ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UYGULAMA ESASLARI
05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği” uyarınca, Enerji kimlik belgesi (EKB) BEP-TR kullanılmak suretiyle
düzenlenmekte, BEP-TR'ye erişim yetkisi, Binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili
kuruluşlara verilmektedir. Bu yetki, EKB düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere
katılmak suretiyle EKB düzenlemek üzere Bakanlık tarafından sertifikalandırılan EKB Uzmanı gerçek
kişiler tarafından kullanılmaktadır.
Yönetmelik kapsamında, Binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmek için EKB uzmanı eğitimlerine
katılmak, eğitim sonu sınavında başarılı olarak Yetki Belgesi almak zorunludur.
Odamız 4 Temmuz 2011 tarihinden itibaren EKB eğitimi verme konusunda yetkili kuruluş olarak
faaliyet göstermektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 03.03.3021 tarih ve E-45127171-365.99-372990 sayılı yazısı (Ek-1)
uyarınca EKB eğitimi vermeye yetkilendirilmiş;
a) Covid-19 Pandemisi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam eden illerdeki
şubelerimiz, bu kısıtlamalar devam ettiği sürece merkezi uzaktan çevrimiçi eğitim olarak,
b) Covid-19 Pandemisi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan illerdeki
şubelerimiz ise bu durum sürdüğü sürece yüz yüze eğitim olarak,
BEP-TR2 EKB uzmanı eğitimi düzenleyecektir.
EKB Uzmanı Eğitimleri; www.beptr.csb.qov.tr web adresinde yayınlanmakta olan binalarda enerji
verimliliği mevzuatı, binalarda enerji performansı uygulamasını (BEPTR), genel kaideleri, sıkça
karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini içeren eğitimler ile yapılacak sınavlar hakkında bilgi vermek
amacıyla hazırlanan BEP-TR Eğitim Kılavuzu, ilgili proje dosyaları ve örnek proje eğitim videosunun
bulunduğu eğitim seti ile ilgili tebliğ (Ek-2) dahilinde gerçekleştirilecektir. Eğitim programının teorik
bölümünde; ilgili mevzuat, uygulama bölümünde ise en az iki farklı bina tipolojisine ait verilerin BEPTR’ye girilmesi ve EKB hazırlama süreci anlatılacaktır.
Bu kapsamda;
1. EKB Eğitimleri katılımcı sayısının 25’i aşmaması,
2. 2022 yılı EKB uzmanı eğitim ücretinin 850,00TL olarak uygulanması,
3. EKB Uzmanı eğitimlerinde (merkezi çevrimiçi veya yüz yüze) tüm birimlerimizdeki üye
başvurularının kabul edilmesi,
4. Uzaktan eğitime ilişkin başvuru form ve belgelerinin eğitim katılımcısı tarafından digital olarak
şubeye iletilmesi,
5. EKB uzmanı eğitimlerine ilişkin Bakanlık ve İl Müdürlüklerince yapılacak tüm yazışmalar Oda
Başkanlığı’nca yürütüleceğinden; düzenlenecek eğitimin yeri ve tarihi, eğitici isimleri en az iki
eğitici), duyuru afişinin, eğitime başlama tarihinden en az 10 işgünü önce Genel Sekreterliğe
gönderilmesi ve https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/ linkine giriş yapılarak tanımlanması,
6. Tebliğin 11. Maddesi uyarınca eğitim denetimleri ÇŞB İl Müdürlüklerince yapılacağından eğitime
ve katılımcılara ait doküman asıllarının eğitimi düzenleyen şube tarafından arşivlenmesi,
7. Arşivlenen dokümanların aynısının her bir katılımcı için ayrı ayrı olmak üzere taranarak tek bir
pdf dosyası halinde eğitimin tamamlanmasının sonrasında en az 3(üç) iş günü içerisinde Genel
Sekreterliğe eposta ile iletilmesi,
8. Uzaktan ve yüz yüze yapılacak EKB uzmanı eğitimi ve sınavların MİEK’ten sorumlu Şube Yönetim
Kurulu Üyesi sorumluluğunda yapılması,
gerekmektedir.

EKB Uzmanı Eğitimi Başvurusunda Aranacak Koşullar ve İstenecek Belgeler
Katılımcı tarafından doldurulmuş ve bizzat imzalanmış EKB uzmanı kayıt formu (Ek-3),
Başvuru tarihi itibarıyla üyenin aidat borcunun bulunmayacaktır,
Başvuru formuna güncel fotoğraf yapıştırılacaktır,
Eğitim tarihinde geçerli EKB uzmanı eğitimi ücret makbuzu, talep halinde kimlik kartı ücret
makbuzu,
5. İTB sahibi İMO üyelerinin güncel İTB’sinin fotokopisi,
6. İTB’si bulunmayan İMO üyelerinden sadece kayıt formu,
7. İMO üyesi olup, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kurum kimliği veya kurumda
çalıştıklarına dair yeni tarihli belge,
8. Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri için; kayıt formunun, yeni tarihli Oda Kayıt Belgesinin (SMM
belgesi bulunmayanlardan istenecek). Oda/Okul/Noter onaylı diploma sureti,
9. Elektrik Mühendisleri Odası üyesi olup güncel SMM belgesi bulunanlardan; "Elektrik 1 kV Altı
SMM Belgesi" veya "1kV Üstü ve 1 kV Altı SMM Belgesi,
10. Makina Mühendisleri Odası üyeleri için; kayıt formunun, yeni tarihli Oda Kayıt Belgesinin (SMM
belgesi bulunmayanlardan istenecek). Oda/Okul/Noter onaylı diploma sureti,
11. Makina Mühendisleri Odası üyesi olup, güncel SMM belgesi bulunanlardan; Isı Yalıtımı - Isıtma
Tesisatı - Sıhhi Tesisat alanlarında SMM Büro Tescil Belgesi,
12. Mimarlar Odası üyeleri için; kayıt formunun, yeni tarihli Oda Kayıt Belgesinin (SMM belgesi
bulunmayanlardan istenecek), Oda/Okul/Noter onaylı diploma sureti,
13. Mimarlar Odası üyesi olup firma kaydı bulunanlardan, güncel Büro Tescil Belgesi (BTB)’nin,
14. Katılımcının mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik, elektronik ve elektrik
elektronik mühendisi diploması olması,
15. Oda üyesi olmayıp, kamu kurum ve kuruluşlarında mimar, makine, elektrik, elektronik ve elektrik
elektronik mühendisi diplomasına sahip olup, eğitime katılacaklardan kurum kimliği veya kurumda
çalıştığına dair yeni tarihli belge,
alınacaktır.
1.
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EKB Uzmanı Eğitimi Sırasında Dikkate Alınacak Hususlar
1. EKB eğitimi katılımcıları eğitime kendi kişisel bilgisayarı ile katılacaktır.
2. EKB Uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu süreyi dolduran üyelerimiz yeniden
eğitimlere katılacaktır.
3. EKB uzmanı eğitimleri verilecek derslik 25 kişiye hizmet verecek fiziki alt yapıya sahip olacaktır.
4. EKB uzmanı eğitimleri, 6 saat teorik ve 18 saat uygulama olmak üzere toplam 24 saatten az
olmayacaktır.
5. Eğitimin sonunda en az 30 sorudan oluşan çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacak, 100
üzerinden en az 70 ve üstü puan alan kişiler başarılı olmuş sayılacaktır.
6. EKB uzmanı eğitimi sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması, sınav kâğıtlarının
değerlendirilmesinden eğitim programlarında görevlendirilen eğiticiler yetkili ve sorumlu olup
eğiticilere bu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
7. Eğitimler İMO logosunun kullanıldığı sunumlarla yapılır, eğitim dökümanları CD’ye kopyalanarak
eğitimin öncesinde katılımcılara dağıtılacaktır.
8. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan katılımcılara ve eğitim süresini tamamlayarak
geçerli mazeretleri sebebiyle sınava katılması mümkün olmayanlara yeniden eğitime katılmaksızın
bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınacaktır.

EKB Uzmanı Eğitimi Sonrasında Dikkate Alınacak Hususlar
1. EKB uzmanı belgesi almaya hak kazanan üyelerimiz aktif İTB altında kayıtlı SİM olduğu tarihten
itibaren BEP-TR programında proje üretebileceğinden, aktif İTB’si bulunmayan üyemizin firma
bilgisi kesinlikle BEP-TR sistemine girilmeyecektir.
2. Sınav sonuçları, eğiticiler tarafından tutanak ile tespit edilecek ve sınavın yapılmasını müteakip
3(üç) iş günü içerisinde katılımcılara bildirilecektir.
3. EKB uzmanı eğitiminde başarılı olan katılımcıların bilgileri https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/
internet adresinde daha önce şubenizce tanımlanan eğitimin altına eklenecektir. Tamamlanan
eğitimler en geç 3(üç) gün içinde ara onaya gönderilecektir.
4. EKB uzmanı eğitiminde başarılı olan kişilerin firmalarına ait vergi dairesi ve numaralarının doğruluğu
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366b
c7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a709839
6c74a6f7&gn=vkndogrulamalar linkten teyit edildikten sonra BEP-TR sistemine eklenecektir.
5. EKB uzmanı tarafından talep edilmesi halinde; talep eden kişinin EKB uzmanı eğitimini
tamamladığına dair yazılı belge düzenlenecektir.
6. Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilân edilmesinden başlayarak 5(beş) iş günü içinde yazılı
itiraz yapılabilecek, itirazlara 10(on) iş günü içinde cevap verilecektir.
7. Eğitimcilere ve katılımcılara verilecek meslek içi eğitim puanı “Meslek İçi Eğitim Kurulu” tarafından
belirleneceğinden, puan talebi ayrıca yapılacaktır.

