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YÖNETMELİK

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı dış �kl�m şartlarını, �ç mekan gereks�n�mler�n�, mahall� şartları ve
mal�yet etk�nl�ğ�n� de d�kkate alarak, b�r b�nanın bütün enerj� kullanımlarının değerlend�r�lmes�n� sağlayacak
hesaplama kurallarının bel�rlenmes�n�, b�r�nc�l enerj� ve karbond�oks�t (CO2) em�syonu açısından sınıflandırılmasını,

yen� ve öneml� oranda tad�lat yapılacak mevcut b�nalar �ç�n m�n�mum enerj� performans gerekler�n�n bel�rlenmes�n�,
yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının uygulanab�l�rl�l�ğ�n�n değerlend�r�lmes�n�, ısıtma ve soğutma s�stemler�n�n
kontrolünü, sera gazı em�syonlarının sınırlandırılmasını, b�nalarda performans kr�terler�n�n ve uygulama esaslarının
bel�rlenmes�n� ve çevren�n korunmasını düzenlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k;

             a) Mevcut ve yen� yapılacak konut, t�car� ve h�zmet amaçlı kullanılan b�nalarda uygulanmak üzere; m�mar�
tasarım, mekan�k tes�sat, aydınlatma, elektr�k tes�satı ve elektr�k tüketen b�naların sab�t ek�pmanları konularındak�
asgar� performans kr�terler�ne, enerj� performans hesaplama usûller�ne, enerj� k�ml�k belges�n�n hazırlanmasına,
b�naların kontroller� ve enerj� k�ml�k belges�n� hazırlayacak ve denetleyecek onaylanmış bağımsız yetk�l� kuruluşların
yetk�lend�r�lmes�ne ve yetk�ler�n�n düzenlenmes�ne, ülke enerj� pol�t�kasının oluşturulmasına yönel�k gerekl�
araştırmalar, �ncelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde ed�len deney�mler �le �lg�l� b�lg�ler�n toplanmasına,

             b) 1000 m2’n�n üzer�nde kullanım alanına sah�p b�nalarda; elektr�k, ısı ve sıhh� sıcak su �ht�yacının
kojenerasyon s�stem� ve yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından üret�m �mkanlarının araştırılarak, ekonom�k yapılab�l�rl�ğ�
olan uygulamalara,

             c) B�na sah�pler� ve son kullanıcıların b�l�nçlend�r�lmes�, sektörde faal�yette bulunan kurum ve kuruluşların
çalışanlarının eğ�t�mler� ve eğ�t�mler�n güncelleşt�r�lmes� vasıtasıyla enerj�n�n daha ver�ml� kullanımına,

             ç) Korunması gerekl� kültür varlığı olarak tesc�l ed�len b�nalarda, enerj� ver�ml�l�ğ�n�n arttırılmasına yönel�k
önlemler ve uygulamalar �le �lg�l�, Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş
doğrultusunda yapının özell�ğ�n� ve dış görüntüsünü etk�lemeyecek b�ç�mde enerj� ver�ml�l�ğ�n� arttırıcı uygulamaların
yapılmasına,

             �l�şk�n usûl ve esasları kapsar.

             (2) Sanay� alanlarında �şletme ve üret�m faal�yetler� yürütülen b�nalar, planlanan kullanım süres� �k� yıldan az
olan b�nalar, toplam kullanım alanı 50 m2’n�n altında olan b�nalar, seralar, atölyeler ve münfer�t olarak �nşa ed�len ve
ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanel�k, ard�ye, ahır, ağıl ve benzer� b�nalar bu
Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 18/4/2007 tar�hl� ve 5627 sayılı Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanunu’nun 7 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) ve (d) bentler� �le 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44 üncü
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

             a) Aydınlatma enerj� tüket�m�: B�nanın aydınlatılması �ç�n harcanan toplam enerj�y�,

             b) Aydınlatma yükü: Aydınlatma �ç�n kullanılan toplam kurulu gücü,

             c) Bağımsız bölüm: Anagayr�menkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elver�şl� olup, 2/7/1965 tar�hl�
ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunu hükümler�ne göre bağımsız mülk�yete konu olan bölümler�n�,

             ç) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

             d) B�na: Kend� başına kullanılab�len, üstü örtülü olan �nsanların �ç�ne g�reb�lecekler� ve �nsanların oturma,
çalışma, eğlenme veya d�nlenmeler�ne veya �badet etmeler�ne yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun
yapıyı,



             e) B�na sah�b�: B�na üzer�nde mülk�yet hakkına sah�p olan gerçek veya tüzel k�ş�y� veya varsa �nt�fa hakkı
sah�b�n�, eğer her �k�s� de yoksa b�naya mal�k g�b� tasarruf eden�,

             f) B�na yönet�c�s�: 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanununa göre atanmış olan ve b�na yönet�m�n� sağlayan k�ş�y�,

             g) B�reysel ısıtma: Bağımsız bölüm �çer�s�ne yerleşt�r�len b�r ısı üret�m kaynağından elde ed�len ısıtma enerj�s�
�le bağımsız bölümün ısıtılmasını,

             ğ) Bölgesel ısıtma s�stem�: B�r merkezden elde ed�len ısıtma enerj�s�n�n, mahalle ve daha büyük ölçektek�
yerleş�mlerde yer alan b�nalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümler�n ısıtılmasını sağlayan s�stem�,

             h) Bölgesel sıhh� sıcak su s�stem�: B�r merkezden elde ed�len sıhh� sıcak suyun bölge �çer�s�ndek� b�nalara ve
bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan s�stem�,

             ı) Ekonom�k çalışma ömrü: S�stem�n veya ek�pmanın; tasarım, yapım, test, �şletme, bakım, onarım, �dar� ve
çevre �le alakalı faktörlerden kaynaklı mal�yetler� açısından performansının, temel gerekler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n
uygun olan b�r sev�yede tutulduğu sürey�,

             �) Enerj� k�ml�k belges�: Asgar� olarak b�nanın enerj� �ht�yacı ve enerj� tüket�m sınıflandırması, yalıtım
özell�kler� ve ısıtma ve/veya soğutma s�stemler�n�n ver�m� �le �lg�l� b�lg�ler� �çeren belgey�,

             j) Enerj� k�ml�k belges� vermeye yetk�l� kuruluşlar: Yen� tasarlanan b�nalar �ç�n; b�nanın ısıtma ve/veya
soğutma ve/veya ısı yalıtım projes�n� hazırlayan gerçek veya tüzel k�ş�ler�, mevcut b�nalar �ç�n Enerj� Ver�ml�l�ğ�
Danışmanlık Ş�rketler�n�,

             k) Enerj� ver�ml�l�ğ�: B�nalarda yaşam standardı ve h�zmet kal�tes�n�n, endüstr�yel �şletmelerde �se üret�m
kal�tes� ve m�ktarının düşüşüne yol açmadan b�r�m h�zmet veya ürün m�ktarı başına enerj� tüket�m�n�n azaltılmasını,

             l) Enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmet�: Enerj� ver�ml�l�ğ� konusunda danışmanlık, eğ�t�m, etüt ve uygulama h�zmet�n�,

             m) Enerj� yönet�c�s�: B�nalarda enerj� yönet�m� �le �lg�l� faal�yetler� yer�ne get�rmekle sorumlu ve enerj�
yönet�c�s� sert�f�kasına sah�p k�ş�y�,

             n) ESEER: Soğutma gruplarında kısm� yüklerde üret�len soğutma enerj�s�n�n, s�stem�n harcadığı enerj�ye
oranını,

             o) Halojen lamba: İç�nde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve metal halojen olmak üzere �k� çeş�d�
bulunan lambaları,

             ö) H�zmet amaçlı b�nalar: Kamu b�naları, okullar, �badethaneler, hastaneler, sağlık merkezler� ve benzer�
amaçlara tahs�s ed�lm�ş b�naları, sığınma veya yaşlı veya çocukların bakımı �ç�n tahs�s ed�lm�ş sosyal h�zmet b�nalar
ve benzer� amaçlar �ç�n tahs�s ed�lm�ş b�naları, s�nema ve t�yatro, toplantı salonları, serg�ler, müzeler, kütüphaneler,
kültürel b�nalar ve sport�f faal�yetlere tahs�s ed�len b�nalar ve benzer� amaçlara tahs�s ed�lm�ş b�naları,

             p) Isı pompası: Toprakta, havada ve suda düşük sıcaklıkta mevcut olan enerj�n�n, ısıtma ve/veya soğutma
yapmak amacıyla b�na �ç�ne �let�lmes�n� sağlayan düzeneğ�,

             r) İlg�l� �dare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma �z�n belges� verme yetk�s�ne sah�p beled�ye ve mücav�r alan
sınırları �ç�ndek� uygulamalar �ç�n büyükşeh�r beled�yeler� �le d�ğer beled�yeler�, bu alanlar dışında kalan alanlarda
val�l�kler �le d�ğer �dareler�,

             s) İkl�mlend�rme s�stem�: Ortam havasının, nem�n�n, tem�zl�ğ�n�n ve sıcaklığının b�r arada kontrol ed�ld�ğ� ve
taze hava �ht�yacının karşılandığı s�stem�,

             ş) İşletmec� kuruluş: Mekan�k ve elektr�k s�stemler�n�n uygun çalışmasından sorumlu kuruluşu,

             t) İşveren veya tems�lc�ler�: B�r h�zmet akd�ne dayanarak herhang� b�r �şte ücret karşılığı �şç� çalıştıran tüzel
veya gerçek k�ş� �şveren�, �şveren adına hareket eden tüzel veya gerçek k�ş� de �şveren tems�lc�s�n�,

             u) Kaskad kazan s�stem�: B�rb�rler� �le mekan�k ve elektron�k olarak haberleşmel� çalışan, �ht�yaca göre sıralı
devreye g�rerek yakıt tasarrufu sağlayan, kazan yedekleme sıkıntısının olmadığı kazan s�stemler�n�,

             ü) Kazan: Yakıtın yakılması sonucu açığa çıkan enerj�n�n ısı taşıyıcı akışkana aktarılmasını sağlayan basınçlı
kabı,

             v) Kojenerasyon: Isı ve elektr�k ve/veya mekan�k enerj�n�n aynı tes�ste eş zamanlı olarak üret�m�n�,

             y) Mekan�k tes�sat: İnşaat �şler�nde mak�ne mühend�sl�ğ� etk�nl�k alanına g�ren ısıtma, soğutma, havalandırma,
tem�z ve p�s su, sıhh� sıcak su ve yangın söndürme s�stemler� �şler�n�n tümünü,

             z) Merkez� ısıtma s�stem�: B�r merkezden elde ed�len ısıtma enerj�s� �le b�rden fazla bağımsız bölümün
ısıtılmasını sağlayan s�stem�,



             aa) Merkez� sıhh� sıcak su s�stem�: B�r merkezden elde ed�len sıhh� sıcak suyun b�nalara ve bağımsız
bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan s�stem�,

             bb) Merkez� soğutma s�stem�: B�r merkezden elde ed�len soğutma enerj�s� �le b�rden fazla bağımsız bölümün
soğutulmasını sağlayan s�stem�,

             cc) Meslek odaları: Elektr�k ve Mak�na Mühend�sler� Odalarını,

             çç) Mevcut b�na: Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya
yapımı tamamlanan b�nayı,

             dd) N�ha� enerj� tüket�m�: Son kullanıcı tarafından b�nasında veya bağımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz
yakıtlardan elde ed�len enerj�n�n ve elektr�k enerj�s�n�n toplam tüket�m�n�,

             ee) Onaylanmış denetleme kuruluşları: Enerj� k�ml�k belges�ne göre b�nanın enerj� tüketen ek�pmanlarının,
�lg�l� raporlarda bel�rt�len per�yotlarda �lg�l� standartlarda bel�rt�len ve s�stem�n gerekt�rd�ğ� per�yod�k kontrole, teste ve
bakıma tab� tutulup tutulmadığının denetlenmes�n� yapacak olan ve Bakanlık tarafından yetk� belges� ver�lm�ş
bağımsız kurum veya kuruluşları,

             ff) TEP: Ton eşdeğer petrolü,

             gg) T�car� amaçlı b�nalar: İş merkezler�, of�s ve benzer� amaçlara tahs�s ed�lm�ş b�nalar ve eğlence ve alışver�ş
merkezler� ve benzer� amaçlara tahs�s ed�lm�ş b�nalar �le otel, motel, pans�yon ve benzer amaçlara tahs�s ed�lm�ş
b�naları,

             ğğ) TSE: Türk Standardları Enst�tüsünü,

             hh) Yen�leneb�l�r enerj�: H�drol�k, rüzgar, güneş, jeotermal, b�yokütle, b�yogaz, dalga, akıntı ve gel-g�t g�b�
fos�l olmayan enerj� kaynaklarından elde ed�leb�len enerj�y�,

             ıı) Yıllık enerj� �ht�yacı: B�nanın ısıtma, sıhh� sıcak su, soğutma, elektr�k ve aydınlatma s�stemler� �ç�n b�r�nc�l
enerj� c�ns�nden ortama b�r yıl �çer�s�nde ver�lmes� gereken ısı enerj�s� m�ktarını,

             ��) Yıllık ısıtma enerj�s� �ht�yacı: Isıtma s�stem�nden ısıtılan ortama b�r yıl �çer�s�nde ver�lmes� gereken net ısı
enerj�s� m�ktarını,

             jj) Yıllık sıcak su enerj�s� �ht�yacı: Sıcak su tem�n� �ç�n b�r yıl �çer�s�nde harcanan net ısı enerj�s� m�ktarını,

             kk) Yıllık soğutma enerj�s� �ht�yacı: Soğutma s�stem�n�n soğutulan ortamdan b�r yıl �çer�s�nde atması veya
çekmes� gereken net ısı enerj�s� m�ktarını

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Görevler, Yetk�ler ve Sorumluluklar

             İlkeler

             MADDE 5 – (1) Yen� b�na tasarımında, mevcut b�naların proje değ�ş�kl�ğ� gerekt�ren esaslı onarım ve tad�lat
projeler�nde, mekan�k ve elektr�k tes�sat değ�ş�kl�kler�nde b�nanın özell�kler�ne göre bu Yönetmel�kte öngörülen
esaslar göz önüne alınır.

             (2) B�nanın m�mar�, mekan�k ve elektr�k projeler�, d�ğer yasal düzenlemeler yanında, enerj� ekonom�s�
bakımından bu Yönetmel�kte öngörülen şartlara uygun değ�l �se, �lg�l� �dare tarafından yapı ruhsatı ver�lmez.

             (3) Bu Yönetmel�k esaslarına uygun projes�ne göre uygulama yapılmadığının tesp�t� hal�nde, tesb�t ed�len
eks�kl�kler g�der�l�nceye kadar b�naya, �lg�l� �dare tarafından yapı kullanım �z�n belges� ver�lmez.

             (4) Bu Yönetmel�kte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Ek-7a’da ver�len Türk
Standartlarının güncel haller�, bu standartların olmaması hal�nde �se, Ek-7b’de ver�len Avrupa Standartlarının güncel
haller� esas alınır.

             (5) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında proje, yapım, denet�m ve d�ğer konularda tereddüte düşülen hususlar
hakkında Bakanlığın uygulamaya esas olacak yazılı görüşü alınarak �şlem yapılır.

             Görev, yetk� ve sorumluluk

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanmasından;

             a) İlg�l� �dareler,

             b) Enerj� k�ml�k belges� düzenlemeye yetk�l� kuruluşlar,



             c) Yatırımcı kuruluşlar,

             ç) B�na sah�pler�, b�na yönet�c�ler� veya enerj� yönet�c�ler�,

             d) İşletmec� kuruluşlar,

             e) İşveren veya tems�lc�ler�,

             f) Tasarım ve uygulamada görevl� m�mar ve mühend�sler,

             g) Uygulayıcı yüklen�c�ler ve üret�c�ler,

             ğ) B�nanın yapılmasında, kullanımında ve enerj� k�ml�k belges� düzenlenmes�nde görev alan müşav�r,
danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel k�ş�ler, enerj� k�ml�k belges� düzenlemeye yetk�l� kuruluşlar,
onaylanmış denetleme kuruluşları ve �şletme yetk�l�ler�,

             görevl�, yetk�l� ve sorumludur.

             (2) Yönetmel�k hükümler�ne göre �nşa ed�lmem�ş b�nalardan;

             a) Projen�n eks�k veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hal�nde, proje müell�fler�; yapımın
eks�k veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması hal�nde �se, varsa yapı denet�m kuruluşu ve yüklen�c�
veya yapımcı f�rma, yetk�ler� oranında sorumludur.

             b) S�stem�n uygun çalışmaması �şletmeden kaynaklanıyor �se, b�na sah�b�, yönet�c�s� veya varsa enerj�
yönet�c�s� veya �şletmec� kuruluş doğrudan sorumlu olur.

             c) İlg�l� �dareler, sorumluluğun tak�p, tesp�t ve gereğ�n�n yer�ne get�r�lmes� hususunda görevl� ve yetk�l�d�r.

             (3) İlg�l� �dareler ve enerj� k�ml�k belges� düzenlemeye yetk�l� kuruluşlar, projeler�n ve uygulamaların bu
Yönetmel�k hükümler�ne uygun olup olmadığını denetler.

             (4) Bu Yönetmel�ğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan b�nalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım �z�n
belges� ver�lmes� durumunda, �lg�l� �dareler, enerj� k�ml�k belges� düzenlemeye yetk�l� kuruluşlar ve varsa yapı
denet�m kuruluşları sorumlu olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

B�na Enerj� Performansı Açısından M�mar� Proje Tasarımı ve

M�mar� Uygulamaları

             B�na enerj� performansı açısından m�mar� proje tasarımı

             MADDE 7 – (1) B�naların m�mar� tasarımında, �mar ve ada/parsel durumu d�kkate alınarak ısıtma, soğutma,
doğal havalandırma, aydınlatma �ht�yacı asgar� sev�yede tutulur, güneş, nem ve rüzgar etk�s� de d�kkate alınarak, doğal
ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma �mkanlarından azam� derecede yararlanılır.

             (2) M�mar� tasarımda d�kkat ed�lmes� gereken hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

             a) B�naların ve �ç mekanların yönlend�r�lmes�nde, o �kl�m bölges�ndek� güneş, rüzgar, nem, yağmur, kar ve
benzer� meteoroloj�k ver�ler d�kkate alınarak oluşturulan m�mar� çözümler aracılığı �le �stenmeyen ısı kazanç ve
kayıpları engellenmel�d�r.

             b) B�na �çer�s�nde sürekl� kullanılacak yaşam alanları, güneş ısı ve ışığı �le doğal havalandırmadan opt�mum
derecede faydalanacak şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r.

             c) M�mar� uygulama projes� ve s�stem detayları, ısı yalıtım projes�ndek� malzemeler ve nokta detayları �le
bütünlük sağlamalı, ısı yalıtımında sürekl�l�ğ� sağlayacak şek�lde, çatı-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-
döşeme-duvar b�leş�m detaylarını �ht�va etmel�d�r.

             ç) B�nanın yapılacağı yer�n yen�leneb�l�r enerj� kaynak kullanım �mkanlarının araştırılması �le oluşturulacak
raporlar doğrultusunda alternat�f m�mar� çözümler değerlend�r�lmel�d�r.

             M�mar� uygulamalar

             MADDE 8 – (1) Mevcut b�naların dış kabuğu, b�nanın enerj� performansını olumsuz etk�leyecek şek�lde
değ�şt�r�lemez.

             (2) Isı kaybeden düşey dış yüzeyler�n�n toplam alanının %60’ı ve üzer�ndek� oranlarda camlama yapılan
b�nalarda pencere s�stem�n�n ısıl geç�rgenl�k katsayısının (Up) 2,1 W/m2K’den büyük olmayacak şek�lde
tasarımlanması ve d�ğer ısı kaybeden bölümler�n�n ısıl geç�rgenl�k katsayılarının TS 825 standardında tavs�ye ed�len
değerlerden %25 daha küçük olmasının sağlanması durumunda, bu b�nalar TS 825 standardına uygun olarak kabul
ed�l�r. Söz konusu b�nalar �ç�n ısı yalıtım projes� ve hesaplamalar aynen yapılır, bu hesaplamalar �çer�s�nde yukarıdak�



bel�rt�len şartların yer�ne get�r�ld�ğ� ayrıca göster�lmel�d�r. Ayrıca, yaz aylarındak� �stenmeyen güneş enerj�s�
kazançları tasarım sırasında d�kkate alınab�l�r.

             (3) Her b�r �kl�m bölges� �ç�n b�na kabuğunu oluşturan; ısıtılan hac�mler� ayıran duvar, döşeme ve taban �le
tavan ve çatılar �ç�n alınacak “U” değerler�nden herhang� b�r� veya b�rkaçının tavs�ye ed�len değerlerden %25 daha
büyük olması durumunda, d�ğer “U” değerler�nden b�r� veya b�r kaçı �ç�n seç�lecek değer/değerler, standartta tavs�ye
ed�len değer�n/değerler�n %25’�nden daha düşük olmamalıdır. Bu durum, tavs�ye ed�len değerler�n %25’�nden daha
düşük değerler�n seç�lerek uygulanmasına engel olmaz. Ancak bel�rt�len bu özel durum sebeb�yle, b�nanın ısı
kaybeden söz konusu yapı b�leşenler�nden herhang� b�r�n�n veya b�r kaçının tavs�ye ed�len değer�n/değerler�n
%25’�nden daha düşük olarak uygulanması durumunda b�le, TS 825 standardında ver�len hesaplama yöntem�
�çer�s�nde kullanılacak olan değer �ç�n, tavs�ye ed�len değere göre %25 oranında düşük olarak tasarımlandığı
varsayılarak hesaplara yansıtılır.

             (4) Yen� yapılacak b�nalar �ç�n ısı yalıtım raporu hazırlanmasının gerekt�ğ� durumlarda ve mevcut b�nalara
yapılan uygulamalarda, �ç yüzeyden dış yüzeye doğru oluşturulan katmandak� yapı ve ısı yalıtım malzemeler�,
g�yd�rme cam cephen�n �ç yüzey�ndek� cama yapıştırılan f�lm tabakasının ısıl geç�rgenl�k katsayısı, g�yd�rme cam
cephel� b�nanın bulunduğu �kl�m bölges�ndek� TS 825 standardında tavs�ye ed�lm�ş olan ısıl geç�rgenl�k katsayısından
büyük olamaz.

             (5) Mekan�k �kl�mlend�rme s�stem�ne sah�p b�nalarda güneş enerj�s�nden kaynaklanan �stenmeyen ısı
kazançlarının önlenmes� amacıyla, pencere s�stemler�nde ısı ve güneş kontrollü yalıtım camları seç�l�r.

             (6) M�mar� proje düzenlen�rken ısı yalıtım detaylarının hazırlanmasında yol göster�c� olması amacıyla ısı
yalıtımı detayları Ek 7’de ver�lm�şt�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Isı Yalıtımı Esasları, Asgar� Hava S�rkülasyonu ve Sızdırmazlık

             B�na ısı yalıtımı esasları

             MADDE 9 – (1) B�naların ısı yalıtımı hesaplamalarında aşağıda bel�rt�len hususlara uyulur.

             a) B�nanın Yıllık Isıtma Enerj�s� İht�yacının TS 825 standardında bel�rt�len sınır değerden küçük olması
gerek�r.

             b) B�t�ş�k n�zam olarak yapılacak olan b�naların ısıtma enerj�s� �ht�yacı hesabı yapılırken, b�t�ş�k n�zam
tarafında kalan duvarlar da dış duvar g�b� değerlend�r�l�r.

             (2) B�naları dış havadan, topraktan veya düşük �ç hava sıcaklığına sah�p ortamlardan ayıran yapı b�leşenler�n�n
yüzeyler�, TS 825 standardında bel�rt�len asgar� ısı yalıtım şartlarına uygun şek�lde yalıtılır.

             (3) B�na kabuğunu oluşturan, duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar b�rleş�mler�
ısı köprüsü oluşmayacak şek�lde yalıtılır. Mevcut b�nalarda ısı köprüler�n�n önlenememes� durumunda, ısıyı nakleden
kaplama yüzeyler�nde oluşan ısı köprüler� sebeb�yle gerçekleşen ısı kaybı hesabı TS EN ISO 10211-1, TS EN ISO
10211-2, TS EN ISO 14683 veya TS EN ISO 6946 standardına göre yapılır ve yıllık ısıtma enerj�s� �ht�yacının
hesaplanmasında d�kkate alınır.

             (4) Beled�ye hudutları ve mücav�r alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekl� oturanların, köy
yerleş�k alanları c�varında ve mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2’den küçük (dış havaya
açık balkon, teras, merd�ven, geç�t, aydınlık ve benzer� yerler har�ç) yen� b�nalar �le bu alanlardak�;

             a) Yapı b�leşenler�n�n ısıl geç�rgenl�k katsayılarının, TS 825 standardında bel�rt�len yapı b�leşenler� değerler�ne
eş�t veya daha küçük olması,

             b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12’s�ne, eş�t veya daha küçük olması

             haller�nde konstrüks�yonların ve ayrıntıların m�mar� projede göster�lmes� şartıyla, “ısı yalıtım projes�”
yapılması gerekmez. Bu durumda yukarıdak� şartların sağlandığını gösteren b�r “ısı yalıtım raporu” düzenlenmes�
yeterl�d�r.

             (5) B�nanın farklı kullanıcılarına a�t bağımsız bölümler� arasındak� duvar, taban ve tavan g�b� yapı
elemanlarında, ısıl geç�rgenl�k katsayısı 0,80 W/m2K’den daha düşük olacak şek�lde yalıtım uygulanır.

             (6) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, k�r�ş, hatıl ve perde duvar ve benzer�) 8 �nc�
madden�n üçüncü fıkrasına uygun şek�lde yalıtılır.

             (7) Bu Yönetmel�kte bel�rt�lmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulur.

             (8) Yapı ve yalıtım malzemeler�n�n standarda uygunluğu;

             a) Yapı ve yalıtım malzemeler�n�n ısıl �letkenl�k hesap değerler� TS 825 Ek-E’de ver�lm�ş olup, ısı yalıtım
projes� burada ver�len değerlere göre hesaplanır. B�na yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeler� �ç�n



8/9/2002 tar�hl� ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yapı Malzemeler� Yönetmel�ğ� çerçeves�nde, Yapı ve
Yalıtım Malzemeler�n�n CE veya G uygunluk �şaret� ve uygunluk beyanı veya belges� alması zorunludur.

             b) B�r�nc� fıkra hükümler� çerçeves�nde beyan ed�len ısıl �letkenl�k hesap değerler�n�n TS 825 Ek-E’dek�
değerlerden daha küçük olması ve bu değer�n hesaplamalarda kullanılmak �stenmes� hal�nde, beyan ed�len ısıl
�letkenl�k hesap değerler�n�n hesaplamalarda kullanılab�lmes� �ç�n, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu amaç �ç�n
özel olarak görevlend�r�lm�ş b�r kuruluş tarafından, malzemen�n beyan ed�len ısıl �letkenl�k hesap değerler�n�n
belgelend�r�lmes� şarttır. Eğer bu belgelend�rme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemen�n beyan ed�len
ısıl �letkenl�k hesap değer� yer�ne TS 825 Ek-E’dek� değerler� alınır. Bu kuruluşa a�t çalışma usul ve esasları
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bel�rlen�r.

             Isı yalıtım projes� zorunluluğu

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca TS 825 standardında bel�rt�len hesap metoduna göre,
yetk�l� mak�na mühend�s� tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projes�" �mara �l�şk�n mevzuat gereğ�nce yapı ruhsatı
ver�lmes� safhasında tes�sat projes� �le b�rl�kte �lg�l� �darelerce �sten�r.

             (2) Isı yalıtım projes�nde;

             a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerj�s�
�ht�yacının büyüklükler�n�n, TS 825 standardında ver�len “B�nanın Özgül Isı Kaybı” ve “Yıllık Isıtma Enerj�s�
İht�yacı” ç�zelgeler�ndek� örneklerde olduğu g�b� ç�zelgeler hal�nde ver�lmes� ve hesaplanan yıllık ısıtma enerj�s�
�ht�yacının (Q), TS 825 standardında ver�len yıllık ısıtma enerj�s� (Qı) formülünden elde ed�lecek olan sınır değerden
büyük olmadığının göster�lmes�,

             b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan b�nalarda yapılacak hesaplamalarda, b�nadak� farklı bölümler
arasındak� sıcaklık farkı 4 °C’den daha fazla �se ve bu b�nada b�rden fazla bölüm �ç�n yıllık ısıtma enerj�s� �ht�yacı
hesabı yapılacaksa, bu bölümler�n sınırlarının şemat�k olarak ç�z�lmes�, sınırların ölçüler� ve bölümler�n sıcaklık
değerler� üzer�nde göster�lmes�,

             c) B�nanın ısı kaybeden yüzeyler�ndek� dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu
malzemeler�n eleman �ç�ndek� sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve “U”
değerler�n�n bel�rt�lmes�,

             ç) Pencere s�stemler�nde kullanılan cam ve çerçeven�n t�p�n�n, bütün yönler �ç�n ayrı ayrı pencere alanlarının
ve “U” değerler�n�n bel�rt�lmes�,

             d) Havalandırma t�p�n�n bel�rt�lmes�, mekan�k havalandırma söz konusu �se, hesaplamalar ve sonuçlarının
proje raporunda bel�rt�lmes�,

             e) Isı yalıtım projes�nde, b�nanın ısı kaybeden yüzeyler�nde oluşab�lecek yoğuşmanın TS 825 standardında
bel�rt�ld�ğ� şek�lde tahk�k ed�lmes�, gerekl� ç�z�m ve hesaplamaların proje raporunda ver�lmes�,

             f) Mevcut b�naların tamamında veya bağımsız bölümler�nde yapılacak olan esaslı tam�r, tad�l ve eklemelerdek�
uygulama yapılacak olan bölümler �ç�n, TS 825 standardında ısıtma derece gün bölgeler�ne göre tanımlanmış tavs�ye
ed�len ısıl geç�rgenl�k katsayılarına eş�t veya daha küçük olduğunun göster�lmes�,

             g) Mevcut b�nalarda yapılacak olan esaslı tam�r, tad�l ve eklemelerde, uygulamanın yapılacağı yüzeylerde
oluşab�lecek yoğuşmanın TS 825 standardında bel�rt�ld�ğ� şek�lde tahk�k ed�lmes�, gerekl� ç�z�m ve hesaplamaların
raporlanması

             hususunda b�lg�ler bulunmalıdır.

             Mekan�k tes�sat yalıtımı esasları

             MADDE 11 – (1) B�naların ısıtma, soğutma, havalandırma ve kl�ma tes�satında kullanılacak olan borular,
kollektörler ve bağlantı malzemeler�, vanalar, havalandırma ve �kl�mlend�rme kanalları, sıhh� sıcak su üret�c�ler� ve
depolama ün�teler�, yakıt depoları ve benzer� mekan�k tes�sat ek�pmanları, ısı ve/veya ses yalıtım malzemeler� �le
yalıtılır.

             (2) Mekan�k tes�sat yalıtım hesaplamaları ve uygulamalarında aşağıda bel�rt�len hususlara uyulur.

             a) Mekan�k tes�satta kullanılan boruların ve kl�ma havalandırma g�d�ş ve dönüş hatlarındak� kanalların yalıtım
malzemes� kalınlıkları, akışkan sıcaklığı, nem, yoğuşma ve tes�sat dış yüzey sıcaklığı göz önünde bulundurularak
hesaplanır.

             b) Mekan�k tes�satta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları prEN ISO 12241:2008 standardına göre
hesaplanır.

             c) Boru yalıtım kalınlıkları EK-1’dek� asgar� yalıtım kalınlıklarından daha az olamaz.

             ç) Şartlandırılan mekanların �çer�s�nde yer alan kanallar, ısıl d�renc� 0,6 m2K/W’dan küçük olmayacak şek�lde
yalıtılır. D�ğer mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ısıl d�renc� 1,2 m2K/W’dan küçük olmayacak
şek�lde yalıtılır.



             d) Mekan�k tes�sat boru ve kl�ma kanalı montajları, boruların ve kanalların b�rb�rler� arasındak� mesafeler �le
tavan, taban ve duvarlar arasındak� mesafeler�, hesaplamaları yapılan yalıtım kalınlıklarının uygulanmasına engel
olmayacak şek�lde yapılır. Boruların ve kl�ma kanallarının askıya alınmaları �le kalıcı veya sab�t mesnetle
desteklemeler�nde ısı kayıplarının ve ısı köprüler�n�n oluşmasına �z�n ver�lmez.

             (3) Soğuk su ve soğutma tes�satlarındak� borular ve soğuk akışkan taşıyan kl�ma kanalları, ısı kazançları ve
yoğuşma r�sk�n� önlemeye yönel�k olarak �k� ayrı hesaplama yöntem� sonucunda elde ed�len en büyük kalınlık değer�
esas alınarak dıştan yalıtılır. Yoğuşmanın ve korozyonun önleneb�lmes� �ç�n yapılan hesaplamalarda, borunun ve
kanalın yüzey sıcaklığının, ç�ğ noktası sıcaklığının altına düşmemes�n� sağlayan yalıtım kalınlığı gözönünde
bulundurulur. Soğuk su ve soğutma tes�satlarındak� borular ve soğuk akışkan taşıyan kl�ma kanalları açık gözenekl� ısı
yalıtım malzemeler� kullanılması durumunda, yoğuşmanın engellenmes� �ç�n dıştan buhar kes�c� b�r malzeme �le
kaplanır.

             (4) Vanalar ve bağlantı elemanları, sıhh� sıcak su ve buhar g�b� ısıtma s�stemler�n�n yüzeyler�nden olan ısı
kaybını, soğutma s�stemler�nde �se ısı kazancını en aza �nd�rmek ve yoğuşmayı ve korozyonu önlemek amacı �le
yalıtılır.

             (5) Sıhh� sıcak su üret�c�ler� ve depolama ün�teler�, yüzeyler�nden taşınım ve ışınım yoluyla meydana gelen ısı
kayıplarına, nem ve yoğuşma �le korozyona karşı ekonom�k şartlar da göz önünde bulundurularak hesaplama
yapılarak yalıtılır. Sıhh� sıcak su üret�c�ler� ve depolama ün�teler� yalıtımlarında ısı köprüsü oluşmasına �z�n ver�lmez.
Isıl �letkenl�k katsayısı azam� 0,040 W/mK olan b�r yalıtım malzemes� �le m�n�mum 80 mm kalınlıkta yalıtım yapılır.

             (6) Yeraltında sıcak veya soğuk akışkan taşıyan ön yalıtımlı mekan�k tes�sat boruları; ısı
kayıplarına/kazançlarına, nem ve yoğuşma �le korozyona karşı dayanıklılığı �le b�rl�kte ekonom�k şartlar da göz
önünde bulundurularak seç�l�r. S�stem gereks�n�mler�ne bağlı olarak çel�k borulu tes�satlarda, kayıp ve kaçakların
tesp�t� �ç�n uygun donanım kullanılır.

             Asgar� hava s�rkülasyonu ve sızdırmazlık

             MADDE 12 – (1) B�nalarda, derzler de dah�l olmak üzere, ısı geç�ş�n�n olab�leceğ� yüzeylerde, kes�tlerde
ve/veya şaftlarda sürekl� hava geç�rmeyecek şek�lde sızdırmazlık sağlayacak ve hava geç�ş�ne engel olacak uygun
malzemeler kullanılır. B�nalarda �ç hava kal�tes�n� bozmayacak şek�lde gerekl� asgar� hava s�rkülasyonu sağlanır.

             (2) B�na sızdırmazlık hesaplarında b�na kat sayısına bağlı olarak; dış pencerelerden, balkon kapılarından ve
çatı pencereler�nden kaynaklanan sızıntılar �ç�n TS EN 12207 standardında ver�len derz geç�rgenl�k değerler�
kullanılır. Mekan�k havalandırma s�stem� bulunan yalıtımlı b�nalarda, �ç ve dış ortamlar arasında 50 Pascal basınç
farkı �ç�n hesaplarda kullanılacak hava değ�ş�m sayıları TS EN 13829 standardından alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Isıtma ve Soğutma S�stemler� Tasarım ve Uygulama Esasları

             Isıtma s�stemler� tasarım esasları

             MADDE 13 – (1) Isıtma s�stemler� tasarımında kullanılacak olan ısıl geç�rgenl�k katsayıları 9 uncu maddede
bel�rt�len şartlara göre hesaplanarak bel�rlen�r.

             (2) Isıtma s�stem� tasarım hesapları TS 2164 standardına göre yapılır.

             (3) Yen� yapılacak b�nalarda; toplam kullanım alanının 1.000 m2’den büyük olması hal�nde merkez� ısıtma
s�stem� yapılır.

             (4) Merkez� ısıtma ve/veya kullanım alanı 250 m2’n�n üstünde olup b�reysel ısıtma s�stem�ne sah�p gaz yakıt
kullanılan b�nalarda; yoğuşmalı t�p ısıtıcı c�hazlar kullanılır.

             (5) Merkez� ısıtma s�stem� �le ısıtılan b�nalarda, sıcaklık kontrol ek�pmanları �le ısı merkez�nde �ç ve/veya dış
hava sıcaklığına bağlı kontrol ek�pmanlarının kullanılması zorunludur.

             (6) B�naların ısıtma tes�satında kullanılan pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan deb�s�ne göre
değ�şken dev�rl� seç�l�r.

             (7) Merkez� ısıtma s�stem�ne sah�p b�nalarda, merkez� veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol c�hazları �le ısınma
mal�yetler�n�n ısı kullanım m�ktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan s�stemler kullanılır.

             (8) Merkez� ısıtma s�stem�ne sah�p b�nalardak� ısıtma kazanı bacası ölçüsü; atık gaz kütles�, atık gaz sıcaklığı
ve gerekl� atık gaz basıncına göre TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN 13384-2 standartlarındak� yöntemlere uygun
olarak hesaplanarak bulunur.

             (9) Merkez� ısıtma s�stem�ne sah�p b�nalardak� kazan ver�mler�; katı yakıtlı kazanlarda %75’den, sıvı ve gaz
yakıtlı kazanlarda, Sanay� ve T�caret Bakanlığı’nca 5/6/2008 tar�hl� ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı
ve Gaz Yakıtlı Yen� Sıcak Su Kazanlarının Ver�ml�l�k Gerekler�ne Da�r Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�len 2
yıldız (**) ver�m sınıfından daha düşük olamaz.



             (10) Merkez� ısıtma s�stemler�n�n yerleş�mler� TS 2192 standardına; gaz yakıt kullanan s�stemler�n yerleş�m�
de TS 3818 standardına göre yapılır.

             (11) Merkez� ısıtma s�stemler�nde, kazana ger� dönüş su sıcaklığı �le dış hava sıcaklık kontrolünü yaparak
s�stem ekonom�s� sağlayacak s�stemler�n seç�lmes� gerek�r.

             (12) Merkez� ısıtma s�stemler�nde kullanılacak sıvı veya gaz yakıtlı cebr� üflemel� brülörlü kazanlarda;

             a) 50 kW – 500 kW arasında ısıtma kazanı kapas�tes�ne sah�p s�stemlerde �k� kademel� veya oransal kontrollü
brülörler,

             b) 500 kW ve üzer�nde ısıtma kazanı kapas�tes�ne sah�p s�stemlerde oransal kontrollü brülörler,

             c) 1500 kW üzer�nde üstünde yakma yönet�m s�stemler� ve baca gazı oks�jen kontrol s�stem�

             kullanılır.

             (13) 500 kW ve üstü ısıtma kazanlarında, zaman �çer�s�nde kazan ve tes�sat �çer�s�nde oluşan ve kazan
ver�ml�l�ğ�n� düşüren k�reçlenmey� önlemek amacıyla su yumuşatma/şartlandırma s�stemler�n�n kurulması gerek�r.

             (14) Isıtma kapas�tes� 100 kW ve üzer�ndek� katı yakıtlı kazanlarda ver�ml�l�k araştırılarak otomat�k yakıt
besleme s�stem� kullanılır.

             (15) Isıtma kapas�tes�n�n 100 kW ve üzer�nde olması hal�nde, �lk yatırım ve �şletme mal�yetler� �le b�rl�kte
enerj� ekonom�s� anal�zler� sonucunda daha ekonom�k olduğu raporlanan, mekan�k ve elektron�k olarak b�rb�rler� �le
haberleşmel� çalışan, �ht�yaca göre kaskad kazan s�stemler� kullanılab�l�r.

             Isıtma s�stemler� uygulama esasları

             MADDE 14 – (1) Isıtma merkez�nde yakıt türüne göre gerekl� olan tem�z havanın sağlanması ve egzost
havasının atılab�lmes� �ç�n gerekl� havalandırma sağlanmalıdır. Bunun �ç�n;

             a) Tem�z hava g�r�ş bacası ağzının zem�n düzey�nde, p�s hava atma bacası ağzının �se tavan düzey�nde
olmasının sağlanması,

             b) Isıtma merkez�nde, duman bacası kes�t�n�n %50’s�nden az olmamak üzere 50 kW’a kadar 300 cm2, sonrak�
her kW �ç�n 2,5 cm2 �lave ed�lerek bulunan değerde taze hava em�ş menfez kes�t�, duman bacası kes�t�n�n %25’� kadar
da egzost baca kes�t� olması,

             c) Katı yakıtlarda mutlaka doğal havalandırma yapılması, yanma ver�m�n�n düşük olduğu durumlarda �lave
olarak mekan�k havalandırma yapılması

             gerekl�d�r.

             ç) Kazan da�reler�nde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebr� havalandırma uygulaması
aşağıda bel�rt�len şek�lde yapılır.

             1) Sıvı yakıtta havalandırma kapas�tes�n�n kazanın her kW'ı �ç�n 0,5 m3/h olması gerek�r.

             2) Mekan�k havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan da�res�ndek� vant�latör kapas�tes�n�n, brülör fan kapas�tes� �le
asp�ratör kapas�tes� toplamından %10 fazla olması ve vant�latörün brülörle eş zamanlı çalışması sağlanır.

             3) Sadece egzos yapacak şek�lde çalışan b�r mekan�k havalandırma yapılamaz.

             (2) Kazanlarda, b�r� �şletme dönem�n�n başlangıcında, d�ğer� ortasında olmak üzere yılda en az �k� kez baca
gazı anal�z�, b�r kez de s�stem bakımı yaptırılır, s�stem performansının kontrolü yapılarak raporlanır.

             (3) Kazanlarda, baca gazı sıcaklığının �şletmec� veya yönet�c� tarafından �zleneb�lmes� �ç�n kal�brasyonu
yapılmış baca gazı termometres� kullanılır. Baca gazı sıcaklığı, kazanların 9 uncu madden�n dokuzuncu fıkrasında
bel�rt�len, kazan ver�m sınıflarının altında ver�mlerde çalışmalarına sebep verecek değerden fazla olamaz.

             (4) Kazanların yakıt c�ns�ne göre dönüşümler� ver�mler�nde düşüşe sebep olacak �se bu dönüşümler
yapılamaz. Yapılacak kazan dönüşümler�nde, kazan ver�mler�, dönüşüm önces�nde ve sonrasında raporlanmalıdır.

             (5) B�na sah�b�, yönet�c�s� veya enerj� yönet�c�s�, ısıtma s�stemler�n�n, �lg�l� yönetmel�k ve/veya standartlarda
bel�rt�len per�yod�k kontrole, teste ve bakıma tab� tutulmasını ve �lg�l� merc�lere raporlanmasını sağlar.

             (6) Isıtma s�stem�nde kullanılan katı yakıtlı kazanlardan 15 yılını, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 yılını
dolduran kazanların değ�ş�mler� şarttır.

             (7) Mevcut merkez� ısıtma s�steml� b�naların bağımsız bölümler�nde sıcaklık kontrol ek�pmanlarının
kullanılması durumunda, ısıtma tes�satı pompa grupları zamana, basınca veya akışkan deb�s�ne göre değ�şken dev�rl�
seç�l�r.



             Soğutma s�stemler� tasarım esasları

             MADDE 15 – (1) Soğutma �ht�yacı 500 kW’dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı 2000 m2’den büyük
olan t�car� ve h�zmet amaçlı yen� yapılacak b�nalarda merkez� soğutma s�stem� tasarımları yapılır.

             (2) Soğutma s�stemler�n tasarımında seç�lecek olan soğutucu akışkanların TS EN 378 ser�s� standardlarına
uygun olması gerek�r.

             (3) Soğutma s�stemler� tasarımında, kısm� yüklerde b�le yüksek ver�mlerle çalışacak s�stem seç�m� yapılır.

             (4) Soğutma s�stem� tasarım aşamasında soğutma grubu seç�m�, enerj� tüket�mler� ve sera etk�s�n�n yanı sıra,
tüm ün�telerde ESEER değerler�ne göre yapılır.

             Soğutma s�stemler� uygulama esasları

             MADDE 16 – (1) Soğutma s�stemler�n�n �şletme karakter�stl�kler�ne ve enerj� ekonom�s�ne göre ayarlarının
doğru yapılması gerek�r.

             (2) Soğutma s�stemler�n�n, b�na sah�b�, yönet�c�s� veya enerj� yönet�c�s�n�n sorumluluğu altında, �lg�l�
standartlarda bel�rt�len s�stem�n gerekt�rd�ğ� per�yod�k kontrole, teste ve bakıma tab� tutularak raporlanması şarttır.

             (3) Soğutma s�stem� �şletmec�s�n�n, çevre b�l�nc� de dah�l olmak üzere, soğutma s�stem�n�n çalışmasını
sağlayacak ve arıza hal�nde doğru önlemler� alab�lecek olması bakımından, bu konu hakkında düzenlenecek olan
eğ�t�mlere katılarak belge alması zorunludur.

             (4) Soğutma s�stem�nde kullanılan c�haz ve ek�pmanlardan 20 yılını dolduran s�stemler�n �y�leşt�r�lmes� veya
değ�ş�mler� şarttır.

ALTINCI BÖLÜM

Havalandırma ve İkl�mlend�rme S�stemler� Tasarım ve Uygulama Esasları

             Havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stemler� tasarım esasları

             MADDE 17 – (1) Havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stemler� tasarımında TS 3419 ve �lg�l� Avrupa
Standartlarına uyulur.

             (2) İçer�s�nde �nsan bulunan ve ısıtma dönem�nde �çer� üflenen havanın nemlend�r�lmes� öngörülmüş
b�nalarda, üflenen havanın mutlak nem�n� 1 k�logram kuru hava �ç�n 10 gram veya daha az düzeyde ayarlayab�len
kal�brasyonu akred�te ed�lm�ş b�r kuruluş tarafından yapılmış kontrol c�hazı bulundurulur.

             (3) Konut dışı amaçlı kullanılan b�r b�nada, çok farklı kullanıma sah�p mekanlar veya mekan gruplarının
havalandırılması �ç�n bağımsız s�stemler kurulab�l�r.

             (4) Konut dışı amaçlı kullanılan b�nanın b�r mekanındak� özel mekan�k havalandırma s�stem�, mekanda
�nsanların bulunmadığı zamanlarda mekanın m�numum �ç hava kal�tes�n� sağlayacak şek�lde otomat�k s�stem �le
donatılır.

             (5) İkl�mlend�rme s�stemler� değ�şken �nsan yüküne bağlı olarak değ�şken hava deb�l� çalışacak şek�lde �ç hava
kontrolü sağlayacak mekan�k tes�satla donatılır.

             (6) Hava ön ısıtma ek�pmanları, ısıtma dönem� dışında çalışmalarını durduran b�r düzenek �le donatılır.

             (7) İkl�mlend�rme s�stem�ne sah�p ve sürekl� kullanılmayan bölümler kullanılmadığı zamanlarda, ana ısıtma
s�stem� �le 15°C’ye ısıtılır.

             (8) Konut har�c� b�nalarda kullanımı tasarlanan �kl�mlend�rme s�stemler�nde oda sıcaklığını ölçen oda
termostatına göre otomat�k ayarlanab�len deb� ölçüm ek�pmanları kullanılır.

             (9) Konut har�c� b�nalarda kullanımı tasarlanan �kl�mlend�rme s�stem�nde; g�r�ş havası vant�latör deb�s�, ana
kanaldak� basıncı ölçen basınç algılayıcılarına göre değ�şeb�l�r olmalıdır.

             (10) Yen� yapılacak b�naların 500 m3/h ve üzer� hava deb�l� havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stemler�nde, ısı
ger� kazanım s�stemler�n�n tasarımları yapılarak, yaz ve kış çalışma şartlarında m�n�mum %50 ver�ml�l�ğe sah�p
olması, �lk yatırım ve �şletme masrafları �le b�rl�kte enerj� ekonom�s� göz önüne alındığında avantajlı olması
durumunda ısı ger� kazanım s�stemler� yapılması zorunludur. Bu s�stemler geç�ş mevs�mler� �ç�n by-pass düzeneğ�ne
sah�p olmalıdır.

             (11) Yen� yapılacak b�nalar �ç�n onuncu fıkrada bel�rt�len çalışmanın tasarım aşamasında rapor hal�nde proje
müell�f� tarafından �lg�l� �darelere sunulması zorunludur.

             (12) B�nalardak� ısıl konfor memnun�yet�n�n ve enerj� performansının arttırılması �ç�n gerekl� kr�terler EN
7730 ve TS 2164 standarlarına göre bel�rlen�r.



             (13) Kl�ma santraller�n�n sızıntı, ısı köprüsü ve ısı transfer katsayısının EN 1886 standardına uygun olması
gerek�r.

             Havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stemler� uygulama esasları

             MADDE 18 – (1) Havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stemler�n�n �şletme ve bakımında TS 5895’e uyulur.

             (2) Havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stemler�n�n yerleş�mler�nde TS 3420 ve �lg�l� Avrupa Standardlarına
uyulur.

             (3) Havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stemler�n�n, b�na sah�b�, yönet�c�s� veya enerj� yönet�c�s�n�n sorumluluğu
altında, �lg�l� standartlarda bel�rt�len s�stem�n gerekt�rd�ğ� per�yod�k kontrole, teste ve bakıma tab� tutularak
raporlanması şarttır.

             (4) Havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stem� �şletmec�s�n�n, çevre b�l�nc� de dah�l olmak üzere, havalandırma ve
�kl�mlend�rme s�stem�n�n çalışmasını sağlayacak ve arıza hal�nde doğru önlemler� alab�lecek olması bakımından, bu
konu hakkında düzenlenecek olan eğ�t�mlere katılarak belge alması zorunludur.

             (5) Hava kanalları sızıntı l�m�tler� TS EN 1507 ve TS EN 12237’ye göre bel�rlen�r ve raporlanır.

             (6) Kl�ma santraller�nde kullanılan f�ltre s�stemler� üret�c�s� tarafından bel�rt�len sürelerde tem�zlet�l�r veya
değ�şt�r�l�r ve bu durum raporlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sıhh� Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım S�stemler�

             Sıhh� sıcak su hazırlama ve dağıtım s�stemler�

             MADDE 19 – (1) B�nalarda sıhh� sıcak su s�stemler�n�n düzenlenmes� hususunda TS EN 14336’ya uyulur.
Ekonom�k ve h�jyen�k açıdan en uygun tekn�k tasarımlar yapılır.

             (2) Sıhh� sıcak su s�stemler�n�n yıllık enerj� �ht�yacının bel�rlenmes� �ç�n gerekl� hesaplamalar prEN 15316-3-
1’de ver�ld�ğ� şek�lde yapılır.

             (3) Kullanım alanı 1000 m2’n�n üzer�ndek� oteller, hastaneler, yurtlar ve benzer� konaklama amaçlı konut
har�c� b�nalar �le spor merkezler�nde merkez� sıhh� sıcak su s�stem�n�n planlanması şarttır.

             (4) Bağımsız bölümlerde kullanılan b�reysel sıhh� sıcak su hazırlama ek�pmanlarının TS EN 26 standardında,
merkez� sıhh� sıcak su hazırlama ek�pmanlarının da TS EN 89 standardında bel�rt�len ısıl performansa sah�p olması
gerek�r.

             (5) Merkez� kullanım sıhh� sıcak su hazırlama amaçlı planlanan s�stemlerde, sıhh� sıcak suyun sıcaklığı
60°C’y� geçmeyecek şek�lde tasarım yapılır.

             (6) Merkez� sıhh� sıcak su hazırlama s�stemler�ndek� pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan deb�s�ne
göre değ�şken dev�rl� seç�l�r.

             (7) Merkez� sıhh� sıcak su hazırlama s�stemler�nde, s�stem ekonom�s�n� sağlayacak ek�pmanların kullanılması
gerek�r.

             (8) Merkez� sıhh� sıcak su hazırlama s�stemler�nde merkez� plakalı eşanjör kullanılması durumunda, depolama
s�stem� olarak akümülasyon tankı kullanılması gerek�r.

             (9) Merkez� sıhh� sıcak su s�stemler�nde c�haz ve dağıtım hatları yalıtımlı olmalı ve her yıl b�na �şletmec�s�
tarafından kontrol ett�r�lerek raporlanmalıdır.

             (10) Sıhh� sıcak suyun ısı kapas�tes� m�n�mum kazan modülasyon çalışma alt sınırının dışında kalması hal�nde
yaz kullanımına yönel�k ayrı b�r sıcak su kazanı tes�s ed�l�r.

             (11) Konaklama amaçlı b�nalarda ısıtma s�stem�nde buhar kullanıyor �se, sıcak su üret�m�nde an� çabuk ve
kolay sıcak su üreten sıcak su depolama �ht�yacı olmayan s�stemler kullanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Otomat�k Kontrol

             Otomat�k kontrol

             MADDE 20 – (1) Yakıt tasarrufu �ç�n sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomat�k kontrol s�stem� yapılır.

             (2) Merkez� ısıtma ve/veya soğutma s�stem�ne sah�p b�nalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek
otomat�k c�hazlarla donatılır. Konut olarak kullanılan b�nalar har�ç olmak üzere b�nalarda, b�rb�r�nden ayrı mekanların
farklı �ç sıcaklıklara ayarlanab�lmes�ne �mkan sağlayacak merkez� otomat�k kontrol s�stem� kurulur.



             (3) Konut olarak kullanılan b�nalarda, kazanlar en az g�d�ş suyu kontrolü ve dış hava kompenzasyonu yapacak
otomat�k kontrol s�stemler� �le donatılır.

             (4) B�nalarda, ısıtma, soğutma ve havalandırma s�stemler� varsa, ayarladıkları set değer�n� kontrol edecek
otomat�k kontrol s�stem� �le donatılır. T�car� b�nalarda bu c�hazların, set değerler�n� ayarlamanın yanında zamana göre
de kontrol edeb�lmes� gerek�r.

             (5) Konut olarak kullanılan b�nalar har�ç olmak üzere b�nalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ışığına ve
kullanıma göre yapılır.

             (6) 5000 m2'n�n üzer�ndek� b�nalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma �ç�n, b�lg�sayar kontrollü
b�na otomasyon s�stem� kurulması zorunludur.

             (7) Sıhh� sıcak su tes�sler�nde kullanılacak olan s�rkülasyon pompaları, otomat�k çalışmayı sağlayacak
ek�pmanlarla donatılır.

             (8) Yen� yapılacak b�nalarda elektr�k tes�satı, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma s�stemler�n�n, bu
s�stemler�n tükett�kler� enerj�ler ayrı ayrı ölçüleb�lecek şek�lde enerj� anal�zörler� ve/veya pay ölçerler �le donatılarak
ve bas�t b�r yazılımla raporlanab�lecek şek�lde enerj� �zleme s�stem� ve benzer� s�stemler tes�s ed�lmes� gerek�r. Yakıtın
da ayrıca ölçülerek bu s�steme b�lg� vermes� sağlanmalıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Elektr�k Tes�satı ve Aydınlatma S�stemler�

             Elektr�k tes�satı ve aydınlatma s�stemler�

             MADDE 21 – (1) B�nanın toplam enerj� tüket�m� �çer�s�ndek� aydınlatma enerj�s� payının hesaplanmasında
EN 15193 standardında ver�len hesap yöntem� kullanılır.

             (2) B�nalarda gün ışığından azam� derecede faydalanmak ve gereks�z yapay aydınlatmadan kaçınmak �ç�n;

             a) Mahall� er�ş�m� kolay el �le kontrol ed�len anahtarlardan,

             b) Gün ışığından faydalanma �mkanı olan yerlerde, gün ışığı �le bağlantılı foto elektr�kl� anahtarlar �le telefon,
kızıl ötes�, son�k ve ultrason�k kontrollü uzaktan kumandalı anahtarlardan,

             c) Mahalde k�mse olmadığında mekanın boş olduğunu algılayab�len ve yapay aydınlatmayı kapatan otomat�k
anahtar ve s�stemlerden,

             ç) Zaman ayarlı anahtarlardan

             b�r� veya b�r kaçı kullanılır.

             (3) Çalışma of�sler� ve depolama b�naları �ç�n mahall� er�ş�m� kolay, el �le veya kumanda �le kontrol ed�len
anahtar t�pler�n�n kullanılması terc�h ed�l�r. Ayrıca, d�ğer b�na kullanımları �ç�n (örneğ�n çalışma saatler� boyunca
devamlı aydınlatma gerekt�ren d�ğer t�p b�nalardak� kullanım �ç�n), zaman ayarlı veya gün ışığı �le bağlantılı foto
elektr�kl� anahtarlarının kullanılması gerek�r.

             (4) B�nalarda kullanılan lambaların özell�kler� EK-2’de ver�len tabloya göre olur.

             (5) Yapılab�l�rl�ğ� uygun olan mekanlarda, �çer�s�nde �nsan bulunduğu zaman b�le; �dar� personel�n yetk�s�nde
olan her türlü mahal�n, aydınlatmanın açılmasına ve kapatılmasına �mkan veren b�r c�haza sah�p olması gerek�r. Bu
c�haz, söz konusu mekan �çer�s�nde yer almıyor �se, mekandak� aydınlatma durumunun b�r noktadan görülmes�ne
�mkan vermes� gerek�r. Sport�f amaçlı ve çok amaçlı salonlar g�b� farklı aydınlatma sev�yeler�n�n söz konusu olduğu,
en az �k� ve daha çok farklı kullanım mahaller�n�n bulunduğu b�nalarda, temel aydınlatma sev�yes�n� yalnızca yetk�l�
personel�n artırmasına �mkan verecek b�ç�mde tedb�rler alınır.

             (6) Aynı mekan �çer�s�nde, b�r pencere boşluğuna 5 metreden daha yakın olan yapay aydınlatmalı noktalarının
her b�r�ndek� kurulu güç 200 W’ı aştığında, bu noktalar d�ğer aydınlatma noktalarından bağımsız olarak kumanda
ed�l�r.

              (7) Doğal aydınlatma yeterl� olduğunda, zaman ayarlı veya �nsan mevcud�yet�n� algılayan c�haz �le yapay
aydınlatmanın otomat�k olarak devreye g�rmes� zorunludur.

             (8) B�nalarda elektr�k enerj�s�n�n ver�ml� kullanılması amacıyla;

             a) Zorunluluk olmadıkça akkor flamanlı lambaların kullanılmaması, renk sıcaklığının öneml� olmadığı
durumlarda A ve B sınıfı elektron�k balastlı tüp b�ç�ml� fluoresan, kompakt t�p fluoresan veya sodyum buharlı
lambaların terc�h ed�lmes�,

             b) Enerj� tüket�m� yüksek olan dekorat�f aydınlatma gereçler�n�n kullanılmaması,

             c) Çalışma alanlarında yeterl� aydınlık sev�yes�n� sağlayacak armatür seç�m�n�n ve dağılımının yapılması,



             ç) Yapılab�l�rl�ğ� uygun olan mekanlarda, hareket, ısı veya ışık duyarlı ek�pmanların kullanılması gerek�r.
Özell�kle merd�ven boşluklarında ve çalışma ortamlarında bulunan tuvaletlerde sensörlü lambaların kullanılması ve
gereks�z kullanımların önüne geç�lmes�,

             d) Daha az sayıda armatür ve dolayısıyla daha az elektr�k tüket�m�yle �stenen aydınlık sev�yeler�ne ulaşmayı
sağlayacağı �ç�n, açık renk mob�lya ve duvar renkler� terc�h ed�lmes�,

             e) Armatürler�n ver�mler�n� ve odalardak� aydınlık sev�yes�n� artırmak �ç�n aydınlatma gereçler�n�n per�yod�k
olarak tem�zlenmes�

             hususlarına d�kkat ed�l�r.

             (9) Konut har�c� b�naların aydınlatma enerj�s� �ht�yacı bel�rlen�rken b�nanın �ç aydınlatma yüküne �laveten,
güvenl�k aydınlatması har�ç, b�nanın dış dekorat�f aydınlatma yükü de d�kkate alınır.

ONUNCU BÖLÜM

Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Kullanımı ve Kojenerasyon S�stemler�

             Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının kullanımı

             MADDE 22 – (1) Yen� yapılacak olan ve 1.000 m2’n�n üzer�nde kullanım alanına sah�p b�nalardak� ısıtma,
soğutma, havalandırma, sıhh� sıcak su, elektr�k ve aydınlatma enerj�s� �ht�yaçlarının tamamen veya kısmen
karşılanması amacıyla, h�drol�k, rüzgar, güneş, jeotermal, b�yokütle, b�yogaz, dalga, akıntı enerj�s� ve gel-g�t g�b� fos�l
olmayan enerj� kaynaklı s�stem çözümler� tasarımcılar tarafından rapor hal�nde �lg�l� �darelere sunulur. İlg�l� �dare yapı
kullanma �zn� ver�lmes� safhasında bu raporda sunulan s�stem çözümler�n�n uygulamasını d�kkate alır.

             (2) Yen� yapılacak b�nalarda yen�leneb�l�r enerj� s�stemler� �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�t�len raporda tesb�t ed�len �lk
yatırım mal�yet� enerj� ekonom�s� gözönünde bulundurulmak suret�yle, �nşaat alanı 20.000 m2’ye kadar olan b�nalarda
10 yıl, �nşaat alanı 20.000 m2 ve daha büyük b�nalarda 15 yılda ger� kazanılması durumunda bu s�stemler�n yapılması
zorunludur.

             (3) Yen� yapılacak b�nalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası s�stemler� �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�t�len
raporda tesb�t ed�len �lk yatırım mal�yet� enerj� ekonom�s� gözönünde bulundurulmak suret�yle, �nşaat alanı 20.000 m2
ve üstündek� b�nalarda 15 yılda ger� kazanılması durumunda, bu s�stemler�n yapılması zorunludur.

             (4) Yen� yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000 m2’n�n üzer�ndek� oteller, hastaneler, yurtlar ve benzer�
konaklama amaçlı konut har�c� b�nalar �le spor merkezler�ndek� merkez� ısıtma ve sıhh� sıcak su s�stemler�nde güneş
enerj�s� toplayıcıları �le s�stem�n desteklenmes� zorunludur.

             (5) Güneş enerj�s� toplayıcıları kullanımında TS EN 12975-1 ve TS 3817’e uyulur.

             (6) Konut har�c� ve merkez� havalandırma ve �kl�mlend�rme s�stemler�ne sah�p b�nalarda, doğal havalandırma
ve �kl�mlend�rme s�stemler�n�n de tasarlanarak bu s�stemler�n daha ver�ml� çalışmalarının sağlanması gerek�r.

             (7) Jeotermal enerj� kaynakları �le merkez� ısıtma yapılan b�nalarda, ısıtma hattı dönüş suyunun bölgedek�
jeotermal ısı kaynağına dönüşünün sağlanması gerek�r.

             Kojenerasyon s�stemler�

             MADDE 23 – (1) Toplam �nşaat alanı en az 20.000 m2’n�n tasarımında kojenerasyon s�stemler�n�n uygulama
�mkanları anal�z ed�l�r. İnşaat mal�yet�n�n yüzde onunu geçmeyen uygulamalar yapılır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Per�yod�k Testler, Bakım, Denet�m ve Raporlama

             Per�yod�k testler, bakım, denet�m ve raporlama

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k’te öngörülen bütün m�mar�, mekan�k, elektr�k ve aydınlatma s�stemler� �le
�lg�l� konularda Enerj� K�ml�k Belges� düzenlemeye yetk�l� kuruluşlar sorumluluğunda, s�stemler, �lg�l� raporda
bel�rt�len per�yotlarda ve �lg�l� standartlarda bel�rt�len ve s�stem�n gerekt�rd�ğ� per�yod�k kontrole, teste ve bakıma tab�
tutulur.

             (2) Rapor, b�nanın yapı kullanım �z�n belges� alınması safhasında hazırlayan tarafından b�na sah�b�, yönet�c�s�
veya enerj� yönet�c�s�ne tesl�m ed�l�r. B�nanın �şlet�m safhasında bu rapora göre �şlem yapılması gerek�r.

             (3) Per�yod�k kontrollara a�t test, bakım, denet�m ve raporlama �le �lg�l� usûl ve esaslar Bakanlık tarafından
çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Enerj� K�ml�k Belges�, Enerj� K�ml�k Belges�nde Bulunması Gereken B�lg�ler



             Enerj� k�ml�k belges�

             MADDE 25 – (1) Enerj� K�ml�k Belges� düzenlen�rken EN 15217 standardına uyulur.

             (2) Enerj� K�ml�k Belges� düzenleme tar�h�nden �t�baren 10 yıl geçerl�d�r. Bu süren�n sonunda Enerj� K�ml�k
Belges� hazırlanılacak b�r rapor doğrultusunda yen�den düzenlen�r.

             (3) Enerj� K�ml�k Belges�, b�nalar �ç�n EK-3 de ver�len formata göre düzenlen�r.

             (4) Enerj� K�ml�k Belges�, enerj� k�ml�k belges� vermeye yetk�l� kuruluş tarafından hazırlanır ve �lg�l� �darece
onaylanır. Bu belge, yen� b�nalar �ç�n yapı kullanma �z�n belges�n�n ayrılmaz b�r parçasıdır.

             (5) Enerj� K�ml�k Belges�, toplam kullanım alanı 1.000 m2 ve üzer�nde olan mevcut b�nalar ve �şletmeye
alınan yen� b�nalar �ç�n 26 ncı maddede bel�rt�len b�lg�ler� �çerecek şek�lde düzenlen�r.

             (6) Enerj� K�ml�k Belges�n�n b�r nüshası b�na sah�b�, yönet�c�s�, yönet�m kurulu ve/veya enerj� yönet�c�s�nce
muhafaza ed�l�r, b�r nüshası da b�na g�r�ş�nde rahatlıkla görüleb�lecek b�r yerde asılı bulundurulur. Ayrıca b�na veya
bağımsız bölüm satıldığında veya k�raya ver�ld�ğ�nde, malsah�b� tarafından alıcı veya k�racıya b�nanın Enerj� K�ml�k
Belges� de ver�l�r.

             (7) Enerj� K�ml�k Belges�, b�nanın yıllık enerj� �ht�yacının değ�şmes�ne yönel�k herhang� b�r uygulama
yapılması hal�nde bu Yönetmel�ğe uygun olacak şek�lde yen�len�r.

             (8) Enerj� K�ml�k Belges�, b�nanın tamamı �ç�n hazırlanab�leceğ� g�b�, �steğe bağlı olarak, kat mülk�yet�n� ha�z
her b�r bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları �ç�n ayrı ayrı düzenleneb�l�r.

             (9) Türk S�lahlı Kuvvetler�, M�ll� Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, M�ll� İst�hbarat Teşk�latı
Müsteşarlığı b�naları �le mücav�r alan dışında kalan ve toplam �nşaat alanı 1.000 m2’den az olan b�nalar �ç�n Enerj�
K�ml�k Belges� düzenlenmes� zorunlu değ�ld�r.

             (10) Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde ed�lme yöntem�, enerj� dönüşüm katsayıları, n�ha� enerj�ler�n
b�r�nc�l enerj�ye dönüştürülmes� ve enerj� tüket�mler� ölçeğ�, n�ha� enerj� tüket�mler�, sera gazı em�syonlarına
dönüştürme katsayıları ve karbond�oks�t em�syonu, Enerj� K�ml�k Belges�n�n ekler� olarak proje kapsamında
hazırlanır.

             (11) Sera gazı em�syonları dönüşüm katsayıları n�ha� enerj� tüket�m� başına kgCO2 olarak �fade ed�l�r. EK-

6’da yakıtlara göre kullanılab�l�r dönüşüm katsayıları ver�lm�şt�r.

             (12) B�nanın enerj� performans değer� hesaplanmasında kullanılacak s�stem ver�ml�l�k katsayıları Enerj�
K�ml�k Belges�n�n b�r ek� olarak hazırlanır.

             Enerj� k�ml�k belges�nde bulunması gereken b�lg�ler

             MADDE 26 – (1) Enerj� K�ml�k Belges�nde, b�nanın enerj� �ht�yacı, yalıtım özell�kler�, ısıtma ve/veya
soğutma s�stemler�n�n ver�m�/etkenl�ğ� ve b�nanın enerj� tüket�m sınıflandırması �le �lg�l� b�lg�lerle b�rl�kte;

             a) B�na �le �lg�l� genel b�lg�ler,

             b) Düzenleme ve düzenleyen b�lg�ler�,

             c) B�nanın kullanım alanı (m2),

             ç) B�nanın kullanım amacı,

             d) B�nanın ısıtılması, soğutulması, �kl�mlend�rmes�, havalandırması ve sıhh� sıcak su tem�n� �ç�n kullanılan
enerj�n�n m�ktarı (kWh/yıl),

             e) Tüket�len her b�r enerj� türüne göre yıllık b�r�nc�l enerj� m�ktarı (kWh/yıl),

             f) B�naların kullanım alanı başına düşen yıllık b�r�nc�l enerj� tüket�m�n�n, A �le G arasında değ�şen b�r referans
ölçeğ�ne göre sınıflandırılması,

             g) N�ha� enerj� tüket�m�n�n oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık m�ktarı (kg CO2/m2-yıl),

             ğ) B�naların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A �le G arasında değ�şen b�r referans
ölçeğ�ne göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),

             h) B�nanın aydınlatma enerj�s� tüket�m değer�,

             ı) B�r�nc�l enerj� tüket�m�ne göre, EK-5a’da bel�rlenen enerj� sınıfı,

             �) N�ha� enerj� tüket�m�ne göre, EK-5b’de bel�rlenen sera gazları em�syonu sınıfı



             göster�l�r.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yıllık Enerj� İht�yacı

             Yıllık enerj� �ht�yacı

             MADDE 27 – (1) Yıllık Enerj� İht�yacı �ç�n �ht�yaç duyulan;

             a) B�nanın ısıtma ve soğutma enerj�s� �ht�yacı hesabı, Bakanlık tarafından yayınlanacak �lg�l� tebl�ğe göre,

             b) B�nanın aydınlatma enerj�s� �ht�yacı hesabı, TSE tarafından çıkartılan �lg�l� standartlar, burada bulunmaması
hal�nde �lg�l� Avrupa standardlarına göre,

             c) B�nanın sıhh� sıcak su üret�m� �ç�n kullanılan enerj� �ht�yacı hesabı, TSE tarafından çıkartılan �lg�l�
standartlar, burada bulunmaması hal�nde �lg�l� Avrupa standardlarına göre,

             yapılır.

             (2) B�nalar �ç�n yıllık enerj� �ht�yacı hesabında, b�nanın ısıtılması, sıhh� sıcak su üret�m�, soğutulması ve
aydınlatma �ç�n kullanılan enerj�ler d�kkate alınır.

             (3) Yıllık enerj� �ht�yacı hesabı, b�nanın ısıtılması, sıhh� sıcak su üret�m�, soğutulması ve aydınlatma �ç�n
kullanılan enerj�ler�n toplamından oluşur.

             (4) Ek-6’dak� enerj� çeş�tler�nden farklı enerj� çeş�tler�n�n b�r�nc�l enerj�ye dönüştürülmes� �ç�n, katsayıların
alındığı kaynak bel�rt�lmek şartıyla ek olarak ver�l�r.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geç�c� ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

             MADDE 28 – (1) 9/10/2008 tar�hl� ve 27019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�nalarda Isı Yalıtım
Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

             Standardların bel�rlenmes�

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında �ht�yaç duyulan, b�nanın soğutma enerj�s� ve
aydınlatma enerj�s� �ht�yacı hesabı �le �lg�l� standardlar, TSE tarafından, Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten �t�baren
b�r yıl �ç�nde çıkarılır.

             Tebl�ğler�n çıkarılması

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında �ht�yaç duyulan enerj� performansı hesaplama
yöntemler� �le �lg�l� konulardak� tebl�ğler, Bakanlık tarafından, Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten �t�baren b�r yıl
�ç�nde çıkarılır.

             Mevcut b�naların uygun hale get�r�lmes�

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut b�nalar ve �nşaatı devam ed�p henüz yapı kullanım �zn� almamış b�nalar
�ç�n Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanununun yayımı tar�h�nden �t�baren on yıl �ç�nde Enerj� K�ml�k Belges� düzenlen�r.

             Yürürlük

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k yayımlandığı tar�hten b�r yıl sonra yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
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