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Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından:
BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartla rı ve maliyet
etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama
kurallarının belirlenmesini, bi rincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve
önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini,
yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabili rliliğ inin değerlendi rilmesini, ı sıtma ve soğutma sistemlerin in
kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasın ı, binalarda performans kri terlerin in ve uygulama
esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak üzere; mimari
tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binala rın sabit ekipmanları
konularındaki asgari performans kriterlerine, enerji performans hesaplama usûlleri ne, enerji kimlik belgesinin
hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve enerji kimlik belgesini hazırlayacak ve denetleyecek onaylanmış
bağımsız yetkili kuruluşları n yetkilendirilmesine ve yetkilerinin düzenlenmesine, ülke enerji politikasının
oluşturulmasına yönelik gerekli araştırmalar, incelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde edilen
deneyimler ile ilgili bilgilerin toplanmasına,
b) 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su ihtiyacın ın kojenerasyon
sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim imkanlarının araştırılarak, ekonomik yapılabilirliği olan
uygulamalara,
c) Bina sahiple ri ve son kullanı cıların bilin çlendiri lmesi, sektörde faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların
çalışanlarının eğitimle ri ve eğitimlerin güncelleşti rilmesi vasıtasıyla enerjinin daha verimli kullanımına,
ç) Korunması gerekli kültür varlığ ı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimli liğinin arttı rılmasına yönelik
önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş
doğrultusunda yapının özelliğini ve dış gö rüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğin i artt ırıc ı
uygulamaların yapılmasına,
ilişkin usûl ve esasları kapsar.
(2) Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az
olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin alt ında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit ola rak inşa
edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar
bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Ve rimliliğ i Kanunu’nun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri i le 3/5/1985 tarih li ve 3194 sayılı Đmar Kanunu’nun 44 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aydınlatma enerji tüketimi: Binanın aydınlatılması için harcanan toplam enerjiyi,
b) Aydınlatma yükü: Aydınlatma için kullanılan toplam kurulu gücü,
c) Bağımsız bölüm: Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, 2/7/1965 tarihli ve
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini,
ç) Bakanlık: Bayındırlık ve Đskan Bakanlığını,
d) Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan insanla rın iç ine girebilecekleri ve insanların oturma,
çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına
uygun yapıyı,
e) Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi veya varsa intifa hakkı
sahibini, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,
f) Bina yöneticisi: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,
g) Bireysel ısıtma: Bağımsız bölüm içerisine yerleştirilen bir ı sı üretim kaynağından elde edilen ısıtma enerjisi ile
bağımsız bölümün ısıtılmasını,
ğ) Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin, mahalle ve daha büyük ölçekteki
yerleşimlerde yer alan binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,
h) Bölgesel sıhhi sıcak su si stemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sı cak suyun bölge içerisindeki binalara ve
bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,
ı) Ekonomik çalışma ömrü: Sistemin veya ekipmanın; tasarım, yapım, test, işletme, bakım, onarım, idari ve
çevre ile alakalı faktörlerden kaynaklı maliyetleri açısından performansının, temel gereklerin yerine getirilmesi
için uygun olan bir seviyede tutulduğu süreyi,
i) Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri
ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgile ri içeren belgeyi,
j) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar: Yeni tasarlanan binala r içi n; binanın ısı tma ve/veya soğutma
ve/veya ısı yalıtım projesini hazırlayan gerçek veya tüzel kişileri, mevcut binalar için E nerji Ve rimliliğ i
Danışmanlık Şirketlerin i,
k) Enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise ü retim kalitesi
ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını,
l) Enerji verimliliği hizmeti: Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt ve uygulama hizmetini,
m) Enerji yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgi li faaliyetleri yeri ne getirmekle sorumlu ve enerji yöneticis i
sertifikasına sahip kişiyi,
n) ESEER: Soğutma gruplarında kısmi yüklerde üretilen soğutma enerjisinin, sistemin harcadığı enerjiye oranını,
o) Halojen lamba: Đçinde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve metal halojen olmak üzere iki çeşidi bulunan
lambaları,

ö) Hizmet amaçlı binalar: Kamu binaları, okullar, ibadethaneler, hastaneler, sağlık merkezleri ve benzeri
amaçlara tahsis edilmiş binaları, sığınma veya yaşlı veya çocukların bakımı için tahsis edilmiş sosyal hizmet
binalar ve benzeri amaçlar için tahsis edilmiş binala rı, sinema ve tiyatro, toplantı salonları, sergile r, müzeler,
kütüphaneler, kültürel b inalar ve spo rtif faaliyetlere tahs is edilen binalar ve benze ri amaçlara tahsis edilmi ş
binaları,
p) Isı pompası: Toprakta, havada ve suda düşük sıcaklıkta mevcut olan enerjinin, ısıtma ve/veya soğutma
yapmak amacıyla bina içine iletilmesini sağlayan düzeneği,
r) Đlgili idare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip belediye ve mücavir alan sınırları
içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda
valilikler ile diğer idareleri,
s) Đklimlendirme sistemi: Ortam havasının, neminin, temizliğinin ve sıcaklığını n bir arada kontrol edildiği ve taze
hava ihtiyacının karşılandığı sistemi,
ş) Đşletmeci kuruluş: Mekanik ve elektrik sistemlerinin uygun çalışmasından sorumlu kuruluşu,
t) Đşveren veya temsilcileri: Bir h izmet akdine dayanarak herhangi bir işte üc ret karşılığ ı işç i çalışt ıran tü zel
veya gerçek kişi işvereni, işveren adına hareket eden tüzel veya gerçek kişi de işveren temsilcisini,
u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberleşmeli çalışan, iht iyaca göre sıral ı
devreye girerek yakıt tasarrufu sağlayan, kazan yedekleme sıkıntısının olmadığı kazan sistemlerini,
ü) Kazan: Yakıtın yakılması sonucu açığa çıkan enerjinin ısı taşıyıc ı akışkana aktarılmasını sağlayan basınçl ı
kabı,
v) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimini,
y) Mekanik tesisat: Đnşaat işlerinde makine mühendisliği etkinlik alanına giren ısıtma, soğutma, havalandırma,
temiz ve pis su, sıhhi sıcak su ve yangın söndürme sistemleri işlerinin tümünü,
z) Merkezi ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisi ile birden fazla bağımsız bölümün ısıtılmasını
sağlayan sistemi,
aa) Merkezi sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere
dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,
bb) Merkezi soğutma sistemi: Bir merkezden elde edilen soğutma enerjisi i le birden fazla bağımsız bölümün
soğutulmasını sağlayan sistemi,
cc) Meslek odaları: Elektrik ve Makina Mühendisleri Odalarını,
çç) Mevcut bina: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya
yapımı tamamlanan binayı,
dd) Nihai enerji tüketimi: Son kullanıcı tarafından binasında veya bağımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz
yakıtlardan elde edilen enerjinin ve elektrik enerjisinin toplam tüketimini,
ee) Onaylanmış denetleme kuruluşları: Enerji kimlik belgesine gö re binanın enerji tüketen ekipmanlarının, ilgil i
raporlarda belirti len periyotlarda ilgili s tandartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste
ve bakıma tabi tutulup tutulmadığının denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş
bağımsız kurum veya kuruluşları,

ff) TEP: Ton eşdeğer petrolü,
gg) Ticari amaçlı binalar: Đş merkezleri, ofis ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ve eğlence ve alışveriş
merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer amaçlara tahsis edilmiş
binaları,
ğğ) TSE: Türk Standardları Enstitüsü nü,
hh) Yenilenebilir enerji: H idrolik, rüzgar, gü neş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosi l
olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi,
ıı) Yıllık enerji ih tiyacı: Binanın ısıtma, sıh hi sı cak su, soğutma, elektrik ve aydınlatma sistemleri için bi rinci l
enerji cinsinden ortama bir yıl içerisinde verilmesi gereken ısı enerjisi miktarını,
ii) Yıllık ıs ıtma enerjisi ihtiyacı: Is ıtma sisteminden ı sıtılan ortama bir yıl içe risinde veri lmesi gereken net ıs ı
enerjisi miktarını,
jj) Yıllık sıcak su enerjisi ihtiyacı: Sıcak su temini için bir yıl içerisinde harcanan net ısı enerjisi miktarı nı,
kk) Yıllık soğutma enerjisi ihtiyacı: Soğutma sis teminin soğutulan o rtamdan bir yıl içeris inde atması veya
çekmesi gereken net ısı enerjisi miktarını
ifade eder.

ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Đlkeler, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar
Đlkeler
MADDE 5 – (1) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı ona rım ve tadilat
projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen
esaslar göz önüne alınır.
(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğe r yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi
bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.
(3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine gö re uygulama yapılmadığının tesp iti hal inde, tesbit edilen
eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez.
(4) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Ek-7a’da verilen Türk
Standartları nın güncel hal leri, bu standartların olmaması halinde ise, Ek-7b’de verilen Avrupa Standa rtların ın
güncel halleri esas alınır.
(5) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında proje, yapım, denetim ve diğer konularda tereddüte düşülen hususlar
hakkında Bakanlığın uygulamaya esas olacak yazılı görüşü alınarak işlem yapılır.
Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;
a) Đlgili idareler,
b) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar,

c) Yatırımcı kuruluşlar,
ç) Bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri,
d) Đşletmeci kuruluşlar,
e) Đşveren veya temsilcileri,
f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler,
g) Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler,
ğ) Binanın yapılmasında, kullanımında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman,
proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş lar, onaylanmış
denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri,
görevli, yetkili ve sorumludur.
(2) Yönetmelik hükümlerine göre inşa edilmemiş binalardan;
a) Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik
veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde i se, varsa yapı denetim ku ruluşu ve yüklenici
veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.
b) Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi
veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur.
c) Đlgili idareler, sorumlu luğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.
(3) Đlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.
(4) Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin
belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı
denetim kuruluşları sorumlu olu r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamaları
Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı
MADDE 7 – (1) Binaların mimari tasarımında, imar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma,
doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asga ri seviyede tutul ur, güneş, nem ve rü zgar etkisi de dikkate
alınarak, doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından azami derecede yararlanılır.
(2) Mimari tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Binaların ve iç mekanların yönlendirilmesinde, o iklim bölgesindeki güneş, rüzgar, nem, yağmur, kar ve
benzeri meteorolojik veriler dikkate alınarak oluştu rulan mimari çözümler aracıl ığı ile istenmeyen ısı kazanç ve
kayıpları engellenmelidir.
b) Bina içerisinde sürekli kullanılacak yaşam alanları, güneş ısı ve ışığı ile doğal havalandırmadan optimum
derecede faydalanacak şekilde yerleştirilmelidir.

c) Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemeler ve nokta detayları ile
bütünlük sağlamalı, ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve
taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir.
ç) Binanın yapılacağı yerin yenilenebil ir enerji kaynak kullanım imkanlarının araştı rılması ile oluştu rulacak
raporlar doğrultu sunda alternatif mimari çözümler değerlendiri lmelidir.
Mimari uygulamalar
MADDE 8 – (1) Mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde
değiştirilemez.
(2) Isı kaybeden düşey dış yüzeylerinin toplam alanının %60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan
binalarda pencere sisteminin ısıl geçirgenlik katsayısın ın (Up) 2,1 W/m2K’den büyük olmayacak şekilde
tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden bölümlerinin ısı l geçirgenl ik katsayılarının T S 825 standardında tavsiye
edilen değerlerden %25 daha küçük olmasının sağlanması durumunda, bu binalar TS 825 standardına uygun
olarak kabul edilir. Söz konusu binalar için ısı yalıt ım projesi ve hesaplamalar aynen yapılır, bu hesaplamalar
içerisinde yukarıdaki bel irtilen şartla rın yerine getiri ldiği ayrı ca gösteri lmelidir. Ayrıca, yaz aylarındaki
istenmeyen güneş enerjisi kazançları tasarım sırasında dikkate alınabilir.
(3) Her bir iklim bölgesi için bina kabuğunu oluşturan; ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve taban ile tavan
ve çatılar için alınacak “U” değerlerinden herhangi bi ri veya birkaçının tavsiye edilen değerlerden %25 daha
büyük olması durumunda, diğer “U” değerlerinden biri veya bir kaçı için seç ilecek değer/değerler, standartta
tavsiye edilen değerin/değerlerin %25’inden daha düşük olmamalıdır. Bu durum, tavsiye edilen değerlerin
%25’inden daha düşük değerlerin seçilerek uygulanmasına engel olmaz. Ancak belirtilen bu özel durum
sebebiyle, binanın ısı kaybeden söz konusu yapı bi leşenlerinden herhangi biri nin veya bir kaçının tavsiye edilen
değerin/değerlerin %25’inden daha düşük olarak uygulanması du rumunda bile, T S 825 standardında verilen
hesaplama yöntemi içerisinde kullanılacak olan değer için, tavsiye edilen değere göre %25 oranında düşük
olarak tasarımlandığı varsayılarak hesaplara yansıtılır.
(4) Yeni yapılacak binalar için ısı yalıtım raporu hazırlanmasını n gerektiği du rumlarda ve mevcut binalara
yapılan uygulamalarda, iç yüzeyden dış yüzeye doğru oluşturulan katmandaki yapı ve ısı yalıtım malzemeleri,
giydirme cam cephenin iç yüzeyindeki cama yapıştırılan film tabakasının ısı l geçirgenl ik katsayısı, giydirme cam
cepheli binanın bulunduğu iklim bölgesindeki TS 825 standardında tavsiye edilmiş olan ısıl geçirgenlik
katsayısından büyük olamaz.
(5) Mekanik iklimlendirme sistemine sahip binalarda güneş enerjisinden kaynaklanan istenmeyen ısı
kazançlarının önlenmesi amacıyla, pencere sistemlerinde ısı ve güneş kontrollü yalıtım camları seçilir.
(6) Mimari proje düzenlenirken ısı yalıtım detayların ın hazı rlanmasında yol gösterici olması amacıyla ısı yalıt ımı
detayları Ek 7’de verilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Isı Yalıtımı Esasları, Asgari Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık
Bina ısı yalıtımı esasları
MADDE 9 – (1) Binaların ısı yalıtımı hesaplamalarında aşağıda belirtilen hususla ra uyulur.
a) Binanın Yıllık Isıtma Enerjisi Đht iyacının TS 825 standard ında belirtilen sın ır değerden küçük olması gerekir.
b) Bitişik nizam olarak yapılacak olan binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik nizam tarafında
kalan duvarlar da dış duvar gibi değerlendirilir.

(2) Binaları d ış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip o rtamlardan ayıran yapı bileşenlerin in
yüzeyleri, TS 825 standardında belirtilen asgari ı sı yalıtım şartlarına uygun şekilde yalıtılır.
(3) Bina kabuğunu oluşturan, duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri
ısı köprüsü olu şmayacak şekilde yalıtılır. Mevcut binalarda ısı köprüle rinin önlenememesi durumunda, ıs ıyı
nakleden kaplama yüzeylerinde oluşan ısı köprüleri sebebiyle 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 enerjisi
ihtiyacının hesaplanmasında dikkate alınır.
(4) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların, köy
yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2’den küçük (dış
havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzeri yerler hariç) yeni binalar ile bu alanlardaki;
a) Yapı bileşenlerinin ısıl geç irgenlik katsayılarının, T S 825 s tandardında belirt ilen yapı bileşenleri değerle rine
eşit veya daha küçük olması,
b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12’sine, eşit veya daha küçük olması hallerinde
konstrüksiyonların ve ayrınt ıların mimari p rojede gösterilmesi şa rtıyla, “ısı yalı tım projesi” yapılması gerekmez.
Bu durumda yukarıdaki şartların sağlandığını göste ren bir “ısı yalıtım raporu” düzenlenmesi yeterlidir.
(5) Binanın farklı kullanıcılarına ait bağımsız bölümle ri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı elemanlarında,
ısıl geçirgenlik katsayısı 0,80 W/m2K’den daha düşük olacak şekilde yalıtım uygulanır.
(6) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar ve benzeri) 8 inci
maddenin üçüncü fıkrasına uygun şekilde yalıtılır.
(7) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulur.
(8) Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu;
a) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ıs ıl i letkenlik hesap değerleri TS 8 25 Ek-E’de verilmiş olup, ıs ı yalıtım p rojesi
burada verilen değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002
tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, Yapı ve Yalıtım
Malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanı veya belgesi alması zorunludur.
b) Birinc i fıkra hükümleri çe rçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerle rinin T S 825 Ek-E’deki
değerlerden daha küçük olması ve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, beyan edilen ısıl
iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındı rlık ve Đskan Bakanlığınca bu amaç için
özel olarak görevlendirilmiş bi r kuruluş tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerin in
belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu belgelendirme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan
edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 Ek-E’deki değerleri alınır. Bu kuruluşa ait çalışma usul ve
esasları Bayındırl ık ve Đskan Bakanlığınca belirlenir.
Isı yalıtım projesi zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre,
yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı p rojesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsat ı
verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarele rce istenir.
(2) Isı yalıtım projesinde;
a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacının büyüklüklerinin, T S 825 standardında verilen “Binanın Özgül Isı Kaybı” ve “Yıllık Isıtma Enerjisi
Đhtiyacı” çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmesi ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacının (Q), TS 825 standardında verilen yıll ık ısıtma enerjisi (Qı) formülünden elde edilecek olan sınır
değerden büyük olmadığının gösterilmesi,

b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler
arasındaki sıcaklık farkı 4 °C’den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ih tiyacı
hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırlarının şematik olarak çizilmesi, sını rların ölçü leri ve bölümlerin sıcaklık
değerleri üzerinde gösterilmesi,
c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu
malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve
“U” değerlerinin belirtilmesi,
ç) Pencere sistemlerinde kullanı lan cam ve çerçevenin tipi nin, bütün yönler iç in ayrı ayrı pencere alanları nın ve
“U” değerlerinin belirtilmesi,
d) Havalandırma tipinin beli rtilmesi, mekanik havalandırma söz konusu ise, hesaplamalar ve sonu çlarının proje
raporunda belirtilmesi,
e) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşmanın TS 825 standardında
belirtildiği şekilde tahkik edilmesi, gerekli çizim ve hesaplamaların proje raporunda verilmesi,
f) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerinde yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki
uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825 standardında ısı tma derece gün bölgelerine göre tanımlanmış
tavsiye edilen ısıl geçirgenlik katsayılarına eşit veya daha küçük olduğunun gösterilmesi,
g) Mevcut binalarda yapılacak olan esaslı tami r, tadil ve eklemelerde, uygulamanın yapılacağı yüzeylerde
oluşabilecek yoğuşmanın TS 8 25 standard ında belirtildiği şekilde tahkik edilmesi, gerekli çi zim ve
hesaplamaların raporlanması
hususunda bilgiler bulunmalıd ır.
Mekanik tesisat yalıtımı esasları
MADDE 11 – (1) Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima tesisatında kullanılacak olan borula r,
kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhh i sıcak su ü reticileri
ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve benzeri mekanik tesisat ekipmanları, ısı ve/veya ses yalıtım
malzemeleri ile yalıtılır.
(2) Mekanik tesisat yalıtım hesaplamaları ve uygulamalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.
a) Mekanik tesisatta kullanılan boruların ve klima havalandırma gidiş ve dönüş hatlarındaki kanalların yalıtım
malzemesi kalınlıkları, akışkan sıcaklığı, nem, yoğuşma ve tesisat dış yüzey sıcaklığı göz önünde bulundurularak
hesaplanır.
b) Mekanik tesisatta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları prEN ISO 1224 1:2008 standardına göre hesaplanır.
c) Boru yalıtım kalınlıkları EK-1’deki asgari yalıtım kalınlıklarından daha az olamaz.
ç) Şartlandırılan mekanların içeris inde yer alan kanallar, ısıl di renci 0,6 m2K/W’dan küçük olmayacak şekilde
yalıtılır. D iğer mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ıs ıl di renci 1,2 m2K/W’dan küçük
olmayacak şekilde yalıtılır.
d) Mekanik tesisat boru ve klima kanalı montajları, boruların ve kanalların bi rbirleri aras ındaki mesafeler ile
tavan, taban ve duvarlar arasındaki mesafeleri, hesaplamaları yapılan yalıtım kalınlıklarının uygulanmasına
engel olmayacak şekilde yapılır. Boruların ve klima kanallarının askıya alınmaları ile kalıcı veya sabit mesnetle
desteklemelerinde ısı kayıplarının ve ısı köprülerinin oluşmasına izin verilmez.
(3) Soğuk su ve soğutma tesisatlarındaki boru lar ve soğuk akışkan taşıyan klima kanalları, ısı kazançları ve
yoğuşma riskini önlemeye yönelik olarak iki ayrı hesaplama yöntemi sonucunda elde edilen en büyük kalınlık

değeri esas alınarak dıştan yalıtılı r. Yoğuşmanın ve korozyonun önlenebilmesi için yapılan hesaplamalarda,
borunun ve kanalın yüzey sıcaklığının, çiğ noktası sıcaklığının altına düşmemesini sağlayan yalıtım kalınlığı
gözönünde bulundurulur. Soğuk su ve soğutma tesisatlarındaki borular ve soğuk akışkan taşıyan klima kanalları
açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda, yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici
bir malzeme ile kaplanır.
(4) Vanalar ve bağlantı elemanları, sıhhi sıcak su ve buhar gibi ısıtma sistemlerinin yüzeylerinden olan ısı
kaybını, soğutma sistemlerinde ise ısı kazancın ı en aza indirmek ve yoğuşmayı ve korozyonu önlemek amacı ile
yalıtılır.
(5) Sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yüzeylerinden taşınım ve ışınım yoluyla meydana gelen ısı
kayıplarına, nem ve yoğuşma ile korozyona karşı ekonomik şartlar da göz önünde bulundurularak hesaplama
yapılarak yalıtılır. Sıhh i sıcak su üreti cileri ve depolama üniteleri yalıtımlarında ıs ı köprüsü oluşmasına iz in
verilmez. Isıl iletkenlik katsayısı azami 0,040 W/mK olan bir yalıtım malzemesi ile minimum 80 mm kalınlıkta
yalıtım yapılır.
(6) Yeraltında sıcak veya soğuk akışkan taşıyan ön yalıtımlı mekanik tesisat boruları; ısı
kayıplarına/kazançlarına, nem ve yoğuşma ile korozyona karşı dayanıklılığı ile birlikte ekonomik şartlar da göz
önünde bulundurularak seçilir. Sistem gereksinimlerine bağlı olarak çelik borulu tesisatla rda, kayıp ve kaçakların
tespiti için uygun donanım kullanılır.
Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık
MADDE 12 – (1) Binalarda, derzler de dahil olmak üzere, ısı geçiş inin olabi leceği yüzeylerde, kesitlerde
ve/veya şaftlarda sürekli hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlık sağlayacak ve hava geçişine engel olacak
uygun malzemeler kullanılır. Binalarda iç hava kalitesini bozmayacak şekilde gerekli asgari hava sirkülasyonu
sağlanır.
(2) Bina sızdırmazl ık hesaplarında bina kat sayısı na bağlı olarak; dış pencerelerden, balkon kapıları ndan ve çatı
pencerelerinden kaynaklanan sızıntılar için T S EN 122 07 standardında verilen derz geç irgenlik değerleri
kullanılır. Mekanik havalandırma sistemi bulunan yalıtımlı binalarda, iç ve dış ortamlar arasında 50 Pascal basınç
farkı için hesaplarda kullanılacak hava değişim sayıları TS EN 13829 standardından alınır.
BEŞĐNCĐ BÖLÜM
Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları
Isıtma sistemleri tasarım esasları
MADDE 13 – (1) Isıtma sistemleri tasarımında kullanı lacak olan ısıl geç irgenlik katsayıları 9 uncu maddede
belirtilen şartla ra göre hesaplanarak belirlenir.
(2) Isıtma sistemi tasarım hesapları TS 2164 standardına göre yapılır.
(3) Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 1.000 m2’den büyük olması halinde merkezi ısıtma
sistemi yapılır.
(4) Merkezi ısıtma ve/veya kullanım alanı 250 m2’nin üstünde olup bireysel ı sıtma sistemine sahip gaz yakıt
kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullan ılır.
(5) Merkezi ısıtma sistemi ile ı sıtılan binalarda, sıcaklık kont rol ekipmanları ile ısı merkezinde i ç ve/veya dış
hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanlarının kullanılması zorunludur.
(6) Binaların ısıtma tesisatında kullanılan pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken
devirli seçilir.

(7) Merkezi ısıtma sistemine sahip binala rda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazla rı ile ısınma
maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.
(8) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki ısı tma kazanı bacası ölçüsü; atık gaz kütlesi, atık gaz sıcaklığı ve
gerekli atık gaz basıncına göre TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN 13384-2 standartlarındaki yöntemlere
uygun olarak hesaplanarak bulunur.
(9) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı kazanlarda %75’den, sıvı ve gaz
yakıtlı kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 5/6/2008 tarihl i ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sıvı ve Gaz Yakıtl ı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Veriml ilik Gerekleri ne Dair Yönetmeliğin 7 n ci maddesinde
belirtilen 2 yıldız (**) verim sınıfından daha düşük olamaz.
(10) Merkezi ısıtma sistemlerinin yerleş imleri T S 2192 standardına; gaz yakıt kullanan si stemlerin yerleşimi de
TS 3818 standardına göre yapılır.
(11) Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı ile dış hava sıcaklık kontrolünü yaparak sistem
ekonomisi sağlayacak sistemlerin seçilmesi gerekir.
(12) Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak sıvı veya gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörlü kazanlarda;
a) 50 kW – 500 kW arasında ısıtma kazanı kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü
brülörler,
b) 500 kW ve üzerinde ısıtma kazanı kapasitesine sahip sistemlerde oransal kontrollü brülörler,
c) 1500 kW üzerinde üstünde yakma yönetim sistemleri ve baca gazı oksijen kontrol sistemi kullanılır.
(13) 500 kW ve üstü ısıtma kazanlarında, zaman içerisinde kazan ve tesi sat içe risinde ol uşan ve kazan
verimliliğini düşüren kireçlenmeyi önlemek amacıyla su yumuşatma/şartlandırma sistemlerinin kurulması
gerekir.
(14) Isıtma kapasitesi 100 kW ve üzerindeki katı yakıtlı kazanlarda verimlil ik araştı rılarak otomatik yakıt
besleme sistemi kullanılır.
(15) Isıtma kapasitesinin 100 kW ve üzerinde olması hal inde, ilk yatırım ve iş letme maliyetleri ile birlikte enerji
ekonomisi analizleri sonucunda daha ekonomik olduğu raporlanan, mekanik ve elektronik olarak birbi rleri ile
haberleşmeli çalışan, ihtiyaca göre kaskad kazan sistemleri kullanılabilir.
Isıtma sistemleri uygulama esasları
MADDE 14 – (1) Isıtma merkezinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost
havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Bunun için;
a) Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava atma bacası ağzının ise tavan düzeyinde olmasının
sağlanması,
b) Isıtma merkezinde, duman bacası kesitinin %50’sinden az olmamak üzere 50 kW’a kadar 30 0 cm2, sonraki
her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunan değerde taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin %25’i
kadar da egzost baca kesiti olması,
c) Katı yakıtlarda mutlaka doğal havalandırma yapılması, yanma veriminin düşük olduğu durumlarda ilave
olarak mekanik havalandırma yapılması gereklidir.
ç) Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma uygulaması aşağıda
belirtilen şekilde yapılır.

1) Sıvı yakıtta havalandırma kapasitesinin kazanın her kW'ı için 0,5 m3/h olması gerekir.
2) Mekanik havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesindeki vanti latör kapasitesini n, brülö r fan kapasitesi ile
aspiratör kapasitesi toplamından %10 fazla olması ve vantilatörün brülörle eş zamanlı çalışması sağlanır.
3) Sadece egzos yapacak şekilde çalışan bir mekanik havalandırma yapılamaz.
(2) Kazanlarda, biri işletme döneminin başlangıcında, diğeri ortasında olmak üzere yılda en az iki kez baca gazı
analizi, bir kez de sistem bakımı yaptırılır, sistem performansının kontrolü yapılarak raporlanır.
(3) Kazanlarda, baca gazı sıcaklığının iş letmeci veya yönetici tarafından izlenebilmesi için kalib rasyonu yapılmış
baca gazı termometresi kullanılır. Baca gazı sıcaklığı, kazanların 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında
belirtilen, kazan verim sınıflarının altında verimlerde çalışmalarına sebep verecek değerden fazla olamaz.
(4) Kazanların yakıt cinsine gö re dönüşümleri verimlerinde düşüşe sebep olacak ise bu dönü şümler yapılamaz.
Yapılacak kazan dönüşümlerinde, kazan verimleri, dönüşüm öncesinde ve sonrasında raporlanmalıdır.
(5) Bina sahibi, yönetic isi veya enerji yönetici si, ıs ıtma sistemlerinin, i lgili yönetmelik ve/veya standartlarda
belirtilen periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulmasını ve ilgili mercilere raporlanmasını sağlar.
(6) Isıtma sisteminde kullanılan katı yakıtlı kazanlardan 15 yılın ı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 yılın ı
dolduran kazanların değişimleri şartt ır.
(7) Mevcut merkezi ısıtma sistemli binaların bağımsız bölümlerinde sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılması
durumunda, ısıtma tesisatı pompa grupları zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir.
Soğutma sistemleri tasarım esasları
MADDE 15 – (1) Soğutma ihtiyacı 500 kW’dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı 2000 m2’den büyük olan
ticari ve hizmet amaçlı yeni yapılacak binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımları yapılır.
(2) Soğutma sistemlerin tasarımında seçilecek olan soğutuc u akışkanların TS EN 378 seris i standardla rına
uygun olması gerekir.
(3) Soğutma sistemleri tasarımında, kısmi yüklerde bile yüksek verimlerle çalışacak sistem seçimi yapılır.
(4) Soğutma sistemi tasarım aşamasında soğutma grubu seçimi, enerji tüketimleri ve sera etkisinin yanı sıra,
tüm ünitelerde ESEER değerlerine göre yapılır.
Soğutma sistemleri uygulama esasları
MADDE 16 – (1) Soğutma sistemlerinin işletme karakteristliklerine ve enerji ekonomisine göre ayarlarının
doğru yapılması gerekir.
(2) Soğutma sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisinin sorumluluğu altında, ilgili
standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiğ i periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutularak raporlanması
şarttır.
(3) Soğutma sistemi i şletmecisinin, çevre bilin ci de dahi l olmak üzere, soğutma sisteminin çalışmasın ı
sağlayacak ve arıza halinde doğru önlemleri alabilecek olması bakımından, bu konu hakkında düzenlenecek olan
eğitimlere katılarak belge alması zorunludur.

(4) Soğutma sisteminde kullanılan cihaz ve ekipmanlardan 20 yılını dolduran sistemlerin iyileştirilmesi veya
değişimleri şarttı r.
ALTINCI BÖLÜM
Havalandırma ve Đklimlendirme Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları
Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarım esasları
MADDE 17 – (1) Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarımında TS 3 419 ve ilgili Avrupa Standartla rına
uyulur.
(2) Đçerisinde i nsan bulunan ve ısıtma döneminde i çeri üflenen havanın nemlendirilmesi öngörülmüş b inalarda,
üflenen havanın mutlak nemini 1 kilogram ku ru hava için 10 g ram veya daha az düzeyde ayarlayabilen
kalibrasyonu akredite edilmiş bir kuruluş tarafından yapılmış kontrol cihazı bulundu rulur.
(3) Konut dışı amaçlı kullanılan bir binada, çok farklı kullanıma sahip mekanlar veya mekan gruplarının
havalandırılması için bağımsız sistemler kuru labilir.
(4) Konut dışı amaçlı kullanılan binanın bir mekanındaki özel mekanik havalandırma sistemi, mekanda insanların
bulunmadığı zamanlarda mekanın minumum iç hava kalitesini sağlayacak şekilde otomatik sistem ile donatılır.
(5) Đklimlendirme sistemleri değişken insan yüküne bağlı olarak değişken hava debili çalışacak şekilde iç hava
kontrolü sağlayacak mekanik tesisatla donatılır.
(6) Hava ön ısıtma ekipmanları, ısıtma dönemi dışında çalışmalarını durduran bi r düzenek ile donatılır.
(7) Đklimlendirme sistemine sahip ve sürekli kullanılmayan bölümler kullanılmadığı zamanlarda, ana ısıtma
sistemi ile 15°C’ye ısıtılır.
(8) Konut harici binalarda kullanımı tasarlanan iklimlendirme sistemlerinde
termostatına göre otomatik ayarlanabilen debi ölçüm ekipmanları kullanılır.

oda

sıcaklığını ölçen oda

(9) Konut harici binalarda kullanımı tasarlanan iklimlendirme sisteminde; giriş havası vantilatör debisi, ana
kanaldaki basıncı ölçen basınç algılayıcılarına göre değişebilir olmalıdır.
(10) Yeni yapılacak binaların 500 m3/h ve üzeri hava debili havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, ısı
geri kazanım sistemlerinin tasa rımları yapılarak, yaz ve kış çal ışma şartla rında minimum %50 verimliliğe sahip
olması, ilk yatırım ve işletme masrafları ile birlikte enerji ekonomisi göz önüne alındığında avantajlı olması
durumunda ısı geri kazanım sistemleri yapılması zorunlud ur. Bu si stemler geçiş mevsimleri için by-pass
düzeneğine sahip olmalıdır.
(11) Yeni yapılacak binalar için onuncu fıkrada belirt ilen çalı şmanın tasarım aşamasında rapor hal inde proje
müellifi tarafından ilgili idarelere sunulması zo runludur.
(12) Binalardaki ısıl konfor memnuniyetinin ve enerji performansının arttırılması için gerekli kri terler EN 7730 ve
TS 2164 standarlarına göre belirlenir.
(13) Klima santrallerinin sızıntı, ısı köprüs ü ve ısı transfer katsayısının EN 1886 standardına uygun olması
gerekir.
Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri uygulama esasları
MADDE 18 – (1) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin işletme ve bakımında TS 5895’e uyulur.

(2) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin yerleşimlerinde TS 3420 ve ilgili Avrupa Standa rdlarına uyulur.
(3) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisinin sorumlul uğu
altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiğ i periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutularak
raporlanması şarttı r.
(4) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi işletmecisinin, çevre bilinci de dahil olmak üzere, havalandırma ve
iklimlendirme sisteminin çalışmasını sağlayacak ve arıza halinde doğ ru önlemleri alabilecek olması bakımından,
bu konu hakkında düzenlenecek olan eğitimlere katılarak belge alması zorunludur.
(5) Hava kanalları sızıntı limitleri T S EN 1507 ve TS EN 12237’ye göre belirlenir ve raporlanır.
(6) Klima santrallerinde kullanılan filtre sistemleri üreticis i tarafından belirtilen sürelerde temizletil ir veya
değiştirili r ve bu durum raporlanır.
YEDĐNCĐ BÖLÜM
Sıhhi Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri
Sıhhi sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri
MADDE 19 – (1) Binalarda sıhhi sıcak su sistemlerinin dü zenlenmesi hususunda TS EN 1433 6’ya uyulur.
Ekonomik ve hijyenik açıdan en uygun teknik tasarımlar yapılır.
(2) Sıhhi sıcak su sistemlerin in yıllık enerji ihtiyacının bel irlenmesi iç in gerekli hesaplamalar p rEN 15316-3-1’de
verildiği şekilde yapılır.
(3) Kullanım alanı 1000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yu rtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici
binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şart tır.
(4) Bağımsız bölümlerde kul lanılan bi reysel sıhhi sıcak su hazı rlama ekipmanlarının T S EN 26 s tandardında,
merkezi sıhhi sıcak su hazırlama ekipmanlarının da TS EN 89 standardında belirtilen ısıl performansa sahip
olması gerekir.
(5) Merkezi kullanım sıhhi sıcak su hazırlama amaçlı planlanan sistemlerde, sıhhi sıcak suyun sıcaklığı 60°C’yi
geçmeyecek şekilde tasarım yapılır.
(6) Merkezi sıhhi sıcak su hazı rlama sistemlerindeki pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan debisine
göre değişken devirli seçilir.
(7) Merkezi sıhhi s ıcak su haz ırlama si stemlerinde, si stem ekonomisini sağlayacak ekipmanların kullanılması
gerekir.
(8) Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerinde merkezi plakalı eşanjör kullanılması durumunda, depolama
sistemi olarak akümülasyon tankı kullanılması gerekir.
(9) Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde cihaz ve dağıtım hatları yalıtımlı olmalı ve her yıl bina işletmecisi
tarafından kontrol ettirilerek raporlanmalıdı r.
(10) Sıhhi sıcak suyun ısı kapasitesi minimum kazan modülasyon çalışma alt sınırının dışında kalması halinde
yaz kullanımına yönelik ayrı bir sıcak su kazanı tesis edilir.

(11) Konaklama amaçlı binalarda ısıtma sisteminde buhar kullanıyor i se, sıcak su üretiminde ani çabuk ve kolay
sıcak su üreten sıcak su depolama ihtiyacı olmayan sistemler kullanır.
SEKĐZĐNCĐ BÖLÜM
Otomatik Kontrol
Otomatik kontrol
MADDE 20 – (1) Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi yapılır.
(2) Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı dü zenleyecek
otomatik cihazlarla donatı lır. Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binala rda, birb irinden ayrı
mekanların farklı iç sıcaklıklara ayarlanabilmesine imkan sağlayacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur.
(3) Konut olarak kullanılan binala rda, kazanlar en az gidi ş suyu kontrolü ve dı ş hava kompenzasyonu yapacak
otomatik kontrol sistemleri ile donatılır.
(4) Binalarda, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri varsa, ayarladıkları set değerini kontrol edecek
otomatik kontrol sistemi ile donatılır. Tica ri binalarda bu cihaz ların, set değerlerini ayarlamanın yanında zamana
göre de kontrol edebilmesi gerekir.
(5) Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binala rda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ışığına ve
kullanıma göre yapılır.
(6) 5000 m2'nin üzerindeki b inalarda ısı tma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrol lü
bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur.
(7) Sıhhi sıcak su tesisle rinde kullanılacak olan sirkülasyon pompaları, otomatik çalışmayı sağlayacak
ekipmanlarla donatılır.
(8) Yeni yapılacak binalarda elektrik tesisatı, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin, bu
sistemlerin tükettikleri enerjile r ayrı ayrı ölçülebilecek şekilde enerji analizörleri ve/veya pay ölçerler ile
donatılarak ve basit bir yazılımla raporlanabilecek şekilde enerji izleme si stemi ve benzeri s istemler tesi s
edilmesi gerekir. Yakıtın da ayrıca ölçülerek bu sisteme bilgi vermesi sağlanmalıdır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri
Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri
MADDE 21 – (1) Binanın toplam enerji tüketimi içerisindeki aydınlatma enerjisi payının hesaplanmasında EN
15193 standardında verilen hesap yöntemi kullanılır.
(2) Binalarda gün ışığından azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay aydınlatmadan kaçınmak için;
a) Mahalli erişimi kolay el ile kontrol edilen anahtarlardan,
b) Gün ışığından faydalanma imkanı olan yerlerde, gün ışığı ile bağlantılı foto elektrikli anahtarlar ile telefon,
kızıl ötesi, sonik ve ultrasonik kontrollü uzaktan kumandalı anahtarlardan,
c) Mahalde kimse olmadığında mekanın boş olduğunu algılayabilen ve yapay aydınlatmayı kapatan otomatik
anahtar ve sistemlerden,

ç) Zaman ayarlı anahtarlardan biri veya bir kaçı kullanılır.
(3) Çalışma ofisleri ve depolama binaları için mahalli erişimi kolay, el ile veya kumanda ile kontrol edilen
anahtar tiplerini n kullanılması tercih edil ir. Ayrıca, diğer bina kullanımları için (örneğin çalışma saatle ri boyunca
devamlı aydınlatma gerektiren diğer tip binalardaki kullanım i çin), zaman ayarlı veya gün ışığı ile bağlantı lı foto
elektrikli anahtarlarının kullanılması gerekir.
(4) Binalarda kullanılan lambaların özellikleri EK-2’de verilen tabloya göre olur.
(5) Yapılabilirliği uygun olan mekanlarda, içerisinde in san bulunduğu zaman bile; idari personelin yetkisinde
olan her türlü mahalin, aydınlatmanın aç ılmasına ve kapatılmasına imkan veren bir cihaza sahip olması ge rekir.
Bu cihaz, söz konusu mekan içerisinde yer almıyor ise, mekandaki aydınlatma durumunun bir noktadan
görülmesine imkan vermesi gerekir. Sportif amaçlı ve çok amaçlı salonlar gibi farklı aydınlatma seviyelerinin söz
konusu olduğu, en az iki ve daha çok farklı kullanım mahallerinin bulunduğu binalarda, temel aydınlatma
seviyesini yalnızca yetkili personelin artırmasına imkan verecek biçimde tedbirler alınır.
(6) Aynı mekan içerisinde, bir pencere boşluğuna 5 metreden daha yakın olan yapay aydınlatmalı noktalarının
her birindeki kurulu güç 200 W’ı aştığ ında, bu noktalar diğer aydınlatma noktalarından bağımsız olarak
kumanda edilir.
(7) Doğal aydınlatma yeterli olduğunda, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algı layan cihaz ile yapay
aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmesi zorunludur.
(8) Binalarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması amacıyla;
a) Zorunluluk olmadıkça akkor flamanlı lambaların kullanılmaması, renk sıcaklığının önemli olmadığı durumlarda
A ve B s ınıfı elektronik balast lı tüp biçimli fluoresan, kompakt tip fluoresan veya sodyum buharlı lambaların
tercih edilmesi,
b) Enerji tüketimi yüksek olan dekoratif aydınlatma gereçlerinin kullanılmaması,
c) Çalışma alanlarında yeterli aydınlık seviyesini sağlayacak armatür seçiminin ve dağılımının yapılması,
ç) Yapılabilirliği uygun olan mekanlarda, hareket, ısı veya ışık duyarlı ekipmanların kullanılması gerekir. Özellikle
merdiven boşluklarında ve çalışma ortamlarında bulunan tuvaletlerde sensörlü lambaların kullanılması ve
gereksiz kullanımların önüne geçilmesi,
d) Daha az sayıda armatür ve dolayısıyla daha az elektrik tüketimiyle istenen aydınlık seviyelerine ulaşmayı
sağlayacağı için, açık renk mobilya ve duvar renkleri tercih edilmesi,
e) Armatürlerin verimleri ni ve odalardaki aydınlık seviyesini artırmak için aydınlatma gereçlerinin periyodik
olarak temizlenmesi hususlarına dikkat edilir.
(9) Konut harici binaların aydınlatma enerjisi ihtiyacı belirleni rken binanın iç aydınlatma yüküne ilaveten,
güvenlik aydınlatması hariç, binanın dış dekoratif aydınlatma yükü de dikkate alınır.
ONUNCU BÖLÜM
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Kojenerasyon Sistemleri
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
MADDE 22 – (1) Yeni yapılacak olan ve 1.000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalardaki ısıtma,
soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen

karşılanması amacıyla, hidrolik, rü zgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git
gibi fosil o lmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri tasarımcılar tarafından rapor halinde ilgili idarelere sunulu r.
Đlgili idare yapı kullanma izni verilmesi safhasında bu raporda sunulan s istem çözümlerinin uygulamasını dikkate
alır.
(2) Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri iç in birin ci fıkrada belitilen raporda tesbi t edilen ilk
yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bu lundurulmak su retiyle, inşaat alanı 20.000 m2’ye kadar olan
binalarda 10 yıl, inşaat alanı 20.000 m2 ve daha büyük binala rda 15 yılda geri kazanılması durumunda bu
sistemlerin yapılması zorunludu r.
(3) Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri için birinci fıkrada belitilen
raporda tesbit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı
20.000 m2 ve üstündeki binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda, bu sistemlerin yapılması zorunludur.
(4) Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurt lar ve benzeri
konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde
güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunludu r.
(5) Güneş enerjisi toplayıcıları kullanımında TS EN 12975-1 ve TS 3817’e uyulur.
(6) Konut harici ve merkezi havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine sahip binalarda, doğal havalandırma ve
iklimlendirme sistemlerinin de tasarlanarak bu sistemlerin daha verimli çalışmaların ın sağlanması gerekir.
(7) Jeotermal enerji kaynakları ile merkezi ısıtma yapılan binalarda, ısıtma hattı dönüş suyunun bölgedeki
jeotermal ısı kaynağına dönüşünün sağlanması gerekir.
Kojenerasyon sistemleri
MADDE 23 – (1) Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2’nin tasarımında kojenerasyon sistemlerinin uygulama
imkanları analiz edilir. Đnşaat maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamalar yapılır.
ONBĐRĐNCĐ BÖLÜM
Periyodik Testler, Bakım, Denetim ve Raporlama
Periyodik testler, bakım, denetim ve raporlama
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik’te öngörülen bütün mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma sistemleri ile ilgil i
konularda Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar sorumluluğunda, sistemler, ilgili raporda
belirtilen pe riyotlarda ve ilg ili standartlarda belirti len ve sis temin gerektirdiğ i periyodik kont role, teste ve
bakıma tabi tutulur.
(2) Rapor, binanın yapı kullanım izin belgesi alınması safhasında hazı rlayan tarafından bina sahibi, yöneticis i
veya enerji yöneticisine teslim edilir. Binanın iş letim safhasında bu rapora göre işlem yapılması gerekir.
(3) Periyodik kontrollara ait test, bakım, denetim ve raporlama ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlık tarafından
çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
ONĐKĐNCĐ BÖLÜM
Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler
Enerji kimlik belgesi
MADDE 25 – (1) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken EN 15217 standardına uyulur.

(2) Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu s ürenin sonunda Enerji Kimlik
Belgesi hazırlanı lacak bir rapor doğrultusu nda yeniden düzenlenir.
(3) Enerji Kimlik Belgesi, binalar için EK-3 de verilen formata göre düzenlenir.
(4) Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece
onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
(5) Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan
yeni binalar için 26 ncı maddede belirtilen bilgileri içe recek şekilde düzenlenir.
(6) Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince
muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatl ıkla görülebilecek bir yerde asılı bulunduru lur. Ay rıca bina
veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji
Kimlik Belgesi de verilir.
(7) Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması
halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.
(8) Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gib i, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz he r
bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
(9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı ku ruluşla rı, Mill i Đs tihbarat Teşkilatı Müsteşarlığ ı
binaları ile mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik
Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildi r.
(10) Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin
birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji t üketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına
dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında
hazırlanır.
(11) Sera gazı emisyonları dönüşüm katsayıları nihai enerji tüketimi başına kgCO2 olarak ifade edilir. EK-6’da
yakıtlara göre kullanılabilir dönüşüm katsayıları verilmişti r.
(12) Binanın enerji performans değeri hesaplanmasında kullanılacak sistem verimlilik katsayıları Enerji Kimlik
Belgesinin bir eki olarak hazırlanı r.
Enerji kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler
MADDE 26 – (1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma
sistemlerinin verimi/etkenliği ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilg ilerle birlikte;
a) Bina ile ilgili genel bilgiler,
b) Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
c) Binanın kullanım alanı (m2),
ç) Binanın kullanım amacı,
d) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan
enerjinin miktarı (kWh/yıl),

e) Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
f) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık biri ncil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans
ölçeğine göre sınıflandırılması,
g) Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),
ğ) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımın ın, A ile G arasında deği şen bir referans ölçeğine
göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
h) Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
ı) Birinci l enerji tüketimine göre, EK-5a’da belirlenen enerji sınıfı,
i) Nihai enerji tüketimine göre, EK-5b’de belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yıllık Enerji Đhtiyacı
Yıllık enerji ihtiyacı
MADDE 27 – (1) Yıllık Enerji Đhtiyacı için ihtiyaç duyulan;
a) Binanın ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı hesabı, Bakanlık tarafından yayınlanacak ilgili tebliğe göre,
b) Binanın aydınlatma enerjisi ihtiyacı hesabı, TSE tarafından çıkartılan ilgili standa rtlar, burada bulunmaması
halinde ilgili Avrupa standard larına göre,
c) Binanın sıhhi sıcak su üretimi için kullanılan enerji ihtiyacı hesabı, TSE tarafından ç ıkartılan ilgili standartla r,
burada bulunmaması halinde ilgili Avrupa standardlarına göre, yapılır.
(2) Binalar için yıllık enerji ihtiyacı hesabında, binanın ısıtılması, sı hhi sıcak su üretimi, soğutulması ve
aydınlatma için kullanılan enerjiler dikkate alınır.
(3) Yıllık enerji ihtiyacı hesabı, binanın ısıtılması, sıhhi sıcak su üretimi, soğutulması ve aydınlatma için
kullanılan enerjilerin toplamından oluşur.
(4) Ek-6’daki enerji çeşitlerinden farkl ı enerji çeşitlerin in bi rinci l enerjiye dönüştü rülmesi için, katsayıların
alındığı kaynak belirtilmek şartıyla ek olarak verilir.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Isı Yalı tım
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştı r.
Standardların belirlenmesi

GEÇĐCĐ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan, binanın soğutma enerjisi ve aydınlatma
enerjisi ihtiyacı hesabı ile ilg ili standardla r, TSE tarafından, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yı l
içinde çıkarılı r.
Tebliğlerin çıkarılması
GEÇĐCĐ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan enerji performansı hesaplama yöntemleri
ile ilgili konulardaki tebliğle r, Bakanlık tarafından, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itiba ren bir yıl i çinde
çıkarılır.
Mevcut binaların uygun hale getirilmesi
GEÇĐCĐ MADDE 3 – (1) Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için
Enerji Verimliliğ i Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve Đskan Bakanı yürütür.

EK-1
. Isıtma ve sıhhi sıcak su kullanım tesisatlarında kullanılması öngörülen asgari yalıtım
kalınlıkları tablosu:
MADDE

BORU VEYA BAĞLANTI ELEMANI ÇAPI

AS GARĐ YALITIM
KALINLIĞI

Đç çapı 22mm’ye kadar;
20mm
Đç çapı 22mm’den 35mm’ye kadar;
30mm
Đç çapı 35mm’den 100mm’ye kadar;
Boru çapına eşit
Đç çapı 100mm’den büyük olan;
100mm
M adde 1–4 belirtilen boru ve bağlantı elemanı
1-4 maddelerine karşılık
için duvar içinde döşeme geçişlerinde, boru
gelen yalıtım kalınlıklarının
kesişimlerinde, boru birleşim noktalarında,
1/2sı kadar.
merkezi tesisat dağıtma ağında;
Not 1: Yukarıda verilen tablo ısıl iletkenlik katsayısı λ=0,035 W/mK olan yalıtım
malzemeleri için geçerlidir. Farklı ısıl iletkenliğe sahip yalıtım malzemeleri için kullanılması
gereken yalıtım kalınlıkları tekniğine uygun olarak hesaplanmalıdır.
Not 2: Tesisatlarda kullanılan camyünü; prefabrik boru tipi camyünü olmalıdır. Şilte tipinde
olan camyünleri tesisatlarda kullanılamaz.
1
2
3
4
5

EK-2
Genel Aydınlatma Đçin Uygun Aydınlatma Kaynakları
Yüksek Basınçlı S odyum
Metal Halojenur

Bütün çeşitleri ve sınıfları.
Bütün çeşitleri ve sınıfları.

Endiksiyon Aydınlatmalı
Boru Şeklinde Fleurosan

Bütün çeşitleri ve sınıfları.
26 mm çapında (T8) lambalar,
16 mm çapında (T5) ve 11 W üzerinde
sınıflandırılmış yüksek verimli kumanda
dişlisine sahip lambalar ve
(T12) lineer 2400 mm uzunluğunda fleurosan
lambalar.

Kompakt Fleurosan

11W üzerindeki bütün sınıfları ve enerji
verimliliği 50 lümen/devreWatt’tan büyük
olan bütün çeşit ve sınıfları.

Diğer

Lambanın
enerji
verimliliği
50
lümen/devreWatt ‘tan büyük olan bütün çeşit
ve sınıfları.

EK- 3
Binalar Đçin Düzenlenecek Olan Enerji Kimlik Belgesi

ENERJĐ KĐMLĐK BELGESĐ
Belge No
:
Bina tipi
:
Đnşaat y ılı
:
Kapalı Kullanma alanı:
Ada, Parsel
:
Adres
:

Tarih
:
Belgey i Düzenley en
:
Oda Sicil No
:
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi :
Đmza

:

Müşterek tesisatların sahibi (gerekliyse):
Đsim:
Adres:

Mülk sahibi:
Đsim:
Adres:

Enerj i tipine göre yıllık tüketimler
Nihai Enerji
tüketimleri
Enerji Kullanım Alanı

Birincil Enerji
tüketimleri

kW saat

kW saat

Isıtma :
Sıhhi sıcak s u :
Soğutma :
Aydınlatma :
TOPLAM :

Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve aydınlatma
için enerji tüketimleri (birincil enerji olarak)

Nihai tüketim:
…………kWsaat/ m².yıl

Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve
aydınlatma için sera etkisi gazı (SEG) emisyonları

Emisyon salımı:
……………..kg eş d.CO2 / m².yıl

Bina

Tasarruflu Bina

Bina

S EG Emisyonu Düşük Bina

kgeşd .CO2 /m²y ıl
kWhEP/m 2 ,y ıl

Enerji Tüketimi Yüksek Bina

S EG Emisyonu Yüksek Bina

EK- 4a
Birincil Enerjiye Göre Referans Göstergesi (RG)

BĐNA TĐPLERĐ
Konutlar

:

Hizmet Binaları :

Ticari Binalar :

KULANIM
1.ısıtma
AMAÇLARI
bölgesi(RG)
Tek ve ikiz aile
165
evleri
Apartman blokları
180
Ofis ve Büro
240
Binaları
Eğitim Binaları
180
(Okullar, Yurtlar,
Spor Tesisleri vb.)
Sağlık Binaları
(Hastaneler,
huzurevleri,
yetiştirme yurtları,
sağlık ocakları vb.)
Otel, M otel,
Restoran vb.
Alışveriş Ve
Ticaret M erkezleri

2.ısıtma
bölgesi(RG)

3.ısıtma
bölgesi(RG)

4.ısıtma
bölgesi(RG)

240

285

420

255

300

435

300

360

495

255

300

450

600

540
750

RG:Birincil Enerji cinsinden referans göstergesi (kWh/m 2-yıl)

EK- 4b

Sera Gazı Referans Göstergesi (SRG)

BĐNA TĐPLERĐ

KULANIM
AMAÇLARI
Konutlar
: Tek ve ikiz aile
evleri
Apartman blokları
Hizmet Binaları : Ofis ve Büro
Binaları
Eğitim Binaları
(Okullar, Yurtlar,
Spor Tesisleri vb.)
Sağlık Binaları
(Hastaneler,
huzurevleri,
yetiştirme yurtları,
sağlık ocakları vb.)
Ticari Binalar : Otel, M otel,
Restoran vb.
Alışveriş Ve
Ticaret M erkezleri

1.ısıtma
2.ısıtma
3.ısıtma
4.ısıtma
bölgesi(SRG) bölgesi(SRG) bölgesi(SRG) bölgesi(SRG)
28

40

47

70

30

43

50

73

40

50

60

80

30

45

50

75

120

100
150

SRG:Nihai Enerji cinsinden referans göstergesi (kg eşd.CO2 / m².yıl)

EK- 5a
Birincil Enerji Tüketimlerine Göre Enerji Sınıfı (EP)

Bina
Enerji
Sınıfı
A
B
C
D
E
F
G

Birincil Enerji Tüketimlerine
Göre Enerji S ınıfı Endeksi (EP)
EP < 0,4*RG
0,4*RG ≤ EP <0,8*RG
0,8*RG ≤ EP < RG
RG ≤ EP < 1,20*RG
1,20*RG ≤ EP < 1,40*RG
1,40*RG ≤ EP < 1,75*RG
1,75*RG ≤ EP

EP: Birincil enerji cinsinden enerji performansı göstergesi (kWh/m 2 -yıl)

EK- 5b
Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera Gazı Emisyon Sınıfı (SEG)

Bina
Enerji
Sınıfı
A
B
C
D
E

Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera Gazı
Emisyon S ınıfı Endeksi (S EG)
SEG < 0,4*SRG
0,4*SRG ≤ SEG <0,8*SRG
0,8*SRG ≤ SEG < SRG
SRG ≤ SEG < 1,20*SRG
1,20*SRG ≤ SEG < 1,40*SRG

F
1,40*SRG ≤ SEG < 1,75*SRG
G
1,75*SRG ≤ SEG
SEG: Nihai enerji tüketimine göre sera gazları emisyonu göstergesi (kg eşd.CO2 / m².yıl)
EK- 6
Birincil Enerji ve Sera Gazları Emisyonu Dönüşüm Katsayıları
*Birincil Enerji Dönüşüm
Katsayıları
Yenilenebilir
olmayan kaynak
Toplam

SE G Dönüşüm
Katsayısı

[kg eşd.CO2
/kWh]
0.330
0.234
0.277
0.320
0.394
0.433
0.467
0.004
0.014
0.013
0.020
0.007
0.016
1.340
0.819
0.617
belirlediği değerler esas

Fuel-Oil
Doğalgaz
Gaz (propan, bütan, metan, biyogaz)
Diğer fosil yakıtlar
Antrasit
Linyit
Kok
T alaş
Kütük, biokütle
Kayın kütüğü
Köknar kütüğü
Hidrolik enerji santralinden elektrik
Nükleer enerji santralinden elektrik
Kömür enerji santralinden elektrik
Doğalgaz enerji santralinden elektrik
Karışık elektrik
*Birinci enerji dönüşüm katsayıları; ilgili kurum ve kuruluşların
alınacaktır.
NO T: Bu değişkenler, birincil enerjiyi nihai enerjiye dönüştürmek için dönüşüm ve iletim
sistemlerinde gerekli olan enerjiyi içerir.

EK- 7
ISI YALITIMI UYGULAMA DETAYLARI

1- DUVARLAR (BETON P ERDE DUVARLAR TOP RAK TEMASLI)

5A

5B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2-

TOP RAK
EKSTRUDE P OLĐSTREN KÖP ÜK
SU YALITIM MEMBRANI
DÜZELTME SIVASI
BETONARME P ERDE DUVAR
ĐÇ SIVA

A
B
C
D
E
F
G
H

TOP RAK
BASKI DUVARI
SU YALITIM MEMBRANI
ISI YALITIMI
SU YALITIM MEBRANI
DÜZELTME SIVASI
BETONARME P ERDE DUVARI
ĐÇ SI VA

ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASINDA ÇATI ARASI ODA)
1. ÇATI ÖRTÜSÜ
5. AHŞAP MERTEKLER ARASI ISI YALITIMI
2. SU YALITIM MEMBRANI
6. BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN
3. ÇATI TAHTASI
7. LAMBRĐ, SUNTA, ALÇI P LAKA VB. TAVAN
4. HAVALANDIRMA BOŞLUĞU
KAP LAMASI

3- ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR ( BETONARME PLAK VEYA ASMÇLEN DÖŞEME VEYA
GAZBETON ÇATI PANELĐ ÜZERĐ)
1.
2.
3.
4.
5.

ÇATI ÖRTÜSÜ
KĐREMĐT TESBĐT ÇITASI
BASKI ÇITASI
NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI
ISI YALITIMI

6.
7.

BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN
BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME
VEYA GAZBETON ÇATI P ANELĐ
TAVAN SIVASI

8.

4- ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR ( ISI YALITIMI MERTEK VEYA ÇATI TAHTASI ÜZERĐNDE)
1
2
3
4
5

ÇATI ÖRTÜSÜ
KĐREMĐT TESBĐT ÇITASI
BASKI ÇITASI
NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI
ISI YALITIMI

6
7
8
9

BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN
ÇATI TAHTASI
MERTEK
TAVAN KAPLAMASI

5- ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASINDA ÇATI ARASINDA ÇATI
KATI)
1.
2.
3.
4.

ÇATI ÖRTÜSÜ
P OLĐOLEFĐN NEFES ALAN SU YALITIM
MEMBRANI
ÇATI TAHTASI
MERTEK ARASI ISI YALITIMI

5.
6.
7.

BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN
TAVAN KAPLAMASI
HAVALANDIRMA BOŞLUĞU

6- ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ÇATILAR (TEK YÖNLÜ KIRMA ÇATILAR)
1.
2.
3.
4.

ÇATI ÖRTÜSÜ
SU YALITIM MEMBRANI
ÇATI TAHTASI
HAVALANDIRILAN ÇATI ARASI BOŞLUĞU

5.
6.
7.

ISI YALITIMI
BETONARME VEYA ASMOLEN VEYA
GAZBETON DÖŞEME P ANELĐ
TAVAN SIVASI

7 - ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ÇATILAR (ÇĐFT YÖNLÜ KIRMA ÇATILAR)
1.ÇATI ÖRTÜSÜ
2. SU YALITIM MEMBRANI
3. ÇATI TAHTASI
4. HAVALANDIRILAN ÇATI ARASI BOŞLUĞU
5. ISI YALITIMI
6. BETONARME P LAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZ BETON DÖŞEME PANELĐ
7. TAVAN SIVASI

8 .DUVARLAR (HAVALANDIRMALI DUVARLAR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DIŞ CEP HE KAPLAMASI
GĐYDĐRME CEPHE (TAŞIYICI KONSTRÜKSĐYON)
DÜBEL
ISI YALITIMI
SIVA
DUVAR KONSTRÜKSĐYONU
ĐÇ SIVA

9

- DÖŞEMELER (ÇIKMALAR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DÖŞEME KAP LAMASI
DÜZELTME ŞAP I (3-5 CM)
BETONARME P LAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME
YAP IŞTIRICI ( ISI YALITIMI KALIP ĐÇĐNE KONURSA GEREK YOKTUR)
ISI YALITIMI
DÜBEL ( ISI YALITIMI KALIP ĐÇĐNE KONURSA GEREK YOKTUR)
FĐLE TAŞIYICILI ĐNCE SIVA VEYA RABĐTZ TELLĐ NORMAL SIVA

10.- DÖŞEMELER (ÇIKMALAR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DÖŞEME KAP LAMASI
YÜZER ŞAP
ISI YALITIM MEMBRANI ( ISI YALITIMI OLARAK XP S KULLANILIRSA AYIRICI TABAKA)
ISI YALITIMI
BETONARME P LAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME
SIVA

A- DIŞTAN YALITIM

B- ĐÇTEN YALITIM

11 - DUVARLAR (KOLON, BETONARME PERDE DUVARLAR)
A- DIŞTAN YALITIM
1. DIŞ CEP HE KAPLAMASI
2. FĐLE TAŞIYICILI ĐNCE SIVA VEYA RABĐTZ TELLĐ NORMAL SIVA
3. DÜBEL ( ISI YALITIMI KALIP ĐÇERĐSĐNE KONURSA GEREK YOKTUR)
4. ISI YALITIMI
5. YAP ĐŞTIRICI (ISI YALITMI KALIP ĐÇĐNE KONURSA GEREK YOKTUR)
6. DUVAR KONSTRÜKSĐYONU
7. ĐÇ SIVA
B- ĐÇTEN YALITIM
1. DIŞ CEP HE KAPLAMASI
2. SIVA
3. BETONARME P ERDE
4. YAP IŞTIRICI (ISI YALITIMI KALIP ĐÇERĐSĐNE KONURSA GEREK YOKTUR)
5. ISI YALITIMI
6. BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN (YOĞUŞMA KONTROLÜNE GÖRE GEREKĐYORSA)
7. ALÇI SIVA ( DONATI FĐLESĐ ĐLE) VEYA ALÇI P LAKA (EK YERLERĐNE FĐLE BANI KULLANILMALI)
8. ĐÇ KAP LAMA

12 - DÜŞÜK EĞĐMLĐ METAL ÇATILAR (DÜZ METAL ÇATILAR)
1.
2.
3.
4.
5.

MĐNERAL KAP LI VEYA UV DAYANIMLI SU YALITIM MEMBRANI
ISI YALITIMI (ÇĐFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI)
BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN
TRAP EZ METAL ÖRTÜ
TAŞIYICI SĐSTEM

13 - EĞĐMLĐ METAL ÇATILAR ( ISI YALITIMLI HAZIR SANDVĐÇ PANEL ÇATILAR)
1. ISI YALITIMLI HAZIR SANDVĐÇ METAL P ANEL
2. TAŞIYICI SĐSTEM 45

14 - EĞĐMLĐ METAL ÇATILAR
1. METAL ÇATI ÖRTÜSÜ
2. NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI
3. METAL VEYA AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI
4. BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN
5. HAFĐF BETON ÇATI PLAĞI VEYA GAZ BETON ÇATI PLAĞI
6. TAŞIYICI SĐSTEM
7. ĐÇ TAŞIYICI SĐSTEM

15 - EĞĐMLĐ METAL ÇATILAR (ISI YALITIMLI HAZIR SANDVĐÇ PANEL ÇATILAR)
1. ISI YALITIMLI HAZIR SANDVĐÇ METAL P ANEL
2. TAŞIYICI SĐSTEM

16

ÇIKMA DUVAR BĐLEŞENĐ

NOT: YALIN DUVAR OLARAK KULLANILAN DUVAR MALZEMELERĐ (GAZ BETON, TUĞLA, BĐMS VB.)
KALINLIKLARINA KARAR VERĐLĐRKEN YÖNETMELĐKTE BÖLGELERĐNE GÖRE TAVSĐYE EDĐLEN U
DEĞERLERĐ DĐKKATE ALINARAK HESAP LAMA YAP ILMALIDIR.

17 - DÖŞEMELER ( ISITILMAYAN HACĐM ÜSTÜ DÖŞEMELER- AÇIK GEÇĐTLER ÜZERĐ DÖŞEMELER)
1.
2.
3.
4.
5.

DÖŞEME KAP LAMASI
DÜZELME ŞAP I 3-5 CM
BETONARME DÖŞEME
AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI
SUNTA, ALÇI PLAKA VEYA KAP LAMA

A.
B.
C.
D.
E.

DÖŞEME KAP LAMASI
DÜZELTME ŞAP I 3-5 CM,
BETONARME DÖŞEME
YAP IŞTIRICI
ISI YALITIMI

F. DUBEL
G. FĐLE TAŞIYICILI ĐNCE SIVA VEYA RABĐTZ TELLĐ NORMAL SIVA

18 - DÖŞEMELER (MERKEZĐ ISITMASI OLMAYAN ARA KAT DÖŞEMESĐ)
1. DÖŞEME KAP LAMASI
2. YÜZER ŞAP
3. BĐR KAT SERBEST SU YALITIMI MEMBRANI
4. ISI YALITIMI
5. BETONARME P LAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GROBETON DÖŞEME P ANELĐ
6. ASMOLEN
7. ĐÇ SIVA

19 - TERAS ÇATILAR (3A-YÜRÜNEN TERAS ÇATILAR-3B–YÜRÜMEYEN TERAS ÇATILAR-3C-YÜRÜNMEYEN
TERAS ÇATILAR)
3A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DÖŞEME KAP LAMASI (YÜRÜNEN ÇATIDA)
HARÇ
KORUMA BETONU
SU YALITIM MEMBRANI
ISI YALITIMI (ÇĐFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI)
BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN
BUHAR DENGELEYĐCĐ (GEREKTĐĞĐNDE BÜYÜK ALANLARDA)
EĞĐM BETONU
BETONARME P LAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME P ANELĐ
TAVAN SIVASI

3B VE 3C
A. ÇAKIL (3B DETAYINDA)
B. MĐNERAL KAP LI SU YALITIM MEMBRANI (3C DETAYINDA) (VEYA UV DAYANIKLI TEK KAT ÖZEL
MEMBRAN)
C. SU YALITIM MEMBRANI
D. ISI YALITIMI (ÇĐFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI)
E. BUHAR KESĐCĐ MEMBRAN
F. BUHAR DENGELEYĐCĐ (GEREKTĐĞĐNDE BÜYÜK ALANLARDA)
G. EĞĐM BETONU
H. BETONARME P LAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME P ANELĐ
Đ. TAVAN SIVASI
NOT : TERAS ÇATI ÜZERĐNDE ISI YALITIMIN PARAPET ALNINA DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖP RÜLERĐNĐN
ÖNLENMESĐ TAVSĐYE EDĐLĐR.

20 - TERS TERAS ÇATILAR (3D- YÜRÜNEN TERAS ÇATILAR -3E - YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATILAR)
3D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DÖŞEME KAP LAMASI
KARO TAKOZLARI VEYA HARÇ (HARÇ OLMASI DURUMUNDA HARÇIN ALTINDA ÇAKIL
KULLANILMALIDIR)
AYIRICI KEÇE
ISI YALITIMI ( EKSTURUDE P OLĐSTĐREN KÖP ÜK)
SU YALITIM MEMBRANI
EĞĐM BETONU
BETONARME P LAK VEYE ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME P ANELĐ
TAVAN SIVASI

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ÇAKIL
AYIRICI KEÇE
ISI YALITIMI (XP S)
SU YALITIM MEMBRANI
EĞĐM BETONU
BETONARME P LAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME P ANELĐ
TAVAN SIVASI

3E

NOT : TERAS ÇATI ÜZERĐNDE ISI YALITIMIN PARAPET ALNINA DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖP RÜLERĐNĐN
ÖNLENMESĐ TAVSĐYE EDĐLĐR.

21 - DÖŞEMELER (ZEMĐNE OTURAN DÖŞEMELER)
6.1
1. DÖŞEME KAP LAMASI
2. ŞAP
3. BĐR KAT SERBEST SU YALITIM MEMBRANI (XP S KULLANILIRSA AYIRICI KEÇE TABAKASI)
4. ISI YALITIMI
5. SU YALITIM MEMBRANI
6. GROBETON (MALA PERDAHLI)
7. BLOKAJ
8. TOP RAK ZEMĐN
6.2
A. AHŞAP PARKE
B. AHŞAP KÖR DÖŞEME
C. AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI
D. SU YALITIM MEMBRANI
E. GROBETON ( MALA P ERDAHLI)
6.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DÖŞEME KAP LAMASI
ŞAP
SU YALITIM MEMBRANI
CURUF,P ERLĐT,BĐMS DOLGU
SU YALITIM MEMBRANI
GROBETON (MALA PERDAHLI)
BLOKAJ
TOP RAK ZEMĐN

EK- 8a
BEP ile ilgili Türk Standardları Listesi

TS 825

Binalarda Isı Yalıtım

2008

TS EN ISO

Bina Đnşaatlarında Isıl Köprüler - Isı Akışları ve Yüzey Sıcaklıkları - Bölüm 1: Genel

10211-1

Hesaplama Metotları

TS EN ISO

Bina Yapımında Isıl Köprüler- Isı Akışlarının ve Yüzey Sıcaklıklarının Hes aplanması-

10211-2

Bölüm 2: Doğrusal Isıl Köprüler

TS EN ISO

Bina Đnşaatı-Isıl Köprüler-Lineer Isıl Geçirg enlik-Basitleştirilmiş Metot ve Hatasız

14683

Değerl er

TS EN ISO 6946 Yapı bileşenleri ve yapı elemanları - Isıl direnç ve ısıl geçirgenlik hesaplama metodu
TS EN 12207
TS EN 13829

Pencereler ve kapılar - Hav a geçirg enliği - Sınıflandırma
Binaların Isıl Performansı- Binaların Hav a Geçirgenliğinin Tayini- Fan Basıncı Altında
Tutma Deneyi
Kalori fer Tesisatı Projelendirme Kuralları

TS 11389 EN

Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına

13384-1

bağlı bacalar

TS 11388 EN

Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ısıtma

13384-2

tertibatına bağlı bacalar

TS 2192

Kalori fer Tesisatı Yerleştirme Kuralları
Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre ku ralları - Bölüm 1: Temel
kurallar, tari fler, sınıflandırm a ve seçim kriterleri

yapım, deney, işaretleme ve dokümantasyon

Yeri ve Personel Koruma
Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları- Güvenlik ve Çevre Ku ralları- Bölüm 4: Đşl etme,

TS EN 378-4
TS 3419

Bakım, Onarım ve Geri Kazanım
Havalandırm a Ve Đklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

TS 3420

Kuralları
Havalandırm a ve Đklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları
Havalandırm a-Binalard a-Kanal

TS EN 1507

Şeb ekesi-Dikdörtgen

Enkesitli

Sac Metal

2006

2007

2004

2002

2001

1998

Hava

Kanalları -Day anım ve Sızdırmazlık-Özellik ve Deneyler

sızdırmazlık
Isıtma sistemleri - Binalar için - Su esaslı ısıtma sistemlerinin tesisi ve işletmeye

TS EN 14336

2006

1979

Binalarda havalandı rma – Kanal şebekesi – Daires el sac metal kanallar – Dayanım ve
TS EN 12237

2001

2002

Merkezi Klima (Đklimlendirme) ve Hav alandırma Tesislerinin Đşletme ve Bakım
TS 5895

2007

1976

Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları - Güvenlik ve Çev re Ku ralları- Bölüm 3: Tesis
TS EN 378-3

2000

1983

Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2: Tasarım,
TS EN 378-2

2001

2004

TS 2164

TS EN 378-1

2000

alınması

2006

2006

2007

TS EN 26

Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü

2006

TS EN 89

Isıtıcılar – Gaz yakan – Ev tipi – Sıcak su üretimi için depolu su ısıtıcılar

2008

TS EN 12975-1 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri -Güneş en erjisi kolektörleri-Bölüm 1:Genel 2008

Kurallar
TS 3817

Güneş Enerjisi - Su Isıtma Sistemlerinin Yapım Tesis ve Đşletme Kuralları

1994

Radyatör vanaları – termostatik –Özellikler ve deney metotları

2007

TS EN 215
Binaların Isıl Performansı – Mesk enlerd e Isıtma Amacıyla Kullanılan Enerjinin
TS EN 832
TS EN 834

Hesaplanması
Isı Maliyet Bölüştürücüleri - Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Đle Çalışan

TS 4041

Kazanlar- Anma Isı Gücü Ve Verim Deneyleri Esasları

1997
1983

Güneş Enerjisiyle Isıtma-Konut Su Isıtma Sistemleri-Bölüm 1:Đç Ortam Deney
TS ISO 9459-1

2007

Metotları Kullanılarak Performans Değ erlendi rme Đşlemi

1999

Güneş Enerjisi Konut Su Isıtma Sistemleri Bölüm 2: Sadece Gün eş Enerjili Sistemlerin
TS ISO 9459-2

Yıllık Perform ans Tahmini Ve Sistem Performans Karekteristikleri Đçin Dış Ortam 2000
Deney Metodu
Güneş Enerjisiyle Isıtma Konut Su Isıtma Sistemleri Bölüm 3 : Güneş Ve Đlâv e Isıtıcılı

TS ISO 9459-3

Sistemlerin Performans Den eyi

1999

EK- 8b
BEP ile ilgili Avrupa Standardları Listesi
EN 12170

EN 12171

Heating systems in buildings - Procedu re for th e preparation o f documents for
operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator
Heating systems in buildings - Procedu re for th e preparation o f documents for
operation, maintenance and use - Heating systems not requiring a trained operator

2002

2002

EN 12828

Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems

2003

EN 12831

Heating systems in buildings - Method for calculation o f the design heat load

2003

EN 14336

EN 15240

EN 15243

EN 15316-1

Heating Systems in buildings - Installation and commissioning of the water b ased
heating systems
Ventilation for Buildings - Energy performan ce o f buildings : Guidelines for the
inspection of air-conditioning systems.
Ventilation for Buildings - Calculation of room temperatures and o f load and energy for
buildings with room conditioning systems
Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements
and system effi ciencies - Part 1: General
Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements

EN 15316-2-1

and system effi ciencies : Part 2.1: Space heating emission systems
Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements

EN 15316-2-3

and system effi ciencies - Part 2-3: Space heating distribution systems
Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements

EN 15316-3-1
EN 15316-3-2

and system effi ciencies - Part 3: Domestic hot water systems

2004

2007

2007

2007

2007

2007

2007

Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements 2007

and system effi ciencies - Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution
Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements
EN 15316-3-3

and system effi ciencies - Part 3-3: Domestic hot water systems, generation
Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements

EN 15316-4-3

and system effi ciencies - Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar systems

2007

2007

Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements
EN 15316-4-4

and system effi cienci es - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated 2007
cogeneration systems
Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements

EN 15316-4-5

and system effi ciencies - Part 4-5: Space heating generation systems, the performan ce 2007
and quality of district heating and large volume systems
Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements

EN 15316-4-6

and system effi ciencies - Part 4-6: Heat generation systems, photovoltaic systems

EN 15377-3

Design of embedd ed water bas ed surface heating and cooling systems

EN 15378

Energy perfo rmance o f buildings: Inspection of boilers and heating systems
Energy p erfo rmance o f buildings - Methods o f exp ressing energy performan ce and for

EN 15217

energy certi fication o f buildings

2007

2007

EN 12464-1

Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places

2002

EN 12464-2

Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: outdoor work places

2007

EN 12665

Light and lighting - Basic terms and criteria for speci fying lighting requirements

2002

Light and lighting - Measurement and presentation o f photometric dat a of lamps and
EN 13032-1
EN 130321/AC:2005

luminaires - Part 1 : Measurement and file format
Light and lighting - Measurement and presentation o f photometric dat a of lamps and
luminaires - Part 1 : Measurement and file format
Light and lighting - Measurement and presentation o f photometric dat a of lamps and

EN 13032-2

lumlinaires - Part 2 : Presentation of data for indoor and outdoor work places

EN 130322/AC:2007

Light and Lighting - Measurement and pres entation of photometric data of lamps and

EN 15193

Energy perfo rmance o f buildings - Energy requirements fo r lighting

luminaires- Part 2 : Presentation of data for indor and outdoor work places

Ventilation for buildings - Ductwo rk - Requirements for du ctwork components to
EN 12097

facilitate maintenan ce o f ductwork systems
Ventilation for buildings - Du ctwork - Dimensions o f circular flang es for general

EN 12220

ventilation

2004

2005

2005

2007
2007
2006

1998

EN 12236

Ventilation for buildings - Ductwork hangers and supports - Requirements for strength

EN 12237

Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metal ducts 2003
Ventilation fo r buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for

EN 12238

mixed flow application
Ventilation fo r buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for

EN 12239

displacement flow applications

2002

2001

2001

Ventilation fo r buildings - Air terminal units - Aerodyn amic testing and rating o f
EN 12589

constant and variable rate terminal units
Ventilation fo r buildings - Test procedures and m easuring methods fo r handing ov er

EN 12599
EN 12792

installed ventilation and air conditioning systems
Ventilation for buildings. Symbols, terminology and graphical symbols
Ventilation for buildings - Terminals - Performan ce testing o f louvres subjected to

EN 13030

simulated rain
Ventilation for buildings - Air handling units - Ratings and perfo rmance for units,

EN 13053

components and sections
Ventilation for buildings - Perform ance testing o f components/ products for residential

EN 13141-1

ventilation - Part 1. Externally and internally mounted air transfer devices
Ventilation for buildings - Perfo rmance testing of compon ents/products fo r residential

EN 13141-2

ventilation - Part 2. Exhaust and supply air terminal devices
Ventilation for buildings - Perfo rmance testing of compon ents/products fo r residential

EN 13141-3
EN 13141-4

ventilation - Part 3. Range hoods for residential use
Ventilation for buildings – Perfo rmance t esting o f components/products for residential
ventilation - Part 4. Fans used in residential ventilation systems
Ventilation for buildings - Perfo rmance testing of compon ents/products fo r residential

EN 13141-5
EN 13141-6

ventilation - Part 5. Cowls and roof outlet terminal devices
Ventilation for buildings - Perfo rmance testing of compon ents/products fo r residential
ventilation - Part 6. Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling

2001

2000
2003
2001

2006

2004

2004

2004

2004

2004

2004

Performan ce testing of components/products for resid ential ventilation - Part 7:
EN 13141-7

Performan ce t esting o f a mechanical supply and exh aust ventilation units (including 2004
heat recov ery) fo r mechanical ventilation systems intended for single family dwellings
Ventilation for buildings - Perfo rmance testing of compon ents/products fo r residential

EN 13141-8

ventilation - Part 8: Performan ce testing o f un-duct ed mech anical supply and exhaust 2006
ventilation units for mechani cal ventilation systems

EN 13142

Ventilation for buildings – Components / products for residential ventilation – Required 2004
and optional perfo rmances characteristics
ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions and mechanical requi rements for

EN 13180

fl exible ducts.
Ventilation for buildings - Terminals - Performan ce testing of louvres subject to

EN 13181

simulated sand
Ventilation for buildings - Instrument ation requirements fo r air v elocity measu rements

EN 13182

in ventilated spaces
Ventilation for buildings - Terminals - Floor mounted air terminal devices - Tests for

EN 13264

structural classi fication
Ventilation for buildings. Non metallic ducts. Ductwo rk mad e from insulation

EN 13403

ductboards

2001

2001

2002

2001

2003

Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination o f air flow rat es in
EN 13465

dwellings
Thermal performan ce o f buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan

EN 13829

pressurization method (ISO 9972:1996, modified)

2004

2001

EN 14134

Ventilation for buildings - Perfo rmance testing and installation ch ecks o f residential 2004
ventilation systems

EN 14239

Ventilation for buildings - Ductwork - Measurement o f ductwork surface area

2004

EN 14240

Ventilation for buildings - Chilled ceilings - Testing and rating

2004

Ventilation for buildings - Air terminal devices - Method for airflo w measurem ent by
EN 14277
EN 14518

calibrated sensors in or close to ATD/Plenum boxes
Ventilation for buildings - Chilled beams - Testing and rating of passive chilled beams
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fiffings with rectangul ar cross

EN 1505

section - Dimensions

2006
2005
1997

Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section EN 1506

Dimensions

1997

EN 1507

Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements 2006
fo r strength and leakage

EN 15239

Ventilation fo r buildings - Energy p erfo rmance o f buildings - Guidelines for inspection
of ventilation systems
Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination o f air flow rat es in

EN 15242

buildings including infiltration

2007

2007

EN 1886

Indoor environm ental input parameters for design and assessment o f en ergy
perform ance o f buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting 2007
and acoustics
Ventilation for buildings - Air terminal devi ces - Aerodynamic testing o f d ampers and 1998
valves
Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performan ce
1998

EN 24185

Measurem ent of liquid flow in closed conduits - Weighing method

EN 15251
EN 1751

Particulate air filters fo r general ventilation - Determination of the filtration
EN 779

perform ance
Measurem ent o f fluid flow by means o f pressure di fferential devices inserted in circul ar

EN ISO 5167-1
prEN 15203

cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements
Energy perfo rmance o f buildings : Assessment of energy use and definition of ratings
Energy performan ce o f buildings : Overall energy use, primary energy and CO2

prEN 15315

emissions

Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements
prEN 15316-4-1 and system effici encies - Part 4-1: Space h eating gen eration systems, combustion
systems
prEN 15316-4-2 Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements 2007
and system effi ciencies -Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems;

Heating systems in buildings - Method for calculation o f system energy requirements
prEN 15316-4-7 and system efficien cies - Part 4-7: Space heating generation systems, biomass
combustion systems
Heating systems in buildings - Design of embedded water based su rface h eating and
prEN 15377-1

cooling systems - Part 1: Determination of the design heating and cooling capacity
Heating systems in buildings - Design of embedded water based su rface h eating and

prEN 15377-2

cooling systems - Part 2: Design, dimensioning and installation
Data requi rements for stand ard economic evaluation procedures relat ed to energy

prEN 15429
prEN 15459

systems in buildings, including renewable energy sources
Data requi rements for stand ard economic evaluation procedures relat ed to energy
systems in buildings, including renewable energy sources

prEN ISO
10077-1

Thermal performan ce o f windows, doors and shutters – Calculation of thermal

prEN ISO
10211

Thermal bridges in building constru ction - Heat flows and surface temperatures -

transmittance - Part 1: General

Detailed calcul ations (Revision of EN ISO 10211-1:1995 and EN ISO 10211-2:2001)
Building material and products - Hygrothermal properties - Tabulated design thermal

prEN ISO
10456

values and pro cedures for det ermining declared and d esign values (Revision o f EN ISO

prEN ISO
13370

Thermal perform ance o f buildings - Heat trans fer via the g round - Calcul ation methods

prEN ISO
13786
prEN ISO
13789
prEN ISO
13790
prEN ISO
14683

10456:2000 incorporating EN 12524:2000)

(Revision of EN ISO 13370:1998)
Thermal perfo rmance o f building components - Dynamic thermal characteristics Calculation methods. (Revision of EN ISO 13786:1999)
Thermal perform ance o f buildings - Transmission and ventilation heat trans fer
coeffi cients - Calculation method (Revision of EN ISO 13789:1999)
Energy perfo rmance o f buildings - Calculation of energy use for space heating and
cooling - (Revision of EN ISO 13790; 2004)
Thermal bridges - Linear transmittance - simplified methods and d efault values
(Revision of EN ISO 14683:1999)
Thermal resistance and thermal transmittance - calcul ation method (Revision of EN ISO

prEN ISO 6946

6946:1996)
Light and lighting - Measurement and presentation o f photometric dat a o f lamps and

prEN 13032-3

luminaries - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of work places
Measurem ent and assessment o f personal exposures to incoherent optical radiation -

prEN 14255-3
prEN 13947

Part 3 : UV-Radiation emitted by the sun
Thermal perfo rmance o f curtain walling – Calculation of thermal transmittance
2007

EN 15232

Energy perfo rmance o f buildings - Impact of Building Automation, Controls and
Building Management

EN 15255

Thermal perfo rmance o f buildings - Sensible room cooling load calculation - General

2007

criteria and validation procedu res
EN ISO 13791
EN ISO 13792

Thermal performan ce o f buildings - Calculation of internal temperatu res o f a room in 2004
summer without mechanical cooling - General criteri a and validation procedures
Thermal performan ce o f buildings - Calculation of internal temperatu res o f a room in
summer without mechanical cooling - Simplified methods

