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- Özellikle bu yaz tüm yüksek
katlı binalarda bir yalıtım sefer-
berliği dikkat çekiyor. Ne oluyor?
Enerji verimliliği, binalara enerji
kimlik belgesi adı altında cepleri-
mizden para mı alınıyor?

- Öncelikle gözlemlediğiniz sü-
recin olumlu olduğunu belirtmek
gerekir. Enerjinin verimli ve etkin
kullanYlmadYğY, kaynaklarYn çarçur
edildiği bir ekonomik sistemin sü-
regeldiği ülkemizde çok geç de olsa
enerji verimliliği alanYnda bazY
adYmlar atYlmaya başlanYldY. ÇYkan
“Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Bi-
nalarda Enerji PerformansY Yönet-
meliği” ile başlayan süreç olumlu-
dur. Dikkatinizi çeken “mantolama”
işlemlerinin çoğunlukla özel mülki-
yetteki halka ait binalarda olduğu,
kamu kurum ve kuruluşlarYnda böy-
lesine yaygYn bir çalYşmanYn olma-
dYğYnY eklemek gerekiyor. Ne yazYk
ki çYkarYlan kanun, tüzük ve yönet-
meliklerde kamu binalarY genellikle
kapsam dYşY bYrakYlYr veya devlet ku-
rumlarYna yönelik bir zorlama yok-
tur. Tabii böyle bir durumda ister
istemez şöyle bir soru akla geliyor.
İyi bir düzenleme ise kamunun ön-
ce kendinden başlamasY ve örnek
olmasY gerekmez miydi? Enerji ve
Tabii Kaynaklar BankalYğY ve ener-
ji verimliliği çalYşmalarYnY koordi-
ne eden Elektrik İşleri Etüt İdare-
si’ne (EİEİ) ait binalarda da bu ça-
lYşmanYn yapYldYğYnY görmek istiyo-
ruz. Alman kimya devi BASF ön-
ceki yYllarda üretimine başladYğY ye-
ni yalYtYm malzemesi, Almanya’da
önce kamu mülkiyetinde olan 8 bin
lojmanda uygulanmYştY. Bu örneğin
ülkeyi saran TOKİ uygulamalarYnda
hiç dikkate alYnmamasY enerji ve-
rimliliği açYsYnda önemli bir eksik-
liktir. Öyle ya da böyle eleştirilecek
yanlarY olsa da enerjinin etkin, ve-
rimli kullanYmY yönündeki bu adYm-
lar önemlidir.

- Enerjinin etkin ve verimli
kullanımı için göze çarpan bu
seferberlik nereden çık-
tı?

- Enerji talebinin
yüzde 70’ini ithalat ile
karşYlayan ülkemizde
giderek kabaran enerji
faturasY, yeni enerji
kaynağY da denilen
enerjinin etkin ve ve-
rimli kullanYmY alanYn-
da çalYşmalara hYz ve-
rilmesine neden oldu.
YanlYş bir ifade olsa
da enerji tasarrufu,
karar vericilerin baş
gündem maddesi ol-
du. Enerji Verimlili-
ği Kanunu, Yenile-
nebilir Enerji Hak-
kYnda Kanun, Bina-
larda Enerji Perfor-
mansY Yönetmeliği
ve buna benzer çok
sayYda mevzuat
birbiri ardYna gün-
demimize oturdu.

Ülkemizde enerjinin yaklaşYk yüzde
35’i, toplam elektrik tüketiminin ise
yaklaşYk yüzde 40’Y binalarda kulla-
nYldYğYndan binalarla ilgili uygula-
malar enerji verimliliği ve enerji fa-
turasYnYn düşürülmesi açY-
sYndan ciddi önem taşY-
maktadYr.

- Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeli-
ği ve binaların enerji
kimlik belgesi nedir? Bi-
nalarda kim sorumlu-
dur?

- Enerji Verimliliği
Kanunu yanYnda BayYn-
dYrlYk ve İskan BakanlYğY
ilki 5 AralYk 2008 tarihli
Resmi Gazete’de yayYm-
lanan ve ikincisi revize
edilerek 1 Nisan 2010 ta-
rihli Resmi Gazete’de
yayYmlanarak yürürlüğe
giren “Binalarda Enerji
PerformansY Yönetmeli-
ği” ile binalarda enerji
verimliliği uygulamala-
rYna ilişkin olarak geç de
olsa bir adYm atYlmYş ol-
du. Enerji ve Tabii Kay-
naklar BakanlYğY verile-
rine göre, ülkemizde
2006 yYlYnda yaklaşYk
93 milyon ton petrole
eşdeğer birincil enerji
tüketilmekte ve bu tüketim her
yYl yüzde 5 civarYnda bir hYzla art-
maktadYr. Tüketilen bu enerji ağYr-
lYklY olarak üç ana sektörde, sanayi-
de, binalarda ve ulaşYmda kullanYl-
maktadYr. Binalar da bu tüketimden
yüzde 30 pay almaktadYr ve bu ener-
ji YsYtma, aydYnlatma, soğutma ve
elektrikli cihazlarYn çalYştYrYlmasY
amacY ile kullanYlmaktadYr. Bu alan-
daki mevzuat düzenlemeleri bütün-
lüklü olarak yapYlma-
ya gayret

edilmekte ve oldukça geniş bir yel-
pazede yönetmelik ve tebliğ çalYş-
malarY yapYlmaktadYr. YapYlan he-
saplamalara göre binalarYn, yönet-
melik çerçevesinde inşa edilmesi ve

dönüştürülmesi durumunda enerjide
yüzde 50 tasarruf sağlanacağY ön-
görülmektedir. AdY geçen yönetme-
lik gereğince binalarYn “enerji kim-
lik belgesi”ne sahip olmalarY zorun-

lu hale gelmektedir. Konut alYr-
ken “oda sayYsY-
nYn kaç olduğu,
banyoda küvet
var mY” gibi
araştYrmalarYn
yanYnda artYk bi-
nanYn enerji kim-
lik belgesine de
bakYlmasY gere-
kecek. Bu belge
de asgari olarak
binanYn enerji ih-
tiyacY ve enerji tü-
ketiminin sYnYf-
landYrYlmasY, yalY-
tYm özellikleri,
YsYtma-soğutma
sistemlerinin ve-
rimleri ile ilgili

bilgileri içerecek. Beyaz eşyalarda
olduğu gibi binalarda A’dan, G’ye
kadar sYnYflanacak. Enerjiyi en ve-
rimli kullanan, tasarruflu ve sera ga-
zY salYmY düşük konutlar A sYnYfY,
enerjiyi çarçur eden ve sera gazY sa-
lYmY yüksek konutlar ise G sYnYfY ola-
rak tanYmlanacak. Bu durumda do-
ğal olarak A sYnYfY binalar tercih edi-
lecektir. Bu belgenin saklanmasY,
gizlenmesi de söz konusu değildir.
Belgenin bir örneği binanYn görü-
nür bir yerine asYlacaktYr. Bu işler-
den bina sahipleri, yöneticiler ve yö-
netim kurullarY sorumlu olacaktYr.

- Hangi binalar için enerji
kimlik belgesi zorunludur?

- Yönetmelik ilk aşamada yeni
binalar için zorunluluk getirmekte-
dir. Kimliği olmayan binalar ruhsat
alamayacaktYr. Mevcut binalarYn ise
2017’ye kadar sisteme katYlmasY ge-
rekmektedir.

Orhan ÖRÜCÜ
Elektrik Mühendisi S ORUN S ÖYLE YELİM
Binalarda Enerji Kimlik Belgesi nedir?

- Binamız eski ne yapmamız gerekiyor?

- Bu konu çerçevesinde eski binalarda en önem-
li unsur YsY yalYtYmY olacaktYr. Günlük dilimize yer-
leşen tabir ile “mantolama” uygulamasY daha önem
kazanacaktYr. UygulamanYn baş-
ladYğY bir iki sene içinde binala-
rYna mantolama yapanlarYn YsYt-
maya harcadYklarY paranYn yüzde

50 oranYnda düştü-
ğü görülmektedir.
Türkiye’de 15
milyon konutun
yalYtYmsYz oldu-
ğu tahmin edil-
mektedir. Or-
talama metre-

karesi 30-40
TL arasY deği-
şen bir mali-
yetle yaratYla-
cak değeri he-
saplamaya çalYşacak olursak; ya-
lYtYmsYz binalarYn yalYtYmlY hale
getirilmesi 50 milyon dolarlYk
bir pazar ve 40 bin kişilik bir is-
tihdam ortaya çYkaracaktYr. Ba-
zY bankalar yalYtYm için özel
kredi uygulamalarYna da baş-
lamYş bulunmaktadYrlar. Bu
kampanyalarda belirlenmiş
bayilerden yalYtYm işinin yap-
tYrYlmasY durumunda 12 aya

kadar komisyonsuz 0 faizle kredi uygulamasY bu-
lunmaktadYr.

Ülkemiz alYşkanlYklarYna bakarsak bilen ya da
bilmeyen herkesin akYn edeceği ve birçok kişinin
mağdur edileceği bir pazar oluşacağY endişesi hak-
sYz sayYlmaz. Zorlukla kazanYlan birikimlerin heba
olmamasY için bazY noktalara dikkat edilmesi gere-
kiyor. İlki mantolama alanYnda deneyimli bir projeci
ve danYşman ile çalYşarak ihale dosyasY hazYrlamak.
İkincisi de işi gerçekten deneyimi olan ve CE bel-
geli malzeme kullananlara yaptYrmak. Piyasada çok
sayYda malzeme çok sayYda uygulayYcY oluştu. İyi bir
proje ve danYşman ile doğru bir cephe metrajY çYka-
rYlmasY, doğru bir maliyet, iyi ve doğru malzeme se-
çimi ve iyi bir işçilik ortamY yaratYlYr. BinanYn tüm

dYş cephesi yalYtYlmalY, kullanYlacak malzemenin
yoğunluğu 30’un altYnda olmamalYdYr. BayYndYrlYk
BakanlYğY kendi işlerinde bu yoğunluğu 32 olarak
belirlemektedir. Malzemenin kalYnlYğY hesap sonu-
cu bulunmakta ise de 5 cm’nin altYna düşülmeme-
lidir. Enerji kimlik belgesini kimlerin vereceği yö-
netmelikte ayrYntYlY şekilde tanYmlanmYştYr. İşlem-
lerin bu belgeye sahip kişilerce yapYlmasY gerek-
mektedir. Bu da belki hayatYnda ilk defa böyle bir
işle karşYlaşacak bina sahiplerinin hak ve menfaat-
lerini korumaya yardYm edecektir.
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