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YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ, TÜRKİYE’DE 

UYGULANABİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Tez çalışması kapsamında sürdürülebilirlik kavramının mimariye yansımalarından 
“Yeşil Bina” kavramı ve bu kavramın standartlaşması ve ölçülebilir kılınması adına 
oluşturulan sertifikalı değerlendirme sistemleri incelenmekte, bu konuda 
Türkiye’deki çerçeve değerlendirilmektedir. 

Tez çalışmasında, dünyada yeşil bina tasarımı ile ilgili çerçeve tanıtılmış, Türkiye’de 
yeşil bina, enerji verimliliği ve sertifikalandırma sistemleri ile ilgili çalışmaların 
genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Tez çalışmasının ana amacı; Türkiye’de kullanılacak bir yeşil bina değerlendirme 
sisteminin Türkiye’deki bölgesel, ekonomik ve sektörel koşullara adapte edilmesi 
gerekliliğini ortaya koymak, bunun için devlet destekli ve disiplinler arası 
çalışmaların koordineli ve belirli bir altyapı çerçevesinde oluşturulması gerekliliğini 
vurgulamaktır. Sertifika sistemlerinin Türkiye açısından değerlendirilmesi sonucu 
yeşil bina sektöründe yer alan aktörlere düşen görevlerin ortaya konması 
hedeflenmektedir. 

Tez çalışmasında sertifika sistemleri amaç değil araç olarak ele alınmaktadır ve yeşil 
bina üretiminin koşutu olarak değerlendirilmemektedir. Tez kapsamında enerji 
verimli yapı ile çevre dostu yapının aynı kavramlar olmadığı vurgulanarak, yeşil bina 
tasarımı bütünsel ve disiplinler arası bir kavram olarak ele alınmıştır. 

Tezin ikinci bölümünde; yeşil bina kavramı ve değerlendirme sistemlerinin oluşum 
süreçleri incelenerek dünyada uygulanan başlıca sertifika sistemleri BREEAM ve 
LEED tanıtılmış, sertifika sistemleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde; sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, yeşil bina tasarımı ve üretimi 
konusunda ülkemizdeki yasal çerçeve tanıtılmış, bu konularda bağımsız kurumlar 
tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Türkiye’de az sayıdaki yeşil bina 
örneklerine değinilmiştir. 

Dördüncü bölümde; sertifika sistemlerinin Türkiye’de uygulanabilirliği incelenmiş, 
karşılaşılan sorunlar ve öneri çözümler üzerinde durularak bir durum değerlendirmesi 
yapılmıştır. Bu bölüm uluslararası geçerliliği olan bir sistemin Türkiye’ye 
adaptasyonu ve Türkiye’ye özgü yerel bir sertifika sisteminin oluşturulması olarak 
iki bölüm altında incelenmiştir. 

Sonuç kısmında Türkiye’deki yeşil bina sektörünü geliştirmek için öneriler ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. Türkiye’nin gelişmekte olan potansiyelini göz önünde 
bulundurarak ilk planda yapılması gereken çalışmalar ve öneriler belirtilmiştir. 
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ASSESMENT ON GREEN BUILDING RATING SYSTEMS AND THEIR 

ADAPTATIONS  TO TURKEY 

SUMMARY 

This thesis studies one of the reflections of sustainability concept to architecture, the 
“Green Building” concept and certificated assessment systems, which are formed to 
standardize and evaluate this concept and the situation in Turkey on this subject.  

Thesis study also gives the circumstances on green building design in the world and 
makes an assessment of Turkey’s situation in green building, energy efficiency and 
rating systems.  

The main purpose of this thesis is to put forward the necessity of adaptation of green 
building assessment system that is going to be used in Turkey to regional economic 
and sectoral requirements and the need of well-coordinated and governmentally 
supported interdisciplinary study on this subject. The assessment of rating systems 
for Turkey aims to put forward the tasks of stakeholders in the green building sector. 

In this thesis, the rating systems are taken as a method of research rather then a 
purpose of research and a parallel for production of ecological buildings. This thesis 
will underline that concepts of energy efficient building and ecological building are 
not identical and environmentally friendly building design should be taken as a 
holistic and interdisciplinary concept.    

In the second part of the thesis, the formation and content of green building concept 
are examined and, the two major rating systems in the world; the BREEAM and 
LEED rating systems are presented and a general evaluation on these systems is put 
forward.   

In the third part, recent independent and legitimate studies on sustainability, energy 
efficiency and ecological design in Turkey is evaluated and green building cases in 
Turkey is observed.  

In the fourth part, feasibility of rating systems in Turkey is observed and an 
assessment is made according to the encountered problems and the solutions 
proposed to these problems. In this part; adaptation of an international certificate 
system to Turkey and a new national certificate system are underlined in different 
sections. 

In the conclusion, an evaluation and proposal is formed for the development of the 
green building sector in Turkey. Considering the increasing potential of Turkey 
sugestions and primary studies are indicated.  
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1.  GİRİŞ 

Çevre konusundaki bilinçlenmenin son otuz yılın gündem konusu olduğunu 

söyleyebiliriz. Tüketim ağırlıklı toplum yapısı, enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, 

gözle görülür çevresel değişimler bu konudaki bilincin artmasına neden olmuşlardır. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Dördüncü Değerlendirme 

Raporu’nda, dünyada mevcut politika ve önlemlerle devam edildiği takdirde, 

2030’dan önce toplam sera gazı emisyonlarının 2000 yılı değerinin %25–%90 

üzerinde olacağını ortaya koymaktadır [1].   

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları ilk kez olarak ortaya atıldığı 

1972 İnsan ve Çevre konferansından, 1997 Kyoto Birleşmiş Milletler İklim Değişimi 

Çerçeve Konvansiyonu’na ve son olarak 2002 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi’ne kadar sürekli geliştirilmiş, ülkelerin devlet politikalarının önemli bir 

parçası haline gelmiştir [2]. Sürdürülebilirlik ve mimariye yansımaları başlı başına 

bir tez konusudur. Tez çalışması kapsamında sürdürülebilirlik kavramının mimariye 

yansımalarından “Yeşil Bina” kavramı ile bu kavramın standartlaşması ve ölçülebilir 

kılınması adına oluşturulan sertifikalı değerlendirme sistemleri incelenecek, bu 

konularda Türkiye’deki çalışmalar değerlendirilecektir. 

Tez çalışmasının ana amacı Türkiye’de kullanılacak bir yeşil bina değerlendirme 

sisteminin Türkiye’deki bölgesel, ekonomik ve sektörel koşullara adapte edilmesinin 

gerekliliğini ortaya koymak, bunun için de devlet destekli ve disiplinler arası 

çalışmaların koordineli ve belirli bir altyapı çerçevesinde oluşturulması gerekliliğini 

vurgulamaktır.  

Çalışmada ayrıca, dünyada ve Türkiye’de yeşil bina tasarımı ile ilgili çalışmalar 

tanıtılacak, yeşil bina, enerji verimliliği ve sertifikalandırma sistemleri konularında 

Türkiye için durum değerlendirilmesi yapılacaktır. Sertifika sistemlerinin Türkiye 

açısından değerlendirilmesi sonucu yeşil bina sektöründe yer alan aktörlere düşen 

görevlerin ortaya konması ve uygun modelin araştırılması hedeflenmektedir.  
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Tez çalışmasında sertifika sistemleri amaç değil araç olarak ele alınmaktadır ve yeşil 

yapı üretiminin koşutu olarak değerlendirilmemektedir. Tez kapsamında enerji 

verimli yapı ile yeşil yapının aynı kavramlar olmadığı vurgulanacak, çevre dostu 

yapı tasarımı bütünsel ve disiplinler arası bir kavram olarak ele alınacaktır. 

Tez çalışmasının ikinci bölümünün ilk kısmında ekolojik etiketlendirme 

sistemlerinin oluşum süreçleri ve yapıları incelenecektir. Tez kurgusunda ekolojik 

etiketlendirmenin binalar için karşılığı olarak değerlendirebileceğimiz sertifika 

sistemlerinden önce, ürün bazında etiketlendirme sistemleri ile ekolojik duyarlılığın 

bir pazar aracına dönüşmesinin sonuçlarından yeşil gösterme kavramlarına 

değinilmektedir. 

İkinci bölümün ikinci kısmında ise yeşil bina kavramının gelişimi, sürdürülebilir 

tasarım için çalışan uluslararası organizasyonlar ve dünyada kullanılan sistem ve 

standartların tanıtılması amaçlanmaktadır.  

İkinci bölümün üçüncü kısmında özellikle BREEAM ve LEED sertifikaları üzerinde 

durulmaktadır. Bu iki sertifika sistemi günümüzde Türkiye dahil uluslararası alanda 

da yaygın olarak kullanıldıkları için özellikle seçilmişlerdir. Bu bölümün amacı 

kaynaklara ulaşılabilirliğin zorluğu ve Türkiye için yeni bir konu alanı olması 

nedeniyle üzerinde yeterli sayıda araştırma oluşturulamamış BREEAM ve LEED 

sertifika sitemlerini tanıtmaktır. Geniş bir özet çalışmasının başka araştırmalara ve 

Türkiye için oluşturulabilecek değerlendirme yöntemlerine kaynak oluşturabileceği 

düşünülmektedir. 

İkinci bölümün son kısmında yeşil bina değerlendirme sistemlerinden BREEAM ve 

LEED’in karşılaştırılması ve sertifikalandırma sistemleri ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

Üçüncü bölümde sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve ekolojik tasarım konusunda 

son yıllarda ülkemizde yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

bölümde yer alan çalışmalar iki başlık altında incelenecektir. İlk olarak devlet 

tarafından yürütülen yasal faaliyetler ve uygulamalar çeşitli bakanlıkların yaptığı 

çalışmalar üzerinden tanıtılacaktır. Türkiye’deki kanun ve ilgili yönetmeliklerinin 

yeşil bina üretimi ve enerji verimliliği konusunda yeterli olup olmadığının 

incelenmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak çeşitli bağımsız kuruluşlar, sivil toplum 
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örgütleri ve üniversiteler tarafından yapılan çalışmalar incelenecektir. Son olarak da 

Türkiye’deki yeşil bina örnekleri değerlendirilecektir. 

Dördüncü bölümde; sertifika sistemlerinin Türkiye’de uygulanabilirliklerinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu inceleme; uluslararası sertifika sitemlerinin 

Türkiye’ye adaptasyonu ve Türkiye’ye özgü yerel bir sertifika sisteminin 

oluşturulması olarak iki bölümde incelenmiştir. Türkiye’ye adaptasyonun 

formasyonu,  karşılaşılan sorunlar ve öneri çözümler üzerinde durularak bir durum 

değerlendirmesi yapılması amaçlanmıştır. 

Tez çalışması sonucunda Türkiye’deki yeşil bina üretiminin gelişmesi için 

yapılabilecek çalışmalar üzerine genel bir değerlendirme yapılacaktır. Türkiye’nin 

gelişmekte olan potansiyelini ve özel koşullarını göz önünde bulundurarak ilk planda 

yapılması gereken çalışmalar ve öneriler belirtilmiş, konunun aktörlerine düşen 

görevler tanımlanmıştır.  
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2.  YEŞİL BİNA KAVRAMI VE SERTİFİKALI DEĞERLENDİRME 

SİSTEMLERİ 

2.1 Ekolojik Etiketleme ve Yeşil Gösterme 

Özellikle son yıllarda çevre bilinçli tüketimin yaygınlaşması sonucu ekolojik ürün 

pazarı hızla gelişmiştir. Ekolojik etiketlemenin çıkışını, çevre koruma konusunda 

devlet, üreticiler ve genel kamuoyunda artan küresel endişeye dayandırabiliriz.  

Genellikle gelişmiş ülkelerde ticari işletmelerin çevresel endişelerin bir pazarlama 

avantajına dönüştürülebileceğini fark etmeleriyle belirli ürünlerle ilgili “geri 

dönüşümlü”, “çevre dostu”, “enerji verimli” gibi çeşitli çevresel beyanlar ve iddialar 

ortaya atılmaya başlanmıştır. Bu çeşit sıfatlar, satın aldıkları ürünlerin çevreye 

verdiği zarardan rahatsızlık duyan belirli bir tüketicinin dikkatini çekmiştir. Bu 

etiketler üçüncü şahıslar tarafından oluşturulmuş bağımsız bir kurum tarafından 

verilmediği takdirde tüketici için yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir [3]. 

Bir şirketin çevresel eylemleri ya da bir ürün ya da hizmetin çevresel avantajları 

hakkında kullanıcıyı yanıltma eylemi" anlamına gelen "yeşil gösterme”1 faaliyetlerini 

anlamak ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek amacıyla danışmanlık ve 

araştırma hizmetleri veren çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Terrachoice adlı 

kuruluşun yaptığı araştırmanın sonuçları çarpıcıdır. Terrachoice, araştırma 

kapsamında 1028 adet ürünü incelemiş ve bu ürünlerin çevre konusunda toplam 1753 

iddiada bulunduklarını belirlemiştir. Araştırmaya göre 1028 üründen biri hariç 

hepsinin, Terrachoice tarafından oluşturulan kanıt göstermemek, belirsiz ifadeler 

kullanmak, yalan bildirimler yapmak gibi çeşitli "yeşil gösterme" suçundan en az 

birini işlemiş durumda olduğu belirtilmiştir [4].  

                                                 
 
1  “Yeşil gösterme” İngilizce “Greenwash” teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Çeşitli 
kaynaklarda “Yeşile boyama” olarak da kullanılmıştır. Tez kapsamında “Yeşil gösterme” olarak 
kullanılması uygun görülmüştür.  
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Genel olarak eko-etiketleme bir ürünün ya da servisin yaşam döngüsü çerçevesinde 

genel çevresel önceliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir hizmettir [5].  

Eko-etiketler ürünün göreceli çevresel kalitesi konusunda tüketiciyi bilgilendirmeyi 

sağlamaktadır. ISO’ya göre doğrulanabilir ve hatasız bilgi ileten, çevresel 

beyanlarında yanlış yönlendirme yapmayan ürünler veya servisler, çevre üzerindeki 

negatif etkiyi azaltır,  ürünlere olan arz ve talebin artmasını sağlar [3]. 

Şekil 2.1’de çeşitli ürünlerde görmeye alışkın olduğumuz geri dönüştürülebilir 

sembolünü ve sertifika veren önemli organizasyonları görmekteyiz. Şekil 2.2’de ise 

günümüzde ekolojik ürün etiketlerinin çeşitliliğini, farklı birçok ürün ve hizmette 

kullanıldığını görebiliriz. Ekolojik ürün ve hizmetlerin çeşitliliği konunun 

popülerliğini de ifade etmektedir. 

 

Şekil 2.1:  Geri dönüştürülebilir sembolü ve sertifika veren önemli organizasyonlar. 

 

Şekil 2.2: Yeşil ürün etiketleri çeşitliliğini gösteren şema. 
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Şekil 2.3’de görülen enerji verimliliği etiketi AB’nin oluşturduğu ve tüm elektrikli 

eşyalar için geçerli standart bir etikettir. Bugün Türkiye’de de tüm beyaz eşyalarda 

bu etiketi görmek mümkündür.  

                                           
Şekil 2.3: Ürünlerde enerji verimliliği etiketi 

Eko-etiketli birçok ürünle gündelik hayatımızda karşılaşmaktayız. Binanın da bir 

ürün olduğunu düşünür ve çevreye olan etkilerini göz önüne alırsak bir binanın 

çevreye duyarlı olarak inşa edildiği tüm dünyada tanınan bir sistemle belirlenmesinin 

güvenilirlik ve tercih edilebilirlik açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 

Birleşik Devletler Yeşil Yapı Konseyi USGBC’nin başkanlarından Michelle Moore 

alıcıların artan bir biçimde “yeşil gösterme” savları ile karşı karşıya geldiği bir pazar 

ortamında uluslararası tanınırlığı olan güvenilir sertifikaların büyük önem taşıdığını 

belirtmiştir [6]. 

2.2 Yeşil Bina Kavramının Gelişimi ve Sertifika Sistemlerinin Oluşum Süreci  

Yeşil bina kavramının tanımı, ortaya çıkış süreci ve yeşil bina üretimini destekleyen 

uluslararası organizasyonları ve çalışmalarını kısaca tanıtmanın sertifika sistemlerini 

değerlendirmede yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Sürdürülebilir bina; yaşam döngüsü süresince arazi seçimi, yerleşim, tasarım, 

konstrüksiyon, işletim, bakım ve yıkım süreçleriyle insan sağlığı ve çevre üzerindeki 

negatif etkileri azaltılmış, enerji, su ve malzemenin etkin olarak kullanımına 

odaklanmış bir tasarım sonucu ortaya çıkan üründür [7]. 

Sürdürülebilirlik; ekonominden kalkınmaya, tarımdan çevreye kadar her türlü 

konuyu kapsayan derin bir kavramdır. Yeşil bina teriminin daha çok bir etiketleme 

olarak kullanıldığını, sürdürülebilir bina kavramının ise daha geniş kapsamlı ifade 

edildiğini görüyoruz. Yeşil bina kavramı özellikle sertifikalandırma sistemleri ile 

özdeşleşmiş bir terim haline gelmiştir ve çoğu zaman enerji etkin bina ya da yüksek 

performanslı bina kavramları ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Tez kapsamında 

yeşil bina kavramı salt enerji verimliliği ya da sertifikalandırma ile sınırlı kalmayan 

son derece geniş kapsamlı bir kavram olarak ele alınmaktadır.  

Yeşil yapılar doğal ışık ve iyi bir iç mekan hava kalitesiyle kullanıcıların sağlığını ve 

üretkenliğini korur ve geliştirirken, yapım ve kullanım sırasında doğal kaynakların 

tüketimine duyarlıdır, çevre kirliliğine neden olmaz, yıkımından sonra diğer yapılar 

için kaynak oluşturur ya da çevreye zarar vermeden doğadaki yerine geri döner [2]. 

1930’larda özellikle Amerika’da yeni bina teknolojileri kentsel çevreyi oldukça 

değiştirmiştir. Yapay havalandırma sistemlerinin icadı, strüktürel çeliğin ve reflektif 

camın kullanımının artmasıyla HVAC sistemleri ile ısıtma ve soğutma yapılan 

yapılarda hızlı bir artış olmuştur [7]. Cassidy’e göre; “Savaş sonrası ekonomik 

patlama ve Amerika’da fosil yakıtların ucuz olması ile birlikte çelik ve cam 

strüktürlü yüksek yapılar Amerikan şehirlerinin tasarım ikonu haline gelmiştir” [7]. 

1973 yılındaki OPEC’in petrol ambargosu ve buna bağlı enerji krizi fosil yakıtlara 

alternatif kaynaklar arama çalışmalarını hızlandırmıştır. 1987’de Birleşmiş Milletler 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu sürdürülebilir kalkınma kavramını gündeme 

getirmiştir. Yayınlanan raporda sürdürülebilir kalkınma; “Bugünün gereksinmelerini, 

gelecek nesilleri, kendi gereksinmelerini karşılama olanağından yoksun bırakmadan 

karşılayarak kalkınma” olarak tanımlanmıştır [8]. 

1992’de Rio de Jeneiro’da 178 ülkenin katılımı ile gerçekleşen Birleşmiş Milletler 

Çevre ve Kalkınma konferansında çölleşmeyle mücadele, iklim değişikliği ve 
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biyolojik çeşitlilik ile ilgili “Gündem 21”2 isimli bir bildiri yayınlanmıştır. Gündem 

21 global, ulusal ve yerel organizasyonlar ya da hükümetler tarafından uygulanacak, 

insanın çevreye etkisinin olduğu her alanı kapsayan geniş kapsamlı bir eylem 

planıdır. Rio Çevre ve Kalkınma Deklerasyonunda sürdürülebilirliği destekleyen 

birçok uluslararası antlaşmaya imza atılmıştır [8]. 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üye ülkelerin imzasına açılmış olup bu 

sözleşme ile gelişmiş ülkelere, 2000 yılında sera gazı emisyonlarını 1990 düzeylerine 

indirme yükümlülüğü getirilmiştir [7]. 

1997 yılında Kyoto’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Konvansiyonu’nun üçüncü toplantısında hava kirliliğini azaltma ve sera gazı salınımı 

ile ilgili 2012 yılına kadar bağlayıcı hedefler konulmuştur. 

2002 tarihinde Johannesburg’da gerçekleşen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi’nde Gündem 21 ve Rio Deklerasyonu’ndaki prensipler ve taahhütlerin 

yeniden üzerinde durulmuş, yeni stratejiler geliştirilmiştir [9]. 

Bütün bu oluşumlara paralel olarak sürdürülebilir tasarım olarak baktığımızda 1993 

yılında Chicago’da düzenlenen Uluslararası Mimarlar Birliği Konferansının önemli 

bir rol oynadığını söyleyebiliriz. “Dönüm Noktasındaki Mimarlık” konferansı bugün 

yeşil bina hareketinde önemli bir nokta olarak kabul edilmektedir [7]. 

Yeşil bina endüstrisi 90’lı yıllardan sonra hızla gelişmiş ve birçok örnek proje 

üretilmiş, araştırmalar yapılmıştır. 

Günümüzde sürdürülebilir mimarlık adına yeşil bina kavramı bir adım ileri 

götürülmüş, sıfır karbon ve sıfır enerji yapılar tartışılmaktadır. Bugünün 

teknolojisiyle ideal bir durum olarak gösterilen karbon salınımı sıfır ya da ihtiyacı 

olan tüm enerjiyi kendi üreten yapılar İngiltere’de devlet politikası hedefi haline 

gelmiştir. RIBA Sürdürülebilirlik Komitesi başkanı Bill Gething’in belirttiğine göre 

sıfır karbon yapı; 2013’de tüm kamu finansmanlı konutlar, 2016’da tüm yeni ev ve 

okullar, 2018’de tüm kamu binaları, 2050’de tüm mevcut binalar için şart 

koşulacaktır [10]. Sıfır karbon yapılar yaşam döngüsü boyunca tüm enerjilerini 

kendileri üretmekte ve karbon salınımı yaratmamaktadır. İngiltere’de Citu firması 
                                                 
 
2  “Gündem 21”; BM Çevre ve Kalkınma konferansında  yayınlanan “Agenda 21” bildirisinin çevirisi 
olarak kullanılmıştır. 
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tarafından gerçekleştirilen Leeds Yeşil Ev Projesi ürettiği enerjiden daha azını 

harcayarak kalan enerjisini İngiltere Elektrik İdaresi’ne vermektedir. Yapı bu 

özelliğiyle karbon negatif olarak değerlendirilmektedir [11].  

Günümüzde yapı sektörü doğadan elde edilen ham maddenin %50’sini kullanır, 

küresel enerjinin %40’ını ve suyun %16’sını tüketirken oluşan atıkların da 

%50’sinden sorumludur [2]. Enerji tüketim verilerinin ulaşım, endüstri 

sektörlerinden bile fazla olması düşündürücüdür.  

Binaların çevreye verdiği zararlı etkileri azaltmak amacıyla son otuz yılda 

sürdürülebilir bina üretimini ve buna bağlı sektörleri destekleyen bağımsız kar amacı 

gütmeyen, üçüncü kişiler tarafından yürütülen ve çok katılımlı birçok organizasyon 

oluşmuştur. 

Sertifika sistemleri oluşturan bağımsız organizasyonlar dışında Birleşmiş Milletler 

Çevresel Programı UNEP, sürdürülebilir kalkınma departmanı UNDP, Avrupa 

Birliği dahilinde Ulaşım ve Enerji Direktörlüğü, Sürdürülebilirlik Araştırmaları, 

Enerji Sistemleri Direktörlükleri, IES Çevresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü’nün 

yayınladıkları araştırmalar, pilot uygulamalar ve devletler üstü geliştirdikleri 

stratejilerle sürdürülebilir dünya oluşturmaya katkıda bulunmaktadırlar.  

Amerika’da Clinton İklim Girişimi, Al Gore tarafından desteklenen İklim Koruma 

Birliği, Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından oluşturulan Energy Star gibi çeşitli 

oluşumlar bulunmakta ve çalışmalar yapmaktadırlar. 

Tüm bu oluşumların dışında uluslararası çevresel standartlar oluşturmak adına çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır. 

Amerikan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Mühendisleri Derneği (ASHRAE) 

tarafından oluşturulan mekanik standartların çıkış noktası sürdürülebilir bir üretim 

için sürdürülebilir standartlar üretmektir. ASHRAE standartları Amerikan çıkışlı 

sertifika sistemlerinin gönderme yaptığı standartlardır ve aktif güneş ısıtması, güneş 

kolektörleri, kullanıcı iç hava kalitesi gibi kriterleri sürdürülebilir yapı tasarımında 

kullanılmaktadır [12]. Özellikle ASHRAE 90.1 Yapılar İçin Enerji Standartları 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

CEN (Avrupa Standartları Enstitüsü)’nin 2005’de oluşturduğu CEN/TC 350 Bina 

Üretiminde Sürdürülebilir Standartlar; yeni ve mevcut binalarda sürdürülebilir 

yaklaşımların değerlendirilmesi ve inşaat ürünlerinin çevresel beyanları ile ilgili 
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standartlar belirlemiştir [13]. Avrupa Birliği çerçevesinde bu standartlara 

uyulmaktadır. 

Uluslararası standartlar olarak baktığımızda; ISO’nun çıkarttığı 14000 Çevre 

Yönetim Sistemi Standartları serisi; hem işletmeler hem de ürünler için çevre 

faaliyetlerinin analiz edilmesi, etiketleme, denetleme ve yönetme sistem ve araçlarını 

kapsamaktadır. ISO 14020 Çevre Yönetimi-Çevre ile ilgili Etiketlemenin Temel 

Prensipleri, ISO 14021 Çevresel etiketler ve çevre ile ilgili iddiaların beyanı ile ilgili 

standartlar belirlemiştir [14]. ISO 14021, ürünlerle ilgili ifadeler, semboller ve 

grafikler dahil olmak üzere tek taraflı beyan edilen çevresel iddialara ilişkin şartları 

kapsar. Bu standartlar TS EN ISO 14020 ve standartlar TS EN ISO 14021 olarak TS 

standartlarına da girmeye başlamıştır. 

ISO’nun 2007’de çıkarttığı ISO 21930 standartları binalarda sürdürülebilirlik ve 

inşaat malzemelerinin çevresel deklarasyonu standartları; inşaat işlerinin çevresel 

etkilerinin genel prensip ve çerçevesini belirler, inşaat ürünlerinin çevresel beyanları 

için binanın yaşam döngüsü boyunca dikkate alınması gereken bir çerçeve oluşturur 

[14]. 

4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 

Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC), Avrupa’da hem mevcut hem 

de yeni yapılacak binalarda enerji performansı değerlendirmesine ilişkin belirli 

standartlar ve ortak bir yöntem getirmenin yanı sıra, düzenli bir denetim ve 

değerlendirme mekanizması kurarak, binalarda enerjinin daha verimli 

kullanılmasının sağlanmasını amaçlamaktadır. 2010’a kadar enerji tüketiminde 

%22’lik bir azalma hedeflenmektedir. Direktif ile enerji performans değerlerini 

gösterecek en fazla 10 yıllık geçerliliğe sahip olacak biçimde binalara sertifika 

verilmesi şartı getirilmiştir. Enerji etkinliği ve çevresel etki olarak iki ayrı sertifika 

düzenlenmiştir. Bu sistem Türkiye’de de AB uyum çalışmalarının parçası olarak 

uygulanmaya başlanacaktır.  

Direktif kapsamında; binaların bütüncül enerji performansını hesaplamak için 

kullanılacak ortak bir metodoloji, yeni binalar için minimum enerji performansı 

şartları, yenilenecek mevcut büyük ölçekli binalar için minimum enerji performansı 

şartları, binalara enerji sertifikası uygulaması, sıcak su kazanları ve iklimlendirme 

sistemlerinin düzenli denetimi ile ilgili esaslar yer almaktadır. Şekil 2.4’de İngiltere 
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ve Galler için hazırlanmış enerji verimliliği ve çevresel etki sınıflarını belirten 

etiketler gösterilmiştir. 

  

Şekil 2.4: AB enerji etkinliği ve çevresel etki sertifikaları 

Avrupa Birliği’nin bir diğer çalışması olan Yeşil Bina Programı (GBP) 2004’de 

çalışmalarına başlamış ve 2005-2006 yıllarında altyapı ve pilot uygulama çalışmaları 

gerçekleştirmiştir. Programın ana amacı; konut dışı projelerde enerji verimliliğini ve 

yenilenebilir enerjilerin entegrasyonunu arttırmak olarak belirtilmiştir. Enerji ile ilgili 

belirlenen kriterlere uyan yapılara veya şirketlere “Yeşil Bina Ortağı” olma hakkı 

verilmektedir. Bunun için yapının enerji denetlemesi yapılır, sonrasında enerji 

etkinliğini arttırmak amacıyla bir aksiyon planı hazırlanır, bu plan AB komisyonu 

tarafından onaylanır, son aşamada aksiyon planı uygulanıp bir rapor halinde 

komisyona sunulur. Aksiyon planında enerji verimliliği ile ilgili konular; bina 

kabuğu, sürdürülebilir ısı konforu, ısıtma, kojenerasyon sistemleri, gün ışığı ile sıcak 

su ve ısıtma, havalandırma, aydınlatma, ofis ekipmanları, genel kıyaslama kriterleri 

altında değerlendirmeye alınmıştır.  

Amerika’da 2006’da oluşturulan performanslı yeşil bina tasarımına yönelik 189 

Standartları,  karşılanması gereken minimum kriterleri bir strüktür altında toplar ve 

ön koşul niteliğinde ifade eder. Burada amaç sertifika alacak projelerde ve bağımsız 

yeşil bina üretiminde temel olarak bu standartların kullanılmasıdır. ASHRAE, 

USGBC ve IESNA’nın birlikte oluşturduğu bu standartlar sertifika sistemlerinden 

bağımsız olarak çalışmakta ve temel prensipleri belirlemektedir. Zorunluluk 
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niteliğindeki standartlar bina kodları belirleyicileri danışmanlığında oluşturulmuştur. 

LEED gibi özel sertifika sistemlerinin bu standartları temel almasının amaçlanması 

dışında daha geniş bir perspektifle yeşil bina üretiminde bu standartları tabana 

yaymak amaçlanmaktadır [15]. 

Yukarıda incelenen standartlarda enerji verimliliği konusu ağırlıktadır. Yeşil bina 

oluşumunda enerji verimliliği, tasarım kriterlerinden yalnızca biridir. Enerjinin 

verimli kullanımı, binanın kendi enerjisini üretmesi yeşil bina kriterlerinin önemli bir 

kısmını oluşturmakla birlikte, sera gazı salınımını sıfıra indirmek, atık yönetimi, geri 

dönüşümlü malzeme kullanımı, arazi yerleşimi gibi kriterler bir bütün olarak 

algılanmalıdır.   

Bir binanın çevresel performansı o binanın yeşil bina olmasını sağlayan görünen ve 

görünmeyen kriterlerin her ikisini de sağlamasıyla ölçülmelidir. Görünür yeşil 

metotlar (fotovoltaik paneller, yeşil çatılar vb.) bina üzerinde net bir biçimde 

algılanabilirler, bunun yanında enerji verimliliği, kaynakların efektif kullanımı, 

binanın çevre ve insan üzerindeki etkileri gibi görünür olmayan kriterler çok daha 

önemlidir ve ancak bir ölçme sistemi ile belirlenebilirler [16]. Sertifika sistemleri bu 

ihtiyacı karşılamaktadırlar.  

Yeşil bina sertifika sistemleri, bina bazındaki projelerin çevre üzerindeki etkilerini ve 

doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını ortaya çıkarmada ölçülebilir bir 

referans sağlamaya çalışan bir tür derecelendirme sistemi olarak tanımlanabilir [17]. 

Sertifika sistemlerinin bir binayı yeşil yapan kriterlerin tanımlanması adına önemli 

başarıları olduğunu söyleyebiliriz. Sertifika alan bir binanın ne derecede ve hangi 

bakımdan yeşil olduğunu bilmemiz mümkün olmaktadır. USGBC Yönetim Kurulu 

Üyesi Mark MacCracken’in belirttiği üzere sertifika sistemleri; yeşil binayı bir 

kavram olmaktan çıkarıp gerçeklik kazandırmıştır. Sistemlerin pazarlamadaki 

başarıları sonucu yeşil bina kavramının tanınması ve yaygınlaşması da oldukça 

önemlidir.  

İngiltere’de 1926 yılında konutların iyileştirilmesi için devlet tarafından kurulan Bina 

Araştırma Enstitüsü (BRE); bina bazındaki araştırmaları teşvik amacıyla hizmet 

veren, İngiltere’de yerel kodların ve standartların oluşmasında aktif rol oynayan bir 

kuruluştur. 1997 yılında özelleştirilen ve bina sektörü tarafından desteklenen kar 
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amacı gütmeyen, bağımsız bir organizasyondur. 1990 yılında BRE’nin oluşturduğu 

çevresel değerlendirme yöntemi BREEAM sertifika sistemlerinin ilkidir [19]. 

Amerika’da ise 1993 yılında binaların tasarım, inşa ve işletimleri sırasında 

sürdürülebilirliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan bağımsız ve kar amacı 

gütmeyen USGBC kurulmuş ve 1998 yılında LEED sertifika sitemini oluşturmuştur 

[20]. 

İlk çıkışlarında daha prestijli ve büyük bütçeli projelerde uygulandıklarını 

gördüğümüz sertifika sistemleri günümüzde birçok ülkede devlet politikaları ile 

teşvik edilmekte ve bu da sertifika almayı bir gereklilik haline getirmektedir. 

Kaliforniya eyalet yasaları tüm kamu binalarının ve okulların yeşil olmasını ve 

minimum LEED sertifikası standartlarını sağlamasını şart koşmuştur [18]. 

İngiltere’de ise tüm konutlar ve devlet desteği ile yapılacak tüm okullarda BREEAM 

sertifikası alınması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca devlet dairelerinde yapılacak 

her türlü yenileme ve ek yapının BREEAM sertifikası alması zorunluluğu da 

bulunmaktadır.  

Çizelge 2.1’de belirtildiği üzere İngiltere çıkışlı BREEAM,  Amerika çıkışlı LEED, 

Kanada çıkışlı fakat uluslararası bir sistem olarak kendini tanımlayan SBTOOL, 

Hong Kong’da kullanılan HK-BEAM, Avustralya’da kullanılan GREEN STAR, 

Japonya’da kullanılan CASBEE gibi birçok yeşil bina değerlendirme sistemi 

bulunmaktadır. WGBC (Dünya Yeşil Bina Konseyi) üyesi ülkelerin büyük oranda 

kabul ettiği BREEAM, LEED, CASBEE ve GREEN STAR olmak üzere dört sistem 

dikkati çekmektedir. Çizelge 2.1’de çeşitli ülkelerde kullanılan çevresel 

değerlendirme metotları özetlenmektedir.  
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Çizelge 2.1: Dünyada yaygın kullanılan yeşil bina değerlendirme 
sistemleri.

 

2.3 Dünyada Uygulanan Başlıca Sertifika Sistemleri: LEED ve BREEAM 

Bu bölümde İngiltere ve Amerika çıkışlı olmalarına rağmen dünyanın çeşitli 

bölgelerinde yaygın olarak kullanılan yeşil bina değerlendirme sistemleri olan 

BREEAM ve LEED’in ayrıntılı olarak tanıtılması amaçlanmıştır. Türkiye’de bu 

konudaki çalışmaların henüz yeni olması nedeniyle tez çalışmasının bu kısmında 

sertifika sistemlerini tanıtıcı ayrıntılı biz özet yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca 

bu iki sistemin Türkiye için oluşturulabilecek adaptasyonlar veya Türkiye’ye özgü 

yeni bir sertifika sistemi için temel oluşturabileceği düşünülmektedir. Sistemler genel 

olarak üç ana çerçeve altında incelenecektir. İlki sistemlerin yapısı ve hedefleri,  
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ikincisi sertifikalandırma yöntemi ve kategorileri, üçüncüsü değerlendirme 

kriterleridir. Değerlendirme kriterleri bir sonraki bölümde yapılacak karşılaştırma 

için ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

BREEAM ilk geliştirilen ve diğer sistemlere temel teşkil eden sistem olmasından 

dolayı ilk inceleme konusu olarak seçilmiştir. İkinci olarak Amerika çıkışlı olmasına 

rağmen büyük bir ticari başarı yakalamış ve birçok bölgede kullanılan LEED sistemi 

incelenecektir. 

2.3.1 BREEAM yapısı ve hedefleri 

Bina Araştırma Kurumu (BRE) İngiltere’de faaliyet gösteren bina endüstrisine çevre 

koruma ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili destekleyici metotları araştırarak bilgi 

sağlayan devlet destekli bağımsız bir kuruluştur [21]. BREEAM (Bina Araştırma 

Kurumu Çevre Değerlendirme Yöntemi), BRE’nin bağımsız uzmanlarla birlikte 

çalışması sonucu ilk olarak 1990 yılında oluşturulan ve hala en geniş kullanımlı olan 

çevresel değerlendirme yöntemidir [22]. İngiltere’deki yapı sektörü, iş çevresi ve 

devletin desteğini alması sistemin etkinliğini arttırmaktadır [23]. 

1998 yılında ilk olarak İngiltere’de ofis ve konut yapılarını kapsayan iki versiyon 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Versiyonlar İngiltere inşaat yönetmelikleri ile 

paralel olarak sürekli güncellenmekte ve çeşitli bina tiplerine uygulanacak şekilde 

genişletilmektedir. Son olarak 2008 yılında BREEAM 2008 versiyonu çıkartılmıştır 

[19]. 

İngiltere’de BREEAM’in oluşturulmasından sonra çoğu ülke sertifika sistemlerinin 

yerel düzenlemeler, iklimsel koşullar ve tedarik zincirine uymasını sağlamak için 

kendi sertifika sitemlerini geliştirmişlerdir [16]. 

Sistemin amacı hangi bina performanslarının kontrol edildiği ve geliştirildiğini 

belirlemek amaçlı bir çevresel kriterler listesi oluşturmaktır. Crawley ve Aho’ ya 

göre sistem bina sahiplerini ve profesyonelleri yapılan inşaatta hangi çevresel 

konuların dikkate alındığı konusunda başarılı bir şekilde uyarmaktadır [24]. 

BRE’ye göre BREEAM’in amaçları; yapıların çevre üzerindeki negatif etkisini 

azaltmak, binaları çevresel avantajları ile tanınır kılmak, kanunlarda belirtilenlerin 

üzerine çıkan kriter ve standartlar belirlemek, inşaat pazarını binaların çevresel 

etkilerini minimize edecek yaratıcı çözümler üretmeye teşvik etmek, sürdürülebilir 
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binalara olan talebi arttırmak, bina sahiplerinin, kullanıcıların, tasarımcıların ve 

işletimcilerin çevre üzerindeki etkisi azaltılmış binalara karşı bilinçlenmesini 

sağlamak, düzenlemelerin kurumsal çevre hedeflerine doğru ilerleme göstermelerini 

sağlamaktır [25]. 

2.3.2 BREEAM Değerlendirme yöntemi ve sertifika kategorileri 

Değerlendirmeler BRE tarafından özel bir eğitim ve sınav sonrası bu hakkı kazanmış 

BREEAM değerlendirme uzmanları tarafından yapılır. Önce projenin hangi 

kategoriye ait olduğu belirlenir sonra hangi aşama için sertifika alacağı belirlenir. 

BREEAM sertifikası; projenin Tasarım, Konstrüksiyon Sonrası ya da Yönetim ve 

Operasyon aşamalarında alınabilir.  

BREEAM sertifika kategorileri yaygın görülen bina tipleri üzerinden 

oluşturulmuştur. Her binaya sertifika verilebilir.  

Breeam Sertifika Kategorileri;  

 Ekolojik Konutlar 

 Adliye Binaları 

 Eğitim Binaları 

 Endüstriyel Binalar 

 Sağlık Yapıları 

 Ofis Yapıları 

 Alışveriş Merkezleri 

 Çoklu Konaklama (Yurtlar, huzur evleri) 

 Özel “Bespoke” 

 Uluslararası olarak belirtilmiştir. 

Uluslararası kategoride İngiltere dışındaki yapılar değerlendirilmektedir. Talep 

olduğu sürece BREEAM şemaları spesifik ülke veya bölgeler için 

uyarlanabilmektedir. Uluslararası versiyonda Körfez ve Avrupa Bölgeleri için 

oluşturulmuş iki kategori bulunmaktadır. Kriterler ya da ağırlıkları; iklim, doğal yapı 

gibi çevresel kriterler, konstrüksiyon ve üretim yöntemleri, yerel ürün ve materyaller, 

yerel kod ve standartlar ile uygulama teknik şartnamelerine göre 
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farklılaşabilmektedir [25]. Standart tiplerin dışında Bespoke-Özel kategorisinde farklı 

projeler değerlendirmeye alınabilmekte, kriterler bina türüne özgü 

belirlenebilmektedir [23]. 

Kategori belirleme ve kayıt işlemlerinden sonra sertifika sürecinin lisanslı bir denetçi 

tarafından yürütülmesi zorunludur. Proje bu uzman tarafından denetlenir ve 

değerlendirme raporu BREEAM’e sunulur [23]. 

Yapı, çeşitli performans kriterlerine göre değerlendirilir. Bu kriterlerden alınan 

puanlar önceden bölgelere göre belirlenmiş ağırlık katsayıları ile çarpılır ve sonuç 

puanı elde edilir. Anketler ve bilimsel çalışmalar sonucu bölgesel farklılıklara göre 

belirlenen ağırlık katsayıları sistemin uluslararası adaptasyonunu kolaylaştırmaktadır. 

İlgili kategorideki projeler değerlendirme kriterlerinden aldıkları sonuç puanına göre; 

Geçer, İyi, Çok İyi, Mükemmel, Seçkin olmak üzere birden beşe kadar aralıkta 

derecelendirilir [25].  

2.3.3 BREEAM değerlendirme kriterleri 

BREEAM; yapıları;  

 Yönetim 

 Sağlık ve konfor 

 Enerji 

 Ulaşım 

 Su 

 Malzeme 

 Atıklar 

 Arazi kullanımı ve ekoloji 

 Kirlilik olmak üzere dokuz ana kriter ve bunların alt kriterleri çerçevesinde 

incelemektedir [19].  

Değerlendirme kriterleri BREEAM Office 2008 Issue 2.0 üzerinden ayrıntılı olarak 

incelenecektir.  
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2.3.3.1 Yönetim 

Yönetim ana kriterinde bina işletmesinin; sistemleri devreye alma, bakım, izleme ve 

gelişmeye yönelik hedefleri belirleme açısından bina performansına önemli etkisi 

olduğu belirtilmiştir. BREEAM’e göre efektif bina operasyonu; sistemleri devreye 

almada tecrübe, üst düzey yönetimde uygulanacak politikalar, efektif kullanım ve 

bakım rehberleri, operasyonel çevresel işletim sistemi gerektirir [19]. 

Sistemsel devreye alma “Comissioning”3 

Sistemleri devreye alma alt kriterinde bina servislerinin kullanıcı konfor koşullarına 

ve belirtilen teknik özelliklere uygunluğunun bir uzman tarafından kontrol edilmesi 

istenmektedir. Uzman denetçi sistemlerin tasarım, uygulama, montaj, test ve devreye 

alma aşamalarından sorumludur. Uzman; mekanik ve doğal havalandırma, bina 

işletim sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, mikrobiyolojik güvenlik, soğutma 

sistemleri ve depolarını denetler. İlk hizmetten minimum 12 ay sonra tam kapasite 

kullanım sonucu ilgili sistemlerin tekrar kontrol edilmesi durumunda ek kredi 

alınabilmektedir. 

Çevreye saygılı inşaat 

Bu kriterde İngiltere’de uygulanan CCS standartlarına uygun bir inşaat planı 

hazırlanması ve bu plana uyulması istenmektedir. CCS standartlarının üzerinde bir 

arazi yönetimi yapılmış ise ek bir kredi daha alınabilir. CCS standartları; hassasiyet, 

çevresel farkındalık, saha temizliği, iyi komşuluk ilişkileri, bakım, güvenlik, 

sorumluluk ve mesuliyet kriterlerine göre değerlendirme yapmaktadır. Bu sistemin 

kullanılamadığı bölgelerde belirtilen listelerdeki kriterlere göre projeye özel bir arazi 

yönetim planı oluşturulmalıdır. 

İnşaat sahası etkileri 

Sahadaki çalışmalar, sahaya ulaşım ve nakliyat sırasında oluşan CO2 miktarının, 

enerjinin ve tüketilen su miktarının ölçülmesi, raporlanması ve bu konuda hedeflerin 

belirlenmesi, saha çalışmasında oluşan toz nedeniyle oluşan hava ve su kirliliğinin 

önlenmesi, ana yüklenicinin çevreye duyarlı malzeme kullanması ve çevre yönetim 

                                                 
 
3  “Commissioning” kavramının Türkçe karşılığı çeşitli kaynaklarda sistemi devreye alma, işletmeye 
alma, devreye sokma olarak tanımlanmış;  tez kapsamında “sistemsel devreye alma” olarak 
kullanılması uygun görülmüştür. 
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planının olması, kullanılacak tüm ahşapların legal, en az %80’inin çevre dostu olması 

kriterlerinden gerçekleştirilen kriter sayısına göre puan alınmaktadır. 

Bina kullanıcı rehberi 

Bu kriter kiracı ve kullanıcıyı ilgilendiren konuları, işletim ve binanın çevresel 

etkilerini içeren basit bir rehber hazırlanmasını istemekte ve tariflemektedir 

Güvenlik 

İlgili birimlerce projenin tasarım aşamasında güvenlik senaryosunun oluşturulması 

ve önerilerin bina tasarımına yansıtılmasını kapsamaktadır. 

2.3.3.2  Sağlık ve konfor 

Sağlık ve konfor ana kriterinde; içinde yaşanılan veya çalışılan binanın 

performansının yaşam kalitesini etkilediği belirtilmiştir. BREEAM bu alanda ısıtma, 

aydınlatma, hava kalitesi gibi çevresel etkenlerin kullanıcı kontrolünde olmasını 

önermektedir. [27-30]. 

Günışığı 

Bu kriter zemin alanının kullanılan kısmının en az %80’inin günışığı almasını 

belirtmektedir. Mekan derinlikleri, gün ışığı faktörleri, pencere boyutları, yansıtma 

katsayıları ile ilgili standartlar belirtilmiştir. 

Dış mekan ile görsel temas  

Bu kritere göre özellikle ofis binalarında göz yorgunluğu ve monotonluğu 

engellemek amacıyla her kullanıcının dış mekan ile göz ilişkisi kurması 

sağlanmalıdır. 

Kamaşma kontrolü 

Parlama ve kamaşmayı önlemek adına projede gerekli gölgeleme sistemlerinin 

tasarlanması ve bunların kullanıcı kontrolünde olmasını belirtmiştir. 

Yüksek frekanslı aydınlatma 

Bu alt kriterde yüksek frekanslı aydınlatma kullanarak flüoresandan kaynaklanan 

titremenin engellenmesi istenmektedir. 
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İç ve dış aydınlatma seviyeleri 

İç ve dış aydınlatmanın görsel performans ve konforu sağlayacak optimum şekilde 

tasarlanması gerektiğini belirtmiştir. CIBSE standartlarında belirtilen değerlere 

uygun tasarım ve uygulama yapılması istenmektedir. 

Aydınlatma bölgeleri ve kontrolü 

Bu kritere göre binanın gerekli her bölümünde aydınlatma için bölgeleme yapılmalı 

ve aydınlatma sistemleri kullanıcı kontrolünde olmalıdır. Bölgelemenin kriterleri 

belirtilmiştir. 

Doğal havalandırma potansiyeli 

Bu kriterde; binalarda mümkün olduğunca doğal havalandırma kullanmak, mekanik 

havalandırma yapılan mekanlarda da sistemde esneklik sağlayarak doğal 

havalandırma da yapılabilmesini sağlamak istenmektedir. Kullanıcı kontrolünde bir 

doğal havalandırma stratejisi geliştirmek, temiz hava girişi sağlamak ve çapraz 

havalandırma ile sirkülasyon sağlamak önerilmiştir. 

İç hava kalitesi 

İç hava kalitesini arttırmak amacıyla temiz hava girişleri egzoz çıkışlarından ve 

kirlilik olan yerlerden uzakta konumlanmalıdır. Doğal ve yapay havalandırmalı 

binalarda temiz hava girişinin konumu ile ilgili standartlar belirtilmiştir. 

Uçucu organik bileşikler 

Projede kullanılan tüm malzemeler; döşeme ve tavan kaplamaları, duvar panelleri, 

halılar, boya ve cilalar; düşük emisyonlu uçucu organik bileşenli (VOC) olmalıdır. 

Malzemelerle ilgili EN standartları belirtilmiştir. 

Isıl konfor 

Tasarım aşamasından başlayarak binanın hizmet tipine, kullanıcı sayısına vb. göre 

belirlenen ısıl konfor değerleri sağlanmalı ve korunmalıdır. 

Isıl bölgeleme 

Bina içinde farklı kullanımlara uygun bir ısıl bölgeleme yapılması ve kullanıcı 

kontrolünün sağlanması belirtilmiştir. 

 



 
 22

Bakteriyel kirlenme 

Su ve havadan kaynaklanan bakteri oluşumunun engellenmesi belirtilmiştir. 

Özellikle lejyoner bakteri olarak bilinen ve zatürreye yol açan bakterinin oluşmaması 

için gerekli önlemler ve uyulması gereken standartlar belirtilmiştir. 

Akustik performans 

Binanın kullanım amacına göre belirlenmiş akustik performansı sağlaması, kapalı 

ortam gürültü düzeylerini aşmaması için standartlar belirtilmiştir. Bu kriter ayrıca 

akustik olarak özel tasarlanması gereken alanlarla diğer alanlar arasında uygun ses 

izolasyonlarının yapılmasını istemektedir. 

2.3.3.3 Enerji 

Enerji ana kriteri; bina işletiminden ve inşasından doğan CO2  toplam emisyonlarını 

düşük enerjili aydınlatma, ölçülebilen sistemler, A enerji sınıfında ürünler ve başarılı 

bir enerji yönetimi ile azaltmayı amaçlamaktadır [27-30]. 

CO2  emisyonlarının azaltılması 

Binanın inşaat ve işletim sistemlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarının belirtilen 

değerlerde olmasını istemektedir. Bina tiplerine göre belirlenmiş AB direktifinde de 

belirtilen EPC standartlarındaki değerlere uygunluk aranmaktadır. Bu kriterde bina 

lisanslı enerji denetçileri tarafından çeşitli simülasyonlarla test edilir ve enerji sınıfı 

belirlenir. 

Genel ve kullanıcı enerji kullanımının ölçülmesi 

İki ayrı kriter olarak belirtilen maddelerde; kullanımdaki temel sistemlerin ve 

kiracının enerji tüketiminin ayrı ayrı ölçülmesi için bağımsız bir ölçme sisteminin 

yerleştirilmesi istenmektedir. Isıtma, sıcak su, nem alma, soğutma, fanlar ve 

aydınlatma ile varsa bunların dışındaki ana sistemler ölçülmelidir. 

Dış mekan aydınlatması 

Dış mekan aydınlatma elemanlarının enerji verimli elemanlar olarak seçilmesi 

gerektiğini belirtir. Aydınlatma elemanlarının kullanım amacına göre aydınlatma 

değerleri belirtilmiştir. Tüm aydınlatmaların gün ışığı sensörlü olması istenmektedir. 
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Düşük ya da sıfır karbon teknolojileri 
 
Bu kriter, enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün yerel yenilenebilir kaynaklardan 

sağlanmasını hedeflemektedir. Bunun için yakın bölgeden sağlanan düşük ya da sıfır 

karbonlu enerji kaynaklarının fizibilite ve uygulamasına ilişin bir çalışma 

istenmektedir. Bu uygulamanın sonucunda binanın CO2 emisyonunu %10-%15 

arasında azaltılması durumunda farklı krediler alınabilmektedir. Bunun dışında 

binaya elektrik sağlayan sistemlerin elektrik enerjisinin %100’ünü yenilenebilir 

kaynaklardan elde etmesi durumunda ek kredi alınır. 

Diğer alt kriterlerde; bina çeperlerinden hava sızmasının engellenmesi için gerekli 

izolasyonların yapılması için kredi verilmektedir 

Asansör, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, soğuk hava depoları gibi sistemlerde 

enerji verimliliği yüksek ekipmanlar kullanılması gerekliliği belirtilmiş ve her bir 

kritere uygun standartlar sağlanması durumunda kredi verilmektedir. 

2.3.3.4 Ulaşım 

Bu ana kriterde; binaya ulaşım sırasında oluşan CO2 toplam emisyonunu azaltmak 

amaçlanmıştır. 

Toplu ulaşım sağlanması 
 
Belirtilen ulaşılabilirlik indeksi ve buna uygun hesaplama metotlarına göre bu 

kriterden 1-3 arası kredi alınabilmektedir. Ulaşılabilirlik indeksi; binanın girişinden 

ilk toplu ulaşım noktasına olan mesafeye, toplu ulaşımın cinsine, binaya saatte kaç 

servis aracının uğradığına göre belirlenmektedir. 

Hizmet tesislerine yakınlık 

Market, bankamatik, postane gibi hizmet noktalarına 500m’den daha uzak olmama 

şartı aranmaktadır. 

Bisiklet tesisleri 

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla güvenli ve belirtilen sayıda bisiklet park 

alanı, duş ve soyunma odaları tesis edilmesi şartı aranmaktadır. 

Bisikletçi ve yaya güvenliği 

Bina çevresinde yeterli alan olan projelerde bisiklet ve yaya yollarının güvenliği, 

boyutları ile ilgili standartları belirtir.   
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Ulaşım planı 

Fizibilite ve tasarım aşamasında bina tipine ve kullanıcı profiline göre binaya yaya, 

bisiklet ve diğer ulaşım sistemleri ile engelli ulaşımını gösteren bir ulaşım planı 

hazırlanmasını kapsamaktadır. Araç kullanımını minimuma indirmek için araç 

paylaşımı yapanlara öncelikli park alanı tahsis edilmesini, toplu ulaşım için bekleme 

alanlarının konforlu olmasını, otobüs hattı sağlamayı, araç parkını ücreti hale 

getirmeyi veya yasaklamayı, toplu ulaşım ile ilgili bilgi verici alanlar yaratmayı, 

yaya ve bisiklet yollarını özendirici hale getirmeyi önermektedir. 

Maksimum otopark kapasitesi 

Toplu taşımayı özendirmek ve tekil araç kullanımını engellemek amacıyla otopark 

kapasitesinin limitli hale getirilmesini istemektedir. Her 3 ya da 4 kullanıcıya bir araç 

park yeri sağlamayı önermektedir.  

2.3.3.5 Su 

Su tasarrufu 

Bir kişinin yıllık su tasarruf oranına göre kredi vermektedir. Az su harcayan 

ekipmanların kullanılması, kullanım suyu, yağmur suyu, gri su vb. geri 

dönüşümünden kazanılan suyun kullanılması kriterlerini içerir, geri dönüşüm 

standartlarını ve gerekli hesapları tanımlar. Şebeke suyu kullanımının minimuma 

indirilmesini amaçlar. 

Suyun ölçümü 

Su tasarrufunu ölçülebilir kılmak adına suyun ana çıkışlarına ölçüm cihazları 

yerleştirmeyi kapsamaktadır. Bağımsız binalarda her binaya ayrı cihaz konmasın 

belirtir. 

Büyük sızıntıların engellenmesi 

Bina içindeki ve çevresindeki tüm ana su çıkışlarında sızıntı ve taşma kontrolü 

yapılması ve bunun bir otomasyonla bina yönetimine veya kullanıcıya bildirilmesini 

kapsamaktadır. 
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Sıhhi tesisatların kapatılabilmesi 

Özellikle tuvaletlerde oluşan küçük çaplı sızıntıların engellenmesi için, sensörlü ya 

da kızıl ötesi sistemlerin kullanılmasını böylece her kullanımdan sonra sistemin 

kendini kapatmasını belirtir. 

2.3.3.6 Malzeme 

Bu ana kriter; sadece hammaddelerde değil binadaki tüm malzemelerde BREEAM 

tarafından oluşturulmuş standartları içeren Yeşil Rehber4’e uyumlu A sınıfı enerji 

verimli ve geri dönüşümlü içerikli malzemelerin kullanılması esaslarını 

kapsamaktadır. 

Malzeme teknik özellikleri  

Binanın tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisi az olan malzemelerin 

kullanılmasını amaçlar. Binanın temel yapı malzemelerinin Yeşil Rehber’e uygun 

kullanılması durumunda 4, bitiş ve kaplama malzemelerinin Yeşil Rehber’e uygun 

kullanılması durumunda 2 krediye kadar puan vermektedir. 

Sert peyzaj ve sınır elemanları 

Dış mekan sert peyzajda ve sınır elemanlarında kullanılacak malzemelerin en az 

%80’inin Yeşil Rehber’de belirtilen A veya A+ sınıfında olması gerektiğini belirtir. 

Bina cephesinin yeniden kullanımı  

Mevcut bina cephesinin yerinde tekrar kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır. 

Binanın yeni cephe alanının en az %50’si yeniden kullanım ile oluşturulmuş ise veya 

eski cephenin kütle olarak %80’inin yerinde yeniden kullanılmış olması durumunda 

bu kredi alınabilir. 

Bina strüktürünün yeniden kullanımı 

Mevcut bina strüktürünün hacim olarak minimum %80’inin herhangi bir 

güçlendirme gerektirmeden yeniden kullanılması istenmektedir. Yenileme projesi ise 

yeniden kullanılacak strüktürün yeni binanın strüktürünün hacim olarak en az 

%50’sini içermesi gerekmektedir.  

                                                 
 
4 Yeşil Rehber (Gren Guide); BRE tarafından geliştirilen malzeme ve elamnların yaşam döngüsü 
boyunca çevresel özelliklerini belirten bir şartnamedir. 
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Duyarlı kaynaklardan üretilmiş malzemeler 

Yeni yapılacak projelerin strüktür, zemin ve kat döşemeleri, çatı, iç ve dış duvarları, 

temel ve merdivenlerinin en az %80’inin çevreye duyarlı kaynaklardan üretilmiş 

olması gerekmektedir. Ayrıca kullanılacak her türlü ahşabın %100’ü legal 

kaynaklardan sağlanmalıdır. Malzeme ve gerekli standartlar detaylı olarak 

belirtilmiştir. 

İzolasyon 

Yeşil rehbere uygun olarak yalıtım katsayıları belirlenmiş, en az %80’i çevreye 

duyarlı kaynaklardan üretilmiş ısı yalıtım malzemelerinin kullanılması belirtilmiştir. 

Sağlamlık 

Dış koşullara, araç ve yoğun yaya trafiğine açık bölgelerdeki malzemelerin dayanıklı 

olması böylece yenilenme sıklığının azaltılması kriterlerini içermektedir.  

2.3.3.7 Atıklar 

İnşaat sahası atık yönetimi 

Kaynak verimliliğini sağlamak amacıyla inşat atıklarının etkin ve uygun bir şekilde 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Toplam kat alanının her 100 m2’sine düşen atık 

metreküpüne göre bir oran belirlenir ve oranın büyüklüğüne göre 1-3 kredi alınabilir. 

Amaç inşaat atıklarının azaltılması ve tehlikeli olmayan atıkların dolgu gibi 

amaçlarla sahada yeniden kullanılmasıdır. 

Geri dönüşümlü agrega kullanımı 

İnşaatta geri dönüşümlü ya da daha önceden kullanılmış agreganın kullanılmasını 

belirtir. Geri dönüşümlü ya da ikincil kullanılan agregalar toplam bina agregasının en 

az %25’ini oluşturmalıdır. Agreganın kaynağı inşaatın kendisinden ya da 30 km. 

çaplı alandaki bir inşaat, yıkım ya da hafriyattan olmalıdır. 

Geri dönüşümlü atıkların toplanması 

Binadaki geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için bir alan ayrılması gerektiğini 

belirtir. Bu alan net bir şekilde işaretlenmeli, binadan ulaşım ve toplama araçları için 

kolay erişim sağlanmalıdır.  
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Döşeme kaplamaları 

Binada kullanılacak kaplama malzemelerinin kullanıcı tarafından belirlenmesine 

imkan verilmesini belirtir, böylece materyallerin israf edilmesi önlenmiş olur. Bu 

nedenle kaplamaların örnek bir alanda gösterilmesi ve kiralayacak kullanıcının 

kararına göre uygulanması önerilmektedir. 

2.3.3.8 Arazi kullanımı ve ekoloji 

Bre’nin verilerine göre İngiltere’de 1990-1998 yılları arasında 54.000 HA 

yapılaşmamış alan yapı alanına dönüşmüştür. İngiltere’de 1998-2016 yılları için 

110.000 HA kırsal alanın kentsel alana dönüşeceği öngörülmüştür [25]. Bu kriter; 

atık ya da kirletilmiş alanların yeniden kullanımını, arazinin ekolojik değerini 

arttırmayı, mevcut ekolojik yapıyı korumayı ve tehlikeye atmamayı, bina 

metrekaresinin optimizasyonunu ve arazi yerleşimini en iyi şekilde yapmayı 

hedeflemektedir. 

Arazinin yeniden kullanımı 

Daha önce üzerinde yerleşim yapılmış bir arazi yerine yerleşmeyi teşvik etmek 

amaçlanmaktadır. Yeni yapılacak binanın oturum alanının %75’i, arazinin son 50 yıl 

içerisinde endüstriyel, ticari ya da konut işlevli olarak yapılaşmış olan bölgesinde 

olmalıdır. Daha önce rekreasyon alanı, park, tarım arazisi, ormanlık vb. olan 

arazilerde bu kriter geçerli değildir. 

Kirlilik içeren alanlar 

Yerleşimden önce tüm negatif etkilerden arındırmak suretiyle kirlilik içeren alanlara 

yerleşmeyi teşvik etmektedir. Kirliliğin derecesi, nedeni ve arındırma işlemleri en 

baştan uzman kişilerce belirlenmelidir. 

Arazinin ekolojik değeri ve bu değerlerin korunması 

Arazinin içerisinde yerleşim yapılacak alanın ekolojik değerinin düşük olduğu 

belirlenmeli ve inşaat işlerinden ve yerleşimden doğacak her türlü zarar 

engellenmelidir. Arazi içerisindeki, su alanları, ağaç tipleri, canlı türleri bir uzman 

tarafından belirlenmelidir. Yüklenici inşaat hazırlık çalışmalarından itibaren saha 

ekolojisini korumakla yükümlüdür.  
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Ekolojik etkiyi azaltmak 

İnşaat sonrasında binanın ekolojik çevreye negatif etkisi olmadığının ya da bu etkinin 

minimum olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. 

Arazinin ekolojik değerini arttırmak 

Tasarım ekibi uzman bir ekolojistle çalışır ve projenin arazinin ekolojik değerini 

arttırdığını, mevcut ekolojik değeri azaltmadığını ispat ederse bu kredi alınabilir. 

Ekolojik değeri 6 yeni tür olarak arttırarak1 kredi, 6’dan daha fazla yeni tür olarak 

arttırarak 2 kredi alınabilir. Ekolojik değerin nasıl arttırılabileceği belirtilmiştir. 

Biyolojik çeşitliliğe uzun vadedeki etki 

Binanın yapımından sonra ekolojik etkilerini azaltmak amacıyla, ön koşul ve ek 

kriterler belirlenmiştir. Uzman bir ekolojist bina fonksiyonları kullanılmaya 

başlamadan önce, yapım aşamasında ve binanın kendi özellikleriyle ekolojik bir 

zarar verilmediğini raporlandırmalıdır. Binanın kullanıma açılmasından en az beş yıl 

sonrasını kapsayan bir peyzaj ve doğal ortam işletim planı hazırlanmalıdır. Bunun 

dışında ek istenenlerden 2 veya 4 maddenin yerine getirilmesi durumunda 1-2 kredi 

alınabilir. 

2.3.3.9 Kirlilik 

Bu kriter; düşük küresel ısınma potansiyeli olan soğutucu ve izolasyonlar 

kullanılmasını, sera gazı salınımı minimum olan ısıtma sistemlerinin kullanılmasını, 

düşük sel riski olan alanlarda yerleşimi ve yüzey suyu akışını azaltmayı,  kritik 

alanlarda yakıt sızıntısını önlemeyi ve filtreleme yapmayı önermektedir [27-30]. 

Soğutucuların Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)  

Bina servislerinde ve soğuk hava depolarında global ısınma yaratan soğutucuların 

kullanılmamasını belirtir. Soğutucu kullanmamak ya da kullanılan soğutucuların 

GWP değerlerinin 5’den az olmasını sağlamak gerekmektedir. 

Soğutucu sızıntılarından korunma 

Soğutucuların sızıntılarından doğan emisyonları en aza indirmeyi amaçlar. Bağımsız 

bir sızıntı tespit ve önleme sistemi kurulmasını belirtir. 
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Isıtmadan kaynaklanan NOx emisyonları 

Isıtma sisteminin en az NOx emisyonu yaratacak şekilde seçilmesi gerektiğini 

belirtir. Emisyonların sistemin normal çalışması sırasında ölçülmesi gerektiğini 

belirtir.  Kriterde ayrıntılı hesaplama teknikleri ve istenen değerler tanımlanmıştır. 

Taşkın riski 

Seçilen arazinin taşkın riski düşük bir bölgede olması, taşkın riski olan bölgelerde 

yapılan yerleşimin zemin ve bodrum katlarının taşma kotundan en az 60cm yüksekte 

olması gerekliliği belirtilmiştir.  

Dere yataklarının kirlenmesini engellemek 

Binanın sert zeminlerinden sürüklenen silt, ağır metaller, kimyasallar ve yağ 

atıklarının doğal dere yataklarını kirletmemesi amaçlanmıştır. Bunun için 

sürdürülebilir bir drenaj sistemi ve yağ tutucuların kullanılması gerekliliği 

belirtilmiştir. 

Gece ışık kirliliğini engellemek  

Gece ışıklandırmasının sadece gerekli alanlarda ve minimumda yapılmasını böylece 

ışık kirliliğini önlemeyi amaçlamaktadır. Dış mekan aydınlatma stratejileri ve teknik 

şartnameleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Gerekli saatlerde, enerji verimli 

ekipmanlarla, bölgelemeler yapılarak, binanın tipi ve yerleşim bölgesine uygun 

olarak aydınlatılması gerektiği belirtilmiştir. 

Gürültünün engellenmesi 

Çevrede sese hassas yerleşimler varsa bunlara minimum 800 m çaplı mesafede 

yerleşim yaparak, bina yapımı sonrasındaki ses düzeyi yapım öncekine eşit veya 

düşük ise bu kredi alınabilir. Sese hassas alanlar ve hesaplama kriterleri kriterde 

belirtilmiştir. 

Son olarak 2008’de güncellenen BREEAM versiyonunda tasarım ve konstrüksiyon 

sonrası değerlendirme aşamaları eklenmiştir. Ayrıca ön koşul kredilerde ve 

BREEAM Seçkin versiyonu değerlendirme düzeyinde değişiklik yapılmıştır. En 

önemli değişikliklerden biri özellikle karbondioksit salınımı ile ilgili kriterler Avrupa 

Birliği’nin kabul ettiği enerji performans sertifikası EPC sistemi ile uyumlu hale 

getirilmiş, böylece binaların enerji performans ölçümlerini yaymayı hedeflemişlerdir. 
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Ayrıca 2008 yılında Breeam Avrupa versiyonu oluşturulmuş ve sistem Avrupa 

ülkelerinin yerel standartlarına adapte edilmeye çalışılmıştır. BREEAM bu 

versiyondaki değişikliklerin toplumda son yıllarda sürdürülebilirlik konusunda artan 

bilinç sonucu değişen inşaat sektörüne bir cevap niteliğinde olduğunu belirtir [25] . 

2.3.4 LEED yapısı ve hedefleri 

1993 yılında Amerika’da kurulan Yeşil Bina Konseyinin (USGBC) sürdürülebilir 

bina endüstrisinde yeşil bina tanımlama ve değerlendirmeye yönelik bir sistem 

arayışı sonucu LEED sertifika sistemi oluşturulmuştur. Dünyada kullanılan 

sistemlerin gönüllü ve çok katılımlı bir komiteyle incelenmesinin ardından 1998 

yılında LEED’in pilot versiyonu, Ağustos 1998 yılında yayımlanmıştır. 

LEED, gönüllü ve konsensusa dayalı bir sistemdir. Çevresel performansı bütün bina 

perspektifinde ve kullanım süresi üzerinden değerlendirir ve yeşil binayı oluşturan 

net standartlar oluşturmaya çalışır [20]. 

LEED’in ana hedefi; yapı sektöründe payı olan bütün kişi ve kuruluşların, yapıların, 

yaşam döngüsü sürecinde oluşturdukları çevresel etkilere dikkat çekerek, 

etkinliklerini ve ürünlerini bu etkileri azaltmak doğrultusunda gerçekleştirmeleridir 

[23]. 

USGBC ye göre LEED’in amaçları, genel geçer ölçme standartları oluşturarak Yeşil 

Bina’yı tanımlamak, bütünsel bir bina tasarım yöntemi geliştirmek, yapı sektöründe 

çevresel liderlik oluşturmak, yeşil rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın yararları 

konusunda tüketici bilincini artırmak ve bina pazarını dönüştürmek olarak 

belirtilmiştir [31]. 

2.3.5 LEED değerlendirme yöntemi ve sertifika kategorileri 

Değerlendirme, hedeflerin belirlendiği tüm grupların katıldığı “Eco-charette” adı 

verilen atölye çalışması ile başlamaktadır. Bunun sonrasında yapı USGBC’ye kayıt 

ettirilir. LEED sertifika sürecinde denetçi sistemi yoktur. USGBC’ni açtığı uzmanlık 

sınavından geçen kişiler LEED danışmanı olabilirler. Fakat süreç boyunca LEED 

danışmanı ile çalışma zorunluluğu yoktur, danışman ile birlikte çalışmak ayrı bir 

puan getirir. Sistem denetleme değil belgeleme esasına dayalıdır ve tamamen şeffaf 

bir süreçtir. Puan alınması öngörülen kriterlere göre hazırlanan belirli dokümanların 

USGBC web sayfasına yüklenmesi ve USGBC tarafından incelenmesi sonrası 
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puanlama yapılır. Sertifika dokümanlarında ön koşul olarak belirtilen şartlar 

sağlanmazsa başvuru kabul edilmez. 

LEED Sertifika Kategorileri;  

 Yeni Konstrüksiyonlar 

 Mevcut Bina Yenilemesi 

 Ticari İç Mimari 

 Kaba İnşaat ve Dış Cephe 

 Okullar 

 Hastane ve Klinikler 

 Konutlar  

 Mahalle Geliştirme ve  

 Alışveriş Merkezleri olarak belirlenmiştir [20]. 

İlgili kategorideki projeler, değerlendirme kriterlerine göre yapılan puanlama sonucu; 

Sertifikalı, Gümüş, Altın, veya Platin sertifika almaya hak kazanırlar. 

2009’da güncellenen LEED V.3’de; uyumluluk ve bölgeselleşme konularına ağırlık 

verilmiş, kredi ağırlıklarında değişiklikler yapılmıştır [32]. Versiyon 3’de sera gazı 

salınımı ve iklim değişikliğine etkisi olan ölçütlerin ağırlığı arttırılmıştır [23]. Bu 

bağlamda toplu ulaşım ağlarına yakınlık, suyun verimli kullanılması, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılması gibi kriterlerin puanları arttırılmıştır. Bölgesel 

kredilendirme sisteminde ise projenin özel konumuna bağlı olarak altı farklı ek puan 

kategorisi belirlenmiştir.  Örneğin Florida eyaletinin kentsel kısımları için mevcut 

yapı stoğunun kullanılması ek puan getirirken, Michigan Göller Bölgesi’nde tarımsal 

alanların korunması ve göllere giden atık suyun kalitesinin arttırılması ek puan 

kazandırmaktadır [32]. 

Ayrıca Haziran 2009’dan itibaren uygulamaya konulmak üzere LEED danışmanı 

olma süreci de üç aşamalı hale getirilmiştir. Puanlama sistemi toplamda 69 puan 

üzerinden yapılırken 100 puan üzerinden yapılacak şekilde değiştirilmiştir. Bölgesel 

ek puanlar henüz sadece Amerika’nın farklı eyaletleri ve Meksika için 

oluşturulmuştur [32]. 
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2.3.6 LEED değerlendirme kriterleri 

Leed binaları;  

 Sürdürülebilir Arazi 

 Su Kullanımında Verimlilik 

 Enerji ve Atmosfer 

 Malzeme ve Kaynaklar 

 İç Mekan Yaşam Kalitesi 

 Tasarımda Yeni Buluşlar olmak üzere altı ana çevresel kategori ve bunların 

alt kategorileri çerçevesinde incelemektedir [32-35].  

Puanlama sertifika kategorilerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Kriterlerin 

içerisinde ön koşul olarak istenen kriterler ayrıca belirtilmiş, puanlar ön koşul 

kriterlerinin dışında kalan kriterlerden elde edilmektedir. 

2.3.6.1 Sürdürülebilir Arazi  

Sürdürülebilir arazi kriterleri genel yaklaşım olarak; yeşil alanlar ile daha önceden 

yerleşim yapılmamış alanlarda yeni bir yerleşim yapılmasından ve tarım alanlarında, 

doğal habitata zarar verecek, yerel ya da bölgesel erozyona sebep olacak şekilde 

yerleşim yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtir. Yeni yerleşimlerin mevcut 

yerleşimlere, ulaşım ağlarına ve kentsel alt yapılara yakın olması tercih edilmelidir 

[32-35]. 

İnşaat faaliyeti kirliliğini önleme  

Bu kriter kapsamında, inşaat faaliyetleri esnasında ortaya çıkan toprağın yağmur 

suyu şebekesine karışmasının engellenmesi, bu amaçla uygun bir erozyon ve 

sedimantasyon planının yapılması ve uygulanması ön koşul olarak belirtilmiştir. 

Geçici ve kalıcı tohumlama, malç uygulama, toprak hendekler,  silt bariyerleri ve 

sedimantasyon çukurları yapılması önerilmiştir. 

Arazi seçimi  

Arazi seçiminin peyzaj mimarları, çevre mühendisleri, yerel profesyoneller, 

ekolojistler, belediye görevlileri ve çeşitli uzmanlarla birlikte karar verilmesi gereken 
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bir konu olduğu belirtilmiştir. Master plan kararları ve yerel belediye tarafından 

oluşturulmuş zonlamalara uyarak fizibilite çalışmaları yapılması gerekmektedir. . 

Yeşil alan, nehir, göl havzaları, doğal yaşam koruma sahası, tarım arazisi gibi verimli 

ve ekolojik önemi olan araziler proje alanı olarak seçilmemelidir. Bina oturumunun 

minimuma indirilmesine çalışılmalıdır. İlgili kurumlardan arazinin tanımlanmış özel 

alanlardan herhangi birinin özelliklerine sahip olmadığı kanıtlandığında bu 

kategoriden puan alınabilir. 

Gelişim yoğunluğu ve yerleşim alanı bağlantısı  

Gelişim yoğunluğu ve yerleşim alanı bağlantısı alt kriteri ile kentsel doku içindeki 

yerleşimlere öncelik verilerek kentsel alanların niteliklerinin arttırılması ve birbiriyle 

iletişim içinde bir komşuluk yaratılması amaçlanmıştır. Bu kriterde net gelişim 

yoğunluğu veya bina yerleşim yoğunluğu belirtilen değerden az olmayan bir alanda 

yerleşim yapılması ve market; çocuk yuvası, kuru temizleme, sağlık merkezi, park, 

eczane, okul, vb. birimlerinden en az 10 tanesinin yarım mil yarıçaplı alanın içinde 

olması koşulu aranmaktadır. 

Atık, zehirli, terk edilmiş alanların ıslahı ve tekrar kullanımı  

Bu alt maddede yerel birimler tarafından “Brownfield”5 olarak sınıflandırılmış bir 

araziye yerleşilmesi ve bu arazinin dönüştürülmesi teşvik edilmiştir. Arazide kirlilik 

varsa uygun yöntemlerle yeraltı ve yer üstü temizlik yapılarak iyileştirilmesi 

gerekliliğini belirtir. 

Alternatif ulaşıma uygunluk ve toplu taşımaya erişim  

Bu alt kriterde; özellikle tekil otomobil kullanımından doğan kirliliği ve alan 

kullanımını azaltmak amaçlanmaktadır. Mevcut ulaşım ağlarının kullanımı ve yeni 

hatların açılmasının minimize edilmesi önerilir.  

Kritere göre; herhangi bir tren veya metro istasyonuna en fazla yarım mil yürüme 

mesafesinde olan bir arazi ya da iki ya da daha fazla otobüs hattının geçtiği bir 

otobüs durağına en fazla çeyrek mil yürüme mesafesinde bir arazi seçilmelidir.   

 

                                                 
 
5 Brownfield; tarıma, doğal hayata uygun olmayan daha öncesinde endüstriyel, ticari vb. amaçlarla 
kullanılan zamanla terk edilmiş, yeniden kullanılmasında sakınca olmayan arazi olarak tanımlanabilir. 
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Alternatif ulaşım; bisiklet park yeri ve soyunma odaları  

Kritere göre; bisiklet gibi alternatif ulaşım araçları teşvik edilmeli ve bunların destek 

ünitelerine projede yer verilmelidir. Güvenli bisiklet yolları ve depo üniteleri 

sağlanmalıdır. Projenin büyüklüğüne ve kullanıcı sayısına bağlı olarak belirlenen 

hesaplamalara uygun sayıda bisiklet park yeri ve ekipman sağlanmalıdır. 

Alternatif ulaşım; alternatif yakıt kullanan ve yakıt verimli araçlar  

Alternatif yakıt kullanan araçlara öncelikli park yeri sağlayarak kullanımın teşvik 

edilmesi amaçlanmıştır. Alternatif yakıt kullanan ve yakıt verimli araçlar için kolay 

ulaşılabilir ve yeterli sayıda park yeri bulundurmak ve güvenliği sağlanmak koşulu 

ile alternatif yakıt istasyonu kurmak puan kazandırmaktadır.  

Alternatif ulaşım; park kapasitesi ve servis araçlarının ulaşabilirliği  

Tek kullanıcılı araç kullanımına sınır getirmek, otopark alanlarını optimize etmek 

amaçlanmıştır. Gereksinim dışında otopark alanı yapmamak amacıyla bina toplam 

park yeri sayısı yerel yönetmeliklerde tavsiye edilenden daha fazla olmamalıdır. 

Servis araçları ve ortak kullanılan araçlar için öncelikli park yerleri oluşturulmalı, 

erişim kolaylığı sağlanmalıdır.  

Arazi geliştirme; doğal yaşamı koruma ve geliştirme 

Arazi geliştirme kriterinde binanın mevcut ekosisteme minimum zarar vermesi, 

mevcut doğal alanları korumak, zarar görmüş doğal alanları restore etmek 

amaçlanmıştır. Korunma altına alınmamış yeşil arazilerde inşaat etki alanının 

belirtilen çapların üzerine çıkmaması ve arazi alanının minimum %50’sinin yeşil 

olarak tasarlanması gerekmektedir. 

Doğal çevreyi korumak ya da yenilemek alt kriterinde, gerekli olmayan yerlerde 

kaplama malzemesi kullanılmaması, yerel ya da adapte olabilen bitkilerin 

kullanılması ile biyolojik çeşitliliği arttırmak önerilmiştir. Altyapı çalışmalarını 

koordine ederek hafriyatı en aza indirmek önerilmiştir.  

Arazi geliştirme; açık alanı maksimize etme 

Biyolojik çeşitliliği arttırmak amacıyla açık alanların maksimize edilmesi ve yerel 

bitkilerle yeşillendirilmesi önerilir. Yerel yönetmelik ve imar planlarında belirtilen 

açık alanın %25 arttırılması, herhangi bir zorunluluk yoksa yeşillendirilmiş açık 

alanın bina oturum alanına eşit olması veya arazi alanının minimum %20’sine eşit 
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olması istenmektedir. Strüktür açısından değerlendirmek ve uygun detayları 

kullanmak şartıyla yeşil çatı yapılması önerilmiştir, yeşil çatılar da yeşil alan 

metrekaresine dahil edilebilmektedir. 

Yağmur suyu yönetimi; miktar ve kalite kontrolü 

Yağmur suyu yönetimi alt kriterinde bina lokasyonuna, iklimsel ve çevresel verilere 

bağlı olmakla birlikte genel olarak; doğal hidrolojiye minimum zarar verecek şekilde 

su geçirimsiz yüzeylerin miktarını azaltmak, sahada filtreleme ve yağmur suyu 

drenajı yapılması amaçlanmaktadır. 

Su kirliliği yaratmamak amacıyla yağmur sularının iyileştirilmesi, sahada 

filtrelendikten sonra sisteme verilmesi, suyu kirletici kaynakların ortadan 

kaldırılması hedeflenir. Arazinin inşaat öncesi yüzey geçirimsizlik oranına bağlı 

olarak yağmur suyu planlaması yapılması gereklidir. 

Isı adalarını azaltma 

Bu kriterde; mikroklimayı korumak için özellikle kentsel alanlarda yoğunluktan 

oluşan ısı adalarını azaltmak amaçlanmıştır. Materyaller güneş ışığı yansıtma 

katsayısı (SRI) ve salım gücü yüksek özelliklere sahip olmalıdır. Arazideki sert 

zeminlerin %50’sinde SRI değeri minimum 29 olan malzemeler kullanmak, ağaçlı ve 

gölgeli alanlar yaratmak ve boşluklu malzemeler kullanmak ya da otopark alanının 

minimum %50’sini yeraltında ya da çatısı SRI değeri uygun bir malzeme ile kaplı 

olarak yapmak puan kazandırmaktadır. Çatılarda ısı etkisini azaltarak da puan 

alınabilmektedir. Çatı alanını %75’ini kaplayan malzemenin SRI değeri eğimli 

çatılarda minimum 29, düşük eğimli ve düz çatılarda minimum 78 ya da çatı alanının 

%50’si yeşil çatı olmalıdır. İki sistemin kombinasyonu da uygulanabilmektedir. 

Işık kirliliğini azaltma  

Işık kirliliğini azaltma alt kriterinde; ışık geçişini minimize etmek, gece 

görülebilirliği parlamayı azaltarak sağlamak ve gece oluşan ekosisteme zarar 

vermemek amaçlanmıştır. İç aydınlatmada acil durum aydınlatması dışındaki bütün 

aydınlatma gücü, mesai saatleri dışında en az %50 azaltılmalı veya ışık geçişini 

engellemek amacıyla bina kabuğu üzerinde bütün şeffaf açıklıklar otomasyon 

sistemiyle mesai saatleri dışında kapatılmalıdır. Bunun dışında dış mekanlarda 

sadece güvenlik ve konfor amacıyla zorunlu bölgeler aydınlatılmalı,  dış alanlarda 
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ASHRAE 90.1-2004’te belirlenmiş standartların % 80’i, bina cephesinde ise aynı 

standartın % 50’si aşılmamalıdır. 

Kiracılar için sürdürülebilir tasarım ve inşaat rehberi        

Sürdürülebilir tasarıma dahil olmalarını sağlamak ve bilgilendirmek amacıyla 

kiracılar için sürdürülebilir tasarım ve inşaat rehberi hazırlamak artı puan 

kazandırmaktadır. 

2.3.6.2 Suyun verimli kullanımı 

Ana kriterlerden biri olan bu kriter; bina içi ekipmanları su tasarruflu seçilmesi, bina 

yaşam döngüsü boyunca bakım, sulama vb. için kullanılacak suyun minimumda 

tutulması, içme suyunun sulama ve tuvaletlerde kullanılmaması, gri suyun arıtılması 

ve yeniden kullanılması gibi kriterler gözetilerek suyun verimli kullanılmasını esas 

alır. 

Su verimli peyzaj düzenlemeleri  

Bu alt kriterde sulama suyunda şebeke suyu kullanımının %50 azaltılması 

durumunda 1 puan, sulama suyunda şebeke suyunun hiç kullanılmaması veya hiç 

sulama yapılmaması durumunda 2 puan kazanılmaktadır. Kriter, sulamada şebeke 

suyu yerine yağmur suyu, geri dönüştürülmüş gri su ve atık su kullanımını teşvik 

etmektedir. 

Yenilikçi atık su değerlendirme teknolojileri  

Binada üretilen atık suyun içindeki şebeke suyunun  %50 azaltılması veya oluşan 

atık suyun %50’sinin arıtılması puan kazandırmaktadır. Arıtılan su arazide 

kullanılmalıdır. Atık sudaki şebeke suyu oranı yüksek verimli ekipmanlar ya da 

arıtılmış atık suyun kullanılması ile gerçekleştirilebilir. 

Su kullanımını azaltmak  

Sulama dışında kullanılan şebeke suyunun, bina kullanıcılarının sayısı göz önünde 

alınarak hesaplanması ve bu miktarın belirtilen standartlardan %20 veya %30 daha 

az olması puan kazandırmaktadır. 
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2.3.6.3 Enerji ve atmosfer 

Yeşil bina tasarımında, enerji gereksinimlerinin azaltılması ve binanın enerji 

performansını yükselterek işletim maliyetlerini azaltılması önemli birer kriterdir.  

Bina enerji sistemlerini devreye alma 

Bu kriterinde ön koşul olarak proje kapsamı içindeki enerji harcayan sistemlerin 

teknik kapasite ve işleyiş olarak şartname ve standartlara uygunluğunun 

denetlenmesi; “Commissioning” için profesyonel hizmet alınması gerekliliğini 

belirtir. Bu kavram bir çeşit teminat altına alma sürecidir. Sistemlerin (genellikle 

HVAC) uygun tasarlanması, uygulanması, fonksiyonel olarak test edilmesi, 

işletilmesi ve bakımının yapılması süreçlerinin proje sahiplerinin istekleri ile uyumlu 

olarak gerçekleştirilmesidir [32-35]. Bu hizmet; binanın ilgili enerji sistemlerinin 

proje sahibince talep edilen, tasarımcılar ve mühendisler tarafından projede ve 

şartnamede belirtilen şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve performanslarını 

denetlemeyi kapsar. 

Minimum denetlenmesi gereken sistemler; iklimlendirme sistemleri (klimalar, 

kaloriferler, kazanlar, pompalar vb.), aydınlatma sistemleri, sıcak su sistemleri, 

yenilenebilir enerji sistemleri, binaya özel diğer mekanik, elektrik ve otomasyon 

sistemleri olarak ön koşulda belirtilmiştir. Ön koşul olarak belirtilen temel sistemsel 

devreye alma dışında bina işletim süresi boyunca geliştirilmiş kontrol hizmeti 

alınırsa ek puan kazanılır. 

Minimum Enerji Performansı 

Kriterde ön koşul olarak istenen; proje kapsamı içindeki enerji harcayan sistemlerin, 

ASHRAE/IESNA 90.1-2004 standardına ya da daha kapsamlı oldukları ispatlanmak 

şartıyla yerel standartlara uygun bir şekilde tasarlanmasıdır. LEED sistemi mekanik 

standartlarda ASHRAE ve IESNA standartlarına gönderme yapmaktadır. 

Standartlarda belirtilen değerlerden kriterlere göre belirlenmiş farklı yüzdelerde daha 

verimli olma şartını koymaktadır. 

Temel Soğutma Sistemleri Yönetimi  

Ön koşul olarak proje kapsamı içindeki iklimlendirme sistemlerinde kullanılacak ısı 

taşıyıcı akışkanlar içinde kloroflorokarbon gazı bulunmaması belirtilmiştir. 

Günümüz HVAC sistemlerinde CFC içeren sistemler kullanılmamakla birlikte 
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mevcut bir bina için alınacak sertifikada mutlaka gerekli dönüşümlerin yapılması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Enerji performansı optimizasyonu  

Ön koşul olarak binanın bütüncül bir enerji modellemesi ve simülasyonunun 

yapılması ve ASHRAE/IESNA 90.1-2004 standardına göre oluşturulan temel 

senaryo ile karşılaştırılması istenmektedir. Temel senaryodan %10.5 ile %35 

arasında daha iyi performans gösterme durumuna göre 1-8 arası puan 

alınabilmektedir. 

Enerji modellemesi dışında belirli bir metrekareden küçük ofis binaları için 

ASHRAE Küçük Ofis Binaları İçin Enerji Tasarım Rehberi’ne uygunluk 1-3 puan 

kazandırabilmektedir.  

Yerinde yenilenebilir enerji kullanımı 

Fosil yakıt kullanımını azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek 

amaçlanmaktadır. Binanın ihtiyacı olduğu elektrik enerjisinin en az %1’i binaya özel 

yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde karşılanması durumunda 1-3 puan 

kazanılabilir. Fotovoltaik sistemler, rüzgar, güneş, hidro ve biyolojik yakıtlardan 

üretilen enerjiler ve jeotermal enerji sistemleri bu kriterde uygun sistemler olarak 

belirtilmiştir. 

Gelişmiş ölçme ve doğrulama sistemlerinin kurulması  

Binanın zaman içindeki enerji tüketiminin ölçülebilmesi için; bina faaliyetlerinin ve 

kiracıların enerji tüketiminin ölçülebilmesinin sağlanması ve IPMVP sistemine 

uygun bir ölçme ve değerlendirme planının oluşturulmasını kapsamaktadır. 

Gelişmiş soğutma yönetimi 

Global ısınmayı ve ozon incelmesini azaltma amaçlı; soğutucu sistem kullanmamak 

veya soğutucu akışkan olarak doğal soğutucuları kullanmak veya ozona zarar veren, 

küresel ısınmaya yol açan akışkan kullanımı belirlenen limitlerin altında sistemleri 

kullanmak gerekmektedir. 

Yeşil Güç 

Binanın en az iki yıl boyunca kullanacağı elektriğin en az %35’inin yeşil enerji 

kaynaklarından sağlanması gerektiğini belirtir.  
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Green-e6’nin teknik standartlarına uyan yenilenebilir enerji sertifikaları, yeşil etiketli 

enerji sistemleri kullanılabilmektedir. 

2.3.6.4 Materyal ve kaynaklar 

Materyal ve kaynaklar ana kriteri yapı malzemeleri ve kaynaklarda geri 

dönüştürülebilirlik, yeniden kullanım konularını değerlendirmektedir. Ayrıca yerel 

malzeme kullanımını destekleyici puanlar bulundurur. 

Geri dönüştürülebilir atıkların depolanması ve toplanması 

Ön koşul olarak istenen bu kritere göre kağıt, karton, cam, plastik ve metal gibi geri 

dönüştürülebilen atıkların depolanması için kolay erişilebilen bir alan belirlenmeli ve 

periyodik olarak atıklar toplanmalıdır. Minimum olarak; kağıt, karton, cam, plastik 

ve metaller ayrı olarak toplanmalı ve depolanmalıdır. Proje metrekaresine göre 

minimum geri dönüşümlü malzeme toplama alanı belirtilmiştir. 

Bina yeniden kullanımı  

Mevcut bir binanın duvar, döşeme ve çatı gibi yapısal elemanlarının %25’inin veya 

%50’sini yeniden kullanılması veya strüktürel olmayan elemanların (Cephe, çatı 

kaplamaları, döşeme gibi) %75’inin bakımı yapılarak yeniden kullanılmasını 

içermektedir. Mevcut binaya ek yapılması durumunda eklenen yapının alanı mevcut 

yapının alanının 6 katından daha büyükse bu kriterden puan alınmaz. 

İnşaat atığı geri dönüşümü  

Bu kriterde inşaat sırasında ortaya çıkan atıkların minimum %50’si veya %75’inin 

geri dönüşüm için toplanması ve bina içinde tekrar kullanılması belirtilmektedir, 

kullanım yüzdesine göre puan alınmaktadır. 

Malzemelerin yeniden kullanımı  

Bu kriterde projede kullanılan malzeme bütçesinin en az %1’i oranındaki kısmının 

daha önceden kullanılmış olması istenmektedir. 

 

 

                                                 
 
6 Green-e; yenilenebilir enerji sistemleri ve sera gazı etkilerini azaltan sistemler ile ilgili sertifika 
veren,  inceleme ve kontrol yapan Amerika çıkışlı bağımsız bir organizasyondur. 
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Geri dönüştürülebilir içerikli malzeme kullanımı  

Bu kritere göre proje kapsamındaki mobilyalar dahil tüm malzemelerin en az %10 

veya %20’sinin ISO 14021E uygun geri dönüşümlü içeriği olmalıdır, geri dönüşüm 

yüzdesine göre puan alınmaktadır.  

Yerel malzeme kullanımı 

Bu kritere göre; proje kapsamında kullanılan malzemelerin çıkarılması, işlenmesi ve 

imalatı en fazla 500 mil’lik (800 km) bir yarıçap içerisinde yapılmalıdır. Bu kriter 

yerel malzemelerin kullanımını teşvik etmeyi ve taşıma sürecinin çevreye verdiği 

negatif etkileri azaltmayı amaçlamaktadır. Yerel malzeme kullanım yüzdesine göre 

puan alınmaktadır. 

Sertifikalı ahşap kullanımı  

Bu kritere göre proje kapsamındaki ahşap temelli ürünlerin kerestesinin en az %50’si 

FSC (Orman Yönetim Konseyi) kriterlerine uygun olarak sertifikalandırılmış 

olmalıdır. Projede kalıcı olarak kullanılacak elemanları kapsamaktadır. 

2.3.6.5 İç mekan yaşam kalitesi 

İç mekan yaşam kalitesi ana kriteri, iç hava kalitesinin arttırılması, düşük emisyonlu 

malzemelerin kullanılması sonucu kullanıcı sağlığı ve konforunu hedefleyen alt 

kriterler içermektedir. 

Minimum iç hava kalitesi performansında  

Binanın iç hava kalitesinin ASHRAE 62.1-2004 standardının 4,5,6 ve 7. 

bölümlerinde ön görülen seviyelerde olması ve bu standarda göre iç mekanların 

havalandırılması ön koşul olarak istenmektedir. 

Sigara dumanı kontrolü  

Bu kritere göre bina içerisinde sigara yasağı uygulanması ve bina dışında belirlenen 

sigara içme yerlerinin bina hava girişlerinden en az 25 ft (8m) uzakta olması ön koşul 

olarak belirtilmiştir. Bina içerisinde sigara içmek için ayrı bir bölüm yapılması 

istenirse bu bölümlerde özel havalandırma sistemleri kurulmalıdır. 

Temiz hava girişinin izlenmesi  

Bu kriterde; iç mekandaki hava kalitesinin tasarlandığı oranlarda tutulmasını 

sağlamak için gerekli yerlere izleme ve alarm sistemleri yerleştirilmesi 
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istenmektedir. Mekanik olarak havalandırılan alanlar için; yoğunluğun belirtilen 

değerlerden fazla olduğu yerlere CO2 sensörleri takılmalı ve sensörden gelen bilgi 

sayesinde otomatik taze hava takviyesi yapılmalı, diğer mekanik olarak 

havalandırılan alanlar için; taze hava miktarını ölçen ve ön görülen seviyeden en 

fazla %15 sapma içinde çalışan cihazlar takılmalı, doğal havalandırılan alanlar için 

ise alarmlı CO2 sensörleri takılmalıdır.  

Standartların üzerinde havalandırma yapılması  

Mekanik olarak havalandırılan alanlar için; taze hava giriş oranları önkoşuldaki 

ASHRAE 62.1-2004 standardında öngörülen minimum oranlara kıyasla en az %30 

daha fazla tasarlandığı takdirde standartların üzerinde havalandırma yapıldığı için ek 

puan kazanılmaktadır. 

Doğal olarak havalandırılan alanlar için; şartnameleri sertifika rehberinde belirtilmiş 

yayınlarında tavsiye edilen uygulama yöntemlerine göre bir doğal havalandırma 

sistemi dizayn edilmeli ve belgelenmelidir. 

İnşaat sırasında iç hava kalitesi yönetimi planı  

Bu kriterde inşaat sırasında oluşan hava kirliliğinden çalışanların ve kiracının en az 

şekilde etkilenmesi için çeşitli kriterler belirtilmiştir. SMACNA prensiplerine göre 

“İç Hava Kalitesi Planı” oluşturulmalı ve uygulanmalı, sahada depolanan malzemeler 

nem ve pisliğe karşı korunmalı, havalandırma üniteleri inşaat sırasında 

kullanılacaksa hava geri dönüşüm kanallarının her birine belirtilen nitelikte filtre 

takılmalı ve bütün havalandırma filtreleri yerleşimden hemen önce değiştirilmelidir. 

Düşük uçucu organik madde içeriği  

Bu kriterde kullanılan bütün yapıştırıcı ve macunların, boya ve verniklerin, halıların, 

kompozit ve lamine ahşap malzemelerin ve yapımlarında kullanılan yapıştırıcılar ve 

reçinelerin içindeki Uçucu Organik Madde (VOC) oranının “GreenSeal” ve belirtilen 

diğer standartlardaki değerlerin altında kalması istenmektedir. 

İç mekanda kimyasal ve kirletici kaynak kontrolü 

Bu kriterde yaşanılan mekanlara insan sağlığına zararlı partiküllerin girmesini 

engelleyecek önlemler alınması istenmektedir. 

Bu kritere göre kiralanan alanın ana girişlerine kalıcı pislik tutucu sistemler 

konulmalı, insan sağlığına zararlı maddelerin bulunması halinde (temizlik 
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malzemeleri, fotokopi makineleri vb.) bu alanlar tavana kadar duvarlar ile diğer 

alanlardan ayrılmalı ve oda içinde negatif hava basıncı uygulanarak hava 

sirkülasyonu sağlanmalı, havalandırma sistemlerinde filtreler kullanılmalıdır. 

İklimlendirme sistemlerinin kontrol edilebilirliği  

Bu kriter çalışanların en az yarısının iç mekan havasının sıcaklık, sirkülasyon hızı, 

taze hava miktarı, nem oranı özelliklerinden en az birini kontrol edebilmesini ön 

koşul olarak istemektedir. Bunun dışında ASHRAE 55-2004 standartlarına uygun bir 

ısıl konfor sağlanması, ısı ve nem kontrolü sağlayan iklimlendirme sistemleri 

kullanılması durumunda ek puan alınmaktadır. 

Gün ışığı ve manzara  

Bu kriter; mekanın gün ışığından yararlanması ve kullanıcıların dış mekanla görsel 

temas kurabilmelerine yönelik değerlendirmeler içermektedir. 

Kritere göre çalışılan alanların %75’inde veya %90’ında en az %2 gün ışığı faktörü 

sağlanmalı veya bilgisayar modellemesi ya da gün ışığı ölçümü yapılarak istenen 

değerin sağlandığı gösterilmelidir. Gün ışığı yansıma ve kamaşma önleyici sistemleri 

kullanılmalıdır. Ayrıca bu kriterde kullanıcıların %90’ının oturdukları yerden dışarıyı 

görebilmeleri istenmektedir. 

Yeni fikirler ve tasarım süreci  

Bu kriter, yukarıda belirtilen kriterler dışında da çevre için faydalı aktiviteler 

yapılmasını teşvik etmeyi amaçlar. 

Belirtilen kredilerin ölçülebilir kısımlarında belirtilen hedeflerin belli bir oranda 

aşılması durumunda ek puan alınabilir  [32-35]. 

2.4 Yeşil Bina Sertifikalandırma Sistemlerinin Genel Değerlendirmesi 

Bu kısımda; önceki bölümde ayrıntılı olarak incelenen sertifika sitemlerinin 

farklılıklarının ortaya konması ve avantaj ile dezavantajlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Sertifika sistemleri; genel ve geçerli ölçme standartları oluşturarak yeşil binayı 

tanımlamak, bütünsel bir bina tasarım yöntemi geliştirmek, yapı sektöründe çevresel 

liderlik tanımak, yeşil rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın yararları konusunda 

tüketici bilincini arttırarak bina pazarını dönüştürmeyi amaçlar [21]. 
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Genel olarak her iki sistemin de yeşil bina kavramının yaygınlaştırılması, 

farkındalığın ve bilincin arttırılması sonucu uygulamalarının çoğalmasıyla 

sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmayı amaçladığını söyleyebiliriz. 

USGBC’ye göre yeşil binaların çevresel, ekonomik ve toplumsal yararları vardır. 

Çevresel yararlar; ekosistem ve biyolojik çeşitliliği koruma ve geliştirme, su ve hava 

kalitesini arttırma, katı atığı azaltma, doğal kaynakları koruma olarak belirtilmiştir. 

Ekonomik yararlar; işletim maliyetlerini azaltma, yapının değerini ve karlılığı 

arttırma, çalışanların üretim ve memnuniyetini arttırma, yaşam döngüsü boyunca 

ekonomik performansı optimize etmek, toplumsal yararlar ise; hava, ısı ve akustik 

kaliteyi arttırma, kullanıcı konforu ve sağlığında iyileştirme, yerel altyapıda 

yüklenmeyi azaltma, genel yaşam kalitesini arttırma olarak belirtilmiştir [31]. 

BRE’ye göre yeşil binalar; kullanıcılar açısından; iç mekanda gün ışığının etkin 

kullanımı, ortam şartlarında kullanıcı kontrolünün sağlanması, ortam gürültüsünün 

azaltılması gibi kriterleri sağlayarak iç ortam kalitesinin arttırılması; verimliliğin ve 

dikkatin artması, kurumsal imajın gelişmesi, çalışanların konforunun artması 

sonuçlarını yaratmaktadır. Ayrıca esnekliğin arttırılması ve işletimsel maliyetlerin 

azaltılması kullanıcılar açısından avantajlıdır [25]. 

Tasarımcılar açısından bu konudaki temel bilgilerin artması, kurumsal kimliğin 

gelişmesi, etkin proje yönetiminin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artması, 

çevresel malzemelerle sermaye maliyetinin azaltılması avantaj olarak 

değerlendirilirken yatırımcılar açısından pazarlanabilirliğin artması, yatırımın olumlu 

bir geri dönüş getirmesi avantaj olarak gösterilmektedir [25].  

Değerlendirme sistemleri Elkington’un tanımladığı sürdürülebilirliğin üç alt 

parametresi olan; sosyal, çevresel ve ekonomik etkenlerden sosyal ve ekonomik 

parametreleri içermediği konusunda eleştirilmektedir [37,38]. Ding’e göre bu 

anlamda sadece çevresel etkileri kapsayan puanlama sistemine dayanan 

değerlendirme yöntemlerinden çok daha sofistike ve çok boyutlu bir modele ihtiyaç 

vardır [21].  Duygu Erten’e göre ise çevresel etkiler bilimsel verilerdir ve ölçülebilir 

niteliktedir. Oysa sosyal ve ekonomik etkenlerin sertifika sistemlerine dahil edilmesi 

çok ayrıntılı ve dikkatli bir çalışma gerektirmektedir [39].   

Sertifikalandırma süreci yaygın olarak ekonomik maliyetleri arttıran bir unsur olarak 

algılanmaktadır. Bu da yatırımcıyı yönlendirmek adına zorluklar getirebilmektedir. 
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Fakat çeşitli araştırmalara göre ilk yatırım maliyetindeki artışa rağmen bina işletim 

maliyetlerinin azaldığı ve binaların pazar değerlerinin arttığı görülmektedir. Sertifika 

almanın toplam maliyet sertifika tipine göre %1 ile %6 arasında olduğu 

belirtilmektedir.  

Larsson’a göre yatırımcı açısından bir yatırımın temel prensibi finansal geri 

dönüştür. Bir projenin çevresel değeri olabilir fakat inşai maliyetleri çok fazla ise 

yatırımcı açısından çekici olmayabilir [22]. Bu nedenle çevresel kriterler kadar 

ekonomik kriterler de değerlendirilmelidir [21]. Ekonomik değerlendirme 

kriterlerinin BREEAM ve LEED kriterleri içerisine girmediği görülmektedir. Maliyet 

de kriterlerden biri olarak değerlendirilebilir. Aşırı maliyetli bir yeşil yapı tasarlamak 

çevresel ve yapım kriterlerini optimize ederek birleştirmeyi amaçlayan yeşil bina 

kavramı ile uyuşmamaktadır. Yeşil bina üretimini destekleyen birçok firmanın 

sermayelerini oluşturma süreçlerinin ne kadar çevre dostu olduğu tartışmalıdır. 

Dolayısı ile maliyetin düşürülmesi kaynakların verimli kullanımı açısından 

önemlidir. 

Yeşil bina kavramının en çok eleştirildiği noktalardan biri, günümüzde bir trend 

haline gelmesi ve pazarlama aracına dönüşmesidir. Bazı yatırımcılar tarafından 

sertifika sisteminin marka değeri öne çıkmaktadır. Bu da sertifikalandırma 

sistemlerini pazarlama aracı olarak görmeyi beraberinde getirmektedir. Bu durumda 

da sertifika kriterlerinden bazıları göz ardı edilerek kolay puan alınabilecek 

kriterlerden puan toplama yoluna gidilebilmektedir. Curwell’a göre bir bina enerji 

verimliliği gibi bazı ana faktörlerden puan alamasa bile başka marjinal kriterlerden 

yüksek puan alarak toplamda hedeflediği puana ulaşabilir ve sertifika alabilir [36].  

Sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendirilmemekle birlikte yine de ortaya çıkan 

sertifikalı bina mevcut yöntemlerle üretilmiş bir binaya göre sürdürülebilirliğe daha 

çok katkısı olan bir ürün olacaktır. Sertifika alabilmek için belirtilen kriterlerden 

alınacak puanlar tasarım ekibine ve işverene bağlı olarak değişmekle birlikte 

sertifikalandırma süreçleri şeffaf süreçlerdir ve verilen taahhütler belgelerle 

kanıtlanır. Ayrıca en önemli kriterler ön koşul olarak belirtilmiştir ve ön koşulları 

yerine getirmeyen projeler sertifika alamazlar. Yatırımcının temel amacının finansal 

geri dönüş olduğu kabul edildiğinde yeşil binaların pazarlamadaki olumlu katkısı 

yatırımcıların bu konuya olan ilgilerini arttırmaktadır. Sertifika sistemleri artan pazar 

değerinin farkındadır, getirdikleri marka değeri ve pazarlamadaki artı değerler 
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sertifika sistemlerinin bu denli yayılmasına neden olmuşlardır. Genel olarak 

bakıldığında sertifikalı bina üretimini tercih edenlerin ilerici proje geliştiriciler ve 

pazar liderleri, yenilikçi şirketler olduğu söylenebilir. Bu anlamda sertifika alma 

süreci sistemlerin yapısı gereği tabana yayılması zor bir süreçtir. Konuya hakim 

uzman kişilerin yetişmesi, sertifika süreçlerinin kısalması, maliyetlerinin azaltılması 

durumunda bile bir yaptırım olmadığında uygulanmaları yatırımcıların vizyonuna 

kalmış olacaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hatta Avrupa’nın birçok 

ülkesinde bile sistemlerin bu haliyle zorunlu olmaları gerçekçi görünmemektedir. 

İngiltere ve Amerika’nın bazı eyaletlerinde sertifikalandırmanın zorunlu olmaya 

başlaması oldukça olumlu bir durumdur. 

Çevresel değerlendirme yöntemlerini bir tasarım rehberi olarak düşünebilmek için 

yatırım kararının en erken aşamalarında devreye sokmak gereklidir [21].  Yatırımın 

kararı, yerin seçimi gibi birçok erken aşama kararında çevresel değerlendirmeler 

dikkate alınmalıdır. Crawley ve Aho’ya göre çevresel kriterler binanın tasarım 

sürecinin neredeyse sonunda devreye girmektedir. Oysaki sürdürülebilirliği daha 

etkin kılmak için en sağlıklı yaklaşım bu kavramların binanın konsept hatta fizibilite 

aşamasında devreye girmesi gerekmektedir [24].   

Bir diğer yandan değerlendirme sistemlerinin her ikisi de mevcut yapıların 

dönüşümü için ayrı bir sertifika vermektedir. Mevcut bir yapının mekanik 

sistemlerinin iyileştirilmesi, yalıtımının ve malzemelerinin değiştirilmesi; 

gerçekleştirmesi zor veya pahalı yöntemler olsalar da mevcut yapı stoğunun çevresel 

etkileri düşünüldüğünde bu değişimin katkısı büyüktür.  

Yerellik konusu çevresel değerlendirme sistemleri için oldukça kritiktir. Çevresel 

değerlendirme yöntemleri yerel özellikleri dikkate almadıkları için 

eleştirilmektedirler. Tüm dünyada geçerli kriterler dizisiyle farklı özelliklere sahip 

bölgelerdeki yapıları değerlendirmeye çalışmak beraberinde sorunlar getirmektedir. 

Yöresel çeşitlenmeler; iklim koşulları, ekonomik ve kültürel değerler, inşaat 

sektörünün yapısı, malzeme ve tekniklerdeki farklılıklar, politik yaklaşımlardaki 

farklılıklar uluslararası uygulanabilirlik iddiasında bulunan sistemlerde mutlaka 

entegre edilmesi gerekli unsurlardır. Ayrıca kredilerin ağırlıklarının yerel önem 

konularına göre değiştirilmesi ve öncelikli politikalara göre sürekli güncellenmesi 

gerekliliği de eleştirilerden biridir. Amerika’nın kendi ülke sınırları içerisinde bile 

çeşitli iklim kuşakları vardır. Değerlendirme sistemlerinin yeni versiyonlarında yerel 
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adaptasyonlara yönelik çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Tüm bu eleştiriler 

ışığında LEED son versiyonunda bölgesel kriterler eklenmiş fakat bu daha önce de 

belirtildiği gibi henüz Amerika eyaletleri ve Meksika ile sınırlandırılmıştır. 

BREEAM ise puanlama sisteminde çeşitli anketler ve bilimsel çalışmalar sonucu 

bölgesel farklılıklara göre belirlenmiş ağırlık katsayıları kullanmaktadır [19]. 

LEED’de bu tarz bir katsayı sistemi yoktur. Bölgeselleştirme çalışmaları kapsamında 

dört adet bölgesel ek kredi konmuştur. Ayrıca BREEAM’in Avrupa ve Körfez 

Bölgeleri için ayrı versiyonları bulunmaktadır. Körfez bölgesi versiyonunda suyun 

etkin kullanımı kriterlerine ağırlık verilmiştir. Avrupa versiyonu ise EPC standartları 

ile uyumlu hale getirilmeye çalışılmaktadır. BRE talep olması durumunda farklı 

versiyonlar üretilebileceğini belirtmektedir. Uluslararası uygulanabilirlik yönünde 

çalışmaları olan tüm sertifika sistemlerinin bölgesel özelliklere göre çeşitlenmeye 

başladıkları görülmektedir. 

BRE’nin 2008 değerlendirme raporunda da belirtildiği üzere LEED kriterlerinin 

birinden alınacak bir puanın BREEAM sisteminde benzer kriterden alınabileceği 

garanti değildir. Karşı durum da geçerlidir. Bu durum da hangi sertifika sisteminin 

seçileceği önem kazanmaktadır [16]. Şekil 2.5’de BREEAM ve LEED V.2 ile V.3 

değerlendirme kriterleri yüzde oranı grafik olarak ifade edilmiştir [23]. 

 

Şekil 2.5: BREEAM Avrupa Versiyonu ile LEED V2.2 ve V3 değerlendirme 

kriterleri yüzde oranları [23]. 



 
 47

Genel olarak her iki sertifika sistemi de yerel kodların veya standartların daha iyi 

olduğu kanıtlanmak koşulu ile kullanılabileceğini söylemekle birlikte LEED 

ASHRAE, IESNA gibi Amerikan standartlarına gönderme yapmaktadır. LEED’in 

Amerikan standartlarına gönderme yapması Avrupa Birliği Standartları kullanan 

ülkelerde sorun yaratmaktadır. Birimlerin farklı olması hesaplamaları zahmetli ve 

kompleks hale getirebilmektedir. BREEAM ise İngiliz devleti ile birlikte oluşturulan 

yönetmelikler ve Yeşil Rehber üzerinden standartlarını tanımlar. BREEAM’in metrik 

birimleri kullanması ve 2008 versiyonunda EPC ile koordine hale gelme çalışmaları 

Avrupa’da uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır. 

LEED kriterleri daha çok kullanıcı sağlığı ve konfor konularına ağırlık verirken 

BREEAM çevresel etkilere ağırlık vermektedir [16]. Fakat her iki sistemin son 

versiyonlarında karbondioksit salınımlarının azaltılmasına dair kredilere ağırlık 

verdiklerini görüyoruz. Ayrıca Julien’in belirttiğine göre BREEAM Uluslarası 

sistemi yerel rehberlik içermesi, yönetmelikler ile uyum sağlamaya çalışması, yerel 

iklim değişkenlikleri ve çevresel öncelikleri dikkate alması bakımından adaptasyonu 

daha kolay olmaktadır [16]. 

BREEAM sertifikasyon sürecinin lisanslı bir denetçi tarafından yürütülmesi 

zorunludur. Proje bağımsız bir uzman tarafından değerlendirilir ve raporlar bu kişi 

aracılığı ile BREEAM’e sunulur. BRE çalışanları değerlendirme uzmanı tarafından 

teslim edilen bilgiler üzerinden iki denetim gerçekleştirir. Gerekli görüldüğü takdirde 

finalize edilen proje sahada denetlenebilmektedir. LEED sürecinde ise lisanslı 

danışman kullanma zorunluluk olarak getirilmemekle birlikte ek puan 

kazandırmaktadır. LEED uzmanı projenin her aşamasında danışman olarak görev alır 

ve belgelerin hazırlanmasına yardımcı olur. Hazırlanan dokümanlar USGBC’nin 

sistemine yüklenir ve denetleme belgeler üzerinden USGBC tarafından yapılır. Bu da 

sistemin yeni kullanmaya başlayan ülkelerdeki kullanımını daha esnek ve ulaşılabilir 

yapmaktadır. BREEAM denetçisi olabilmek için BRE-Global’in kendi verdiği 

eğitimleri almak ve sonrasındaki testi geçmek ve daha sonrasında ödev projeleri 

yaparak BRE’ye teslim etmek gerekmektedir. Bunun süreç sonucu denetçi olup 

olunamayacağı belirlenir. LEED uzmanı olabilmek için ise kişi kendi çalışarak 

girebileceği bir sınav sonucu bu hakkı alabilir. LEED V.3 ile uzmanlık üç aşamalı bir 

sistemle uygulanmaya başlanacaktır [26]. LEED uzmanı bulundurmanın zorunlu 

kılınmaması sistemin uygulanmasını yaygınlaştıran bir yaklaşım olarak görülse de 
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sürecin bilinçli ve yönlendirici olması açısından uzman bir danışman ile çalışmak 

avantajlıdır. 

Her iki sistemde de ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmelerin yapılması oldukça 

detaylı ve uzun sürebilen çalışmalardır [23]. Bu nedenle sürecin kısa süreli projelere 

adapte edilmesi zordur. Sertifika alma uzun ve kapsamlı bir süreç gerektirmektedir. 

Her iki sistem de inşaat bitiminde yakalanılan kalitenin ve kriterlerin binanın yaşam 

döngüsü süresince devam etmesi için çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. LEED 

kredilerinden birinde bina performansı yerleşimden bir yıl sonra yapılacak ölçüm 

sonucunda belirlenmektedir. BREEAM ise standartlarını binanın tüm yaşam döngüsü 

süresince bina operasyonunun etkin bir şekilde denetlenmesi ve ölçülmesi üzerine 

kurgulamaya çalışmaktadır. BREEAM’in yaklaşımı uzun dönemli enerji tüketiminin 

azaltılması için kritik önem taşımaktadır [26]. 

Her iki sistem de tasarım, uygulama ve hatta kullanıcı ve işletmecilere ayrıntılı 

standartlar ve tarifler getirmektedir. Tüm kaynaklara internetten ücretsiz 

ulaşılabilmesi ve yüklenilebilmesi ile BREEAM kolay ulaşılabilir görünse de LEED 

sisteminin referans kitapçığının daha kolay anlaşılabildiği düşünülmektedir. 

Organizasyon olarak bakıldığında USGBC destekli LEED’in gönüllü bir sisteme 

göre oldukça başarılı olduğu bilinmektedir. Sistemin yakaladığı ticari başarısı ve kısa 

sürede gerçekleştirdiği hızlı büyüme organizasyonunun başarısını kanıtlamaktadır. 

USGBC’nin bağışçı sayısı ve sektörden aldığı destek oldukça fazladır. BREEAM’in 

ise proje başvurularına yoğunluktan dolayı geç cevap verebildiği belirtilmektedir. 

Sistemin bir denetçi tarafından izlenmesi daha doğru bir yaklaşım olarak görünse de 

uygulamada yavaşlamalara neden olabilmektedir. 
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3.  TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM 

VE YEŞİL BİNA KAVRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.1 Türkiye’deki Sürdürülebilir Tasarım ve Enerji Verimliliği İle İlgili Yasal 

Çerçeve ve Standartlar 

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli IPCC 4. Değerlendirme Raporuna göre 

2050 yılından önce, Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde yılda 3 hafta daha az 

ısıtma ihtiyacı olacak, ancak soğutma ihtiyacı gereken zaman 2–5 hafta arasında 

artacaktır. 2030’dan önce Güneydoğu Akdeniz bölgesinde ısıtma ihtiyacı %8 

azalacak, soğutma ihtiyacı ise %28 artacaktır. Diğer yandan, Akdeniz bölgesi 

ülkelerinde hidroelektrik üretiminde %50’ye varan azalma beklenmektedir. Termik 

elektrik üretimine, soğutma suyu ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle ara 

verilebileceği ifade edilen raporda, elektrik iletim ve doğalgaz boru hatlarında 

verimlilik düşeceği, sel, taşkın veya aşırı yağış gibi olağandışı olaylar nedeniyle de 

enerji altyapısı etkilenebileceği belirtilmiştir [1]. 

Enerji Kaynakları Etüt İdaresi verilerine göre Türkiye 2006 yılı enerji tüketiminde 

petrol ve doğal gaz % 62 pay almaktadır. Bu kaynaklarda %90’ın üzerinde dışa 

bağımlılık olduğunu görmekteyiz. Çizelge 3.1’de doğal gaz ve petroldeki dışa 

bağımlılığımız açıkça görülmektedir. Hızlı talep artışı nedeniyle, 2020 yılında toplam 

enerji arzının ancak %22’sinin yerli üretimle karşılanabileceği beklenmektedir [40]. 

Çizelge 3.1: Tüketilen kaynaklar ve yerli üretime oranı 

 
Kaynak  Tüketimdeki Payı % Yerli Karşılanma Oranı % 
Doğal Gaz  29 2,9 
Petrol   33 7 
Kömür  29 46,7 
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Şekil 3.1’de gösterilen sektörel enerji dağılımlara baktığımızda yapı sektörünün tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji tüketiminde oldukça büyük bir payı 

olduğunu görüyoruz. 

 

 
Şekil 3.1: Sektörlere göre nihai enerji tüketimi [40].  

Bu bölümde yukarıda belirtilen veriler eşliğinde Türkiye’de yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanımı, enerji verimliliği, çevre, sürdürülebilir tasarım ile ilgili 

çalışmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kanun ve yönetmelikler bağlamında 

Avrupa Birliği uyum sürecinde ve öncesinde yapılan çalışmalar incelenecek, yapı ve 

enerji sektörlerinde çevre konusu değerlendirilecektir. 

Türkiye’de; “Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı Anlaşması ve 

Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliği ve İlgili Çevresel Hususlar 

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkındaki 4519 Sayılı Kanun” 

06 Şubat 2000 tarih ve 23956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu protokolün hedefi; enerji aktivitelerinin, üretimden nihai 

tüketime kadar olan tüm safhalarında enerji verimliliğini artırmak ve çevresel 

tahribatı en az düzeye indirmektir. Protokolün temel prensiplerinde tarafların, 

belirtilen hususları teşvik etmek üzere enerji verimliliğini geliştirmek için uygun 

politikaları ve hukuki yapıyı düzenleyeceğine dair hususlar yükümlülük olarak yer 

almaktadır. Bu kapsamda; sözleşmeyi imzalayan ülkelerden, kendi özel durumlarına 

uygun enerji verimliliği strateji ve politikalarını belirlemeleri, plan ve programları 
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geliştirmeleri ve yasal ve kurumsal yapılarını oluşturmaları gibi önlemleri almaları 

beklenmektedir.  

Türkiye’de İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin kabulü, 21 Ekim 2003 tarih ve 

25266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4990 sayılı “Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 

ile gerçekleşmiştir. Buna göre 24 Mayıs 2004 tarihi itibarı ile BM İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olarak, politikaların bu durumu göz önüne alarak 

düzenlenmesi taahhüt edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Çevre ve 

Orman Bakanlığı tarafından 2005’de hazırlanmaya başlanıp 2007 yılında 

tamamlanan İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirim Raporunda Türkiye’deki sera gazı 

ve CO2 eşdeğerleri, sektörlere ve yakıt cinsine göre enerji tüketim verileri 

belirlenmiş, ulusal CO2 emisyon senaryoları oluşturulmuştur. Rapora göre 

Türkiye’deki sera gazı emisyonu 1990-2005 yılları arasında iki katına çıkmıştır. 

Raporda ayrıca Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelleri de belirlenmiştir. Şekil 

3.2’de gösterildiği üzere yenilenebilir kaynaklarda potansiyelimizin çok altında 

kullanım yapılmaktadır. Rapor, yapılacak çalışmalar ve uygulanacak politikalar 

açısından önemli veriler içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2: Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli.  
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24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı; Avrupa Birliği’ne 

katılım sürecinde kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları 

içermektedir. Söz konusu programda enerji konusunun yer aldığı on dördüncü 

bölümde "enerji verimliliği ile ilgili mevzuat uyumunun sağlanması" kısa vadeli 

hedefler arasında yer almaktadır. Mevzuat uyum takviminde “Avrupa Topluluğunda 

enerji verimliliğine ilişkin 7 Aralık 1998 tarihli konsey teklifine karşılık gelen Enerji 

Verimliliği Kanunu 2007 yılında ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 yılında yürürlüğe girmiştir [41]. 

Ayrıca 15 Şubat 2008 tarihli 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile, kamu kurum 

ve kuruluşlarında enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler 

belirlenmiştir. Bu Genelge ile “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” başlatılmış ve 

2008 yılı “Enerji Verimliliği Yılı” ilan edilmiştir. Enerji verimliliğinin süratle ve 

etkili bir şekilde arttırılabileceği tedbirler arasında, aydınlatma amacıyla 

kullanılmakta olan akkor flamanlı lambaların yaklaşık 5 kat daha tasarruflu olan 

kompakt flüoresan lambalarla değiştirilmesi hususuna öncelik verilmektedir. 13 

Ağustos 2008 tarihli 2008/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile, tüm kamu kurum ve 

kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının bir ay içinde 

kendi sorumluluklarında bulunan yerlerdeki mevcut akkor flamanlı lambaları 

tasarruflu ampullerle değiştirmeleri zorunlu kılınmıştır [42]. 

1997 yılında, İDÇS kapsamında Kyoto'da yapılan taraflar konferansında hazırlanan 

Kyoto Protokolü ile de imza sahibi ülkelere 2008-2012 yılları arasındaki dönem için 

sera gazı salımlarını 1990 seviyelerine göre en az %5 azaltma yükümlülüğü 

getirilmiştir. Bu doğrultuda, AB hem birlik olarak hem de üye ülkeler açısından 

%8'lik bir azaltma sağlayacağını taahhüt etmiştir. Türkiye’de Türkiye’nin Kyoto 

Protokolü’ne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 5 Şubat 2009’da 

yasalaşmıştır. Türkiye’nin 2009-2012 yılları arasında son dönem olarak uygulanacak 

Kyoto Protokolü’nde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna rağmen Kyoto 

Protokolünün imzalanması, 2012 sonrası süreçte yeni düzenin şekillendirilmesinde 

Türkiye'yi söz sahibi kılmaktadır [43]. 

İlbaş’a göre; Kyoto protokolündeki üç ana mekanizma; temiz kalkınma, emisyon 

ticareti ve ortak uygulama mekanizmasında emisyon ticareti kavramı dikkati 

çekmektedir. Protokole taraf olan gelişmiş ülkelerin karbon dioksit salınımı miktarı 
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için belirli kotaları bulunmaktadır. Bu kotaları tutturabilmek için şirket yada ülke 

olarak emisyonları düşürücü tedbirler alınmaktadır. Karbon ticareti mekanizması 

Avrupa Birliği'nde hayata geçirilmiştir. Sisteme göre örneğin, 70 bin ton 

karbondioksit üretmekle sınırlandırılmış bir firma, 80 bin ton karbondioksit 

salınımına yol açmışsa, fazladan ortaya çıkan 10 bin tonu, emisyon indirimlerini 

başarıyla uygulamış diğer bir firmanın kotasını satın alarak karşılamak zorundadır. 

Bir ton karbon dioksiti atmosfere bırakmanın karşılığında ödenmesi gereken ve 

'karbon fiyatı' diye adlandırılan bedel üzerinden karbon alım satımı yapılmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına (örneğin rüzgar, hidrolik, güneş enerjisi) yapılacak 

yatırımlar karbon ticareti açısından büyük kazanç sağlamaktadır. Karbondioksit 

emisyonu sıfır olduğu bilinen rüzgar santrali kurulması halinde santralin kömür ya da 

doğalgaz santrali olması durumunda yapacağı karbondioksit emisyon miktarı kadar 

karbon satma imkanı oluşmaktadır [44]. 

Avrupa Birliği uyum sürecinde, çevre ve enerji alanında atık yönetimi, saha 

rehabilitasyonları, emisyonlar ve gürültü konularında önemli ilerlemeler 

gerekmektedir. Enerji Bakanlığı Faaliyet Raporlarına göre Çevresel Etki 

Değerlendirme Yönetmeliği ve Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Hava 

Kalitesinin Korunması Yönetmeliği yürürlükte olup bu kapsamda yeni inşa edilen 

elektrik üretim santralleri, bahse konu yönetmeliklere göre yapılmakta ve 

santrallerden kaynaklanan emisyon değerleri kontrol edilmektedir [45,46]. Son 

yıllarda Türkiye’de çevre ve enerji konularında çalışmalar büyük bir hızla artmış olsa 

da henüz bilimsel verilerin ve eylem planlarının ilgili kanun ve yönetmeliklerin 

hazırlanması aşamasında olduğumuzu belirtmek gerekir, tüm bu ilke kararlarının tüm 

çevrelerce benimsenmesi ve hızla uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 

3.1.1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışmaları 

Enerji Bakanlığına göre insan kaynaklı sera gazı salımında enerji sektörünün tüm 

diğer sektörlerden çok daha yüksek bir payının olması, iklim değişikliği çerçevesinde 

alınacak ve uygulanacak önlemlerin de ağırlıklı olarak bu sektörde gerçekleşmesi 

gerektiğini belirtmiş, dünyada iklim değişikliği ile enerji politikaları birbirine entegre 

edilmiş olduğunu vurgulayarak, özellikle sera gazı azaltımı yönünde taahhütte 

bulunan ülkelerin tüm enerji politikalarını bu çerçevede şekillendirmek durumunda 

kaldıklarının altını çizmiştir. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görevleri arasında yabancı enerji 

kaynaklarına bağımlılığın azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının 

önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve 

çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin 

artırılması bulunmaktadır. Bu çerçevede, enerji sektörünün öncelikli stratejisi, “yerli 

kaynakların en etkin biçimde kullanımı sağlamak, enerjide arz güvenliğini sağlamak, 

enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, enerji üretim ve tüketiminde verimliliği 

sağlamak, mevcut enerji tasarrufu potansiyelini azami ölçüde gerçekleştirmek, 

yenilenebilir enerji ve teknolojisinin ülke içinde geliştirilmesini sağlamak” olarak 

belirtilmiştir. 

Örnek uygulamalar esas alınarak son yıllarda çıkartılan kanun ve yönetmelikler 

pratikte farklı uygulamaları beraberinde getirecektir. 

AB uyum sürecinde; Enerji Performans Yönetmeliğine uymayan yeni binalara ruhsat 

verilmemesi, mevcut konutlarda ısı yalıtımı yapılması için, kat maliklerinin çoğunluk 

kararı yeterli olması, tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip olması 

zorunluluğu getirilmesi, binalarda ısı kontrol cihazları ve pay ölçerlerin kullanılması, 

sanayide ve binalarda Enerji Yönetimi hizmetinin alınması, sanayide verimlilik 

artırıcı projelerin desteklenmesi, yenilenebilir enerji kaynağı veya verimli 

kojenerasyon sistemlerinin teşvik edilmesi, Enerji Verimliliği Danışmanlık 

hizmetinin geliştirilmesi gibi uygulama ve yaklaşımlar pratik hayatımıza girmeye 

başlamıştır. Enerji Bakanlığı araştırmalarına göre Türkiye’de; bina sektöründe %30, 

sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 enerji tasarruf potansiyelinin 

olduğu tespit edilmiştir [45]. 

Enerji bakanlığı tarafından; enerji üretiminde çevreyi en çok kirleten fosil 

yakıtlardan olan kömürün konvansiyonel yakma sistemleriyle yakılmasının çevreye 

olan olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yeni yakma teknikleri ve baca gazı arıtma 

sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. Son yıllarda çevreyi en az kirletecek 

teknolojiler uygulamaya konulurken diğer taraftan yüksek verimle yakıt rezervlerinin 

en ekonomik şekilde kullanımını sağlayacak dolayısıyla daha az çevresel etkiyle 

enerji üretebilecek teknolojilerin geliştirmesi ve uygulamaya konulmasına yönelik 

çalışmalara ağırlık verilmektedir [45,46].  
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Büyükşehir Belediyeleri çöp atıklarının çözümüne yönelik olarak atık yakma ve 

enerji üretim tesisleri kurmaya başlamışlardır. Türkiye’de toplam 15.6 MW’lık 

kurula güce sahip biyokütle ve atık yakıt kaynaklı 4 adet yüksek verimli 

kojenerasyon tesisi kurulmuştur.  

Elektrik üretim, iletim ve dağıtımından kaynaklanan kayıpların azalması emisyonları 

azaltılması hedeflenmiş, elektrik dağıtım faaliyetlerinin özelleştirilmesi çalışmaları 

yapılmaya başlanmıştır. 

Enerji Bakanlığı tarafından Türkiye’de elektrik dağıtımında kayıp-kaçak oranının 

düşürülmesi ve kamu santrallerinde verimliliği yükseltmesi amacıyla çalışmalar 

yapılmaktadır. Rüzgar türbinleri, güneş, çok amaçlı jeotermal kaynak kullanımı gibi 

yenilenebilir kaynaklar ile yüksek verimli ve daha az emisyona yol açan 

kojenerasyon7 tesislerinin yapılması desteklendiği belirtilmekte, ilgili mevzuatlar ile 

destek ve teşvikler sağlanmaktadır.  

 Enerji Verimliliği Kanunu 

18.Nisan.2007’de kabul edilen 5627 no’lu Enerji Verimliliği Kanunu; enerji 

maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesini ve çevrenin korunmasını 

sağlamak için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin 

artırılmasını amaçlamaktadır. Kanun, endüstriyel işletmeleri, binaları, elektrik 

enerjisi üretim tesislerini, iletim ve dağıtım şebekelerini kapsamaktadır. Kanunun; 

bilinçlendirme ve eğitim, enerji verimliliği hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 

idari yapılanma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın yaygınlaştırılması 

olmak üzere üç temel stratejisi bulunmaktadır [48]. 

Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel 

işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım 

şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum 

genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar. Enerji verimliliğinin 

artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul 
                                                 
 
7  Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce 
üretilmesi olarak tanımlanabilir. Sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de 
kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi 
sağlanabilir. Bu tekniğe "birleşik ısı-güç sistemleri" ya da kısaca "kojenerasyon" denmektedir [47].  
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edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri 

yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, 

yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında 

olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar,  tarımsal binalar ve atölyeler, bu 

Kanun kapsamı dışındadır [48].  

Bilinçlendirme stratejisinde belirtildiği üzere; Elektrik İleri Etüt İdaresi Genel 

Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş üniversiteler, bu kanunla öngörülen belirli düzeyin 

üzerinde enerji tüketimi olan endüstriyel işletmeler ve belirli düzeyin üzerinde inşaat 

alanı olan kamu ve ticari binaların atayacağı enerji yöneticileri ve Enerji Verimliliği 

Danışmanlık Şirketleri için düzenlenecek eğitim programlarından sorumlu ana 

kuruluşlardır. Enerji yöneticisi eğitim programları aynı zamanda Enerji Verimliliği 

Danışmanlık Şirketleri tarafından da yürütülebilecektir. Kamuoyunun 

bilinçlendirilmesinde, sivil toplum teşkilatlarına, meslek odalarına, askeri liselere, er-

erbaş eğitim merkezlerine, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarına ve televizyon kanallarına bazı sorumluluklar verilmektedir [48]. 

Enerji Verimliliği Hizmetleri için İdari Yapılandırma stratejisinde; enerji verimliliği 

çalışmalarının ülke genelinde ve tüm ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak 

yürütülmesi, sonuçların izlenmesi ve koordinasyon amacıyla, doğrudan ilgili 

Bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir Enerji Verimliliği 

Koordinasyon Kurulu teşkil edilmektedir. Kurulda TMMOB'den de bir temsilci 

bulunmaktadır [48]. 

Kanunda biyoyakıt, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 

yaygınlaştırılmasına yönelik önlemlere de yer verilmektedir.  

Üç stratejinin uygulanmasında ana etkenler ise yükümlülükler, teşvikler ve 

yaptırımlardır. 

 Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 

Dair Yönetmelik 

5627 no’lu Enerji Verimliliği Kanunu’na dayanarak hazırlanmış yönetmeliğin amacı; 

enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi 

üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve 

enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Yönetmelik, üniversitelerin, 

meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine; 
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enerji yönetimi uygulamalarına; enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin 

görev ve sorumluluklarına; enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma 

faaliyetlerine; enerji etütleri ve verimlilik artırıcı projelere; endüstriyel işletmelerde, 

verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşmalara; talep 

yönetimine ve idari yaptırımlara ilişkin uygulama esaslarını kapsamaktadır [49]. 

Yetkilendirilmiş kurumların ve şirketlerin faaliyetleri, yetkilendirilmesi, izlenmesi ve 

denetimi ile yetki ve sertifika belgeleri verilmesinin esaslarını belirtir. Enerji 

yönetiminin kapsamını tanımlar ve enerji verimliliğini arttırıcı önlemleri ayrıntılı bir 

şekilde belirtir. Enerji yöneticisi eğitim ve sertifikalandırma esaslarını belirler, 

verimlilik arttırıcı projelere verilecek destek ve teşvik esaslarını tanımlar. Talep tarafı 

yönetimi bölümünde enerji verimli ürünlerin satışlarının izlenmesi ve özendirilmesi, 

toplu konut, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarında ve ticari binalarda verimlilik 

uygulamaları tanımlar. Bu kapsamda toplu konutlarda kojenerasyon, ısı pompası ve 

güneş enerjisi sistemlerinin kullanımını destekler Toplu Konut İdaresi’nin konut 

maliyetinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde uygulama yapacağını belirtir. 

Okullarda ısı yalıtımı uygulamaları için doğal gaz perakende satış lisansı sahibi tüzel 

kişilerin, her yıl, dağıtım bölgelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen on 

okulun dış cephe duvarlarına ve pencerelerine yönelik ısı yalıtımı uygulamasını, 

yürürlükteki ilgili standartlara uygun olarak yapmalarını sağlar. Kamu kurum ve 

kuruluşlarında, yıllık elektrik tüketimlerinin en az yüzde ikisi ve yıllık sıcak su 

tüketimlerinin en az yüzde otuzu güneş enerjisinden karşılanır. Bu uygulamaların 

projelerinin hazırlanmasında, Genel Müdürlük teknik destek sağlar. Kanun kamu 

kesiminde verimlilik uygulamalarına ayrıntılı tarifler getirir. Tüketicilerin enerji 

verimliliği konusunda bilinçlenmesi için çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 

tanımlar. Bir diğer önemli kısım ise elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımında 

enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalardır. Termik santrallerde 

kojenerasyon, enerji yönetimi ve ölçümleri ile enerji iletim ve dağıtım konusunda 

verimlilik esasları belirler [49]. 

Ayrıca Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Ulaşımda Enerji Verimliliğinin 

Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çıkartılmış, Kamuda 

Akkor Lambaların Değiştirilmesi İle İlgili Genelge yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik 

ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; motorlu araçların birim yakıt 

tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, 
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toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, trafik akımının arttırılmasına yönelik 

sistemlerin kurulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar [49].  

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun  

10 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilen 5346 numaralı Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun; 

yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının 

yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde 

ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının 

azaltılması, atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasını amaçlamaktadır. Bu 

amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir 

[50]. 

Kanun; yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması, bu kaynaklardan elde 

edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına ilişkin 

usul ve esasları kapsar.  

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması, kullanılması ile 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi 

konusunda yaptırımlar içerir, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi 

üretiminde uygulanacak usul ve esaslar ile yetkileri belirtir. Yatırım dönemine ilişkin 

uygulama esaslarını ve uygulama koordinasyonunu tanımlar. 

Bu kanuna bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynak belgesi verilmesine ilişkin usul ve 

esaslar hakkında ve rüzgar enerjisine dayalı lisans başvurularının teknik 

değerlendirilmesi hakkında yönetmelikler çıkartılmıştır [50]. 

3.1.2 Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları 

9 Ağustos 1983 yılında kabul edilen Çevre Kanununun birincil amacı; bütün 

canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma 

ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.    Kanun kapsamında sürdürülebilir 

çevre; gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini 

tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm 

çevresel değerlerin sosyal, ekonomik, fiziki alanlarda ıslahı, korunması ve 

geliştirilmesi süreci olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı ise 
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bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan 

çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı 

kalkınma ve gelişme olarak tanımlanmıştır [51]. 

Kanuna göre gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol 

açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya 

proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler [51].  

Çevrenin korunması, arazi ve kaynak kullanımı, atık yönetimi,  kirlenme ve 

bozulmanın önlenmesi gibi konularda kapsamlı ilkeler benimsenmiştir.  

Çevre kanununa ek olarak; Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği, Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre Düzeni Planlarına Dair 

Yönetmelik, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Isınmadan 

Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği ayrıca illere göre hazırlanmış ayrıntılı il çevre durum raporları 

yer almaktadır. Yönetmelikle başlıklarında belirtilen konularda ayrıntılı tarifler 

getirmektedir [52.53]. 

Tez konusu ile ilişkisi olduğu düşünülen Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 

ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne değinilmesi uygun bulunmuştur. 

11 Kasım 2008’de yürürlüğe giren Çevre Düzeni Planlarına Dair yönetmelik ile; 

doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunarak kalkınma planları ve varsa bölge 

planları temel alınarak, ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada 

düşünülmesine imkan veren, genel arazi kullanım kararları ile bunlara ilişkin strateji 

ve politikaları oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama 

imar planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000-1/100.000 

ölçekteki çevre düzeni planlarının hazırlanmasına, hazırlattırılmasına, 

onaylanmasına, izlenmesine, denetlenmesine ve bu planlar üzerinde yapılacak 

değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Çevre düzeni planı; ülke ve 

bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi 

yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. Yönetmelikte bu çevre 

düzeni planı; ekosistem bütünlüğü, arazi kullanım sürekliliğini sağlamak, farklı 

mesleklerden uzmanların fiili katılımı ile hazırlanan, karşılaştırılabilir, 



 
 60

değerlendirilebilir, sorgulanabilir, geliştirilebilir ve güncellenebilir standart veri 

tabanına sahip olan, sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve 

ekonomik kararların bir arada düşünülmesini sağlamak üzere, korunması gereken 

alanlara ilişkin politika ve stratejileri belirleyen bir plan olarak tanımlanmıştır [54]. 

17 Temmuz.2008’de yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi yeni 

yönetmeliğinde Çevresel Etki Değerlendirmesi; gerçekleştirilmesi planlanan 

projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, 

olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza 

indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin 

belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve 

kontrolünde sürdürülecek çalışmalar olarak tanımlanmıştır. Yönetmelikte ÇED 

raporu istenen tesisler; her türlü rafineriler, termik güç santralleri, Radyasyonlu 

nükleer yakıtlar, her türlü fabrika ve üretim tesisleri, endüstriyel ölçekte üretim 

yapan kimya tesisleri, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, yollar, 

geçişler ve havaalanları, su yolları, limanlar ve tersaneler, tehlikeli ve özel işleme 

tabi atıklar, atık depolama tesisleri, atık barajları, atık havuzları, yeraltı suyu çıkarma 

veya suyu yeraltında depolama projeleri, boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan 

büyük su aktarma projeleri, su depolama tesisleri, nehir tipi santraller, atık su arıtma 

tesisleri, et ve süt ürünleri üretim tesisleri, tüm hayvan besi tesisleri, her türlü entegre 

üretim projeleri, beş yüz oda ve üzeri turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve 

turizm kompleksleri, her türlü taşıt üretim fabrikaları olarak ayrıntılı biçimde 

tanımlanmıştır. Bunun dışında yönetmelik çeşitli kanun ve yönetmelikler ile 

uluslararası antlaşmalar çerçevesinde belirlenmiş korunması gerekli alanları 

tariflemektedir [55]. 

Bunların dışında bakanlığın “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin 

Artırılması”, “İklim Değişikliği Eylem Planı”, “İklim Değişikliği II. Ulusal Bildirimi 

Hazırlanması”, “Gönüllü Karbon Piyasalarına Yönelik Kapasitesinin Geliştirilmesi” 

ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.  

3.1.3 Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın çalışmaları  

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin 

geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve 

özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri 
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taşıyan konaklama tesislerine, Çevre Bakanlığınca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi 

(Çam Simgesi) verilmektedir.  

Bu sınıflandırma sistemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından güncelleştirilmiş ve 

geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı 

Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” olarak, 22 Eylül 

2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir [56]. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirttiğine göre tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı 

maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin 

arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, 

konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak 

planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi 

güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık 

konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapılmasını kapsamaktadır. Tebliğ ekinde bulunan sınıflandırma formu, 

çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine, 

formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama 

tesislerine uygulanacaktır [56].  

Turizm sektörünün görüşleriyle AB ve uluslararası kriterler göz önüne alınarak 

hazırlanan proje, gönüllülük esasına dayanmaktadır. ''Yeşil Yıldız'' için başvuran 

tesis, su ve enerji tasarrufundan yatak odalarındaki düzenlemelere, duşlar ve 

tuvaletlerden, deterjan ve atıklarına, 10 başlık altında, farklı puanlara sahip 122 kriter 

üzerinden değerlendirilecektir. Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri 

ve çevreye olan etkileri dikkate alınarak, tesislerin tür ve sınıflarına göre 

düzenlenmiş puanlama sisteminde, işletmelere temel kriterler dışında kalan, diğer 

kriterler arasında seçim yapma imkanı sağlanmıştır [57].  

Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden, simgesi yıldız olan 

konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yeşil yıldız işareti üzerinde 

Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi ile birlikte yer alacaktır. 

Bakanlığa göre Çevreye Duyarlılık Kampanyasının amaçları; çevrenin korunması, 

çevre bilincinin geliştirilmesi, Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı 

yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir. 
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Çevreye Duyarlılık Kampanyası su tasarrufunu, enerji verimliliğinin arttırılmasını, 

çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım 

aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını, turistik tesisin çevreye 

uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, 

çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılmasını amaçlamaktadır.  

Değerlendirme Kriterleri aşağıda belirtilmiş on kategoride toplam yüz yirmi iki kriter 

toplanmıştır [57]. 

 Genel Yönetim 

 Eğitim 

 Tesis Yatak Odalarındaki Düzenlemeler 

 Tesisin Çevreye Uyumu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme ve Etkinlikler,  

 Ekolojik Mimari 

 Enerji 

o Tesiste Enerji Verimliliği ve Tasarrufuna Yönelik Önlem ve 

Çalışmalar 

o Tesiste Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidro, Dalga Enerjisi, Biogaz vb. 

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımı 

 Su 

 Deterjanlar, Dezenfektanlar ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler 

 Atıklar 

 Diğer Hizmetler 

Temel kriterler; İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması, eylem 

planının uygulanması için tesis bünyesinde konusunda eğitim almış özel bir yetkili 

ile birlikte, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması, işletmenin, su 

tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji 

tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi, işletmede kullanılan kimyasal 

maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin, tesiste ortaya çıkan 

atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık olarak)  izlenmesi ve verilerin toplanması, 
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turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, 

havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, 

asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya 

konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması, işletme tarafından, çevre 

bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin 

etmek için personele periyodik olarak eğitim verilmesi, yerel idareler tarafından 

hazırlanan çevreye duyarlı atık su planına uyulması, yerel idarenin atık su planının 

olmaması halinde yerel idare tarafından onaylanmış tesise ait çevreye duyarlı atık su 

planı olması olarak belirtilmiştir ve uyulmaları zorunludur [57]. 

Mevcut turizm yapılarının belirtilen kriterler çerçevesinde yenilenmeleri ve bunun 

sonucunda bir sertifika verilmesi Türkiye’deki turizm yapılarının sayısını 

düşündüğümüzde oldukça olumludur. Sıfırdan yapılan turistik tesisler için ise çok 

daha kapsamlı bir sistem gereklidir. Ayrıca sertifikalandırma süreçlerinin ölçüm ve 

denetim hizmetleri şeffaf ve çok katılımlı olmalı, binanın yaşam döngüsü boyunca 

kriterlerin sürekliliği sağlanmalıdır. 

Çizelge 3.2’de belirtildiği gibi tatil tesisleri sınıf ve lokasyonlarına göre belirlenmiş 

asgari sayıda puanı almak zorundadırlar [57].  

Çizelge 3.2: Yeşil Yıldız sertifika sistemi puan tablosu 
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3.1.4 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın çalışmaları 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından  2000 yılında yürürlüğe alınan “Binalarda 

Isı Yalıtımı Yönetmeliği” ile Aralık 2008’de yürürlüğe giren “Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliği” önemli çalışmalardır. 

Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak 1998 tarihinde yayımlanan tavsiye 

niteliğindeki TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardı; 1999 yılında resmi 

gazetede yeniden yayımlanarak ve bu standardın paralelinde hazırlanan “Binalarda 

Isı Yalıtımı Yönetmeliği”nin 08 Mayıs 2000 tarihinde resmi gazetede yer alması ile 

14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu standart olarak yürürlüğe 

girmiştir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binalar; standart ve 

yönetmeliklerin koşullarına uymak zorundadır. Isı Yalıtımı Yönetmeliği; binalardaki 

ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul 

ve esasları kapsamaktadır. Türkiye’de binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından 

oluşturulan dört bölgede yer alan il ve ilçelere göre ısı yalıtımı projesindeki ısı 

geçirgenlik katsayıları, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı belirlenmiş, bina tiplerine göre 

çeşitli ısı yalıtım detayları önerilmiş, projelendirme ve denetim esasları belirtilmiştir 

[58,59]. 

Kullanılan tüm standartlarda TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kurallarına gönderme 

yapılmıştır. 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin amacı; dış iklim şartlarını, iç mekan 

gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın 

bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının 

belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit emisyonu açısından 

sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için 

minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma 

sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda 

performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin 

korunmasını düzenlemektir [60]. 

Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda 

uygulanmak üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve 

elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans 
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kriterlerine, enerji performans hesaplama usûllerine, enerji kimlik belgesinin 

hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve enerji kimlik belgesini hazırlayacak ve 

denetleyecek onaylanmış bağımsız yetkili kuruluşların yetkilendirilmesini ve 

yetkilerinin düzenlenmesini, ülke enerji politikasının oluşturulmasına yönelik gerekli 

araştırmalar, incelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde edilen deneyimler ile 

ilgili bilgilerin toplanmasını, 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; 

elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarından üretim imkanlarının araştırılarak, ekonomik yapılabilirliği olan 

uygulamaları, bina sahipleri ve son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, sektörde 

faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların çalışanlarının eğitimleri ve eğitimlerin 

güncelleştirilmesi faaliyetlerini, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 

binalarda, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile 

ilgili yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji 

verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılması esaslarını kapsar [60]. 

Bina enerji performansı açısından Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamaları, 

Isı Yalıtımı Esasları, Asgari Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık, Isı yalıtım projesi 

zorunluluğu, Mekanik tesisat yalıtımı esasları, Asgari hava sirkülasyonu ve 

sızdırmazlık, Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları, 

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları, Sıhhi 

Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri, Otomatik Kontrol sistemleri, Elektrik 

Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve 

Kojenerasyon Sistemleri, Periyodik Testler, Bakım, Denetim ve Raporlama, Enerji 

Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler, Yıllık Enerji 

İhtiyacı ile ilgili genel kriterler içerir. Bu kriterlerin değerlendirilmesinde, TSE 

tarafından çıkartılan ilgili standartlar, bulunmaması halinde ilgili Avrupa 

Standartlarına gönderme yapılmaktadır [61]. 

Avrupa Birliği’nde uygulanmaya başlanmış 2010 itibari ile Türkiye’de de zorunlu 

olarak uygulanacak, Binalar için Enerji performansını ifade etme yöntemleri ve 

binalar için enerji belgelendirmesi  standardı EN 15217’ye  uygun olarak 

düzenlenmiş Enerji Kimlik Belgeleri tanımlanmıştır [60]. Şekil 3.3’de binalara 

verilecek enerji kimlik belgesi görülmektedir. 
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Şekil 3.3: Binalara verilecek enerji kimlik belgesi. 

3.1.5 Belediyelerin Çalışmaları 

Belediyelerin birbiri ile benzeyen strateji raporlarında benzer genel hedeflerin ön 

plana çıktığını görebiliriz. Raporlarda; atık su konusunda; atık su ve yağmur suyu 

altyapısı olmayan yerlerde 2011 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması, 

mevcut atık su arıtım sisteminin bakım ve onarımının yapılması; katı atık konusunda; 

sürdürülebilir katı atık bertarafı ve geri dönüşümün sağlanması, yeşil alanlar 

konusunda; kent temizliği ve aktif yeşil alanların standartlarının yükseltilmesi, kişi 

başına düşen aktif yeşil alanların artırılması, hava kirliliği konusunda; hava 

kalitesinin standardının yükseltilmesi ve kirlilik ölçümlerinin yapılması olarak 

belirtilmiştir.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSTAÇ’ın projeleri arasında çöp gazlarından 

elektrik üretimi, çöp sızıntı sularının arıtılması, katı atıkların geri dönüşümü 

çalışmalarını sayabiliriz. Bu çalışmalar kapsamında “İstanbul için AB Çevre 

Mevzuatı ile Uyumlu Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejik Planı” ile 2025 yılına 

kadar İstanbul’daki katı atık yönetimi stratejileri ve hedefleri belirlenmiştir [62]. 
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3.1.6 Kanun ve Yönetmeliklerin Değerlendirilmesi 

Türkiye’de son yıllarda çevre ile ilgili bilinçlenmenin ve bu konudaki çalışmaların 

artarak çoğaldığını görüyoruz. Son iki senede ise ekolojik tasarımın gündemindeki 

yeri oldukça artmıştır. Mimar Selçuk Avcı diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye’de 

ekolojik tasarım kavramının zeminden tepeye doğru ilerlediğini ifade etmiştir. 

Özellikle İngiltere’de hükümetin yeşil politikaları bir yaptırım olarak 

değerlendirmesi ve teşvik etmesi ile sistem tepeden zemine doğru oluşmuştur. 

Dolayısı ile ilk olarak yatırımcı firmalar bu konuyu talep etmektedirler. Avcı’ya göre 

bu bilinç Türkiye’de mimar ile başlamış, müşterin bilinçlenmesi, politikaların 

oluşturulması bunu takip etmiştir [63]. 

Kanunlar açısından baktığımızda AB uyum süreci kapsamında; enerjinin verimli 

kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili kanun ve 

yönetmeliklerin oluşturulmaya başladığını görüyoruz. 

Tüm bu çalışmalarda dikkati çeken Türkiye’deki çalışmaların enerji verimliliği 

konusuna odaklandığıdır. Enerji konusu sürdürülebilir tasarımın önemli bir parçasıdır 

ve enerji konusundaki politikalar öncelikle devlet tarafından belirlenmeli ve teşvik 

edilmelidir. Bunun yanında malzeme, arazi seçimi, atık yönetimi gibi diğer 

sürdürülebilir yapı kriterleri ile ilgili çalışmaların artması gerektiğini söyleyebiliriz. 

Enerjinin pahalılığı ve Türkiye’nin bu konudaki dışa bağımlılığı dikkate alındığında 

öncelikli olarak enerji verimliliği konusuna yönelmenin gerçekçi olduğu söylenebilir.  

Enerji verimliliği odaklı yaklaşımda ısı yalıtımı konusu ağırlık kazanmaktadır. 4. 

Uluslararası Yapı Fiziği Konferansı kapsamında Bayraktar’ın belirttiğine göre, ”TS 

825 'Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları' standardı uyarınca, sadece 14 Haziran 2000 

tarihinden sonra yapılan binalarda ısı yalıtımı yapılması zorunludur, iyimser bir 

tahminle ülkemizdeki toplam bina stoğunun %5,6’sı, toplam konut stoğunun ise 

%10,2’si TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına uygundur."  

İstatiklere veri olan yapılar ruhsatlı yapılardır. Bunların dışında kaçak yapı oranının 

%60’larda olduğu düşünüldüğünde durum çok daha çarpıcı bir hal almaktadır. 

Türkiye’de kanunlar incelendiğinde bir çok alanda yeterli oldukları görülmekle 

birlikte uygulamalarının oldukça sorunlu olduğu bilinmektedir. AB uygulamaları 

esas alınarak oluşturulan bu kanunların ulusal politikalara adapte edilmesi, 
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uygulanabilirliğinin arttırılması ve tüm sektörlerin bu konuda bilinçlendirilmesi 

gereklidir.  

Makina Mühendisleri Odası Enerji Danışmanı Tülin Keskin’e göre, Enerji 

Verimliliği Kanunu bugüne kadar eksik olan politik desteğin en üst düzeyde 

verilmesi ve bütüncül yaklaşım anlamında çok olumlu bir girişimdir. Önümüzdeki 

süreç; kanunun felsefesinin anlaşılması ve ikincil mevzuatın bir an önce hazırlanması 

ile uygulamaya en kısa sürede geçilmesi sürecidir. Bu süreç ülkedeki tüm kişi ve  

kuruluşların işbirliğini gerektirmektedir [64]. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımı'na 

İlişkin Yasa Tasarısı’nın TMMOB tarafından yapılan açıklamada; ülkemiz koşulları 

göz önünde bulundurularak, sektörel planlama, bilimsel araştırma ve teknoloji 

geliştirme altyapısı kurulmaksızın, bir teşvik mekanizmasına indirgenen mevcut yasa 

taslağı ile, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimine sokulmasını kısa 

vadeli politik bir manevra olarak değerlendirmiş ve eleştirmişlerdir. TMMOB’ye 

göre; “Tasarı ile yenilenebilir enerji kaynakları alanında, kamunun yürütmesi 

gereken görevleri göz ardı edilmekte ve süreç sadece çeşitli teşvikler sağlanarak 

tamamen piyasa aktörlerinin girişimlerine bırakılmış görünmektedir. Öngörülen 

teşvikler sadece en avantajlı bölgelerdeki rüzgar ve bazı hidroelektrik projeler için 

destek sunabilecektir. Ancak, tasarı kapsamında öngörülen uygulamalarla, diğer 

yenilenebilir enerji kaynakları seçeneklerinin desteklenmesi ve bu sektörlerde 

herhangi bir gelişme yaratılması mümkün görünmemektedir.”  

Tasarıda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğe alım zorunluluğunun, 

serbest tüketici dışındaki kesimlere getirilmiş olması da eleştirilmiştir. 

Tasarının 9. maddesinde belirtildiği gibi; "... girişimcilerin yenilenebilir enerji 

kaynakları sektöründe bir an önce yatırım yapmalarına yönelik kolaylıkların..." 

sağlanmasına hiçbir kamusal kısıtlama getirilmemiş olması yabancı sermaye 

konusunu akla getirmektedir. Bu durum da başka anlamda bir dışa bağımlılık 

getirmektedir. Ayrıca tasarıda yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin kapasitenin 

arttırılması ile ilgisi bulunmayan özelleştirmeyi kolaylaştırıcı esasların da bulunduğu 

belirtilmiştir [65]. 

Çevre Kanunu incelendiğinde Sürdürülebilir çevre ve Sürdürülebilir kalkınma 

tanımlarının Türkiye için erken denebilecek bir tarihte yapıldığını görmekteyiz. 
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1980’ler tüm dünyanın bu konuları tartıştığı dönemlerdir. Buna rağmen uzun yıllar 

boyunca özellikle çevre konusunda kanunların her türlü mekanizma tarafından göz 

ardı edildiğini biliyoruz. Çevre Bakanlığının sertifika sistemleri çerçevesinde büyük 

önem verilen doğal yapıyı koruma, kirliliğin azaltılması, atık yönetimi konularında 

detaylı yönetmelikler çıkardığını görmekteyiz. 20008’de yürürlüğe giren Çevre 

Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik kapsamında 2008-2009 Yılı Yatırım Programı 

çerçevesinde on iki ili kapsayan dört Planlama Bölgesinin 1/10.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planlarının ihalelerinin tamamlanması planlanmaktadır.  

Duru’ya göre; “Türkiye’de hala çevresel değerleri koruma kaygıları  ekonomik 

etkinlikler önünde bir engel olarak görülmektedir. Çevre politikaları AB’ye giriş 

sürecinin zorunlulukları ve serbest piyasa ekonomisinin gerekleri arasında 

kalmaktadır.” Oysa ki çevre ve ekonomi sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına göre 

birbirinden ayrılmaz ilkelerdir. Çevresel karar alma süreci AB’ye uyum sürecinin 

gereklerini yerine getirmek üzere işletilmekte, yasa tasarıları genelde ilerleme 

raporlarında belirtilen eksik noktaların tamamlanması yönünde olmaktadır. Bunlar da 

genellikle kamuoyunda fazla tartışılmadan, demokratik kitle örgütlerinin, uzman 

çevrelerin görüşlerine önem verilmeden yaşama geçirilmektedir [66]. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye'de Çevre Bilgi Değişim 

Ağının Kurulması Projesi, İl Çevre Durum Raporları Düzenleme çalışmaları, çevre 

bilinci eğitimi için yapılan çalışmalar heyecan vericidir. Bu çalışmaların pratikteki 

uygulamalarla koordine edilmesi ideal durumdur ve Türkiye şartlarında acil önem 

taşımaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan; Turizm İşletmesi Belgeli 

Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair  

Tebliğ, Türkiye gibi mevcut turizm potansiyeli yüksek bir ülke için son derce 

olumludur. Bir önceki bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Türkiye’deki ilk 

yerel sertifikalandırma sistemi sayabileceğimiz uygulamanın Türkiye için önemli bir 

konu üzerinde özelleşmesi umut vericidir. Sertifika sistemlerinin yurt dışı 

örneklerinde özellikle turizm tesisleri için özelleşmiş bir model görmüyoruz. Yeşil 

yıldız değerlendirme sisteminin diğer sistemlerle karşılaştırıldığında yolun çok 

başında olduğunu görmekle birlikte mevcut turistik tesislerde belirli iyileştirmeler 

yapabilmek adına bile olumlu değerlendirilmektedir. Örneğin sekiz maddede ele 

alınan ekolojik mimari puanlama bölümünde; tesisin mimari tasarımının özel 
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(çevreye duyarlı) olması, kriteri on puan vermektedir. Bu kriterin ne gibi yöntemlerle 

değerlendirileceği belirtilmemiştir. Tesisin çevreye uyumu kriterleri altında belirtilen 

peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma kriterinde, peyzaj düzenlemesine ilişkin esaslar 

ve ağaçlandırma ile ilgili düzenlemeler belirtilmemiştir. Bilindiği üzere sertifika 

sistemlerinde turizm tesislerinde yaygın olarak kullanılan büyük çim alanları sulama 

suyu tüketimi açısından olumsuz nitelenmekte, yerel bitkilerin kullanımı 

istenmektedir. Bu kriter altında ise çok büyük alanlarda çim yapmak peyzaj 

düzenlemesi olarak ele alınabilir. Bu çeşit sertifika sistemlerinde kriterlerin öncelikle 

çevresel değerleri gözetiyor olması ve özenle hazırlanması gerekme, tartışma 

yaratacak değerlendirmeler içermemesi gerekmektedir. Bunun yanında Yeşil yıldız 

değerlendirme sisteminin, ölçülebilirliği ve kontrol edilmesi daha kolay olan enerji 

ve su verimliliği konularında daha ayrıntılı detaylar içerdiğini görmekteyiz. 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde; yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı, doğal havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin uygulanması ve güneş 

enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi sistemleri konut harici ve bin 

metrekarenin üzerindeki yapılarda zorunlu tutulmuştur. Türkiye’de birincil yapı 

üretiminin konutlarda olduğu düşünülürse bu uygulamalara konutların da dahil 

edilmesi çok büyük avantaj sağlayacaktır. İngiltere’de 2009 itibariyle inşa edilecek 

tüm yeni konutlara Eko-Evler kriterlerine göre inşa edilme zorunluluğu getirilmiştir  

[67]. Yenilenebilir enerji kanununda “…ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz 

önünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2’ye kadar olan binalarda on 

yıl, inşaat alanı 20.000 m2 ve daha büyük binalarda on beş yılda geri kazanılması 

durumunda bu sistemlerin yapılması zorunludur.” maddesinden anlaşılacağı üzere 

zorunluluklar yatırım maliyetlerini gözeterek belirlenmiştir. Bu anlamda bin 

metrekareden az yapılarda zorunluluk konmamasını yatırım maliyeti gerekçesiyle 

açıklayabiliriz. Bunun yanında yurt dışındaki örneklerde tekil konutlar dahil olmak 

üzere binalara yenilenebilir kaynaklar kullanımı için çeşitli kredi ve teşvikler 

verilmekte, yatırım maliyetleri karşılanabilmekte, bu tarz yapılarda kredi kolaylıkları 

sağlanmaktadır.  

Daha önce de belirtildiği gibi Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ısı yalıtımı 

konusu ayrıntılı ekler içermektedir. Önerilen çatı katmanlaşmaları tip detaylarında; 

eğimli ve teras çatılar, metal çatılar vb. örnek detay çizimleri bulunmakla birlikte ısı 

yalıtımı açısından ekolojik mimarlıkta üzerinde önemle durulan yeşil çatılara dahil 
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bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkiye’de yeşil çatı maliyetlerinin azaltılmasına 

yönelik malzemelerin üretimi, detay bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılması 

için çalışmalar yapılmalıdır.  

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’ne göre; enerji verimliliğinde yapıların sadece ısı 

yalıtımı değil, aynı zamanda HVAC sisteminin verimliliği de ele alınmalıdır. 

“Bugünkü koşullarda yenilenebilir enerji kaynaklarının HVAC sektöründe ve 

elektrik üretiminde kullanımı binalar için anlamlıdır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji 

teknolojileri ve uygulamaları için dünyada ve Türkiye’de ciddi bir pazar potansiyeli 

bulunmaktadır. Gelecekteki HVAC araştırma, geliştirme ve uygulama konuları 

içinde yenilenebilir enerji teknolojileri ön sıralarda yer almalıdır.” [68]. 

Yapı malzemeleri yönetmeliğinde, geri dönüştürülebilir içerikli sertifikalı 

malzemelerin üretimini yaygınlaştıran teşvik veya yaptırımlara yer verilmediği 

görülmektedir. Yapı malzemeleri yönetmeliğinin bu anlamda geliştirilmesi AB 

standartlarına uygun hale getirilmesi gereklidir. 

3.2 Bağımsız Girişimler 

3.2.1 Çevre Dostu Binalar Derneği 

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği;  Ekim 2007’de binaların ve yaşanan alanların, 

yaşam kalitesini artırmaya yönelik, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle, sağlıklı 

ve zengin bir çevrede yaşayabilmek için tasarlanması, inşa edilmesi ve yaşatılması 

amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür [69]. 

Dernek Dünya Çevre Dostu Binalar Derneği şemsiyesi altında bir konsey amacıyla 

kurulmuş ve Türk sertifika siteminin oluşturulması konusunda ulusal ve uluslararası 

STK’lar, akademi, kamu ve özel sektörü bir araya getiren bir yönetim organı olmayı 

hedeflemektedir.  

ÇEDBİK, sürdürülebilir inşaat konusunun çevre dostu binalar aracılığıyla 

yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan veya yapacak  kişi ve 

kuruluşlara destek vermektedir. Bu amaçla bir çok araştırma sürdürmekte ve 

konferans ve yayınlar yapmaktadır [69]. 

                        ÇEDBİK başkan yardımcısı Duygu Erten’e göre; “Konuyla ilgili yasalar olmaksızın 

hareket kabiliyetimizin son derece sınırlı olacağı açıktır. Enerji verimliliği yasasının 
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binalar için öngördüğü enerji kimlik belgesinin uygulamaya konması, binaları çevre 

dostu olmaya daha yakınlaştıracak ve sıfır karbonlu binalara doğru geçişi 

hızlandıracaktır.” [69]. 

Çevre ve ekoloji konusunda sivil insiyatifin önemi çok büyüktür. Yasaların işleyişe 

geçirilmesi, eksiklerinin giderilmesi, her sektörün çıkarlarının gözetilmesi adına yeşil 

bina sektörünün tüm aktörlerinin bilinçlenmesi ve uygulamaların yaygınlaşması 

gerekmektedir. 

Kamu teşvikleri ve vergi insiyatifleri oluşturmak, yasal mevzuatı takip etmek, 

hükümet için politika ve programlar önermek ve bu alanda lobi faaliyetlerinde 

bulunmak adına ÇEDBİK bünyesinde yasal mevzuat komitesi bulunmaktadır. 

Dernek çevre dostu tasarım ve inşaata olanak veren alt yapıyı kurmayı ve eko 

malzeme üretimini teşvik etmeyi, Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik Sertifikası  

oluşturarak mevcut ve yeni yapılan binalarda bu sertifika sisteminin yurt çapında 

standartlaşmasını ve uygulamaya geçirilmesini desteklemektir [69]. 

Yerel bir sertifika sistemi oluştururken dünyada kullanılan sertifika ve uygulamaların 

incelenmesi, Türkiye’nin coğrafya, iklimsel ve depremsel yapısına uygun olarak 

düzenlenmesine çalışılmaktadır. Dernek mühendisler, mimarlar, planlamacılar, 

konuyla ilgili başka dernekler, malzeme üreticileri mal sahipleri, bina yöneticileri 

binalarda yaşayan kişiler ve devletin konuyla ilgili organlarındaki kişilerle birlikte 

çalışmaktadır. Sertifika komitesi derneğin kurulduğu ilk senede yeşil bina kavramı 

ile ilgili uluslararası çalışmaları Türkiye’ye aktarmaya çalışmış, yerel sertifika 

komitesi 2009 itibariyle çalışmalarına başlamıştır. 

Dünyada en yaygın kullanılan sertifika sistemlerinin detaylı bir karşılaştırmasını 

yaptığımızda bunların birbirine temelde benzerlik gösterdiğini ancak bazılarının 

bütün ülkelerde kullanılırken, bazılarının yerel olarak kullanıldığını görürüz.  

Buradan yola çıkarak, ÇEDBİK sertifika komitesi dünyada en yaygın olarak 

kullanılan LEED ve BREEAM sertifikalarına yoğunlaşmış, bu sertifikaların 

Türkiye’de uygulanırken nasıl değişikliklere uğramaları gerektiğinin  çalışmasını 

yapmaktadır. ÇEDBİK’e göre; “Yerel yeşil bina sisteminin özellikle kamu binaları 

ve toplu konut projelerini de hedefleyerek oluşturulması, sistemin kabulü ve sektör 

dönüşümünün hızı açısından önemlidir. Standartların yaklaşımlarını  
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incelediğimizde,  Türkiye’de bu sistemlerin en etkin şekilde  kullanılması için gerekli 

azami şartların eksiklerle varolduğu görülmektedir.” [69]. 

                        Yerel sertifika sistemi oluşturma çalışmalarının dışında ÇEDBİK; BREEAM ve 

LEED konularında eğitimler de vermektedir. 

3.2.2 Diğer Bağımsız Girişimler 

İTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından geniş katılımla yürütülen SERG (Sürdürülebilir 

Enerji Araştırma Grubu) enerji bilinci ve çevreye duyarlı bina ve yerleşimler ile 

yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili eğitim hizmetleri vermekte, seminer ve 

yayınlar yapmaktadır [70]. 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Pamir tarafından 2006 yılında 

kurulan Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama 

Merkezi (MATPUM)’un temel çalışma alanı, bina ölçeğinden bölge ölçeğine 

mimarlık, tasarım, planlama ve uygulamayı kapsamaktadır. ODTÜ-MATPUM, 

TÜBİTAK, TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Türk Kızılay Derneği, Dış Ticaret Müsteşarlığı, NATO ile birlikte 

çalışmalar yapmaktadır.  

MATPUM’un temel ilkelerinden birisi de, yapılı çevreye ilişkin çalışmalarına “enerji 

etkin ve yenilenebilir enerji çözümlerini” entegre edebilmek ve her projeyi bu 

çerçeve içerisinde ele almaktır. MATPUM’un amacı, bu bakış açısını mekansal ve 

kentsel tasarım boyutuna taşımak ve yapılı çevre ölçeğinde enerji etkin ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının bütüncül bir yaklaşım ile kullanımını destekleyici 

çözümler üretmektir.  

MATPUM’un Doç. Dr. Abdi Güzer tarafından tasarlanan binasının tasarım, inşaat ve 

işletim süreci “Enerji Etkin Bina” konseptine en uygun olarak yapılmıştır. Binanın 

yenilenebilir-etkin enerjileri farklı ölçek ve mekansal bağlamlarda uygulamaya 

yönelik alternatif modeller geliştiren, uygulama alanındaki aktörlere, sektörlere 

önemli girdiler sağlayan, çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve eğitim 

verebilen, ulusal ve uluslararası ortaklıklarla proje geliştiren bir merkez olması 

amaçlanmaktadır [71]. 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) de sürdürülebilir yapım teknolojilerini, 40 bin konutluk 

proje hazırladığı İstanbul Kayabaşı’nda da uygulamak istemektedir. Bu konuda 
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ulusal bir yarışma açılmıştır. TOKİ’nin bu kararının, Türkiye’de güneş, rüzgar ve 

toprak enerjisinden yararlanmayı sağlamaya yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve 

pazarın oluşturulması açısından önemli bir aşama olduğu belirtilirken, bu 

teknolojilerin üretimi konusunda sanayicilerinin harekete geçirilmeyi çalışıldığı 

kaydedilmiştir.  

Künar; kamunun buna öncelik etmezse, özel sektör risk alıp bu işe girmediğini 

belirterek, TOKİ’nin bu boyuttaki bir konut projesinde enerji etkin tasarım 

kriterlerini uygulaması, bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için potansiyel 

yaratacaktır. TOKİ’nin Kayabaşı projesindeki kararı, çok stratejik ve önemli bir 

karar olarak değerlendirilmiştir [72]. 

MATPUM’un Kızılay için ODTÜ arazisi içinde yapımına başladığı Ar-Ge binası 

Türk Kızılayı Araştırma Merkezi (TÜKAM), "enerji verimliliği" yönünden, 

Türkiye’nin en büyük "çevre dostu" yapısı olması planlanmaktadır.  

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi, Hacettepe 

Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Harran 

Üniversitesinde Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Pamukkale 

Üniversitesi Temiz Enerji Evi, Gazi Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi çeşitli araştırmalar yürütmektedir. 

 Yapı Endüstri Merkezi ekoloji, sürdürülebilirlik, enerji konuları ile ilgili bir çok 

yayın, konferans ve araştırma yürütmektedir. 

Bunların dışında Enerji Verimliliği ile ilgili danışmanlık veren ve sertifika 

sitemlerinin zorunlu kriterlerinden biri olan enerji modellemesi yapan firmaların 

sayısı artmaktadır. 

3.3 Türkiye'deki Yeşil Bina Örnekleri 

Prof. Dr. Necdet Altuntop’un 2008’de yaptığı araştırmaya göre Maden Tetkik ve 

Arama Genel Müdürlüğü’nün Marmaris’te 1977’de kurduğu güneş evi, Türkiye’deki 

ilk örnek olarak değerlendirilmektedir. Yapının ihtiyaç duyduğu enerjinin %30’u, 

pasif güneş enerjisi sitemiyle elde edilmiştir. MTA’nın 1981’de yine Marmaris’te 

kurduğu laboratuarda ise aktif güneş enerjisi sistemi kullanılmıştır. Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin öncülüğünde 1976’da yapımına başlanan 

güneş evi, o günden bu yana çeşitli revizyonlardan geçirilmiş ve sistemleri 
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yenilenmiştir. Çukurova Üniversitesi bünyesinde 1981’de faaliyete geçen güneş 

evinde, ihtiyaç duyulan enerjinin %99’a varan kısmı pasif sistem tarafından 

karşılanabilmiştir. 1990’larda, pasif enerji sistemlerini deneyen projelerinin 

çoğaldığını görüyoruz. Bu dönemde, Ege Üniversitesi, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’nin, Erciyes Üniversitesi’nin, TÜBİTAK’ın hayata geçirdiği çeşitli 

projeler bulunmaktadır [73].  

Bu bölümde günümüzde Türkiye’de gerçekleşen ekolojik misyonuyla ön plana çıkan 

ve sertifika sürecindeki örnekler incelenecektir. Örnekler; tekil yapı bazında butik 

uygulamalar ve çeşitli yatırımcı firmaların sertifika almış ya da sertifika sürecindeki 

yapıları olarak iki grupta incelenecektir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı iklim 

koşullarında farklı malzemelerle tasarlanmış ekolojik yapıların bu konu ile ilgili 

denemelerin yeni olduğu ülkemizde yeni projelere, şartnamelere veri olması 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. İlk olarak Diyarbakır Güneş Evi, İTÜ 

Maslak Yerleşkesi’ndeki Ekoyapı incelenecektir. 

Türkiye’de enerji verimliliği konusunda atılımlar olmakla birlikte büyük ölçekli  

çalışmaların özel sektör tarafından gerçekleştiği görülmektedir. İkinci bölümde 

Redevco firmasının Ankara ve Erzurum'da gerçekleştirdiği alışveriş merkezleri, 

Siemens Türkiye'nin Gebze yerleşkesi değerlendirilecektir. 

 Diyarbakır Güneş Evi 

 

Şekil 3.4: Diyarbakır Güneş Evi. 
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Diyarbakır Güneş Evi Projesi; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi 

ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği ortaklığında, Avrupa Birliği 

tarafından mali bakımdan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) tarafından 

teknik olarak desteklenerek yapılmış, 2008 yılında kullanıma açılmıştır. Proje 

müellifi ve AB danışmanı Çelik Erengezgin’dir. Avrupa Komisyonu ve UNDP 

projelerinin özünde yerel katılımcılık esastır. Bu gruplardan fon almış proje tamamen 

yerel sponsorluk ve yerel katılım ile gerçekleşmiştir. Proje enerji ve ekoloji adına 

benimsediği ve yaşama geçireceği eğitimler ile bölgede bilinçlenme yaratmayı 

amaçlamıştır [74]. 

Pamir ve Künar’ın da belirttiği gibi bu gibi farklı malzemelerle, farklı bölgelerde 

üretilmiş projeler bu sektörün gelişmekte olduğu ülkemiz için veri oluşturmak 

önemlidir. Projenin güneş enerjisinin diğer enerji gereksinimlerini karşılamak üzere 

kullanılması ekolojik tasarım kriterlerinden öne çıkan faktördür. Bu da Diyarbakır 

iklim koşullarını düşündüğümüzde bölgedeki yapım tekniklerine örnek teşkil etmesi 

açısından önemlidir. 

Teknik olarak; toprak altı enerji kullanımı, tromp duvarlarıyla ısıtma ve soğutma 

fotovoltaik paneller ve güneş kolektörleri kullanılmış, biyolojik artıma ve yerel 

malzemeler kullanarak oluşturulan izolasyon teknikleri kullanılmıştır. Projenin 

içerisinde yer alan kütüphanenin farklı kesim ve yaş grupları için eğitim programları 

düzenlemeyi de kapsayan araştırma faaliyetleri sürdürmesi amaçlanmıştır. 

Kurulması ön görülen otomasyon sistemi ile ölçülmesi planlanan iklimsel değerler 

AR-GE çalışmalarına veri oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca sertifika 

sistemlerinde incelendiği gibi otomasyon sitemi kullanıcı kontrolü açısından da 

önemli bir kriterdir. 

 İTÜ Maslak Yerleşkesi’ndeki Ekoyapı 

Has Mimarlık ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin YEM koordinatörlüğünde İTÜ 

Maslak Yerleşkesinde projelendirdiği Ekoyapı sıfır enerji hedefiyle ekolojik 

araştırmalara veri oluşturmak için tasarlanmıştır. Ayşe Hasol Erktin’e göre projenin 

amacı; “ Gerek araştırmacılara, gerekse halka, ekolojik mimarlığın bütün açılımlarını 

uygulama ortamında gösterebilmek.” olarak belirtilmiştir [75]. Yapının fotovoltaik 

panellerinin ve rüzgar enerjisi türbinlerinin ürettiği elektrik fazla olduğu saatlerde 
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kampüs şebekesine geri verilerek yıl boyunca tükettiği enerji miktarının sıfır olması 

planlanmaktadır.  

 

 

Şekil 3.5: İTÜ Maslak Yerleşkesi’ndeki Ekoyapı. 

Yapı LEED ve BREEAM kriterleri değerlendirilerek tasarlan yapı World 

Architecture Community Ödülü’ne layık görülmüştür.  

Yapı LEED kriterleri içerisinde de geçen konumlandırma, drenaj ve sert yüzey 

düzenlemesi, alternatif ulaşımın sağlanması, suyun verimli kullanımı, atıkların 

toplanması, enerji ve atmosfer kriterlerinden, alternatif enerji üretimi ve 

performansın ölçülebilmesi, yapı Malzemeleri ve doğal kaynakların kullanımı, iç 

ortam kalitesi kriterlerinden uçucu organik bileşikler içermeyen malzemelerin 

kullanımı ve kullanıcı kontrolü dikkate alınarak tasarlanmıştır [75].  

Teknik mahallerin ziyarete açık olacak ve gezilebilecek biçimde daha büyük 

tasarlanmasıyla ziyaretçilerin teknik mahallerin içinde binanın aktif sistemlerinin 

işleyişini birebir görmeleri amaçlanmıştır. 

 Redevco Ankara Gordion ve Erzurum Alışveriş Merkezleri 

Redevco adlı inşaat firması, Ankara'da 50 bin metrekare brüt kiralanabilir alana sahip 

Gordion Alışveriş Merkezi ve Erzurum'da 32 bin metrekarelik brüt kiralanabilir 

alana sahip Erzurum Alışveriş Merkezi ile BREEAM sertifika alma  sürecinde 

oldukları belirtilmektedir. Konsept tasarımları Redevconcepts, mimari projeleri 
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Chapman Taylor tarafından hazırlanan Gordion Alışveriş Merkezi ve Erzurum 

Alışveriş Merkezi, BREEAM’e uygun olarak geliştirilmiş olup Türkiye’nin 

BREEAM sertifikasına sahip ilk binaları olmayı hedeflemektedir. 

 

Şekil 3.6: Redevco Erzurum Alışveriş Merkezi 

 

Şekil 3.7: Redevco Ankara Gordion Alışveriş Merkezi 

Redevco yetkilileri, Gordion'da elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sinin 

kojenerasyon tesisi ile karşılanacağın, tesisin atık ısı, ısıtma ve soğutmada da 

kullanılacağını belirtmektedir [76]. 

 Siemens Gebze yerleşkesi 

Siemens’in Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tesisleri ‘LEED GOLD Yeşil 

Bina Sertifikası’ almayı hedefleyen ilk binadır. Bu kapsamda, USGBC’ye gerekli 

Siemens’in Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tesisleri ‘LEED GOLD Yeşil 

Bina Sertifikası’ almayı hedefleyen ilk binadır. Bu kapsamda, USGBC’ye gerekli 
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başvuralar yapıldığı, tasarım ve inşaatla ilgili yeşil bina kriterleri tamamlandığı 

belirtilmektedir [77]. 

 

 

Şekil 3.8: Siemens Gebze Yerleşkesi 

Projenin enerji kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmayı amaçladığı, uzman 

firmalardan danışmanlık alarak, çeşitli maliyet analizleri ile çalışıldığı belirtilmiştir.  

Tesiste inşaat etkinlikleri sırasında çevre kirliliğinin en az düzeyde tutulması, uygun 

saha seçimi, alternatif ulaşım olanakları ile karbon salınımının düşürülmesi ve fosil 

yakıt kullanımının azaltılması, yeşil alan kullanımının arttırılması,  yağmur suyu 

yönetimi ile yer altı su kaynaklarının korunması, ağaçlandırma ile ısı adası etkisinin 

azaltılması, inşaat atık yönetimi ile atıkların değerlendirilmesi, geri dönüştürülebilir 



 
 80

malzeme kullanımı, peyzaj alanlarda ve bina içlerinde su tasarrufu, iç hava 

kalitesinin sağlanması ve izlenmesi, ısıl konforun sağlanması ve düşük emisyonlu 

malzeme kullanımı kriterlerinin gözetildiği belirtilmektedir [77]. 

Projenin; toplamda 150 bin metrekarelik büyük ölçekli bir yatırım olması, yeşil bina 

piyasasını teşvik etmesi ve kurumsal bir yapı tarafından oluşturulması ile bu 

konuların kamuoyunda farkındalığının arttırması nedeniyle önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Örneklerden de görülebileceği gibi Türkiye’de yeşil bina sektörü yolun oldukça 

başındadır. Sertifika amacı olan ya da olmayan küçük ölçeklerdeki butik örnekler 

kadar kurumsal ve büyük ölçekli projelerin de sayısının hızla artmakta olduğunu 

görüyoruz. Bu örnekler dışında Tekfen’in LEED sertifika adayı Levent Ofis Binası 

ve Varyap’ın Ataşehir Konutlarını sayabiliriz. 

Türkiye’deki mevcut örneklerde araştırma amaçlı binalarda mühendislik estetiğinin 

ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yeşil bina ya da ekolojik bina dediğimiz yapıların 

mutlaka organik formlarda ve bitkilerle sarılı olduğunu düşünmek kadar uygulanan 

enerji teknolojilerinin de binanın tüm karakterine hakim olacak şekilde 

yerleştirilmesi zorunluluğu yoktur.  
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4.  SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde iki yaklaşım ele alınacaktır. İlk bölümde uluslararası sertifika 

sitemlerinin Türkiye adaptasyonu değerlendirilecek, ikinci bölümde Türkiye’ye özgü 

yerel bir sertifika siteminin oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. 

4.1 Uluslararası Sertifika Sitemlerinin Türkiye Adaptasyonu 

Uluslararası sertifika sitemleri Türkiye’de henüz çok uluslu şirketlerin ya da büyük 

ölçekli yerel kurumsal oluşumların prestijli projelerinde uygulandığını görmekteyiz. 

Alman kökenli Metro, Hollanda kökenli Redevco, Ağaoğlu, Eczacıbaşı, Soyak, 

Siemens, Tekfen, Varyap ve Zorlu gibi yatırımcıların ekolojik tasarım ve yeşil bina 

konularına yatırım yaptıklarını görüyoruz [78]. 

Sertifika sitemlerinin daha önce yapılan değerlendirmeler eşliğinde bir prestij ve 

pazarlama aracı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sistemin doğası gereği  bu 

durum kaçınılmazdır ve negatif olarak değerlendirilmemektedir. Sertifikalandırma 

sistemlerinin ortak amaçlarında bina pazarını yeşil tasarıma doğru değiştirmek ve 

piyasada bu anlamdaki rekabeti arttırmak vardır. Bu açılardan bakıldığında 

Türkiye’de de sertifikalı binaların artı prestij ve pazarlama getirisi yadsınamaz ve 

büyük yatırımcıların bu konudaki girişimleri de gerçekçidir.  

Özellikle ekolojik malzeme sektöründeki yetersizlikler, enerji verimli sistemlerinin 

ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması yeşil bina maliyetlerinin piyasa koşullarının 

üzerinde kalmasına neden olmaktadır. Fakat daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi 

işletim maliyetleri ve pazarlanabilirliği arttırması açısından bakıldığında yeşil 

binaların inşaat sonraki dönemde maliyet artıları vardır. Erten’e göre: “Özellikle 

yenilenebilir enerji teknolojilerinin yüksek maliyeti, mesela çevre dostu 

malzemelerden KDV alınmaması gibi teşvikler olmadığı için yatırımın geri dönüş 

zamanının uzunluğu, eko karneye sahip malzemelerin eksikliği ve bazı malzemelerin 

ithâl edilmesinden dolayı maliyetlerin daha yüksek olduğu doğrudur. Ancak 
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sürdürülebilir mimarinin ilkelerini içselleştirmiş bir tasarım ekibi bu engelleri aşabilir 

ve çok temel kriterleri yerine getirerek %1-3 gibi bir maliyet artışı ile çevre dostu 

bina yapabilir.” [18]. Türkiye’de gerçekçi maliyet analizlerinin yapılması için 

uygulamaların arttırılması ve gerekli analiz çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Siemens’in 2008’de Gebze’de yaptığı ve LEED-Altın sertifikasına başvuran proje 

ekibi, maliyetin standart bir binaya göre %1 yüksek olduğunu açıklamıştır [18]. 

Tez kapsamında ele alınan LEED ve BREEAM sertifikalarının uygulanabilirliği 

üzerinden bakıldığında Türkiye’de her iki sistemin de örneklerini görmeye başlamış 

bulunmaktayız.  

Uluslararası sertifika sitemlerinin Türkiye’deki yöresel çeşitlenmeler; iklim koşulları, 

ekonomik ve kültürel değerler, inşaat sektörünün yapısı, malzeme ve tekniklerdeki 

farklılıklar, politik yaklaşımlardaki farklılıklar açısından mutlaka yerel adaptasyonu 

yapılmalıdır.  

Türkiye’de inşaat sektörünün hızı düşünüldüğünde sertifika sürecinin bu süreci 

uzatması negatif olarak değerlendirilebilir. Tasarım ve uygulama gruplarına sertifika 

alma hedefi olan projeler için yeterli süre verilmesi gereklidir. Doğru bir proje 

yönetimi ile bu sorun aşılabilir. Unutmamak gerekir ki sertifika süreci yatırım kararı 

ile başlar ve sürecin projeye geç adapte edilmesi ekonomi ve iş gücü olarak çok daha 

fazla yük getirecektir. 

Türkiye’de geri dönüşümlü ve çevre dostu malzeme sektörünün yeni gelişmekte 

olduğu düşünüldüğünde sertifika standartlarını sağlayan yerel malzemelerin 

bulunması zorlaşmaktadır. Bu malzemelerin yurt dışından ithal edilmesi ise sertifika 

sistemlerinin doğasına aykırıdır. Bu nedenle çevresel etkisi minimum olan yerel 

malzemelerin üretiminin ve tedarik zincirinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu unutmamak gerekir. Her ne kadar 

uygulaması sorunlu da olsa bina tasarımını etkileyen önemli bir yönetmelik de 

deprem yönetmeliğidir. Bu yönetmelik ilkeleri ile sertifika sistemlerinin içerikleri 

birlikte değerlendirilmeli ve puanlamalar bu özel durumu dikkate alarak 

düzenlenmelidir.  

Türkiye’ye adaptasyon sürecinde BREEAM modelinde olduğu gibi bölgesel 

farklılıklar gözetilerek oluşturulmuş bölgesel ağırlık katsayısı sistemi oluşturmak 

gereklidir. Bunun için yerel uzmanlarla oluşturulacak disiplinler arası bir komite 
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oluşturmak ve Türkiye’deki iklimsel, sektörel, coğrafi verilerin hesaba katıldığı 

bölgesel ağırlıkların belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin doğusu ve batısındaki 

iklimsel, sektörel, coğrafi koşulların farklılığını düşünürsek her iki bölgedeki yeşil 

bina üretiminin aynı koşullarda değerlendirilemeyeceği açıktır. 

Her iki sertifika sisteminde de istenen enerji modellemesi önemli bir konudur. Enerji 

modellemesinde binanın tüm enerji sistemleri ve yapısal özellikleri bilgisayar 

ortamında simüle edilir ve temel verilerle oluşturulmuş senaryo ile karşılaştırılır. 

Bunun sonucunda tasarlanan binanın belirli bir oranda daha verimli olması beklenir. 

Bu modellemenin Türkiye koşullarında henüz oldukça maliyetli ve kısıtlı uzmanlar 

tarafından yapılması sıkıntı yaratmaktadır. Bu konuda karşılanabilir maliyetlerde 

eğitimler yapılabilir. 

BREEAM’in Avrupa için özelleştirilmiş bir versiyonunun olması ve sistemin Avrupa 

Birliği’nin Binaların Enerji Performansı 2002/91/EC 16 Direktifi ile koordinasyon 

çalışmaları Türkiye koşullarında daha kolay adapte edilebileceğini 

düşündürmektedir. Bunun yanında BREEAM’in yönetimsel olarak sıkıntılarının 

olduğu ve taleplere yetişemediği ya da çok geç cevap verdiği ile ilgili eleştiriler 

yapılmaktadır [16]. 

LEED’in yönetimsel ve ticari olarak çok büyük bir başarı sağladığı ve bu nedenle 

hızla tüm dünyada kullanılmaya başlandığı da belirtilmektedir [7]. 

Bu iki sistemin Türkiye’deki uygulama talebi arttıkça BREEAM Körfez ve Avrupa 

versiyonları gibi  özelleşmiş versiyonlar oluşturulabilir. Ayrıca bu sistemlerin şeffaf 

süreçleri sayesinde uygulanmış projeler diğer projeler için örnek oluşturabilmektedir.  

LEED ve BREEAM kriterlerinin üzerinden geçilerek Amerikan veya İngiliz 

kodlarına referans verenler incelenmeli, bu kodların Türkiye’deki karşılığı ve 

uygulanabilirliği araştırılmalıdır. Aynı durum gönderme yapılan standartlar için de 

geçerlidir. Daha önce de belirtildiği gibi LEED büyük ölçüde ASHRAE standartların 

gönderme yapmaktadır. Türkiye’de de bazı projelerde bu standartların kullanıldığını 

görüyoruz. BREEAM ise İngiltere’de kullanılan yapım standartlarına gönderme 

yapmaktadır ki bu standartlar Türkiye’de oldukça az bilinmektedir. Sertifika 

sistemleri gönderme yapılan standartları, kanun ve yerel kodlarda daha iyisi 

belirtilmediği sürece zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında Türkiye’de yönetmelikler 

TS, ISO ve EN standartlarına gönderme yapmaktadır. Gönderme yapılan 
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standartların Türkiye’de kullanılan standartlarla karşılaştırılması ve daha iyi olduğu 

kanıtlanan standartların kullanılmasında esneklik kazandırılması gerekmektedir. 

Ruhsat aşamasında belediyelerce ve yapı yönetmeliklerince aranan şartların sertifika 

kriterleri ile çakışmamasını sağlamak için her iki konuda da uzman teknik 

elemanların yetişmesi gerekmektedir. Bunun oluşabilmesi konunun talep miktarı ile 

ilişkilidir.  

Ayrıca sertifika süreçlerinin daha etkin ilerleyebilmesi adına uluslararası sertifika 

sitemlerine danışmanlık ve denetçi hizmeti verebilecek profesyonellerin sayıları 

artmalıdır. Ocak 2009’da Türkiye’de 4 LEED danışmanı ve 2 BREEAM denetçisi 

bulunduğu belirtilmektedir [26]. Arz talep ilişkisi sonucu bu sayının artması 

beklenmektedir. 

4.2 Türkiye’ye Özgü Yerel Bir Sertifika Siteminin Oluşturulması 

Bir önceki bölümde açıklanan çerçevede uluslararası sertifika sistemleri, bu 

sistemlerin dünya üzerindeki tanınırlığı ve güvenilirliği açısından 

değerlendirildiğinde özellikle kurumsal yapıları olan büyük yatırımcıların tercihi 

olmaktadır. Türkiye’ye özgü yerel bir sertifika sistemi oluşturulsa ve bu ideal bir 

başarı ile yapı kodlarına girerek tüm binalarda uygulanmaya başlasa bile uluslararası 

sertifika sistemleri özel projelerde prestij olarak kullanılmaya devam edecektir. 

Önemli konulardan birisi yurt dışında kamunun ve devletin bu sistemlere yaptığı 

yatırım, teşvikler ve yaptırımlardır. Bir önceki bölümde özetlendiği üzere Türkiye’de 

enerji ve yeşil binalar ile ilgili çalışmalar yapılmakla birlikte uluslararası sertifika 

sistemlerine devlet tarafından bir yönlendirme görmüyoruz. Başka ülkelerin 

koşullarına göre oluşturulmuş herhangi özel bir sistemin devlet tarafından yaptırım 

haline getirilmesi beklenemez. Yurt dışındaki uygulamalarda devlet; kendi desteğiyle 

oluşturduğu ya da bağımsız kuruluşlar tarafından devlet desteğiyle oluşturulan 

organizasyonlara destek vermektedir. Dolayısı ile ancak Türkiye’ye özgü 

oluşturulabilecek bir sistem devlet desteği alabilecektir. Amerika’da büyük ticari 

başarı yakalamış olan USGBC gibi bağımsız kuruluşlar büyük bir piyasa desteği ve 

fonlar ile ayakta durmaktadırlar. Bağımsız bir kuruluşun Türkiye için uygun bir 

sistemi hakkıyla oluşturabilmesi için finansal olarak büyük destek gerekmektedir.  

Ayrıca bağımsız kuruluşlar tarafından oluşturulabilecek bir sistem devlet tarafından 
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tanınmadığı takdirde yaygınlaşması, tabana yayılması ve ticari başarı yakalaması 

mümkün görünmemektedir. 

Bu nedenle uzmanların da belirttiği üzere Türkiye için oluşturulabilecek bir yeşil 

bina değerlendirme sisteminin, devlet, sivil toplum örgütleri ve akademi işbirliğiyle 

gerçekleşmesi ideal olan yöntemdir [18]. 

Sev’e göre yerel bir değerlendirme metodunun etkili ve uygulanabilir olması için 

performans ölçütleri ve gösterge sınırlarının, gerek iklim, coğrafya ve doğal kaynak 

kapasitesi, gerekse ekonomik ve sosyal koşullar açısından, ulusal koşullara bağlı 

olarak belirlenmesi gerekmektedir [23]. Bu nedenle uzun yıllardır uygulanan 

uluslararası standartlar ve sertifika sitemleri, kanun ve yönetmelikler her kurum ve 

kuruluşu temsil eden uzmanlardan oluşan bir ekiple incelenerek Türkiye’ye özgü 

yeni bir model oluşturulabilir.  

Oluşturulacak sistem sertifika veren bir organizasyon olmak zorunda değildir. 

Yaptırımda bulunan kanun ve yönetmeliklere esas teşkil edecek bir “Yeşil Rehber” 

statüsünde olabilir. Daha önceki bölümlerde tanıtıldığı üzere İngiltere’de Eko-

Rehber, Amerika’da sürdürülebilir mekanik standartlar tarifleyen ASHRAE, yine 

Amerika’da sertifika sitemlerinden bağımsız oluşturmaya çalışılan 189 P yönetmeliği 

gibi temel standartların belirlendiği geniş açılımlı bir rehber oluşturmak ve ilgili 

kanun ve yönetmeliklerin bu rehbere gönderme yapmasını sağlamak ideal durumdur. 

Böylece sistem kamu ve özel kuruluşlarca benimsenen bir model olacaktır.  

Türkiye’ye özgü şartlar düşünüldüğünde sertifikasyon sistemi yerine tabana 

yayılacak standartlar belirlemek ve ekonomik kriterleri de göz önünde bulundurarak 

bunları yaptırım haline getirmek, en önemlisi uygulanmalarını sağlamak bile oldukça 

önemli bir aşamadır. En basit örnekle toplam ruhsatlı konut stoğunun yaklaşık 

%10’unun ısı yönetmeliğine uygun olduğu daha önceki bölümlerde belirtilmişti. 

Türkiye için oluşturulacak bir sistemin öncelikli amaçlarından biri de mevcut yapı 

stoğunun çevresel performansını arttırıcı yaptırımlar oluşturmak olmalıdır. Herhangi 

bir sertifika zorunluluğu olmadan kanun ve yönetmelikler ve iyi bir denetim 

mekanizması ile niteliksiz yapı stoğumuzu dönüştürebilmeliyiz. 

Türkiye AB uyum süreci içindedir ve önceki bölümlerde belirtildiği üzere bu süreçte 

yürürlüğe giren çeşitli kanun ve yönetmeliklere uymak durumundadır. Binalarda AB 

uyum sürecinde uygulanacak enerji verimliliği etiketi sistemi ve binalarda enerji 
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performans yönetmeliği gibi zorunluluk içeren uygulamaların bir anlamda özendirici 

bir ödüllendirmeyle desteklenmesi rekabet piyasası ve tanınabilirlik açısından olumlu 

olabilir. Binalar enerji verimlilik ve çevresel etkilerde aldıkları değerlendirmelere 

göre pazarlama stratejileri geliştirebilirler.  

Sertifika verecek bir sistem kurulmaya çalışılması durumunda oluşturulacak model 

her aşamasında şeffaf olmalı, tüm veriler AR-GE çalışmaları, diğer bilimsel 

araştırmalara veri oluşturabilecek şekilde ölçülebilir ve ulaşılabilir olmalıdır.  

Standartların zor değişen yapısı düşünüldüğünde öneri modelin dinamik ve esnek 

olması bir zorunluluktur. Standartların binanın yaşam döngüsü boyunca ekolojik 

olma kriterlerini benimsemeleri ve sürekli güncellenen bir yapısı olmalıdır.  

Günümüzde çevresel koşullar hızla değişmektedir. Çok yakın bir zamana kadar 

sertifika sistemleri pazar getirileri ile tanıtılmaya çalışılırken bugün temel çevresel 

standartların sağlanmasının bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

Türkiye için ideal modelin AB süreci ile uyumlu, kamu ve özel sektörün çıkarlarını, 

en önemlisi çevresel çıkarları koruyucu, devlet destekli, Türkiye koşullarına uygun 

ve gerçekçi olması şarttır. Ancak bu şartlar sağlanırsa sistemi tabana yaymak ve 

genel yapı üretimini kayda değer anlamda etkilemek mümkün olacaktır.  

Turizm ve Orman Bakanlığı’nın Yeşil Yıldız standartlarını bu model için bir çaba 

olarak değerlendirmek mümkündür. Bu sistem belirli kapasitedeki turistik tesislerde 

bu uygulamayı zorunlu kılarken puanlama sonucu yıldız vererek sistemi özendirici 

hale getirmektedir. Burada önemli olan; belirlenen kriterlerin disiplinler arası 

uzmanlarla yapılacak detaylı bir çalışma sonrası oluşturulması gerekliliğidir. 

Kriterler hiçbir soru işareti içermeyecek şekilde detaylandırılmalı ve enerji 

verimliliği kadar yeşil bina üretiminin diğer dinamiklerini de içermelidir. Kriterler 

oluşturulurken hiçbir sektöre ayrıcalık gösterilmemeli tüm sektörler eşit derecede 

desteklenmelidir. 
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5.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Tez kapsamında ekolojik bilinçlenmenin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi 

incelenmiş, yeşil bina değerlendirme sistemlerinin oluşum süreci ortaya konmuştur. 

Dünyada yaygın olarak kullanılan BREEAM ve LEED sertifika sistemleri ayrıntılı 

olarak incelenmiş ve iki sistemin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Türkiye’de 

sürdürülebilir tasarım, enerji verimliliği ile ilgili yasal çerçeve ve bağımsız 

çalışmalar incelenmiştir. Tüm bu bilgiler eşliğinde Türkiye’de uygulanabilecek bir 

yeşil bina değerlendirme sistemi ile ilgili öneriler ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Tez kapsamında sertifika sistemleri bir tasarım rehberi olarak algılanmış, sertifika 

sistemlerini destekleyen sürdürülebilir standartların kullanımının arttırılması ve yerel 

koşullara göre çeşitlendirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

Sertifika süreci Yeşil Bina üretiminin koşutu değil bu üretimi destekleyen bir sistem 

olarak değerlendirilmeli amaç değil araç olmalıdır. Bu anlamda bakıldığında yerel 

adaptasyonları kolaylaşır.  

Türkiye için yeni bir değerlendirme modeli oluşturmak ve uygulanabilir kılmak veya 

uluslararası bir sitemi Türkiye’ye adapte etmek, yeşil bina kavramını tabana yayılan 

bir uygulamaya haline getirmek amacıyla yapılması gereken birçok çalışma vardır. 

Son yıllarda özellikle AB uyum süreci çerçevesinde gerek devlet gerek bağımsız 

kuruluşlar tarafından bir çok çalışma yapıldığını gördük. 

Yeşil Bina üretimini destekleyen bir sistem olarak değerlendirilen sertifika 

sistemlerinin yerel kod ve yönetmeliklerle uyuşması ve mutlaka sürdürülebilir devlet 

politikaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Devlet politikası olarak benimsenen bu 

yaklaşımın kamu ve özel sektörün tüm aktörleri ile birlikte oluşturulması ve sürekli 

geliştirilmesi gerekliliği vardır. Yeşil bina sektörü devlet tarafından verilen teşvikler, 

krediler ve vergi indirimleri ile desteklenmelidir. Teşvik süreci gerekli alt yapıların 

devlet tarafından sağlanması sonrası gerçekçi ve piyasayı geliştirici nitelikte 

olmalıdır. 
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Kanun ve yönetmeliklerle desteklenen çeşitli uzmanlarla Türkiye’ye adapte edilmiş 

uluslararası bir sertifika sistemi ya da Türkiye için oluşturulmuş yeni bir sistem 

yaratılabilir. Asıl amacın çevre dostu bina üretimini ve bilincini arttırmak olduğunu 

unutmamak gerekir. Bu nedenle tez çalışması, dünyada kullanılan sürdürülebilir bina 

teknik standartlarının uygulanabilirliğinin arttırılması ya da adapte edilmiş yerel 

sürdürülebilir standartların oluşturulması gerekliliğini, sertifika sürecine bağlı 

kalmaksızın, bir zorunluluk olarak değerlendirmektedir. 

Yerel bir yeşil bina değerlendirme modelinin yerel kod-yönetmeliklerle koordine 

edilmesi ve disiplinler arası bir organizasyonla oluşturulması gereklidir. Bu 

çalışmada katılım şarttır; devlet, sivil toplum örgütleri ve akademi ortaklığıyla 

oluşturulacak; mimarlık ve mühendislik odalarının, malzeme üreticilerinin, standart 

belirleyicilerin, karar alma mekanizmalarının, yatırımcıların katılımıyla 

oluşturulacak bir platformda sektörün tüm paydaşlarının hedefleri gözetilerek 

hazırlanan bir model üretmek gereklidir. Böylece modelin tüm sektörler tarafından 

benimsenmesi ve devlet desteği ile tabana yayılması sağlanabilir. 

Yeşil Bina sektörünün Türkiye’de yeni gelişmekte olduğu düşünüldüğünde inşaat 

sektörünün tüm aktörlerinin bu konulardaki bilgi ve donanım düzeyinin yeterli 

olmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu konunun gündemdeki popüler yeri ve 

tüm dünyada ekonomik krizden çıkışın yeşil yatırımla olabileceğine dair yönlenmeler 

Türkiye’deki ilginin ve çalışmaların artmasına neden olmaktadır. Yeşil tasarım ve 

üretim ile ilgili konular artan bir trend olarak Türkiye gündemine girmiştir. Burada 

mimarlara ve mühendislere önemli bir rol düşmektedir. Tasarıma zamanında ve 

doğru entegre edilmiş ekolojik kriterlerin mimar ve mühendislerce bilinmesi ve bu 

kriterlerin uygulanabilmesi için yatırımcının doğru yönlendirilmesi gereklidir. Henüz 

Türkiye’de yeşil bina üretimi için gerekli kriterler oluşturulup, yaptırım düzeyine 

taşınmadığı için mimarların tasarımı bu yönde geliştirmesi sektörü yönlendirmek 

adına büyük önem taşımaktadır. Ayrıca mühendislerin enerji etkin sistemlerle ilgili 

gelişmeleri takip etmeleri ve yatırımcı ile mimarı yönlendirmeleri gerekmektedir. 

Enerji verimli sistemlerin ekonomik olarak zorlayıcı olmadan uygulanabilirliklerini 

sağlamak yerel üreticiler kadar iyi mühendislerin de sorumluluğudur. 

Enerji modellemesi ve enerji yönetimi ile ilgili uzmanların sayısının artması bunun 

sonucunda bu hizmetlerin karşılanabilir maliyetlerle yerel uzmanlar tarafından 

verilebilmesi gereklidir. Bu sistemler standart üstü tasarım nitelikleri olarak 
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düşünülmemeli en temel gereklilik olarak algılanmalıdır. Bunu yapabilmek için 

Türkiye olarak yapı üretim alışkanlıklarımızı işverenden, müteahite; mimardan, 

teknisyene kadar değiştirmemiz gerekmektedir. Bina üretiminin tüm genç paydaşları 

yeni nesil, çevreye duyarlı teknolojilerin uygulanabilirliği adına eğitilmeli ve 

bilinçlendirilmelidir. 

Ekolojik yapı malzeme üretiminin desteklenmesi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin 

yaygınlaştırılması ve uygulanabilirliğinin arttırılması, geri dönüşüm sisteminin 

canlandırılması ile yeşil bina üretimi desteklenmelidir. Türkiye’nin özel 

potansiyellerinin farkında olup bunu çevreye duyarlı üretim adına 

değerlendirmeliyiz. Türkiye’de TOKİ gibi bir sistemin varolması bir avantaja 

dönüştürülebilir. TOKİ gibi çok büyük miktarda üretim yapma imkanı olan 

kurumların ekolojik yapı esaslarını benimsemeleri, yerel ekolojik malzeme üretim 

sektörünün hareketlendirmek bu konudaki rekabeti arttırmak ve bunun sonucunda 

malzeme ve teknik konusunda arz oluşması adına çok önemlidir. Toplu konut 

projelerinde optimum ve ekonomik çevreye duyarlı yapı üretim teknikleri denenebilir 

ve bu konuların tabana yayılması sağlanabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapı 

üretiminde çevreye duyarlı standartları benimsemeleri örnek teşkil etmesi adına 

oldukça önemlidir.  

Atıkların toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların belediyelerce 

desteklenmesi ve atık yönetimi politikalarının geliştirilmesi gereklidir. Toplumun bu 

konuda bilinçlenmesi sağlanmalı geri dönüşüm prensipleri şehirlerin alt yapısına 

yansıtılmalıdır.  

Büyük ölçekli projelerin yanında, farklı iklim ve yerel özellikleri olan bölgelerde 

üretilecek butik yapılar AR-GE çalışmalarına veri oluşturması ve o bölgede yaşayan 

insanları bilinçlendirme faaliyetleri açısından önemlidir. Bu tarz çalışmaların sayısı 

artmalı, uygulama bölgeleri çeşitlenmelidir. Bu uygulamalardan elde edilen veriler 

mutlaka nitelikli olarak ölçülmeli ve araştırmalar için yayınlanmalıdır. 

Kurumsal firmaların yeşil bina sektörüne öncülük etmeleri bu konuda büyük 

yatırımlar oluşmasına neden olmaktadır ve yeşil bina sektöründeki rekabeti 

arttırmak, yeni teknolojileri yaygınlaştırmak adına önemlidir. Bu nedenle uluslar 

arası sertifikaların uygulamaları yaygınlaşmalı böylece konunun piyasadaki gündemi 
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korunmalı, hem gerekli kriterleri sağlayan hem de mimari anlamda daha nitelikli 

yeşil yapılar üretebilmeliyiz. 

Üniversiteler ve her türlü özel veya kamusal kurumlar tarafından gerçekleştirilen 

bilgilendirme faaliyetleri son derece önem taşır. Sektöre yeşil bina konusunda 

eğitimli uzmanların yetiştirilmesi, kullanıcıların bilinçlendirilmesi sonucu bu konuya 

olan talep artacaktır.  

Türkiye’deki kanun ve yönetmeliklerin eksiklikleri olmakla birlikte özellikle AB 

uyum sürecinde oluşturulmuş yasal çerçevenin detaylı ve teşvik edici olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte Türkiye’de yasal standartların uygulamasında çok 

büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu kanunların uygulanabilirliğinin arttırılması, bina 

sektörünün tüm aktörlerince sahiplenmeleri ve başarılı bir denetim mekanizmasıyla 

gerçekleşecektir. 

Tez kapsamında incelenen tüm kavramlar Türkiye için oldukça yenidir. Fakat bunu 

avantajımıza dönüştürmek de bizim elimizdedir. Yeşil binalar ile ilgili yapılan tüm 

araştırmalar ve deneyler bu konu ile ilgili geniş bir bilgi edinmemizi sağlamaktadır. 

Türkiye’de yapı sektöründe; kayıtsız yapılaşmalar, niteliksiz inşaatlar, deprem 

tehlikesi gibi bir çok sorun henüz aşılamamıştır. Bu nedenle yeşil bina kavramı geri 

plana atılabilmektadir. Mimarlık gündemimizin yeşil tasarım haline gelebilmesi için 

tüm yapılmış çevremizin iyileştirilmesi gibi ideal bir yaklaşımda bulunma lüksümüz 

maalesef yoktur. Türkiye iç dinamikleri gereği bir yandan prestijli yatırımlarla 

karbon sıfır binaların yapılabildiği, diğer yandan %60 kayıtsız yapıya sahip bir ülke 

olabilmektedir. Bu özel durumumuzu özümseyip yeşil bina stratejilerimizi özgün ve 

gerçekçi olarak belirlememiz gerekmektedir. 
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