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SEMPOZYUMU



AMAÇ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 
COP21 (Conference of the Parties) Paris’te Aralık 2015 de 
yapıldı. Toplantıya katılan 195 ülke küresel bir sözleşmeye, 
sera gazlarını sınırlayabilmek için emisyonları azaltmak, 
küresel ısınmayı 2°C değerinin altına indirmek üzere 
Paris Antlaşması’na, oy birliğiyle karar verdiler. 

Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto 
Protokolü’nü 12 yıllık gecikmeyle imzalamış ve 1 Ekim 2015’de 
BM’ye sunduğu Ulusal Düzeyde Belirlenmiş Katkı Niyeti, 
INDC (Intended Nationally Determined Contributions) 
belgesinde, 2030 yılı itibariyle referans senaryoya göre 
sera gazı emisyon artışını yüzde 21 azaltmayı taahhüt etmiştir. 
Avrupa Birliği, karbondioksit yayılımını azaltmaya yönelik 
ilk adımı 4 Ocak 2003 tarihinde Binalarda Enerji Performansı 
Direktifi (2002/91/EC), EPBD ile atmıştır; birlik üyesi ülkelerin 
binalar için bir enerji belgelendirme, sertifika sistemi 
oluşturmaları istenmiştir. 2010 yılında yeniden düzenlenen 
direktif (2010/31/EU), bina kabuğunun yalıtım özelliklerine 
oldukça sıkı kısıtlamalar, üye ülkelere minimum enerji 
gereksinimi konusunda somut hedefler getirmiştir. Öncelikle, 
farklı kullanım şekillerine göre referans binaların oluşturulması, 
bu binaların yaşam süreçlerini dikkate alan “optimum maliyet” 
e dayalı yönetmeliklerin hazırlanması ve amaca ulaşmak için 
yapılacak geliştirme yöntemlerinin tanımlanması gerekmektedir. 
Avrupa enerji hedeflerine göre, kamu binaları 2018/2019, diğer 
binalar da 2020/2021 yılına kadar “yaklaşık sıfır enerjili binalar”, 
nZEB olacaktır.  

Binaların enerji performansı ile ilgili standartları hazırlama ve 
üye ülkelere yardımcı olma görevi CEN, “European Committee 
for Standardization”e verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak, 
şemsiye standart olan FprEN15603:2014 ele alınmış ve kaba 
haliyle yayınlanmıştır. EPBD yayınlandığından beri birçok
üye ülkede kodlar, yönetmelikler ve yazılımlar geliştirilmiştir.
Ne yazık ki hazırlanan yazılımların çok azı CEN standartları ile 
tam uyumludur. 

Türkiye, 18/04/2007 de 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nu 
kabul etmiş, 2008 yılında Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği,
TS 825 i yenilemiş ve 5 Aralık 2008 tarihinde 27075 sayılı 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmelikle kapsam dahilindeki binaların Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) alması yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Binalara 
EKB verilebilmesi için binaların enerji performanslarının 
belirlenmesi gerekmektedir. 07.12.2010 tarihinde

“Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)” ile binanın enerji tüketimine 
etki eden tüm parametreleri değerlendirmek ve enerji 
performans sınıfını belirlemek için bina enerji performansı 

“hesaplama yöntemi” yayınlanmıştır. BEP TR yazılımı bu amaçla 
hazırlanmıştır. Yeni versiyonunun çalışmaları hala devam 
etmektedir. 



SEMPOZYUM HAKKINDA

Sempozyumun düzenlenmesi ve önerilen bildirilerin 
değerlendirilmesiyle ilgili bilgiler http://teskon.mmo.org.tr 
sitesindeki “dökümanlar“ bölümünde yer almaktadır. 
Bildiri gönderimlerini ve takibini 
http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz.

KONULAR

∞ Yeni ve mevcut binalarda enerji performansı
∞ Yaklaşık sıfır enerjili binalar (nZEB)
•	Konutlarda,	kamu	binalarında,	ticari	binalarda, 
 hastanelerde, okullarda enerji performansı
∞ Binalarda enerji performansında etkili parametreler
∞ Referans bina kavramı
∞ Binalarda enerji performansı için 
 değerlendirme yöntemleri
∞ Binalarda enerji performansı için yazılımlar
∞ Binalarda enerji performansı ve ekonomi
∞ Optimum maliyet kavramı
∞ Binalarda enerji performansı: Yasal durum
∞ Binalarda enerji performansı: Sertifikalandırma
∞ Kentsel dönüşüm ve enerji performansı
∞ Bütünleşik tasarım
∞ Maliyet etkin hesaba dayalı U değerlerin belirlenmesi
∞ Uluslararası standartlar – Avrupa CEN çalışmalaları
∞ İklim verileri
∞ Karbon ticareti

Binalar aslında çok daha karmaşık bir yapı arz ederler; çok 
farklı geometriler, tipolojiler ve kullanım şekilleri vardır. 
Isıtma ve sıcak kullanım suyu için harcanan enerji (özellikle 
konutlarda), toplam enerji tüketimi içerisinde önemli bir 
paya sahip olduğundan binanın enerji kayıplarını azaltmanın 
(yalıtım ve maliyet etkin U değerlerinin tespiti ve uygulanması) 
yanında ısıtma teknolojilerinin de geliştirilmesi CO
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salınımını azaltmak açısından yararlı olacaktır. Bu noktada 
ısı pompalarının kullanımının öne çıkacağı, kazanların yerini 
alacağı düşünülmektedir. Bölgesel ısıtma, güneş ve rüzgar 
enerjisi, özellikle enerji kaynaklarının birlikte kullanıldığı esnek, 
hibrid sistemler de unutulmamalıdır. Yeni sistemlere verilecek 
teşviklerde performansın ön plana çıkarılması, verimsiz sistem 
ve cihazların kullanımının ve üretilmesinin yasalar çerçevesinde 
engellenmesi, uzun vadeli düşük faizli kredilerin sunulması, 
kullanıcı tarafındaki yönetimi çekici kılacak enerji tarifelerinin 
düzenlenmesi akla ilk gelen fikirlerdir. 

Binaların enerji performansının geliştirilmesi konusu, 
başından beri TESKON kongrelerinde ele alınmaktadır. 
Bu konu, son dört kongrede özel sempozyumlarda 
ele alınmıştır. 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
kapsamında da “Binalarda Enerji Performansı” Sempozyumu 
düzenlenecektir. Bu alanda çalışan akademisyenler ve sektör 
temsilcilerini katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
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BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHLERİ

Kongre’de bildiri sunan akademisyenler ve diğer kamu 
çalışanlarının ulaşım ve konaklama giderleri ile
bildiri sunan tüm katılımcıların kongre delege katılım giderleri 
Kongre Organizasyonu tarafından karşılanmaktadır.

10 Ekim 2016
Bildiri özetlerinin 
kongre sekretaryasına gönderilmesi

7 Kasım 2016
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve 
yazarlarına sonucun iletilmesi

16 Ocak 2017
Tam metin bildirilerinin
kongre sekretaryasına gönderilmesi

6 Şubat 2017
Bildirilerin değerlendirilmesi ve 
yazarlara sonucun iletilmesi

Not: Yukarıda belirtilenler son gün tarihleridir. Bildiri gönderimlerini 

ve takibini http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz.

BİLDİRİLERİN YAYIMLANMASI

Hakemler ve Kongre Bilim Grubu değerlendirmelerinden 
sonra sunum için kabul edilen bildiriler Kongre Bildiriler 
Kitabında ve sonrasında MMO Tesisat Mühendisliği dergisinde 
yayımlanmaktadır.
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