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Enerji Kimlik Belgesi 2017 yılında zorunlu hale geliyor 
  

YENİ EV ALIRKEN ENERJİ KİMLİK BELGESİ’Nİ 
 SORMAYI UNUTMAYIN 

Eryap CEO’su Emrullah Eruslu, Enerji Kimlik Belgesi’nin (EKB)  Türkiye’de 2017 yılından 
itibaren tüm binalar için zorunlu hale getirileceğinin altını çizerek, “Konut, işyeri satın alacak 
olanların Enerji Kimlik Belgesi’ni mutlaka sormaları gerekiyor. 2017 yılında Enerji Kimliği 
olmayan bina kalmayacak” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasıyla, binalarda enerji ve 

kaynaklarının verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasını 

amaçladıklarını belirten Eruslu, şu bilgileri verdi: 

“2017 yılından sonra tüm bina alım-satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesi ibrazı 
zorunlu olacak. Herkes aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre 
yapabilecek. Ayrıca bu tarihe kadar Enerji Kimlik Belgesi almayan binaların kimlikleri olmadığı 
tapularda görülecek. Bu nedenle de enerjiyi savuran ve çevreye zarar veren bu binaların satışı 
zorlaşacak. Beklenti enerji sınıfı yüksek olan binalara talebi artırmak yönünde. Henüz yolun 
çok başındayız ve 5 bin adet bina bu seviyeyi yakalamış durumda. Bir an önce hızlanmamız 
gerekli. Sonuç olarak 2017 de tüm yapıların Enerji Kimlik Belgesi mutlaka olacak.”  

Enerji Kimlik Belgesi ile binanızın ne kadar çevre dostu olduğunu öğrenin 

Eruslu, Enerji Kimlik Belgesi uygulamasında gelinen son durumu da şöyle özetledi:  “2007 

yılında yayınlanan Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında yayınlanan Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliği ile yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak 

Enerji Kimlik Belgesi almaya başladı. Türkiye’de Yapı Denetimi Kanunu’nun tüm Türkiye’de 

uygulanması ile ısı yalıtımı zorunlu hale geldi. 2011 yılında çıkan Enerji Performans Yönetmeliği 

de şu an inşa edilen yeni binaların ve 2017 yılına kadar da mevcut binaların enerji 

performansının ölçülmesi ve Enerji Kimlik Belgesi alınması şartı getiriyor. Yönetmeliğin 

uygulanmasıyla binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin ortalama yüzde 50 

azalması öngörülüyor. 2017’den itibaren binanın Enerji Kimlik Belgesi’nde yer alan 

karbondioksit salım miktarları, o tarihte yürürlükte olan mevzuatta tanımlanan asgari 

değerlerin üzerinde olanlara idari yaptırım uygulanacak. Böylece binalara azami enerji ve 

emisyon sınırlaması getirilmesi, özellikle mevcut yalıtımsız binalarda ısı yalıtımı ve verimli 

sistemler için yapılacak yatırımların cazip hale getirilmesi hedefleniyor.”  

 

 


