 

üretebilirler.

Eğitici kuruluşlardan 

eğitim alıp, başarılı olan 

EKB Uzmanlarının 

bilgileri Bakanlığa 

gönderilir.

Bakanlık EKB 

Uzmanlarının BEP-TR 

Programını 

kullanabilmeleri için 

yetkilendirir.
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- BEP-TR Programındaki Gelişme;

Mevcut binalara EVD Şirketleri 

bünyesinde çalışan EKB 

Uzmanları, Yeni binalara Bina 

tasarımında görev alan EKB 

Uzmanları tarafından EKB 

üretebilirler.

Uygulamanın yeni binalarda 

zorunlu olmasından ve 2011 yılı 

içerisinde EVD Firmalarının 

yetkilendirilmesi EİE tarafından 

askıya alınmasından dolayı 

mevcut EKB uzmanlarının %98’i 

yeni binalar için yetki almışlardır.

Ancak, mevcut bina sayısının 

yoğunluğu dikkate alındığında 

EVD firmalarının sayılarının hızla 

artması gerekmektedir.

EVD:115, SMM:5248
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- BEP-TR Programındaki Gelişme;

EKB Uygulamasının başlangıcından sonraki süreçte üretilen EKB sayısı 5196’dır.
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- BEP-TR Programındaki Gelişme;

BEP-TR programında üretilen proje sayısının yoğunluğunun en büyük nedeni  

eğitimlerinde aynı program üzerinden veriliyor olmasıdır.

EKB üretiminin sayısının azlığı ise EKB’nin yapı kullanım izin belgesinin eki olmasından 

dolayıdır.
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- BEP-TR Programındaki Gelişme;

Üretilen EKB’lerin mevcut ve yeni bina 

dağılımlarındaki farkın sebebi mevcut binalarda 

EKB zorunluluğunun henüz başlamamış olmasıdır.
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- BEP-TR Programındaki Gelişme;

Üretilen EKB’lerin mevcut ve yeni bina 

dağılımlarındaki farkın sebebi mevcut binalarda 

EKB zorunluluğunun henüz başlamamış olmasıdır.
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- BEP-TR Programındaki Gelişme;

Yeni Binalarda C sınıfından daha kötü bina EKB 

üretilemeyeceğinden yüksek oranda C ve daha iyi sınıfta EKB 

üretilmiştir.

C sınıfından daha kötü üretilen EKB’ler mevcut binalara aittir.
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PROJELER

Projeler Ulusal Uluslar arası Devam Ediyor Tamamlandı Hazırlık 
Aşamasında

100 Kamu Binası  

Türk-Japon İşbirliği 
Projesi
(NEDO) 

 

2011 AB IPA Projesi  

SEI Teknik Destek 
Projesi 

 

(01.06.2011)

British Council
Projesi

 

(15.05.2011)

İngiltere Farkındalık
projesi 

 

Türk-Japon İşbirliği 
Projesi
(JICA) 

 

BM GEF-4 Projesi  
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