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ÖZET 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 den önce yapılmış mevcut binaların Mayıs 
2017 tarihine kadar EKB alması zorunludur. Ancak yeterli ve doğru bilgilendirme yapılamadığı için 
Türkiye genelindeki mevcut binaların büyük bir çoğunluğunda halen EKB alınmamıştır.  
 
Bazı ısı yalıtımı (mantolama) firmalarının da bu zorunluluğu kullanıp, işlerini artırabilmek amacıyla, 
“EKB alabilmek için mantolama yaptırmak gerekiyor” şeklinde halkı yanlış bilgilendirmeleri 
nedeniyle, bu konu, halkımız tarafından 2017 Mayıs ayına kadar sanki ısı yalıtımı (mantolama) 
yaptırmak zorunluymuş gibi algılanmıştır.  
 
Bina için EKB alınması ile mantolama yaptırılması tamamen ayrı konulardır.  
Sonuçta bu tür maksatlı yanlış bilgilendirmeler yine halkımızı mağdur etmektedir.  
  
Bunlara ilaveten veri girişlerinde ne yazık ki bazı EKB Uzmanlarımızın, yeterli özeni göstermemeleri ve 
dikkatsiz çalışmaları nedeniyle programa hatalı veriler girilebilmekte ve bu hatalı veriler de sonuçları 
olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hesaplanan sonuçların da doğru olarak 
değerlendirilmemesi diğer bir problemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bu çalışma, meslektaşlarımıza EKB ile ilgili en son yürürlükteki Yönetmelik bilgileri kapsamında, 
yukarıda belirtilen konulara açıklık getirilmesi, BEP-TR hesap programında en son yapılan değişiklik 
ve yeniliklerin aktarılması, elde edilen sonuçların nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve programın 
kullanımında sıkça karşılaşılan ve özellikle dikkat edilmesi gereken hususların tekrar hatırlatılması 
amacıyla yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Kimlik Belgesi, EKB, Binalarda Enerji Performansı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
According to the Energy Performance Regulations of the buildings, it is compulsory for existing 
buildings built before 2011 to obtain EPC by May 2017. However, a large majority of the existing 
buildings in Turkey, still do not have EKB due to lack of accurate and sufficient information. 
 
Some heat insulation companies misinformed the public in order to increase their business, had said 
"It is necessary to have coating to have EKB". For this reason, by the people was understood that it is 
obligatory to have thermal insulation for buildings until May 2017. 
 
It has been perceived by our people as a necessity to make thermal insulation until May 2017 because 
some thermal insulation companies use this obligation and misinform the public in order to increase 
their business. 

The Energy Certıfıcate Document Reaches the Scope, How to Regıster and How to Evaluate Results 
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The building of the building with the EPC for the building is completely separate. 
As a result, such intentional misinformed informants still victimize our people. 
 
In addition to this, unfortunately some of our EPC Specialists are not able to enter the program due to 
insufficient care and careless work, and this faulty data can affect the results positively or negatively. 
Evaluating the calculated results accurately is another problematic issue. 
 
This study aims to clarify the above mentioned issues in the scope of the most recent Regulation on 
EPC of our colleagues, to explain the latest changes and innovations in the Bep - Tr account program, 
how to evaluate the obtained results, and the issues that are frequently encountered in the use of the 
program, To remind you again. 
 
Key Words: Energy Performance Certificate, EPC, Energy Performance Regulations of the Buildings. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Tüketim alışkanlıklarının karşılanması için yapılan tüm düzenlemeler enerji kullanımını arttırmakta ve 
enerji talepleri sonucu alınan karar çevreye zarar vermektedir. Çevreye verilen zarar, tüm dünyayı 
ilgilendiren küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarını da tetiklemektedir. 
 
Ayrıca, enerji de %70’in üzerinde dışa bağımlılığı olan ülkemizde, 1973 petrol krizi sonrasında enerji 
verimliliği konusu önem kazanmıştır. Devlet çeşitli mevzuatlar ile sadece sanayi için değil aynı 
zamanda bina sektörü için de tedbirler almıştır. Bina sektörü ile ilgili alınan tedbirlerin bazıları 
kronolojik sırayla aşağıda verilmiştir. 
 
1977 yılında yayımlanan “Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlaması ve Hava 
Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği” ile [1] ; 
 

- Dış duvarların ortalama ısı geçirgenlik katsayılarına sınır getirilmesi, 
- -6ºC ve daha düşük sıcaklığa sahip bölgelerde çift pencere veya çift camlı pencere 

zorunluluğu, 
- Faydalı ısı olarak hesaba girmeyen borularda yalıtım zorunluluğu, 
- Yakıt pay ölçer kullanımı zorunluluğu, 
- Akaryakıt kullanılan kazanlar için otomasyon zorunluluğu, 

 
getirilmiş ancak, İmar mevzuatında yer almadığı için uygulama etkinliği bulamamıştır. 
 
1981 yılında yayımlanan “Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile bölgelere göre ısı iletim katsayılarına sınırlama 
getirilmiş olup, 1985 yılında da güncellenmiştir [2]. 
 
1998 yılında TSE tarafından yayımlanan TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” 2000 
yılından itibaren Isı Yalıtım Yönetmeliği ile yeni yapılacak binalarda bina kabuğunun tamamının 
yalıtılmasını zorunlu hale getirerek, Isı Yalıtım Raporu ve binanın sadece dış kabuğundan 
kaybedeceği ısıtma enerjisini sınırlayan Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi oluşturulmasını sağlamıştır [3].   
 
2007 yılında yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince çıkartılan Binalarda Enerji 
Performansı (BEP) Yönetmeliği kapsamında da 01.01.2011 tarihi itibarıyla yeni yapılan binalar için 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hayatımıza girmiştir [4].  
 
EKB ile binanın; 

- Isıtma, 
- Soğutma, 
- Sıhhi Sıcak Su, 
- Havalandırma, 
- Aydınlatma 
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enerjisi ihtiyaçlarının tamamı hesaplanabilmekte ve yenilenebilir enerji kullanım durumuna göre, enerji 
performansı belirlenebilmektedir.  
 
BEP Yönetmeliği ile binanın sadece dış kabuğunun ısıtma enerjisi açısından kontrol altına alınması 
değil, bina enerji ihtiyacının %80’inden fazlasını kullanan yukarıda söz edilen sistemlerin, birlikte 
(birleşik) performansına göre kontrol altına alınması hedeflenmiştir. 
 
 
 
 
2. ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
 
Avrupa Parlamentosu’nun 2002/91/EC “Binalarda Enerji Performansı Çerçeve Direktifi”‘nin ve 2010 
yılında yayımlanan revizyonunun amacı; Avrupa Birliği içerisindeki binaların, dış mekan iklim şartları, 
iç mekan ortam gereksinimleri, yerel koşullar ve uygun maliyet de dikkate alınarak, enerji 
performanslarının arttırılmasını temin etmektir [5]. 

 
Bu Direktif: 
 

- Binaların bütüncül enerji performansını hesaplamak için ortak bir yöntemin genel çerçevesi, 
- Yeni binaların enerji performansı için minimum şartların uygulanması, 
- Önemli yenileme çalışmalarına konu olacak, mevcut büyük binaların enerji performansı için 

minimum şartların uygulanması, 
- Binaların enerji sertifikasyonu, 

 
gibi konular hakkında asgari gerekleri ortaya koyar. 
 
Binalarda Enerji Performansı Direktifine göre, üye ülkeler binaların enerji performanslarını hesaplama 
yöntemini, bu direktifin çerçevesini temel alarak, kendi ülkelerindeki yerel koşullara göre belirlerler. 
Hesaplama sonucunda binanın enerji performansını açık bir biçimde belirtirler. 
 
Üye ülkeler hesap yöntemini temel alarak, binalar için saptanmış minimum enerji performansı 
gereklerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. Bu gerekler saptanırken, Üye ülkeler yeni binalar 
ve mevcut binalar ve de farklı kategorilerdeki binalar için sınıflandırmaya gidebilirler. Bu gereklerde, 
yapının yaşı, belirlenmiş fonksiyonu ve yerel şartlar kadar, yetersiz havalandırma gibi olası negatif 
etkilerden kaçınmak için genel iç iklim koşulları da dikkate alırlar. 
 
Direktifte; tanımlanmış bir alanda resmi olarak korunan veya tarihi, mimari bir değer taşıyan ve bu 
kuralların uygulanmasıyla özelliklerinde veya görünümlerinde kabul edilemez değişikliklerin olabileceği 
yapı ve anıtlar, ibadet yerleri ve dinsel aktiviteler için kullanılan yapılar, 2 yıl veya daha az süre için 
kullanılması planlanan geçici yapılar, düşük enerji talebinde olan sanayi alanları, atölyeler ve konut 
dışı tarım yapıları ve enerji performansı konusunda milli bir sektör anlaşması kapsamında kalan bir 
sektör tarafından kullanılan konut dışı tarım yapıları, yılda 4 aydan daha az süre için kullanılan 
konutlar, toplam kullanılabilir zemin alanı 50 m2’den küçük müstakil binalar için gereklerin uygulanması 
üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmıştır. 
 
Ülkemiz iklim şartları, bina stokumuz ve sosyal yapımıza uygun olarak ilgili direktifin uyumlaştırılma 
çalışmaları 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütülmüştür. 
 
2.1. Avrupa Birliğinde Enerji Performansı Sertifikası; 

 
Üye ülkeler, binalar yapıldığında, satıldığında ya da kiraya verildiğinde, mal sahibine ya da mal sahibi 
tarafından duruma göre, alıcı ya da kiracıya bir enerji performansı belgesi verilmesini hedeflemişlerdir. 
 
Sertifikanın geçerliliği 10 yılı aşmayacak şekilde ortak ısınma sistemi olan binalarda, tüm yapı için 
ortak bir sertifika oluşturulacak şekilde planlanmıştır. Sertifikada, enerji performansını attıracak uygun 
maliyetli öneriler de tavsiye edilebilecektir. 
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Sertifikaların amacı bilgilendirme ile sınırlı olacak ve hukuki durumlarda sertifikaların her türlü etkisi 
ulusal mevzuata göre değerlendirilecektir. 
 
2.2. Avrupa Birliğinde Binalarda Enerji Performansının Hesaplanması İçin Genel Çerçeve  

 
Binalarda enerji performansının hesaplanmasında kullanılacak yöntemde en az aşağıdaki unsurları 
içerecektir: 
 

- Binanın kabuğunun ısıl özellikleri, 
- Yalıtım özellikleri, 
- Isıtma sistemi, 
- Sıcak su sistemi, 
- İklimlendirme sistemi, 
- Havalandırma sistemleri, 
- Aydınlatma sistemleri, 
- Dış iklim şartları ile beraber binaların konum ve yönlenimi, 
- Pasif güneş sistemleri ve güneşten korunma, 
- Bina içi iklim şartları, 
- Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan ısıtma ve elektrik sistemleri ve aktif güneş sistemleri, 
- Bileşik Isı ve Güç Ünitelerinin (Kojenerasyon, Trijenerasyon) ürettiği elektrik, 
- Doğal aydınlatma. 

 
Bu kapsamda Avrupa birliğinin EN 13790 “Energy Performance of Buildings” şemsiye standardı baz 
olarak alınmış ve üye ülkeler yine aynı standartta bahsedilen statik (steady-state) metot, yarı dinamik 
(quasi-dynamic) metot ve dinamik (dynamic) metot arasından kendilerine uygun olan metodu seçerek 
ulusal hesaplama yöntemlerini geliştirmişlerdir [6]. 
 
2.3. Türkiye’de Binalarda Enerji Performansının Hesaplanması 
 
Ülkemizde, Binalarda Enerji Performans Hesaplama Yönteminin oluşturulmasına yönelik statik 
(steady-state) metot, yarı dinamik (quasi-dynamic) metot ve dinamik (dynamic) metot uzman 
akademisyenler ve Bakanlık tarafından değerlendirilmiş ve incelenmesi sonucunda, Yarı Dinamik 
Metoda karar verilmiştir. 
  
Hesaplama yöntemi, binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji 
verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir. 
Hesaplama yöntemi konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret 
merkezleri gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için 
kullanılmaktadır. 
 
Ayrıca; 
 

- Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatiflerinin enerji performanslarının 
karşılaştırılması, 

- Mevcut binaların enerji performansının standartlaştırılmış seviyesinin gösterilmesi, 
- Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliliği tedbirlerinin 

uygulanması ve uygulanmaması durumlarının değerlendirilmesi, 
- Bina stokunu temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanması yolu 

ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda 
öngörüde bulunulması, 

- Zaman içerisinde tanımlanan bileşenlerden milli bileşen kütüphanesi oluşturma gibi ulusal veri 
tabanlarının geliştirilmesi, 

 
gibi uygulamalarda da kullanılabilir. 
 
Hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken; 
 

- Binaların ısıtılması ve soğutulması için ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını, 
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- Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne 
alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini, 

- Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini, 
- Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan sure ve 

günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin 
hesaplanmasını, 

- Sıhhi (kullanım) sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını, 
- Bina enerji ihtiyacının ne kadarının yenilenebilir enerji kaynağından karşılandığının 

hesaplanmasını, 
 

kapsamaktadır [7]. 
  
Yarı dinamik (quasi-dynamic) metot kullanılarak geliştirilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak şeffaf bir 
şekilde ulusal/uluslararası uzmanların inceleme ve değerlendirmelerine açık hale getirilen Ulusal 
Hesaplama Yönteminin kullanımı ile üretilmesi hedeflenen Enerji Kimlik Belgesi’nin izlenmesi, konuyla 
ilgili veri tabanın oluşturulması, EKB uzmanlarının takibinin sağlanabilmesi için BEP-TR yazılımı 
geliştirilmiş ve eğitici kuruluşlardan aldıkları eğitimler sonucunda EKB Uzmanları sisteme dahil 
edilerek EKB üretilmesi sürecine başlanılmıştır. 
 
 
 
 
3. ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ 
 
Enerji kimlik belgesi bir binanın; 
 
- Yıllık metrekare başına ne kadar enerji tükettiğini, 
- Ne kadar karbondioksit salımına sebep olduğunu ve buna bağlı olarak  
- Enerji sınıfının ne olduğunu  
 
gösteren bir belgedir. Yani, binalarımızın ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma ve havalandırma gibi 
enerji tüketen parametrelerden hangisinde iyi, hangisinde kötü durumda olduğunu gösteren EKB, 
gelecekte binalarımızı satın alırken veya kiralarken de en önemli parametrelerden bir tanesi olacaktır.  
 
Dolayısıyla, EKB düzenlenmesi ve geçerlilik süresince kontrol edilebilir, denetlenebilir niteliğe sahip 
olmalıdır.  
 
Avrupa Birliği üye ülkelerinin bazılarında olduğu (bina stokunun ciddi oranına sahip olan konutlardaki) 
gibi bina fiziğinin ve mekanik/elektrik sistemlerin dikkate alınmaksızın sadece fatura bilgileri üzerinden 
üretilen kullanıcı alışkanlıklarına bağlı olmasından dolayı kontrol edilemez ve denetlenemez bir yapıya 
sahip EKB uygulamasının anlamlı olmayacağı gerçeğinden ülkemizde; 
 

- EKB’lerin ve EKB Uzmanlarının merkezi bir sistemde kayıt altına alınması, tüm uzmanların 
aynı programı ve aynı veri tabanını (iklimsel, yapı malzemeleri vb.) kullanması, 

- Tüm üretilen EKB’lerin ve EKB üretilen bina bilgilerinin bir veri tabanında biriktirilmesi, 
dolayısıyla bina sayısını dahi net olarak bilemediğimiz ülkemizde bu konuya özel bir veri 
tabanının oluşması, 

- Şikayet üzerine veya rastgele EKB veya EKB uzmanı denetim ve kontrollerinin yapılabilmesi 
 
hedeflenmiştir. Bu amaçlara hizmet etmesi amacıyla BET-TR yazılımı geliştirilmiştir.  
 
2011 yılından günümüze kadar uygulamada bulunan BEP-TR yazılımının özellikle sektör geri 
beslemeleri ve gelişen teknoloji ile ikinci nesil yazılımı Bakanlık tarafından hazırlatılmış, test sürecinin 
tamamlanmasından sonra BEP-TR II olarak uygulamada yer alması beklenilmektedir. 
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4. ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Enerji tüketimini asgari seviyeye indirgemeyi hedefleyen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
çerçevesinde; 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği gereğince, 2011 yılından sonra inşa edilen binalara yapı kullanma izin 
belgesi alınabilmesi için EKB zorunlu hale getirilmiştir. 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin bir çıktısı olan EKB ile binaların enerji performansının 
seviyesi görülebilmektedir. 
 
Binanın enerji performansı; binanın standart kullanımının getirdiği farklı ihtiyaçları karşılamak üzere, 
fiili olarak harcanan veya harcanacağı tahmin edilen, ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma, 
aydınlatma ve diğer bazı ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili hizmetler için harcanan enerji miktarı olarak 
tanımlanmaktadır. 
 
Bu enerji miktarı; yalıtım, teknik ve tesisatla ilgili özellikler, iklim özelliklerine bağlı tasarım ve 
konumlanma, güneşe maruz kalma ve çevredeki yapıların etkisi, kendi enerjisini üretme ve iç mekân 
iklimi gibi enerji talebini etkileyen diğer faktörleri de dikkate alarak hesaplanır.  
 
Ancak ülkemizde binalardaki enerji performansını arttırıcı en etkili unsur olarak yalıtım uygulaması ön 
plana çıkmaktadır. EKB ile birlikte, mevcut binaların da ısı yalıtımlı hale getirilmesinde ciddi artışlar 
kaydedilmektedir. 
 
Bilindiği üzere ülkemizde, bina sektörü nihai enerji tüketiminde %37 ile en fazla paya sahip sektör 
olarak yer almaktadır. Bu yüksek paya karşılık binalarda enerji verimliliği son yıllar haricinde 
neredeyse hiç dikkate alınmamıştır. TÜİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 19.500.000 konut 
bulunmakta olup, bu konutların yaklaşık %15’i en etkin yöntem olan ısı yalıtımına sahiptir. Yani 
16.575.000 konutun ısı yalıtımı dahi bulunmamaktadır. 
 
Bina enerji performansının seviyesini gösterir bir belge olarak önem taşıyan ve bu nedenle ülke 
genelinde bina sahipleri tarafından gittikçe benimsenen EKB uygulamasının binalardaki enerji 
verimliliğine etkileri; 

- Türkiye genelinde EKB düzenlenmesinde hızla artan bir eğilim söz konusudur [Grafik 1.].  

 
Grafik 1. Yıllara göre üretilen EKB dağılımı [8]. 

 
 
 
 
 
 
 

31.12.2016 tarihi itibarıyla 
Toplam EKB Sayısı: 480.981 
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EKB SONRASI 

- EKB uygulaması ile enerji verimliliği ve enerji tasarruf konularında toplumsal farkındalık 
oluşturulmuş, bu sayede mevcut binaların ısı yalıtımlı hale getirilmesi hızlanmıştır. EKB 
uygulaması öncesini kapsayan 2006-2009 yılları arası binalarda kullanılan ısı yalıtım 
miktarındaki (m3/yıl) ortalama yıllık artış %4 seviyesinde iken, EKB uygulaması sonrasını 
kapsayan 2010-2013 yılları arasında bu değer %25 düzeyine ulaşmıştır [Grafik 2.]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafik 2. Yalıtım malzemesinin yıllara göre üretim dağılımı. 
 

- 31/12/2016 yılı itibarıyla üretilen 480.781 adet EKB’nin enerji sınıfına göre dağılımları 
aşağıdaki Tablo 1.’da verilmektedir. Tablo 1. İncelendiğinde;  

a. Mevcut binaların büyük çoğunluğunda ısı yalıtımına bile sahip olmayan ortalama bina 
stokumuza göre; 

i. %66,65’ini kapsayan C sınıfında %20-%40 arasında,  
ii. %32,17’sini kapsayan B sınıfında %40-%60 arasında,  
iii. %0,35’inini kapsayan A sınıfında %60’ın  

üzerinde verimliliğin sağlandığı görülmektedir.  
b. Ülkedeki tüm binaların EKB almaları durumunda aynı yüzdesel oranların sağlandığı 

varsayımı yapılacak olursa mevcut bina stokumuza göre yıllık ortalama 20 Milyar 
TL’lik verimlilik sağlanacak olup mevcut binaların iyileştirilmesi sürecinde istihdam ve 
işgücü de eklendiğinde bu rakam daha da artacaktır.  

 
Tablo 1. Enerji sınıfına göre EKB dağılımları [8]. 

Sınıf Sayısı  % Yüzdesi 
A Sınıfı 1684 0,35 
B Sınıfı 154728 32,17 
C Sınıfı 320594 66,65 
D Sınıfı 2599 0,54 
E Sınıfı 601 0,12 
F Sınıfı 327 0,07 
G Sınıfı 446 0,09 

TOPLAM 480981 100 
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EKB uygulamasının ülke açısından birden fazla faydasının olacağı görülmektedir. 2013’te birincil 
enerji ihtiyacında ithal kaynakların oranı %73,5 olan ülkemizde bina sektöründeki verimlilik 
potansiyelimiz değerlendirildiğinde tasarımcıdan, uygulamacıya, müteahhitten bina kullanıcısına kadar 
bilinçlendirilmeye ihtiyacımız vardır. Binalarımız konforlu ve yaşam standardı yüksek hale gelirken 
enerji tüketimlerimiz azalabilecektir. 
 
Bina kullanıcıları açısından bakıldığında ise EKB bilinç oluşturulması için bir araçtır. Beyaz eşyadaki 
enerji etiketlemesi ile gelişen bilinç, bina kullanıcıları içinde oluşması, alım satım ve kiralamada EKB 
aranması önemli hale gelmiştir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
EKB uygulaması binaların alım satım ve kiralamalarında aranacak belge haline gelecek olmasından 
dolayı; 
 

- Kayıt altına alınması, 
- Denetim ve kontrollerin sadece EKB için değil EKB Uzmanları içinde geliştirilmesi,  
- Tasarımcıların, uygulamacıların ve müteahhitlerin bina konforunu sağlarken enerji verimliliği 

ve binanın enerji performansını ön planda tutmaları, 
- Bina tasarım ve yapım aşamalarında görev alanların enerji verimliliği açısından bilinçli ve 

eğitimli olmaları, 
gerekmektedir. 
 
EKB düzenleme aracı olarak kullanılan BEP-TR yazılımının da;  
 

- CAD tabanlı geometri verilerini okuyabilen, 
- Masaüstü çalışılabilen, 
- Piyasadaki benzer programlardan veri alabilen (xml formatı), 
- Hesaplamaların merkez sunucu üzerinden kayıt altına alınabilen, 
- Modüler yapıda olan, 
- Merkez sunucuda verilerin kayıt altına alınmasına imkan sağlayan, 
- EKB ve EKB Uzman kontrol ve denetimlerinde sistemdeki veri bankasının kullanılmasına 

imkân sağlayan, 
 
yapıda geliştirilen ikinci versiyonunun kullanıcılar tarafından geri beslemeler ile daha da geliştirilerek 
uluslararası alanda örnek bir yapıya kavuşturulması için Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların hız 
kesmeden devam etmesi bu sektörde rol alan başta 12000’i aşan EKB Uzmanları ve tüm yapı sektörü 
için önemli olduğu gibi asıl fayda bina kullanıcıları olan tüm ülkemiz ve geleceğimiz için olacaktır. 
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