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SAYIN YAPI SAHİPLERİ / APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLERİ;
 

- ENERJİ KİMİLİK BELGENİZİ ALDINIZ MI?
 

- AKUSTİK PROJE VE RAPOR DÜZENLETTİNİZ Mİ?  
(Yeni Ruhsat alımı ve Tadilat Ruhsatı alım durumlarında)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAYIN TİCARİ İŞLETME (OTEL, AVM, HASTENE, EĞİTİM KURUMU, İŞ 
MERKEZİ VB.) SAHİPLERİ / YÖNETİCİLERİ; 

KAMU KURUMU YÖNETİCİLERİ; 
ENDÜSTRİYEL İŞLETME VE SANAYİ TESİSİ YÖNETİCİLERİ;

- ENERJİ KİMİLİK BELGENİZİ ALDINIZ MI?
 

- AKUSTİK PROJE VE RAPOR DÜZENLETTİNİZ Mİ?  
(Yeni Ruhsat alımı ve Tadilat Ruhsatı alım durumlarında)

 
- İŞLETMENİZDE ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRDİNİZ Mİ?

 
- İŞLETMENİZİN ENERJİ ETÜDÜNÜ YAPTIRDINIZ MI?

 
- TOPRAKLAMA PERİYODİK BAKIMI YAPTIRDINIZ MI?

 
 
 
 
 
 
 

BİNA/YAPI YAPTIRMAK İSTEYENLER VE MÜTEAHHİTLER 
 

- GEOTEKNİK RAPORUNUZU HAZIRLATTINIZ MI?
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Kaliteli hizmeti, ekonomik fiyatlar ile birleştiren EMD Trade, 2008 yılında inşaat ve proje 
alanda kurulmuştur. ekbproje.com ve akustikbelge.com markaları firmamız bünyesinde 
çalışmalarını yürütmektedir.
 
Bünyemizde EKB Uzmanları, Elektik Mühendisleri, Enerji Yöneticileri, Etüt/Proje Uzmanları, 
Akustik Uzmanları Makina ve İnşaat Mühendisleri bulundurmaktayız.

Enerji verimliliği konusunda bina, ticari işletmeler ve sanayilerde aktif faaliyet yürüten EMD 
Trade olarak;
 
- Enerji kimlik belgesi(EKB) 
- Enerji yöneticiliği, 
- Enerji etütleri, verimlil ği artırıcı projeler(VAP), 
- Akustik proje ve Akustik Rapor, 
- Geoteknik Rapor  
- Topraklama / Periyodik Bakım alanlarında faaliyet göstermekteyiz.

DESTEK MERKEZİ 

E-mail: info@emdtrade - info@ekbproje.com - info@akustikbelge.com
Danışma Hattı: 0850 304 1216 – 0850 304 78 12

BİZ KİMİZ?
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  ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
 
 
EKB vermek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip 
mühendisler ya da mimarlar, bünyesinde bu vasıflara sahip mimar ya da mühendis bulunduran tüzel 
kişiler ve bünyesinde Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş enerji verimlilik 
danışmanları Enerji Kimlik Belgesi verme yetkisine sahiptirler.
 
    olarak,              markası ile Enerji Kimlik belgesi veren yetkilendirilmiş bir firmayız.
 
 
 
  ETÜT PROJE HİZMETİ
 
 
Etüt Proje: Enerji verimliliğinin artmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan; bilgi 
toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan enerji tasarruf potansiyellerini 
ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirlenen 
ve Bakanlık tarafından yayımlanan ilgili tebliğde yer alan usül ve esaslara uygun şekilde yapılan 
çalışmalardır.
 
Etüt Proje, Enerji Yöneticisinin enerji verimliliği adına yönettiği projedeki tüm çalışmaların temelidir. 
Bir Enerji Yöneticisinin Etüt Proje yapabilmesi için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ya da 
yetkilendirilmiş kurumlarda “Etüt Proje” sertifikası alması gerekmektedir. 
 
Bünyesinde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş Etüt Proje Uzmanları bulunduran 
firmamız, Etüt Proje hizmeti vermektedir.
 
 

  ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ HİZMETİ
 
 
Enerji yöneticisi, endüstriyel tesis veya binalarda, enerji alanında tüm faaliyetleri (Enerji tüketen 
cihazların tek tek verimliliklerinin incelenmesi, fayda ve maliyet analizlerinin yapılması vb.) ilgili kanun ve 
27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yerine getiren kişidir.
 
Bünyesinde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş Enerji Yöneticileri bulunduran 
firmamız, Enerji Yöneticiliği hizmeti vermektedir.

HİZMETLERİMİZ
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  ENERJİ ETÜDÜ HİZMETİ
 
 
Enerji Etüdü; Artan enerji fiyatlarının maliyetini düşürmek aynı zamanda mevcut enerjiyi en 
verimli şekilde kullanmak için enerji yönetimi, başarılı bir organizasyon ve uygun bir enerji etüdü 
gerekmektedir. Enerji etüdü, bir bina veya tesis için uygun ekipmanlarla çeşitli ölçme tekniklerini 
barındıran enerji verimliliğini artırıp, sarfiyatı minimuma indirmek için yapılan çalışmaların tümüdür.
 
 
 
  AKUSTİK PROJE VE RAPOR HİZMETİ
 
 
Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmeliği göre, inşaat ruhsatı alacak tüm yapılar 
özelliklerine göre Akustik Rapor veya Akustik Proje almak zorundadırlar. Kanun kapsamında; resmi 
ve özen her türlü yapı, kamuya açık tesis, işletme ve binalar, insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, 
yapım ve insan kaynaklı gürültüler, yapı içinde oluşan komşuluk gürültülerinin kontrol altına alınması 
ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmek için Akustik Rapor veya Akustik Proje hazırlanacaktır. 
Toplam inşaat alanı 2.000 m2’ye kadar olan ve 7 kata kadar olan konut ve yapılarda; Akustik Rapor, 
toplam inşaat alanı 2.000 m2’yi geçen ve 7 kattan daha fazla olan her türlü konut ve yapılarda; Akustik 
Proje istenmektedir.
 
     olarak,    markası ile Akustik Proje ve Akustik Rapor düzenlemekteyiz.
 
 

  GEOTEKNİK RAPOR HİZMETİ
 
 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre; Bir binanın yapımına başlanmadan önce Zemin Etüdü 
yapılması zorunludur.
 
Zemin Etüdü çalışmaları sırasında Veri Raporu ve Geoteknik Rapor olmak üzere 2 ayrı rapor düzenlenir.
 
Geoteknik Rapor; İnceleme alanında zemin araştırmaları sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında, 
inceleme alanında zemin profilinin, zeminin ve yakın çevresinin jeolojik özelliklerinin, zeminin sismik 
özelliklerinin, zeminin mekanik-fiziksel özelliklerinin, yine zeminin kimyasal özelliklerinin, inşa edilecek 
yapının mühendislik özelliklerinin, bina–zemin ilişkilerinin değerlendirildiği, yapılan tüm mühendislik 
çalışmalarının bir arada irdelendiği, durma göre ekonomik ve güvenli yapıların yapılabilmesi için tespit 
ve önerilerin de sunulduğu ayrıntılı olarak hazırlanmış rapordur.
 
     olarak, bünyemizde bulunan İnşaat Mühendisleri ile Geoteknik Rapor hizmeti sunmaktayız.
 

HİZMETLERİMİZ
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HİZMETLERİMİZ

  TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ PERİYODİK KONTROLÜ 
 

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 – a’ 
da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak 
kontrol edilecektir. 

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı:
1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesi.
 
     olarak, bünyemizde bulunan Elektrik Mühendisleri ile Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü 
hizmeti sunmaktayız.
 
 
 
  TERMAL KAMERA ÖLÇÜM HİZMETLERİ 
 

Termal Kamera, gözle görülmesi mümkün olmayan ısı enerjisini görünür hale getirme özelliğine sahip 
olan teknolojik bir cihazdır. Çeşitli alanlarda kullanılan termal kamera, inşaat sektöründe de büyük bir 
yer tutmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu ile beraber, binalar için yapılacak iyileştirmelerde 
termal kamera ölçümlerinden alınan veriler nasıl bir yol izleneceği konusunda fikir sahibi olmamıza 
yardımcı olacağı için termal kamera ölçümlerine de rağbet artmış bulunmaktadır.
 
            olarak termal kamera ölçüm hizmetleri vermekteyiz.
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ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
(EKB) HİZMETİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NEDİR?  
 
 
30051 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve bu kanuna bağlı 
olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, tüm yapılarda 
olması gereken Enerji Kimlik Belgesi (EKB); Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimini, yalıtım 
özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji 
performansını gösteren belgedir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SÜRE DOLDU! ENERJİ KİMLİK BELGESİ OLMAYAN EVLER SATILABİLCEK Mİ?  
KİRALANABİLECEK Mİ?
 
 
Enerji Kimlik Belgesi için bina sahiplerine verilen süre bitimiyle 1 Ocak 2020 itibariyle doldu. Süre 
bitiminde Enerji Kimlik Belgesi çıkarılmasında beklenen sayı yakalanamadı. İlgili Bakanlı tarafından 
“Enerji Kimlik Belgesi” almayan vatandaşlar, evini kiraya veremeyecek, satış yapamayacak” şeklinde 
açıklama yapılmıştı. Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Enerji Kimlik Belgesi olmadan alım-satım ve 
kiralama hakkında açıklama resmî web sitesinden yapıldı.  

‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 25. Maddesine göre; binaların alım-satım, kiraya verme ve 
iskân alımı iş ve işlemlerinde ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) düzenlenmiş olması zorunludur.   Binanın/
dairenin alım-satımında ve kiraya verilmesi sırasında “mal sahibi ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)’nin bir 
suretini alıcıya veya kiracıya vermek zorundadır. 
 

 
ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)  
İLE İLGİLİ MEVZUATLAR 
NELERDİR?
 
 
- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
- Binalarda Enerji Performansı (BEP) 
Yönetmeliği
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ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
(EKB) HİZMETİ

BİNANINIZ İÇİN ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) ALMANIN AVANTAJLARI NELERDİR? 
 
 
-  Enerji Kimlik Belgesi, dolaylı olarak yapıların rayiç bedelini etkilemektedir. Çünkü yapıda zaruri ih-
tiyaçlar için kullanılacak enerji sarfiyatı, yapının inşası ya da tadilatı sırasında kullanılan malzemenin 
kalitesi bu belge ile belgelendirilmiş olacaktır. Kaliteli malzeme kullanılan yapılarda ISI kaybı kat sayısı 
düşük çıkmaktadır. Bu nedenle yapı için tüketilen enerji sarfiyatının da minimum seviyelerde olduğu 
gözlemlenmiştir.
 
-  Binanın Enerji sınıfın göre, kış aylarında ısınıp/ısınmayacağınız, ödeyeceğiniz yakıt ücreti hakkında size 
fikir verecektir.
 
-  Binanızın enerji performansına göre, Bankaların konut kredisinde Çevre Dostu Binalara sağladığı 
avantajlardan faydalanabileceksiniz.  BDDK’nın 19 Mart 2020 tarihli ve 8949 sayılı Kurul Kararı ile Banka-
ların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) uyarınca, tüketicilere, konut edinmeleri amacıy-
la kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat 
olarak alınan konutun değerine oranının, 18.04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile alt 
düzenlemelerine istinaden düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi bulunan ve enerji performansı B sınıfı olan 
konutlar da dahil olmak üzere, değeri beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan konutlar için yüzde doksana 
çıkarılmasına karar verilmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfı 
 
 

A veya B

Kredi Destek Oranı 
 
 

%90
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ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
(EKB) HİZMETİ

SONUÇ OLARAK; 
 
 - Yapınıza Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak için, en kısa zamanda www.ekbproje.com adresini 
ziyaret ederek veya 0850 304 12 16 no’lu Çağrı Merkezimizi arayarak belgenizi almanız önem arz 
etmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ NASIL ALIRIM? 
 
 - Enerji Kimlik Belgesi satın almak için 0850 304 12 16 no’lu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz. 
www.ekbproje.com adresinden Online EKB Talep formunu doldurduğunuzda uzmanlarımız sizinle 
iletişime geçecektir.

APARTMAN / SİTE YÖNETİCİLERİ NE YAPMALILAR? 

 - “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji 
Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümleri gereği, tüm özel, ticari, konut ve kamu binaları, bina 
yönetimi, site yönetimi ya da yetkili müdürler yasal süre içerisinde yetkili kuruluşlara başvurarak 
binalarına Enerji Kimlik Belgesi düzenletmek zorundadırlar. Düzenlenen belgenin bir nüshasının bina 
girişinde rahatça görünebilecek bir yere asılması, bir nüshasının ise yönetim dosyasında muhafaza 
edilmesi zorunludur.

BİNANIZ İÇİN EKB DÜZENLENİP - DÜZENLENMEDİĞİ NASIL KONTROL EDİLİR? 

 - www.turkiye.gov.tr adresi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmî sitesi beptr.csb.gov.tr 
adresi üzerinden binanızın Enerji Kimlik Belgesi olup-olmadığını kontrol edebilirsiniz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?  
 
 - Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. 
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BASINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL 
ALINIR?
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tüm ve sahibi ve 
kiracıları ilgilendiren açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, “Enerji 
kimlik belgesi olmayan binalarda; 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım 
hatta kiralama yapılamayacak” dedi.

DÖNMEZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
BİLİNÇ ENDEKSİ TANITIM TOPLANTISI’NDA
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Kamuoyunun yüzde 
42,6’sı binalarda enerji kimlik belgesinden haberdar değil. Yalıtım 
başta olmak üzere hanelerdeki enerji verimliliğini artırmak için 
vatandaşlarımıza sağlanacak ucuz maliyetli finansman desteği için 
çalışmalarımız da devam ediyor”

‘‘TOPLUM ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ZİHNİYET 
DEĞİŞİMİNE AÇIK’’  
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türk 
toplumunun enerji verimliliği konusunda zihniyet değişimine açık 
olduğunu, daha da önemlisi istekli olduğunu söyledi.  Kaynak: 
Dönmez: Toplum enerji verimliliğinde zihniyet değişimine açık ve 
istekli.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN SON  
TARİH UYARISI!
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz gün yaptığı 
açıklamada konuyla ilgili tüm detaylara deyinmiş ve son tarih uyarısı 
yapmıştı. Enerji kimlik belgesi ne kadar, hangi binalara zorunlu? Ne 
zamana kadar alınması gerekiyor? 

EKB PROJE MİLLİYET GAZETESİ’NDE
 
Milliyet Gazetesi Sektörel yayında ekbproje.com’un reklamı yayınlandı.
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BASINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ

EKB PROJE KURUCUSU TV5’E KONUK OLDU
 
TV5 Günden Yansıyanlar programının sunucusu sayın 
İshak Beyazay’ın canlı konuğu olan Ekbproje.com 
kurucusu ve Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Yusuf Çelebi, 
Ekb’yi değerlendirdi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ OLMAYANLAR 
DİKKAT!
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez uyardı:  
1 Ocak’tan itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan 
binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak.

EKB İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
 
Türkiye’de tüm mesken binalarda zorunlu hale getirilen 
EKB uygulamasında süre yaklaşırken mülk sahipleri 
de konuyla ilgili detayları yoğun şekilde araştırmaya 
başladı.

2020’DE EKB’SİZ ALIM - SATIM 
YAPILMAYACAK
 
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de mesken 
olarak kullanılan tüm binalara EKB zorunluluğu getirildi.

EKB PROJE KURUCUSU EKB’Yİ 
DEĞERLENDİRDİ 
 
EKB Uzmanı Yusuf Çelebi, Mevcut binalarda 01 Ocak 
2020’ye kadar enerji kimlik belgesiz yapı kalmamalıdır...

EKB OLMADAN EV SATILIR MI? 
 
Ilgaz Gürsoy, Ortak Gelecek’te “Enerji Kimlik Belgesi” 
uygulamasını konuklarıyla ele aldı. “Belgesi olmayan 
evler satılabilir mi, kiralanabilir mi?” sorusunun detayları 
yanıtlandı.
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ÖRNEK ENERJİ KİMLİK BELGESİ
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EKB FİYATLARINI NASIL 
ÖĞRENİRİM?

Mevcut ya da yeni yapılarda Enerji Kimlik Belgesi fiyatını hemen hesaplamak için Ekbproje.com’da 
bulunan EKB hesaplama programından faydalanabilirsiniz. Binanızın bilgilerini EKB hesaplama 
programına girerek anında fiyatları öğrenebilirsiniz.

EKB Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş EMD TRADE Enerji 
Danışmanlık bünyesindeki EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler 

vasıtasıyla hem mevcut hem yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme 
hizmetleri sunmaktadır. 
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EKB BEYANNAMESİ
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ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ HİZMETİ

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ NEDİR? 

5627 sayılı Enerji Verimliliği kanuna istinaden “enerji verimliliğini artırmak amacıyla” kanun 
kapsamındaki bina/yapılarda yöneticisi görevlendirilir. 

Enerji yöneticisi, endüstriyel tesis veya binalarda, enerji alanında tüm faaliyetleri (Enerji tüketen 
cihazların tek tek verimliliklerinin incelenmesi, fayda ve maliyet analizlerinin yapılması vb.) ilgili kanun ve 
27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yerine getiren kişidir.
 
 
ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR NELERDİR? 

- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
- 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANGİ BİNALARDA ENERJİ YÖNETİCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VAR?
 
- Ticari ve Hizmet Binaları (Otel. AVM. Hastane. İş Merkezi. Okul vb.); Toplam inşaat alanı 20.000 m² 
ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalarda enerji yöneticisi görevlendirilmesi 
zorunludur.
- Kamu Binaları; Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan 
binalarda enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur.
- Sanayi Tesisleri; Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi 
görevlendirilmesi zorunludur.
- Enerji Üreten İşletmeler; 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji 
yöneticisi atamak zorundadır. 

ENERJİ YÖNETİCİSİ BULUNDURMANIN 
AVANTAJLARI NELERDİR?
 
- Enerji yöneticisi bulunduran işletme, kanunda belirtilen 
tüm faaliyetleri gerçekleştirmiş olacaktır. Böylece 
tüketim kayıtları tutulmuş, enerji tüketim değerleri analiz 
edilmiş ve Bakanlık’a bildirilmiş olacaktır. Herhangi bir 
denetlemede halihazırda tüketim değerleri mevcut 
olacağından yasal olarak kanunlara uygun bir işletme 
olarak faaliyetini sürdürecektir.
- Enerji yöneticisi bulunduran şirket, enerji verimliliği 
çalışmaları yürüten bir işletme olacağından gereksiz 
israfın önüne geçmesi kaçınılmaz olacaktır.
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ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ HİZMETİ

HANGİ BİNALARDA ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ KURMA ZORUNLULUĞU VAR? 
 

- Endüstriyel İşletmelerde; Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmeler 
(1 TEP =10.000.000 kCal)), OSB bölgelerinde en az 50 işletme bulunan 1.000 TEP ’ten daha az enerji 
tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.
- Kamu alanı dışında kalan Endüstriyel İşletmeler; Yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri 
olan işletmelerde enerji yönetim birimi kurulur,
- Konut (mesken) binalarında Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu yoktur.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMEYEN İŞLEMELERDE CEZAİ YAPTIRIM VAR MI? 
 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunun 10.(1)-a/8 maddesi gereği; 

Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, Enerji Yöneticisi görevlendirmemeleri 
durumunda ilgili işletmeye veya yönetime ihtar yapılır. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi 
halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine 171.050 TL (2020 yılı için) idarî para 
cezası kesilir. Bu miktar yıllara göre değişkenlik göstermektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web 
sitesinde Enerji Yöneticisi bulundurmama cezası her yıl yayınlanmaktadır.  

Enerji yöneticiliği Hizmet Kapsamı:
Enerji Yöneticisi, 27 Ekim 2011 tarihli, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin kullanımında verimliliğin arttırıl-
masına dair yönetmelik kapsamında görevleri aşağıda tanımlanan hizmeti verir; 

- Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri 
belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,
-  Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatları belirlemek ve 
uygulanmasını koordine etmek,
-  Enerji etütlerinin ve VAP (Verimlilik Artırıcı Proje)’ lerin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar 
araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,
-  Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapıl-
masını koordine etmek,
-  Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet 
analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

NOT 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem planı kapsamında, verimli enerji kullanımı için 
Resmî kurumlar, Otel, Avm, Okul ve Fabrikalar için enerji yöneticisi bulundurma 

zorunluluğuna önem vererek denetlemeler sıklaştırılmıştır. Bu durumda 5627 sayılı 
enerji verimliliği kanunu gereği şartları sağlayan her kurum ya da işletmede bir enerji 

yöneticisi bulundurmalıdır. 



www.emdtrade.com.tr www.emdtrade.com.tr
17

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ HİZMETİ

-  Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,
-  Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve mon-
tajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,
- Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji mali-
yetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak,
-  Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, 
çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri 
hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek,
-  Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde 
petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,
-  Kanun kapsamında her yıl mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazır-
lamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak, https://enverportal.enerji.gov.tr/ 
adresinden bilgi gönderimi sağlamak.
 
 
FİRMAMIZDA ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ SÜRECİ 

Firmamız bünyesinde bulundurduğu Enerji Yöneticileri ile bu hizmeti vermektedir. Enerji yöneticisi 
bulundurması zorunlu olan bina/yapı yetkilileri, firmamızdan aylık, 6 aylık, yıllık vb. sürelerde hizmet 
alımı yapabilirler.  

FİRMAMIZDAN ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETİNİ NASIL TALEP EDEBİLİRSİNİZ? 

Firmamızdan Enerji Yöneticisi talebinde bulunmak için; https://www.ekbproje.com/hizmet/enerji-
yoneticiligi.html adresinden Talep Formunu doldurabilirsiniz. 

0553 235 71 75 - 0850 304 12 16 - 0544 304 12 16 nolu numaraları tuşlayarak ya da  
yusuf@emdtrade.com.tr adresinden mail yolu ile Enerji Yöneticilerimizle iletişime geçebilirsiniz.
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ENERJİ ETÜDÜ HİZMETİ

ENERJİ ETÜDÜ NEDİR? 

Artan enerji fiyatlarının maliyetini düşürmek aynı zamanda mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak 
için enerji yönetimi, başarılı bir organizasyon ve uygun bir enerji etüdü gerekmektedir. Enerji etüdü, bir 
bina veya tesis için uygun ekipmanlarla çeşitli ölçme tekniklerini barındıran enerji verimliliğini artırıp, 
sarfiyatı minimuma indirmek için yapılan çalışmaların tümüdür.
Enerji Etüdü ile ilgili Mevzuatlar Nelerdir?
- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
- 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 

ENERJİ ETÜDÜ YAPTIRMANIN AVANTAJLAR NELERDİR? 

- Başarılı bir enerji etüdü bina ve tesisin kapsamlı ve verimli şekilde çalışma performansını içeren bilgiler 
sunar bunun yanında her ölçüm için finansal analizler sunar. 
- Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, 
bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak 
amacıyla yapılır. Enerji etütleri enerji kullanımının fazla olduğu tesislerde yapılması gereken bir 
çalışmadır.
- Detaylı enerji etüdü neticesinde talebe göre, bina ya da sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına uygun olarak 
kısaca VAP denilen Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanır. Endüstriyel tesislerdeki 5.000.000 TL’ye kadar 
olan ve geri ödeme süresi 5 yılın altında olan VAP projelerinin %30’a kadarlık kısmı için devlet desteği 
sağlanmaktadır. 
 
 
ENERJİ ETÜDÜ YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR? 

İlgili Kanun ve yönetmeliklere göre;  

- Ticari ve Hizmet Binaları (Otel. AVM. Hastane. 
İş Merkezi. Okul vb): Toplam inşaat alanı 20.000 
m² ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve 
üzeri olan binalar
- Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 
10.000 m² veya yıllık enerji tüketimi en az 250 
TEP olan binalar.
- Sanayi Tesisleri: Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP 
ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde 
Enerji Etüdü yaptırmak kanuni olarak 
zorunludur.

NOT 
 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik’e göre; 2019 yılında tamamlanması gereken zorunlu etütler, bir defaya 

mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması zorunludur.
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FİRMAMIZDA ENERJİ ETÜDÜ HİZMETİ 
 
- İşletmedeki enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, 
bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymaktır.  
Enerji etütleri kapsamında ofis ve saha çalışmaları yapılmaktadır. 
- Saha çalışmaları başlamadan önce tüm bina teknik bilgileri (ilgili projeler, ruhsat, varsa enerji kimlik 
belgesi imalat resimleri, çizimler, fotoğraflar), otomasyon bilgileri, envanter bilgileri detaylı bir şekilde 
müşteri tarafından temin edilir.  
- Sahada inceleme ve ölçümler gerçekleştirilir sonuçlara bağlı olarak değerlendirmeler hazırlanır ve 
müşteri ile gözden geçirilerek son şekli verilir.
- ENERJİ ETÜDÜ SIRASINDA TESPİT EDİLEN AKSAKLIKLARI GİDERMEK İÇİN MÜŞTERİNİN İSTEMESİ 
HALİNDE VAP (VERİMLİLİĞİ ARTIRICI PROJE) HAZIRLANIR.
 

ENERJİ ETÜDÜ İLE İLGİL YASAL SÜRELER NEDİR?
- Ticari ve hizmet binalarında yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.
- Kamu binalarında yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.
- Sanayi tesislerinde enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.
 

ENERJİ ETÜDÜ YAPTIRMAMANIN HERHANGİ BİR CEZAİ YAPTIRIMI VAR MIDIR?
 
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre; ‘’8. Madde kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme 
yapma imkanının verilmemesi halinde istenilen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. 
Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde 22.550,0 TL (2018 yılı 
verilerine göre), hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde 
112.780,0 TL (2018 yılı verilerine göre) idari para cezası verilir.
 

FİRMAMIZDA ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ SÜRECİ
 
Enerji Etüdü yaptırması zorunlu olan bina/yapı yetkilileri, firmamızdan hizmet alımı yapabilirler. 
 

FİRMAMIZDAN ENERJİ ETÜDÜ HİZMETİNİ NASIL TALEP EDEBİLİRSİNİZ?
 
Firmamızdan Enerji Yöneticisi talebinde bulunmak için; https://www.ekbproje.com/hizmet/enerji-
yoneticiligi.html adresinden Talep Formunu doldurabilirsiniz.
 
0553 235 71 75 - 0850 304 12 16 - 0544 304 12 16 nolu numaraları tuşlayarak ya da  
yusuf@emdtrade.com.tr adresinden mail yolu ile Etüt Proje Uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 
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AKUSTİK PROJE VE AKUSTİK 
RAPOR HİZMETİ

AKUSTİK PROJE Mİ, AKUSTİK RAPOR MU GEREKLİ?
 
Akustik Proje Gerekli Olan Yapılar;
31.05.2018 tarihinden sonra Ruhsat alması gereken binalar ve Yeni Yapılacak olan binalardan;
 a- Bir bodrum katı ve çatı arası hariç 7’den fazla katlı konutlar
 b- Toplam inşaat alanı 2.000 m2 ‘yi geçen ikiden fazla katlı konut dışı yapılar
 c- Aşağıdaki Tablo-1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar 
(Örnek: Bir binada Konut ve İş yeri var ise) 
 d- Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren 
kullanımları içeren binalar,
 e- A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar için 

Akustik Rapor Gerekli Olan Yapılar;
 a- Esaslı onarım ve tadilat geçiren, iyileştirme ve yenileme yapılan tüm binalar
 b- Yeni yapılacak ve 31.05.2018 tarihinden sonra Ruhsat alması gereken binalardan;
  - Bir bodrum katı ve çatı arası hariç 7’den az katlı yapılar 
  - Toplam inşaat alanı 2000 m2′ den az olan yapılar

Tablo-1:
 
- Konutlar      - Ticari Tesisler
- Sağlık Tesisleri / Yaşlı Bakım Evleri   - Kültürel Tesisler
- Büro / İdari Binalar     - Dini Tesisler
- Konaklama Tesisleri     - Eğlence / Spor Tesisleri
- Yurt Binaları      - Sanayi Tesisleri

AKUSTİK RAPOR NEDİR? 

Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük 
yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim 
yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; 
hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre 
uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere 
göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek 
yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim 
detaylarını içeren rapordur. 

AKUSTİK PROJE NEDİR? 

Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri 
içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap 
ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını 
içeren projedir.
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AKUSTİK PROJE VE AKUSTİK 
RAPOR HİZMETİ

AKUSTİK RAPOR VE PROJE TÜM 
YAPILAR İÇİN ZORUNLU MUDUR? 

Yapı Ruhsatı başvurusunda bulunacak olan; 
tarihi eserler, eski eserler, kültür varlıklar da 
dahil, yeni veya mevcut tüm yapılar için Mimari 
Akustik Rapor’un veya Akustik Proje’nin, ilgili 
belediyeye mimari projeye ek olarak sunulması 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 
2017 Tarihinde 30082 sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanan ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe 
giren Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik ile zorunlu kılınmıştır.

AKUSTİK PROJE/RAPOR İÇİN NASIL 
TALEPTE BULUNABİLİRİM?
 
https://www.akustikbelge.com adresini ziyaret 
ederek Talep Formunu doldurduğunuzda müşteri 
hizmetleri personellerimiz sizinle iletişime 
geçecektir. 
 
Aynı zamanda  05466198741- 0850 304 78 12 
iletişim numaraları ile iletişime geçerek de talepte 
bulunabilirsiniz.

AKUSTİK PROJE/RAPOR 
ÜCRETLERİNİ NASIL ÖĞRENİRİM?
 
https://www.akustikbelge.com adresini 
ziyaret ederek binanız için fiyat hesaplaması 
yaptırabilirsiniz.  
 
Müşteri hizmetleri personellerimiz sizinle 
iletişime geçecektir.
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GEOTEKNİK RAPOR HİZMETİ

GEOTEKNİK RAPOR NEDİR?
 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre; Bir binanın yapımına başlanmadan önce Zemin Etüdü 
yapılması zorunludur.
 
Zemin Etüdü çalışmaları sırasında Veri Raporu ve Geoteknik Rapor olmak üzere 2 ayrı rapor düzenlenir.
Geoteknik Rapor; İnceleme alanında zemin araştırmaları sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında, 
inceleme alanında zemin profilinin, zeminin ve yakın çevresinin jeolojik özelliklerinin, zeminin sismik 
özelliklerinin, zeminin mekanik-fiziksel özelliklerinin, yine zeminin kimyasal özelliklerinin, inşa edilecek 
yapının mühendislik özelliklerinin, bina–zemin ilişkilerinin değerlendirildiği, yapılan tüm mühendislik 
çalışmalarının bir arada irdelendiği, durma göre ekonomik ve güvenli yapıların yapılabilmesi için tespit 
ve önerilerin de sunulduğu ayrıntılı olarak hazırlanmış rapordur.
 
GEOTEKNİK RAPOR İLE İLGİLİ MEVZUAT NEDİR?
1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOTEKNİK RAPORUN SÜRESİ NEDİR?
Bina zemin etüd çalışmaları sırasında çıkartılır, geçerlilik / süre kısıtlaması yoktur.

ZEMİN ETÜDÜ/GEOTEKNİK RAPOR OLMAZSA NE OLUR?
Zemin Etüdü yapılmadan temel ruhsatı verilmez.

GEOTEKNİK RAPOR İÇİN GEREKENLER NELERDİR? 
Geoteknik Rapor hazırlanabilmesi için Zemin Etüdü sırasında hazırlanan “Veri Raporu”nun firmamıza 
gönderilmesi gerekmektedir

GEOTEKNİK RAPOR ZORUNLU MUDUR?
Yeni deprem yönetmeliği kapsamında, 
Geoteknik rapor’un İnşaat Mühendisleri 
tarafından hazırlanması zorunluluğu getirildi.

FİRMAMIZDA GEOTEKNİK RAPOR?
Zemin etüdü sırasında Geoteknik Rapora 
ihtiyaç duyan Mimarlar, Müteahhitler ve 
Jeoloji Mühendisleri, firmamızdan hizmet 
alım yolu ile Geoteknik Rapor hizmeti 
sağlayabilirler. Firmamız bünyesindeki İnşaat 
Mühendislerin tarafından Geoteknik Rapor 
düzenleyebilmektedir. Aşağıdaki iletişim 
numaralarından irtibat kurarak talepte 
bulunabilirsiniz.

  Bilgi ve Destek Hattı : 0850 304 1216 
         Whatsapp : 0553 094 0294
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TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ 
PERİYODİK KONTROLÜ HİZMETİ

İŞLE İLGİLİ MEVZUAT 

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 
 
İŞİN KAPSAMI 

- Alçak gerilim raporlama hizmetlerinin yapılması ve raporlanması
- Paratoner topraklama ölçümü ve raporlanması
- AG panolarında termal kamera ölçümü ve raporlanması
- Kaçak akım röleleri tes ölçüm ve raporlanması
- Enerji kalite ölçümünün yapılması ve raporlanması (günlük)
- Elektrik tesisatları ile ilgili ana pano ve kompanzasyon kontrol hizmet bedeli (aylık)
- Pano Termal Kamera Ölçümü
- Katodik Koruma Ölçüm (LPG istasyonlarında)

İŞİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ve ZORUNLULUK DURUMU 

Periyodik Bakım Kontrollerini aşağıda belirtilen periyotlarda yaptırmak ilgili yönetmelikler gereği 
zorunludur. 

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içinde denetleme periyotları;
Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri (Hatlar hariç): 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları: 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri: 1 yıl
Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller: 2 yıl 
Sabit olmayan tesisler için;
Sabit işletme elemanları: 1 yıl
Yer değiştirebilen işletme elemanları: 6 ay

İŞİN TANIMI 

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü, Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 – 
a’ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj 
esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak 
kontrol edilecektir. 

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin 
amacı:
1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup 
olmadığının belirlenmesi.
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BİZİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

                          BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN                                VE                                   OLARAK, 
BAŞTA ENERJİ KİMLİK BELGESİ VE AKUSTİK PROJE/RAPOR OLMAK ÜZERE ŞİRKETİMİZİN FAALİYET 

GÖSTERDİĞİ TÜM ALANLARDA SİZE İŞ ORTAKLIĞI TEKLİF EDİYORUZ.

BİZ KİMİZ? 

Kaliteli hizmeti, ekonomik fiyatlar ile birleştiren EKBPROJE / EMD Trade,  2008 yılında inşaat ve proje 
alanda kurulmuştur.
 
Bünyemizde EKB Uzmanları, Elektik Mühendisleri, Enerji Yöneticileri, Etüt/Proje Uzmanları, Akustik 
Uzmanları, Makina ve İnşaat Mühendisleri bulundurmaktayız.
 
Enerji verimliliği konusunda bina, ticari işletmeler ve sanayilerde aktif faaliyet yürüten EMD Trade 
olarak;
 
1- Enerji kimlik belgesi (EKB)
2- Enerji yöneticiliği, 
3- Enerji etütleri, Verimliliği Artırıcı Projeler (VAP), 
4- Akustik proje ve Akustik Rapor, 
5- Geoteknik Rapor, 
6- Topraklama / Periyodik Bakım alanlarında faaliyet göstermekteyiz.
 

EKBPROJE / EMD TRADE BAYİLİĞİ NEDİR?
 
EKBPROJE / EMD TRADE BAYİLİĞİ, şirketimizin faaliyet yürüttüğü tüm alanlarda iş ortaklığını 
kapsamaktadır.  Bayimiz olan kişi ve kurumlar, faaliyet alanlarımızın tümünde veya istedikleri herhangi 
bir alanda satış ve pazarlama yapabilirler.

KİMLER BAYİMİZ / İŞ ORTAĞIMIZ OLABİLİR?
 
Bayilik/İş Ortakları almak isteyen girişimcilerimizin herhangi bir meslek 
grubuna dahil olması şartını barındırmıyor ve meslek fark etmeksizin tüm 
girişimcilerimize bayilik verebiliyoruz. Satış ve Pazarlama yapan kişi ve 
firmalarının yanında Mimarlar, Yapı denetim firmaları, Mühendisler, Proje 
ofisleri ve Saha Satış Uzmanları iş ortağımız olabilir.
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BİZİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

İŞ ORTAĞI OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?
 
            ve                          web sitelemizden iletişim başvurusu formunu doldurabilir,   
info@ekbproje.com, info@akustikbelge.com adresimize mail gönderebilir, 0850 304 12 16 –  
0850 304 12 78 no’lu hattımızı arayabilir, 0543 619 87 41 – 0543 948 55 34 – 0546 619 87 50 –  
0542 579 41 60 – 0544 304 12 16 no’lu Whatsapp numaramızdan iletişime geçebilirsiniz, mesaj 
bırakabilirsiniz. Personellerimiz size ayrıntılı bilgi vereceklerdir.

 
İŞ ORTAKLIĞI NE KADAR SÜREDE AKTİVE EDİLİR?
 
Size göndereceğimiz “İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ”ni imzalayıp, Kimlik Fotokopiniz ile birlikte yukarıdaki 
iletişim adresi veya Whatsapp numaralarımızdan birine gönderdiğiniz anda ilgili personellerimiz “iş 
ortaklığınızı” hemen aktive edeceklerdir.

 
BAYİ / İŞ ORTAĞI OLARAK NE YAPACAKSINIZ?
 
- Bulduğunuz ilde kendi müşterileriniz ile veya bizim yönlendirdiğimiz müşterilerle iletişime geçmek,
- Başta Enerji Kimlik Belgesi ve Akustik Proje/Rapor olmak üzere faaliyet yürüttüğümüzü tüm alanlar 
konusunda müşterileri doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirmek
- Anlaşma sağlanan müşteriler ile “Bayi-Müşteri İş Sözleşmesi” ni doldurmak ve imzalamak.
- Müşteriden proje/raporun hazırlanması için gerekli belgeleri temin etmek ve firmaya göndermek.
- Firmamızca hazırlanan proje/raporun müşteriye teslimini sağlamak,
- Yapılan işin ücretini müşteriden almak
- Gerekli ödemeyi firmamıza yapmak.

 
MÜŞTERİYLE NASIL ANLAŞMA SAĞLAYACAKSINIZ?
 
Bayimiz/İş Ortağımız olduktan sonra tarafınıza bir fiyat listesi gönderilecektir. Size gönderilen fiyat listesi 
üzerinden müşterileriniz ile anlaşma sağlayacaksınız.

 
BAYİ / İŞ ORTAĞI OLARAK KAZANCINI NE OLACAK?
 
Size gönderdiğimiz fiyat listesi (tüm Türkiye için geçerli olan fiyat listesi), sizin firmamıza 
ödeyeceğiniz fiyatları belirtir. Siz, bu fiyatların üzerine kendinizin belirlediği fiyatlar ile müşteriye 
satış-pazarlama yapabilirsiniz. Ortalama satış-pazarlama yapan bayilerimiz yıllık 90.000 TL 
civarında kazanç elde edebilirler. Müşteriye yönelik satış fiyatları hakkında bilgi edinmek için                                                                        
ve                            sitesini ziyaret ediniz.
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İŞ YAPABİLECEĞİNİZ BÖLGELER 

Bayimiz / İş Ortağımız olduktan sonra Tüm Türkiye’den iş alabilirsiniz. İl ve Bölge sınırlamamız 
yoktur. Aynı ilde birden fazla bayilik / iş ortaklığı verebiliriz. İl ve Bölge korumamız yoktur. 

DİĞER HUSUSLAR
 
1- Bayi / İş Ortağı olduğunuz zaman firmamız tarafından adınıza “Bayilik / İş Ortaklığı Lisansı” 
verilecektir.
2- Adınıza kartvizit ve yaka kartı basımı yapılacak (kartvizit ve yaka kartı tasarımımız sabittir) 
ve faaliyet alanlarımızda iş, reklam ve tanıtım yapabilmeniz için gerekli dokumanlar size firma 
tarafından gönderilecektir. 
3- Bulunduğunuz il için firmamıza talep gelmesi durumunda, müşteri yüz yüze görüşmek isterse, gelen 
talep firmamız tarafından yönlendirilecek. 
4- Kendiniz kuracağınız özel ilişkilerle müşteri portföyü ve pazar oluşturabilirsiniz.
5- Firmamız, belge/rapor/projeyi düzenlendikten sonra sizlere bilgi verecektir. Belge/rapor/projeyi 
sizin adresinize anlaşmalı olduğumuz kargo ile firmamız tarafından gönderilecektir. Kargo ücretleri 
firmamızca karşılanacaktır. 
6- Belge/rapor/projeyi teslim etmeden önce müşteriden ödeme alınmalıdır.

BİZİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

0850 304 78 12 
0850 304 12 16 
 
info@ekbproje.com - info@emdtrade.com 
info@akustikbelge.com

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

0543 619 87 41 - 0543 948 55 34  
0546 619 87 50 - 0542 579 41 60 
0544 304 12 16 
 
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sakarya Sk. No: 35 
Malte Plaza Maltepe / İSTANBUL 



BAYİLİK BAŞVURUSU: info@emdtrade.com 
     info@ekbproje.com 
     bayilik@ekbproje.com 
     info@akustikbelge.com

SON YILLARIN EN KAZANÇLI SEKTÖRÜ OLAN ENERJİ SEKTÖRÜNE 
ADIM ATMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

      BİZİMLE ÇALIŞMAK 
     YA DA 
             BERABER KAZANMAK İSTER MİSİNİZ?

Merkez Ofis

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE T.C. ENERJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 
ALINAN EĞİTİM VE YETKİ İLE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMAYA HEDEFLEDİK.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE VARIZ!



ENERJİDE ÖNCÜ FİRMA

0850 304 78 12 - 0850 304 12 16
info@emdtrade.com - info@ekbproje.com - info@akustikbelge.com
www.emdtrade.com.tr - www.ekbproje.com - www.akustikbelge.com

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sakarya Sk. No: 35 Malte Plaza Maltepe / İSTANBUL 


