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ANKARA - Enerji
kaynaklarX konusunda
büyük oranda dXşa ba-
ğXmlX olan Türkiye, ulu-
sal faturayX düşürmek

amacXyla çok sayXda önlemi günde-
mine aldX. Bu kapsamda yeni yapXla-
cak binalarda Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) alXnmasX 1 Ocak 2011 tari-
hinden itibaren zorunlu kXlXndX. Mev-
cut binalarda ise XsXnma ve elektrik
masraflarXnXn düşürülmesi için kap-
samlX önlemler alXnmasX yasal hüküm
olarak getirildi. Buna göre, yalXtXmX ol-
mayan yeni binalara iskan
verilmeyecek. Enerji
Kimlik Belgesi’ni
2017 tarihine ka-
dar almayan ko-
nut sahiplerine ise
ciddi yaptXrXmlar
uygulanacak.

Türkiye’de
hemen herkesi ya-
kXndan ilgilendi-
ren yeni yasal dü-
zenleme ve berabe-
rinde getirilecek yeni
uygulamalarXn doğru
işletilmesi konusunda
karmaşa yaşanXyor. Bü-
yük bir pazar oluşmuş
durumda, bina sahipleri
gerekli yalXtXmX nasXl ya-
pacaklarXnX bilmiyor.
Konunun uzmanX Ma-

kina Mühendisleri OdasX
Enerji ÇalXşma Grubu
Üyesi Tülin Keskin,
Cumhuriyet Enerji’nin
sorularXnX yanXtladX.

- Yalıtım nedir?
Tülin Keskin: IsXnXn

tersi yönündeki akXşX ke-
sebilmek için tüm dünya-
nXn kullandXğX yöntem ya-
lXtXmdXr. Buna binalardaki
enerji verimliliğindeki bi-
rinci önlem de diyebiliriz.

- Isı yalıtım malze-
mesi seçerken nelere dikkak etmek
gerekiyor?

Tülin Keskin: Malzemenin ke-
sinlikle zehirli gaz çXkarmamasX ge-

rekiyor. İkinci olarak suya da-
yanXklX olmalX. Üçüncü

olarak ise kolay uy-
gulanabilir olmalX

ki maliyeti düşük ol-
sun. Bu özelliklerin bi-
raraya gelmesi lazXm.
BazXlarXnda bir özellik
varken diğeri olmaya-
biliyor. Bunun için kul-
lanXlacak yere göre se-
çim yapmak gerekir.
Örneğin bir konferans
salonunun duvarlarna
polystyrol köpük kul-
lanXlmasX doğru olmaz.

Bir yangXn olduğunda insanlar gazdan
boğulabilir. Uygulanacak yer konu-
sunda bilinçli olmak gerekiyor.

- Yalıtım yapmaya karar veren
bir bina yönetiminin ne yapması ge-
rekir?

Tülin Keskin: IsX yalXtXmXnda
çok ince detaylar var. Bu yüzden iyi

teknik ekibi olan, bilinçli bir firmadan
yardXm alXnmalX. Örneğin XsX yalXtX-
mXnda; balkon altlarX ya da pencere
pervazlarXnXn çevrilmesi gibi ince
noktalar var. Bu tür konulurda bilgi-
si ve deneyimi yoksa firmanXn, işi bir
usta anlayXşXyla yapXyorsa, bu ince de-
taylar XsX kaybXna neden olur. AynX
para harcanXr ancak aynX etki ger-
çekleşmez. Bu konuda eğitim almXş,
yetişmiş insanlar olmalX.

Ek vergi yok
- Yalıtım yaptırmayan binalar

için 2017’den sonra emisyon vergisi
alınacak mı?

Tülin Keskin: Şu an öyle bir şey
söz konusu değil. Türk halkX zaten zor
geçiniyor. Doğalgaz pahalX diye in-
sanlar sobalarXnX tekrar kurdu. Şimdi

bu insanlara “Evinize yalıtım yap-
tırmadığınız için size ceza veriyo-
ruz” denemez.

- EKB’de A’dan G’ye kadar sı-
nıflar var. Apartman sakinleri “Bi-
zim bina A olsun” şeklinde bir seçim
yapabiliyor mu?

Tülin Keskin: HayXr yapamX-
yor. “Daha fazla para veriyorum
benimki A olacak” denemiyor. Tür-
kiye’de TS 825’de belirtilmiş de-
ğerler var. Ülkemizde geçerli olan yö-
netmeliğe uygun bir bina yaparsanXz
D sXnXfX oluyor. Ancak A ile D ara-
sXnda yüzde 30 enerji tasarrufu farkX
var.

- Yalıtım yapılan binada kuze-
ye bakan daire ile güneye bakan
daire aynı parayı mı ödüyor?

Tülin Keskin: Tek bir uygulama
yapXlXyor ve maliyet daire sayXsXna bö-
lünüyor. Eğer uygulamanXn dXşXna çX-
karsanXz maliyet çok yükseliyor. Tek
bir daire olarak da yalXtXm yaptXrXla-
bilir ancak bana göre zor olur.

İklim ÖNGEL

A’dan Z’ye yalıtım
ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA VERİMLİLİK, YASAL ZORUNLULUK HALİNE GETİRİLDİ...
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- Doğru yalıtımı yapacak fir-
mayı nasıl bulabiliriz?

Tülin Keskin: Herhangi bir
inşaat, tadilat işi yapan bir firma
yerine, XsX yalXtXmX malzemesi sa-
tan ve mühendislik hizmetini
veren bir yerden hizmet alXnma-
sX lazXm. Doğru malzeme öneri-
si almak için de firma seçimi çok
önemlidir. Çok XsX alan yere
başka, çok yağmur yağan yere
başka çözümler bulunmasX la-
zXm. Malzemenin kalXnlXğX da
çok önemlidir. Her malzemenin
kendisine göre bir XsX geçirgen-

lik katsayXsX vardXr. Bu kat-
sayX malzemenin ne kadar
iyi olduğuyla ilgilidir. İyi
bir firma bu konuyla ilgili

bilgi verir. Prensipli bir fir-
ma, gününde başlayXp gü-
nünde işini bitirdiği tak-
tirde 10 günde yalXtmX ta-
mamlar. Firma şu sorula-
ra ayrXntXlX yanXt vermeli-

dir:
- IsX yalXtXmX ile binada he-

deflenen enerji tasarrufu nedir?

- YalXtXm için harcanan para ne kadar sü-
rede geri dönecek?

Binalarda geri dönüş kXsa sürede olmaz. Sa-
nayide enerji verimlilik projesi yaptXğXnXz za-
man bazen 6 ay, bazen 3 ay, bazense 20 gün-
de geriye dönüş olabilir. Çünkü sanayi sürek-
li çalXşXr. Binalarda ise XsX yalXtXmX çok avan-
tajlX olmasXna rağmen en aşağX 6-7 yXlda geri
dönüşü olur. Ancak konfor şartlarX değişir.

BinanXn iç sXcaklXğX ile duvarXndaki sXcak-
lXk arasXndaki fark 4 dereceden fazla ise bura-
yX isterseniz 30 derece XsXtXn, kesinlikle kendinizi
iyi hissetmezsiniz. Duvar sXcaklXğXnX ne kadar
oda sXcaklXğXna yaklaştXrXrsanXz konforunuz da
o kadar artacaktXr. Oda sXcaklXğXnda 1 derece
kazanmak amacXyla duvarlara yapXlacak yalX-
tXm yüzde 6-7’lik tasarruf sağlXyor.

- Yalıtım yapılmadan önce firma bize ha-
zırladığı projede ne kadar enerji tasarrufu
sağlanacağını söyleyebiliyor mu?

Tülin Keskin: En sağlXklXsX yakXt tüketi-
minin bilinmesi gerekiyor. Kaç kilowatt, kaç
metreküp harcanXyor bilinmesi lazXm. Geçen
sene 20 TL veriyordum, bu yXl 25 TL oldu di-
yerek ölçemezsiniz. Çünkü zam geliyor ve fi-
yatlar değişiyor. Tüketilen enerjinin birim
olarak takip edilmesi gerekiyor.

Sözleşme sağlam omalı
- Harcadığımız enerjiyi birim olarak

nasıl takip edebiliriz?
Tülin Keskin: YakXt tüketiminin hava

şartlarXyla karşXlaştXrXlmasX lazXm. Devlet Me-
teoroloji İşleri’nin internet sitesinde ‘derece
gün’ler gösteriliyor. Şehir şehir görülebiliyor. Ki-
şilerin kendilerinin bunu hesaplamasX zor. An-
cak Makina Mühendisleri OdasX’ndan yardXm
istenebilir. YalXtXm yapan firmayla imzalanan
sözleşmeye de birkaç yXl tasarrufumu görmek
istiyorum diye bir madde eklenebilir. “Derece
günlere ve hava şartlarına göre tüketimin ne
kadar azaldığını kontrol etmek istiyorum”
şeklinde bir madde sözleşmeye eklenebilir.

- Şirketlerin yaptıkları yalıtım için ver-
dikleri bir garanti var mı?

Tülin Keskin: Bina yönetiminin en az 5
sene garanti istemesi lazXm. Sözleşme mutlaka
yapmalXlar. Sözleşmeye garanti maddesinin
de koyulmasX gerekir.

- EKB alınacağı zaman süreç nasıl iler-
liyor?

Tülin Keskin: Bu iş için birtakXm firmalar
yetkilendirilmiş durumda. SXfXr binalarXn tapu-
sunu almadan önce EKB alXnmasX zorunlu. Di-
ğerlerinin ise 2017’ye kadar vakti var.

Yalıtımı uzmanı yapmalı

TülinKeskin



İZODER Başkan YardXmcXsX Er-
tuğrul Şen, yalXtXm sektörünün gi-
derek büyüdüğünü, kayXt dXşXlX-
ğX önlemek için çalXştXklarXnX
dile getirdi. Şen sorularXmXza şu
yanXtlarX verdi:

- Yalıtım ekonomisi ne bo-
yutta?

Şen: Türkiye’de yalXtXm pa-
zarXnXn büyüklüğü 5 milyar TL’yi
bulmaktadXr. Sektör büyümeye
ve gelişmeye acXk. Sektörün ci-
rosu son 9 yXlda 7 kat büyüyerek
2 milyar dolara ulaştX. Bu ra-
kamlar sektörün daha da büyü-
yeceğini gösteriyor.

- Yasanın çıkmasıyla sek-
törde istihdam artacak
mı?

Şen: Yasa ile
mevut binalara
Enerji Kimlik
Belgesi alma
zorunluluğu ge-
tiriliyor. 2017
yXlXna dek XsX
yalXtXmXna olan
talebin artacağX-
nX bunun da sek-
törde dolayXsXyla
i s t i h d a m d a
önemli öl-

çüde artXşa yol açağXnX düşünü-
yoruz.

- 2017’ye kadar ne kadar
binanın yalıtım yaptırmasını
öngörüyorsunuz?

Şen: Şu an Türkiye’de bulu-
nan 18 milyon binanXn ancak
yüzde 10’u yalXtXmlX. 2017’ye ka-
dar mevcut binalarXn en az yüz-
de 50’sinin yalXtXm yaptXracağX-
nX düşünüyoruz.

- Yalıtım yapabilmenin öl-
çütleri var mı, herkes bir firma
kurup sektöre girebilir mi?

Şen: Yasal bir kXsXtlama yok-
sa da özellikle büyük üretici fir-
malarla bayilik sisteminde çalX-
şacak küçük işletmeler için sek-

tör tecrübesi önemli bir kri-
terdir. İZODER olarak bir
firmanXn derneğimize üye
olabilmesi için mevzu-
atlara uygun olmak kay-
dXyla iki yXl bu sektörde
aktif olarak yalXtXm ile
ilgili bir ürün üretmesi,
satmasX veya uygula-
masX gereklidir. IsX, su,

ses, yangXn yalXtXmX ko-
nularXnda faaliyet gösteren

tüzel kişiliklerin üye-
lik için bazX

kriterle-
re uy-
m a s X
gere-
k i -
yor.

- Sizin bir denetim meka-
nizmanız var mı?

Şen: Sektörde kaliteli ürün-
lerle, kanun ve yönetmeliklere
uygun yalXtXm yapXlmasX başlX-
ca amacXmXz. Bu amaca uygun
olarak geliştirdiğimiz projelerde
denetim mekanizmasXnX devreye
sokmak için çalXşXyoruz. Örneğin
Türkiye’nin önde gelen bankalarX
ile yürüttüğümüz YalXtXm Kredisi
projelerinde uygulayXcX firma-
larXn projelerini İZODER’e gön-
dererek teknik açXdan uygunluğu
için onay almalarX zorunlu. Bu
onay olmadan banka krediyi ver-
miyor. Yine de uygulama sonrasX
oluşan anlaşmazlXklarda İZO-
DER teknik ekibi yapXlan uygu-
lamayX yerinde inceleyerek bi-
lirkişi görevi yapXyor.

- Sektöre ilişkin yeni yak-
laşımlarınız var mı?

Şen: Yeni projelerimiz sek-
törün gelişimine önemli katkX
sağlayacaktXr. BaşlattXğXmXz bir
proje ile sektörün nitelikli eleman
ihtiyacXnX karşXlamayX hedefli-

yoruz. Sektörün en büyük soru-
nu olan nitelikli eleman ihti-
yacXnXn karşXlanmasXna ola-
nak tanXyoruz. Bu proje
ile sektöre, standartla-
ra uygun eleman tes-
pitini yapacak olan
sXnav merkezini kur-
muş olacağXz. Mev-
zuata göre bu sertifi-
kaya sahip eleman ça-
lXştXrma zorunluluğu
2013 başXndan itibaren
denetlenmeye başlana-
caktXr. Bu tabii ki ya-
pXlan yalXtXm uy-
gulamalarX-
nXn kali-
t e s in i
ve ve-
rimli-
liğini
artXra-
caktXr.
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Enerji Kimlik Belgesi

‘Kayıt dışına
önlem alıyoruz’

Bina Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) nedir?

EKB, binanXn asgari olarak ener-
ji ihtiyacX, enerji tüketim sXnXflandXr-
masX, yalXtXm özellikleri, XsXtma ve so-
ğutma sistemlerinin verimi ile ilgili
bilgileri içeren belgedir. Bu belge ile
binanXn işletimi ve kullanXmX sXrasXnda
perfonmans ölçümü yapXlabilir. Bel-
ge aynX zamanda beyanname olarak,
enerji tüketim sXnXfXnX da gösterir.

Hangi binalar için EKB zo-
runludur?

EKB, Enerji Verimliliği Kanu-
nu’na göre;

- 01 Ocak 2011 tarihinden itiba-
ren yapX ruhsatXna başvurulan binalarda zorunlu olup,
yapX kullanXm belgesi aşamasXnda isteniyor.

- Mevcut binalarXn ise, 02 MayXs 2017 tarihine ka-
dar EKB almalarX zorunlu.

Hangi binalar için EKB zorunlu değil?
- Sanayi alanlarXnda üretim faaliyetle-

ri yürütülen binalar,
- KullanXm süresi iki

yXldan az olan binalar,
- Toplam kullanXm ala-

nX 50 metrekarenin altXnda
olan binalar,

- Seralar, atolyeler ve
münferit olarak inşa edilen
ve XsXtXlmasXna ve soğutul-
masXna gerek duyulmayan
depo, cephanelik, ardiye,
ahXr, ağXl gibi binalarXn EKB
almasX zorunlu değildir.

Mevcut binalarda
EKB düzenlemisi nasıl
olacak ve kullanılacak ?

- Mevcut binalar için,
yetkilendirilen “enerji ve-
rimliliği danışma şirket-
lerine” başvurularak MayXs
2017 yXlXna kadar EKB alXnabilir.

- EKB’nin binanXn tamamX için hazXrlanmasX
şarttXr. İstenirse kat mülkiyetine haiz her bir bağXm-
sXz bölüm veya farklX kullanXm alanlarX için ayrX ayrX
da düzenlenebilir.

Yeni yapılan binalarda EKB düzenlenmesi na-
sıl olacak?

- Yeni yapXlan binalarda EKB, binanXn projesini
hazXrlayan serbest mühendislik ve müşavirlik şirket-

lerinde çalXşan mimar ve mühendisler tarafXndan dü-
zenlenir.

- EKB’nin bir sureti bina sahibi, yöneticisi, yönetim
kurulu veya enerji yöneticisince muhafaza edilir. Bir
sureti da bina girişinde rahatlXkla görülebilecek bir yer-
de asXlX bulundurulur.

- EKB düzenlenme tarihinden itibaren 10 yXl süre
ile geçerlidir.

- BinanXn yXllXk enerji ihtiyacXnXn değişmesine yö-
nelik herhangi bir tadilat yapXlmasX halinde EKB, Bi-
nalarda Enerji Perfonmans Yönetmeliğine uygun
olacak şekilde 1 yXl içinde yenilenir.

- EKB’nin binalarXn veya bağXmsXz bölümlerin
alXm, satXm ve kiraya verme ile ilgili işlemlerinde dü-
zenlenmiş olmasX şartX aranXr. BinanXn veya bağXmsXz
bölümün satXlmasX veya kiraya verilmesi durumunda,
mal sahibi EKB’nin bir kopyasXnX alXcXya ya da kira-
cXya verir.

EKB bina ile ilgili hangi bilgileri içerir?
- Bina ile ilgili genel bilgiler,
- Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,

- BinanXn kullanXm ala-
nX(metrekare),

- BinanXn kullanXm
amacX,

- BinanXn XsXtXlmasX, so-
ğutulmasX, iklimlendiril-
mesi, havalandXrXlmasX, ay-
dXnlatXlmasX ve sXhhi sXcak
su temini için kullanXlan
enerji miktarX (kWh/yXl),

- Tüketilen her bir
enerji türüne göre yXllXk
birincil enerji mikta-
rX(kWh/yXl),

- Bina kullanXm alanX
başXnX düşen yXllXk birincil
enerji tüketiminin, A ile G
arasXnda değişen bir refe-
rans ölçeğine göre sXnXf-
landXrXlmasX,

- Nihai enerji tüketi-
minin oluşturduğu sera gazlarXnXn kullanXm alanX ba-
şXna yXllXk miktarX(kg CO2/m2-yXl),

- BinalarXn kullanXm alanX başXna düşen yXllXk sera
gazX salXnXmXnXn, A ile G arasXnda değişen bir referans
ölçeğine göre sXnXflandXrXlmasX (kg CO2/m2-yXl),

- Birincil enerji tüketimine göre belirlenen ener-
ji sXnXfX,

- Nihai enerji tüketimine göre belirlenen sera gaz-
larX emisyonu sXnXfX gösterilir.
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İZODER Başkan Yardımcısı Şen:

Ertuğrul Şen


