
Araç al›rken arac›m›z›n 100km/h h›zda ne
kadar yak›t tüketti¤ini soruyoruz, elektrikli
ev aleti al›rken enerji etiketine bak›yoruz.
Peki ya birço¤umuzun ömrü boyunca yapt›¤›
en büyük yat›r›m olan konutlar›m›z?

Y›llar boyu çal›flarak veya uzun vadeli borçlanarak elde
etti¤imiz birikimlerimiz ile sat›n ald›¤›m›z ya da ayl›k
gelirlerimizin önemli bir k›sm›n› ay›rarak kiralad›¤›m›z
konutlar›m›z›n enerji performans›n› gösteren Enerji Kimlik
Belgesi; 01 Ocak 2011'den itibaren yürürlü¤e giriyor. Tüm
mevcut binalar›n 2017 y›l›na kadar Enerji Kimlik Belgesi
almas› zorunlu...

Art›k konut sat›n al›rken veya kiralarken
binan›n enerji verimlili¤ine göre seçim
yapmak mümkün.

Konut sat›n al›rken veya kiralarken
Enerji Kimlik Belgesi'ni sorun!
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Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan yetkilendirilmifl, bünyesinde
Enerji Kimlik Belgesi uzman› istihdam eden enerji verimlili¤i
dan›flmanl›k flirketleri taraf›ndan düzenlenir. Enerji
Verimlili¤i Dan›flmanl›k flirketleri, binan›z› inceleyerek;
yap›m y›l›, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binan›z›n
hangi malzemelerden infla edildi¤i, yal›t›m durumu, çat›,
cephe, döfleme ve pencere alanlar› vb. temel bilgileri,
›s›tma ve/veya so¤utma sistemlerinin verimlilikleri, s›cak
su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullan›lan ayd›nlatma
elemanlar›n›n tipi, say›s› vb. bilgileri toplar. Elde edilen
bu bilgiler ›fl›¤›nda EKB uzman› binan›z›n enerji
performans›na dair gerekli hesaplamalar› yaparak Enerji
Kimlik Belgesi'ni üretir ve ilgili idarelere onaylat›r.

Enerji Kimlik Belgesi'nin, binan›n tamam› için haz›rlanmas›
flartt›r. Ayr›ca, iste¤e ba¤l› olarak, kat mülkiyetine haiz
her bir ba¤›ms›z bölüm veya farkl› kullan›m alanlar› için
ayr› ayr› düzenlenebilir.

Enerji Kimlik Belgesi'nin bir nüshas› bina sahibi, yöneticisi,
yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza
edilir, bir nüshas› da bina giriflinde rahatl›kla görülebilecek
bir yerde as›l› bulundurulur.

Enerji Kimlik Belgesi;

- Binalarda konfor koflullar›n›n oluflturulmas› için
gerekli olan minimum enerji ihtiyac›n›,

- Bu konfor koflullar›n›n oluflturulmas› için binan›n ne
kadar enerji tüketece¤ine dair s›n›fland›rmay›,

- Enerji tüketiminin hangi oranda günefl, rüzgâr, 
vb. yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan sa¤land›¤›n›,

- Binan›n ve içerisinde kullan›lan cihazlar›n iflletilmesinde
çevreye ne kadar CO2 gaz› sal›m› yap›ld›¤›n›,

- Binan›n yal›t›m özelliklerini,
- Is›tma ve/veya so¤utma, havaland›rma ve s›hhi 

s›cak su sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri gösterir.

Binan›z›n enerji s›n›f›n› iyilefltirmek istiyorsan›z; Enerji
Kimlik Belgenizin ekinde yazan önerileri de¤erlendirin.
Binan›za yal›t›m yaparak, pencerelerinizi low-e veya solar
low-e kaplamal› yal›t›m cam› üniteleri ile, ayd›nlatma
armatürlerinizi verimlileri ile, eski ve verimsiz ›s›tma
ve/veya so¤utma sistemlerinizi verimli yeni cihazlarla
de¤ifltirerek, tesisat
ve vanalar›n›z› yal›tarak,
binan›za otomatik kontrol
sistemleri tesis ederek,
yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan
faydalanarak, ›s›
pompas›,
kojenerasyon
ve mikroko-
jenerasyon sis-
temlerini kullanarak,
binan›z›n enerji per-
formans›n› iyilefltire-
bilirsiniz.

Alaca¤›n›z yeni Enerji
Kimlik Belgesi ile
daha konforlu bir
yaflam›n  key f in i
sürerken çevreye
daha az sera gaz›
sal›m› ile binan›za
de¤er katabilirsiniz.

 Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi'nde; binan›n enerji tüketimi ve sera
gaz› sal›m› A ila G aras›nda s›n›fland›r›lmaktad›r.
S›n›fland›rma, binan›n infla edildi¤i y›ldaki mevzuatlarca
tan›mlanm›fl asgari flartlar göz önüne al›narak
yap›lmaktad›r. Bir binan›n enerji s›n›f›; mevcut bina için
hesaplanan tüketim de¤erleri ile ayn› binan›n, ayn› yerde
yasalar çerçevesinde imal edilmesi durumunda elde edilen
tüketim de¤erlerinin birbirine oranlanmas›yla belirlenir.

Binalar için en düflük performans› temsil eden G s›n›f›
binalarda, enerji tüketimi ve sera gaz› sal›m› çok yüksektir.
G s›n›f› binalar; yasalarca öngörülen asgari flartlardan en
az %75 daha fazla enerji tüketmektedir. D s›n›f› binalar
ise yasalarca öngörülen asgari flartlarda veya bu flartlardan
%19 daha fazla enerji tüketmektedir. Enerji Kimlik
Belgesi'nde C s›n›f› olarak atanm›fl olan binalar yasalarca
öngörülen asgari flartlardan %1 ila %20 aras›nda, B s›n›f›
olarak atanm›fl binalar ise %21 ila %60 aras›nda daha az
enerji tüketmektedir.  Enerji performans› en üst seviyede
olan A s›n›f› binalar ise yasalarca öngörülen asgari flartlar›n
en fazla %40'› kadar enerji tüketimine sahiptir.

Enerji Kimlik Belgesi Nas›l Al›n›r?

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 y›l
süre ile geçerlidir. Binada; enerji ihtiyac›n›n de¤iflmesine
neden olan herhangi bir tadilat›n yap›lmas› halinde, Enerji
Kimlik Belgesi mevzuatlara uygun olacak flekilde bir y›l
içinde yenilenmelidir.

Binalar veya ba¤›ms›z bölümlere iliflkin al›m, sat›m ve
kiraya verme ile ilgili ifl ve ifllemlerde Enerji Kimlik Belgesi
düzenlenmifl olmas› flart› aran›r. Binan›n veya ba¤›ms›z
bölümün sat›lmas› veya kiraya verilmesi safhas›nda, mal
sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini al›c›ya veya
kirac›ya verir.

Binan›z›n Enerji S›n›f›n›
‹yilefltirmek ‹stiyorsan›z?

(asgari flartlar)




