
 
Soru 1: Binalarda 2000m 2 ve üzerindeki net kullanım alanı tanımı nedir? 
 
Soru 2: Eski ve Yeni Bina ne demektir? 
 
Soru 3: Eski Bina olarak tanımlanan Binalarda Merke zi Isıtma Sistemi ile Ferdi 
Isıtma Sistemi ayrımı nasıl yapılır? 
 
Cevap 1: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeli ğin’ de Ek: RG-1/4/2010-27539 
kullanım alanının tanımına uyan binalar tanımlanmı ştır. 
 
Cevap 2: 01/01/2011 tarihinden önce Yapı Kullanım R uhsatı alan ( İskan İzni) 
binalar “Eski” Bina, 01/01/2011 tarihinden sonra Ya pı kullanım Ruhsatı ( İskan 
İzni) binalar “Yeni” Bina Kapsamına girmektedir. 
 
Cevap 3: Enerji Verimlili ği Kanununda Madde 16’ da gerek ve yeter ko şullar 
belirlenmi ştir. 
 
 
KANUN NO: 5627, KABUL TAR İHİ: 18/04/2007 
 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 
 
MADDE 16 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve 
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma 
sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat 
maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı 
iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine 
dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. 
Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde 
ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.  
 Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme 
dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş 
sayılır." 
 
Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 
 
BİNALARDA ENERJ İ PERFORMANSI YÖNETMEL İĞİ 
 
Ek: RG-1/4/2010-27539)  Kullanım alanı: Binanın inşa edilen ve kullanılabilen tüm bölümlerinin; duvarlar, kolonlar, 
ışıklıklar, giriş holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katları, ticari amaçlı olmayan ve 
binanın kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabii zemin 
terasları, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alanı 
tanımlamaktadır. Buna göre; aşağıda verilen tanıma göre yönetmelik uygulanır. 

 
(Değişik: RG-1/4/2010-27539)  Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000m2 ve 
üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır. 
 
 
 
 
 
 


