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Paket No 0
LOT No 0
Değerlendirme Tarihi 0
Değerlendirme No 0
Değerlendirme Sonucu ONAYLANDI



Energy Audit Quality Criteria Checklist

1 Paket No LOT No

2 Bina Adı

3 Rapor Tarihi

4 Rapor Revizyon Numarası

5 Raporu Hazırlayan Firma Adı

6 Raporu Sunan Firmanın Sorumlusu E-Posta

Uygunluk Durumu

1 Kapak Sayfası 100%

2 İçindekiler, Tablolar ve Şekiller 100%

3 Yönetici Özeti 100%

4 Enerji Etüdü 100%

5 Enerji Verimliliği Önlemleri 100%

6 Enerji Yönetimi ve Maliyetsiz/Düşük Maliyetli 
Fırsatlar

100%

7 Bina Yönetim Sistemleri ve Ölçüm Sistemleri 100%

8 Yerinde Üretim ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri 100%

9 Enerji Kimlik Belgesi 100%

10 Enerji Performans Sözleşmesi Metodolojisi 100%

11 Etüt Ekleri 100%

100%

1 Yeterli

2 Uygun

3 Düzeltme/Ekleme gerekiyor

ONAYLANDI

1 Yeterli

2 Uygun

3 Düzeltme/Ekleme gerekiyor

ONAYLANDISONUÇ

SONUÇ

Genel Değerlendirme - İdare (YİGM) Görüşü ve Uygunluk Durumu

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

ENERJİ ETÜT RAPORU DEĞERLENDİRME SONUÇ ÖZETİ

Etüt Raporu Bölümleri

Etüt Raporu Hakkında Bilgiler

Notlar

Değerlendirme Tarihi

Değerlendirme No

Etüt Raporu İnceleme Sonuçları

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt Raporu Toplam Tamamlanma Yüzdesi Etüt raporu uygundur.

Genel Değerlendirme - Teknik Danışman (ESCON-ALTENSİS-ENVE-S317) Görüşü ve Uygunluk Durumu

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.

Etüt raporunun bu bölümü uygundur.



Energy Audit Quality Criteria Checklists

1,1 Rapor adı belirtilmiş midir?

1,2 Rapor başlığında bina/işletme ismi var mıdır?

1,3 Bina/İşletme yeri belirtilmiş midir?

1,4 Bina tipi (hastane, okul vb.) belirtilmiş midir?

1,5 Bina resmi var mıdır?

1,6 Rapor tarihi var mıdır?

1,7 Raporu hazırlayan firmanın ismi var mıdır?

1,8 Raporu hazırlayan uzmanların sertifika numaraları belirtilmiş midir?

Kapak Sayfası1



Energy Audit Quality Criteria Checklists

2,1 İçindekiler tablosu var mıdır?

2,2 İçindekiler tablosunda tüm ana başlıklar bulunuyor mudur?

2,3 İçindekiler tablosunda alt başlıklar bulunuyor mudur?

2,4 İçindekiler tablosunda ekler başlık olarak bulunuyor mudur?

2,5 İçindekiler tablosu rapor içindeki başlıklarla uyuşuyor mudur?

2,6 Tablo listesi var mıdır?

2,7 Tablolar başlığı altında rapor içindeki tablolar numaraları ve adları ile bulunuyor mudur?

2,8 Şekiller listesi var mıdır?

2,9 Şekiller başlığı altında rapor içindeki şekiller numaraları ve adları ile bulunuyor mudur?

2.10 Kısaltmalar listesi var mıdır?

2,11 Rapor içinde kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar listesi altında anlaşılır şekilde tanımlanıyor mudur?

2,12 Referans değerler tablosu raporun başında ya da ekler kısmında paylaşılıyor mudur?

İçindekiler Sayfası2



Energy Audit Quality Criteria Checklists

3,1 Yönetici Özeti var mıdır?

3,2 Bina bilgileri özet tablo halinde verilmiş midir? (Yapım yılı, kullanım amacı, bina kullanım alanı, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemi,mevcut enerji 
yöneticisi bilgileri vb.)

3,3 Binanın geçmiş üç yıla yönelik enerji tüketim bilgileri Ton eşdeğer petrol (TEP) şeklinde tablolaştırılmış mıdır?

3,4 Bina referans (baseline) enerji tüketimi hesaplanarak verilmiş midir?

3,5 Bina genel performans kriterlerinden metrekare başına enerji tüketimi (kWh/ m2.yıl) var mıdır?

3,6 Bina genel performans kriterlerinden metrekare başına emisyon miktarı (Ton CO2 eşd./ m2.yıl) var mıdır?

3,7 Bina genel performans kriterlerinden kişi başına emisyon miktarı (Ton CO2 eşd./ kişi.yıl) var mıdır?

3,8 Bina genel performans kriterlerinden ısıtma derece gün sayısı başına yakıt tüketimi (kWh/ HDD m2.yıl) var mıdır?

3,9 Bina genel performans kriterlerinden soğutma derece gün sayısı başına elektrik enerjisi tüketimi (kWh/ CDD m2.yıl) var mıdır?

3.10 Çalışmanın amacı, kapsamı ve hangi tarihler arasında yapıldığı belirtilmiş midir?

3,11 Bina referans enerji tüketimi ve maliyeti ile enerji verimliliği önlemleri sonrasındaki enerji tüketimi/maliyeti tablo ile verilmiş midir?

3,12 Binanın geçmiş üç yıla yönelik enerji tüketimi, maliyeti ve toplam tüketim içindeki oranı tablo ve grafik ile verilmiş midir?

3,13 Önerilen enerji verimliliği önlemleri özet tablosunda her bir önlem için  yıllık enerji tasarrufu ve maliyeti verilmiş midir?

3,14 Baz Senaryo enerji verimliliği önlemleri özet tablosu gerekli tasarruf ve ekonomik analiz bilgileri ile verilmiş midir?

3,15 Derin renovasyon senaryosu enerji verimliliği önlemleri özet tablosu gerekli tasarruf ve ekonomk analiz bilgileri ile verilmiş midir?

3,16 Karma Senaryo enerji verimliliği önlemleri özet tablosu gerekli tasarruf ve ekonomik analiz bilgileri ile verilmiş midir?

3,17 Değerlendirilen ancak önerilmeyen enerji verimliliği önlemleri özet tablosu gerekli  tasarruf ve ekonomik analiz bilgileri, önerilmeme sebebi ile 
verilmiş midir?

3,18 Çok az maliyet gerektiren/ hiç maliyet gerektirmeyen uygulamalar ile işletme ve bakım sürecine ilişkin olarak enerji verimliliği önlemleri özet olarak 
açıklanmış mıdır?

3,19 Binanın nZEB (neredeyse Sıfır Enerjili Bina) ve ESCO (Enerji Performans Sözleşmeli Bina) modellerine uygunluk durumu değerlendirilerek etüt 
raporuna eklenmiş midir?

Yönetici Özeti3
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4,1 Bina bilgileri (bina inşa yılı, bina tipi, tadilat sayısı vb.) bulunuyor mudur?

4,2 Bina yerleşim planı var mıdır?

4,3 Bina kesit görünüşleri var mıdır?

4,4 Binada bulunan farklı mahal tipleri belirtilmiş midir?

4,5 Kat alanları, adetleri ve kat yükseklikleri var mıdır?

4,6 Yapı bileşenleri (dış duvar, çatı ve döşeme), kalınlıkları, R ve/veya U değerleri var mıdır? 

4,7 Dış duvar, çatı ve döşeme alan bilgileri var mıdır?

4,8 Yapı bileşenlerinin mevcut durumda ekonomik ömrünün hangi aşamasında olduğu bilgisi var mıdır?

4,9 Yapı bileşenlerinde asbest içeriği bilgisi bulunuyor mudur?

4.10 Binanın bulunduğu iklim bölgesine göre TS 825 standardında belirtilen yapı bileşeni U değerleri ile mevcut durumdaki yapı bileşeni U değerleri 
karşılaştırma tablosu var mıdır?

4,11 Cam tipi ve çerçeve tipi belirtilmiş midir?

4,12 Pencerelerin bina cephesinde yerleşim yerleri ve alan bilgisi var mıdır?

4,13 Bina cephesinde kullanılan camların hangi renkte olduğu bilgisi var mıdır?

4,14 Pencerelerin açılabilir olup olmadığı bilgisi var mıdır?

4,15 Pencerelerin mevcut durumda ekonomik ömrünün hangi aşamasında olduğu bilgisi var mıdır?

4,16 Pencerelerin (Cam+Çerçeve) U değeri ve cam solar faktör (SHGC) değeri var mıdır?

4,17 Gölgeleme elemanları hakkında bilgi var mıdır?

4,18 Binanın bulunduğu iklim bölgesine göre TS 825 standardında belirtilen pencere U değerleri ile mevcut durumdaki pencere U değerleri karşılaştırma 
tablosu var mıdır?

4,19 Bina cephesinde çatlaklar, hava kaçakları, rutubet, küflenme gibi sorunların olup olmadığı hakkında bilgi var mıdır?

4.20 Bina kat planları var mıdır?

4,21 Ana bina dış görünüşleri var mıdır?

4,22 Günlük, haftalık ve yıllık olarak bina doluluk oranları hakkında bilgi var mıdır?

4,23 Özellikle sezonsal olarak enerji tüketimini etkileyebilecek bina kullanımının olmadığı zamanlar (tatil günleri, haftasonları vb.) belirtilmiş midir?

4,24 Etüdü yapılan ekipman ve sistemlerin bilgileri (kapasite, tasarım ve çalışma koşulları, ekipman listeleri, kontrol tipleri, yardımcı ekipman adetleri vb.) 
var mıdır?

4,25 Etüdü yapılan ekipman veya sistemlerin performans değerleri (COP, SEER vb.) var mıdır?

4,26 HVAC sistemi ve bu sistemlerin hitap ettiği zonlarla ilgili açıklama yazısı var mıdr?

4,27 Kazan, chiller ve soğutma kulesi gibi merkezi ısıtma/soğutma ekipmanlarının adet, yerleşim yeri, etiket bilgisi, güç, kapasite, imal yılı, yakıt tipi bilgileri 
var mıdır?

Enerji Etüdü4



Energy Audit Quality Criteria Checklists

Enerji Etüdü4

4,28 Kazan, chiller ve soğutma kulesi gibi merkezi ısıtma/soğutma ekipmanlarının gidiş-dönüş sıcaklıkları, çalışma saatleri, hitap ettiği alanlar veya 
sistemler, kontrol tipi, performans değerleri bilgileri var mıdır?

4,29 Kazan, chiller ve soğutma kulesi gibi merkezi ısıtma/soğutma ekipmanlarının ekonomik ömürlerinin hangi aşamada olduğunu belirten bir açıklama var 
mıdır?

4.30 Havalandırma sistemi cihazlarının (klima santralleri, taze hava/egzoz fanları vb.) adet, yerleşim yeri, etiket bilgisi, güç, kapasite, imal yılı bilgileri var 
mıdır?

4,31 Havalandırma sistemi cihazlarının (klima santralleri, taze hava/egzoz fanları vb.) çalışma saatleri, hitap ettiği alanlar veya sistemler, kontrol tipi, 
performans değerleri (ısı geri kazanım verimi, fan motor verimi vb.) bilgileri var mıdır?

4,32 Havalandırma sistemi cihazlarının (klima santralleri, taze hava/egzoz fanları vb.) ekonomik ömürlerinin hangi aşamada olduğunu belirten bir açıklama 
var mıdır?

4,33 Mahallerde kullanılan HVAC ekipmanlarının (radyatör, split klima, VRV vb.) adet, yerleşim yeri, etiket bilgisi, güç, kapasite, imal yılı bilgileri var mıdır?

4,34 Mahallerde kullanılan HVAC ekipmanlarının (radyatör, split klima, VRV vb.) çalışma saatleri, hitap ettiği alanlar veya sistemler, kontrol tipi, performans 
değerleri (EER, COP, SEER vb.) bilgileri var mıdır?

4,35 Mahallerde kullanılan HVAC ekipmanlarının (radyatör, split klima, VRV vb.) ekonomik ömürlerinin hangi aşamada olduğunu belirten bir açıklama var 
mıdır?

4,36 Binada HVAC sistemlerinin nasıl kontrol edildiği ve işletme çizelgelerinin nasıl yapıldığını açıklayan özet bilgi var mıdır?

4,37 Kullanım sıcak suyu ekipmanlarının adet, yerleşim yeri, etiket bilgisi, güç, kapasite, imal yılı, yakıt tipi bilgileri var mıdır?

4,38 Binada kullanım sıcak suyu ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerin (mutfak, çamaşırhane, spor salonu vb.) listesi ve ana tüketicilerin (lavabo, duş vb.) 
adetleri var mıdır?

4,39 Kullanım sıcak suyu ekipmanlarının (boyler, termosifon vb.) ekonomik ömürlerinin hangi aşamada olduğunu belirten bir açıklama var mıdır?

4.40 Aydınlatma sistemi ile ilgili açıklama yazısı var mıdır?

4,41 İç aydınlatma sisteminde kullanılan armatür tipleri, hizmet verdiği alanlar, adet bilgileri, güç değerleri ve kontrol tipleri var mıdır?

4,42 Dış aydınlatma sisteminde kullanılan armatür tipleri, hizmet verdiği alanlar, adet bilgileri, güç değerleri ve kontrol tipleri var mıdır?

4,43 Binadaki motor yükleri (pompalar, fanlar, brülör, asansör vb.) hakkında açıklama yazısı var mıdır?

4,44 Binada kullanılan pompaların adet, imal yılı, kapasite, güç, kullanım yeri, performans, kontrol tipleri (sabit debili, değişken debili vb.), motor verimlilik 
sınıfı ve etiket bilgileri var mıdır?

4,45 Binada kullanılan fan motorlarının adet, imal yılı, kapasite, güç, kullanım yeri, performans, kontrol tipleri (sabit debili, değişken debili vb.), motor 
verimlilik sınıfı ve etiket bilgileri var mıdır?

4,46 Binada elektriksel olarak güç harcayan fiş yükleri ve diğer ekipmanlar hakkında bilgi veren açıklama yazısı var mıdır?

4,47 Mekanik tesisat yalıtım durumlarını gösteren termal kamera görüntüleri ve yalıtım elemanı özelliklerini içeren değerlendirme yazısı var mıdır?

4,48 Binada kullanılan ekipmanlar için varsayılan ya da hesaplanan çalışma saatleri bilgileri var mıdır?

4,49 Mevcut durumda atıl durumda olan mekanik ekipmanlar var mıdır?

4.50 Mevcut durumda kırık veya çalışmayan durumda olan aydınlatma armatürleri var mıdır?

4,51 Mevcut durumda beklenmedik şekilde çalışan (yüksek kapasitede, tasarım sıcaklıklarının dışında vb.) ekipmanlar hakkında değerlendirme yazısı var 
mıdır?

4,52 Ana dağıtım panoları ve kompanzayon pano görselleri var mıdır?

4,53 Akım, gerilim ve güç değerlerini gösteren ana dağıtım panosu ölçümleri rapor içinde sunulmuş mudur?

4,54 Panolarda aşırı ısınma olabilecek alanlar termal kamera çekimleri ile gösterilmekte midir?
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Enerji Etüdü4

4,55 Geçmiş dönem faturalarına göre kapasitif reaktif ve endüktif reaktif değerlerini içeren tablo rapor içinde paylaşılmış mıdır?

4,56 Reaktif ceza incelenmesi yapılarak güç faktörü düzenlemesi gibi olası öneriler rapor içinde sunulmuş mudur?

4,57 Tarife analizi yapılmış mıdır?

4,58 Enerji tedarikçilerini ve kullanılan enerji tiplerini gösteren tablo var mıdır?

4,59 Enerji tedarikçilerini ve kullanılan enerji tiplerini gösteren tabloda son üç yıl için tarife türü, birim tüketim başına maliyet (TL/kWh, TL/Sm³ vb.) değeri, 
yıllık harcanan enerji miktarı bilgileri var mıdır? 

4.60 Son üç yıl için enerji tüketim profilini gösteren tablo var mıdır?

4,61 Enerji tüketim profilini gösteren tabloda aylık kırılımlara göre binada kullanılan tüm enerji tipleri için tüketim miktarı (kWh ve TEP) ve enerji maliyeti 
değerleri var mıdır?

4,62 Son üç yıl için yıllık enerji tüketim miktarını, CO₂ miktarını, toplam enerji maliyetini, birim tüketim başına maliyetleri (TEP/TL, CO₂/TL) gösteren tablo 
var mıdır?

4,63 Bir önceki yıla göre tüketilen enerji miktarlarını karşılaştıran ve değişim oranlarını gösteren tablo var mıdır?

4,64 Yıllık enerji tüketimlerinin 10% üzerinde değiştiği durumlarda değişim nedenini değerlendirme yazısı var mıdır?

4,65 Son üç yıla ait elektrik tüketim değerlerini aylık olarak soğutma derece gün değerleri ile karşılaştıran grafik var mıdır?

4,66 Son üç yıla ait yakıt (doğalgaz, kömür, fuel-oil vb.) tüketim değerlerini aylık olarak ısıtma derece gün değerleri ile karşılaştıran grafik var mıdır?

4,67 Son üç yıla ait elektrik ve yakıt tüketim değerlerini bina kullanım yoğunluklarına göre karşılaştıran grafik var mıdır?

4,68 Hazırlanan grafiklerde trend analizi yapılıyor mudur?

4,69 Hazırlanan grafiklere göre karşılaştırılan değerler (elektrik tüketimi-CDD, yakıt tüketimi-HDD, enerji tüketimi-bina doluluk oranları) hakkında 
değerlendirme yazısı var mıdır?
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5,1 Sunulan enerji verimliliği önlemleri gerekli enerji tasarrufu ve ekonomik analizleri ile tablo halinde verilmiş midir?

5,2 Baz Senaryo enerji verimliliği önlemleri içeriği ve tablosu asgari %20 enerji tasarrufu sağlayacak ve geri ödeme süresi 12 yılı aşmayacak şekilde verilmiş 
midir?

5,3 Derin renovasyon senaryosu enerji verimliliği önlemleri içeriği ve tablosu asgari %30 enerji tasarrufu sağlayacak ve geri ödeme süresi 20 yılı 
aşmayacak şekilde verilmiş midir?

5,4 Karma Senaryo enerji verimliliği önlemleri içeriği ve tablosu gerekli tasarruf ve ekonomk analiz bilgileri ile verilmiş midir?

5,5 Verilen özet tablolarda farklı enerji tipleri için enerji verimliliği önlemleri tasarruf hesapları ayrı bir kalem olarak sağlanmış mıdır?

5,6 Özet tablolar sonrasında her bir enerji verimliliği önlemi için mevcut durum tarifi, uygulanacak önlemin detaylı açıklaması ve nasıl uygulanacağına dair 
bilgiye yer verilmiş midir?

5,7 Aynı enerji verimliliği önlemi için baz senaryo ve derin renovasyon senaryosunda farklılık olması durumunda gerekçelendirme yapılmış mıdır?

5,8 Enerji verimliliği önlemleri ile ilgili detaylı açıklama ve analiz raporun ekler kısmında verilmiş midir?

5,9 Enerji verimliliği önlemi detay hesaplamalarında ilgili sistemin çalışma zamanı ve operasyon süresi, binanın tipi ve bulunduğu iklim bölgesi ile uyumlu 
mudur?

5.10 Enerji verimliliği önlemi detay hesaplamalarında kullanılan bina alan ve hacim bilgileri mevcut alan ve hacim bilgileri ile örtüşmekte midir?

5,11 Enerji verimliliği önlemi detay hesaplamalarında farklı sistemlerde yapılan iyileştirmelerin birbiri üzerine olan çapraz etkisi hesaplamalarda dikkate 
alınmış mıdır?

5,12 Enerji verimliliği önlemi detay hesaplamalarında kullanılan enerji birimi, enerji birim fiyatı, ve CO₂ emisyon katsayıları yetkili ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar tarafından belirlenen güncel değerler ile uyumlu mudur?

5,13 Enerji verimliliği önlemi detay hesaplamalarında yapılan kabuller (çalışma süresi, sistem kapasitesi,sistem verimliliği vb.), mevcut ve önerilen sistem 
özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmış mıdır?

5,14 Enerji verimliliği önlemi detay hesaplamalarında aynı enerji birimindeki sistemlerin alt kırılımları gerçekleştirilerek, sistem özelindeki tüketimler 
dikkate alınmış mıdır?

5,15 Enerji verimliliği önlemi ekonomik hesaplamaları için elde edilen geri ödeme süresi sistem ekipmanın ekonomik ömrü ile uyumlu mudur?

5,16 Enerji verimliliği önlemi  ekonomik hesaplamaları için net bugünkü değer (NBD), iç karlılık oranı (İKO) hesaplanırken kullanılan yatırım maliyeti ve net 
yıllık gelir değerleri hesaplamalar ve proforma faturalarla uyumlu mudur?

5,17 Enerji verimliliği önlemi için net bugünkü değer (NBD), iç karlılık oranı (İKO) hesaplanırken kullanılan iskonto oranı referans değerler tablosunda 
belirtilen değerle uyumlu mudur?

5,18 Yakıt ve elektrik enerjisinin TEP, kWh, Sm³, kg çevrimlerinde kullanılan alt ısıl değerler mevzuatta tanımlanan değerler ve referans değerler tablosunda 
belirtilen değerleri ile uyumlu mudur?

Enerji Verimliliği Önlemleri Detayları5
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6,1 Binada daha önce yapılmış bir enerji etüdü çalışması olup olmadığı sorgulanmış mıdır? Bu konu ile ilgili etüt raporunda bilgi paylaşımı bulunmakta 
mıdır?

6,2 Binada ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları var mıdır? Bu konu ile ilgili etüt raporunda bilgi paylaşımı bulunmakta mıdır?

6,3 Mevcut durumda binada görevlendirilmiş olan bir enerji yöneticisi var mıdır? Bu konu ile ilgili etüt raporunda bilgi paylaşımı bulunmakta mıdır?

6,4 Mevcut durumda enerji yönetimi ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları yapılmakta mıdır? Bu konu ile ilgili etüt raporunda bilgi 
paylaşımı bulunmakta mıdır?

6,5 Bina işletme ve bakım sürecini içeren herhangi bir önlem sıralanmış mıdır?

6,6 Bu kısımdaki önlemler için daha önceki enerji verimliliği önlemlerine benzer bir şablonda verilmiş midir?

6,7 İşletme ve bakım süreci sırasında veya sunulan enerji verimliliği önlemlerinin uygulaması sırasında gerekli olabilecek (arttırılmış taze hava miktarı ya 
da aydınlatma miktarı) negatif enerji tasarrufu içeren önlemler açıklanmış mıdır?

6,8 Bina için uygulanabilecek herhangi bir maliyetsiz/az maliyetli  enerji verimliliği önlemi sunulmuş mudur?

6,9 Bu önlemler ile ilgili kısa açıklama verilmiş midir?

6.10 Enerji verimliliği önlemi olarak analiz edilmemiş ancak enerji etüt raporunun ilerleyen bölümlerinde uygulanması tavsiye edilebilecek önlemler (Geri 
ödeme süresi çok uzun çıkabilecek yalıtımsız bina kabuğuna yalıtım uygulaması) için açıklama yapılmış mıdır?

Enerji Yönetimi ve Maliyetsiz/Düşük Maliyetli Fırsatlar6



Energy Audit Quality Criteria Checklists

7,1 Merkezi kontrollü enerji izleme sistemi derin renovasyon senaryosu dahilinde ve geri ödeme süresi 20 yıldan daha az olarak sunulmuş mudur?

7,2 Bina kapsamında ana sayaçlama var ise bu durum sistem tanımlaması bölümünde kısaca tariflenmiş mi? Eğer ana sayaçlama yok ise bu durum tüm 
senaryolarda önlem olarak sunulmuş mudur? 

7,3 Önerilen sistemde bina kapsamında farklı enerji türleri için elektrik, doğal gaz, motorin, vb. ayrı sayaçlama ve/veya alt sayaçlama yapılmış mıdır?

Bina Yönetim Sistemi (BYS) ve Sayaç Sistemi7



Energy Audit Quality Criteria Checklists

8,1 Yenilebilir enerji sistemleri ve yerinde üretim ile ilgili girdi ve veriler (kurulu güç, toplam enerji üretimi, özet kurulum tarifi,  bağlantı noktası, eğer 
varsa şebekeye enerji satışı vb.) tariflenerek  sunulmuş mudur?

8,2 Sistem şematik çizimleri verilmiş midir? (PV panel kurulumunun yapılacağı yerin çizimleri)

8,3 Tahmini enerji üretimini içeren hesaplama raporun ekler kısmında sunulmuş mudur? 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Yerinde Üretim8



Energy Audit Quality Criteria Checklists

9,1 Bina/uygulama yapılacak bloklar için enerji kimlik belgeleri var mıdır?

9,2 Mevcut durumda bina enerji kimlik belgesi sınıfı tabloda gösteriliyor mudur?

9,3 Enerji verimliliği uygulamaları sonrası enerji kimlik belgesi sınıfları tabloda gösteriliyor mudur?

Enerji Kimlik Belgesi9



Energy Audit Quality Criteria Checklists

10,1 Referans düzey enerji tüketim değerleri tanımlanmış mıdır?

10,2 Enerji verimliliği önlemleri için ölçüm sınırları belirtilmiş midir?

10,3 Her bir enerji verimliliği önlemi için IPMVP protokolüne göre hangi ölçme ve doğrulama opsiyonunun kullanıldığı belirtilmiş midir?

10,4 Enerji verimliliği önlemleri için belirlenen ölçme ve doğrulama opsiyonları hakkında açıklama yazısı var mıdır?

10,5 IPMVP protokülüne uygun ölçme ve doğrulama (M&V) hesaplamaları için bağımsız değişkenler tanımlanmış mıdır?

10,6 IPMVP protokülüne uygun ölçme ve doğrulama (M&V) hesaplamaları için statik faktörler tanımlanmış mıdır?

10,7 Ölçme ve doğrulama raporlama dönemi belirtilmiş midir?

10,8 Referans dönem ayarlaması (Baseline Adjustment) için analiz yöntemleri belirtilmiş midir?

10,9 Referans dönem ayarlaması (Baseline Adjustment) için analiz yöntemlerinde regresyon katsayıları ve hesap formülleri belirtilmiş midir?

10.10 Ölçme ve doğrulama işlemlerinde kullanılacak ölçüm/izleme/analiz ekipmanları hakkında açıklama yazısı var mıdır?

Enerji Performans Sözleşmesi Metodolojisi10



Energy Audit Quality Criteria Checklists

11,1 Binada etüdü gerçekleştiren ekip bilgileri (ad, soyad, sertifika numaraları vb.) var mıdır? 

11,2 Etüt raporunda kullanılan referanslar, referans değerler ve kısaltmalar var mıdır?

11,3 Etüt esnasında kullanılan ekipmanların kalibrasyon sertifikaları var mıdır?

11,4 Yetkili EVD firmasının yetki belgesi örneği var mıdır?

11,5 Nihai enerji tüketim hesapları var mıdır?

11,6 TS 825 hesap çıktıları var mıdır?

11,7 BEP-TR2 hesap çıktıları var mıdır?

11,8 Enerji modellemesi dokümantasyonu var mıdır?

11,9 Eğer bina enerji modellemesi yapılmışsa hangi simülasyon programı ve versiyonunun kullanıldığı bilgisi var mıdır?

11.10 Eğer binada enerji modellemesi yapılmışsa simülasyon girdi ve çıktıları paylaşılmış mıdır?

11,11 Binada enerji verimliliği önlemleri kapsamında değerlendirilen ekipmanların bilgileri var mıdır?

11,12 Binada enerji verimliliği önlemleri kapsamında değerlendirilen ekipmanların işletim sıraları hakkında bilgi var mıdır?

11,13 Binada varsa kojenerasyon sistemi detayları paylaşılmış mıdır?

11,14 Enerji verimliliği önlemleri için özel gereklilikler (bakım uygulamaları, kontrol gereksinimleri vb.) hakkında bilgilendirme var mıdır?

11,15 Önerilen her bir enerji verimliliği önlemi için enerji hesaplamaları var mıdır?

11,16 Önerilen her bir enerji verimliliği önlemi için yatırım maliyetlerini gösteren cihaz proforma faturaları var mıdır?

11,17 Önerilen her bir enerji verimliliği önlemi için kullanılması planlanan ekipmanların teknik çıktıları var mıdır?

11,18 Binada gerçekleştirilen enerji etüdü esnasında yapılan ölçüm ve gözlemleri gösteren dokümanlar (fotoğraflar, belgeler vb.) var mıdır?

11,19 Binada gerçekleştirilen enerji etüdü esnasında kullanılan ölçüm/izleme/analiz ekipmanlarının çıktıları, ekran görüntüleri var mıdır?

11.20 Binada gerçekleştirilen enerji etüdü esnasında kullanılan ölçüm/izleme/analiz ekipmanları verileri hakkında değerlendirmeler yapılmış mıdır?

Ekler11
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