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ÖZET 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR PEYZAJ TASARIMLAR ĠÇĠN SERTĠFĠKASYON SĠSTEMLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Reva ġERMET 

 

Namık Kemal Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Peyzaj Mimarlığı  

Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ 

 

 Hızlı nüfus artıĢı, sanayileĢme, plansız kentleĢme ve doğal kaynakların bilinçsiz 

kullanımından kaynaklı çevre sorunları günümüzde küresel bir tehdit oluĢturmaktadır. Bu 

tehdit “sürdürülebilir kalkınma” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuĢ, ekonomik, 

ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, tüm sektörler çözüm arayıĢı içine 

girmiĢtir. ĠnĢaat sektörünün, konutlardan yollara, alt yapı tesislerinden kamusal alanlara kadar 

geniĢ bir yelpazesi olmasından dolayı sürdürülebilir kalkınmadaki sorumluluğu da oldukça 

büyüktür. Bu bağlamda “yeĢil yapı”, “çevre dostu bina”, “sürdürülebilir inĢaat” 

“sürdürülebilir kentler” vb. kavramların uygulamalarını artırmak için devletler ve sivil 

kuruluĢlar tarafından çeĢitli politikalar geliĢtirilmiĢ, yapıları ve kamu alanlarını denetlemek 

amacıyla tüm dünyada özel sertifika sistemleri oluĢturulmuĢtur. Bu sertifikalar, yapının ömrü 

boyunca çevreye, iklime ve insana verdiği zararları en aza indirmek amacıyla belirli kriterler 

belirlemiĢtir. Sistemler bu kriterlere uyan yapıların çevreye duyarlı uygulamalarını 

belgelendirerek ödüllendirmektedir. Böylece çevreye duyarlı inĢaat uygulamalarının 

yaygınlaĢması sağlanmaktadır. Ancak iklim, kültür, altyapı, malzeme çeĢitliliği, coğrafi ve 

hukuki altyapı gibi konulardaki farklılıklardan dolayı tek bir sertifikanın bütün ülkelerde 

kullanılması verimli olmamaktadır.   

Tezin amacı, sürdürülebilirlik kavramının tanıtılması, kavramın yapı sektöründeki 

geliĢmeleri nasıl etkilediğinin araĢtırılması ve çevre dostu yapılar için geliĢtirilen, uluslar arası 

dinamiklerde kabul görmüĢ, sürdürülebilirlik sertifikalarından LEED, BREEAM ve DGNB 

sertifikalarının yeni konutlar için hazırlanan sürümlerinin incelenerek, Türkiye‟ye özgü 

geliĢtirilen sertifika sistemine yol göstermektir. 

Anahtar Kelimeler; Sürdürülebilirlik, LEED, BREEAM, DGNB, ÇEDBĠK, YeĢil Bina 

Sertifika Sistemleri, 

 

2017, 159 sayfa 
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Rapid population growth, industrialization, weak urban planning and environmental 

problems driven by unconscientious use of natural resources have created a global threat in 

modern world. As a preventative measure, “Sustainable Development” concept has emerged. 

In all industries, we have started observing solutions that promise to provide economic, 

ecological and social sustainability. The construction industry has also a significant role 

contributing to sustainability due to involvement in wide variety of projects impacting the 

environment, such as: housing, roads, infrastructure and public spaces. Therefore, various 

polices have been developed by governments and civil society organizations to encourage 

widespread application of “Green Building”, “Nature Friendly Building” , “Sustainable 

Construction” , “Sustainable City” concepts. Additionally,  specialized certifications have 

been established all over the world to audit public buildings and other structures. 

Certifications require structures to comply with the criteria that ensure minimal or preferably 

no damage to the environment,  people and climate. Audited structures are documented; 

compliant ones are rewarded to motivate the other  

of sustainability, its impact on construction industry and to influence a unique 

certification system that is applicable to the projects in Turkey, scrutinizing the  

internationally accepted LEED, BREEAM and DGNB certificates specialized in new nature-

friendly housing projects 
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ÖNSÖZ 

 

 2012 yılında Ġstanbul‟da TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 2. 

Ulusal Öğrenci Sempozyumu sırasında tanıĢtığım ve daha sonra büyük bir merak duyduğum 

çevre dostu inĢaat uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma kavramları tez çalıĢmamın 

temelini oluĢturmuĢtur. Daha sonra mesleki deneyimime büyük katkısı olan Dalokay Tasarım 

Atölyesi‟nde sürdürülebilirlik sertifikası almaya yönelik projelerde görev almak ise piyasa 

Ģartlarını, sertifika gerekliliklerinin projeye nasıl entegre edileceğini öğrenmemde ve 

dolayısıyla tezimi geliĢtirmem de oldukça yardımcı olmuĢtur. Bu nedenle Peyzaj Mimarları 

Odası‟na ve Dalokay Tasarım Atölyesi‟ne,   

 Üniversiteye ilk baĢladığım günden beri danıĢmanlığımı yapan, kendimi geliĢtirmem 

ve üretmem için beni yönlendiren, desteğini esirgemeyen danıĢmanım Sayın Doç. Dr. Murat 

ÖZYAVUZ‟a,  
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1. GĠRĠġ  

Hızla artan dünya nüfusu ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi, baĢta çevre kirliliği 

olmak üzere, küresel ısınma, iklim değiĢikliği, biyoçeĢitliliğin azalması, ozon tabakasının 

zarar görmesi, doğal kaynakların tahribi gibi birçok soruna neden olmaktadır. Çevre sorunları, 

ekonomik, ekolojik ve toplumsal sorunları da beraberinde getirmektedir. Çevre sorunlarının 

her geçen gün daha çok hissedildiği günümüzde, 1970‟li yıllarda çevresel kaygılardan dolayı 

ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır.  

GeliĢmiĢ ülkeler çevre sorunlarından kaynaklı olumsuz etkileri en aza indirmek 

amacıyla, sera gazı salınımlarını azaltmak, yenilenebilir eneri kullanılmasını teĢvik etmek, 

halkı bilinçlendirmek gibi çevreyi korumaya ve kaynakların sürdürülebilirliğine yönelik 

politikalar geliĢtirmeye devam etmektedir. Bu politikalarla birlikte her sektörde çalıĢmalara 

baĢlanmıĢtır. Doğal kaynakların kullanımı, geri dönüĢümü, yenilenebilir enerji kullanımı ve 

sera gazı emisyonları konusunda inĢaat sektörünün payı inkar edilemez bir gerçektir. YeĢil 

bina kavramının ortaya çıkıĢı da iĢte bu noktada baĢlamaktadır. Çevre dostu uygulamaların 

teĢvik edilmesi, yaygınlaĢtırılması amacıyla çevreyi korumaya yönelik uygulamalarda 

bulunan yapılar değerlendirilerek ödüllendirilmektedir.  

YeĢil bina kavramı ilk baĢta akla geldiği gibi sadece bina içinde çevre dostu 

uygulamalar anlamına gelmemektedir. Sürdürülebilir veya yeĢil olarak adlandırılan Ģehirlerin 

temelini binaların oluĢturulmasından dolayı bu çevreci uygulamaya yeĢil bina denilmektedir. 

Asıl amaç ekolojik, ekonomik ve sosyal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, 

yaĢanılabilir bir çevre oluĢturmaktır. Bu kapsamda proje tasarımları sürdürülebilirliği 

sağlamak esasına dayanarak yapılmalı, uygulamalar denetlenmeli ve bu süreçte mimarlar, 

mühendisler, iĢveren koordineli bir Ģekilde çalıĢmalıdır. 

Türkiye‟de de son yıllarda “çevre koruma”/”çevrenin sürdürülebilirliği” bilinci 

geliĢmekte ve yeĢil bina sertifikalarının popülaritesi artmaktadır.  

Tez çalıĢması kapsamında; sürdürülebilirlik kavramının Dünya‟da ve Türkiye‟deki 

geliĢimi bina ve kent ölçeğinde araĢtırılmıĢ, uluslararası dinamiklerde kabul görmüĢ ölçütlere 

dayalı sürdürülebilirlik sertifikalarından BREEAM, LEED ve DGNB sertifikaları ayrıntılı 

olarak incelenmiĢ ve karĢılaĢtırmalı analizleri yapılmıĢtır. Tezin amacı; Türkiye‟de geliĢtirilen 
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YeĢil Konut Sertifikası‟na literatür bazında katkı sağlamak ve sürdürülebilir peyzaj 

çalıĢmalarına katkı sağlamaktır.   

Tezin giriĢ bölümünde tezin amacı belirtilmiĢ, ikinci bölümünde kaynak özetlerine yer 

verilmiĢtir.  

Üçüncü bölümde sürdürülebilirlik ve çevre kavramları tanıtılarak bu kavramların 

kapsamları, tarihsel geliĢimleri, aralarındaki iliĢki ve yapı sektöründe sürdürülebilirliğin yeri 

anlatılmıĢtır.  

Dördüncü bölümde sürdürülebilirliğin değerlendirilmesine yönelik yaklaĢımlar 

açıklanarak Türkiye‟deki çalıĢmalara değinilmiĢtir. Uluslararası platformda kabul görmüĢ 

sertifika sistemlerinin yeni konutlar kapsamındaki sürümleri ayrıntılı olarak incelenmiĢtir.  

BeĢinci bölümde dördüncü bölümde incelenen sertifika sistemlerinin karĢılaĢtırmalı 

analizi yapılmıĢ, Türkiye‟den örnekler verilmiĢtir.  

Sonuç bölümünde ise peyzaj mimarlığı meslek disiplinince sertifika sistemleri 

değerlendirilmiĢ, geliĢtirilen sertifika sistemine önerilerde bulunulmuĢtur.  
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

Atıl ve vd.(2005), “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı” adlı çalıĢmalarında 

ekolojik planlamanın kent sürdürülebilirliğine etkisini araĢtırmıĢ, peyzaj mimarlarının 

sürdürülebilir kentler oluĢturulmasındaki rolünü ortaya koymuĢtur.  

Çelik E.(2009), “YeĢil Bina Sertifika Sistemlerinin Ġncelenmesi Türkiye‟de 

Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi” adlı çalıĢmasında dünyada yeĢil bina tasarımı ile 

ilgili çerçeveyi tanıtmıĢ, Türkiye‟de yeĢil bina, enerji verimliliği ve sertifikalandırma 

sistemleri ile ilgili çalıĢmaların genel bir değerlendirilmesini yapmıĢtır. AraĢtırmaları 

sonucunda Türkiye‟deki yeĢil bina sektörünü geliĢtirmek için önerilerde bulunmuĢ ve 

değerlendirmeler yapmıĢtır.  

Somalı ve Ilıcalı(2009), “LEED ve BREEAM Uluslararası YeĢil Bina Değerlendirme 

Sistemlerinin Değerlendirilmesi” adlı çalıĢmalarında LEED ve BREEAM sertifika 

sistemlerini inceleyerek karĢılaĢtırmalı analizini yapmıĢlardır.  

TıraĢ (2011a), “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik bir Ġnceleme” adlı 

çalıĢmasında sürdürülebilir kalkınma ve çevre kavramı arasındaki iliĢki teorik olarak 

incelenmiĢtir. 

KobaĢ (2011), “OluĢturulmakta Olan Türk YeĢil Bina Değerlendirme Sisteminin 

Malzeme Kategorisi Ġçin BREEAM ve LEED Örneklerinin Ġncelenmesi” adlı çalıĢmasında 

oluĢturulmakta olan Türk YeĢil Bina Sisteminin malzeme kategorisinde ele alınması gereken 

konuları belirlemek amacıyla, LEED ve BREEAM sertifika sistemlerinin malzeme 

kategorilerinde yer alan kriterlerin yanı sıra baĢka kategorilerde bulunan ama yapı 

malzemeleriyle iliĢkili olan diğer kriterlerini de incelemiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda incelenen 

her iki sistemin de güçlü ve zayıf yanları, BREEAM adaptasyonu ile sınırlı kalındığı takdirde 

Türk YeĢil Bina değerlendirme sisteminde oluĢabilecek eksiklikleri ve alınması gereken 

önlemleri ortaya koymuĢtur.   

Kaypak (2011), ”KüreselleĢme sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma Ġçin 

Sürdürülebilir Bir Çevre” adlı çalıĢmasında küreselleĢme sürecinde sürdürülebilir kalkınmayı 

temel alarak, çevre olgusuna odaklanmıĢtır. Sürdürülebilir kalkınmanın geldiği noktayı 

belirleyerek, sürdürülebilir bir çevrenin oluĢturulması sürecinde dönüĢen çevresel 

paradigmaları sorgulamıĢtır. KüreselleĢme ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde 



7 
 

gerçekleĢtirilen uluslar arası çabaları incelemiĢ ve geleceğe yönelik konunun terminolojik 

çatısını kurmuĢtur. 

Odaman Kaya (2012), “Ölçütlere Dayalı Değerlendirme ve Sertifika metotlarından 

LEED ve BREEAM‟in Türkiye uygulamalarına Yönelik Ġrdeleme ve Öneriler” adlı 

çalıĢmasında „Ölçütlere Dayalı Değerlendirme ve Sertifika Metotları‟ndan dünya üzerinde en 

yaygın kullanıma sahip olan BREEAM ve LEED sertifika sistemlerini altyapı ve isleyiĢleri 

çerçevesinde detaylı olarak inceleyerek karĢılaĢtırmıĢtır. Türkiye‟deki BREEAM ve LEED 

uygulamalarından örnekler incelemiĢ, uygulamalara yönelik saptamalarda bulunarak Türkiye 

için geliĢtirilebilecek bir metoda yönelik öneriler sunmuĢtur. 

Özdemir (2012), “Mevzuat ve YeĢil Bina Sertifikaları Bağlamında Yapı 

Malzemelerinin Seçimi ve Türkiye Ġçin Gereklilikler” adlı çalıĢmasında ölçütlere dayalı 

değerlendirme aracının, geliĢtirildiği bölgenin dıĢında baĢka bir bölgede kullanılması 

durumunda kullanılacağı yeni bölgenin, malzeme üretimi için gerekli olan enerji, su ve 

hammadde kaynakları açısından yeterliliğini, bölgede oluĢabilecek çevresel etkilerin önceden 

belirlenmesini, yapının ömrü tamamlandıktan sonra malzemenin yok edilmesi sırasında çevre 

etkisini minimize edecek teknolojiler gibi noktaları tespit etmiĢtir. Bu amaçla BREEAM ve 

LEED sertifika sistemlerinin özellikle malzeme alt baĢlıklarını araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmanın 

sonucunda Türkiye için geliĢtirilen yeĢil bina değerlendirme aracının yapı malzemelerine 

iliĢkin kriterinde kullanılmak üzere öneriler sunmuĢtur.  

Sümer (2013),”YeĢil Bina Proje Yönetim Süreçleri ve Türkiye‟de LEED ve BREEAM 

Uygulamalarında Proje Yönetimi Süreçlerine ĠliĢkin Örnek Bir ÇalıĢma” adlı çalıĢmasında  

geleneksel proje süreçleri ile yeĢil bina sertifika süreçlerini bir araya getirerek bir yeĢil bina 

proje yönetim kılavuzu önerisi sunmak, sunulan önerileri Türkiye‟de uygulanan yeĢil bina 

sertifikalı projeler üzerinde uygulayarak, Türkiye‟de yeĢil bina proje süreçlerinin nasıl 

geliĢtiğini araĢtırmak, bu süreçlerde karĢılaĢılan zorluk ve eksiklikleri saptamak, Türkiye‟de 

verimli ve baĢarılı bir yeĢil bina yönetim sürecinin uygulanabilmesi için öneriler geliĢtirmeyi 

amaçlamıĢtır. 

Yetkin (2014), “Mevcut Yapılar Kapsamında YeĢil Bina Sertifika Sistemleri Enerji 

Kriterlerinin Belirlenmesi Ġçin LEED, BREEAM ve DGNB Sistemlerinin KarĢılaĢtırmalı 

Analizi” adlı çalıĢmasında yeĢil bina kavramına değinmiĢ, dünyada uygulan yeĢil bina 

değerlendirme sistemlerini araĢtırmıĢtır.  Mevcut yapıların enerji verimliliğini artırma 
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stratejilerini araĢtırmıĢtır. LEED ,BREEAM ve DGNB sistemlerinin mevcut yapılar için 

hazırladıkları formatlarının enerji kriterlerini, puan dağılımlarını, uygulama Ģekillerini ve 

gereksinimlerini ortaya koymuĢtur. Bu sistemlerin enerji kriterlerini karĢılaĢtırmalı olarak 

değerlendirmiĢtir.   

Gültekin ve Bulut (2015) “YeĢil Bina Sertifika Sistemleri:Türkiye Ġçin Bir Sistem 

Önerisi” adlı çalıĢmalarında dünyada yaygın olarak kullanılan yeĢil bina sertifika sistemleri 

ile Türkiye‟de henüz taslak olarak hazırlanmıĢ olan sistemleri incelemiĢlerdir. Ġncelenen 

sistemler çerçevesinde Türkiye için yerel Ģartlara uygun alternatif bir yeĢil bina sertifika 

sistemi önerilmiĢtir. 

Çelik K. (2016), “LEED Sertifika Sistemleri ve Türkiye‟deki Uygulamaların 

Değerlendirilmesi” adlı çalıĢmasında sürdürülebilir tasarım ve LEED sertifika sistemini 

incelemiĢ, Türkiye‟de bulunan LEED sertifikalı yapılardan yedi tanesini örnek olay olarak 

inceleyerek LEED değerlendirme kriterlerinin ve sürdürülebilir tasarım ilkelerinin bir bütün 

olarak ele alınması sonucunu ortaya koymuĢtur.  
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3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK 

3.1.  Sürdürülebilirlik Kavramı 

Günümüzde her alanda kullanılan sürdürülebilirlik kavramı 1980‟li yıllardan itibaren 

hayatımızda önemli bir yer tutmaya baĢlamıĢtır. Kökeni itibarı ile Latince “Sustinere” 

kelimesinden gelen “Sürdürülebilirlik” (Sustainability) kelimesi, sözlüklerde birçok anlamda 

kullanılmıĢ olmasına rağmen, esas itibariyle; sürdürmek, sağlamak, devam ettirmek, 

desteklemek, var olmak anlamlarında kullanılmaktadır (Onions 1964). 

Birçok alanda kullanılan sürdürülebilirlik kavramı; toplumun sosyal, kültürel, doğal ve 

insan kaynaklarının tümünün korunmasını sağlamak ve devam ettirmek amacı ile yeni bir 

sosyal bakıĢ açısı oluĢturmaktadır. Farklı alanlarda kullanılan sürdürülebilirlik kavramının 

temel amacı; insan geleceğini konu alması ve kullanılan kaynakların korunmasını içermesidir 

(Gladwin vd. 1995, Wilson 2003). 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından, 1987 tarihinde yayınlanan 

Brundtland Raporu‟na göre sürdürülebilir kalkınma; “Bugünün gereksinimlerini, gelecek 

kuĢakların gereksinimlerini karĢılama yeteneğinden ödün vermeden karĢılayan kalkınma” 

olarak ifade edilmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı yalnız ekolojik olarak sınırlanamaz. 

Ekolojik sürdürülebilirliğin yanında kentsel ve kültürel sürdürülebilirliğin de önemi oldukça 

büyüktür (Bruntland Raporu). 

Sürdürülebilirlik kavramı gelecek kuĢaklara bugünün değerlerinin aktarılması olarak 

da tanımlanabilir. Ġnsanoğlunun temel gereksinimlerini karĢılayabileceği ölçüde kendisine 

sağlıklı bir çevre oluĢturması ve bu çevreden yararlanmasının yanında, gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını düĢünerek elinde bulunan kaynakları bilinçli bir Ģekilde kullanması sürdürülebilir 

kalkınmanın gerekliliğidir. Kaynakların bilinçli kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi ve 

teknolojinin getirilerinden toplum yararına faydalanılması sürdürülebilirlik kavramının 

temelini oluĢturur (KeleĢ ve Hamamcı 1998). 

Amerikan Mimarlar Enstitüsü ise sürdürülebilirliği “Toplumun; dayandığı anahtar 

kaynakları aĢırı yükleme veya tükenme nedeniyle azalmaya zorlamadan, görevini gelecekte 

de yerine getirmeye devam edebilme kabiliyetidir” Ģeklinde tanımlamıĢtır (Civan 2006). 
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Sürdürülebilir geliĢme olgusunun merkezinde insanlar yer almaktadır. Ġnsanlar, doğa 

ile uyum içerisinde, sağlıklı ve üretken bir yasam sürdürmek hakkına sahiptir (Rio Bildirgesi 

1992). 

Rio De Janerio‟da 2000 yılında gerçekleĢtirilen “First International Conference On 

Urban Regenerationand Sustainability” konferansında sürdürülebilirlik kavramı; kentsel alan 

içinde toplumun arzuladığı yaĢam kalitesini sağlayan fonksiyonların devamlılığının, mevcut 

ve gelecek kuĢaklar için uygun tercihleri kısıtlamadan, kentsel sınırlar içinde ve dıĢında aksi 

etkilere neden olmadan sağlanması” olarak tanımlanmıĢtır (Özden 2008).  

3.2.Sürdürülebilirlik Kavramının Tarihsel GeliĢimi 

“Evler hayal edin her şeyden izole edilmiş, arındırılmış. Edemezsiniz, yalnız 

kalamazlar. Hatta evin boylu boyunca uzanan yeşillikler arasında olduğunu ve kendisinden 

başka etrafında hiçbir evin olmadığını düşleyin. Tarih içerisinde düşündük fakat olmadı ve 

asıl güzel olanın diğer evler ile yolların hatta arka bahçeler ile cephelerin birleşiminden 

oluşacağını fark ettik. Doluluklar, boşluklar ve tüm bu çerçeveyi oluşturan bileşenler aslında 

bir bütünün parçaları. Bu parçalar bazı zaman yoğunluk, bazı zamanlar sessizlik, bazı 

zamanlar kamuya ait, bazı zamanlar ise kişisel yaşam alanları olabilir. Fakat burada önemli 

olan bizim sıralamayı, arka ve ön tanımlamasını ve önemler bütününü doğru bir şekilde 

tanımlamamız olacaktır. Çevreden, sürdürülebilirlik kavramına kadar uzanan yol aslında bu 

tanımlamaların doğru yapılmasında ve kriterlerin doğru belirlenmesinde yatmaktadır” 

(Lewis 2005). 

Tarihte ilk baĢlarda sadece çevre sorunu olarak algılanan sürdürülebilirlik kavramının 

zaman içerisinde nasıl geliĢtiğini ve mimarlık alanına nasıl girdiğini araĢtırmak gereklidir. 

Arkeolojik çalıĢmalardan elde edilen bilgilere göre bundan 5000 yıl önce Ģehir yerleĢimlerine 

rastlanmıĢtır. ġehir kavramının geliĢmesi ile sosyal ve politik olgular insanları toplu hareket 

etmeye yönlendirmiĢtir (Pitts 2003). 

Kent geliĢimi ile tarımın keĢfedilmesinin dıĢında ulaĢım olanaklarının sağlanması ile 

Ģehir benliği oluĢmuĢtur. Kaçınılmaz olarak görülen dünyanın sonundan kurtulmak için baĢta 

plancılar tarafından sürdürülebilirlik kavramı geliĢtirilmiĢtir. GeçmiĢten bu yana gelen “Doğa 

bize ne yapabilir? Doğa bize ne verebilir?” algısı yerini “Biz doğaya ne verebiliriz?” algısına 

bırakmıĢtır (Nijkamp 1995). 



11 
 

Sylan ve Bennet (1994)‟ e göre problemi; 

*El = P x C x T ya da *BĠR GRUBUN ÇEVREYE ZARARI = NÜFUS x TÜKETĠM 

x OLUMSUZ TEKNOLOJĠ olarak özetlemek mümkündür. 

Bilgin (1998a)‟e göre yaklaĢık 6. yy. da baĢlayan keĢifler kıtalar arası ticaret ve 

sömürgecilik, devletin ve yeni kurumların inĢası, bilimsel keĢifler, teknolojik buluĢlar ve 

zihniyet değiĢimi 19. yy. da ki sıçramayı gerçekleĢtirmiĢtir. 

15. ve 16. yüzyıllar “Bilimsel Rönesans” olarak adlandırılırken, çevresel tahribatın da 

baĢlangıcı olarak kabul edilir. Thomas More, 1516‟da yaĢayan sosyal yapının, kentleĢmeyi ve 

arınmayı daha iyi bir yaĢam standardına ulaĢmada önemli bir etmen olarak tanımlamaktadır.  

(Bilge 2007a) 

19. yy. Sanayi Devrimi hareketleri ile sınırsız büyüme kavramı oluĢmuĢtur ve bu 

kavramın 1968 senesi öğrenci hareketlerine öncülük ettiği düĢünülmektedir. (Madge 1993a). 

Anna Bramwell, “Ecology in the20
th

 Century: A History” 20. yy.‟da Ekoloji: Bir Tarihçe” 

isimli çalıĢmasında 19. yy. baĢlarında ekoloji kavramının sol görüĢten çok sağa yakın 

olduğunu ve Ulusal Sosyalist Parti‟nin (National Socialist Party) ilk yeĢil parti olarak rahatsız 

edici olabileceği gerçeğini savunmuĢ, faĢizm ve ekoloji arasında herhangi bir iliĢki olabileceği 

gerçeğini reddetmiĢtir. Anna Bramwell‟in tanımına karĢıt ekolojinin politik bağlamda sola 

yakınlığı görüĢü alternatif olarak 1960‟lı yıllarda tekrar ortaya çıkmıĢtır. 1970‟li yıllarda ise 

çevrecilik daha çok sosyo-politik bir hareket olarak ekoloji ile bağlantı kurmak için bir yol 

olarak görülmüĢtür (Madge 1993b, Civaroğlu 2006a). 

Beaufoy (1993)‟un görüĢüne göre 60‟lı ve 70‟li yıllar arası ekoloji kavramı çeĢitli 

evrelerden destek almıĢ ve “dünya günü” çevrecileri, feminist hareket ya da anti nükleer 

hareket tanımları ortaya çıkmıĢtır. 1970‟lerde yaĢanan enerji krizi kaynakların gelecekte 

tükeneceği konusunda bir uyarı niteliği taĢımaktadır. Bu uyarının yanında asıl endiĢe edilen  

enerji kıtlığından çok enerjinin bedeli ve bunun belirlediği politikalardır. Bu nedenle 

yapılarda uygulanacak her türlü enerji tasarrufu maddi kazanç sağlayacağı için devlet 

tarafından desteklenmektedir (Burbery 1991, Ciravoğlu 2006b, Bilge 2007b). 

Post-endüstriyel tasarım anlayıĢı 1980‟li yıllara egemen olmuĢtur. Bu anlayıĢın 

doğmasında iki önemli unsur olarak topraktan kopma ve üretimin farklı Ģekillerde yerini 
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alması sayılabilir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiĢ, tasarım olgusunu da 

etkilemektedir (Bilgin 1998b). 

1987 tarihli Brundtland Raporu sayesinde BirleĢmiĢ Milletler (BM) Genel Kurulu‟na 

“Sürdürülebilir Kalkınma Raporu” sunulmuĢtur. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 

tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı, Komisyon BaĢkanı‟nın adıyla, 

“Brundtland Raporu” olarak bilinen ünlü rapor, giderek ağırlaĢan çevresel sorunlar karĢısında, 

insanlığın çıkıĢ yolu olarak, çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki yaĢamsal 

köprünün kurulması ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olması konularını içermektedir. 

Brundtland Raporu‟nda getirilen “sürdürülebilirlik” tanımı, bugün için de geçerliliğini büyük 

ölçüde korumaktadır. Raporun ekonomik büyümenin ve geliĢimin “yeĢil” olduğu sürece hâlâ 

insani sınırlar içerisinde olabileceği olgusu, siyasi ve iĢ çevrelerince olumlu karĢılanmıĢ ve 

onaylanmıĢtır (Bilge 2007c). 

Sürdürülebilir geliĢme kavramı, Brundtland Raporu‟ndan sonra tüm dünya tarafından 

kabul edilen ve yaĢamın tüm alanlarında uygulanan bir değerler sistemi olarak görülmeye 

baĢlamıĢtır. Brundtland Raporu‟nda dünyadaki tüm ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal 

açılardan bir bütünün parçaları olduğu, sürdürülebilir geliĢmenin ancak bu bütüncül anlayıĢın 

tüm ülkeler tarafından kabul görmesi halinde uygulanabileceği vurgulanmıĢtır. Rapora göre 

sürdürülebilir bir geliĢmenin sağlanması için gerekli Ģartlar; 

 Karar almada vatandaĢların etkin katılımını sağlayacak bir siyasal sistem, 

 Kendi çabasıyla ve sürdürülebilir biçimde üretim fazlası ve teknik bilgi 

sağlayabilecek bir ekonomik sistem, 

 Uyumsuz geliĢmeden doğan gerilimlere çözüm bulabilen bir sosyal sistem, 

 GeliĢme için gerekli ekolojik tabanı korumaya saygı gösteren bir üretim sistemi, 

 Durmadan yeni çözümler arayabilecek bir teknolojik sistem olarak sıralanmaktadır 

(GüneĢ 2004). 

“YeĢil” 1980‟lerin en çok kullanılan terimi olmuĢtur. 1980‟li yılların sonlarına doğru 

Avrupa‟da yeĢil partiler önem kazanmıĢ, çevre soruları kısmında kamusal farkındalık 

yaygınlaĢmıĢtır. YeĢil sözcüğü politikadan alınmasına rağmen apolitiktir. Amaç; yeĢil 

tasarımın anti-endüstriyel olmadığını ve endüstrinin yeĢillenmesinin hayal edilenden çok daha 

iyi olduğunu göstermektir. Bu yıllarda “YeĢil Tasarım” baĢlığı altında incelenen çevrecilik 
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kavramı, aynı dönemde endüstriyel çağın farklı yorumları ve değiĢiklik amaçlayan kapsamlar 

ile yeĢilin tonları olarak ele alınmaya baĢlanmıĢtır (Ciravoğlu 2006c). 

YeĢil tasarım 1990‟lı yıllardan itibaren yerini eko-tasarıma bırakmıĢtır. Eko-tasarım 

yine ekolojik, çevreye duyarlı tasarım olarak tanımlanabilir. 1990‟lı yılların sonunda kavram 

kendisini “Sürdürülebilir Tasarım” baĢlığı altında bulmuĢ ve bir uzlaĢma platformu olarak yer 

edinmiĢtir. 

Rio de Janerio‟da 1992 yılında gerçekleĢtirilen Sürdürülebilir GeliĢme 

Konferansı‟nda, küresel ölçekte ülkelerin geliĢme politikalarının sürdürülebilir nitelikte 

olması gerektiğinin altı çizilmiĢ ve buna dayalı olarak, „enerji etkin mimarlık‟ anlayıĢını da 

barındıran „sürdürülebilir mimarlık‟ söylemi geliĢtirilmiĢtir (DurmuĢ Arsan, 2009a). 

Konferansta ekonomik faaliyetler sürdürülürken çevrenin göz ardı edilemeyeceğinin 

belirlenmesi adına uluslararası seviyede beĢ temel belge ortaya çıkmıĢtır(Aksu,2011). Bunlar;  

 Rio Bildirisi, 

 Gündem 21, 

 Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi,  

 Biyolojik ÇeĢitliliğin Korunması SözleĢmesi,  

 Orman Varlığının Korunmasına Dair Bildiridir. 

21. yüzyıldaki ortak hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda çevre ve kalkınma 

sorunlarıyla baĢa çıkılması konularını kapsayan Gündem 21 eylem planı BirleĢmiĢ Miletler 

(BM) üyesi ülkeler tarafından kabul edilmiĢtir. Konferans kapsamında ortaya çıkan Orman 

Ġlkeleri, Ġklim DeğiĢikliği SözleĢmesi, Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmelerinin tamamında 

sürdürülebilirlik kavramı ortak paydadır. 

Ġstanbul‟da 1996 yılında düzenlenen Habitat II BM Konferansı„nda Gündem 21 eylem 

planının belirlediği ilkeler dâhilinde barınma ve sürdürülebilir yerleĢim yerleri konuları 

iĢlenmiĢtir (Lordos vd. 2011). 2002‟de Johannesburg‟da yapılan Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi„nde sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhütler yeniden teyit edilmiĢtir 

(Kates vd. 2005, Sırkıntı 2012a). 

Sürdürülebilirlik kavramının tarihsel geliĢimi Çizelge 3.1.‟de özetlenmiĢtir. 
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Çizelge 3.1. Sürdürülebilirlik kavramının tarihsel geliĢimi (Ciravoğlu 2006d) 

Zaman Dilimi 
Sürdürülebilir DüĢüncede Yer Alan 

Dönem 
Tanımlama ve Kavramlar 

15. – 16. yy Bilimsel Rönesans Çevreye zararın baĢlangıcı 

19. yy Endüstri Devrimi Üretime dayalı geliĢim 

1960-1970 Sosyo-politik YaklaĢımlar 
Çevrecilik radikal tanımı, 

alternatif ve ihtiyaç için tasarım 

1968 Öğrenci hareketleri 
Sosyal devlet ile olanakların 

geliĢimi amaçlanmakta 

1970-80 Enerji hareketleri Kar amaçlı tasarım 

1974 Politik partileĢme 
Fransa‟da kurulan yeĢiller 

Partisi 

1980 ilk yarısı Mekanın sağlıklaĢtırılması 
Ġnsan ölçeğinde ve onun için 

tasarım 

1987 Brundtland Raporu BM Genel kuruluna sunum 

1980-1990 Post endüstriyel tasarım Endüstri üretimine eleĢtiriler 

1990 ilk yarısı Eko tasarım Tasarım pratiğine eleĢtiriler 

1992 Rio Zirvesi 
Kamu bilincinin, yaĢam 

standardı 

1990-2000 YeĢil Tasarım Çevrecilik ve Problemler 

2000 Sosyal ekolojik partisi Fransa‟da kurulmuĢtur. 

2002 Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 
Kaybedilen 10 yılın bilançosu 

yapılmıĢtır. 

2000 sonrası Sürdürülebilir Tasarım UzlaĢma Platformu 

 

3.3.  Sürdürülebilir Kalkınma Tanımı ve BileĢenleri 

Sürdürülebilir Kalkınma(SK) (Sustainable Development) kavramı 1987 yılında 

Brundtland Komisyonu olarak da bilinen Dünya Çevre ve Kalkınma Heyeti‟nin “Ortak 

Geleceğimiz” adlı raporu ile dünya literatürüne girmiĢtir (GündeĢ vd. 2009).  Sürdürülebilir 

kalkınma günümüzde hem ulusal hem evrensel ölçekteki çevre koruma politikasının genel 

kabul görmüĢ ana kavramıdır. Çevre koruma kavramı ile özdeĢleĢmiĢtir (Turgut 1996). 
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KeleĢ(1998)‟e göre Sürdürülebilir Kalkınma sürekli ve dengeli geliĢme olarak 

adlandırılarak Ģöyle tanımlanmaktadır; “Çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa 

yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bu günkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları 

da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın, ekonomik 

geliĢmenin sağlanmasıdır”. 

Fremann ve Soete (2003) ise; Ģimdiki kuĢakların ihtiyaçlarını, doğal kaynakları 

yenilenmeyecek hale getirmeden ve çevreyi geri dönüĢü olmayacak Ģekilde tahrip etmeden 

gelecek kuĢaklara nakleden bir iktisadi sistem olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlar, ekolojik 

sistemde kaynaklarda azalma olmasının ve çevreye verilen zararın kaçınılmaz olduğu 

söylemini desteklemektedir. Sürdürülebilir kalkınmada önemli olan kaynaklardaki bu 

azalmayı ve çevreye verilen zararı en düĢük düzeyde tutmak ve geri dönüĢtürebilmektir (TıraĢ 

2011b). 

Dünya Ekonomik Kalkınma Komisyonu‟na göre sürdürülebilir kalkınma, çevresel, 

ekonomik ve sosyal eĢitlik ilkelerinin eĢ zamanlı olarak benimsenmesini gerektirmektedir. 

Kalkınma eğer ortalama yaĢam niteliğini azaltmıyorsa sürdürülebilir niteliktedir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın diğer hedefleri ise; sosyal dayanıĢmayı sağlamak, ekonomik gücü 

artırmak ve biyolojik sorumluluğu yerleĢtirmektir. (Sarıkaya ve Kara 2007) GeliĢen 

sürdürülebilirlik kavramı bünyesinde ekonomik, sosyal ve çevresel öğeleri barındırmaktadır.  

Ekonomik Boyut: Kıt olan kaynakların kullanımı ile ilgilidir. Ekonomik açıdan 

sürdürülebilir bir sistem tarım ve sanayi üretimine zarar veren aĢırı sektörel dengesizliklerden 

sakınabilen, iç borç ve kamu borcunu yönetilebilir düzeylerde koruyabilen ve devamlılık 

temelinde mal ve hizmetler üretebilen bir sistemdir. 

Sosyal Boyut: Ġnsan odaklıdır. Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, eğitim, sağlık 

gibi sosyal hizmetlerin yeterliliği, dağıtım eĢitliği, cinsiyet eĢitliği, politik hesap verebilirlik 

ve katılımı baĢarabilen bir sistemdir. 

Çevresel Boyut: Biyolojik ve fiziksel sistemlerin dengeli olması öngörülür. Amaç, 

ekosistemlerin değiĢen koĢullara adapte olmasının sağlanmasıdır. Çevresel olarak 

sürdürülebilir bir sistem, kaynak temelini sabit tutarak, yenilenebilir kaynak sistemlerinin ya 

da çevresel yatırım fonksiyonlarının istismarından kaçmalı ve yenilenemeyen kaynaklardan 

yalnızca yatırımlarla yerine yeterince konulmuĢ olanları tüketmelidir. Bu sistem aynı zamanda 

ekonomik kaynak olarak sınıflandırılamayan, biyolojik çeĢitlilik, atmosferik denge ve diğer 
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ekosistem unsurlarının korunmasını da içerir (Harris 2000, TıraĢ 2011c). Sürdürülebilirlik 

kavramının bileĢenleri ġekil 3.1‟ de özetlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 3.1. Sürdürülebilirlik Kavramının BileĢenleri (Türkmen Bayraktar 2010) 

 

3.4.  Çevre Kavramı ve Çevrenin Sürdürülebilirliği 

3.4.1.  Çevrenin tanımı ve kapsamı 

Ertekin (2011)‟e göre çevre; insanların ve diğer canlıların yaĢamları boyunca 

iliĢkilerini sürdürdükleri ve karĢılıklı etkileĢim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, 

ekonomik ve kültürel ortam olarak tanımlanabilir Benzer bir çevre tanımı Toros ve 

arkadaĢları (1997) tarafından; fiziksel, kimyasal, biyolojik, kültürel ve sosyal-ekonomik 

kaynak ve değerlerin oluĢturduğu kompleks bir sistem olarak yapılmıĢtır. Kapsamlı bir tanım 

ise Dinçer (1996) tarafından Ģöyle yapılmaktadır; “Çevre, insan faaliyetleri ve canlı varlıklar 

üzerinde hemen ya da süre içinde dolaylı ya da dolaysız etkide bulunabilecek fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır” Ģeklinde daha 

kapsamlı tanımlamıĢtır (TıraĢ 2011d). 

Çevre ile ilgili tanımlar incelendiğinde canlıların etkileĢim içinde bulundukları canlı 

veya cansız bütün faktörler çevre tanımının alt baĢlıklarını oluĢturmaktadır. Buna göre 

çevrenin canlı öğeleri, insanlar, bitki örtüsü, hayvan topluluğu ve mikroorganizmalardır. 
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Cansız öğeler ise iklim, hava, su ve yerkürenin yapısıdır. Canlı ve cansız öğelerin bütünü 

çevreyi oluĢturmakta ve birbiriyle sürekli iliĢki içerisinde bulunmaktadır. 

Çevre elemanları; canlı ve cansız olarak ayrılmanın yanında fiziksel ve toplumsal 

çevre olarak da incelenebilir. Canlıların yaĢamlarını sürdürdüğü, özelliğini fiziksel olarak 

algılayabildikleri ortamlar fiziksel çevre olarak adlandırılır. Fiziksel çevre tanımı da kendi 

içerisinde doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayrılır. OluĢumunda insan faktörünün etkisi 

olmadığı çevreye (Dağ, deniz, göl, vb.) doğal çevre, insanın kendi amaçları doğrultusunda 

değiĢtirmiĢ olduğu çevreye (ġehir, kasaba, baraj, vb.) yapay çevre denir. Yapay çevre 

yaratılmıĢ olduğu dönemdeki toplumun bilgi, teknoloji ve toplumsal değerlerini yansıtır. 

Toplumsal çevre ise insanların ekonomik, toplumsal ve siyasal iliĢkilerinin tümünü içinde 

barındıran çevredir (Yücel). Canlı ve cansız çevrenin arasında bulunan karmaĢık iliĢkiler 

fiziksel ve toplumsal çevre iliĢkilerinde de gözlenmektedir ve bu kavramlar birbirini 

tamamlayarak çevre kavramını oluĢturmaktadır.  

3.4.2.   Çevrenin sürdürülebilirliği 

Ġnsanoğlu yaĢamının her aĢamasında çevre ile iç içe olmuĢtur. Refah düzeyini 

arttırmak için geliĢen teknolojinin de yardımıyla araçlar geliĢtirmiĢ, kendisine yapay çevre 

olarak adlandırdığımız mekanlar oluĢturmuĢ, bu mekanları gün geçtikçe değiĢtirmiĢ, 

beraberinde çevre kaynaklarını çok önemsemeden kullanmıĢ ve tüketmeye baĢlamıĢtır. Bunun 

sonucunda doğal kaynaklar ve bir takım türler yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

GeçmiĢten baĢlayan ve günümüzce devam eden çevre sorunlarının baĢlıca güncel 

nedenleri hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileĢme ve sağlıksız kentleĢme, verim 

arttırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve kimyasal maddelerin kullanımı 

olarak sıralanabilir. 

Plansız sanayileĢme, sağlıksız kentleĢme ve hızlı nüfus artıĢı ile birlikte artan çevre 

sorunları, doğal kaynakların sınırsızlığına inanılarak, hoyratça kullanılması sanayileĢmenin de 

etkisiyle kaynakların tükenme noktasına gelmesine ve çevrenin yüksek oranda kirlenmesine 

neden olmuĢtur. Kirlenmenin artması insan ve ekosistem üzerinde etkilere yol açarak 

toplumsal tepkilerin doğmasına neden olmuĢtur.  GeliĢmiĢ-sanayileĢmiĢ olarak anılan batılı 

ülkelerde çevrenin içinde bulunduğu bu durum özellikle 1960'ların sonu ile 1970'lerin baĢında 

sorunlu olarak değerlendirilmeye baĢlanmıĢ, bu dönemden sonra çevre adına bir uğraĢın 
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baĢladığına dair belirtiler ortaya çıkmıĢ ve insanların gündeminde yer almaya baĢlamıĢtır. 

Özellikle 1970‟lerde artan çevre kirliliği mevcut kalkınma politikalarının gözden 

geçirilmesine ve çevre duyarlı kalkınma politikaların tartıĢılmasına neden olmuĢtur. Bu 

bilincin geliĢmesi çevrenin insan merkezlilikten çıkıp doğa merkezliliğe doğru kaymasına 

dolayısıyla da çevre bilincinin geliĢmesine neden olmuĢtur. Çevreyle ilgili olarak uluslararası 

iĢbirliğine iliĢkin ilk kapsamlı düzenlemeler 1972 yılında Stockholm‟de düzenlenen Ġnsani 

Çevre Konferansı‟nda tartıĢılmıĢtır. Sosyo-ekonomik yapıları ve geliĢmiĢlik düzeyleri farklı 

olan birçok ülkenin çevre konusundaki ilk küresel değerlendirmesini içeren bu konferans 

sonucunda "BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Bildirgesi" kabul edilmiĢtir. Konferansın 

düzenlendiği 5 Haziran tarihi bundan sonra “Dünya Çevre Günü” olarak kutlanmaya 

baĢlanmıĢ, çevre konusunda daha önceden uygulanan “Tepki ve Tedavi” stratejisi yerini 

“Tahmin ve Önleme” stratejisine bırakmıĢtır (Masca, 2009, TıraĢ 2011e). 

Ġnsanların daha iyi Ģartlarda yaĢamak, beslenmek, refah düzeylerini daha yukarı 

taĢımak amacıyla ya da kendi keyifleri doğrultusunda doğal kaynakları bilinçsiz Ģekilde 

kullanması çevrenin bozulmasına neden olmuĢtur. Çevresel bozulmaları önlemek ve gelecek 

nesillerin de bu kaynaklardan yararlanabilmesi için devamlılığın sağlanması gerekmektedir. 

Bu bağlamda çevresel sürdürülebilirlik önem kazanmaktadır. Çevrenin ve ekosistemin 

sürdürülebilirliği açısından yenilenebilir kaynakların kullanım seviyesi, kaynakların yeniden 

oluĢum seviyesini, salınan kirletici oranlarının da doğal kaynakların bu kirleticileri iĢleme tabi 

tutma hızını hiçbir zaman aĢmamalıdır. Doğal sermayenin korunmasında temel kural, kaynak 

stoklarının zaman içerisinde sürekli var olmasıdır. Yenilenebilir kaynak stoku zaman 

içerisinde azalmamalı, tükenebilir kaynakların bitmesi durumunda yenilenebilir kaynaklar ve 

insan yapımı sermaye miktarı artırılmalı, bu Ģekilde tükenen kaynaklar telafi edilmelidir 

(Çetin 2006, Kaypak 2011). 

3.5. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre ĠliĢkisi 

Sürdürülebilir kalkınma ve çevre kavramlarını günümüzde birbirinden ayrı olarak ele 

almak mümkün değildir. Kavram olarak ele alındığında, çevre ve kalkınmanın insanlığın 

devamı için vazgeçilmez yaĢam unsurları olduğu görülmektedir (Baykal ve Baykal 2008). 

Uzun dönemde çevresel kaliteyi dikkate alan ve kaynakların israf edilmeden optimum 

kullanımını amaçlayan sürdürülebilir kalkınma; ekolojik denge ve ekonomik büyümeyi 

birlikte ele alan, hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan, hem de çevresel kaliteye 

önem veren bir kavramdır (Gürlük 2001). Sürdürülebilir kalkınma kavramının 
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tanımlanmasıyla birlikte, üretim ve tüketim sirkülasyonundan ibaretmiĢ gibi görünen klasik 

ekonomi anlayıĢı yerini üretimin kısıtlı bir ekosistemden oluĢtuğunu kabul eden yeni bir 

anlayıĢa bırakmıĢtır (Yücel 2003). 

Sürdürülebilir kalkınmanın eyleme geçmesiyle birlikte mali külfetlerde artmaktadır. 

Bu nedenle çevresel ve sosyal bileĢenlerin üst sınırları ekonomik bileĢenler tarafından 

belirlenir. Ekonomik bileĢenlerin sınırları ve ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyleri birbiriyle büyük 

ölçüde ilgilidir (Mutlu 2007). Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için sadece uluslararası 

kuruluĢlar değil aynı zamanda ülkeler, uluslararası faaliyet gösteren firmalar, büyük orta ve 

küçük ölçekli firmalar ve nihayetinde insanlar sorumludur.  

KüreselleĢen dünyada bir iĢletmenin veya bir ülkenin gerçekleĢtirdiği faaliyetten diğer 

ülkelerin de dolaylı veya dolaysız olarak etkilenmesi kaçınılmazdır. SanayileĢmiĢ ülkelerin 

veya çevre koruma konusunda duyarsız bir iĢletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 

atıklar çevreye yayılarak ülke ve ulus farkı gözetmeksizin bütün canlıların yaĢamını ve 

doğanın geleceğini tehdit etmektedir (Alagöz 2007). Hahn ve Scheermesser (2006)‟e göre 

Ģirketlerin sadece ekonomik değer oluĢturması ve yaĢam standartlarını artıran mal ve hizmet 

üretmesini değil aynı zamanda faaliyetlerinden dolayı neden oldukları çevresel ve sosyal 

problemleri azaltmak için çalıĢmaları gerekmektedir. Rodriquez vd. (2002)‟e göre bir 

iĢletmenin sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi için dört önemli faktör bulunmaktadır. 

Birinci faktör fiziksel nedenlerdir. Doğal kaynakların sınırlı olması ve giderek azalması 

Ģirketlerin üretim faaliyetlerini etkiler. Bu fiziksel sınırlılıklar Ģirketlerin sürdürülebilirlik 

konusunda duyarlı olmalarını gerektirmektedir. Ġkincisi sosyal nedenlerdir. GloballeĢme ile 

birlikte toplum Ģirket iliĢkisi daha önemli bir hal almaktadır. ġirketlerin toplum gözündeki 

izlenimleri önem kazanmakta, dolayısıyla toplumun Ģirketlerden beklentileri artmakta, 

Ģirketler daha çok sorgulanmakta ve sorumluluklarını gerçekleĢtirmek üzere daha çok baskıya 

maruz kalmaktadırlar. Üçüncüsü etik nedenlerdir. ġirketlerinde toplumun bir parçası gibi 

düĢünülerek etik hareket etmesi hem iç hem de dıĢ paydaĢlarla iliĢkilerinde güveni 

artıracaktır. Dördüncü faktör ise iĢ nedenleridir. Diğer üç faktörün sonucudur. Sürdürülebilir 

bir kalkınma için diğer üç unsura dikkat edilmesi rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu faktörleri 

göz ardı ederek yapılan faaliyetlerin baĢarılı olması günümüzde oldukça güçtür. ġirketlerin 

tüm üyeleri tarafından paylaĢılan değer ve inançlar sonucunda hareket etmesi baĢarısı için 

oldukça önemlidir (TıraĢ 2011f). Söz konusu olan ülkeler, uluslararası örgütler ve Ģirketler de 

olsa yürütülen faaliyetlerin tamamı beĢeridir ve ucu insana dayanır. Bu nedenle bireylerin 
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konumlarının müsaade ettiği ölçüde sürdürülebilirlik bilincine sahip olması ve bu yönde 

tedbirler alması esastır. Sürdürülebilir kalkınma iki temel gereklilik ile sağlanabilir. Birincisi 

dünyanın karĢı karĢıya kaldığı sorunlara ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutların birbirine 

bağlı olduğu gerçeğinin kabul edilerek çözüm aranması, ikincisi ise ülkelerin bu sorunlara 

karĢı birlikte hareket edebilmesidir (OECD 2008). 

1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü ile; atmosfere yayılan sera gazı salınımının 

kısa sürede azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi, çevreye duyarlı doğal 

enerji kaynaklarının kullanımının sağlanması, fazla yakıt tüketenlerden veya fazla karbon 

üretenlerden fazla vergi alınmasının sağlanması amaçlanmıĢtır. Protokol,  çevre iĢbirliği 

konusunda imzalanan en geniĢ kapsamlı uluslararası anlaĢmadır (TıraĢ 2011g). 

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma çatısı altında sürdürülebilir çevre kavramı gerek 

Ģirket politikaları gerek uluslararası platformlarda önem kazanmaya devam etmektedir. 

Gelinen noktada sürdürülebilir kalkınmanın ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi 

ve çevresel kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilebilmesi için; her alanda bir takım 

düzenlemelere ve bu düzenlemeleri uygulayacak bir takım kurum ve sistemlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ġhtiyaç duyulan düzenlemelerin, dolaylı veya dolaysız yoldan çevreyi 

etkileyebileceği için, her alanda etkili, uluslararası kapsamda da geçerliliği olmalıdır. Endüstri 

sektöründe olduğu gibi inĢaat sektöründe de sürdürülebilir çevre için yerine getirilmesi 

gereken sorumluluklar vardır. Bunlar, doğal kaynakların korunması, kirliliğin azaltılması, 

atıkların azaltılması, gürültü ve kokunun azaltılması, konforun artırılması ve sağlığın 

korunması Ģeklinde özetlenebilir (Sırkıntı 2012b). Bu sorumlulukların bir kısmı, inĢaatın 

yapım aĢamasında yerine getirilecek ve doğrudan etkiye sahip olacak sorumluluklarken; bir 

kısmı da, inĢaat ürünü olan yapının hizmet süresi boyunca yerine getirmesi gereken 

unsurlardır. Bu konu çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

 

3.6. Sürdürülebilir KentleĢme, Mimarlık ve Peyzaj 

3.6.1. Sürdürülebilir kentleĢme olgusu 

Sürdürülebilir geliĢme kapsamında çevresel yaĢam kalitesinin, sosyal yaĢam 

kalitesinin ve ekonomik gücün artırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir 

geliĢme kentsel geliĢme kavramı ile doğrudan etkilidir. Çünkü insanların eylemleri ve 

düĢünceleri kentlerde biçimlenir. Bu nedenle sürdürülebilir geliĢme, ancak sürdürülebilir 

kentleĢmeyi destekleyecek politikalar ve uygulamaları hayata geçirmekle sağlanabilir. 
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Sürdürülebilir kentleĢme ile ilgili kabul gören tanımlardan biri Ertürk (1996) 

tarafından “Ġnsan gereksinmelerine günümüz kentlerinden daha iyi yanıt veren ve kent 

sistemlerinin gelecek kuĢakların gereksinimlerinin karĢılanmasını engellemeyecek bir biçimde 

geliĢtirilmesini sağlayan kent” olarak yapılmıĢtır. Bir diğeri ise Geenhuizen Nijkamp (1998) 

tarafından “Süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla, sosyo–ekonomik çıkarların çevre 

ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kent.” olarak tanımlamıĢtır. Sürdürülebilir 

kentleĢme ile ilgili yapılan tanımlamaların bir sentezi yapıldığında üç unsur ön plana 

çıkmaktadır. Bunlar Ģu Ģekildedir: Birincisi, kentlerde yaĢayan insanların, kent ile olan 

iliĢkilerinde, kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam 

kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. Ġkincisi, kentin bir yerleĢim birimi olarak 

kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. Son olarak da, kentin çevre 

değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var 

olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinde sorgulanması gerekliliğidir (Karakurt Tosun 

2009a). 

Ġngiltere‟nin Bristol kentinde 06-07 Aralık 2005 tarihinde düzenlenen toplantıda kabul 

edilen Bristol Mutabakatına göre, Avrupa‟da farklı ölçekteki toplulukların sürdürülebilir 

olması için sahip olması gereken özellikler belirlenmiĢtir (Bristol Mutabakatı 2005). Bu 

özellikler Çizelge 3.2‟ de özetlenmiĢtir. 

Çizelge 3.2. Bristol Mutabakatı‟na göre farklı ölçekteki toplulukların sürdürülebilir olması 

için sahip olması gereken özellikler  (Karakurt Tosun 2009b) 

Aktiflik, Kapsayıcılık, 

Güvenlik 

Güçlü bir yerel kültür ve diğer ortak topluluk etkinlikleriyle 

ortaya çıkan eĢitlik, hoĢgörü ve bağlılık 

Ġyi idare Etkin ve kapsayıcı katılım, temsil ve liderlik 

Ġyi UlaĢım 
Ġnsanları iĢlerine, okullarına, sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlere 

bağlayacak iyi ulaĢım hizmetleri. 

Ġyi Hizmet 

 

Ġnsanların ihtiyaçlarına uygun ve herkes tarafından eriĢilebilecek 

kamusal, özel, topluluğa iliĢkin ve gönüllü hizmetler. 

Çevreye Duyarlılık 
Ġnsanların yaĢaması için, çevreye saygılı olarak gerçekleĢtirilen 

yerler. 

Ġyi GeliĢim Büyüyen, çeĢitli ve yenilikçi yerel ekonomi 

Ġyi tasarım ve ĠnĢaat Kaliteli bir yapılı ve doğal çevre 

Herkes Ġçin EĢitlik Bugün ve gelecekteki tüm toplulukları içeren bir anlayıĢ 
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Kentler ve sürdürülebilirlik kavramı birbirinden ayrı düĢünülememektedir. Kentlerin 

geçmiĢten günümüze birikimleri, arkeolojik miraslar, kent mimarisi, sosyokültürel değerler, 

kent içinde yer alan doğal kaynakların doğru kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması 

kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Sürdürülebilir kentleĢme kavramı; 

 Büyümenin denetlenmesi ve arazi kullanım planlaması, 

 Kentsel tasarım, 

 Konut, 

 UlaĢım, 

 Çevre koruma ve restorasyon, 

 Enerji ve malzeme kullanımı, 

 YeĢil mimarlık ve yapılaĢma, 

 EĢitlik ve çevresel adalet, 

 Ekonomik geliĢme, 

 Nüfus gibi temel konuları içermelidir (Wheeler 2004, Karakurt Tosun 2009c). 

Sürdürülebilir kentleĢmenin dayandığı ilkeler; çevresel, ekonomik, toplumsal ve 

yönetsel ilkeler olarak da sayılabilmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda sürdürülebilir kentsel 

geliĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde sıralanabilir; (Çubuk 2000, Bayram 2001, Karakurt Tosun 

2009d ) 

 YaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi, 

 GeliĢmede seçeneklerin bulunması, 

 Yoksulluğa karĢı koyma, 

 Ġstihdam ve beslenme sorunlarının çözümü, 

 Sağlıkla ilgili temel gereksinimlerin karĢılanması, 

 Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi, 

 Teknolojinin yeniden yapılanması 

 Nüfus artıĢının denetim altına alınması, 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz, güvenilir su bulma, 

 Risklerin ortadan kaldırılması. 

Sürdürülebilir bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar: 

(Ulusoy ve Vural 2001) 

 Alan tasarrufu sağlayıcı geliĢmeler uygulanmalıdır. 
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 Doğal habitat korunmalıdır. 

 KentleĢme planlı olmalıdır. 

 GeniĢ yeĢil alan sağlanmalıdır. 

 Su kaynakları korunmalıdır. 

 Motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemelidir. 

 Geri dönüĢüm programları baĢlatılmalıdır. 

3.6.2. Sürdürülebilir mimarlık 

1992 yılında yapılan Rio de Janerio Sürdürülebilir GeliĢme Konferası‟nda, küresel 

ölçekte ülkelerin geliĢme politikalarının sürdürülebilir nitelikte olması gerektiğinin altı 

çizilmiĢ ve buna dayalı olarak „enerji etkin mimarlık‟ anlayıĢını da içinde barındıran 

„sürdürülebilir mimarlık‟ kavramı geliĢtirilmiĢtir (DurmuĢ Arsan 2009b).  

Sürdürülebilir mimarlık, mimari sürecin ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan 

sürdürülebilir olması demektir. Belirtilen mimari süreç yapım aĢamasından geri dönüĢüm 

aĢamasına kadar uzanan süreci kapsamaktadır. 

Sev (2009a)‟e göre sürdürülebilir mimarlık; “İçinde bulunduğu koşullarda ve 

varlığının her döneminde, gelecek nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve 

bulunduğu alanı etkin şekilde kullanabilen, insanların sağlık ve konforunu koruyan yapılar 

ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür.”olarak tanımlanmaktadır. 

Özkeresteci (2001) ise; insan ve doğa iliĢkisini gözeterek, iklimsel topografik verileri 

vazgeçilmez bir ön veri paketi olarak kabul eden ve kaynakları tutumlu kullanmaya gayret 

gösteren bir yaklaĢım olarak tanımlamaktadır. 

Bir baĢka tanım Baumschlager (2009) tarafından Ģöyle yapılmaktadır: ”Sürdürülebilir 

mimarlık, mevcut koşullarda, ortaya çıkan proje arasında bir orantının varlığı anlamına 

gelmektedir. Çevreye uygunluk ne kadar fazla ise tasarım da o kadar sürdürülebilir demektir. 

Sürdürülebilirlik, somut veya soyut malzemelerin mantık çerçevesinde bir araya gelmesi için 

bir ölçüttür.” 

Canarslan (2007)‟a göre sürdürülebilir mimarlık; “Besin ya da kaynak tüketimini an 

aza indiren mimari tasarıma doğal kaynakların uygunluğunu artırmak için bir yaklaşımdır.” 
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Sürdürülebilir mimarlığın hedefi; ekolojik tasarıma dayalı, sağlıklı bir yapılı çevre 

yaratmak ve iĢletmektir. Yapının tasarım ve inĢaat sürecinde belirlenen yaĢam döngüsü 

boyunca sürdürülecek prensiplere dayanır. Bu prensipler; 

 Yapı arazisi ve kaynakların etkin kullanımı, 

 Enerjinin etkin kullanımı, 

 Suyun etkin kullanımı, 

 Malzemenin etkin kullanımı, 

 Yapı içi konforu ve insan sağlığının gözetilmesi, 

 Atık yönetimi olarak sıralanabilir. 

Mimarlar projelendirme aĢamasından baĢlayarak tüm süreçlerde tasarladığı yapının 

çevresel etkilerini de göz önünde bulundurarak karar vermelidir. Sürdürülebilir yapı 

tasarımının belli baĢlı kriterleri; 

 Yapısal varlık oluĢturulması, 

 YaĢam kalitesinin artırılması, 

 Konforlu ve estetik olması, 

 Toplumun ekonomik gelir düzeyi düĢük kesimi için konut mülkiyeti ediniminin 

sağlanması, 

 Toplu yapım süreçlerinin desteklenmesi, 

 Biyolojik çeĢitliliğin sürdürülmesi, 

 Çevreye gösterilen etkinin en aza indirgenmesi, 

 Güvenilir ve sağlıklı olması, 

 DeğiĢen çevre ve sosyal durumlar karĢısında dayanıklı olması, 

 Yöresel yapım, bakım, onarım ve güvenli bir Ģekilde yok edilebilmesi, 

 Hizmet ömrü sonunda kolayca geri dönüĢtürülebilmesi veya tekrar kullanılabilmesi, 

 Enerji ve malzemenin etkin kullanımı, 

 Kullanılan malzemelerin sağlıklı ve güvenilir olması,  

olarak sıralanabilir  (Anink 1996, Kennedy 2004, Bayraktar 2010). 
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3.6.3. Sürdürülebilir peyzaj 

YaĢam biçimi ve kültür değiĢiklikleri,  aĢırı nüfus artıĢı, çevre sorunları, doğal 

kaynakların korunmaması gibi sorunlar “sürdürülebilir çevre” kavramının gündeme gelmesine 

ve önem teĢkil etmesine neden olmuĢtur. Bu bağlamda sürdürülebilir peyzaj ve çevre koruma 

politikaları aynı ölçüde önem kazanmıĢtır. Peyzaj projelerinde sürdürülebilirlik kavramı, 

tasarım ve planlama aĢamalarında esas amaç olarak yerini almıĢtır. Bahçeden kent ölçeğine 

uzanan bu geniĢ çevre de sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Günümüzde dünya nüfusunun 

büyük bir çoğunluğunun kentlerde yaĢadığı gerçeği ve kentlerin diğer alanlara etkisi göz 

önüne alındığında sürdürülebilirlik kavramının insan- çevre – ekonomi bileĢenlerinin en 

yoğun ve etkili olduğu bölgenin kentler olduğu söylenebilir (Atıl ve ark. 2005). 

Kentlerin dolayısıyla peyzajın sürdürülebilirliği, çevre sorunlarının çözülmesine, 

sağlıklı yaĢanabilir mekanların oluĢmasına, mevcut nüfusun refah düzeyinin artmasına, 

gelecek nesillerin de aynı olumlu Ģartlara sahip olmasına olanak sağlar. Kentlerin 

sürdürülebilirliği aynı zamanda toplumun sürdürülebilirliği olarak da tanımlanabilir. 

Toplumlar yaĢadıkları mekanları etkilemekte ve aynı zamanda o mekanlardan 

etkilenmektedir. Sürdürülebilir kentsel geliĢim, sürdürülebilir toplumsal kalkınmayla paralel 

olarak düĢünülmelidir. Bu amaç doğrultusunda insan- çevre ve ekonomi üçgeninin 

kurulmasında, doğal kaynakları tanıyan, sağlıklı ve bilinçli kullanımlar oluĢturulmasını 

öngören meslek disiplinlerinin söz sahibi olması önem teĢkil etmektedir. Özellikle alan 

kullanım kararlarının doğru alınmasında, peyzaj ve ekolojik planlamalarda peyzaj mimarlığı 

meslek disiplinin söz sahibi olması sürdürülebilir alanlar oluĢturulması için önemli bir 

gerekliliktir.  

2006 yılında odanın resmi internet sitesinde peyzaj mimarlarının sürdürülebilirlik 

kapsamındaki sorumlulukları; 

 Geleceğe yönelik peyzaj geliĢim stratejilerini belirlemek, 

 Koruma amaçlı peyzaj planları ile, kırsal ve kentsel alanlarda korunması gerekli 

alanları tespit ederek biyotopları koruma altına almak, 

 Onarım ve iyileĢtirme amaçlı peyzaj planları ile, sulak alanlar, barajlar, kapatılan 

maden ocakları, karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları vb. müdahale edilmiĢ 

alanların onarımı, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak, 
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 Katı atık düzenli depolama alanlarını planlayarak, atıkların ekolojiye en az zarar 

verecek yöntemle ve en uygun yerde depolanmasını, sonrasında ise bu depo alanlarının ıslah 

edilerek yeniden yeĢil alan olarak bölgeye kazandırılmasını sağlamak, 

 UlaĢım güzergahlarını, kıyıları ve sulak alanları, turizm ve rekreasyon alanlarını 

doğal ve kültürel dengeyi en az tahrip edecek Ģekilde ekolojik, aynı zamanda da estetik olarak 

düzenlemek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak olacak Ģekilde belirtilmiĢtir (PMO, 2006).  

Yapı sektörü kapsadığı süreçler dahilindeki üretim, taĢıma, yapım, iĢletim, bakım, 

onarım ve yıkım faaliyetleriyle doğal çevre üzerinde büyük etki yaratmaktadır. Dünya 

üzerinde çıkarılan hammaddenin %40‟ı inĢaatlarda kullanılmakta, insan üretimi atıkların 

%40‟ı inĢaat sektörünce üretilmekte, üretilen bütün enerjinin %40‟ı binalar tarafından 

tüketilmektedir. CO2 salınımlarının %30‟unun da yaĢadığımız yapılardan kaynaklandığını 

düĢünüldüğünde, dünya kaynaklarının en büyük kullanıcısının yapı sektörü ve insan yapımı 

çevre olduğu görülebilir (Özdil, 2007). 
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4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK 

YAKLAġIMLAR ve SERTĠFĠKA SĠSTEMLERĠ  

Çevreyi büyük ölçüde etkileyen yapı ve ürünlerin olumsuz etkilerini kontrol altında 

tutmak amacıyla geliĢtirilen sürdürülebilir kalkınma; gün geçtikçe daha çok önem 

kazanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, sosyal ve ekonomik öğeleri 

çerçevesinde, yapıların çevresel etkilerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla belirli 

ölçütlerin varlığına ihtiyaç duyulmuĢtur.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 1983 yılında oluĢturulan Çevre Kanunu‟nda 

tanımlanmıĢtır. ÇED; “GerçekleĢtirilmesi 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 çalıĢmalar” olarak tanımlanmıĢtır. Temelleri 1969 yılında 

Amerika‟da yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy 

Act) ile atılmıĢtır. Dünya üzerinde en etkin kullanılan çevresel değerlendirme aracı olarak 

görülen ÇED, 7 ġubat 1993 tarihi itibariyle Türkiye‟de de uygulanmaya geçmiĢtir (Çevre ve 

Orman Bakanlığı 2003). 

Çevresel Etki Değerlendirmesi doğal çevrenin yanı sıra ekonomik ve sosyal çevreyi de 

kapsayan objektif bir çerçevede alternatif çözüm önerileri sunarak karar verme 

mekanizmasına destek olmaktadır. Ġdeal sonucun ancak planlama süreciyle beraber 

baĢlayarak yürütülen bir değerlendirme süreci sonrasında elde edilebileceği ilkesine dayanan 

ÇED, olumsuz yöndeki etkilerin proje aĢamasında önlenebilmesini sağlamaktadır. 

Planlanan projeler ve faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz” kararı verme 

yetkisi bakanlığa aittir (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı). 

Günümüzde, farklı organizasyon ve çalıĢma grupları tarafından geliĢtirilen birçok 

çevresel değerlendirme metodu bulunmaktadır. Ulusal veya uluslararası alanda araĢtırma, 

danıĢma ya da karar vermeye yönelik geliĢtirilen metotlar, tasarımcılar, mimarlar, 

araĢtırmacılar, danıĢmanlar, yapı sahipleri, kiracılar veya resmi yetkililer tarafından 

kullanılmaktadır. Yalnızca yapı ürünlerini ele alan metotlar ve yapıyı bir bütün olarak ele alan 
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metotlar, yapının yaĢam döngüsü boyunca dikkate aldıkları süreç açısından da değiĢkenlik 

göstermektedir (Haapio ve Viitaniemi, 2009). 

Bu metotlar içerikleri dolayısıyla birçok farklı kategoride sınıflandırılabilmektedir. 

Özçuhadar(2007a) bu sınıflandırmayı bina standartları, ürün sertifikalandırma, değerlendirme 

sistemleri ve tasarım araçları olarak 4 baĢlık halinde yapmaktadır. Bu sınıflandırma Çizelge 

4.1‟de özetlenmiĢtir. 

 

Çizelge 4.1. Binaların çevresel etkilerini ölçen araçlar  

Araçlar Tanımlar Örnekler 

Bina Standartları Isıtma, aydınlatma, havalandırma ile 

ilgili performans Ģartname standartları 

NIST, DOE, USGBC 

Ürün 

Sertifikalandırma 

Ürünlerin hammaddesinin doğal olması 

ve üretiminin çevreye zarar vermemesi 

GreenSeal, SCS, EPA 

Değerlendirme 

sistemleri 

Binaları puanlandırarak değerlendiren 

sistemler 

LEED, BREEM, SPEAR 

Tasarım araçları Bina parçaları ve bütününü tasarlamaya 

yarayan araçlar 

Athena, Power DOE, 

NIST, LISA, BEES 

 

Sev (2009b) “Belirli Bir Ürün veya Yapının Sürdürülebilirlik Açısından 

Değerlendirilmesi” baĢlığıyla;  

1. Yapı BileĢen ve Ürünlerine ĠliĢkin Standartlar: GreenSpec, Energy Star, 

Orman Yönetim Konseyi, Küresel Eko-etiketleme Ağı, ASHREA Standartları 

2. Yapıyı Bütün Olarak Ele Alan Standartlar ve Değerlendirme Yöntemleri: 

Yapılar için Energy Star Etiketi, LEED, BREEAM  

Ģeklinde bir sınıflandırma yapmıĢtır.  

Özdemir(2012) ise bu sınıflandırmayı; 
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1. YaĢam Döngü Değerlendirme (YDD, Life CycleAssesment (LCA)) yöntemi 

ve yöntemle ilgili yeĢil malzeme değerlendirme araçları (Bees, Simapro, Gabi, Lisa, Eco-bat, 

Umberto, KLC-Eco, Equer, Athena vb.)  

2. Kriterlere dayalı yeĢil bina değerlendirme araçları (BREEAM, LEED, 

CASBEE, GBTool, Green Star, GreenGlobes vb.)  

olarak baĢlıca iki gruba ayırmıĢtır. 

4.1. YaĢam Döngü Değerlendirmesi (YDD) 

YaĢam döngü değerlendirmesi, YDD (Life Cycle Assessment, LCA), bir ürün veya 

hizmet üretiminde kullanılan maddelerin elde edilmesinden baĢlayarak, ilgili tüm üretim, 

sevkiyat, tüketici kullanımı ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan yaĢam 

döngüsünün farklı aĢamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için 

kullanılan bir yöntemdir (Demirer 2011).   

Bu yöntemin hem yaĢam döngüsü değerlendirmesi hem de analizi olarak kullanılması 

YDD‟yi oluĢturan bileĢenlerin hem envanter analizini hem de etki değerlendirmesini içermesi 

anlamına gelmektedir (GülĢen ve ark. 2014a). 

Artan çevre duyarlılığına paralel olarak teknoloji ve yaĢam düzeylerindeki geliĢmeler 

sonucunda her tür projenin toplum maliyeti, performansı gibi parametrelerin yanı sıra doğal 

kaynakların kullanımı ve küresel çevre sorunlarına yol açma olasılığı gibi faktörler de karar 

verme süreçlerinde gün geçtikçe göz önünde bulundurulmaya baĢlanmıĢtır. 

YDD, 90‟lı yılların baĢından bu yana daha sık baĢvurulan ve sürekli geliĢtirilen bir 

yöntemdir. Sürdürülebilir tasarım kapsamında çevresel performans tabanlı sonucun, bir 

malzemenin özelliğine ya da sürecine dayanmak yerine malzemelerin çevresel etkilerinin tüm 

yaĢam döngü değerlendirmesi kapsamında tanımlanıyor olmasıdır (Özdemir, 2012b). 

Bu tanımlara göre YDD, bir ürünün veya hizmetin çevresel performansının yaĢam 

döngüsü boyunca (malzeme çıkarma, iĢletme, üretim, sevkiyat, kullanım, tamir, bakım, yok 

etme, geri dönüĢtürme) değerlendirildiği bir yöntemdir. YDD ile: 

 Doğal kaynakların korunması, 

 Çevresel kirliliğin önlenmesi, 

 Çevresel eĢitliğin sağlanması, 
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 Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin geliĢtirilmesi, 

 Çevre yönetim sistemlerinde çevresel performans değerlendirmesinin geliĢmesi, 

 Çevreye duyarlı üretimin sağlanması, 

 Ürün geliĢimi ve kullanımı sonucu çevresel etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır 

(Taygun 2005). 

 

YaĢam Döngü Değerlendirmesinin uygulama sürecinde;  

 Fosil yakıt tüketimi, 

 Yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımı, 

 Su tüketimi, 

 Küresel ısınma potansiyeli, 

 Stratosferik ozon tabakasının incelenmesi, 

 Yeryüzü seviyesinde oluĢan hava kirliliği, 

 Su kütlelerindeki aĢırı besin öğeleri (nütrifikasyon) ve oksijen eksikliği 

(ötrofikasyon), 

 Asidifikasyon (asitlenme) ve asit birikimi (ıslak/kuru), 

 Hava, su ve toprağa toksit salınım faktörleri geniĢ bir yelpazede ölçülmektedir.  

 Bu göstergelerin tümünün doğrudan doğruya insan sağlığına ve ekosisteme etkisi 

olmamakla birlikte, geniĢ zamanda olumsuz sonuçlar doğuracağı düĢünülerek, etkilerin 

azaltılması yönünde çevresel performansın sağlanmasında önlem alınmaktadır. YDD‟nin 

önemli bir özelliği, üreticilerin tasarımdan bertarafa kadar ürünlerinden kaynaklanan kirliliğin 

sorumluluğunu almalarıdır. Bu özellik YDD‟yi,  “Sorumluluk, hammadde elde edilmesiyle 

baĢlar, tamamlanmıĢ ürünün satıĢıyla biter.” Ģeklindeki geleneksel düĢünceden ayıran ana 

etmendir (GülĢen vd. 2014a). Bir YDD çalıĢmasında yer alan döngüler ġekil 4.1‟de 

belirtilmiĢtir. 
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ġekil 4.1. YDD aĢamaları (UESPA, 2006) 

 

YDD yöntemi için teknik çerçeve; Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO- 

International Standard Organization) tarafından standartlaĢtırılmıĢtır. Bunun yanı sıra 

Çevresel Toksikoloji ve Kimya Birliği - SETAC (Society of Environmental Toxicologyand 

Chemistry),  BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı - UNEP (United Nations Environment 

Programme), BRE (Building Research Establishment) gibi kurum ve kuruluĢlar YDD 

yönteminin geliĢtirilmesi ve güvenilir bir tabana oturtulması için standart ve prosedürler 

hazırlamıĢlardır. ISO 14040‟a göre YDD yöntemi 4 aĢamada gerçekleĢmektedir (Özdemir 

2012c, Edwards vd. 2003). 

1- Amaç ve Kapsam Tanımı: ÇalıĢmanın amacı, kapsamı, sınırları, detayları ve 

ürün hizmetleri tanımlanır. KarĢılaĢtırma için fonksiyonel birim seçilir ve gerekli detay bilgi 

tanımlanır. 

2- Envanter Analizinin Yapılması: Kullanılan enerji türü, su, ham madde 

girdileri ve hava, su, toprağa salınımları ve bunlara bağlı çevresel emisyonlar belirlenir.  

HAM MADDE ENERJĠ 

 

 

 

 

HAM MADDE TEMĠNĠ 

ÜRETĠM 

KULLANIM/YENĠDEN 

KULLANIM/BAKIM 

GERĠ DÖNÜġÜM/ATIK 

YÖNETĠMĠ 

ATMOSFERĠK 

SALINIMLAR 
SU KAYNAKLI 

KĠRLETĠCĠLER 

KATI 

ATIKLAR 

BERABERĠNDE 

OLUġAN 

ÜRÜNLER 

DĠĞERLERĠ 

SĠSTEM 

SINIRI 
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3- Etki Değerlendirmesi: Envanter ve analiz aĢamasında belirlenen enerji, su, 

ham madde kullanımı ile çevresel emisyonların insan sağlığı ve çevresel değerler üzerindeki 

etkileri önemine göre gruplandırılır ve sayısallaĢtırılarak sınırlı sayıda etki kategorisine ayrılır. 

4- Yorumlama: Sonuçlar mümkün olan en bilgilendirici Ģekilde sunulur. 

KarĢılaĢtırılanlar arasında tercih edilecek ürün, süreç ya da hizmet seçilir. Seçilen ürün veya 

hizmetin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ihtiyaçlar ve olanaklar sistematik olarak 

değerlendirilir. YDD‟nin aĢamaları ve birbirleriyle olan iliĢkileri ġekil 4.2‟ de verilmiĢtir. 

     

                                                

ġekil 4.2. YDD aĢamaları ve birbirleriyle olan iliĢkileri (Özdemir 2012d) 

 

YDD; son aĢamadaki sonuçlarına göre ilk aĢamada değiĢikliklere neden olabilecek ve 

detay düzeyinin artmasına bağlı olarak tekrarlanan bir süreçtir. YaĢam Döngü 

Değerlendirmesi standartları kapsamı ISO tarafından ISO 14040 ve ISO 14020 serileri ile 

belirlenmektedir. 

ISO14040 serisi: YDD; ürün ve hizmetlerin ham madde çıkarımından geri dönüĢüme 

kadar (cradle-to-grave/beĢikten mezara) olan süreçte çevresel performanslarının 

değerlendirilmesini sağlayan bir araçtır. Bu amaçla ISO 14040 serisi; YDD çalıĢmalarının 

yürütülmesine iliĢkin ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin nasıl en aza indirgeneceği 

konusunda temel ilke ve kurallardan oluĢmaktadır. 

Doğrudan Uygulamalar 

Ürün geliĢtirme & ĠyileĢtirme 

Stratejik planlama 

Kamu politikalarının belirlenmesi 

Pazarlama 

Kıyaslama 

Eko etiketler ve ürün beyanları  
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ISO14020 serisi: Eko-etiketler ve beyanlarının geliĢtirilmesi için kılavuz prensiplerini 

kapsar. Eko-etiketler (çevre etiketleri) ürünlere yönelik bir çeĢit çevresel performans ölçütü 

olarak tanımladığı gibi sürdürülebilirlik ölçütü olarak da kullanılabilir (Özdemir 2012e, TS 

EN ISO 14040,2006). 

YDD‟nin baĢlıca kullanım alanları; 

 Belirli bir ürünle ilgili problemin analiz edilmesi, 

 Ürün geliĢtirmesi için yapılacak bir çalıĢmayı etkileyen önemli parametrelerin 

belirlenmesi, 

 Yeni ürün tasarımı, 

 Birbiri ile benzeĢen ürünler, prosesler ve hizmetler arasında seçim yapılması olarak 

özetlenebilir. 

YDD‟nin özellikle kullanıldığı alanlardan birisi de yeĢil satın alma uygulamalarıdır. 

Gerek kamu gerekse özel sektörlerdeki bu tür satın alma uygulamalarında doğal kaynak 

kullanımı ve çevresel etkiler göz önünde bulundurularak gerçekleĢtirilmesi var olan 

alternatiflere yönelik bir YDA çalıĢması yapılarak mümkün olabilir. 

Eko-etiketler, tüketicilerin satın alacakları ürünleri tercih etmekle birlikte doğal 

kaynak kullanımı ve çevresel etkilerin göz önünde bulundurulması imkanlarını da 

sunmaktadır. Bu etiketleme de yine YDA tarafından gerçekleĢtirilmektedir (Demirer,2011).   

 

4.2.  Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Ölçütlere Dayalı Değerlendirme ve 

Sertifika Metotları 

4.2.1. Dünyadaki sertifika sistemleri 

Dünya‟da çeĢitli yasal düzenlemeler yapılarak, binaların varlık değerlerini artırmaya 

yönelik kurallar koyulmakta ve 100 yıllık bir yaĢam için üretilmeleri hedeflenmektedir. YeĢil 

bina değerlendirme yöntemlerinden beklenen nitelikleri Özdemir (2012f) Ģu Ģekilde 

özetlemiĢtir; 

 GeliĢtirilen tasarım programları, tasarım ekiplerine yüksek kalitede yapılar 

tasarlamalarını zorunlu kılmalıdır. 
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 BütünleĢik tasarım yaklaĢımıyla tasarlanan bir yapı; tasarım hedefleri için elveriĢli 

performans özelliklerini sağlamalı ve yeĢil bina tasarımını desteklemelidir.  

 Sürdürülebilir tasarım araçlarının değiĢkenleri, kaliteyi artıracak, yaĢam 

döngüsündeki çevresel etkileri azaltacak, binaların yaĢam döngü maliyetlerini uygun hale 

getirecek Ģekilde ayarlanmalı, yenilikçi ve esnek bir gelecek için uzun vadeli performansı 

desteklemelidir.  

 Yapı pazarı ve yapılarda böyle bir sistemin kullanılması, karĢılaĢtırma ve var olan 

bina kıyaslamasını sağlamanın yanı sıra kullanıcılar için en uygun binaları, tasarım ve iĢletim 

açısından takip eden bir mekanizma olmalıdır  

YeĢil bina değerlendirme sistemleri Ģu kriterlere sahip olmalıdır; 

 Uygulanabilirlik: Kendi proje ve yapı tiplerinin tümünde uygulanabilir olmalıdır. 

 GeliĢtirilebilirlik: KarĢılıklı iyi niyet sözleĢmesi ile uyumlu hale getirilerek yaĢam 

döngüsü kavramlarının kullanılması, uzlaĢmaya dayalı standartları ve performans ölçümü 

teĢvik edilmelidir. 

 Kullanılabilirlik: Sistem basit ve kullanım için pratik olmalıdır. 

 Sistem olgunluğu: Sürdürülebilir tasarım projelerinde güvenilir bir danıĢman olma 

doğrultusunda sistem kanıtlanmıĢ bir sicile sahip, saygın kuruluĢlar tarafından 

onaylanmalıdır. 

 Teknik içerik: Enerji politikaları ve yerel standartlar doğrultusunda sistem; 

sürdürülebilir tasarımın öncelikli alanlarına (yer seçimi, enerji ve su kullanımı, malzeme 

seçimi vb.) hitap etmelidir. 

 Ölçülebilirlik ve Doğrulama: Enerji politikaları doğrultusunda sertifika standartlarına 

göre ölçülebilir ve sürdürülebilir tasarımın teĢviki için doğrulanabilir olmalıdır. 

 YaygınlaĢabilirlik: Sürdürülebilir tasarım yaklaĢımıyla ve teknik raporlama ile dünya 

standartlarına pazar oluĢturmak için iletiĢim kurulabilmeli, dıĢ organizasyonlar tarafından 

bilinmesi ve anlaĢılması kolay olmalıdır (Fowler vd. 2006, Cole 2001). 

Bir yapının sürdürülebilirliği sadece yapının bulunduğu yerel çevreye göre 

değerlendirilebileceği için her ülke kendi yasaları, piyasa Ģartları ve ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak yerel yeĢil bina sistemleri geliĢtirir. Günümüzde, farklı ülkeler tarafından 

kullanılmakta olan otuzdan fazla yerel yeĢil bina değerlendirme sistemi vardır. 
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1999 yılında Amerika‟nın Kaliforniya Eyaleti‟ndeki ilk toplantısında, Avustralya, 

Kanada, Japonya, Rusya, Ġspanya, BirleĢik Arap Emirlikleri, BirleĢik Krallık ve Amerika 

BirleĢik Devletlerinin katılımıyla kurulan „Dünya YeĢil Binalar Konseyi (WGBC) tarafından 

uluslararası platformda kabul gören dört metot bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 1990 yılında 

Ġngiltere‟de kullanıma sunulan BREEAM‟dir. BREEAM günümüzde en yaygın kullanılan 

uluslararası metottur. 1998 yılında BirleĢik Devletlerde kullanıma sunulmuĢ olan LEED ise 

uluslararası kullanımda ikinci sırada yer almaktadır. 2004 yılında Japonya‟da CASBEE ve 

2002 yılında Avustralya‟da GreenStar uygulanmaya baĢlamıĢ, yalnızca bulundukları bölge ve 

kıta ülkelerinde yayılmıĢ metotlardır. Bu dört metodun yanı sıra 1998 yılında 14 ülkenin 

katılımıyla „Natural Resources Canada‟ öncülüğünde temelleri atılan GBtool, 2002 yılında 

„International Initativefor a Sustainable Built Environment‟ kontrolüne girerek SBtool adını 

almıĢ ve bugün 21 ülke ortaklığında yürütülen çok uluslu bir değerlendirme metodu haline 

gelmiĢtir. Bunların dıĢında, Çizelge 4.2.‟de belirtilen diğer metotlar ise bulundukları ülke ve 

bölgenin Ģartlarına göre hazırlanmıĢ, farklı sürümlerle kullanım alanını geniĢletmemiĢ olan 

ulusal ve yerel metotlar olarak kullanılmaktadır (Portalatin vd. 2010). 

 

Çizelge 4.2. YeĢil Bina Değerlendirme Sistemleri (Odaman Kaya 2012)  

Yıl Ülke Değerlendirme Sistemleri 

1990 Ġngiltere BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) 

1993 Kanada  

 

BEPAC (Building Environmental Performance Assessment 

Criteria) 

1996 Hong-Kong HK- BEAM (Building Environmental Assessment Method) 

1998 ABD LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

1999 Tayvan EEWH (Ecology, Energy Saving, Waste Reductionand 

Health) 

2000 Kanada  Green Globes 

2002 
Güney Kore GBCS (Green Building Certification System) 

Avustralya Green Star 

Çok uluslu SB-Tool (Sustainable Building Tool) 

2003 Ġtalya ProtocolloItaca 

 

2004 

Japonya CASBEE (ComprehensiveAssessmentSystemforBuilt 

Environment Efficiency) 

Norveç Eco Profile 

 Singapur Green Mark 
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2005 

Ġsrail GreenBuilding Standart 

Portekiz  Lider A 

Fransa HQE (HauteQualitéEnvironnementale) 

Avustralya  Nabers (NationalAustralianBuilt Environment RatingSystem) 

2006 Çin  3-Star 

Hindistan GRIHA (GreenRatingforIntegrated Habitat Assessment) 

 

2006 

Finlandiya PromisE 

Hong Kong CEPAS (ComprehensiveEnvironmentalPerformance 

AssessmentScheme) 

 

2008 

Almanya DGNB ((DieDeutscheGesellschaftfürNachhaltigesBauen)   

Brezilya AQUA 

Ġsviçre Minergie 

2009 Malezya GBI Malaysia (GreenBuildingMalaysia) 

Filipinler BERDE (Building for Ecologically Responsive Design 

Excellence) 

2010 BirleĢik Arap 

Emirlikleri 

Pearl/ Estidama 

 

WGBC üyesi birçok ülkenin büyük oranda kabul ettiği temel değerlendirme araçları 

BREEAM, LEED, GreenStar ve CASBEE sertifika sistemleridir (Sev ve Canbay 2009a). 

Dünyada yaygın olarak kullanılan sertifika sistemlerinin dağılımı 2012 yılı itibariyle ġekil 

4.3.‟de belirtilmiĢtir.  

 

ġekil 4.3. 2012 Yılı itibariyle Dünya‟da yaygın olarak kullanılan sertifika sistemlerinin 

dağılımı (Bengü 2012a) 
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BREEAM sertifikası, sürdürülebilirlik için oluĢturulan sertifika sistemleri arasında bir 

ilk olduğu için önem taĢımaktadır. LEED ise BREEAM‟den sonra geliĢtirilmesine rağmen 

çok kısa sürede Kanada, Avustralya, Meksika, Çin ve BirleĢik Arap Emirlikleri gibi dünyanın 

farklı bölgelerinde yer alan ülkelerin sertifika sistemlerine kaynak olarak kullanacakları 

ölçüde kapsamını geniĢletmiĢ ve LEED sertifika sistemi BREEAM‟in önüne geçerek 

yayınlaĢmıĢtır. Bunun nedeni; BREEAM‟in yurt dıĢında uygulanabilme imkanının çok sınırlı 

olmasıdır. BREEAM‟in yurt dıĢında uygulanabilmesi için “BREEAM International” ve 

“BREEAM International” altında “Europe Commercial” tipolojileri geliĢtirilmiĢtir. Bu 

sürümler ticari ofis binaları ve endüstriyel binalar üzerinde uygulanabilmektedir. Ama bu 

tipolojiler haricinde çok amaçlı bir bina veya konut binası için BREEAM sertifikası alınmak 

istendiği zaman BREEAM‟in sıfırdan projeye özel yeni bir sistem geliĢtirmesi gerekmektedir. 

Buna BREEAM Bespoke (SipariĢ) adı verilmektedir. Yeni bir sistemin geliĢtirilmesi ise ilgili 

proje için fazladan maliyet yükü getirmektedir. Dolayısı ile BREEAM uygulanacak bina 

tipolojisi ile sınırlıdır. Çünkü hiçbir yatırımcı daha fazla para ödemek istemez. Bu durum 

ayrıca zaman yükü de getirmektedir. Sistemin yeniden projeye özel tasarlanması altı ile on iki 

ay kadar sürebilen ekstra bir zaman ihtiyacı yaratmaktadır. Bir takım toplantılar yapıldıktan 

sonra, BREEAM sistemi kurgulayıp geliĢtirir ve projeyi grubuna yollar. Proje grubu gelen 

tasarım üzerine yorumlarını yapar, değerlendirir. Hatta proje ekibinde bir tane yerel 

sürdürülebilirlik uzmanı çalıĢtırmak gerekmektedir. O uzman BREEAM‟e danıĢmanlık yapar. 

Ancak, sürdürülebilir binalar konusunda böyle bir danıĢmanı projenin dıĢından bağımsız 

olarak projeye sokmak ve sadece BREEAM‟e bu yeni sistemin geliĢtirilmesinde danıĢmanlık 

yapması için çalıĢtırmak oldukça zor bir durumdur. Keza o uzman kendi iĢvereni olan 

yatırımcıdan ne kadar bağımsız çalıĢabilecektir? Dolayısı ile BREEAM‟in Ġngiltere dıĢında 

kalan uygulamaları, karıĢık yöntemler kullanan ve temelleri sağlamlaĢtırılamamıĢ bir süreç 

içermektedir (Bengü 2012b). 

Dünya çapında, Siemens, Deutsche Bank, Mercedes, Unilever gibi çok uluslu firmalar 

yer aldıkları binalarda sürdürülebilirlik sertifikasyonunu Ģart koĢmaya baĢlamıĢlardır. Bu gibi 

firmaların ağırlıklı olarak LEED sertifika sistemini seçtikleri gözlemlenmiĢtir (Bengü 2012c). 

4.2.2. Türkiye’de sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalıĢmalar  

Gün geçtikçe çevre sorunları tüm insanlığın ortak sorunları haline gelmektedir. 

Ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olan etkenlerden belki de en önemlisi çevredir. Çevre 

sorunlarına çözüm bulabilmek için tüm dünyada sürdürülebilirlik konusunda çalıĢmalar 
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yapılmaktadır. Türkiye‟de çevre konusuna olan ilgi 1970‟li yıllarda baĢlamıĢtır. Çevre ile 

ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgilenmek üzere 1978 yılında BaĢbakanlık Çevre 

MüsteĢarlığı kurulmuĢtur.  

1983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu‟nun amacı, çevreyi bir bütün olarak ele 

alıp, sadece çevresel kirliliği önlemeyi değil, aynı zamanda da doğal kaynakların ve toprağın 

yönetimine de izin vermektir. Bunun devamında 1986‟da Hava Kalitesi Kontrol, Gürültü 

Kontrolü, 1988‟de Su Kalitesi Kontrolü, 1991‟de Katı Atık Kontrolü, 1992‟de Çevresel Etki 

Değerlendirme, 1993‟te Tıbbi Atık Kontrolü, Toksik Kimyasal Ürünler ve Maddelerin 

Kontrolü ve Zararlı Atık Kontrolü Yönetmelikleri yayınlanmıĢtır (OkumuĢ, 2002).  

Türkiye‟de de sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalıĢmalar üniversitelerin, özel 

Ģirketlerin ve bürokrasinin çabasıyla günden güne önem kazanmaktadır. Bu çalıĢmalardan 

bazıları bu bölümde özetlenmiĢtir.  

2006 yılında SOYAK ARGE Takımının araĢtırmaları sonucunda “Sürdürülebilir 

YaĢam Raporu” hazırlanmıĢtır. Bu rapor Türkiye‟de hazırlanmıĢ ilk sürdürülebilirlik 

raporudur. Raporda, iklim değiĢikliği problemi, çevre koruma önlemleri, yeĢil bina sertifika 

sistemleri ve SOYAK projelerindeki sürdürülebilir niteliklere yer verilmiĢtir (Soyak 2014a). 

2006 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi çatısı altında Prof. Dr. Haluk Pamir tarafından 

kurulan Mimarlık Fakültesi Mimarlık, AraĢtırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi 

(MATPUM)‟un temel çalıĢma alanı, bina ölçeğinden bölge ölçeğine mimarlık, tasarım, 

planlama ve uygulamayı kapsamaktadır. ODTÜ-MATPUM, TÜBĠTAK, TC BaĢbakanlık 

Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ), Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay Derneği, DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığı, NATO ile birlikte çalıĢmalar yapmaktadır (Çelik 2009). 

2007 yılı Mayıs ayında “5627 numaralı Enerji Verimliliği Kanunu” yürürlüğe girmiĢ, 

buna bağlı olarak 2008 yılında “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” çıkarılmıĢtır. 1 

Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılan binalarda “Enerji Kimlik Belgesi”nin alınması zorunlu 

olmuĢtur. Enerji Kimlik Belgesi, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak 

binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya 

soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir (Anonim 2011). 
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2007 ve 2008 yıllarında Ġzmir ve Ġstanbul‟daki okullarda “Geleceğe Bir Damla Sakla” 

projesi yürütülmüĢtür. Proje kapsamında 33 devlet okulunda su tasarrufu önlemleri alınmıĢ, 

verimsiz su armatürleri sensörlü ve verimli su armatürleri ile değiĢtirilmiĢ, su boruları 

yenilenmiĢtir. Proje sonunda ulaĢılan %60 su verimliliği ile 1950 ton su tasarrufu yapılmıĢtır 

(Soyak 2014b). 

2011 yılında baĢlatılan SOYAK Sera Gazı Emisyon Raporu, sera gazı emisyon 

envanteri belirleme çalıĢmaları doğrultusunda; sera gazı üreten faaliyetler, emisyon 

kaynakları ve miktarları belirlenmiĢ, altyapı çalıĢmaları yapılmıĢ, saha denetimi bağımsız bir 

kuruluĢ tarafından tamamlanmıĢtır. Bu çerçevede karbon envanteri hesaplanarak sera gazı 

emisyonlarını azaltmaya yönelik aktiviteler belirlenmiĢtir. 

2013 yılında yine SOYAK tarafından sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hazırlanan 

rapor, proje geliĢtirme aĢamasından farklı alanlarda alınan sertifikalara uzanmaktadır. Rapor, 

arazi kullanımından peyzaj için seçilen yerel bitkiler, sulama ve aydınlatma sistemleri, 

yağmur suyu geri kazanma projeleri, tasarruflu bina ve yenilenebilir enerji alanlarındaki 

faaliyetler, Ģantiyelerdeki çevre yönetim sistemleri, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki 

projeleri, STK ve üniversitelerle yapılan iĢbirliklerini kapsamaktadır (Soyak 2014c). 

Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT)  tarafından hazırlanan beĢ yıllık kalkınma planlarının 

incelenmesi sonucunda, Türkiye‟deki sürdürülebilir kalkınma politikalarının zaman içindeki 

değiĢimi anlaĢılabilmektedir. Küresel anlamdaki çevre koruma eğilimlerine yönlenme, 

Türkiye‟de ilk defa 3. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda ele alınmıĢtır. Türkiye‟de çevre 

bilincinin geliĢmeye baĢlamasının bir göstergesi olarak, kalkınma planlarında ilk kez çevre 

sorunlarına ayrı bir yer verilmiĢtir (Egeli 1996).   

1990-1994 yılları 6. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda sürdürülebilir kalkınma kavramı 

öne çıkmaya baĢlamıĢtır. 

Bu dönemde endüstriyel kalkınmaya ayak uyduramayan Çevre MüsteĢarlığı yerini, 

1991 yılında Çevre Bakanlığı‟na bırakmıĢtır. Bunu takip eden 1996-2000 yıllarını kapsayan 

7.BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik ve toplumsal 

politikalarla çevre politikalarını uyumlaĢtırarak uluslararası anlaĢmalarla bağlılığı, toplumsal 

uzlaĢma ve kitlesel katılımları desteklemeyi ilke edinmekte ve değerlerin ve eylemlerin 

rehabilitasyonu ile toplumsal, kurumsal ve hukuksal yapılarda reformu öngörülmektedir (DPT 

1995, Özmehmet 2008).  
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Çevre sorunlarını çözmek amacıyla mevzuatta ve kurumsal yapının oluĢturulmasında 

ilerlemeler kaydedilmiĢ, Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP) hazırlanmıĢtır.  

2001- 2005 yıllarını kapsayan 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda sürdürülebilir 

kalkınma yaklaĢımı doğrultusunda, insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyarak sürekli ve 

ekonomik kalkınmaya imkan verecek, doğal kaynakların yönetimini sağlayacak, gelecek 

kuĢaklara daha sağlıklı bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakacak yönde bir geliĢme 

kaydedilememiĢ ve çevre politikalarının ekonomik ve sosyal politikalara entegrasyonu 

sağlanamamıĢ olduğu belirtilmiĢtir.  1300 numaralı karar: Ormanların, toplumun ormancılık 

sektörü ürün ve hizmetlerine olan gereksinimlerini, sürdürülebilir ormancılık, biyolojik 

çeĢitlilik ile yaban hayatını koruma ve çok yönlü yararlanma ilkeleri doğrultusunda 

ekonomik, sosyal, çevresel ve ergonomik kriterler çerçevesinde yönetilmesi, iĢletilmesi ve 

korunmasıdır. Ayrıca sürdürülebilir bir kalkınma yaklaĢımı içinde, ekonomik ve sosyal 

geliĢimi destekleyecek, çevreyi en az düzeyde tahrip edecek, asgari miktar ve maliyette enerji 

tüketimi ve dolayısıyla arzı hedef alınmıĢtır (Resmi Gazete 2001). 

 2007-2013 yılı Türkiye 9. Kalkınma Planı raporunda “AB‟ye uyum sürecinde, atık 

yönetimi, doğa koruma, gürültü ve çevresel etki değerlendirme konularında ilerleme 

sağlanmasına rağmen, çevre alanında hala çok sayıda düzenlemeye gereksinim 

duyulmaktadır.” Ġbaresi Türkiye‟de çevre politikaları ile ilgili yapılması gereken 

düzenlemeleri vurgulaması açısından oldukça önemlidir (Resmî Gazete 2006). 

2014- 2018 yılı Türkiye 10. Kalkınma Planı raporunda ise ilerleyen süreçte yeterli 

geliĢimin sağlanmadığı Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: “GeliĢmelere rağmen ekonomik 

büyüme, nüfus artıĢı, üretim ve tüketim alıĢkanlıklarının çevre üzerindeki baskıları devam 

etmektedir. Çevre ve doğal kaynak yönetiminde planlama, uygulama, izleme ve denetimin 

geliĢtirilmesi gerekmektedir.” (Resmî Gazete 2013). 

4.2.2.1. Türkiye’de yeĢil bina değerlendirme sistemine yönelik çalıĢmalar 

Amerika ve Ġngiltere‟den sonra diğer ülkeler de kendi değerlendirme sistemlerini 

oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. LEED ve BREEAM sistemlerinin her ne kadar birçok ülkede 

geçerliliği olsa da bu sistemlerden yararlanarak ülkelerin koĢullarına göre kendine özgü 

sertifika sistemi oluĢturulmaları daha verimli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ülkelerin kendi 

sertifika sistemlerinin oluĢtururken tecrübeli diğer sistemlerden yararlanmaları sistemlerin 
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daha doğru temeller üzerinde kurulmalarına yardımcı olmaktadır. Pek çok ülke mevcut 

sistemleri inceleyerek kendi koĢullarına göre adapte etmeyi tercih etmektedir. CASBEE ve 

Green Star sertifika sistemleri bu duruma verilebilecek en iyi örneklerdir. Bunların yanı sıra 

LEED Mexico, LEED Canada, LEED Brazil,  BREEAM Netherlands, Green Star New 

Zealand gibi pek çok sistem birbirinden türetilerek geliĢtirilmiĢtir. Türkiye‟de de LEED ve 

BREEAM sertifikalı birçok yapı bulunmaktadır. Türkiye‟nin kendine özgü bir yeĢil bina 

sertifika sistemi oluĢturması ve Türkiye‟de yapı sektörünün sürdürülebilirlik kapsamında 

geliĢmesine katkıda bulunmak amacıyla 2007 yılında Çevre Dostu YeĢil Binalar Derneği 

(ÇEDBĠK) kurulmuĢtur. Türkiye‟de yeĢil bina değerlendirme sistemlerini uluslararası 

platformda ÇEDBĠK takip etmektedir. Çevre Dostu YeĢil Binalar Derneği, ekolojik sorunların 

arttığı günümüzde bütüncül bir yaklaĢım ve ekolojik duyarlılıkla inĢa edilmiĢ bina ve 

yerleĢimler aracılığıyla daha sağlıklı yaĢam ortamlarına ulaĢmayı hedeflemekte ve hem ulusal 

hem de uluslar arası platformda çalıĢmaları hızla devam etmektedir. ÇEDBĠK 2009 tarihinde 

Dünya YeĢil Binalar Konseyi‟ne üyelik baĢvurusunda bulunmuĢ ve “adaylık statüsü” 

kazanmıĢtır (ÇEDBĠK).  

Türk YeĢil Bina Konseyi olarak faaliyet gösteren ÇEDBĠK, BRE ile 2009 yılının 

Eylül ayında bir iyi niyet anlaĢması imzalamıĢtır. AnlaĢmanın hedefi, 2010 yılı Ocak ayı 

itibariyle BRE Global ve ÇEDBĠK ortak adaptasyon çalıĢması yaparak BREEAM‟i Türkiye 

koĢullarına göre adapte eden bir yeĢil bina değerlendirme sistemi geliĢtirilmesidir (KobaĢ 

2010a). Bunun yanında bu süreçte, ÇEDBĠK Sertifika Komitesi BREEAM Europe 

Commercial 2009 Türkçe versiyonu yayımlanmıĢtır. Bu kılavuzun yayınlanmasındaki amaç; 

yeĢil binalar hakkında bilginin yayılmasına hız katması ve uyarlama çalıĢmalarına da temel 

oluĢturmasıdır.  

2010 yılı Kasım ayında DGNB Konseyi ile iyi niyet anlaĢması imzalanarak Alman 

Sürdürülebilir Sertifikası Türkiye Yetkili Temsilcisi olan ÇEDBĠK 2010 yılından beri 

eğitimler vermeye devam etmektedir.  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurulan Yapı Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (YUAM) tarafından yeĢil bina bilgi portalı (SEEB-Tr) oluĢturulmuĢtur. 

YUAM, 2010 yılında Türkiye için yerel “YeĢil Bina Sertifika Sistemi‟nin oluĢturulma 

çalıĢmasına baĢlamıĢ, 2013 yılında da Ġstanbul Kalkınma Ajansı (ĠSTKA) tarafından 

“Yapılarda Enerji Verimliliği AraĢtırma-GeliĢtirme ve Bilgi PaylaĢım Sistemi‟nin 

OluĢturulması” projesini üstlenmeye hak kazanmıĢtır (Mutdoğan 2014a). 
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2011 yılı Mart ayında Amerikan Sürdürülebilir Binalar Konseyi ile Türkiye arasında 

bir iyi niyet sözleĢmesi imzalanmıĢtır. ÇEDBĠK Türkiye‟de USGBC‟yi temsil eden kuruluĢ 

ünvanı almıĢ ve LEED eğitimi vermeye baĢlamıĢtır. Bu eğitimi alan katılımcılar LEED 

Associate ve LEED AP sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.  

Konseyler, tam konsey olma sürecinde 4 aĢamalı (WBGC) üyeliğinden geçerler: 

“associated” (bağlı olan), “prospective” (beklenen, potansiyel), “emerging” (geliĢmekte olan) 

ve “established” (tam). ÇEDBĠK, bu aĢamaların üçüncüsü olan “emerging” statüsüne Eylül 

2009‟da, tam konsey statüsüne ise 18 Haziran 2012‟de Stuttgart‟ta düzenlenen törende Dünya 

YeĢil Binalar Konseyi (WGBC) Yönetim Kurulu kararınca ”tam üye” statüsüne eriĢmiĢtir 

(Erten 2011). 

ÇEDBĠK resmi internet sitesinde hedefleri; 

 Dernek, enerji ve çevre duyarlılığının tasarım ve inĢaata yansıtılması için altyapı 

oluĢturacak ve eko-malzeme yapımını destekleyecektir.  

 Aynı zamanda ulusal bir çevre dostu bina sertifika sistemi geliĢtirmeye çalıĢacak ve 

bu sistemin yasal mevzuata geçmesi için çalıĢacaktır. Dünyada var olan 

sertifikaları inceleyerek bu sertifika sistemlerini Türkiye‟nin coğrafyası iklimi ve sismik 

altyapısına göre adapte edecektir. 

 Çevre Dostu YeĢil Binalar Derneği, bu çalıĢmalarını inĢaat sektöründeki bütün 

paydaĢlarla iĢbirliği içerisinde gerçekleĢtirecektir.   

 Dernek, çevre dostu teknoloji üreticilerinden bina sahiplerine kadar bütün bina 

endüstrisindeki sektörler için yeĢil binalar ana hedefi altında birleĢtirici bir rol oynamayı 

hedeflemektedir. Çevre Dostu YeĢil Binalar Derneği ayrıca mühendisler, mimarlar, bina 

sahipleri, bina yöneticileri ve kamu personeli için yeĢil binalar konusunda bir danıĢma 

merkezi haline gelmek olarak açıklanmaktadır (ÇEDBĠK). 

ÇEDBĠK hedeflerinde de belirtildiği gibi BREEAM-LEED-DGNB gibi mevcut 

değerlendirme araçlarının Türkiye‟ye uyarlanması, yeni bir sertifika sistemi 

oluĢturulmasından öncelikli hedeftir. Ancak Türkiye‟nin çevre bilinci ve çevre sorunlarına 

karĢı uygulanması gereken politikalar noktasında eksiklikleri vardır.  

Sertifika sistemi oluĢturulurken ilk etapta BREEAM baz alınmasının nedeni; 

BREEAM‟in Avrupalı bir sistem olması, Avrupa Birliği Standart ve uygulamalarına referans 

vermesidir. Türkiye her ne kadar Avrupa Birliği üyesi olmasa da, Avrupa Birliğinin üye 
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ülkelerinde uygulanan çevre politikalarını yakından takip etmekte ve Türkiye‟de kullanılan 

standartların birçoğu Avrupa Birliği standartlarından esinlenerek oluĢturulmaktadır.  KobaĢ‟a 

göre; bu benzerliklerin göz önüne alınması durumunda BREEAM temel alınarak kurgulanan 

yeni sistemin, LEED gibi Türkiye‟ye tamamen yabancı standart ve yönetmeliklere referans 

veren Amerikan sistemine göre daha kolay entegre edilip uygulamaya konulabileceği 

görülmektedir. Ayrıca BREEAM‟i baz alırken LEED‟in tamamen göz ardı edilmemesi 

gerekir. Ancak Türkiye‟de LEED sertifikası alan binaların BREEAM sertifikası alan binalara 

göre daha fazla olduğunu da söylemek gerekir. Erten‟e göre; buna neden olarak LEED‟in 

sürdürülebilirlik kapsamında maliyet kazançları yarattığı fikrini iyi bir Ģekilde tanıtması 

gösterilebilir (KobaĢ 2010b). 

ÇEDBĠK tarafından düzenlenen Uluslararası YeĢil Binalar Zirvesi‟ne her sene 

alanında uzman yerli yabancı akademisyenler, sivil toplum kuruluĢları, sektör temsilcileri ve 

bürokratlar katılmaktadır.  

20-21 ġubat 2012 tarihinde birincisi düzenlenen Uluslararası YeĢil Binalar Zirvesi‟nde 

“Bölgesel YeĢil Bina Konseylerinden YaklaĢımlar, Enerji Verimliliği Finansmanı ve 

Çözümler Ġçin Teknik YaklaĢımlar, Çevreci (YeĢil) Politikalar ve YeĢil Ekonomi, var olan 

Binaların YeĢil Binalara DönüĢtürülmesi, YeĢil Binalarda YaĢam ve Geleceğin ġehirleri, ĠĢ 

Modeli Olarak Çevreci ĠnĢaat Malzemeleri, Çevre Ġçin Talep OluĢturma, Sosyal Konutlarda 

Sürdürülebilir Tasarım, Yapı Malzemelerinde Çevre Etiketleri” konuları ele alınmıĢtır.  

18-19 ġubat 2013‟te düzenlenen 2. Uluslar arası YeĢil Binalar Zirvesi‟nde, 100`den 

fazla akademisyen, sivil toplum kuruluĢu ve sektör temsilcisinin ortak aklı doğrultusunda 

Ģekillenen yeni konut projelerinde uygulanmak üzere oluĢturulan, YeĢil Konut Sertifika 

Kılavuzu‟nun tanıtımı yapılmıĢtır. Zirvede Çevre Dostu YeĢil Binalar Derneği - Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı‟nın iĢbirliği çerçevesinde iyi niyet anlaĢması imzalanmıĢtır.  Protokol 

kapsamında, derneğin geniĢ bir katılımla hazırlamıĢ olduğu YeĢil Konut Sertifika 

Kılavuzu‟nun referans kabul edilmesi ve Türkiye‟de yeĢil konutlara iliĢkin sertifikalandırma 

çalıĢmalarının Çevre Dostu YeĢil Binalar Derneği ile yapılması kabul edilmiĢtir. Ayrıca, 

derneğin yeni yapılacak olan konutlara yönelik olarak hazırlamıĢ olduğu kılavuzun yanı sıra 

ticari binalara, mevcut binalara, okul ve hastanelere yönelik YeĢil Sertifika Kılavuzları‟nın 

hazırlık çalıĢmalarına baĢlanması, bu çalıĢmalara bakanlık tarafından destek verilmesi, 

bakanlığın sertifikaların ülke genelinde kullanımını ve yaygınlaĢtırılmasını sağlamak 

amacıyla yapılacak çalıĢmalara destek olması, katılması ve teĢvik edici rol üstlenmesi 
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konusunda mutabakata varılmıĢtır. Yeni konut projelerinde uygulanmak üzere ÇEDBĠK-

Konut Sertifikası'nın amacı; sağlıklı toplumlar, yaĢanabilir bir çevre ve geliĢmiĢ bir ekonomi 

yaratmaktır. Bununla birlikte bu sertifika, bina standardında çıtayı yükseltmeyi hedeflemekte 

ve yapılı çevrede sürdürülebilirliği ölçerken, çeĢitli çözümlerle ideal duruma yaklaĢmaya 

çalıĢmaktadır. ÇEDBĠK-Konut Sertifikası‟nın odaklandığı soru ise; Çevresel etki, tasarımın 

ve inĢaatın her adımında nasıl azaltılacağıdır.  

2013 yılı Eylül ayında YeĢil Bina Sertifika Kılavuzu- Yeni Konutlar Versiyon 0 

yayınında, tüm proje müelliflerine sertifika alma sürecinde yol göstermeyi amaçlamıĢtır. 2013 

yılında 10 yapı pilot proje olarak yapılmıĢtır. Ġstanbul Küçükçekmece Belediyesi ve Kadıköy 

Belediyesi kamu kurumlarında öncülük eden belediyelerdir. (ÇEDBĠK)   

20-21 ġubat 2014 tarihinde gerçekleĢtirilen ana teması “Sürdürülebilirlik-Sınırları 

aĢmak” olan 3. Uluslararası YeĢil Binalar Zirvesi‟nde ise Türkiye‟nin ilk Ulusal YeĢil Bina 

Sertifikası lansmanı yapılmıĢtır. Bu kılavuz yeni konutlar için hazırlanmıĢ 2. versiyondur. 

Değerlendirme sistemleri ve kriterleri çok kapsamlıdır, ölçme ve aynı önemde belgelemelere 

dayanarak gerçekleĢtirilmenin yanı sıra tüm bina süreçlerini (planlama, tasarım, yapım, 

iĢletme ve kullanım, dönüĢüm) kapsamaktadır.  

4-5 ġubat 2016 tarihinde “ÇEDBĠK Kongre 2016” adı altında, "Dayanıklı ġehirler Ġçin 

DüĢünsel DönüĢümler" ve "Binadan YerleĢkeye Bütünsel Tasarım için Diyalog" ana teması 

ile dördüncüsü düzenlenmiĢtir. 

ÇEDBĠK tarafından yapılan sertifika ile ilgili yazılı açıklama Ģu Ģekildedir: “Kriterler, 

interdisipliner niteliktedirler ve mühendislik çözümleri ile raporlama büyük önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla bütün kategori ve alt kategoriler için geliştirilen çözümlerin her 

kademede denetlenebilmesi bakımından binanın sertifikalanması için gereken bilgiler 

kriterlerde talep edilen şekilde raporlanmalıdır.” (ÇEDBĠK 2015). 

2015 yılı Haziran ayında 3. Versiyonu yayınlanan YeĢil Bina Konut Sertifikası‟nın bir 

yıl sonra 2016 yılı Haziran ayında 4. Versiyonu yayınlanmıĢtır. Sertifika kapsamında 

konutlar;  BütünleĢik YeĢil Proje Yönetimi, Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, 

Sağlık ve Konfor, Malzeme ve Kaynak Kullanımı, Konutta YaĢam, ĠĢletme ve Bakım, 

Yenilikçilik olmak üzere 9 baĢlık altında değerlendirilmektedir. Kategori ve puanlar çizelge 

4.3‟te belirtilmiĢtir.  
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Çizelge 4.3. ÇEDBĠK YeĢil Konut Sertifikası kriter ve puan ağırlıkları (ÇEDBĠK 2016a) 

  Alınabilecek puan Toplam Puan 

1. BütünleĢik YeĢil Proje Yönetimi 

Ön KoĢul - Entegre tasarım Ön koĢul  

6 

1.1 Entegre tasarım 1-2 

1.2 Çevreye duyarlı müteahhit 2 

1.3 ĠnĢaat atığını azaltma ve atığın yönetimi 1 

1.4 Gürültü kirliliği 1 

2. Arazi kullanımı 

2.1 Araziye yerleĢim 1-3 

13 

2.2 Afet riski 3 

2.3 Yoğunluk ve konut yapısı iliĢkisi 2 

2.4 Arazinin yeniden kullanımı 3 

2.5 Kentsel donatılara yakınlık 1-2 

3. Su Kullanımı 

Ön KoĢul - Su kullanımını azaltma Ön koĢul  

12 

3.1 Su kullanımını azaltma 1-6 

3.2 Su kayıplarını önleme 2 

3.3 Atıksu arıtma ve değerlendirme 1-2 

3.4 Yüzeysel su akıĢı 2 

4. Enerji Kullanımı 

ÖnkoĢul 1 - Kontrol, iĢletme alma ve kabul Ön koĢul  

25 

ÖnkoĢul 2 - Enerji verimliliği Ön koĢul  

4.1 Enerji verimliliği  1-15 

4.2 Yenilenebilir enerji kullanımı 1-7 

4.3 DıĢ aydınlatma 1 

4.4 Enerji verimli beyaz eĢyalar 1 

4.5 Asansörler  1 

5. Sağlık ve Konfor 

5.1 Isıl konfor 3 

10 

5.2 GünıĢığından yararlanma 1-2 

5.3 Taze hava 1 

5.4 Kirleticilerin kontrolü 2 

5.5 ĠĢitsel konfor 2 

6. Malzeme ve Kaynak Kullanımı 

6.1 Çevre dostu malzeme kullanımı 2 

14 

6.2 Mevcut bina elemanlarından 

yararlanılması 
1-3 

6.3 Malzemenin yeniden kullanımı 1-3 

6.4 Yerel malzeme kullanımı 2-4 

6.5 Dayanıklı malzeme 1-2 

7. Konutta yaĢam 

7.1 Evrensel ve kapsayıcı tarım 1-2 
13 

7.2 Güvenlik 1-2 
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7.3 Spor ve dinlenme alanları 2 

7.4 Sanat 1 

7.5 UlaĢım 2 

7.6 Otopark alanı 2 

7.7 Evden çalıĢma 2 

8. ĠĢletme ve Bakım 

8.1 Atıkların yerinde ayrılması ve kullanıcı 

eriĢimi 
1 

5 8.2 Atık teknolojileri 1 

8.3 Bina kullanım ve bakım kılavuzu 1 

8.4 Tüketim değerlerinin takibi 2 

9. Yenilikçilik 

9.1 Yenilikçilik 2 2 

Toplam 100 100 

 

Kriter ve puanların ağırlık yüzdeleri ġekil 4.4.‟de belirtilmiĢtir.  

 

 

 

 

ġekil 4.4. ÇEDBĠK YeĢil Konut Sertifikası kriter ve puan ağırlıkları yüzdeleri 
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Bu kriterlerden alınan puanlar sonucunda ÇEDBĠK sertifika dereceleri Çizelge 4.4.‟de 

aktarılmıĢtır.  

Çizelge 4.4. ÇEDBĠK Sertifika dereceleri (ÇEDBĠK 2016b) 

Toplam Puan Dereceler Sertifika 

 

45-60 

 

Onaylı 

 

 

65-80 

 

Ġyi 

 

 

80-90 

 

Çok iyi 
 

 

90-100 

 

Mükemmel 
 

 

Ön değerlendirme ÇEDBĠK Tasarım Sertifikası için ön koĢulların eksiksiz yerine 

getirilmesinin haricinde tasarım kriter puanlamasından %45‟ten fazla puan alınması 

gerekmektedir (ÇEDBĠK 2016c). 

2016 yılında yayınlanan ÇEDBĠK Konut Sertifika Kılavuzu‟nda belirtilen sertifika 

sürecine göre; bina üreten tüm kuruluĢlar yeni projeleri için yeĢil bina sertifika baĢvurusunda 

bulunabilmektedir. Proje yerel yönetmelikleri (Binanın Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik vb.), ilgili 

belediyelerin Ġmar Yönetmelikleri imar planlarına uygun olarak tasarlanır ve inĢa edilir.  

Projelere, tasarım aĢamasında “Ön Sertifika” baĢvurusu yapılabilmektedir. Ancak ön 

sertifika, sadece talep eden kuruluĢlara sağlanan bir olanaktır. “ÇEDBĠK-KONUT Sertifika” 

değerlendirme esasları “ÇEDBĠK-KONUT Sertifika Yönetmeliği” çerçevesinde belirlenir. 

Sertifika almak üzere ön baĢvuru sürecini tamamlamıĢ kuruluĢların “ÇEDBĠK-KONUT 

Sertifika Kılavuzu‟ nu esas alarak hazırladıkları dosyalar ile “ÇEDBĠK-KONUT Sertifikası” 
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baĢvurularını yapmaları gerekmektedir. Değerlendirme, temel ölçütlere karĢılık gelen alt 

ölçütler düzeyinde beklenti sınırları ve puanlama sistematiği detaylı tanımlanmıĢ bir yaklaĢım 

kullanılarak gerçekleĢtirilir. Değerlendirme süreci, temel değerlendirme ölçütleri ve bunların 

altında yer alan alt ölçütler kapsamında, sertifika baĢvurusunda bulunan firmaların 

yaklaĢımları, uygulamaları ve elde ettikleri sonuçların, bağımsız ve konularında uzman 

değerlendiriciler tarafından puanlanması ile gerçekleĢtirilir (ÇEDBĠK 2016d) 

BaĢvuru Süreci ve Değerlendirme Süreci „ÇEDBĠK-KONUT Sertifikası BaĢvuran 

KuruluĢ Kılavuzu‟nda ayrıntılı yer almaktadır. Sertifikanın hak edilebilmesi için iskan 

ruhsatının alınmıĢ olması gerekir. (ÇEDBĠK 2016e) 

Türkiye‟nin ilk yerli yeĢil bina sertifikasını iyi dereceyle Antteras projesi almıĢtır. 

4.3.  LEED 

LEED  (Leadership in Energy and Environmental Design) - Enerji ve Çevre 

Tasarımında Liderlik, 1983 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yeĢil binaları ve konuyla 

ilgili dökümanları kolay ulaĢılabilir bir merkezde toplamak amacıyla kurulan USGBC (The 

U.S.Green Building Council) – BirleĢik Devletler YeĢil Binalar Konseyi‟nin üyesidir. 2010 

yılı itibariyle 6500 Ģirket ve kuruluĢun desteği ile yürütülen konseyin destekçileri; gönüllü 

mimarlar, müteahhitler ve çevre örgütleridir (LEED Referans kitapçığı). 

LEED Sertifika sistemi konseye bağlı çalıĢma grupları tarafından binaların 

sürdürülebilirlik performanslarını bir puanlama sistemi ile ölçüp değerlendirerek, bir 

sınıflama yapabilmek amacıyla oluĢturulmuĢtur. “BREEAM” üzerine yapılan incelemeler 

temel alınarak, 1998 yılında pilot sürümü olan „LEED Version1.0‟ ile kullanıma sunulmuĢtur. 

Sonraki 2 yıl içerisinde 12.000 bina sertifikalandırılmıĢtır. 2000 yılında „LEED Version 2.0‟ 

olarak bilinen sürümü „Yeni Ticari Yapılar ve Büyük Yenilemeler için YeĢil Bina 

Değerlendirme Sistemi (Green Building Rating System for New Commercial Construction 

and Major Renovations- LEED NC) kullanıma sunulmuĢtur (Odaman Kaya 2012b). 

2009 yılında geliĢtirilen „LEED v3‟ sürümünü 2016 yılında geliĢtirilen „LEED v4‟ 

sürümü izlemiĢtir.   

ABD‟ de kullanılan iki temel çevresel değerlendirme sistemi olan „Eko-etiketleme‟ ve 

„YaĢam Döngü Değerlendirmesi‟ sistemleri üzerinden yürütülen LEED, ABD‟de ulusal 
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boyutta kabul görüp yayılan ve resmi geçerliliği olan tek yöntemdir. Dünyada da en geniĢ 

kullanım alanına sahip yeĢil bina değerlendirme sistemlerinden biridir. “Enerji ve Çevresel 

Tasarımda Liderlik (LEED) sisteminin hedefi yapı sektöründe payı olan bütün kiĢi ve 

kuruluĢların, yapıların yasam döngüsü sürecinde oluĢturdukları çevresel etkilere dikkatini 

çekerek, etkinliklerini ve ürünlerini bu etkileri azaltmak doğrultusunda geliĢtirmeleridir.” (Sev 

ve Canbay 2009b). 

Çevreye verilen olumsuz etkilerin azaltılması amacının yanı sıra ekonomide 

iyileĢtirme amacı da taĢıyan LEED, temelinde yeĢil kavramını belli standartlarla 

tanımlayarak, bu standartların tasarım süreciyle bir bütün olarak gerçekleĢtirilmesini 

hedeflemektedir (LEED, Odaman Kaya 2012c). 

USGBC‟ye göre LEED‟in amaçları, belirli ölçme standartları oluĢturarak YeĢil 

Bina‟yı tanımlamak, bütünsel bir bina tasarım yöntemi geliĢtirmek, yapı sektöründe çevresel 

liderlik oluĢturmak, yeĢil rekabeti teĢvik etmek, yeĢil binanın yararları konusunda tüketici 

bilincini artırmak olarak belirtilmektedir (USGBC, Çelik 2009b). 

4.3.1. LEED sertifika kategorileri 

BaĢlangıcında yeni yapılar için geliĢtirilen LEED, tüm yapılara uygulanabilecek esnek 

bir sistemdir.  

Günümüzde kullanılan LEED sertifika kategorileri; 

1. LEED-NC: Yeni ĠnĢaat ve Renavosyon  (New construction and major 

renovations) 

2. LEED-EB: Existing Building (Varolan Binalar) 

3. LEED C:  Commercial  (Ticari Binalar) 

4. LEED-CS: Core-and-shell projects (Çekirdek ve Kabuk) 

5. LEED-H: Homes (Evler) 

6. LEED-R: Retail (AlıĢveriĢ Merkezleri)   

7. LEED-S: Schools (Okullar) 

8. LEED-Hc: Healtcare (Hastane ve Klinikler)  

9. LEED-CI: Commerical Interiors (Ġç Tasarım) 

10. LEED-ND: Neighborhood Development (YerleĢim Birimleri) 

http://surdurulebilirmimarlik.blogspot.de/2010/10/leed.html
http://surdurulebilirmimarlik.blogspot.de/2010/10/leed.html
http://surdurulebilirmimarlik.blogspot.de/2010/10/leed.html
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olarak sıralanabilir. 

LEED Sertifika Sistemi‟nin uygulama temelinde performansa bağlı sonuca ulaĢmak 

esas alınmıĢtır. Bölgesel farklılıklar ve değiĢen Ģartlar doğrultusunda esneklikler tanınmıĢtır. 

Bazı ülkelerde LEED ve sürdürülebilir tasarımı teĢvik amacıyla vergi politikalarında 

düzenlemelere gidilmiĢtir. Metodun uygulanan son halinde bölgesel önceliklerin ağırlıkları 

ödül krediler artırılmıĢ, bu da Ģemaların bölgesel koĢullara adaptasyonunda etkili olmuĢtur.  

 LEED Yeni Yapılar (LEED NEW CONSTRUCTION) : Yeni yapılan ticari ve 

kurumsal yapılar için, yüksek çevresel performansa yönelik projeler geliĢtirilmesi adına bir 

yol gösterici olmayı hedefleyen LEED sürümü, çok katlı konutları, ofis yapılarını, kamu 

binalarını ve rekreasyon projelerini de kapsamaktadır. Sürekli yapılan güncellemeler ve 

değiĢiklikler doğrultusunda ilk sürümü olan v2.0, devamında geliĢtirilen v2.1 ve v2.2 den 

sonra günümüzde kullanılan „LEED 2009‟ sürümü kullanıma sunulmuĢtur. 

 LEED Mevcut Yapıların ĠĢletimi ve Bakımı (LEED- EB:O&M): Mevut yapı 

sahipleri ve yöneticilerinin, yapının iĢletim bakım süreçlerinde en etkin yolu kullanabilmesi 

ve bunu yaparken yaratılan çevresel etkinin en düĢük seviyede tutunabilmesini sağlamak 

amacıyla oluĢturulan Ģemalardır. Yapı için gerekli olan tüm temizlik, geri dönüĢüm ve bakım 

hizmetleri değerlendirmeye alan LEED sürümü, yapının teknik sistem yenilemelerini de 

kapsamaktadır.  

Ġlk sürümü olan v2.0 ve sonraki 2008 sürümü üzerinden yapılan güncellemeler ve 

değiĢikliklerle günümüzde kullanılan „LEED 2009‟ oluĢturmuĢtur. Yapım aĢamasında LEED 

sertifikası almıĢ mevcut yapıların „ĠĢletim ve Bakım‟ performanslarını değerlendirmek 

amacıyla da „Yeniden Sertifikalandırma‟ baĢlığıyla ayrı bir sürüm oluĢturulmuĢtur.  

 LEED Ticari Yapılar(LEED-C): LEED kapsamında, ticari yapıların çevresel 

performansını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla birbirinin tamamlayıcısı olarak görülen iki 

ayrı Ģema geliĢtirilmiĢtir. ‟LEED: Retail2009‟ sürümünde, „Yeni Yapılar ve Büyük 

Yenilemeler‟ ve „Ticari Ġç Mekanlar‟ baĢlıkları altında ticari yapıların içerisinde bulundukları 

sürece uygun bir yöntemle ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulabilmesi sağlanmaktadır. 

 Ticari Ġç Mekan (LEED-CI): Çok sayıda farklı kullanıcısı olan ticari yapıların 

çevresel performansını değerlendirmeye yönelik bütünsel çalıĢmasının pek mümkün olmadığı 
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durumlarda, kullanıcıların sürdürülebilir iç mekanlar yaratmasına yönelik geliĢtirilen bir 

LEED sürümüdür. 

Ticari yapıların, kullanıcıya sağlıklı ve konforlu çalıĢma alanları sunabilmesi amacıyla 

geliĢtirilen sertifika metodu, yapıların çevresel performansını yükseltirken, iĢletim ve bakım 

maliyetlerini düĢük tutmayı hedeflemektedir.  Ġlk çıkan sürümü v2.0 üzerinden yapılan 

güncellemeler ve düzenlemeler doğrultusunda, günümüzde kullanılan haliyle LEED 2009 

sürümünde yer almıĢtır.  

 Bina Çekirdeği ve Kabuğu (LEED –CS); temel yapı elemanları olan strüktür sistem, 

bina kabuğu ve HVAC sistemlerin sürdürülebilirliğinin değerlendirildiği ve 

sertifikalandırıldığı LEED sürümüdür.  

Çevresel performans değerlendirmesi için sisteme kaydı yapılan projeler, proje 

ekibinin talebi üzerinde „ön sertifikalandırma‟ sürecine tabi tutulabilir. Böylece proje sahibi 

ya da uygulayıcısı sertifika hedefi belirleyerek potansiyel yapı kullanıcılarına bu doğrultuda 

bir yol önerebilir. 

 LEED Okullar (LEED-SCH): „LEED:Yeni Yapılar‟ sürümünün alt yapısına dayanan 

metot, okul yapılarının çevresel performansını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. Arazi kullanımı, sınıf akustiği gibi fonksiyonel öğeleri değerlendirirken, çocuk 

sağlığına uygun, konforlu mekanlar yaratılmasını teĢvik etmektedir. Okul yapılarındaki „yeĢil‟ 

unsurları ölçmek ve değerlendirmek adına ilk olarak 2007 yılında kullanıma sunulan LEED-

SCH, yapılan güncellemeler ve değiĢiklikler sonrasında hazırlanan 2009 sürümüyle 

kullanımdadır.  

 LEED Sağlık Yapıları (LEED-HC): Ġlk olarak LEED 2009 sürümünde yer verilen 

sağlık yapılarına yönelik metodun komisyon üyeleri tarafından onaylandıktan sonra kullanıma 

sunulması beklenmektedir. Poliklinikler, hastaneler, medikal ofisler, medikal eğitim ve 

araĢtırma birimleri gibi sağlık sektörüne hizmet veren yapıların çevresel performansını 

tasarım ve uygulama süreçlerinde değerlendirmeye alan Ģema, yeni yapıları ve mevcut 

yapılara uygulanan büyük yenilemeleri kapsamaktadır. 

 LEED Konutlar (LEED-H): Konut yapılarının çevresel performansını ölçmek ve 

değerlendirmek amacıyla ABD‟nin bölgesel koĢulları ve yasal düzenlemelerine uygun olarak 

hazırlanan Ģemaların Kanada hariç diğer ülkelerde kullanımı söz konusu değildir. 2008 
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yılında piyasaya sürüldükten sonra 2009 ve 2010 yılarında Ģemalar üzerinde yapılan düzeltme 

ve değiĢikliklerle mevcut kullanım Ģeklini almıĢtır. 

Tüm konut yapılarının değerlendirme ve sertifika süreci aynı Ģema altında 

gerçekleĢtirildiği için, „Konut Büyüklüğüne Uygun Düzenleme‟ yöntemiyle yapının sistem 

içinde tabi tutulacağı sertifikalandırma düzeyi belirlendikten sonra değerlendirme süreci 

baĢlamaktadır. 

 LEED YerleĢim Birimleri (LEED-ND): YerleĢimlerin uygun konumlanması, sahip 

oldukları yeĢil altyapı ve çevresel düzenlemelerin birbirine entegre olarak, sürdürülebilirlik 

çerçevesinde geliĢtirilebilmesi adına hazırlanan Ģema, yeĢil yapılaĢmayı kentsel ölçekte ele 

almaktadır. BirleĢik Devletler dıĢındaki ülke ve bölgelerden de proje baĢvurusu yapılabilen 

sistem, yeni yerleĢim ve yeniden düzenlenen mevcut yerleĢim planlarının çevresel 

performansını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır. (LEED, Odaman Kaya 2012d). 

4.3.2. LEED değerlendirme kriterleri 

LEED değerlendirme kriterleri altı ana baĢlık altında toplanmaktadır. Kriterlerin 

bütündeki oranları her yapı tipi için farklılık göstermektedir. Bu baĢlıklar; 

1. Sürdürülebilir Araziler (Sustainable Sites) 

2. Su Verimliliği (Water Efficiency) 

3. Enerji ve Atmosfer ( Energy and Atmosphere) 

4. Malzemeler ve Kaynaklar (Materials and Resources) 

5. Ġç Mekan YaĢam Kalitesi (Indoor Air Quality)  

6. Tasarım ve Yenilik (Innovation and Design) 

7. Yerel Öncelik 

olarak sıralanmaktadır. LEED Sertifikası Kriterleri ve puan ağırlıkları yüzdeleri ġekil 

4.5.‟de, kriterler ve kriterlerden kazanılabilecek maksimum puanlar Çizelge 4.5.‟de 

belirtilmiĢtir.  

LEED 2009‟un bir özelliği yerel bonus puanı vermesidir. Bu puan en iyi çevre 

tasarımının ve inĢaat uygulamasının belirlenmesinde yerel koĢulların önemini kabul 

etmektedir. 
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ġekil 4.5. LEED Sertifikası kriter ve puan ağırlıkları yüzdeleri 

 

Çizelge 4.5. LEED Kriterleri, kazanılan maksimum puanlar ve yüzde oranları 

Kriterler 
Maksimum Kazanılan Puan Yüzde oranı 

Sürdürülebilir Araziler 
26     %23,64 

Su Verimliliği 
10 %9,09 

Enerji ve Atmosfer 
35 %31,82 

Malzemeler ve Kaynaklar 
14 %12,73 

Ġç Hava Kalitesi 
15 %13,64 

Tasarımda Yenilik 
6 %5,45 

Yerel Öncelik 
4 %3,64 

Toplam 
110 %100 
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Puanlama sertifika kategorilerine bağlı olarak farklılık göstermektedir.  Ön koĢul 

olarak istenen kriterler ayrıca belirtilmektedir. Puanlar ön koĢul kriterlerinin haricinde kalan 

kriterlerden elde edilmektedir.  

4.3.2.1.  Sürdürülebilir araziler 

Sürdürülebilir arazi kriterlerinin genel yaklaĢımı; yeĢil alanlar ile daha önceden imar 

edilmiĢ sahalar üzerinde yeni bir yerleĢim yapılmasından ve tarım alanlarında, doğal habitata 

zarar verecek, yerel ya da bölgesel erozyona sebep olacak yerleĢim yapılmasından kaçınılması 

gerekliliğini belirtir. Önceden imarı edilmiĢ sahalar üzerinde bölgeye uygun peyzaj tasarımını 

ve yağıĢ suyu kontrolünde en iyi idari uygulamaları teĢvik eder. Ayrıca, akıllı ulaĢım 

seçimleri ve erozyon, ıĢık kirliliği, ısı adası etkisi ve inĢaat faaliyetleri kirliliği kontrolü 

ödüllendirilir Yeni yerleĢimlerin mevcut yerleĢimlere, ulaĢım ağlarına ve kentsel alt yapılara 

yakın olması artı puan getirmektedir Sürdürülebilir saha kriterlerinin esası, yapının yerel ve 

bölgesel çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dayanmaktadır. Çizelge 4.6.‟da 

sürdürülebilir araziler kategorisindeki ön koĢul ve krediler belirtilmektedir (Sırkıntı 2012d, 

LEED). 

 

Çizelge 4.6. Sürdürülebilir sahalar kategorisinin ön koĢul ve kredileri 

Sürdürülebilir Sahalar Puan:26 

Ön KoĢul ĠnĢaat faaliyeti kirliliğini önleme Gerekli  

Kredi 1 Arazi seçimi 1 

Kredi 2 GeliĢme yoğunluğu ve toplum bağlayıcılığı 5 

Kredi 3 Terk edilmiĢ sahaların yeniden geliĢtirilmesi 1 

Kredi 4.1 Alternatif ulaĢım: toplu taĢıma eriĢimi 6 

Kredi 4.2 Alternatif ulaĢım: bisiklet ile ulaĢım 1 

Kredi 4.3 Alternatif ulaĢım: yakıt tasarruflu araçlar 3 

Kredi 4.4 Alternatif ulaĢım: otopark kapasitesi 2 

Kredi 5.1 Saha geliĢimi: doğal ortamın korunması 1 

Kredi 5.2 Saha geliĢimi: azami düzeyde açık alanlar  1 

Kredi 6.1 Yağmur suyu tasarımı: miktar kontrolü 1 
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Kredi 6.2 

Kredi 7.1 

Kredi 7.2 

Kredi 8 

Yağmur suyu tasarımı: nitelik kontrolü 

Isı adası etkisi: çatı harici 

Isı adası etkisi: çatı 

IĢık kirliliğinin azaltılması 

     1 

     1 

     1 

     1 

 

Ön koĢul: ĠnĢaat faaliyeti kirliliğini önleme 

ĠnĢaat faaliyeti kirliliğini önleme kriteri ön koĢul olarak belirtilmektedir. Bu kriteri 

sağlamak için; inĢaat faaliyetleri süresince ortaya çıkan toprağın yağmur suyu Ģebekesine 

karıĢmasının engellenmesi, bu amaç doğrultusunda uygun bir erozyon ve sedimantasyon 

planının yapılması ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Geçici ve kalıcı tohumlama, 

malç uygulama, toprak hendekler, silt bariyerleri ve sedimantasyon çukurları yapılması 

önerilmektedir. 

Kredi 1: Arazi seçimi 

Arazi seçimi peyzaj mimarları, çevre mühendisleri, yerel profesyoneller, ekolojistler, 

belediye görevlileri ve konuyla iliĢkili uzmanlar tarafından karar verilmesi gereken bir 

konudur. Master plan kararları ve yerel belediye tarafından hazırlanmıĢ zonlara göre 

uygulanabilirlik araĢtırması (fizibilite) çalıĢması gereklidir. 

YeĢil alan, doğal yaĢam koruma sahaları, tarım arazileri gibi ekolojik önemi olan 

verimli araziler proje alanı olarak seçilmemelidir. Ġlgili kurumlardan arazinin belirlenmiĢ 

alanlardan biri olmadığı kanıtlanması ile bu kategoriden puan alınabilir. Bina oturum alanı 

minimuma indirilmeye çalıĢılmalıdır.  

Kredi 2: GeliĢim yoğunluğu ve yerleĢim alanı bağlantısı 

GeliĢim yoğunluğu ve yerleĢim alan bağlantısı alt kriteri ile kentsel doku içerisindeki 

yerleĢimlere öncelik verilerek kentsel alanların niteliklerinin artırılması ve birbirleriyle 

iletiĢim içinde olmaları hedeflenmektedir. Bu kriterden puan alabilmek için; net geliĢim 

yoğunluğu veya bina yerleĢim yoğunluğunun belirtilen değerden az olmayan bir alanda 

yerleĢim yapılması, market, postane, banka, kreĢ, kuru temizleme, sağlık merkezi, park, 

eczane, okul vb. günlük yaĢamda ihtiyaç duyulan birimlerden en az 10 tanesinin yarım mil 
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yarıçaplı alanın içinde olması koĢulu gerekmektedir. (1 mil =1.609344 kilometre; 0.5 mil = 

 0.804672 kilometredir.) 

Kredi 3: Atık, zehirli, terk edilmiĢ alanların ıslahı ve tekrar kullanımı 

Atık, zehirli, terk edilmiĢ alanların ıslahı ve tekrar kullanımı alt kriteri yerel birimler 

tarafından “kahverengi alan (Brownfield)”  olarak adlandırılmıĢ bir arazinin kullanımına ve 

bu arazinin dönüĢtürülmesine teĢvik etmektedir. Arazide bulunan kirliliklerin uygun 

yöntemlerle yeraltı ve yerüstü temizliğinin yapılarak iyileĢtirilmesi gerekliliği 

belirtilmektedir. 

Kredi 4.1 Alternatif ulaĢıma uygunluk ve toplu taĢımaya eriĢim 

Bu alt kriterde amaç; özellikle bireysel otomobil kullanımından doğan kirliliği ve alan 

kullanımını azaltmaktır. Mevcut ulaĢım hatlarının kullanımı ve yeni hatların açılmasının en az 

seviyeye düĢürülmesi önerilir. 

Bu kriter doğrultusunda yerleĢim; herhangi bir tren veya metro istasyonuna en fazla 

yarım mil, ya da iki veya daha fazla otobüs hattının geçtiği bir otobüs durağına en fazla 

çeyrek mil yürüme mesafesi olan bir arazi üzerine konumlandırılmalıdır. 

Kredi 4.2 Alternatif ulaĢım; bisiklet park yeri ve soyunma odaları  

Bu kriterden puan alabilmek için; bisiklet gibi alternatif ulaĢım araçları teĢvik 

edilmelidir. Ayrıca bunların destek ünitelerine projede yer verilmeli, güvenli bisiklet yolları 

ve depo üniteleri sağlanmalıdır. Projenin büyüklüğüne ve kullanıcı sayısına bağlı olarak 

belirlenen hesaplamalara sağlayacak adette bisiklet park yeri ve ekipman sağlanmalıdır.  

Kredi 4.3 Alternatif ulaĢım; alternatif yakıt kullanan ve yakıt verimli araçlar 

Bu kriter ile alternatif yakıt kullanan araçlara öncelikli pak yeri temin edilerek bu 

araçların kullanımının teĢvik edilmesi amaçlanmaktadır. Alternatif yakıt kullanan ve yakıt 

verimli araçlar için kolay ulaĢılabilir ve yeterli sayıda park yeri oluĢturmak ayrıca güvenlikli 

alternatif yakıt istasyonları kurmak puan kazandırmaktadır. 
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Kredi 4.4 Alternatif ulaĢım; park kapasitesi ve servis araçlarının ulaĢılabilirliği  

Bu kriter ile otopark alanlarını optimize etmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla bina 

toplam park yeri sayısı yerel yönetmeliklerde tavsiye edilenden daha fazla sayıda 

olmamalıdır. Servis araçları ve ortak kullanılan araçlar için öncelikli park yerleri oluĢturularak 

ulaĢım kolaylığı sağlanmalıdır. 

Kredi 5.1 Arazi geliĢtirme; doğal yaĢam alanlarının korunması ve geliĢtirilmesi 

Bu kriter ile yapının mevcut ekosisteme verdiği zararın en düĢük düzeyde tutulması, 

mevcut doğal alanların korunması ve zarar görmüĢ doğal alanların iyileĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. Puan alabilmek için koruma altına alınmıĢ yeĢil arazilerde inĢaat alanının 

belirlenen alanın dıĢına çıkmaması ve arazi alanının minimum %50 oranda yeĢil olarak 

tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulmayan yerlerde kaplama malzemesi 

kullanılmaması, yerel ya da adapte olabilen bitkilerin kullanılması ile biyolojik çeĢitliliğin 

artırılması gerekmektedir. Alt yapı çalıĢmalarının koordine edilerek hafriyatın en aza 

indirilmesi önerilmektedir. 

Kredi5.2 Arazi geliĢtirme; açık alanı artırma 

Biyolojik çeĢitliliği artırmak amacıyla açık alanların en yüksek düzeyde artırılması ve 

yerel bitkilerle yeĢillendirilmesi önerilir. Yerel yönetmelik ve imar planlarında belirtilen açık 

alanın %25 artırılması, herhangi bir zorunluluk olmaması durumunda yeĢillendirilmiĢ açık 

alanın bina oturum alanına eĢit olması istenmektedir. Strüktür açısından uygun detayları 

kullanmak koĢulu ile yeĢil çatı yapılması önerilir; yeĢil çatılar toplam yeĢil alan metrekaresine 

dahil edilir. 

Kredi 6.1 ve Kredi 6.2 Yağmur suyu yönetimi; miktar ve kalite kontrolü 

Bu kriterde amaç; bina konumuna, iklimsel ve çevresel verilere bağlı kalarak; doğal 

hidrolojiye en az düzeyde zarar verecek Ģekilde su geçirimsiz yüzeylerin miktarını azaltmak, 

sahada filtreleme ve yağmur suyu drenajı yapılmasını sağlamaktır.  

Su kirliliği yaratmamak amacıyla yağmur sularının iyileĢtirilmesi, sahada 

filtrelendikten sonra sisteme verilmesi, suyu kirletici kaynakların ortadan kaldırılması 

hedeflenir.  
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Yağmur suyu planlaması arazinin inĢaat öncesi yüzey geçirimsizlik oranına bağlı 

olarak yapılmalıdır. 

Kredi 7.1 ve Kredi 7.2 Isı adalarının azaltılması 

Isı adalarının azaltılması alt kriterinde; mikro-klimayı korumak için özellikle kentsel 

alanlarda yoğunluktan oluĢan ısı adalarını azaltmak amaçlamaktadır. Kullanılan malzemelerin 

güneĢ ıĢığı yansıtma katsayısının (SRI) ve salım gücünün yüksek özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bu krediden puan kazanmak için gereken Ģartlar; arazideki sert zeminlerin 

%50‟sinde SRI değeri minimum 29 olan malzemeler kullanmak, ağaçlı ve gölgeli alanlar 

yaratmak, boĢluklu malzemeler kullanmak, otopark alanının minimum %50‟sini yeraltında ya 

da çatısı SRI değeri uygun bir malzeme ile kaplı olarak yapmak olarak sıralanabilir. 

Çatılarda ısı etkisi azaltılarak da puan alınabilmektedir. Bunun için çatı alanının 

%75‟ini kaplayan malzemenin SRI değeri eğimli çatılarda minimum 29, düĢük eğimli ve düz 

çatılarda minimum 78 ya da çatı alanının %50‟si yeĢil çatı olmalıdır. 

Kredi 8 IĢık kirliliğinin azaltılması  

Bu kriterde ıĢık geçiĢini en aza indirmek, gece görülebilirliği parlamayı azaltarak 

sağlamak ve gece oluĢan ekosisteme zarar vermemek amaçlanmaktadır. Ġç mekanlarda acil 

durum aydınlatması dıĢındaki bütün aydınlatmaların iĢ yerlerinde mesai saatleri dıĢında en az 

%50 azaltılması ve ıĢık geçiĢinin önlenmesi için bina kabuğu üzerinde bütün Ģeffaf açıklıklar 

otomasyon sistemiyle mesai saatleri dıĢında kapatılmalıdır.  

DıĢ mekanlarda ise sadece güvenlik ve konfor amacıyla zorunlu bölgeler 

aydınlatılmalıdır.  

Kiracılar için sürdürülebilir tasarım ve inĢaat rehberi  

Sürdürülebilir tasarıma dahil olmalarını sağlamak ve bilgilendirmek amacıyla kiracılar 

için sürdürülebilir tasarım ve inĢaat rehberi hazırlamak artı puan kazandırmaktadır. 

4.3.2.2.  Su verimliliği 

Su verimliliği kriteri altındaki ön koĢul ve krediler su tüketiminin azaltılması ile ilgili 

gereklilikleri ortaya koyar. Yağmur suyu kullanımı gibi yapılardaki içilebilir su tüketimini 
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azaltabilecek yöntemlere teĢvik eder.  Su verimliliği kriteri ile ilgili ön koĢul ve krediler 

Çizelge 4.7.‟de belirtilmektedir (Sırkıntı 2012e, LEED). 

 

Çizelge 4.7. Su verimliliği kategorisinin önkoĢul ve kredileri  

Suyun Verimliliği Puan:10 

Ön KoĢul Su kullanımının azaltılması Gerekli  

Kredi 1 Su verimi peyzaj düzenlemeleri 2/4 

Kredi 2 Yenilikçi atık su değerlendirme teknolojisi 2 

Kredi 3 DüĢük su kullanımı 2/4 

 

Kredi 1 Su kullanımının azaltılması  

Kritere göre sulama dıĢında kullanılan Ģebeke suyunun, bina kullanıcılarının sayısı göz 

önünde tutularak hesaplanması ve bu miktarın belirtilen standartlardan %20 veya %30 daha 

az olması puan kazandırmaktadır. 

Kredi 2 Su verimli peyzaj düzenlemeleri 

Bu alt kriterde, sulama Ģebeke suyu yerine yağmur suyu, geri dönüĢtürülmüĢ gri su ve 

atık su kullanımını teĢvik etmektedir. Bu kriterde; sulama suyunda Ģebeke suyu kullanımının 

%50 azaltılması durumunda 1 puan, sulama suyunda Ģebeke suyunun hiç kullanılmaması veya 

hiç sulama yapılmaması durumunda 2 puan kazanılmaktadır.  

Kredi2 Yenilikçi atık su değerlendirme teknolojileri 

Bu kriterde atık suyun içindeki Ģebeke suyunun %50 azaltılması ve oluĢan atık suyun 

%50‟sinin artırılması puan kazandırmaktadır. Kriterin sağlanması için arıtılan suyun arazide 

kullanılması gerekmektedir. Atık sudaki Ģebeke suyu oranı yüksek verimli ekipmanlar ya da 

arıtılmıĢ atık suyun kullanılması ile gerçekleĢtirilebilir.  
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4.3.2.3.Enerji ve atmosfer 

Enerji ve atmosfer kriteri önkoĢul ve kredileri, bina enerji verimliliği için bir dizi 

standartlar ortaya koyar ve bu standartlarla toplam enerji tüketimini azaltacak yönde alınacak 

tedbir ve stratejilere teĢvik eder. Ayrıca enerji kullanım izlenmesi ve yenilenebilir enerji 

sistemleri kullanılması ödüllendirilir.  Enerji ve Atmosfer kriterinin ön koĢulları ve kredileri 

Çizelge 4.8.‟de belirtilmektedir (Sırkıntı 2012f, LEED). 

 

Çizelge 4.8. Enerji ve atmosfer kategorisinin ön koĢul ve kredileri 

Enerji ve Atmosfer Puan:35 

Ön KoĢul 1 Bina Enerji Sistemlerini Devreye Alma Gerekli  

Ön KoĢul 2 DüĢük Enerji Performansı  Gerekli 

Ön KoĢul 3  Ana Soğutucu Ġdaresi Gerekli 

Kredi 1 Enerji performansı optimizasyonu 1/19 

Kredi 2 Yerinde yenilenebilir enerji  1/7 

Kredi 3 GeliĢmiĢ ĠĢletmeye Alma 2 

Kredi 4 ArtırılmıĢ Soğutucu Ġdaresi 2 

Kredi 5 Ölçüm ve Doğrulama 3 

Kredi 6 YeĢil Enerji 2 

 

Ön KoĢul 1 Bina enerji sistemlerini devreye alma  

Bu kriterinde ön koĢul olarak, proje kapsamı içindeki enerji harcayan sistemlerin 

teknik kapasite ve iĢleyiĢ olarak Ģartname ve standartlara uygunluğunun denetlenmesi 

gerekmektedir. 

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 

koĢulda belirtilmiĢtir.  
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Ön KoĢul 2 DüĢük enerji performansı 

Kriterde ön koĢul olarak, proje kapsamındaki enerji harcayan sistemlerin, 

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

yerel standartlara uygun bir Ģekilde tasarlanmasını istenmektedir. 

Ön KoĢul 3 Ana soğutucu idaresi 

Üçüncü ön koĢul olarak proje kapsamındaki iklimlendirme sistemlerinde kullanılacak 

ısı taĢıyıcı akıĢkanlar içinde kloroflorokarbon gazı bulunmaması istenmektedir.  

Kredi 1 Enerji performansı optimizasyonu 

Ön koĢul olarak binanın bütüncül bir enerji modellemesi ve simülasyonunun yapılması 

ve belirlenen standartlara göre oluĢturulan temel senaryo ile karĢılaĢtırılması istenmektedir. 

Temel senaryodan %10.5 ile %35 arasında daha iyi performans gösterme durumuna göre 1-8 

arası puan kazandırabilmektedir. 

Kredi 2 Yerinde yenilenebilir enerji kullanımı 

Bu kriterde fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının 

teĢvik edilmesi amaçlanmaktadır.  Yapının ihtiyaç duyduğu elektrik enerji miktarının en az 

%1‟inin binaya özel yenilenebilir enerji sistemleri ile karĢılanması durumunda 1-3 puan 

kazanılabilir. 

Kredi 3 GeliĢmiĢ iĢletmeye alma 

Bu kriterde amaç, projenin enerji ile ilgili sistemlerinin bina sahibinin isteklerine, 

tasarım ölçütlerine ve teknik Ģartnamelere uygun olarak inĢa edildiğini doğrulamaktır. Bu 

kriterden puan alabilmek için inĢaat sürecinin baĢından itibaren iĢletmeye alma uzmanı ekibe 

dahil olmalı, iĢletmeye alma ve dökümantasyonların Ģartnamelere uygunluğunu gözden 

geçirmelidir. Proje bitimine kadar çalıĢanların eğitimi ve kullanılan sistemlerin kılavuzu hazır 

olmalıdır. Bu Ģartların sağlanması durumunda 2 puan kazanılabilir.  

Kredi 4 ArtırılmıĢ soğutucu idaresi  

Global ısınmayı ve ozon tabakasının incelmesini en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. 

Bu kriterden puan alabilmek için soğutucu sistem kullanmamak veya soğutucu akıĢkan olarak 
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doğal soğutucuları kullanmak veya ozona zarar veren, küresel ısınmaya yol açan akıĢkan 

kullanımı belirlenen limitlerin altında sistemleri kullanmak gerekmektedir. 

Kredi 5 Ölçüm ve doğrulama 

Bu kriter, binanın zaman içindeki enerji tüketiminin ölçülebilmesi için, bina 

faaliyetlerinin ve kiracıların enerji tüketiminin ölçülebilmesinin sağlanması ve değerlendirme 

planının oluĢturulmasını kapsamaktadır. 

Kredi 6 YeĢil enerji 

Amaç, yeĢil enerji kullanımı ile enerji üretiminde sıfır karbon salınımını sağlamaktır. 

Bu kriterden puan alabilmek için yapının en az iki yıl boyunca kullanacağı elektriğin en az 

%35‟inin yeĢil enerji kaynaklarından sağlanması gerekmektedir.   

 

4.3.2.4. Malzeme ve kaynaklar 

Malzeme ve kaynaklar kriteri yapı malzemeleri ve kaynaklarda geri 

dönüĢtürülebilirlik, yeniden kullanım konularını değerlendirmektedir. Kriter yapının inĢaat 

veya kullanım süreçleri boyunca ortaya çıkardığı atık miktarını azaltmaya teĢvik etmektedir.  

Malzeme ve kaynaklar kriteri ile ilgili ön koĢul ve krediler Çizelge 4.9. „da belirtilmektedir 

(Sırkıntı 2012g,LEED). 

 

Çizelge 4.9. Enerji ve atmosfer kategorisinin ön koĢul ve kredileri 

Malzeme ve Kaynaklar Puan:14 

Ön KoĢul 1 Geri KazanılmıĢ Malzemelerin Toplanması ve 

Depolanması 

Gerekli  

Kredi 1.1 Yapı Yeniden Kullanım – Mevcut Duvar,  

Kat ve Çatıların Muhafaza Edilmesi   

1/3 

Kredi 1.2 Yapı yeniden kullanım- taĢıyıcı olmayan iç elemanların 

muhafaza edilmesi 

1 

Kredi 2 ĠnĢaat atık idaresi 1/2 
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Kredi 3 Malzemenin yeniden kullanımı  1/2 

Kredi 4 Geri dönüĢtürülmüĢ içerik 1/2 

Kredi 5 Bölgesel malzemeler 1/2 

Kredi 6 Hızlıca yenilenebilir malzemeler 1 

Kredi 7 Sertifikalı ahĢap 1 

 

Ön KoĢul: Geri kazanılmıĢ malzemelerin toplanması ve depolanması 

Ön koĢula göre kağıt, karton, cam, plastik, metal gibi geri dönüĢtürülebilen atıkların 

depolanması için kolay ulaĢılabilen bir alan sağlanması ve periyodik aralıklarla bu atıkların 

toplanması gerekmektedir.  Minimum olarak bu malzemeler ayrı ayrı toplanmalı ve 

depolanmalıdır. Proje metrekaresine göre minimum geri dönüĢümlü malzeme toplama alanı 

belirlenmiĢtir.   

Kredi 1 Yapının yeniden kullanımı 

Bu kriterden puan alabilmek için, mevcut bir yapının duvar, döĢeme ve çatı gibi 

yapısal elemanlarının %25‟inin veya %50‟sinin yeniden kullanılması veya strüktürel olmayan 

elemanların (cephe, ,çatı kaplamaları, döĢeme gibi) %75‟inin bakımı yapılarak yeniden 

kullanılmasını içermektedir.  

Kredi 2 ĠnĢaat atık idaresi 

Bu kriterde inĢaat sonrası ortaya çıkan atıkların minimum %50‟si veya %75‟inin geri 

dönüĢüm için toplanması ve bina içinde tekrar kullanılması gerekmektedir. Puan kullanım 

yüzdesine göre hesaplanmaktadır. 

Kredi 3 Malzemenin yeniden kullanımı 

Bu kriterde projede kullanılan malzeme bütçesinin en az %1 oranının daha önce 

kullanılmıĢ olması gerekmektedir. 
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Kredi 4 Geri dönüĢtürülmüĢ içerik 

Bu kritere göre proje kapsamındaki tüm malzemelerin en az %10 veya %20‟sinin ISO 

14021E uygun geri dönüĢümlü içeriği olmalıdır. Puanlama geri dönüĢümün yüzdelik oranına 

göre hesaplanmaktadır. 

Kredi 5 Bölgesel malzemeler  

Bu kriter yerel malzemelerin kullanımını teĢvik etmeyi ve taĢıma sürecinin çevreye 

verdiği negatif etkileri en aza indirmeyi hedeflemektedir. Yerel malzeme kullanımı 

kriterinden puan alabilmek için, proje kapsamında kullanılan malzemelerin çıkarılması, 

iĢlenmesi ve imalatı iĢlemleri en fazla 500 mil‟lik (800km) bir yarıçap dahilinde bir yerde 

yapılmalıdır. Puanlama yerel malzeme kullanımının yüzdelik oranına göre hesaplanmaktadır. 

Kredi 6 Hızlıca yenilenebilir malzemeler 

Bu kriter doğal kaynakların korunması için hızlı yenilenebilir kaynaklardan üretilmiĢ 

malzeme kullanımına teĢvik etmektedir. Bu kriterden puan alabilmek için toplam malzeme 

bütçesinin en az %2,5‟u oranında 10 yıldan kısa bir süre içerisinde kendini yenileyebilen 

bitkilerden üretilen malzemeler kullanılır ise 1 puan kazanılmaktadır. Çabuk yenilenebilen 

malzeme miktarları ve yerleri tasarım aĢamasında belirlenmelidir. Bu malzemelere örnek 

olarak bambudan yapılan tavan ve döĢeme kaplamaları, pamuktan yapılan izolasyon 

malzemeleri, linolyum zemin kaplamaları gösterilebilir.    

Kredi 7 Sertifikalı ahĢap kullanımı 

Bu kriterde amaç, ağaç kesiminin kontrollü olarak yapılması dolayısıyla ormanların 

korunmasıdır 

Bu kritere göre proje kapsamındaki ahĢap temelli ürünlerin kerestesinin %50‟si FSC 

(ForestStewardshipCouncil- Orman Yönetim Konseyi)  kriterlerine uygun olarak 

sınıflandırılmıĢ olmalıdır. Bu hesaplama projede kalıcı olarak kullanılacak ahĢap temelli 

elemanları kapsamaktadır. 
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4.3.2.5. Ġç mekan yaĢam kalitesi 

Ġç mekan yaĢam kalitesi ana kriteri yapının kapalı ortam çevresel kalitesini yükseltmek 

amacını taĢımaktadır. Ġç mekan yaĢam kalitesi kriteri ile ilgili ön koĢul ve krediler Çizelge 

4.10‟da belirtilmektedir (Sırkıntı 2012h, LEED). 

 

Çizelge 4.10. Ġç mekan yaĢam kalitesi kategorisinin ön koĢul ve kredileri 

Ġç Mekan YaĢam Kalitesi Puan:15 

Ön KoĢul 1 Belli düzeyde iç mekan hava kalitesi performansı Gerekli  

Ön KoĢul 2 Pasif içicilik kontrolü Gerekli 

Kredi 1 DıĢ hava dağıtım izleme 1 

Kredi 2 ArtırılmıĢ havalandırma 1 

Kredi 3.1 ĠnĢaat sırasında iç mekan hava kalitesi yönetim planı 1 

Kredi 3.2 Kullanım öncesi iç mekan hava kalitesi yönetim planı 1 

Kredi 4.1 DüĢük salınımlı malzemeler - yapıĢkan dolgu macun 1 

Kredi 4.2 DüĢük salınımlı malzemeler – sıva ve boya 1 

Kredi 4.3 DüĢük salınımlı malzemeler – döĢeme kaplaması  1 

Kredi 4.4 DüĢük salınımlı malzemeler – karma ahĢap ve agrifiber ürünler 1 

Kredi 5 Ġç mekan kimyasal ve kirletici madde kontrolü  1 

Kredi 6.1 Sistemlerin denetlenebilirliği- ıĢıklandırma 1 

Kredi 6.2 

Kredi 7.1 

Kredi 7.2 

Kredi 8.1 

Sistemlerin denetlenebilirliği – sıcaklık konforu 

Sıcaklık konforu - tasarım 

Sıcaklık konforu - doğrulama 

Gün ıĢığı ve manzara – gün ıĢığı 

     1 

     1 

     1 

     1 

Kredi 8.2 Gün ıĢığı ve manzara - manzara      1  
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Ön KoĢul 1 Belirli düzeyde iç mekan hava kalitesi performansı 

Ön koĢulda amaç, sağlıklı iç ortam hava kalitesini sağlamak için minimum iç ortam 

hava kalitesi standartları belirlemek ve uygulamaktır. Ön koĢulun sağlanabilmesi için; iç 

mekan hava kalitesinin ASHRAE 62.1-2007 standardının ilgili bölümlerinde öngörülen 

seviyelerde olması ve bu standarda göre iç mekanın havalandırılması gerekmektedir. 

ÖnkoĢul 2 Pasif içicilik kontrolü 

Yapı kullanıcılarını ve havalandırma sistemlerini sigara dumanı etkilerinden korumak 

amaçlanmaktadır. Ön koĢulun sağlanabilmesi için; bina içerisinde sigara yasağı uygulanması 

ve bina dıĢında sigara içme yerlerinin bina hava giriĢlerinden en az 35 ft (8m) uzakta olması 

ya da bütün arazi de sigara içme yasağı uygulanması gerekmektedir. Bina içerisinde sigara 

içilmesinin kabulü ancak özel havalandırmalı sigara odalarının yapımı ile mümkündür.  

Kredi 1 DıĢ hava dağıtım izleme 

Amaç, iç mekandaki havalandırma sisteminin verimi takip edilerek, kullanıcılara 

sağlıklı ve konforlu bir yaĢam alanı sağlamaktır. Bu kriterden puan alabilmek için; iç 

mekandaki hava kalitesinin planlanan oranlarda kalmasını sağlamak amaçlı gerekli yerlere 

izleme ve alarm sistemleri yerleĢtirilmelidir. CO2 sensörleri ile mekanik olarak havalandırılan 

alanlardaki CO2 miktarının artması durumunda taze hava takviyesi yapılmalıdır.  

Kredi 2 ArtırılmıĢ havalandırma 

Bina kullanıcılarının sağlığını, konforunu ve üretkenliğini artırmak için iç ortama 

minimum koĢulların üzerinde temiz hava giriĢinin sağlanması amaçlanmaktadır. Kriterden 

puan alabilmek için; mekanik havalandırmada ASHRAE 62.1-2007 standartlarında belirlenen 

minimum oranlara göre %30 daha fazla taze hava giriĢinin sağlanması gerekmektedir.  

Kredi 3.1 ĠnĢaat sırasında iç mekan hava kalitesi yönetim planı 

Amaç, inĢaat aĢamasında oluĢan hava kirliliğinden inĢaatta çalıĢanların ve 

kullanıcıların etkilenmesini önlemektir. Bu kriterden puan alabilmek için; inĢaat sırasında “Ġç 

Hava Kalitesi Planı” oluĢturulmalı ve uygulanmalıdır. Sahada depolanan malzeme toz,nem 

gibi olumsuz etkilerden korunmalı, havalandırma üniteleri kurularak ve hava filtresi 

kullanılmalı ve inĢat sonunda bu filtreler değiĢtirilmelidir.  
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Kredi 3.2 Kullanım öncesi iç mekan hava kalitesi yönetim planı 

Kredinin amacı, inĢaat sahasında oluĢan hava kirliliğinden inĢaatta çalıĢanların ve bina 

kullanıcılarının etkilenmesini önlemektir. Bu krediden puan alabilmek için inĢaat bitimi- 

yerleĢim öncesi zaman aralığında binaya taze hava filtreleriyle belirlenen miktarda taze hava 

verilmesi ve bu filtrelerin iĢlemden sonra değiĢtirilmesi gerekmektedir. Bina kullanılmaya 

baĢlamadan önce her ayrı havalandırma bölgesi için ayrı ayrı hava kalitesi testi yapılarak hava 

numuneleri alınmalı ve bütün kirleticiler hesaba katılmalıdır. 

Kredi 4.1/4.2/4.3/4.4 DüĢük salınımlı malzemeler yapıĢtırıcılar/boya ve 

kaplamalar/yer kaplamaları/kompozit ahĢap 

DüĢük salınımlı malzemeler kredisinin alt baĢlıklarının ortak amacı, iç ortamlarda 

kullanılan malzemelerden kaynaklı kirleticilerin inĢaatta çalıĢanlara ve bina kullanıcılarını 

vereceği zararı önlemektir.  

4.1 numaralı düĢük salınımlı malzemeler- yapıĢtırıcılar kredisinden puan alabilmek 

için iç ortamlarda kullanılan yapıĢtırıcıların içindeki Uçucu Organik Madde (VOC) içeriği 

belirtilen VOC değerlerinden daha az olmalı ve aerosol yapıĢtırıcıların VOC içeriğinin Green 

Seal Standard‟da belirtilen VOC değerlerinden az olması gerekmektedir.  

4.2 numaralı düĢük salınımlı malzemeler -  boya ve kaplamalar kredisinden puan 

alabilmek için; iç ortamlarda kullanılan boya ve kaplamaların VOC içeriğinin Green Seal 

Standard‟da belirtilen VOC değerinden az olması gerekmektedir. 

4.3 numaralı düĢük salınımlı malzemeler – yer kaplamaları kredisinden puan 

alabilmek için iç mekanlarda kullanılan yer kaplamalarının VOC içeriğinin belirtilen 

değerlerden az olması gerekmektedir.  

4.4 numaralı düĢük salınımlı malzemeler – kompozit ahĢap kredisinden puan 

alabilmek için ise iç mekanda kullanılan kompozit ve lifli yapıdaki ahĢap ürünlerinde 

kullanılan yapıĢtırıcıların formaldehit içermemesi gerekmektedir.  

Kredi 5 Ġç mekan kimyasal ve kirletici madde kontrolü 

Ġç ortamda bina kullanıcılarını, insan sağlığına zararlı parçacıklardan ve kimyasal 

maddelerden korumak amaçlanmaktadır. Bina giriĢlerine kalıcı paspas sistemlerinin 
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konulması veya kalıcı olmayan sistemlerde sık sık temizlenmesi gerekmektedir. Sağlığa 

zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu temizlik odası, garaj, tamirhane gibi ortamlar diğer 

ortamlardan ayrılmalı ve ortamda negatif hava basıncı uygulanarak hava sirkülasyonu 

sağlanmalıdır. Ayrıca tehlikeli atıklar için mümkünse yapının dıĢında uygun bir alanda çöp 

konteynırı bulundurulmalı ve atıklar ilgili sahalara gönderilmelidir. Ancak bu Ģartların 

sağlanması durumunda bu krediden puan alınabilmektedir.  

Kredi 6.1 Sistemlerin kontrol edilebilirliği – aydınlatma  

Amaç, bina kullanıcılarının aydınlatmayı kendi tercihleri doğrultusunda kontrol 

etmelerini sağlamaktır. Bunun için bina kullanıcılarının en az %90‟ı kendi tercihleri 

doğrultusunda aydınlatma ayarını yapabilmesini sağlanmak gerekmektedir.  

Kredi 6.2 Sistemlerin kontrol edilebilirliği – termal konfor 

Amaç, bina kullanıcılarının termal konfor ihtiyaçlarına göre ayarlamaların 

yapılabilmesini sağlamaktır. Bu krediden puan alınabilmesi için; bina kullanıcılarının en az 

%50‟si, termal konfor tercihine göre sistemde ayar yapabiliyor olmalıdır. Ortak alanlarda ise 

grubun tercihlerine göre ayarlanabilen sistemler kurulması gerekmektedir.  ASHRAE 55-2004 

Standardında belirtilen termal konfor koĢulları sağlanmalıdır.  

Kredi 7.1 Termal konfor – tasarım 

Bina içi uygun termal konfor koĢullarının sağlanarak bina kullanıcılarının 

memnuniyeti amaçlanmaktadır. Bina kullanıcılarının konforunu sağlamak ve dolayısıyla 

krediden puan alabilmek için HVAC sistemleri, ASHRAE 55-2004 Standardındaki termal 

konfor koĢullarına uygun olmalıdır.  

Kredi 7.2 Termal konfor – doğrulama  

Amaç, bina kullanımına baĢlandıktan sonra kullanıcıların konforunun test edilmesi ve 

gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bu krediden puan alabilmek için bina kullanımının 

baĢlangıcından itibaren 6-18 ay içerisinde, bina kullanıcılarının konforunu değerlendirmek 

üzere bir anket yapılması, anket sonucuna göre kullanıcı memnuniyetinin %80 oranında 

sağlanması, olumsuz sonuç alınması durumunda gerekli önlemlerin alınması, tekrar 

ölçümlerin yapılması ve HVAC sisteminde belirtilen koĢullara uygun olacak Ģekilde 

çalıĢtığını belirten izleme sistemi kurulması gerekmektedir.  
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Kredi 8.1 Gün ıĢığı ve manzara – gün ıĢığı 

Gün ıĢığı kriterinde amaç, bina kullanıcılarının gün ıĢığından yararlanmasını sağlamak 

ve kalıcı memnuniyeti sağlamaktır. Krediden puan alabilmek için bilgisayar simülasyonu, 

hesaplamalar veya gün ıĢığı ölçümü yapılarak istenen değerin sağlandığı ispat edilmelidir.  

Kredi 8.1 Gün ıĢığı ve manzara – manzara 

Manzara kriterinde bina kullanıcılarının dıĢarıyı görüĢ imkanının sağlanması ve 

kullanıcı memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bina kullanıcılarının %90‟ının 

oturdukları yerden 30-90inch (76-228 santimetre) yükseklikteki pencereden dıĢarıyı 

görebilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin plan kesit çizimleriyle duruma uygunluğunun 

belirtilmesi durumunda bu krediden puan alınabilmektedir.  

4.3.2.6. Tasarımda yenilik 

Tasarımda inovasyon (yenilik) kredisi, beĢ inovasyon kredisi ve LEED AP kullanılırsa 

artı bir kredi olarak hesaplanmıĢtır. Bu kriter örnek teĢkil eden performans uygulamalarının, 

inovasyonun ve sertifikalandırmanın teĢvik edilmesini amaçlamaktadır (Sırkıntı 2012ı, 

LEED). 

4.3.2.7.Yerel öncelik  

Yapının konumuna özgü konularda bazı kredilerde ek puan alınabilmektedir. Bu 

krediden alınabilecek en yüksek dört puan alınabilmektedir. 

4.3.3. LEED sertifika düzeyleri 

Projeler, LEED değerlendirme sistemlerinin kriterlerine göre yapılan puanlama 

sonucunda, Çizelge 4.11.‟de belirtildiği gibi, Sertifika, GümüĢ, Altın veya Platin sertifika 

almaya hak kazanırlar.  

 

 

 



70 
 

Çizelge 4.11.  LEED sertifika düzeyleri (LEEDf)  

Sistem Düzeyleri Puan % Logo 

Sertifikalı 40-49 
 

GümüĢ 50-59 
 

Altın 60-79 
 

Platin 80 ve üzeri 
 

 

4.3.4. LEED sertifikasyon süreci 

LEED değerlendirme süreci hedeflerin belirlendiği, tüm grupların katılımı ile 

gerçekleĢen ve “LEED Eco–Charette” adlı bir çalıĢma toplantısıyla baĢlatılır. Bu toplantıda 

hedeflenen LEED sertifika türünün belirlenmesi büyük önem taĢımaktadır. Proje ile ilgili 

kiĢilerin  (mal sahibi, geliĢtirici firma, tasarım ekibi, müteahhit firma vb.) bir araya geldiği 

ortak toplantılarda sürdürülebilir yaklaĢımların projeye nasıl entegre edilebileceği tartıĢılır. Bu 

tartıĢmalar sonucunda puan alınabilecek kriterlerin fizibilite çalıĢmaları ve sertifikasyon 

stratejileri belirlenir (Çelik 2016a, Moltay 2011). 

LEED hedeflerinin ve sertifikasyon stratejisinin projelerin ilerleyen aĢamalarında 

belirlemesi yüksek maliyetli çözümlere neden olmaktadır. Eco-Charette toplantıları tüm 

paydaĢların katılımıyla gerçekleĢtirilmekte olup en az iki gün sürmektedir. Bu toplantılarda 

LEED danıĢmanı sürdürülebilir konseptler konusunda yol gösterici olup gerekli durumlarda 

eğitim vermektedir. Toplantılar ile proje ortakları ve yatırımcı, kriterler konusunda ileriye 

dönük yapılacak çalıĢmalar ile görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur (Yaman 

2010, Moltay 2011a, Çelik 2016b). 

LEED sertifikasına yapının tasarım veya inĢaat sürecinin herhangi bir aĢamasında 

baĢvurulabilir ancak baĢvuru ne kadar erken yapılırsa, sertifika kriterlerinin projeye 

uygulanması ve dolayısıyla daha az maliyet ile yüksek puan alınması da o kadar mümkün 

olmaktadır. Proje hangi aĢamada olursa olsun baĢvurudan önce ilgili projenin LEED kriterleri 
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açısından önkoĢulları sağlayıp sağlayamadığının, sağlıyorsa kaç puan alınabileceğinin ve 

alınan puanın yatırımcının hedeflerini karĢılayıp karĢılamadığının belirlenmesi gerekmektedir.     

Süreç projenin USGBC‟ye kaydettirilmesiyle devam etmektedir.  Kayıt iĢlemi tasarım 

ekibi ya da LEED yetkili uzmanı (LEED-AP), LEED sertifikalandırma sürecinde 

koordinasyon ve danıĢmanlık hizmetleri vermektedir. LEED sertifikasyon sürecinde LEED 

danıĢmanı ile çalıĢmak ekstra puan kazandırmaktadır. Kaydın yapılabilmesi için projeye ait;  

 Tüm inĢaat kayıtları, 

 Mühendislik hesaplamaları, 

 Yapının enerji tüketimine dair yapılan modelleme doğrultusunda hazırlanan rapor, 

 Projenin çizim ve diyagramları, 

 Yazılı açıklamaları içeren dosya gerekmektedir (Çelik,2016c). 

Bu aĢamada yapının fonksiyonuna uygun olan LEED Ģeması seçilerek kayıt iĢlemi 

tamamlanmaktadır. Tasarım ve yapım olarak iki aĢamada gerçekleĢen süreç, gereken 

belgelerin internet ortamında sisteme yüklenmesiyle devam etmektedir. Sistem denetlemeden 

ziyade belgeleme esasına dayanır. Her sürüm için ortak olan 7 temel performans kriterinin 

gerektirdiği ön koĢulları sağlayabilen projeler için değerlendirme yapılabilmektedir. USGBC 

resmi internet sitesinde yer alan LEED 2009 sürümü için getirilen ön koĢullar:  

 Çevre yasalarına uygun olması, 

 Tam, sabit ve kalıcı bir yapı olması, 

 Kabul edilebilir bir arazi sınırı içinde yer alıyor olması, 

 Minimum taban alanı Ģartına uygunluğu sağlaması, 

 (LEED sertifikasına talip yapı alanının 93 m²den büyük olması Ģarttır.) 

 Minimum kullanıcı oranını sağlaması, 

 (USGBC FTE (Full Time Equivalent) olarak belirlediği bir değer çerçevesinde, 

binalarda bir senelik kullanıcı hesaplama yöntemi geliĢtirmiĢtir. Binanın bir sene içinde 

minimum FTE=1 oranını sağlaması gereklidir. ) 

 BeĢ yıl boyunca yapının enerji harcama verilerinin paylaĢımının taahhüt etmesi, 

USGBC tarafından belirlenmiĢ olan, arazi alanı oranına göre minimum bina oranı 

uygunluğunu sağlamasıdır. 

 (Bina taban alanı toplam arazi alanının %2 „sinden küçük olmamalıdır.) 
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Ön koĢulları sağlamak koĢuluyla, değerlendirmeye alınan projelere ait bilgiler yedi 

kriter bazında internet üzerinden sisteme girilir. USGBC tarafından incelenen dökümanların 

yetersiz ya da hatalı görülmesi durumunda, ek ya da düzeltme talepleri, projenin bulunduğu 

aĢamaya uygun olarak tasarım ya da yapım ekibine iletilir ve 15 gün içerisinde dökümanların 

giriĢi beklenir. Tüm bilgi aktarımının tamamlanmasıyla 6 aya varan denetimlerin sonucu proje 

ekibine ayrıntılı bir rapor halinde sunulur.  Yapı fonksiyonları için oluĢturulan tüm LEED 

sürümlerinin ortak yedi performans kriterinin değerlendirme içindeki ağırlık oranları 

farklılaĢmaktadır. Buna bağlı olarak, her sürüme ait kontrol listeleri özelleĢmektedir. 

Belirlenen kriterlerden alınan toplam puan, verilen puan aralıklarına göre değerlendirilir ve 

projenin sertifika düzeyi belirlenir (Odaman Kaya 2012e). 

Bayraktar ve Owens (2010), LEED sertifika sürecini; Program, Tasarım, Yapım ve 

Yapım sonrası aĢamaları olarak 4 aĢamada incelemiĢtir.  Bu süreçte ülkenin iklim, coğrafya, 

malzeme, enerji üretimi, kültürel ve hukuki altyapının farklılık gösterebileceğinin de göz 

önüne alınması gerekliliği üzerinde durmuĢtur. GBCI ile LEED Sertifika Süreci ġekil 4.6.‟da 

belirtilmiĢtir. 

 

ġekil 4.6. GBCI LEED Sertifika Süreci (Yellamraju 2011, Çelik 2016d) 
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Kayıt; Proje hedefleri tanımlandıktan LEED sisteminin projeye uygunluğu 

kararlaĢtırıldıktan sonra ilk aĢama LEED sertifikasyonu için www.gbci.org internet sitesi 

üzerinden çevrimiçi kayıt yaptırmaktır. Kayıt, LEED sertifikasyonu hedefinin belirtilmesi ile 

baĢlar. Kayıt aĢaması beraberinde LEED onayı alabilmek için gerekli hizmet araçları ve 

kaynak ihtiyacını getirir. Değerlendirme sistemine karar verildikten ve gerekli kayıt ücreti 

yatırıldıktan sonra proje USGBC‟nin internet sitesinde “LEED Online” baĢlığı altında 

çevrimiçi eriĢilebilir hale gelir. Bu aĢamadan itibaren proje ekibinin sağlayacağı belgeleme 

süreci baĢlar (Çelik 2016e, Selçuk 2010). 

BaĢvuru ve hazırlık süreci; Hedeflenen kredilerin belirlenmesi, gerekli hesaplamaların 

yapılması, projenin kredi gereksinimleri ve ön Ģartları sağladığını gösteren dökümanların 

derlenmesi bu aĢamada gerçekleĢtirilir. Bu dökümanlar LEED online üzerinden temin edilen 

kredi formları ile birlikte değerlendirme için GBCI‟a teslim edilir (USGBC, Çelik 2016f). 

BaĢvuru teslimi ve değerlendirme; Bir LEED Yeni Yapı (LEED-NC) projesi için 

baĢvuru tesliminde izlenebilecek iki yol bulunmaktadır. Bunlardan biricisi; tasarım ve yapım 

aĢaması dökümanlarının ayrı ayrı teslimi ve değerlendirilmesini gerektiren ayrı 

sertifikalamadır. Ġkincisi ise; tasarım ve yapım aĢaması dökümanlarının aynı anda teslimi ve 

değerlendirilmesini gerektiren bütün sertifikalamadır (USGBC, Çelik 2016g). 

Her iki durumda da, son değerlendirme ve sertifika puanlaması tüm dökümanların 

tesliminden sonra gerçekleĢir. Birinci yolun seçilmesi durumunda proje ekibi, kredilerin 

baĢarılabilme potansiyelini görmek, GBCI‟ın teknik desteği ve geri bildirimlerini almak gibi 

avantajlar sağlar. Böylece projede gerekli değiĢiklikler yapılabilir. Ġkinci yolun seçilmesi 

durumunda ise yapım iĢlemi tamamlanmıĢ olacağı için gerekli değiĢikliklerin yapılması 

olanağı ortadan kalkar (USGBC, Çelik 2016g). 

Ġtiraz hakkı; BaĢvurular birtakım nedenlerden dolayı değerlendirme sonucunda 

baĢarısız bulunursa proje ekibinin GBCI kararına itiraz etme hakkı doğar. Bu itirazın 25 iĢ 

günü içerisinde gerçekleĢtirilmesi ve her itiraz için belli bir miktar ödeme yapılması 

gerekmektedir (USGBC, Çelik 2016h). 

Sertifika; BaĢvuru ve değerlendirmelerin sonucunda, GBCI tarafından sertifika sonucu 

açıklanır. Proje ekibi, sonucu kabul etme veya itiraz etme hakkına sahiptir. Proje ekibi kararı 

kabul ederse, proje resmi olarak LEED Sertifikası alır. Proje sahibinin isteği doğrultusunda 

proje, Amerika Yüksek Enerji Performanslı Binalar veri tabanına kayıtlı ve sertifikalı binalar 

http://www.gbci.org/
http://www.usgbc.org/
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listesinde yer alabilir. Bir LEED projesinin tasarım süreci ġekil 4.7.‟de belirtilmektedir 

(USGBC, Çelik 2016ı). 

 

 

ġekil 4.7. YeĢil Bina Tasarım Süreci (USGBC) 

 

4.3.4.1. LEED sertifika sisteminin yönetimi ve yürütülmesi 

Türkiye‟de gün geçtikçe azalan küçük ölçekli yapı üretimi yerini çok büyük ölçekli 

projelere bırakmaktadır. GeliĢen büyük ölçekli projelerin sertifikalandırılması 

sürdürülebilirlik kavramının gündemde olduğu dönemde yapının reklamının yapılmasını da 

sağlamaktadır. Yatırımcıların projelerini sertifikalandırma isteklerini artık yerli firmalar 

karĢılamaktadır. LEED Sertifikasına tasarım aĢamasından karar verilmesi durumunda 

uygulamalarda büyük bir sorun ile karĢılaĢılmamaktadır. “BütünleĢik Proje Yönetimi” 

çerçevesinde tasarımcı mimarın, mühendislerin, yatırımcının ve diğer tüm disiplinlerin bir 

arada ortak çözümler üretmesi LEED sertifikası alma sürecinde baĢarıya götürecektir. 

Tasarım süreciyle baĢlayacak bir BütünleĢik Proje Yönetimi‟nde, bütün meslek 

disiplinlerinin iĢin baĢlangıcından itibaren ortak hareket etmesi gerekmektedir. Bu süreç ciddi 

bir mali yükümlülük gerektirir. Her aĢamadan önce konuyla ilgili bütün disiplinlerin en az iki 

hafta öncesinden konu ile ilgili workshop adı verilen ortak çalıĢmalar yürütmeleri 

gerekmektedir. Ancak inĢaat Ģirketleri bu ekstra zaman ve maliyet kaybını kabul etmek 
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istememektedirler. Bu nedenle “YeĢil Bina Proje Yönetimi” adlı yeni bir sektör oluĢmaya 

baĢlamıĢtır. Bir takım proje yönetimi ve danıĢmanlık firmaları yönlendirici olarak iĢin 

organize edilmesini ve yürütülmesini sağlamaktadır. YeĢil bina konusunda uzman ve proje 

yönetimi deneyimine sahip insanlardan oluĢan bu firmalar genelde mimardan ve mühendisten 

önce iĢveren ile toplantı yaparak, iĢverenin yatırım yapmayı yapının yeĢil olabilmesi için neler 

yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Firma ile yatırımcı ortak bir sözleĢme imzalarlar. 

SözleĢme kapsamında tüm yetki ve sorumluluk firmaya devredilmektedir. Devamında tüm 

disiplinlerin yer aldığı, fikir alıĢveriĢi yapıldığı workshoplar düzenlenmektedir. Tasarım, 

uygulama ve imalat aĢamalarında bu fikir üretme toplantıları sürekli tekrar edilmektedir. 

Ancak bu süreç, özellikle Türkiye gibi ülkelerde yatırımcı açısından maliyet ve zaman kaybı 

olarak değerlendirilmektedir  (Çelik 2016i, Bengü 2012d).  

LEED Sertifika sürecinin normal Ģartlar altında maliyete etkisi az olmakla beraber 

Türkiye‟de henüz fazla uygulanmamıĢ bazı özel yöntemleri beraberinde getiriyor olması 

dolayısı ile geç bir aĢamada yapım sürecine dahil olması maliyeti artıran sorunlara neden 

olmaktadır. Kararların tasarım aĢamasında verilmesi zaman ve iĢ kaybını önlemektedir 

(Bengü 2012e, Çelik 2016j). 

Sertifika süreci dahilinde ele alınan LEED kriterlerine yönelik kararların, proje 

sözleĢmeleri ile iliĢkilendirilmediği takdirde sorunlarla karĢılaĢıldığı gözlenmiĢtir. LEED 

sürecinin tasarım aĢamasında baĢlatılmasının sözleĢmeler için daha sağlıklı olacağı danıĢman 

firmaların ortak kanısıdır. LEED süreci ile ilgili yöntem, yaklaĢım ve kararların, proje ile 

iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. Böylece olası çıkabilecek yeni iĢ kalemleri ve beraberinde 

getireceği yeni iĢ yükü ile LEED süreçlerini ilgilendiren her türlü detaya ait bilginin 

sözleĢmelere dahil edilmesi sağlanmaktadır. Ġlerleyen süreçte ekipler ve disiplinler arasında 

oluĢabilecek çıkar çatıĢmalarını ve bunlardan dolayı oluĢabilecek zaman ve maliyet kaybını 

önlemektir (Bengü 2012f, Çelik 2016k). 

DanıĢmanlık firması, proje yönetimine dahil olduktan ve “Project Check” listesinin 

hazırlandığı ilk workshop uygulamasını gerçekleĢtirip, sertifika hedefini belirledikten sonra 

LEED sürecinin iĢ programını oluĢturmaktadır. Proje yönetim ekibi kendilerine sunulan bu iĢ 

programını tasarım süreci için hazırlanmıĢ olan iĢ programı ile karĢılaĢtırır. KarĢılaĢtırma 

sonrası, düzenlenen yeni bir workshop dahilinde verilen ortak kararlar doğrultusunda 

Ģekillendirilen ortak bir iĢ programı ile tasarım sürecine baĢlanır. Genelde iki haftalık 

süreçlerde workshoplar tekrar edilir. Mimari, elektrik ve mekanik ekip kararlarının ortak 
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yürütülmesine özen gösterilmektedir. Bu fikir yürütme çalıĢmalarının ortak bir platformda 

gerçekleĢtirilmesinde güçlükler yaĢandığı dile getirilmektedir. LEED sertifikası için her 

ekibin binanın tümünde uygulanacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olması çok büyük önem 

taĢımaktadır. Meslek gruplarından, binanın geneli hakkında bilgi sahibi olabilirken kendi 

disiplinlerinin uygulama alanında o yöntemlerle entegre olan en uygun sistemi 

geliĢtirebilmeleri beklenmektedir. Herhangi bir meslek disiplinin workshoplara geç katılması 

veya katılmaması durumunda ilerleyen aĢamalarda ilgili workshoptan alınan karar 

doğrultusunda fazladan iĢ yükü çıkması durumunda ekipler arasında anlaĢmazlıkların 

yaĢandığı gözlenmiĢtir (Bengü 2012g). 

Tasarım aĢamasındaki bu adımların tamamlanmasından sonra proje yönetimi inĢaat 

için uygulamaya yönelik iĢ programı çıkarır. DanıĢmanlık firması da uygulama evresine ait 

LEED sürecinin yeni iĢ programını düzenler. Akabinde ortak bir iĢ programı oluĢturulur ve 

uygulama sürecine baĢlanır. LEED tasarım aĢaması faaliyetleri Çizelge 4.12.‟de belirtilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.12. LEED Tasarım AĢaması Faaliyetleri (Çelik 2016j, Sırkıntı 2012i)  

AĢama Faaliyet 

ġematik Tasarım Adım 1: Kredi analizinin uygulanması 

Adım 2: YeĢil ürünlerin tanımlanması ve araĢtırılması 

Adım 3: Tasarımda yeĢil yapım ilkelerine yer verilmesi 

Adım 4: ġematik tasarım çizimlerinin gözden geçirilmesi   

Tasarım GeliĢtirme Adım 5: Kredi analizi ve çizimleri güncelleme 

Adım 6: ĠnĢaat aĢaması için hazırlanma 

Adım 7: Yapım yönetim politikaları geliĢtirme 

Adım 8:Tasarım geliĢtirme çizimlerini gözden geçirme  

ĠnĢaat Belgeleri Adım 9: Tasarım kredileri için belgeleme  

Adım 10: YeĢil Bina Sertifika Enstitüsü‟ne ibrazda bulunma 
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4.3.4.2. LEED sertifika sisteminin dökümantasyonu 

Dünya çapında bir çok ülkede yer alan LEED uzmanlarının ortak kanısı LEED 

sürecindeki dökümantasyonun en önemli noktalardan biri olduğu yönündedir. Genel kanı 

itibari LEED‟in ilk çıkan sürümlerinde dökümantasyon dolayısı ile ciddi süre kayıplarına 

neden olduğu dile getirilmiĢtir. Ancak LEED‟in geliĢen sürümleri ile dökümantasyon 

sürecinin çok hızlanmıĢ olduğu da yine genel bir ortak kabul olarak ortaya konmaktadır. Bu 

geliĢme de sürekli güncellenen „LEED Online‟ büyük rol oynamaktadır. LEED 

dökümantasyon sürecinde ilk hazırlanması gereken doküman, proje sahibinin ihtiyaçlarının 

belirlendiği Owner‟s Projeckt Requirements (QPR) dökümanıdır. Ġlerleyen süreçte puan 

alınması hedeflenen LEED kriterleri QPR dökümanında yer almalı ve proje ekibine yol 

göstermektedir. Doküman gerektiği takdirde revize edilebilmektedir (Bengü 2012h). 

USGBC, Sertifika sürecinde LEED‟in her bir kredi kategorisine ait belli bir 

dökümantasyon yöntemi ve formatı belirlemiĢtir. USGBC tarafından, her bir kategoriye ait 

talep edilen dökümanlar o kategorinin uygulama alanı ile ilgili olarak tasarım ve uygulama 

süreçlerinde ayrı etaplarda USGBC‟ye sunulabilmektedir. Süreç ile ilgili dökümantasyonun 

nihai olarak, uygulama sonunda teslimine de imkan tanınmaktadır. Ancak süreç sonunda 

yapılan teslim, sürece paralel giden dökümantasyona kıyas ile sorunlara neden olabilmektedir. 

USGBC‟nin revizyon ya da daha detaylı doküman talebinde bulunması gibi durumlarda 

sertifika süreci gecikebilmektedir (Bengü, 2012i). 

Dökümantasyon süreci, „LEED Online‟ üzerinde, yetkili kılınan bir proje yürütücüsü 

tarafından, projenin kaydının yapılmasını takiben, “Minimum Gereklilikler” olarak 

USGBC‟nin her projede kesin uyulması gerekli Ģartlar olarak belirlediği Ģartların elektronik 

ortam üzerinden bu kuruma beyan edilmesi ile baĢlar. 

Bu Ģartları ispatlayan dökümanların USGBC‟ye beyan edilmesi zorunludur. Ancak bu 

beyanın kabulünden sonra sertifikanın uygulama sürecine baĢlanabilir. LEED sertifika 

sisteminin temlinde yer alan yedi alt kategorinin altında (bkz. “Sürdürülebilir Araziler”, “Su 

verimliliği” vb.) elli altı alt kredi oluĢturulmuĢtur. “Proje Check” listesinin hazırlanarak, proje 

sertifika hedefinin belirlenmesi sürecinde bu elli altı krediden gerekli puanı sağlamaya uygun 

olanları seçilerek uygulamaya geçilir. Checklist‟ler proje ile geliĢen ve değiĢen dökümanlar 

olup, alınması hedeflenen puanların ve proje paydaĢlarının hangi kriterden sorumlu 

olduklarını bir bakıĢta görmelerini sağlamaktadır. LEED Sertifika sistemlerinin ilk beĢ 
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kategorisinde, elli altı kredi haricinde, bir takım ön koĢullar yer almaktadır (Moltay 2011b , 

Bengü 2012j). 

USGBC, tüm kredi ve ön koĢullar içi belli bir dökümantasyon gerekliliği belirlemiĢtir. 

Bu gerekliliklerin hepsi LEED sertifika kılavuzunda detaylı olarak tüm prosedürleri ile 

belirtilmektedir. Ancak, öncelikle sertifika hakkının alınabilmesi için “Minimum 

Gereklilikler” sonrasında ön koĢul kredilerinin sağlanması ve bunlara ait yöntemlerin beyan 

edilmesi zorunludur (Bengü 2012k). 

LEED Sertifika Süreci, süreç baĢlangıcında belirlenen sertifika tipi (Sertifikalı, 

GümüĢ, Altın, Platin) hedefi doğrultusunda yürütülmesi planlanan kredi kategorilerinin 

hepsinde, USGBC tarafından belirlenmiĢ ve detaylandırılmıĢ bir takım dökümanların beyan 

edilmesi zorunludur (Bengü,2012l). 

4.3.4.3. LEED sertifika sisteminin inĢaat aĢaması 

Sürecin son aĢamasıdır. YeĢil inĢaat, ilke, uygulama ve prosedürlerinin yerine 

getirildiği yapım aĢamasında yeĢil malzeme tedariki, yeĢil yapım ilke ve önlemlerinin 

uygulanması, devreye alma sistemleri oluĢturulması ve bilgilerin kaydedilmesi bu aĢamada 

yerine getirilmesi gereken faaliyetlerdendir. Tasarım aĢamasında ortaya konulan tasarım, 

çizim ve gözden geçirmeleriyle ilgili geri dönüĢ ve değerlendirmeleri beklemeden inĢaat 

yapımına baĢlanabilir. ĠnĢaat aĢamasında baĢlangıç/bilgilendirme toplantıları, yapım 

aĢamasının izlenmesi ve belgelerin gözden geçirilmesi için YeĢil Bina Enstitüsü (YBSE)‟ne 

ibraz edilmelidir. LEED sertifikasyon sürecinin yapım aĢaması 5 adımdan oluĢmaktadır. Bu 

aĢamalar Çizelge 4.13.‟de belirtilmektedir. 

 

Çizelge 4.13. ĠnĢaat aĢamasında LEED akıĢ süreci (Sırkıntı 2012j) 

Adım 1 1.1 Toplantı tutanakları oluĢturma 

1.2 Toplantı idaresi 

Adım 2 2.1 ĠnĢaat süreci raporlama formlarını tamamlama 

2.2 Formların gözden geçirilmesi 

2.3 Süreç değerlendirme toplantılarının organize edilmesi 

Adım 3 3.1 Kredi dökümantasyonlarının tamamlanması 
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 3.2 Tasarım kredi dökümantasyonlarının güncellenmesi 

Adım 4 4.1 Belgelerin ve çevrimiçi kredi formlarının gözden geçirilmesi 

4.2 Yapım aĢamasının organizasyonu ve koordinasyon toplantılları 

Adım 5 5.1 ĠnĢaatın gözden geçirilmesi için kredi ibrazı 

5.2 YBSE‟ne yanıt verme ve yorumları değerlendirme 

5.3 ĠnĢaat gözden geçirmelerinin kabulü veya temyizi 

5.4 LEED sertifikasyonunu sergileyecek malzeme sipariĢi 

 

BaĢlangıç/ bilgilendirme toplantısı; Uygulamaya baĢlamadan önce, mal sahibi, ana 

yüklenici, alt yükleniciler, inĢaat yöneticilerinin ve mümkünse devreye alma yetkilisinin 

katılımıyla bir LEED bilgilendirme toplantısı yapılması gerekmektedir. Toplantının amacı; 

yüklenici ve alt yüklenicilere LEED sisteminin projeden beklentilerini tanıtmak ve bu sisteme 

aĢina etmektir. (Bayraktar ve Owens 2010b, Yellamraju 2011, Çelik 2016k) 

 ĠnĢaat yönetimi, 

 Ġç mekan hava kalitesi yönetim planı, 

 Alt yüklenici sorumlulukları, 

 Malzeme ve ürün tedariki ve kullanımı, 

 Belgelendirme iĢlemiyle ilgili gereklilikler konularının özelikle üzerinde durulması 

tavsiye edilir.  

Kredi uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi; Bu adımın amacı, hedeflenen LEED 

kredilerine ulaĢılması için LEED kredi belgelendirme ve uygulamaların gözden 

geçirilmesidir. Bu aĢamada ana yükleniciye düĢen sorumluluklar; alt yüklenicilerden bilgi 

toplamak, elde edilen bilgiler ıĢığında ilerleme raporlarını hazırlamak ve ibraz etmek olarak 

sıralanmaktadır. 

YBSE‟ye Belge Hazırlama; Bu aĢamada inĢaat sonrası tüm belgelerin hazırlanması ve 

tamamlanması gerekmektedir. Hazır hale getirilen belgeler değerlendirilmek üzere YeĢil Bina 

Enstitüsü‟ne gönderilir.  
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Ġbraz Öncesi Gözden Geçirme; Bu aĢama LEED proje yöneticisi tarafından 

yönetilmelidir. Amaç, tasarım ve yapım kredi belgelerindeki tüm bilgilerin kredi gereklilikleri 

ile uyum gösterecek Ģekilde düzenlenmesidir. 

Belgelerin ibrazı; Son adımda kredi belgeleri YBSE‟ye ibraz edilerek inĢaat 

aĢamasındaki sertifika süreci tamamlanmıĢ olur (Çelik 2016l). 
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ġekil 4.8. LEED proje yönetim süreci (Yellamraju, 2011) 
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4.4.  BREEAM 

BRE (Building Establishment / Yapı AraĢtırma Kurumu) Ġngiltere‟de faaliyet 

gösteren, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında uzmanlık sunan, bağımsız ve tarafsız, 

dünyanın önde gelen danıĢmanlık, eğitim, test ve sertifikasyon kurumudur (BRE 2011). BRE, 

çevresel politikaların sürekli güncellenmesi ve yerel koĢullara adaptasyonunun gerekliliğine 

dikkat çekmektedir. BREEAM (Building Research Establishment‟s Environmental 

Assessment Method / Yapı AraĢtırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu), Ġngiltere‟de 

Yapı AraĢtırma Kurumu (BRE) tarafından geliĢtirilerek, 1990 yılında uygulamaya geçirilen 

ölçütlere dayalı değerlendirme sistemlerinin ilk ve en uzun süreli örneğidir. Sürdürülebilir 

kalkınmanın en geniĢ kapsamlı öğesi olan çevresel kalkınmanın önemi kurumun BREEAM‟i 

oluĢtururken çıkıĢ noktası olmuĢtur. BREEAM yalnız kurum tarafından değil aynı zamanda 

Ġngiliz Hükümeti ve iĢadamları tarafından da desteklenmektedir (Sev ve Canbay 2009c).  

BREEAM‟in hedefi; 

 Yapıların çevre üzerindeki yaĢam döngü etkilerini azaltmak, 

 Yapıların çevresel faydalara göre tanımlamasını sağlamak, 

 Yapılar için güvenilir, çevresel etiketler oluĢturmak, 

 Mevcut standartların üzerinde binalar yapmak, 

 Piyasayı yapıların çevreye olumsuz etkilerini minimize edecek yaratıcı çözümler 

üretmeye teĢvik etmek, 

 Sürdürülebilir yapılara olan talebi artırmak, 

 Ġlgili kiĢi ve kurumların bu konuda daha bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır 

(BREEAM)  

BREEAM yapıların sertifikalandırılması konusunda Dünya genelinde 110.000‟ den 

fazla projede uygulanmıĢ en yaygın ölçütlere göre değerlendirme araçlarından biridir. Dünya 

genelinde Ģimdiye kadar 714.000 yapı BREEAM sertifikası almak üzere kayıt yaptırmıĢ ve 

116.000 bina sertifikalandırılmıĢ, 1.000.000‟dan fazla proje ise sisteme kayıt edilmiĢtir. 

Ġngiltere dıĢındaki ülkelerde yapılacak değerlendirmeler için BREEAM International, 

(Türkiye‟yi de kapsamına alan) BREEAM Europe ve körfez bölgesindeki ülkeler için 

BREEAM Gulf geliĢtirilmiĢtir (Sev ve Canbay 2009c).  
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4.4.1. BREEAM sertifika kategorileri 

Günümüzde farklı ülke ve bölgelere özel BREEAM sürümleri bulunmaktadır. Bu 

sürümlerde ofis yapıları, ekolojik konutlar, apartmanlar, okullar, alıĢveriĢ merkezleri, yurtlar, 

bakımevleri, endüstri yapıları, adalet sarayları, hastaneler, yurtlar ve hapishane binaları gibi 

yapılar değerlendirilmekte olup, mevcut yapılar sürümü üzerinde de çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra BREEAM‟in uyarlanabilir değerlendirme sisteminde otel, laboratuar ve 

üniversite yapıları gibi genel kategorilerin dıĢında kalan yapılar da değerlendirilir. Yeni 

yapılar da metodun değerlendirme kapsamındadır. Yeni yapılara ek olarak mevcut yapıların 

büyük çaplı yenilemeleri, mevcut yapıya ek yapılan binalar, yeni bina ile mevcut yapının 

birleĢimi, karma kullanımlı binaların bir kısmı veya yenilenen kısım ve mevcut binanın ince 

yapı donatıları sertifika sistemine dahil edilebilmektedir. Adı geçen yapı türlerinin dıĢındaki 

yapılar için, talep üzerine kurum tarafından BREEAM Bespoke (SipariĢ) hazırlanmakta ve 

değerlendirme kriterleri yapı türüne özgü olarak belirlenmektedir. Oteller, tatil kompleksleri, 

laboratuarlar gibi karma iĢlevli yapılar bu sürüm altında değerlendirmeye alınmaktadır (Sev 

ve Canbay 2009d, BREEAM).   

BREEAM sertifika kategorileri; 

 BREEAM Mahkeme Salonları (BREEAM Courts) 

 BREEAM Konutlar (The Code for Sustainable Homes veya eski adıyla BREEAM 

Ecohomes)  

 BREEAM Mevcut Konutlar (BREEAM EcohomesXB) 

 BREEAM Konut Tadilatları (BREEAM Domestic Refurbishment) 

 BREEAM Toplu konutlar (BREEAM Multi-residential) 

 BREEAM Sağlık Binaları (BREEAM Healthcare) 

 BREEAM Endüstriyel binalar (BREEAM Industrial) 

 BREEAM Hapishaneler (BREEAM Prisons) 

 BREEAM Ofisler (BREEAM Offices) 

 BREEAM SatıĢ merkezleri (BREEAM Retail) 

 BREEAM Eğitim binaları (BREEAM Education) 

 BREEAM Bölgeler (BREEAM Communities)  

 BREEAM Kullanımda olan binalar (BREEAM In-Use) 

 BREEAM Uluslararası (BREEAM International) 
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 BREEAM Diğer binalar (BREEAM Other Buildings)  

 

4.4.2. BREEAM değerlendirme kriterleri 

BREEAM kapsamında, yapıların çevresel performansını ölçmek ve değerlendirmek 

amacıyla 10 performans kriteri belirlenmiĢtir. Sistemdeki her kategorinin belirli bir yüzdesi ve 

buna bağlı olarak belirlenen ağırlık katsayısı vardır. BREEAM Sertifikasyon sistemini 

oluĢturan kriterler;  

1. Yönetim (Management) 

2. Sağlık (Health & Wellbeing) 

3. Enerji (Energy) 

4. TaĢıma (Transport) 

5. Su (Water) 

6. Malzemeler (Materials) 

7.  Atık (Waste) 

8. Arazi kullanımı ve Ekoloji (Land use & Ecology) 

9. Kirlilik (Pollution) 

10 Yenilik (Innovation) olarak sıralanmaktadır.  

Kriterler ve puan ağırlıkları yüzdeleri ġekil 4.9.‟de ve kriterlerden kazanılabilecek 

maksimum puanlar Çizelge 4.14.‟de belirtilmektedir.  
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ġekil 4.9. BREEAM Sertifikası kriter ve puan ağırlıkları yüzdesi 

 

Çizelge.4.14. BREEAM Kriterleri, kazanılan maksimum puanlar ve yüzde oranları 

(BREEAM) 

Kriterler 
Elde Edilen 

Puan 

Toplam Puan Kategori Ağırlığı Kategori 

Skoru 

Yönetim 
10 22 0,12 %5,45 

Sağlık 
8 10 0,15 %12 

Enerji  
16 30 0,19 %10,13 

UlaĢım 
5 9 0,08 %4,44 

Su 
5 9 0,06 %3,33 

Malzemeler  
6 12 0,125 %6,25 

Atık 
3 7 0,075 %3,21 

Arazi kullanımı ve 

Ekoloji 

5 10 0,10 %5 

Kirlilik 
5 13 0,10 %3,85 

11%

14%

17%

7%6%
11%

7%

9%

9%
9%

Yönetim Sağlık Enerji 

TaĢıma Su Malzemeler 

Atık Arazi Kullanımı ve Ekoloji Kirlilik

Yenilik
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Yenilik (Ġlave) 
2 10 + 0,10 %2 

Toplam BREEAM 

Skoru 

   

%55,66 

BREEAM 

Derecesi 

  ÇOK ĠYĠ 

 

4.4.2.1. Yönetim 

Yönetim kriteri gerek Ģantiye yönetimi, gerekse binanın kullanım süreçlerinin 

yönetimini kapsamaktadır (Tuna 2005). Bir yapının kullanımına baĢladıktan sonra iĢletme, 

bakım ve kontrol süreçlerinin düzgün iĢlemesi binanın performansı açısından önemlidir. Bu 

sebeple yönetimin değerlendirme kriterleri arasında mutlak bir yeri olmuĢtur (Odaman Kaya 

2012f, BREEAM). Çizelge 4.15.„te yönetim kriterinin alt baĢlıkları belirtilmektedir. 

 

Çizelge 4.15. BREEAM yönetim kategorisi kredileri (BREEAM) 

Yönetim Puan 

Man 01 Sürdürülebilir üretim 8 

Man 02 ĠnĢaat uygulamalarındaki sorumluluklar 2 

Man 03 ĠnĢaat alanı etkileri  5 

Man 04 PaydaĢların katılımı 4 

Man 05 YaĢam döngüsü maliyeti ve hizmet ömrünün planlanması 3 

 

Man 01 sürdürülebilir üretim 

Kriterin amacı; sürdürülebilirlik ve fonksiyonelliğin sağlanmasıdır. Kriter kapsamında 

yapım, devir teslim ve bakım konuları ele alınmaktadır. Krediden puan alabilmek için; proje 

kapsamında termogrofik çalıĢmalar yapılarak, yalıtım planı oluĢturulur. Yalıtımın uygulama 

proje ile örtüĢmesi gerekmektedir. Ayrıca havalandırma, bina yönetim sistemi, soğuk depo ve 
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yenilenebilir enerji kaynakları gibi hizmetlerin iĢletiminin devreye alınması ve kontrolü için 

bir uzman belirlenerek tasarım aĢamasından binanın devir teslimine kadar iĢletim 

gerekliliklerini yönetmesi gerekmektedir. Bakım konusunda ise bina kullanımından en fazla 

12 ay sonra gerekliliklerin hepsinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında 

sistemlerin test edilmesi ve kullanıcılar ile görüĢülmesi gerekmektedir.  

Man 02 ĠnĢaat uygulamalarındaki sorumluluklar 

Kriter ile çevreye duyarlı, hesap verebilir Ģantiye yönetimi hedeflenmektedir. Daha 

önceden belirlenen uyum kriterlerine ana yüklenici ve diğer yüklenicilerin uyması 

gerekmektedir.  

Man 03 ĠnĢaat alanı etkileri 

Kriterin amacı; enerji tüketimi, kaynak kullanımı ve kirliliği açısından Ģantiyelerin 

çevreye duyarlı bir Ģekilde yönetilmesidir. Krediden puan alabilmek için; alana ulaĢım ve 

nakliyat sırasında ortaya çıkacak CO2 miktarının, alanda tüketilen enerjinin, su tüketimine ait 

verilerin kayıt altında tutulması ve bu konuda hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 

ana yüklenicinin çevreye duyarlı malzeme kullanması, projede ahĢap kullanılması durumunda 

ahĢapların kurallara uygun, en az %80‟inin çevre dostu ahĢap olarak belirtilmesi ve atıkların 

nakliyelerini kontrol edilmesi gerekmektedir. ġantiye yönetimi kapsamında çevre yönetim 

planı yapılarak bu sisteme uyulması puan kazandırmaktadır. 

Man 04 PaydaĢların katılımı 

Kriterin amacı, kullanıcılar ve diğer paydaĢların ortak taleplerinin istiĢare edilmesi ve 

sonucunda iĢlevsel binalar ortaya çıkarmaktır. Proje süreci boyunca bütün paydaĢların 

gidiĢattan haberdar olması gerekmektedir. Binanın çevresel etkilerini ve iĢletimini açıklayan 

basit bir bina kullanıcı rehberi hazırlanması ve yerleĢimden sonra kullanıcılardan geri bildirim 

alınması ile kriterden puan alınabilmektedir.  

Man 05 YaĢam döngüsü maliyeti ve hizmet ömrünün planlanması 

Kriter; yapının tüm yaĢam döngüsü süresince ortaya çıkacak maliyetini ve hizmet 

ömrünün planlanmasını amaçlamaktadır. LCA( YaĢam Döngü Analizi) yapılması, yapının 

hizmet ömrü tahminleri ve bakım etkilerini kapsayan fizibilite çalıĢması yapılması ve bu 
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çalıĢmaların sonuçlarının Ģartnamelere aktarılması ve Ģartnamelere göre iĢleyiĢin sürmesi 

gerekmektedir.   

4.4.2.2. Sağlık ve konfor 

Sağlık ve konfor kriteri insan sağlığını, yapı kullanıcılarının konforunu artırma 

yönündeki tasarımları teĢvik etmek ve ödüllendirmeyi amaçlamaktadır (Tuna 2005). Yapı 

kullanıcılarının yeterli oranda gün ıĢığı alacakları Ģekilde tasarım yapılması, yüksek frekanslı 

aydınlatma sağlayarak floresan aydınlatmanın neden olduğu ıĢık titreĢimlerinden kaynaklı 

sağlık problemlerinin azaltılması, doğal havalandırmanın sağlanması, ısıl konforu sağlamak 

için ısıl modelleme araçlarının kullanılması gibi faaliyetler artı puan kazandırmaktadır. 

Çizelge 4.16‟da sağlık ve konfor kriterinin alt baĢlıkları belirtilmektedir (BREEAM). 

 

Çizelge 4.16. BREEAM sağlık ve konfor kategorisi kredileri 

Sağlık ve Konfor Puan 

Hea 01 Görsel konfor DeğiĢken 

Hea 02 Ġç hava kalitesi DeğiĢken 

Hea 03 Termal konfor 2 

Hea 04 Su kalitesi 1 

Hea 05 Akustik performans DeğiĢken 

Hea 06 Kullanıcı sağlık ve güvenliği 2 

 

HEA 01 Görsel konfor 

Kriterin amacı, kullanıcılarına yeterli ve dengeli gün ıĢığı konforunu sağlamaktır. Bu 

kriterden puan alabilmek için, kullanıcıların gün ıĢığından faydalanmasını sağlamak, 

kamaĢma kontrolü ile değerlendirilen alandaki parıltı ile ilgili problemleri en aza indirmek, 

dıĢ mekan görüĢ alanını değerlendirerek kullanıcının çevresini görüp daha verimli vakit 

geçirmesini sağlamak, iç ve dıĢ aydınlatma hesaplamaları ile iĢlevine göre farklı aydınlatma 

zonları oluĢturmak gerekmektedir.  
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HEA 02 Ġç mekan hava kalitesi 

Kriterin amacı, olumsuz iç hava kalitesinden kaynaklanan sağlık sorunlarını 

engellemektir Ġç hava kalitesinin sağlanması, kirlilik kaynağının ortadan kaldırılması, 

kontrolü ve iç hava kalitesinin üçüncü boyuttaki test ve analizi ile sağlanmaktadır. Ġç 

mekandaki taze hava oranının ulusal geçerli yöntemler ile sağlanması Ģart koĢulmaktadır. 

Ayrıca boya ve verniklerde yer alan uçucu organik bileĢenler ile ilgili gereklilikler sağlanmalı, 

ortamdaki hava kirliliğinin test edilmesi ve ölçülmesi ve doğal havalandırma stratejisi ile 

ortama taze hava alınmasının sağlanması gerekmektedir.  

HEA 03 Termal konfor 

Kriterin amacı, tasarım araçları kullanılarak kullanıcıya göre termal konfor 

sağlamaktır. CIBSE Çevresel Tasarım Kılavuzu veya ilgili bir standarda uygun olup olmadığı 

belirlenmeli ve TOR (Time Out of Range)‟un kabul ettiği limitler arasında olmasıdır. TOR 

binanın değerlendirilen alanlarındaki ölçüm ya da simülasyon/modelleme ile saptanan, kabul 

edilebilir sıcaklık oranının, kullanım süresi boyunca, sıcaklık zaman ölçüsüdür. Bu kriterden 

puan alabilmek için ayrıca binadaki zonların nasıl ısıtılıp soğutulacağının belirlenmesi, 

kullanıcıların binadaki sistemi ne Ģekilde kullanacağı hakkında bilgilendirilmesi, önerilen 

sistemlerin birbiriyle etkileĢiminin termal konforu nasıl etkileyeceğinin hesaplanması 

gerekmektedir.  

Hea 04 Su kalitesi 

Kriterin amacı, bina hizmetlerinde su kirliliği riskini en aza indirmek, kullanıcılar için 

temiz ve taze su kaynakları sağlamaktır.  

Hea 05 Akustik performans 

Kriterin amacı, kullanım amacına göre belirlenmiĢ akustik performansın sağlanması ve 

kapalı ortamlarda gürültü düzeyinin aĢılmaması için standartlar belirlenmesidir. Kriterden 

puan alabilmek için ayrıca akustik olarak özel tasarlanması gereken alanlar ile diğer alanlar 

arasında ses izolasyonunun yapılması gerekmektedir.  
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Hea 06 Kullanıcı sağlık ve güvenliği 

Amaç, binaya güvenli eriĢimi ve bina içinde güvenli kullanımı teĢvik ederek 

kullanıcıların emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Yayalar, bisikletliler, araçlar kısaca her 

kullanıcı düĢünülerek gerek aydınlatma ile gerek yol bağlantıları ile alana güvenli eriĢimin 

sağlanması, kalifiye bir güvenlik uzmanının da görüĢü alınarak güvenlik çözümleri 

belirlenmesi gerekmektedir.  

4.4.2.3. Enerji 

Enerji kriteri, projenin iĢletiminden ve inĢasından doğan CO2 toplam emisyonlarını 

düĢük enerjili aydınlatma, ölçülebilen sistemler ve baĢarılı bir enerji yönetimi ile en aza 

indirgemeyi amaçlamaktadır. Çizelge 4.17.‟de enerji kriterinin alt baĢlıkları belirtilmektedir 

(BREEAM). 

 

Çizelge 4.17. BREEAM enerji kategorisi kredileri 

Enerji Puan 

Ene 01 CO2 emisyonlarının azalımı  15 

Ene 02 Enerji takibi DeğiĢken 

Ene 03 Enerji verimli dıĢ aydınlatmalar 1 

Ene 04 DüĢük ve sıfır karbon teknolojileri 5 

Ene 05 Enerji verimli soğuk depolama 2 

Ene 06 Enerji verimli sirkülsyon sistemleri 2 

Ene 07 Enerji verimli laboratuvar sistemleri DeğiĢken 

Ene 08 Enerji verimli ekipmanlar 2 

Ene 09 Kurutma alanı 1 
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Ene 01 CO2 emisyonlarının azaltılması 

Kriterin amacı, fazla enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltmaktır. BREEAM Ene 

01 hesaplama aracı ile, binanın iĢletimsel enerji ihtiyacı, enerji tüketimi ve toplam CO2 

emisyonu hesaplanır ve iyileĢtirilmeye gidilir. Bu hesaplamalar BREEAM raporuna iĢlenir ve 

bina enerji performansı verilen tasarım ekibi tarafından ulusal hesaplama yöntemine uygun 

olan enerji modelinden elde edilir.  

Ene 02 Enerji kontrolü 

Kriterin amacı, enerji tüketimini izleyebilmek için enerji sayaçlarının kurulmasını 

sağlamaktır. Mekan ısıtması, evsel sıcak su, nemlendirme, soğutma, aydınlatma gibi tüm 

enerji alt-ölçüm sayaçları sistemlerin Bina Yönetim Sistemine (BMS) bağlanarak enerji 

tüketimini ölçebilmeleri için darbe sinyali çıkıĢlı olmalıdır.  

Ene 03 Enerji verimli dıĢ aydınlatmalar 

Kriterin amacı, dıĢ alanlarda enerji verimli aydınlatma elemanlarının tanınması ve 

kullanılmasını sağlamaktır. Gündüz saatlerinde gereksiz enerji tüketimini engellemek için, dıĢ 

mekanda kullanılan aydınlatma elemanlarının zaman ayarlı Ģalter veya gün ıĢığı sensörü ile 

kontrol altında tutulması gerekmektedir. Ayrıca aydınlatma elemanlarının, BREEAM 

tarafından belirlenmiĢ aydınlatma donatılarındaki geriverim endeksi sınırlarına uyması 

gerekmektedir.  

Ene 04 DüĢük ve sıfır karbon teknolojileri 

Kriterin amacı, binalarda enerji talebinin önemli bir kısmını, karbon emisyonları ve 

atmosfer kirliliğini azaltmak için yerel enerji üretimini teĢvik ederek yenilenebilir 

kaynaklardan sağlamaktır. Fizibilite çalıĢmalarının yapılması, çalıĢmaya göre enerji 

teknolojisi önerileri yapılması gerekmektedir.  Böylece CO2 emisyonlarının azaltılması 

sağlanır.  

Ene 05 Enerji verimli soğuk depolama 

Kriterin amacı, CO2 emisyonunu azaltmak amacıyla enerji verimli soğuk oda 

sistemlerinin kullanılmasını teĢvik etmektir.  
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Ene 06 Enerji verimli sirkülasyon sistemleri  

Kriterin amacı, asansör ve yürüyen merdiven gibi enerji verimli sirkülasyon 

sistemlerinin özelliklerinin belirlenmesi ve kullanımının teĢvik edilmesidir. Sistemler taĢıma 

ihtiyaç analizi ve tasarım ekibinin öngörüsüyle ihtiyaca ve amacına uygun Ģekilde 

planlanmalıdır.  Ayrıca enerji performansları hesaplanarak malzeme ve çalıĢma sistemleri 

belirlenmelidir.  

Ene 07 Enerji verimli laboratuar sistemleri 

Kriterin amacı; laboratuar alanlarındaki çeker ocakların, iĢletimsel enerji tüketimini 

minimuma indirmektir. Tasarım ekibi tarafından enerji verimli stratejiler geliĢtirilmelidir.  

Ene 08 Enerji verimli ekipmanlar  

Kriterin amacı, enerji kazanımının sağlanması için en iyi performans ve enerji verimli 

ekipman temin edilmesini sağlamaktır. Yüzme havuzları, ortak çamaĢırlık, beyaz eĢyaların 

niteliği vb. için belirlenen gereklilik ve standartlara uyması gerekmektedir.  

Ene 09 Kurutma alanı 

Amaç; kıyafetlerin kurutulması için daha az enerji harcanmasını sağlamaktır. Kurutma 

alanının seçiminde alanın havalandırılması ve baĢka bir kullanımla ortak alandaysa 

kullanımların birbirini engellememesi gerekmektedir.  

4.4.2.4. UlaĢım  

UlaĢım kriteri, yapıya ulaĢım sırasında oluĢan CO2 toplam emisyonunu azaltmak 

amaçlamaktadır. Çizelge 4.18‟de ulaĢım kriterinin alt baĢlıkları belirtilmektedir (BREEAM). 

 

Çizelge 4.18. BREEAM ulaĢım kategorisi kredileri 

UlaĢım Puan 

Tra  01 Toplu taĢıma eriĢilebilirlik 8 

Tra  02 Hizmet tesislerine yakınlık DeğiĢken 

Tra  03 Bisiklet sürücüleri için olanaklar DeğiĢken 
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Tra  04 Maksimum araç park kapasitesi DeğiĢken 

Tra  05 UlaĢım planı 1 

 

Tra 01 Toplu ulaĢıma eriĢilebilirlik 

Kriterin amacı, toplu taĢıma eriĢimi kolaylaĢtırarak toplu taĢıma kullanımını teĢvik 

etmek böylece trafik sıkıĢıklığını ve kirliliği azaltmaktır EriĢilebilirlik endeksleri  ve 

puanlamalar bina tipine bağlı olarak değiĢmektedir.  

Tra 02 Hizmet tesislerine yakınlık 

Amaç, kullanıcıları günlük ihtiyaçlarını karĢılamaları için uzun mesafeden 

kurtarmaktır. Yapının, postane, hastane, market, restoran, banka, kütüphane, açık kamusal 

alan, ibadet merkezleri gibi alanlara ne kadar uzaklıkta olduğu ve kullanıcıların bu alanlara 

nasıl eriĢim sağlayabileceğine ve bina tipine ihtiyaçlarına göre puan değiĢmektedir.  

Tra 03 Bisikletliler için olanaklar 

Kriterin amacı, bisiklet kullanıcılarına kolaylık sağlarken diğer kullanıcıları da bisiklet 

kullanmaya teĢvik etmektir. Kriter kapsamında, yeterli bisiklet park yerleri oluĢturmak, 

bisiklet kullanılabilecek yollar planlamak gerekmektedir. Puanlama bina tipine göre farklılık 

göstermektedir.  

Tra 04 Maksimum araç park kapasitesi  

Kriterin amacı, toplu taĢımaya özendirmek ve tekil araç kullanımını engellemek 

amacıyla otopark kapasitesini limitli hale getirmektir.  

Tra 05 UlaĢım planı 

Kriterin amacı, yapının tipine ve kullanıcı profiline göre yaya, bisiklet ve diğer ulaĢım 

sistemlerinin iĢleyiĢini gösteren bir ulaĢım planı hazırlanmasını sağlamaktır. Bu kriterden, 

araç kullanımının asgari düzeye indirmek için ortak araçlara öncelikli yer tesis edilmesi, toplu 

ulaĢım kullanıcıları için bekleme alanlarının konforlu olması, maksimum toplu taĢıma hattı 

sağlanması, yaya ve bisiklet yollarının en iyi Ģekilde planlanarak yürüyüĢ ve bisiklet ile 

ulaĢıma kullanıcıların özendirilmesi ile puan kazanılmaktadır.  
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4.4.2.5. Su 

Su kriteri, su tüketimini azaltan sistemleri teĢvik etmek ve bu konularda yapılan 

çalıĢmaları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Çizelge 4.19‟da su kriterinin alt baĢlıkları 

belirtilmektedir (BREEAM). 

 

Çizelge 4.19. BREEAM su kategorisi kredileri 

Su Puan 

Wat  01 Su tüketimi 5 

Wat  02 Su takibi 1 

Wat 03 Su kaçaklarının tespiti ve önlenmesi 2 

Wat 04 Su verimliliği donanımları 1 

 

Wat 01 Su tüketimi 

Kriterin amacı su tasarrufunun sağlanmasıdır. Su tasarrufunu sağlamak için öncelikle 

BREEAM Wat 01 Calculator aracı ile su ölçümü yapılmalıdır. Değerlendirilen binanın su 

tüketimi bina tipine göre BREEAM standartlarınca değerlendirilir. Bu krediden puan 

alabilmek için; az su harcayan ekipmanların kullanılması, suların, kulanım suyu, yağmur 

suyu, gri su vb. olarak ayrıĢtırılması ve geri dönüĢümünün sağlanması, Ģebeke suyu 

kullanımının asgari düzeye indirilmesi gerekmektedir.  

Wat 02 Su takibi 

Kriterin amacı, su tüketiminin takip edilerek su tüketiminde azaltmaya teĢvik etmektir.  

Bu amaçla suların ana çıkıĢlarına ölçüm cihazları yerleĢtirilmesi ve bu cihazların otomasyonla 

bina yönetimi veya kullanıcıya bildirilmesi gerekmektedir.  

Wat03 Su kaçaklarının tespiti ve önlenmesi 

Kriterin amacı, fark edilmeyen su sızıntılarını engellemek böylelikle su tüketimini 

kontrol altına almaktır. Yapı içinde ve çevresinde meydana gelebilecek su sızıntılarının tespit 
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edilmesi, taĢma kontrollerinin yapılması ve bu kontrollerin otomasyonla bina yönetimi ve 

kullanıcıya bildirilmesi gerekmektedir.   

Wat 04 Su verimliliği donanımları 

Kriter, su verimliliği sağlayan araçların kullanılmasını teĢvik ederek düzensiz su 

tüketimini azaltmayı hedeflemektedir. Yağmur sularının depolanması, araç yıkama 

sistemlerinde veya peyzaj alanlarının sulanmasında kullanılması ayrıca peyzaj alanları için 

sulama yöntemlerinin belirlenerek damlama sulama yöntemi veya pop-up sprinkler ile 

otomatik sulama sistemi kullanılması ek puan kazandırmaktadır.  

4.4.2.6. Malzemeler  

Malzeme kriteri, sadece hammaddelerde değil; yapı ve çevresindeki bütün maddelerde 

BREEAM tarafından oluĢturulmuĢ „YeĢil Rehber‟ standartlarına uyumlu, A sınıfı enerji 

verimli ve geri dönüĢtürülebilir içerikli malzeme kullanımını kapsayarak çevreye verilen 

zararın en aza indirgenmesini amaçlamaktadır. Çizelge 4.20.„de malzeme kriterinin alt 

baĢlıkları belirtilmektedir (BREEAM). 

 

Çizelge 4.20. BREEAM malzeme kategorisi kredileri 

Malzemeler Puan 

Mat 01 YaĢam döngüsü etkileri DeğiĢken 

Mat 02 Sert peyzaj düzenlemesi ve sınır koruma 1 

Mat 03 Malzeme kaynaklarının sorumlu seçimi 3 

Mat 04 Yalıtım 2 

Mat 05 Dayanıklılık odaklı tasarım 1 

 

MAT 01 YaĢam döngüsü etkisi 

Kriterin amacı, yapının tüm yaĢam döngüsü boyunca minimum çevresel etkiye sahip 

yapı malzemelerinin kullanılmasını sağlamaktır. Binanın yapımında kullanılacak dıĢ duvar, 

pencere, çatı, döĢeme iç duvar da kullanılacak malzemelerin “BREEAM Mat 1 Calculator” 
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aracı kullanılarak puan hesaplamalarının yapılması gerekmektedir. Puanlar bina tipine göre 

değiĢiklik göstermektedir.  

MAT 02 Sert peyzaj ve sınır korunumu 

Kriterin amacı, tüm yaĢam döngüsü göz önünde bulundurularak sert dıĢ yüzeyler ve 

sınır koruma için minimum çevresel etkiye sahip malzeme kullanımını teĢvik etmektir. Bu 

kriterden puan alabilmek için, her bir malzemenin detaylı biçimde tanımlanması, içeriğinin 

belirtilmesi, uygulanacak alanın metrekaresinin belirlenmesi, malzemelerin “beĢikten mezara” 

süreci kapsamında değerlendirilmesi, hesaplamaların “BREEAM Mat1 Calculator” aracı 

kullanılarak yapılması, yapım ve yapım sonrası aĢamalarda fotoğraflama ve uygulama 

çizimleri ile BREEAM değerlendiricisinin yerinde inceleme yaparak vereceği raporun 

alınması gerekmektedir.  

Mat 03 Malzeme kaynaklarının sorumlu seçimi 

Kriterin amacı, temel yapı elemanlarında kullanılacak sorumlu malzeme kaynaklarının 

özelliklerini tanımlamak ve bu malzemelerin kullanımına teĢvik etmektir. Bu kriterden puan 

alabilmek için belli baĢlı gereklilikler; tanımlanan yapı elemanları ve malzemelerin aĢamalı 

derecelendirme sistemi ile değerlendirilerek puanlandırılması, hesaplamaların BREEAM 

Mat3 calculator aracı ile yapılması, yapı elemanını oluĢturan malzemelerin en az %80‟inin 

sorumlu kaynaklardan seçilmiĢ olması ve projede ahĢap kullanılacaksa ahĢabın, United 

Kingdom Hükümeti AhĢap Üretim Politikasına uygun olarak üretilmiĢ olmasıdır. BES 6001 

malzeme sertifikası, CSA CoC sertifikası, EMS sertifikası,  FSC sertifikası, Green Dragon 

Environmental Standart gibi sorumlu kaynak sertifikaları kullanılmaktadır.  

Mat 04 Yalıtım 

Kriterin amacı, termal özelliklere göre düĢük gömülü etkisi olan, kaynaklardan 

sorumlu ısı yalıtım malzemesi kullanımını sağlamaktır. Bu kriterden puan alabilmek için; 

binada kullanılan yalıtım malzemelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Green Guide To 

Specification yalıtım malzemeleri kısmından malzemeler tanımlanmalıdır. BREEAM Mat4 

hesaplama aracı kullanılarak, her tip yalıtım için, hacim ağırlıklı ısıl direnç hesaplanmalıdır. 

Ayrıca bina yalıtımında kullanılan ısı yalıtım hacminin en az %80‟i sorumlu kaynaklardan 

seçilmiĢ olmalıdır.  
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Mat 05 Dayanıklılık için tasarım 

Kriterin amacı, bina ve çevresinde bulunan yapı elemanlarının korunması, yenilenme 

sıklığının en aza indirilmesi ve malzeme iyileĢtirmenin maksimum seviyeye çıkarılmasını 

sağlamaktır. Bu kriterden puan alabilmek için belli baĢlı kriterler; tasarımın uygun 

dayanıklılık ve koruma önlemleri içermesi veya tasarım özellikleri ve çözümlerinin binanın 

güçsüz bölgelerinin zarar görmesini önleyecek Ģekilde yapılması olarak sıralanmaktadır.  

4.4.2.7. Atık 

Atık kriteri yapı üretim sürecinde ortaya çıkan, atıkların geri dönüĢümünü ve bina 

iĢletim ve kullanım sırasındaki atıkların değerlendirilmesini desteklemek amaçlıdır. ĠnĢaat 

atık yönetiminin belirlenmesi, geri dönüĢtürülmüĢ atıkların depolanması, atık sıkıĢtırma 

vb.gibi uygulamalar ekstra puan kazandırmaktadır. Çizelge 4.21.„de atık kriterinin alt 

baĢlıkları belirtilmektedir (BREEAM). 

 

Çizelge 4.21. BREEAM atık kategorisi kriterleri 

Atık Puan 

Wst  01 ĠnĢaat atık yönetimi 4 

Wst  02 Geri dönüĢtürülmüĢ agrega kullanımı 1 

Wst 03 ĠĢlevsel atık 1 

Wst 04 Riskli döĢeme ve tava bitimleri 1 

 

Wst 01 ĠnĢaat atık yönetimi 

Kriterin amacı, inĢaat atıklarının azaltılması ve kaynak verimliliğinin sağlanmasıdır. 

Herhangi bri seviyeden BREEAM sertifikası almak için atık 1 kriterinden kredi kazanılması 

gerekmektedir.   Kriterden puan alabilmek için gerçekleĢtirilmesi gerek adımlardan bazıları; 

inĢaat için uyumlu Ģantiye atık yönetimi olması, arazide mevcut bina bulunması ve binanın 

yıkılması durumunda mevcut binanın malzemelerinin belirlenmesi, yıkımdan önce binanın 

yeniden kullanım veya yenilenme durumunun düĢünülmesi, yıkım iĢlemi gerçekleĢtirilecekse 
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malzemenin geri kazanımının maksimum düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca atık 

malzemeler ayrı atık gruplara ayrılmalıdır.  

Wst 02 Geri dönüĢtürülmüĢ agregalar 

Kriterin amacı, saf malzeme talebini minimumda tutarak, geri dönüĢtürülmüĢ ikincil 

agrega kullanımını ve inĢaattaki malzeme verimliliğini sağlamaktır. Bu kriterden puan 

alabilmek için; belirtilen geri dönüĢümlü veya ikincil agrega toplamı, binada kullanılan 

yüksek kaliteli agrega toplamının %25‟inden hacim veya ağırlık olarak fazla olmalıdır.  

Wst 03 ĠĢlevsel atık 

Kriterin amacı, inĢaat sırasında meydana gelen geri dönüĢtürülebilir iĢlevsel atıkların 

özel alanlarda depolanmasını sağlamaktır. Kriter kapsamında geri dönüĢtürülebilir atıklar 

ayrılmalı, depolanmalı ve toplanmalıdır. Servis alanına veya atık yönetim alanına balya 

makinaları yerleĢtirilerek atıkları sıkıĢtırılmalı ve düzenli bir Ģekilde toplanmalıdır.  Organik 

atıklar sahada depolanmalı, temizlik ve hijyen amaçlı tesisin hemen yanında veya tesisin 

içinde su çıkıĢı sağlanmalıdır.  

Wst 04 Riskli döĢeme ve tavan bitirmeleri 

Kriterin amacı bina kullanıcıları tarafından seçilen döĢeme ve tavan  kaplamalarının 

özelliklerinin tanımlanması ve gereksiz malzeme israfının önlenmesini sağlamaktır. 

Kullanıcıların belirsiz olduğu, kiralanabilir alanlarda önceden zemin ve tavan kaplamaları 

yapılmalıdır. Kullanıcısı belirli alanlar için geliĢtirilen yapılarda, kullanıcı onayı ile önceden 

zemin ve tavan kaplamaları belirlenmelidir.  

4.4.2.8. Arazi kullanımı ve ekoloji 

Arazi kullanımı ve ekoloji kriteri, atık ya da kirletilmiĢ alanların yeniden kullanımını, 

arazinin ekolojik değerini artırmayı veya üzerinde hiç inĢaat yapılmamıĢ arazileri ve 

biyoçeĢitliliği korumayı, bina metrekaresinin optimizasyonunu ve arazi içinde en iyi Ģekilde 

konumlandırmayı amaçlamaktadır. Çizelge 4.22.‟de arazi kullanımı ve ekoloji kriterinin alt 

baĢlıkları belirtilmektedir (BREEAM). 
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Çizelge 4.22. BREEAM arazi kullanımı ve ekoloji kategorisi kriterleri 

Arazi kullanımı ve ekoloji Puan 

Le 01 Arazi seçimi 2 

Le 02 Arazinin ekolojik değeri ve ekolojik özelliklerinin 

korunması 

1 

Le 03 Çevresel etkilerin azaltılması 2 

Le 04 Arazi ekolojisinin geliĢtirilmesi DeğiĢken 

Le 05 Biyolojik çeĢitlilik üzerinde uzun süreli etkiler DeğiĢken 

 

Le 01 Arazi seçimi 

Kriterin amacı, atık veya daha önceden kirletilmiĢ alanların yeniden kullanılmasını 

teĢvik etmektir. Kriterden puan kazanabilmek için yeni yapılacak binanın oturum alanının 

%75‟i, arazinin son 50 yılında ticari, endüstriyel veya konut olarak kullanılmıĢ olmalıdır. 

Tüm kirlilikten arındırmak Ģartıyla daha önce kirletilen alanların seçilmesi de artı puan 

kazandırmaktadır. Ancak kirli alanlarda kirliliğin derecesi, nedeni ve arındırma iĢlemleri 

bilirkiĢi tarafından incelenmeli ve raporlanmalıdır.  

Le 02 Arazinin ekolojik değeri ve ekolojik özeliklerinin korunması 

Kriterin amacı inĢaat iĢlerinden doğacak her türlü zararı engellemeye çalıĢarak 

ekolojik değerleri korumaktır. Bu amaç doğrultusunda ekolojik değeri yüksek alanlara 

yerleĢim yapılmasını engelleyerek, değeri düĢük alanlara inĢat yapılmasını sağlanmaktadır. 

Arazi içerisindeki canlı türleri, sulak alanlar bir uzman tarafından belirlenmelidir. Ana 

yüklenici, inĢaat hazırlık aĢamasından baĢlayarak sahanın ekolojik özelliklerini korumakla 

görevlidir.  

Le 03 Çevresel etkilerin azaltılması 

Kriter inĢaat süresince ve sonrasında oluĢabilecek zararlı çevresel etkileri minimuma 

indirme amacı taĢımaktadır.  
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Le 04 Arazi ekolojisinin geliĢtirilmesi 

Kriterin amacı arazinin ekolojik değerinin artırılmasını sağlamaktır. Uzman bir 

ekolojist ile çalıĢılması gerekmektedir. Uzman ekolojistin projenin arazinin değerini 

artırdığını ispat edebilmesi durumunda kriterden puan kazanılmaktadır.  

Le 05 Biyolojik çeĢitlilik üzerinde uzun süreli etkiler 

Biyolojik çeĢitliliği sürdürmek ve korumak amacı taĢımaktadır. ĠnĢaatın çevre 

etkisinin minimum olduğunun raporlar ile kanıtlanmasından ve binanın kullanıma 

baĢlanmasından en az beĢ yıl sonrasını kapsayan bir peyzaj ve doğal ortam iĢletme planı 

hazırlanması gerekmektedir.  

4.4.2.9. Kirlilik 

Bu kriter; küresel ısınmaya etkisi olan zararlı akıĢkanları, ıĢık, gürültü, toprak ve su 

kirliliğini önlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca düĢük küresel ısınma potansiyeli olan soğutucu 

ve izolasyonlar kullanılmasını, sera gazı salınımı minimum olan ısıtma sistemlerinin 

kullanılmasını, düĢük sel riski olan alanlarda yerleĢimi ve yüzey suyu akıĢını azaltmayı, kritik 

alanlarda yakıt sızıntısını önlemeyi ve filtreleme yapmayı önermektedir. Çizelge 4.23.‟de 

kirlilik kriterinin alt baĢlıkları belirtilmektedir (BREEAM). 

 

Çizelge 4.23. BREEAM kirlilik kategorisi kriterleri 

Kirlilik Puan 

Pol 01 Soğutucu maddelerin etkisi 3 

Pol 02 NOX emisyonları DeğiĢken 

Pol 03 Yüzey su akıĢı 5 

Pol 04 Gece oluĢan ıĢık kirliliğin azaltılması 1 

Pol 05 Gürültü kirliliğinin azaltılması 1 
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Pol 01 Soğutucu maddelerin etkisi 

Bina servislerinde ve soğuk hava depolarında küresel ısınmaya neden olan 

soğutucuların kullanılmaması veya kullanılan soğutuculardan sızan emisyonları en aza 

indirmeyi amaçlamaktadır.  

Pol 02 NOx emisyonları 

Kriterin amacı, ısıtma veya soğutma sistemlerinden kaynaklı NOx emisyonlarını 

dolayısıyla da yerel çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirmektir. BREEAM 

tarafından kabul edilen NOx seviyesi bina tiplerine göre değiĢiklik göstermektedir.  

Pol 03 Yüzey su akıĢı 

Kriterin amacı, su kirliliği ve sel riskini en aza indirmektir. Seçilen alanın sel riski 

düĢük bir bölgede olması, sel riski olan bölgelerde ise zemin ve bodrum katların taĢma 

kotlarından en az 60 cm yukarda olması gerekmektedir. Ayrıca yapının inĢaatı süresince sert 

zeminden sürüklenen silt, ağır metal, yağ ve kimyasalların doğal dere yataklarını kirletmemesi 

için önlem alınması gerekmektedir.  

Pol 04 Gece oluĢan ıĢık kirliliğinin azaltılması 

Kriterin amacı, dıĢ aydınlatmanın gerekli yerlerde yoğunlaĢtırılması ve yukarı doğru 

aydınlatmanın asgari düzeyde tutulmasını sağlayarak, ıĢık kirliliğinin ve fazla enerji 

tüketiminin çevreye verdiği zararı azaltmaktır. Gökyüzü parıltısını artırmamak için 

armatürlerin gökyüzüne doğru verdiği ıĢık oranının sınırlandırılması, pencerelerden ıĢık 

sızmasının engellenmesi, potansiyel rahatsız edici ıĢık kaynaklarının Ģiddetinin düĢürülmesi 

gerekmektedir.  

Pol 05 Gürültü kirliliğinin azaltılması 

Kriterin amacı gürültü kirliliğini azaltmaktır. Bu kriterden puan kazanabilmek için 

çevrede sese karĢı duyarlı yerleĢimler varsa gürültü etki değerlendirmesi yapılması ve bu 

değerlendirmeye göre yerleĢimlere 800 m çap uzaklıkta yerleĢimler yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca bina yapımı sonrasındaki ses düzeyinin yapım öncekinden düĢük veya eĢit olması 

gerekmektedir.  
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4.4.2.10. Yenilik 

Yapıların sürdürülebilirlik performansını artırmak amacıyla, belirlen BREEAM 

kriterlerinin üzerine çıkıldığı takdirde puanlamaya giren bir kriterdir. BREEAM yetkilisi 

profesyonellerle çalıĢmak, yeni teknolojiler kullanmak ve örnek teĢkil edebilecek yeĢil yapım 

uygulamalarının gerçekleĢtirilmesi durumunda ekstra puan kazandırmaktadır (BREEAM). 

4.4.3. BREEAM sertifika düzeyleri 

Projeler, BREEAM değerlendirme sisteminin kriterlerine göre yapılan puanlama 

sonucunda çizelge 4.24.‟de belirtildiği gibi geçer, iyi, çok iyi, mükemmel ve olağanüstü 

sertifikalarını almaya hak kazanırlar. 

 

Çizelge 4.24. BREEAM sertifika düzeyleri (Gültekin Bulut 2015, BREEAM) 

Sistem Düzeyleri Puan %              Logo 

Geçer (Pass)  ≥30      (1 yıldız)  

Ġyi (Good) ≥45                    (2 yıldız) 

Çok iyi (Very Good) ≥55                      (3 yıldız) 

Mükemmel (Excellent) ≥70                       (4 yıldız) 

Olağanüstü 

(Outstanding) 

 ≥85                        (5 yıldız) 

 

4.4.4. BREEAM sertifikasyon süreci 

Sertifika sürecinin baĢlayabilmesi için Bina AraĢtırma Kurumu (BRE)„ye gerekli 

belgelerle beraber kayıt yaptırmak gerekmektedir. Sertifika sürecine baĢlanması için ihtiyaç 

duyulan veriler; 

 ĠnĢaat kayıtları 
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 Mimari çizimler 

 Mühendis hesaplamaları 

 Enerji modeli raporu ya da enerji performans sertifikası, 

 Proje hakkında yazılı açıklamalar, 

 DoldurulmuĢ BREEAM dökümanlarıdır (Görgün 2012). 

Tasarım ekibinin baĢvurusunu takiben iletiĢime geçilen lisanslı uzman tarafından 

projenin detayları incelenir. Ġnceleme sonucunda değerlendirme uzmanı bir rapor doldurarak 

BREEAM ekibine sunar. Standart sürümler ve sipariĢ üzerine hazırlanan sürümler için farklı 

sertifika süreçleri iĢlemektedir. Değerlendirme sürecine tabi tutulan yapının bulunduğu yapı 

fonksiyonuna, bölgeye ve ülkeye uygun olan BREEAM Ģeması belirlendikten sonra her iki 

süreçte de baĢlangıç noktasında değerlendirilecek projenin bulunduğu aĢamaya karar 

verilmesi gerekmektedir. Projeye ait 2 aĢama belirlenmiĢtir.  

1. „Tasarım‟ Design Stage (DS); yeni veya yenilenen yapılar için tasarım 

aĢamasından itibaren ele alınan bir değerlendirme sürecidir.  

2. „ĠnĢaat sonrası‟ Post Construction Stage (PCS); uygulanmıĢ bir projenin 

iĢleyiĢini değerlendirerek kontrol altında tutmak, gerektiğinde iyileĢtirmeye yönelik kararlar 

altına almak adına yürütülen bir değerlendirme sürencini içermektedir.   

BREEAM Sertifika sisteminin lisanslı bir uzman (BREEAM Assessor) tarafından 

yürütülmesi zorunludur. Değerlendirme uzmanı kriterler doğrultusunda ilgileri ve 

dökümanları toplayıp değerlendirmekle yükümlüdür. Ġsteğe bağlı kılınan ön değerlendirme 

sürecinden sonra (pre-assessment) tasarım ekibi tarafından sağlanan dökümanlar 

doğrultusunda değerlendirme uzmanı projenin bunduğu bölgeye ve fonksiyonuna göre hangi 

BREEAM değerlendirme türüne uygun olduğuna ve BREEAM Ģemasına karar verir.  

Hazırlanan rapor sonrasında, değerlendirme ve sertifika aĢamasına geçilerek projenin 

60 yıllık yaĢam döngüsüne yönelik yapılan hesaplarla, sistemde tanımlı 10 ortak performans 

kategori için belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılır ve toplam sonuç puanı elde edilir. 

Performans kategorilerine ait ağırlık katsayıları, uzmanlar tarafından yürütülen 

araĢtırmalar ve hazırlanan anketler sonucunda belirlemektedir. Puanlama sonrasında ihtiyaç 

duyulursa saha denetimi yapılıp nihai karar verilir (Odaman Kaya 2012g). 
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Değerlendirmeye alınan bir yapının sertifika alabilmesi için ön koĢul olarak belirlenen 

kriterlerin gerektirdiği puanları toplamıĢ olması gerekmektedir. Ön koĢul olarak belirlenen 

kriterler, her sertifika düzeyi için farklılaĢmaktadır. Ayrıca sertifika düzeyi içerisinde tanımlı 

kriterlerin ağırlıkları da birbirinden farklıdır. ÖnkoĢulları sağlayan yapılar, değerlendirmeden 

aldıkları toplam puana göre belirlenen düzeyde sertifikalandırılarak BREEAM veri tabanına 

eklenir (Odaman Kaya 2012h). 

BREEAM sertifikasyon süreci aĢamaları ana baĢlıkları ile ġekil 4.10‟da özetlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.10. BREEAM sertifikasyon süreci aĢamaları (Somalı ve Ilıcalı 2009a) 

 

BREEAM‟de uyulması gereken önkoĢullar hedeflenen BREEAM sertifikasına göre 

basamaklıdır. BREEAM sertifikası puanlamasına göre uyulması gereken ön koĢullar Çizelge 

4.25.‟de belirtilmiĢtir. 

 

 

BRE tarafından değerlendirilen projenin uygunluğuna karar verilirse proje 
sertfikalandırılır.

Sertifika seviyesi belirlenir ve kontrol için BRE'ye gönderilir. 

BREEAM uzmanları projeye ait bilgileri ve kayıtları inceleyerek ölçütlere 
uygunluğunu kontrol eder. 

BaĢvuru yapıldıktan sonra yapının hangi türe uygun olduğuna karar verilir ve 
çalıĢmalara baĢlanır.

Gerekli evrak ve projelerle BRE'ye baĢvuru yapılması
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Çizelge 4.25. BREEAM sertifikası minimum gereklilikler (BREEAM) 

  
BREEAM değerlendirmesine göre minimumda istenen gereklilikler 

Geçer Ġyi Çok iyi Mükemmel Olağanüstü 

Man 1: 

Sürdürülebilir 

üretim 

 

1 kredi 

 

1 kredi 

 

1 kredi 

 

1 kredi 

 

2 kredi 

Man 2: ĠnĢaat 

uygulamalarındaki 

sorumluluk 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 kredi 

 

2 kredi 

Man4: PaydaĢların 

katılımı 
- - - 

1 kredi 

(yapı 

kullanıcı 

bilgisi) 

1 kredi 

(yapı 

kullanıcı 

bilgisi) 

Hea 1: Görsel 

konfor 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Hea4: Su kalitesi 
Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Ene 1: CO2 

emisyonlarının 

azaltılması 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 kredi 

 

10 kredi 

 

Ene 2: Enerji takibi 

 

- 

 

- 

1 kredi 

(birinci 

alt-

ölçüm 

kredisi) 

1 kredi 

(birinci alt-

ölçüm 

kredisi) 

 

1 kredi 

Ene 4: DüĢük veya 

sıfır karbon 

teknolojileri 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 kredi 

 

1 kredi 

Wat 1: Su tüketimi - 1 kredi 1 kredi 1 kredi 2 kredi 

Wat 2: Su takibi - 
Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Yalnızca 

madde 1 

Mat 3: 

Kaynakların 

sorumlu seçimi 

Yalnızca 

madde 3 

Yalnızca 

madde 3 

Yalnızca 

madde 3 

Yalnızca 

madde 3 

Yalnızca 

madde 3 

Wst 1: ĠnĢaat atık 

yönetimi 
- - - - 1 kredi 

Wst 3: ĠĢletme 

kayıpları 
- - - 1 kredi 1 kredi 

LE 3: çevresel 

etkilerin 

azaltılması 

- - 1 kredi 1 kredi 1  kredi 

 

Yeni bir yapının „Tasarım‟ değerlendirmesine tabi tutularak aldığı sertifika düzeyi 

„Mükemmel‟ ya da „Olağanüstü‟ ise; yapı 3 yıllık periyotlarda „ĠnĢaat Sonrası‟ kapsamında 
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değerlendirmeye tabi tutularak sertifikalandırılmaktadır. Gerekli Ģartları yerine getirmediği 

durumda ilk olarak aldığı „Tasarım‟ sertifikası „Çok iyi‟ seviyesine düĢürülmektedir. 

(Odaman Kaya 2012f) BREEAM Ağırlık katsayıları ve puanlama yöntemi Ģekil 4.11.‟de 

belirtilmektedir. 

 

 

ġekil 4.11.  BREEAM Ağırlık katsayıları ve puanlama yöntemi 

 

Performans kriterlerine göre değerlendirme yapan ÇDA‟da her kritere bir puan 

atanmıĢ olup, her kriterin eĢit puana sahip olması durumunda, değerlendirmede ulusal ve yerel 

öncelikler dikkate alınmamıĢ olmakta böylece öncelikli sorulara çözüm sağlanamamaktadır. 

Buna karĢılık bölgesel, yerel hatta projeye özel koĢulların dikkate alınarak değerlendirilme 

yapılması için kriter gruplarına uygulanan ağırlık katsayısı uygulaması yarar sağlamaktadır. 

BREEAM ulusal bir danıĢmanlık süreci sonucunda, görüĢ birliği sağlanarak belirlenen 

ağırlık katsayı uygulaması kapsamında değerlendirme yapmaktadır. Her performans 

kategorisinde kazanılan puanlar toplandıktan sonra bu katsayılar ile çarpılarak toplam 

değerlendirme puanı elde edilmektedir. BREEAM Bespoke sürümünde, bilimsel yöntemlerle 

ülkeye/bölgeye özel kriterlerin tespitinin ardından yine o ülkeye/bölgeye özel ağırlıklı 

katsayılar belirlenmiĢtir. Türkiye‟de BREEAM Europe uygulanmakta olup, ağırlık katsayıları 

değiĢtirilmeden uygulanmaktadır (Sev ve Canbay 2009e).  

Yönetim

Sağlık

Enerji

UlaĢım

Su              

BREEAM 
ödüllü

malzeme

Alan 
kullanımı

Arsa 
ekolojisi

Kirlilik

Performans 
kategorisi 
puanları

Çevresel 
ağırlık kat 

sayıları

Toplam 
ağırlık puanı

BREEA
M
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ÇeĢitli bölgelerde yapılacak değerlendirmeler için bu performans kategorilerinin 

oranları değiĢtirilmektedir. Bir sonraki aĢama da projenin her bir kategoride topladığı puan 

öncede belirlenmiĢ ağırlık kat sayıları, uygulamada bölgesel farklılıkları gözetmekte böylece 

daha gerçekçi ve objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır.   

 

4.5. DGNB 

2007 yılında kurulan Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi, 2008 yılında Dünya YeĢil 

Bina Konseyi‟ne üye olmuĢtur. Alman sürdürülebilir Bina Konseyi‟nin birinci hedefi; kendi 

sertifikasyon sisteminin kurulması ve daha sonra geliĢtirilmesi olmuĢtur. Bu bağlamda 2009 

yılında ofis ve idari binalar için DGNB Sertifikasyon Sistemi kurulmuĢtur. Sistem 

geliĢtirilerek 2010 yılında mevcut ve yeni binalar, eğitim kurumları ve ticari binaları da 

kapsayan uluslar arası bir sistem haline gelmiĢtir. DGNB 29 ve 30 Haziran 2011 tarihinde 

Stuttgart‟ta yaptığı yıllık konferansında mevcut binalar için hazırladığı “"Bestand Büro- und 

Verwaltungsgebäude" (Mevcut Ofis ve Yönetim Binaları) aracını ilk kez kamuoyuna 

duyurmuĢtur. DGNB‟yi diğer sertifika sistemlerinden ayıran en önemli özelliği binaların 

ömür boyu maliyetlerini göz önünde bulundurarak sertifikalandırmasıdır. Günümüzde 

320‟den fazla kayıtlı proje 400‟den fazla sertifika aĢamasında proje ve 490‟dan fazla 

sertifikalı proje olmak üzere toplamda 1200‟ü aĢkın proje DGNB tarafından 

sertifikalandırılmıĢtır (DGNB). 

DGNB‟nin amacı; 

 Sürdürülebilirlik kriterlerini karĢılamak için malzeme geliĢtirmek, 

 Binaların inĢaat ve iĢletme sürecini planlamak için çözüm önerileri getirmek, 

 Sürdürülebilir bir binaya verilebilmesi için bir kalite etiketi geliĢtirmek, 

 ĠĢletme maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak, 

 Kaynakları verimli ve karlı kullanan kullanıcılar için konfor, performans ve refah 

sağlayan çevre dostu bir alt yapı oluĢturmaktır. 

Erten‟ e göre: “DGNB, LEED ve BREEAM‟de olmayan sosyal ve ekonomik faktörleri 

de içine alan çok kapsamlı bir sertifikadır. DGNB zaten yüksek olan Alman bina 

standartlarının üzerine çıkmaya çalıĢtığı için bugünkü haliyle en düĢük seviyesi olan DGNB-

Bronz, LEED-Altın ve BREEAM-Çok Ġyiye karĢılık gelmektedir. Bu nedenle Alman 
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sisteminin yaygınlaĢması özellikle yapı sektörünü standartlarının yüksek olmadığı ülkelerde 

zaman alacaktır.” (Erten 2010). 

4.5.1. DGNB sertifika kategorileri  

DGNB Sertifika sisteminde mevcut binalar, yeni binalar ve kentsel bölgeler baĢlıkları 

altında farklı sertifika türleri geliĢtirilmiĢtir. DGNB günümüzde 13 farklı bina türü için ve 

2011 yılında güncellenen sürümü ile kentsel bölgeler için sertifika vermektedir Bunların alt 

baĢlıkları olarak farklı kullanıcılar için çeĢitli DGNB sertifika kategorileri; 

 DGNB Ofis ve Yönetim Binaları 

 DGNB Ticari Binalar 

 DGNB Endüstriyel Binalar 

 DGNB Sağlık Binaları 

 DGNB Mahalleler 

 DGNB Karma kullanımlı binalar 

 DGNB Eğitim Yapıları 

 DGNB Oteller 

 Küçük konutlar 

 DGNB Yeni inĢaatlar 

 DGNB Laboratuvarlar 

 DGNB BuluĢma noktaları 

 DGNB Sanayi siteleri 

 DGNB Yenilemeolarak sıralanmaktadır (DGNB). 

4.5.2. DGNB değerlendirme kriterleri 

DGNB Sertifikasyon Sistemi kriterleri altı ana baĢlık altında yüzdelik puan üzerinden 

değerlendirilmektedir. LEED ve BREEAM‟in aksine DGNB kentsel bölgeler için de bir 

sertifika sürümü geliĢtirmiĢtir. Belirtilen altı ana baĢlık yapıların sertifikalandırılması için ısıl 

konfor, ulaĢım, akustik konfor gibi alt baĢlıklara ayrılırken, kentsel bölgelerin 

sertifikalandırılması için bölgesel iklim değiĢikliği, biyolojik çeĢitlilik ve etkileĢim gibi alt 

baĢlıklara ayrılır. Değerlendirme sisteminin genel performans kriterleri 6 ana baĢlık altında 

toplanır. Bunlar; 
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1. Ekolojik nitelik, 

2. Ekonomik nitelik, 

3. Sosyokültürel nitelik, 

4. Teknik nitelik, 

5. YerleĢim yeri niteliği, 

6. Süreç niteliği olarak sıralanmaktadır. 

Bazı kriterler projenin türüne / sertifika kategorisine göre farklı Ģekilde 

puanlandırılmıĢtır. 6 farklı bölümün ağırlık kombinasyonu ile değerlendirme puanı 

hesaplanmaktadır. DGNB sertifikası kriter ve puan ağırlıkları yüzdesi ġekil 4.12.‟de binalar 

ve kentsel bölgeler için kriterler ve yüzde ağırlıkları Çizelge 4.26.‟da belirtilmektedir.  

 

 

ġekil 4.12. DGNB Sertifikası kriter ve puan ağırlıkları yüzdesi 
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Ekolojik nitelik Ekonomik nitelik Sosyo kültürel nitelik
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Çizelge 4.26. DGNB Performans kriterlerinin binalar ve kentsel bölgeler için yüzdelik 

dilimleri (DGNB) 

Kriterler Binalar için Puan Kentsel Bölgeler için Puan 

Ekolojik nitelik %22,5 %22.5 

Ekonomik nitelik %22,5 %22,5 

Sosyokültürel nitelik %22,5 %22,5 

Teknik nitelik %22,5 %22,5 

YerleĢim yeri niteliği  %0 

Süreç niteliği  %10 

Toplam  %100 

 

4.5.2.1. Ekolojik nitelik 

DGNB sertifikası kapsamında ekolojik nitelik kriterleri ve bu kriterlerin sağlanması 

durumunda alınabilecek puanlar Çizelge 4.27.‟de belirtilmektedir.  

 

Çizelge 4.27. DGNB ekolojik nitelik kategorisi kriterleri (DGNB) 

Ekolojik nitelik Puan: 

ENV 1.1 YaĢam döngüsü etki değerlendirmesi 7 

ENV 1.2 Yerel çevre etkisi 3 

ENV 1.3 Çevreye duyarlı malzeme kazanımı  1 

ENV 2.1 YaĢam döngü değerlendirmesi – birincil enerji 5 

ENV 2.2 Ġçme suyu talebi ve atık su hacmi 2 

ENV 2.3 Arazi kullanımı 2 
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ENV1.1 YaĢam döngüsü etki değerlendirmesi 

Bu kriterde amaç, emisyondan kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması öncelik alınarak 

yaĢam döngüsü odaklı yapı tasarımı yapılmasını sağlamaktır. Emisyonlar hava, su, toprağa 

karıĢarak küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, fotokimyasal ozona neden olma, hava 

kirliliği, su ve toprak ötrofikasyonu, orman ve balık ölümleri gibi sorunlara neden olmaktadır.  

Bu kriterden puan alabilmek için, LCA analizleri yapılmalı ve çevresel etkilerin önlemek için 

koĢullar sağlamalıdır. 

ENV1.2 Yerel çevre etkisi 

ĠnĢaat sırasında kullanılan maddelerin flora, fauna ve insanların yanı sıra toprak, hava, 

yer altı ve yüzey suları içinde risk teĢkil ettiği göz önüne alınarak yerel çevre risklerini 

ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Malzeme seçiminde ve kullanımı 

sırasında uçucu organik bileĢiklerin emisyonlarından kaynaklı potansiyel riskler hesaplanmalı 

ve buna göre hareket edilmelidir. 

ENV1.3 Çevreye duyarlı malzeme kazanımı 

Amaç, çevre dostu malzemelerin üretimi ve satın alınmasını teĢvik etmektir. Sertifikalı 

odun, ahĢap ve taĢ kullanımını önererek ormanların korunmasını ve taĢ ocakçılığının 

iyileĢtirilmesine katkıda bulunulmasını sağlar. 

ENV2.1 YaĢam döngü değerlendirmesi – birincil enerji  

Amaç, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması böylece toplamda harcanan 

yenilenemeyen enerji kullanımının azaltılmasını sağlamaktır. Küresel iklim ve kaynakların 

korunması yararına yenilenebilir enerjilerin kullanımının sürdürülebilirlik kapsamında büyük 

baĢarı sağladığı gerçeği göz önünde bulundurularak, binanın tüm yaĢam döngüsü içi bir “Bina 

YaĢam Döngü Değerlendirmesi” yapılarak çeĢitli çevresel faktörlerin sonuçlarının 

hesaplanması gerekmektedir.  Bu değerlendirmede yenilenebilir birincil enerji talebi, toplam 

birincil enerji tüketimi, yenilenebilir enerjinin payı, abiyotik kaynak tüketimi ve su tüketimi 

hesaplanmalı ve planlama bu değerlendirmelere göre yapılmalıdır. 

ENV2.2 Ġçme suyu talebi ve atık su hacmi 

Doğal su döngüsünün sağlanması, atık suların geri dönüĢümü ve yerel kaynakların 

kullanılarak korunmasını amaçtır. Doğal kaynaklardan yüksek kaliteli içme suyu elde etmeyi 

hedeflemektedir. 
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ENV2.3 Arazi kullanımı 

Amaç, arazinin doğru seçilmesini sağlamaktır. Arazinin ekonomik ve dikkatli 

kullanılması sadece çevre açısından değil aynı zamanda da ekonomik açıdan gereklidir. 

4.5.2.2. Ekonomik nitelik 

DGNB sertifikası kapsamında ekonomik nitelik kriterleri ve bu kriterlerin sağlanması 

durumunda alınabilecek puanlar Çizelge 4.28.‟de belirtilmektedir. 

 

Çizelge 4.28. DGNB ekonomik nitelik kategorisi kriterleri  

Ekonomik nitelik Puan: 

ECO 1.1 YaĢam döngüsü ve operasyon maliyeti 3 

ECO 2.1 Esneklik ve kullanılabilirlik 2 

ECO 2.2 Ticari karlılık 1 

 

ECO1.1 YaĢam döngüsü ve operasyon maliyeti 

Amaç yapının tüm yaĢam döngüsü boyunca ekonomik kaynakların anlamlı ve bilinçli 

kullanımını sağlamaktır. YaĢam döngüsü maliyet hesaplamaları DGNB tarafından farklı 

konularda değerlendirilmektedir. Bu kriterden puan alabilmek için, uzun vadeli maliyet 

hesaplamaları yapılmakta, yapının inĢaat baĢlangıcında yatırım maliyeti, sonucundaki toplam 

maliyet, geri dönüĢüm maliyeti ve pazarlanabilirliği hesaplanmaktadır. 

ECO 2.1 Esneklik ve kullanılabilirlik 

Bu kriter mümkün olduğunca değiĢtirilebilir bir yapı oluĢturmayı hedeflemektedir. 

Bina değiĢen ihtiyaçlara adapte edilebilir özellikte olmalıdır. 

ECO2.2 Ticari karlılık 

Amaç maksimum kullanıcıya hizmet verebilecek, uzun vadeli piyasa potansiyeline 

sahip yapılar oluĢturmaktır. 
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4.5.2.3. Sosyokültürel ve fonksiyonel nitelik 

DGNB sertifikası kapsamında sosyokültürel ve fonksiyonel nitelik kriterleri ve bu 

kriterlerin sağlanması durumunda alınabilecek puanlar Çizelge 4.29.‟da belirtilmektedir 

(DGNB). 

 

Çizelge 4.29. DGNB sosyokültürel nitelik kategorisi kriterleri 

Sosyokültürel nitelik Puan: 

SOC 1.1 Termal konfor (yaz/kıĢ) 5 

SOC 1.2 Ġç ortam hava kalitesi 3 

SOC 1.3 Akustik konfor (1) 

SOC 1.4 Görsel konfor 3 

SOC 1.5 Kullanıcı kontrol olasılıkları 2 

SOC 1.6 DıĢ mekan kalitesi 2 

SOC 1.7 Güvenlik ve gizlilik 1 

SOC 2.1 UlaĢılabilirlik 2 

SOC 2.2 Halka açıklık  

 

SOC1.1 Termal konfor 

Termal konfor, yapılarda verimli ve baĢarılı iĢ ve yaĢam ortamının sağlamasına 

katkıda bulunmaktadır. Bu kriterde amaç, hem yaz hem kıĢ aylarında termal konforun 

sağlanmasıdır. 

SOC1.2 Ġç ortam hava kalitesi 

Amaç, iç mekan hava kalitesini sağlayarak kullanıcıların refah ve sağlığını korumaktır. 

DüĢük emisyonlu ürünlerin kullanılması ve iç mekanda yeterli havalandırmanın sağlanması 

gerekmektedir. 
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SOC1.3 Akustik konfor 

Verimlilik ve kullanıcı konforu için gerekli olan akustik konforun sağlanmasını 

amaçlamaktadır. Mekanın boyutu ve kullanımına bağlı olarak DGNB tarafından belirlenen 

ölçütlere uyulması gerekmektedir. 

SOC1.4 Görsel konfor 

Amaç, doğal ve yapay ıĢığın verimli ve kesintisiz kullanımının sağlanmasıdır. 

Parlama, ıĢığın dağılımı ve ıĢığın rengi gibi özellikler kullanıcı konforuna göz önüne alınarak 

planlanmalıdır. 

SOC1.5 Kullanıcı konfor olasılıkları 

Bu kriterin amacı ıĢık, sıcaklık ve havalandırma gibi sistem kontrollerinin kullanıcı 

tarafından kontrol edilebilmesini sağlamaktır.  

SOC1.6 DıĢ mekan kalitesi  

Kaliteli dıĢ mekanlar oluĢturarak tüm kullanıcıların hizmetine sunmayı 

amaçlamaktadır. 

SOC1.7 Güvenlik ve gizlilik 

Amaç, yapısal tasarım aĢamasından baĢlayarak ve bina kullanımını göz önünde 

bulundurarak binanın yakın çevresinde oluĢabilecek tehlikelerin öngörülmesi ve güvenliği 

sağlamaktır. 

SOC2.1 UlaĢılabilirlik 

Amaç, herkes için ulaĢılabilir mekanlar oluĢturulmasını sağlamaktır. Engelsiz inĢaat 

kriterleri göz önünde bulundurularak projelendirme yapılmalıdır. Bu kritere göre engelli 

kiĢilerin, bisikletlilerin ve yayaların alana kolaylıkla ulaĢabilmesi gerekmektedir. 

SOC2.2 Halka açıklık 

Bu kriterin amacı, yapının sosyal kullanıma açılarak halka hizmet vermesini 

sağlamaktır. Örneğin genel kullanıma sunulan ücretsiz binalar, kafeteryalar, ofisler veya spor 

salonları olarak kullanılabilecek yapılar oluĢturulmalıdır. 
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4.5.2.4. Teknik nitelik 

DGNB sertifikası kapsamında teknik nitelik kriterleri ve bu kriterlerin sağlanması 

durumunda alınabilecek puanlar Çizelge 4.30.‟da belirtilmektedir (DGNB). 

 

Çizelge 4.30. DGNB teknik nitelik kategorisi kriterleri 

Teknik nitelik Puan: 

TEC 1.2 Ses Koruma 2 

TEC 1.3 Bina kabuğu kalitesi 2 

TEC 1.4 Teknik sistemlerin uyarlanabilirliği 2 

TEC 1.5 Bakım ve Temizlik Kolaylığı  1 

TEC 1.6 Yıkım ve Söküm 1 

 

TEC1.2 Ses koruma 

Amaç odalarda akustik konforun sağlanmasıdır. Değerlendirme içi DIN 4109‟a uyan 

asgari gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Planlar proje geliĢtirme aĢamasından 

itibaren belirlenmelidir. 

TEC1.3 Bina kabuğu kalitesi 

Bu kriterde amaç, yüksek düzeyde ısıl konfor sağlarken, binanın harcadığı enerjiyi en 

az düzeyde tutmaktır. Planlama aĢamasında düĢük enerji maliyeti ile yüksek düzeyde bina 

kabuğu önceliklidir. Bina kabuğunun hava geçirmezliği, ısı yalıtım, iletim ve difüzyonu 

önemlidir. 

TEC1.4 Teknik sistemin uyarlanabilirliği  

Amaç, değiĢmekte olan teknik geliĢmelere en düĢük maliyetle adapte olabilecek 

yapıların planlamasını sağlamaktır. 
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TEC1.5 Bakım ve temizlik kolaylığı 

Bu kriterde amaç, yapının temizlik ve bakım ihtiyaçlarının kolaylıkla çözülmesini 

sağlamaktır. Çevresel ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurularak binanın bakımı ve 

temizliği için prosedürler belirlenmelidir. 

TEC1.6 Yıkım ve söküm 

Amaç yapının inĢaatında da kullanılan doğal kaynakların korunmasını sağlamak, 

madde ve malzemelerin dönüĢümünü teĢvik etmektir. Geri dönüĢtürülebilir, çevre dostu 

malzeme seçilmesi ve inĢaatın sökülmesi durumunda bileĢenlerin nasıl ayrıĢtırılacağını 

planlamak gerekmektedir. 

4.5.2.5. Süreç niteliği 

DGNB sertifikası kapsamında süreç niteliği kriterleri ve bu kriterlerin sağlanması 

durumunda alınabilecek puanlar Çizelge 4.31.‟de belirtilmektedir (DGNB). 

 

Çizelge 4.31. DGNB süreç niteliği kategorisi kriterleri 

Süreç niteliği Puan: 

PRO 1.1 Kapsamlı proje raporu  

PRO 1.3 Tasarım konsepti  

PRO 1.4 Ġhale aĢamasında sürdürülebilirlik  

PRO 1.5 Tesis yönetimi için dökümantasyon  

PRO 1.6 Kentsel tasarım ve planlama yöntemi   

PRO 2.1 ĠnĢaatın çevresel etkileri  

PRO 2.2 ĠnĢaat kalite güvencesi  

PRO 2.3 Sistematik devreye alma  
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PRO1.1 Kapsamlı proje raporu  

ġeffaf planlama sürecinde binanın mümkün olan en iyi kaliteye ulaĢması amaçlıdır. 

Malzeme gereksinimlerinin belirlemesi, genel bilgi verilmesi, Ģartname hazırlanması 

gerekmektedir.  

PRO1.3 Tasarım konsepti 

Amaç projeye özel hedefler dikkate alınarak farklı kavram ve tasarım çalıĢmalarının 

geliĢtirilmesiyle yüksek kaliteli bir bina için optimizasyon çalıĢmasıdır. Enerji konseptinin 

oluĢturulması ve uygulanması ile enerji talebini karĢılamak ve tüketimi en aza indirmek, 

yapay aydınlatma ve gün ıĢığı taklidi ile görsel konfor sağlamak, atık planlaması ile atık 

önlemek, azaltmak ve geri dönüĢüme yönlendirmek, binanın yapımından yıkım ve sökümüne 

planlayıp gerektiği takdirde geri dönüĢüme teĢvik etmek, binanın yaĢam döngüsü göz önüne 

alınarak çevresel etkilerini hesaplamak ve analiz etmek, inĢaat maliyeti farklılıklarından 

kaynaklı sorumlu faktörleri analiz ederek optimizasyonu sağlamak bu kriterin 

gereklilikleridir. 

PRO1.4 Ġhale aĢamasında sürdürülebilirlik 

Amaç, ihale aĢamasında ürün seçimi yapılırken sadece ekonomik değil aynı zamanda 

sürdürülebilirlik için gerekli olan kalitenin de dikkate alınmasını sağlamaktır. 

PRO1.5 Tesis yönetimi için dökümantasyon 

Bu kriter binanın tesliminden sonra optimal kullanım ve yönetimi hakkında 

kullanıcıya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bina kullanım kılavuzunun oluĢturulması, 

enerji kullanımı, bakım, muayene ve iĢletme konularında bilgi verilmesi, kullanıcıların 

sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunacaklarına dair kılavuz, kiracılar için el kitapçığı gibi 

dökümanlarla desteklenmesi gerekmektedir. 

PRO1.6 Kentsel tasarım ve planlama yöntemi 

Amaç, proje yarıĢmaları düzenleyerek en uygun çözümün ortaya çıkarılmasını 

sağlamaktır. Çevresel ve alt yapı planlaması da dahil olmak üzere yapının teknik donanımı, alt 

yapı bağlantıları ve açık alan tasarımı ana baĢlıklardır. Kalite ve verimliliği optimize etmek 
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için düzenlenen yarıĢmalar Almanya yarıĢma standart kuralları dahilinde yapılır. Örnek olarak 

RPW 2013, RAW, GRW, UIA Regeln, UNSECO Önerileri sıralanabilir. 

PRO2.1 ĠnĢaatın çevresel etkileri 

Bu kriterde amaç, inĢaat süresince meydana gelen gürültü, toz, atık gibi çevreyi 

kirleten etkenleri en aza indirmektir. Geri DönüĢüm Yasası‟na (KrWG) göre inĢaat ve yıkılma 

durumu göz önüne alınarak atık planı yapılmalıdır. Ġnsanların ve hayvanların yaĢam kalitesini 

etkileyeceği göz önüne alınarak gürültüyü azaltmaya yönelik önlemler alınması, çalıĢanların 

tozdan korunmak için önlem alması, toprak ve yer altı suyunu zararlı madde emisyonlarına 

karĢı korumak ve tedbir almak gerekmektedir. 

PRO2.2 ĠnĢaat kalite güvencesi  

Amaç, kapsamlı bir bina raporu ve kalite kontrolü ile inĢaat aĢamasında oluĢabilecek 

aksaklıkları ortadan kaldırmak ve çeĢitli alanlarda belirlenen planları belgelemektedir. 

PRO2.3 Sistematik devreye alma 

Doğru ve verimli çalıĢmayı sağlamak için operasyona uygun belgelerle tanımlanmıĢ 

iĢleme göre binanın tamamlanmasını hedeflemektedir. 

4.5.2.6. YerleĢim yeri niteliği 

DGNB sertifikası kapsamında yerleĢim yeri niteliği kriterleri ve bu kriterlerin 

sağlanması durumunda alınabilecek puanlar Çizelge 4.32.‟de belirtilmektedir. (DGNB) 

 

Çizelge 4.32. DGNB yerleĢim yeri niteliği kategorisi kriterleri 

YerleĢim yeri niteliği Puan: 

SITE 1.1 Yerel çevre  

SITE 1.2 Kamu imajı ve sosyal koĢullar   

SITE 1.3 UlaĢım kolaylığı  

SITE 1.4 Olanaklara eriĢim  
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SITE1.1 Yerel çevre 

Yapıların birçok çevresel faktörden etkilendiği göz önüne alınarak, deprem, sel, 

fırtına, çığ ve gürültü gibi doğal felaketlere karĢı önlem alınmasını Ģart koymaktadır. 

 

SITE1.2 Kamu imajı ve sosyal koĢullar 

Amaç yapının görüntü, konum ve çevresine göre doğru planlanması gerekliliğini 

belirtmektedir. Yapının sadece görüntü kıstasında olumlu olması değil, aynı zamanda 

çevresiyle de uyumlu olması gerekmektedir. (Sanayi bölgesinde konut inĢaatının yapılması 

gibi bir örnek bu kriterin amacını açıklamaktadır.) 

SITE 1.3 UlaĢım kolaylığı 

Yapının kullanımına bağlı olarak ulaĢım alternatifleri planlanmalıdır. Toplu taĢımaya 

olan uzaklık, bisiklet yolları, yol bağlantılarının kalitesi, sürdürülebilir alternatif ulaĢım 

sistemlerine eriĢim, park kavramı ve park kapasitesi ek puan kazandırmaktadır. 

SITE1.4 Olanaklara eriĢim 

Yakınlarda restoran, market gibi gastronomi mekanlarının, spor salonlarının, kamusal 

alanların, hastanelerin yakınlığı göz önünde bulundurularak planlama yapılmasını sağlar. 

4.5.3.  DGNB kamusal alanlar  

DGNB‟nin kamusal alanlar için ayrı bir sürümü bulunmaktadır. Ġncelenen sistemler 

her ne kadar yeni konutlar ile ilgili olsa da özellikle peyzaj mimarlığı meslek disiplinini 

yakından ilgilendiren kamusal alanların sürdürülebilirliğini ölçen bir sertifikanın da tezin 

amacı doğrultusunda belirtilmesi gerekmektedir. Ġlgili bir sertifika sürümün kriterleri Çizelge 

4.33.‟de belirtilmektedir (DGNB). 
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Çizelge 4.33. DGNB kamusal alanlar değerlendirme kriterleri ve puan ağırlıkları (DGNB) 

Ekolojik nitelik Puan: 

ENV 1.1 YaĢam döngüsü etki değerlendirmesi 3 

ENV 1.2 Su ve Toprak Koruma 2 

ENV 1.3 Kentsel Mikroklimanın DeğiĢimi  3 

ENV 1.4 Biyolojik ÇeĢitlilik ve Habitatın ĠliĢkilendirilmesi 2 

ENV 1.5 Çevre Üzerindeki Olası Etkilerin Göz Önüne Alınması 2 

ENV 2.1 Arazi Kullanımı 3 

ENV 2.2 Toplam Öncelikli Enerji Talebi ve Yenilenebilir Enerjinin 

Kullanımı  

3 

ENV 2.3 Enerji Tasarruflu GeliĢim Talebi 2 

ENV 2.4 Verimli Kaynak Kullanımı – Altyapı ve Toprak Yönetimi 2 

ENV 2.5 Yerel Gıda Üretimi 1 

ENV 2.6 Su Döngüsü 2 

Ekonomik nitelik  

ECO 1.1 YaĢam döngüsü ve operasyon maliyeti 3 

ECO 1.2 Belediye Üzerindeki Mali Etkileri 2 

ECO 2.1 Değer Ġstikrarı 2 

ECO 2.2 Verimli Arazi Kullanımı 3 

Sosyokültürel nitelik Puan: 

SOC 1.1 Sosyal ve ĠĢlevsel KaynaĢma 2 

SOC 1.2 Sosyal ve Ticari Altyapı 2 

SOC 2.1 Nesnel ve Öznel Güvenlik 2 

SOC 2.2 Kamusal Alan Değeri 2 

SOC 2.3 Gürültü Önleme ve Ses Yalıtım 2 

SOC 3.1 Açık alan sunmak 3 

SOC 3.2 Kapsamlı EriĢim 2 

SOC 3.3 GeliĢim Planı ve Esnek Kullanım 2 

SOC 4.1 Kentsel BütünleĢme 3 

SOC 4.2 Kentsel Tasarım 2 

SOC 4.3 Mevcut Yapıların Kullanımı 2 

SOC 4.4 Kamusal Alanda Sanat 1 
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Teknik nitelik  

TEC 1.1 Enerji Teknolojileri 2 

TEC 1.2 Etkin Atık Yönetimi 2 

TEC 1.3 Yağmur Suyu Yönetimi 3 

TEC 1.4 Bilgi ve HaberleĢme Yönetimi  1 

TEC 2.1 Bakım,Muhafaza ve Temizlik 2 

TEC 3.1 UlaĢım Kalitesi 3 

TEC 3.2 Motorlu TaĢıtlar Altyapı Kalitesi 1 

TEC 3.3 Toplu TaĢıma Altyapı Kalitesi 1 

TEC 3.4 Bisikletliler Ġçin UlaĢım Kalitesi 1 

TEC 3.5 Yayalar Ġçin UlaĢım Kalitesi 1 

Süreç niteliği  

PRO 1.1 Katılım  3 

PRO 2.1 Konsept GeliĢtirme Süreci 2 

PRO 2.2 BütünleĢik Planlama 3 

PRO 2.3 Belediye Katılımı 2 

PRO 3.1 Yönetim 2 

PRO 3.2 ĠnĢaat Alanı Yönetimi 2 

PRO 3.3 Pazarlama 2 

PRO 3.4 Kalite Güvencesi ve Ġzleme 2 

 

4.5.4. DGNB sertifika düzeyleri 

DGNB sertifika sistemi mevcut yapılar sürümünde ön sertifikalandırma 

uygulanmaktadır. Yeni binalar için hazırlanmıĢ sürümlerinden en önemli farklarından biri 

mevcut yapılar sürümünün değerlendirme sonucunda belirlenen sertifikalandırma 

dereceleridir. DGNB sertifika düzeyleri Çizelge 4.34.‟de belirtilmektedir (Yetkin 2014). 
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Çizelge 4.34. DGNB Sertifika düzeyleri (DGNB) 

Sistem Düzeyleri Puan % Logo 

 

Bronz 

 

*-35 

 

GümüĢ 35-50 
 

 

 

Altın 

 

50-65 

 

 

Platin 

 

65-80 

 

 

4.5.5. DGNB sertifikasyon süreci 

Değerlendirme için öncelikle binanın “Sertifikalandırılabilir” olarak sınıflandırılması 

gerekmektedir. Mevcut yapıların sertifikalandırılabilir olup olmadığını test edebilmek için 

geçmiĢ 3 yılın dökümanları hazırlanmalıdır. Aynı Ģekilde tüketim verileri an az son 1 yılı 

kapsayan ve devamlılığı olan veriler olmalıdır. Bu verilerle son birkaç yılın tüketim verileri 

hesaplanarak son bir yıl için ortalama değerler oluĢturulabilmektedir.  

Yapının sertifikalandırılabilmesi için gerekli koĢullardan bir diğeri ise kirletici 

atıkların sağlığa zararlı olmadığının belgelendirilmesidir. Herhangi bir riskin mevcut olması 

durumunda konuya iliĢkin rapor hazırlanması gerekmektedir. 

DGNB‟nin minimum gereklilikleri maddeler halinde; 

 Ġç ortam temizliği 

 Yasal gereklilikler 
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 Sertifikalandırılabilir yapının yasal gereklilikleri karĢılaması olarak sıralanabilir.  

Ön sertifikanın geçerliliği 18 ay, sertifikanın geçerliliği ise 3 yıl olarak belirlenmiĢtir. 

18 ayın sonunda bütün kriterlerin test edilmesi gerekmektedir. Bu sürecin sonunda tekrar ön 

sertifikaya baĢvurulamaz. 3 yıl sonunda eski sertifika yeniden düzenlenebilmektedir (Yetkin 

2014b, DGNB). DGNB sertifikasyon süreci aĢamaları Ģekil 4.13.‟de belirtilmektedir. 

 

 

ġekil 4.13. DGNB sertifikasyon süreci aĢamaları (Gültekin ve Bulut 2015) 

 

DGNB değerlendirme sürecinin baĢlatılması için proje sahibinin DGNB ve DGNB 

denetçisi ile iletiĢime geçmesi gerekmektedir.  DGNB ve denetçi projenin sertifika sistemine 

uygun olup olmadığına karar verir.  

Uygun olması durumunda proje sisteme kabul edilir ve proje sahibi, DNGB ve DGNB 

denetçisi arasında kapsamlı bir sözleĢme imzalanır. SözleĢmenin akabinde projenin çevrimiçi 

sisteme kaydı yapılır.  

Sertifika

Proje onayı ve DGNB denetçisi tarafından uyum denetiminin yapılması

Sistemin uyum Ģemasına uygunluğunun denetlenmesi/ uygun değilse yeni ölçütler 
hazırlanması ve bu ölçütlerin DGNB teknik komitesi tarafındaninceleniponaylanması

SözleĢme ve çevrimiçi kayıt aĢaması

DGNB ile iletiĢime geçilmesi  ve kayıt aĢaması



124 
 

Sistemin uyum Ģeması kapsamında proje sahibi var olan sistemi veya geliĢtirilmekte 

olan yeni bir sistemi kullanabilir. Ülkenin geliĢtirilmiĢ bir sistemi olması durumunda mevcut 

düzene dayalı yeni bir plan geliĢtirilmesi gerekmektedir. GeliĢtirilmiĢ bir sistemin olmaması 

durumunda taslak ölçütler hazırlanarak DGNB teknik komitesine sunulur. Ölçütlerin 

komitenin onayından geçmesinin akabinde proje teslimi yapılır. DGNB tarafından uygunluğu 

denetlenen proje kriterlere göre puanlandırılarak, aldığı puan ölçütünde sertifikalandırılır 

(Anonim 2015). 
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5. LEED, BREEAM VE DGNB SERTĠFĠKASYON SĠSTEMLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI VE TÜRKĠYE’DEKĠ ÖRNEKLERĠN ĠNCELENMESĠ 

Bu bölümde 4. Bölümde ayrıntılı olarak incelenen LEED, BREEAM ve DGNB 

Sertifika sistemlerinin genel özellikleri karĢılaĢtırılacak ve Türkiye‟de bu sertifikaları almıĢ 

yapılardan örnekler verilecektir.   

5.1. LEED, BREEAM ve DGNB Sertifikasyon Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması 

Dünyadaki en yaygın yeĢil bina sistemleri 1990 yılında Ġngiltere‟de ortaya çıkan 

BREEAM, 1998 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde ortaya çıkan LEED ve 2007 yılında 

Almanya‟da ortaya çıkan DGNB sertifikalarıdır. OluĢturulan yeĢil bina sertifika sistemlerinin 

ortak çıkıĢ amacı birbirine paralel olsa da, her sistemin kendine özgü metotları vardır. Ortak 

bir amaç taĢımalarının yanı sıra hesaplama sistemlerinin farklı olması nedeniyle aynı bina için 

LEED, BREEAM veya DGNB sertifika sistemlerine göre yapılan değerlendirmeler farklı 

sonuçlar verecektir. 

Üç sistemin de çıkıĢ amacı insanların refah düzeylerini artırmaya çalıĢırken gelecek 

nesillerin hayatlarını kötü yönde etkileyecek ürün ve uygulamalardan kaçınmasını 

sağlamaktır. Binaların yeĢil bina kriterleri ile değerlendirilerek, uluslararası ve yerel 

standartların üzerine çıkmalarını sağlamak ve bunu baĢaran yapıları da ödüllendirerek katkı 

sağlamak bu sistemler ile gerçekleĢtirilir. Ancak bu sertifikaları sadece “bina” gözü ile 

görmek yanlıĢlıktır. Asıl amaç binalar ile baĢlayarak, üreticilerin çevreye duyarlı ürünler 

geliĢtirmeye teĢvik etmek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır. Bu sistemlerin genel 

özellikleri Çizelge 5.1.‟de özetlenmiĢtir (Somalı,2010). 

 

Çizelge 5.1. LEED, BREEAM ve DGNB Sertifika Sistemlerinin Genel Özelliklerinin 

KarĢılaĢtırılması 

 LEED BREEAM International DGNB 

Sorumlu KuruluĢ GBC BRE-Global DGNB 

BaĢlangıç tarihi 1998 1990 2007 

Köken Amerika BirleĢik 

Devletleri 

Ġngiltere Almanya 
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Yetkili Kurum 

veya KiĢi 

LEED Akredite 

Profesyoneller 

YetkilendirilmiĢ 

BREEAM Denetçileri 

YetkilendirilmiĢ 

DGNB denetçileri 

PaydaĢlar Bina proje ekibi, 

mimar, tasarımcı, mal 

sahibi, müteahhit 

Bina sahibi, bina 

iĢletmecisi 

Tasarımcı, bina 

sahibi, malzeme 

tedarikçisi 

Sertifika 

Seviyeleri 

Sertifika / GümüĢ / 

Altın / Platin 

Geçer / Ġyi / Çok iyi / 

Mükemmel / Olağanüstü 

Sertifika/ Bronz/ 

GümüĢ / Altın 

Sertifika Ücretleri $2,250 - $22,500 + 

danıĢman* 

(Platin sertifika 

alınırsa sertifika 

ücreti geri ödeniyor) 

£1,500 + Denetçi + 

DanıĢman* 

2000 € - 6000€ + 

danıĢman  

Kriterlerin 

yenilenmesi 

Gerektiğinde  Her yıl Gerektiğinde 

Sertifika Tipleri ĠnĢaat sonrasında 

LEED Sertifikası 

Tasarım ve ĠnĢaat 

sonrası olmak üzere iki 

ayrı sertifika 

18 ay geçerli ön 

sertifika ve 3 yıl 

geçerli sertifika 

Referans 

Dökümanlar 

249 Dolar 

karĢılığında herkese 

açık 

Sadece denetçilere açık Herkese açık 

Veri 

Gereksinimleri 

ĠnĢaat kayıtları 

Mühendis 

hesaplamaları 

Enerji modeli raporu 

Proje hakkında proje 

sahibi veya projeyi 

geliĢtiren kiĢi 

tarafından yapılan 

yazılı 

açıklamalar 

Proje çizim ve 

diyagramları 

ĠnĢaat kayıtları 

Mimari 

çizimler/diyagramlar 

Mühendis hesaplamaları 

Enerji modeli raporu 

Enerji Performansı 

sertifikası 

Proje hakkında yazılı 

açıklamalar 

ġantiye ziyaretleri 

DoldurulmuĢ BREEAM 

dokümanları 

DGNB‟nin resmi 

internet sitesinde 

kalem kalem 

belirtilmemiĢtir 

ancak; ĠnĢaat 

kayıtları 

Mimari-

mühendislik 

hesaplamaları 

Enerji simulasyon 

modeli 

Proje çizimleri 

Ġdari Süreç Tercihan bir LEED 

AP (Accredited 

Professional) proje 

süresince tasarım 

takımından gelen 

kaynakları düzenler. 

LEED Referans 

Kılavuzu ve USGBC 

internet sayfasından 

bulunabilen 

kaynaklar gerekli 

bütün kuralları içerir. 

ĠĢlem bittiği zaman, 

BREEAM 

değerlendirmesine 

baĢvuran tüm binalar, 

sertifikalı bir BRE 

değerlendirme 

uzmanının tam 

hizmetine ihtiyaç duyar. 

Değerlendirme uzmanı 

binanın BREEAM 

kriterlerine uyduğunu 

gösteren bütün proje 

bilgisini toplar. Uzman, 

tasarım aĢamasına ve 

DGNB uzmanının 

kontorlüne ihtiyaç 

duyar. 
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bütün Dokümanlar 

toplanır ve internet 

üzerinden USGBC‟ye 

teslim edilir. Gözden 

geçirme sürecinde 

düzeltmeler 

Yapılabilir. Yorumlar 

detaylı ve tekniktir. 

proje yönetimine de 

destek verebilir. BRE 

çalıĢanları 

değerlendirme uzmanı 

tarafından teslim edilen 

bilgiler üzerinde iki 

denetim gerçekleĢtirir. 

BRE as-built projenin 

tasarım kriterlerine 

uyduğundan emin olmak 

için Saha denetimi 

yapma seçeneğini 

kullanabilir.  

Geçerlilik 

Kriterleri 

Veri toplama iĢlemi 

kolayca tasarım ve 

inĢaat aĢaması olarak 

ayrılabilir. Saha 

denetlemesi yoktur. 

Bilgi toplama ve etüdün 

iki aĢaması vardır: 

Tasarım ve inĢaat. BRE 

projenin derinlemesine 

denetimini de 

gerçekleĢtirebilir. 

Ġngiltere dıĢındaki her 

türlü proje, yerel 

yasaların BREEAM 

kriterlerine denk 

olduğunu gösteren bir ön 

yeterlilik 

denetlemesinden 

geçmelidir. 

 

 

LEED, BREEAM ve DGNB sertifika sistemlerinin arasında değerlendirme 

konularında benzerlik vardır ancak değerlendirme yöntemleri birbirinden oldukça farklıdır. 

Bu üç sistemin değerlendirme kategorilerine göre karĢılaĢtırmalı analizi Çizelge 5.2.‟de 

özetlenmiĢtir. 
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Çizelge 5.2. LEED, BREEAM ve DGNB Sertifikalarının değerlendirme kategorilerine göre 

karĢılaĢtırmalı analizi  

Değerlendirme Kategorileri BREEAM LEED DGNB 

Enerji    

CO2    

Ekoloji    

Ekonomi    

Sağlık ve refah    

Ġç mekan kalitesi    

Ġnovasyon    

Arazi kullanımı    

Yönetim    

Malzeme    

Kirlilik    

Yenilenebilir teknoloji    

UlaĢım    

Atık    

Su    

Çevre Kirliliği    

 

LEED, BREEAM ve DGNB sistemleri değerlendirme konularına göre de 

karĢılaĢtırmalı analizi Çizelge 5.3.‟de belirtilmektedir. 

 

Çizelge 5.3. LEED, BREEAM ve DGNB sertifika sistemlerinin değerlendirme konularına 

göre karĢılaĢtırmalı analizi (LEED,BREEAM,DGNB) 

 LEED BREEAM DGNB 

Genel  

Enerji Tasarrufu    

Bina Kullanım Kılavuzu Hazırlanması    
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Arazinin tekrar kullanımı veya rehabilite edilmiĢ arazi    

Atıkların geri dönüĢümüne yönelik olanların ayrılması    

YeĢil alanı en üst seviyeye çıkarma    

Isı adalarının azaltılması    

Elektro mekanik sistemler    

Sistematik devreye alma    

Minimum aydınlatma seviyesi    

Aydınlatma konfor öğeleri    

Taze hava seviyeleri    

Termal konfor öğeleri    

IĢık kirliliğinin azaltılması    

Saha dıĢı yenilenebilir enerji kullanımının teĢviki     

Su tasarrufu  

Su tasarrufu sağlayan vitrifiye kullanımı    

Sızıntı sensörleri    

Su tasarruflu peyzaj kullanımı    

Su tüketiminin gözlenmesi    

Çevre kirliliği  

CO2 salınımının azaltılması hesaplamaları    

ĠnĢaat sırasında kirliliğin önlenmesi    

Arazinin ekolojik değerlerinin hesaplanması    

Isı taĢıyıcı akıĢkanların ozon tabakasına etkisinin 

azaltılması 

   

IĢık kirliliğinin azaltılması    

Malzeme  

Sürdürülebilir malzeme seçimi    

Geri dönüĢtürülen malzeme seçimi    

Bina iskeletinin ve kabuğunun tekrar kullanımı    

Yöresel malzeme temini    

Atık yönetimi    

Ġnsan sağlığı ve refahı    

Akustik performans    

DüĢük uçucu organik bileĢenli malzeme kullanımı    
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Gün ıĢığı uygulamaları    

Yüksek frekanslı aydınlatma    

Ġç mekanda hava kirliliğinin önlenmesi    

 

Bu üç sistemin benzer konuları farklı ağırlık derecelerine sahiptir. Ağırlık dereceleri 

Ģekil 5.1.‟de belirtilmektedir.  

 

 

ġekil 5.1. LEED, BREEAM ve DGNB sertifika sistemlerinin genel kategori ağırlık dereceleri 

(DGNB) 

 

DGNB sertifika sistemi, diğer sertifika sistemlerinden farklı olarak ulusal yasa, 

yönetmelik ve standartlara uyumlu ve saygılı bir yaklaĢım sergilemekte ve var olduğu ülkenin 
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standartlarıyla revize edilebilmektedir. Kategorilerde kalite vurgusu özellikle yapılmaktadır 

(ekonomik kalite, fonksiyonel kalite gibi) (Mutdoğan 2014b). 

DGNB sistemi ile diğer sistemler arasındaki baĢka bir farkta seçilen yöntem ve 

uygulamadır. Diğer sistemlerde gidilen yola da puan alınırken, DGNB‟de ortaya çıkan 

sonucun performansına göre puan alınmaktadır. Ayrıca BREEAM, LEED ve DGNB sertifika 

sistemlerinin değerlendirilmesinde farklı standartlar kullanılmaktadır. LEED ve BREEAM 

sertifikalarında belli standartlar çerçevesinde ve önerilen belli uygulamalar kullanılarak 

hesaplamalar yapılırken, DGNB‟de yerel standartlara uyum sağlanmakta ve hangi program 

veya uygulamanın kullanılacağı müĢteriye bırakılmaktadır (Mutdoğan 2014c). 

BREEAM sertifika sisteminin uygulanmasında BS,ISO,EN,CIBSE sistemlerini 

kullanırken, LEED‟de ASHRE-IESNA, ASTM ve CIBSE, DGNB‟de ise DIN, EnEV ve EU- 

Standartları kullanılmaktadır. Çizelge 5.4.‟de bu üç sertifika sisteminde kullanılan standartlar 

özetlenmiĢtir. 

 

Çizelge 5.4.  BREEAM, LEED, DGNB yeĢil bina değerlendirme sistemlerinin uyguladığı 

standartlar (Yetkin 2014c) 

 BREEAM LEED DGNB 

Uygulanan 

Standartlar 

BS, EN, ISO, CIBSE ASHRAE, IESNA, 

ASTM,CIBSE 

DIN, EnEv, 

EU-standartları 

  

Genel kriterlere bakıldığında LEED, BREEAM ve DGNB sertifika sistemlerinin önde 

gelen hedefleri farklılık göstermektedir. LEED sertifika sisteminin önceliği yapıyı 

kullananların sağlığını korumak ve yaĢam kalitesini artırmak iken, BREEAM sertifika 

sisteminin önceliği yapının çevreye verdiği zararları en aza indirmektir. DGNB sertifikası ise 

sosyal ve ekonomik faktörleri öncelikli tutmaktadır.  
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5.2.  Sürdürülebilirlik Kapsamındaki Değerlendirme ve Sertifika Metotlarının Türkiye 

Uygulamalarına Örnekler 

2016 yılı Aralık ayına kadar Türkiye‟de 168 yapı LEED sertifikası, 78 yapı BREEAM 

Sertifikası ve yalnız 1 yapı DGNB Sertifikası almıĢtır. Buna neden olarak LEED ve 

BREEAM sertifikalarının daha eski ve popüler olması gösterilebilir. Ancak DGNB Sertifikası 

Türkiye‟de henüz çok tercih edilmese de, gün geçtikçe önemi artmaktadır (Anonim 2016). 

Cevredostu.com internet sitesi, en çok sürdürülebilir sertifika almıĢ proje sahiplerini, 

Mimarlık ofislerini ve peyzaj mimarlığı ofislerini ve sertifika almıĢ oldukları proje sayılarını 

sıralamıĢ, bu Ģirketlerden ilk beĢe girenleri yayınlamıĢtır. Bu sıralamalar Çizelge 5.5, Çizelge 

5.6 ve Çizelge 5.7.‟de belirtilmiĢtir. 

 

Çizelge 5.5. Türkiye‟de en çok sürdürülebilir sertifika almıĢ proje sahipleri (Anonim 2016a) 

Proje sahibi Proje sayısı 

Tahincioğlu Gayrimenkul 8 

SOYAK Holding 6 

TEKFEN Emlak GeliĢtirme 5 

Ağaoğlu 5 

Halk GYO 4 

 

Çizelge 5.6. Türkiye‟de en çok sürdürülebilir sertifika almıĢ projelerde çalıĢmıĢ mimarlık 

ofisleri (Anonim 2016b) 

Mimari ofisler Proje sayısı 

Tago Mimarlık 8 

Tabanlıoğlu Mimarlık 8 

Piramit 7 

Emre Arolat Architechts 5 

Çamoğlu Mimarlık 4 
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Çizelge 5.7. Türkiye‟de en çok sürdürülebilir sertifika almıĢ projelerde çalıĢmıĢ peyzaj 

mimarlığı ofisleri(Anonim 2016c) 

Peyzaj Mimarlığı Ofisleri Proje sayısı 

DS Mimarlık 12 

Spiga Peyzaj 11 

AN (Arzu Nuhoğlu) Peyzaj Tasarım 10 

On Tasarım 5 

Lal Bahçeleri 4 

 

Bu baĢlık altında Türkiye‟deki LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalı 

uygulamalardan, kendi sertifika sistemlerinde en çok puan alan örneklere yer verilmiĢtir. Bu 

örnekler LEED Sertifikası alan ESER Holding, BREEAM sertifikası alan Kanyon AVM ve 

DGNB Sertifikası alan Quasar Ġstanbul örnekleridir.  

5.2.1. Türkiye’deki LEED sertifikalı uygulamalardan seçilmiĢ örnek 

2016 yılı Aralık ayına kadar Türkiye‟de LEED Sertifika sistemi kapsamında en 

yüksek puanı alan yapı Eser Holding Binasıdır. Binanın görseli ġekil 5.2.‟de görülmektedir.  

 

 

ġekil 5.2. Eser YeĢil Binası  
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Eser YeĢil Binası, Altensis firması danıĢmanlığında 14.02.2011 tarihinde LEED NC 

2009 değerlendirme sistemi ile 92 puan alarak Platin sertifika almıĢtır. Tamamen Türk 

mimarlığı ve mühendisliğiyle inĢa edilen Eser YeĢil Binası, Türkiye‟ de LEED Platin 

Sertifikaya sahip ilk bina olmuĢtur. Ankara/Çankaya da yer alan 7.500 m2 kapalı alanda 

oluĢan ofis yapısı tasarımı, Prof. Dr. Haluk Pamir tasarım ekibi tarafından yürütülmüĢtür. 

Minimum enerji tüketmeyi hedefleyerek tasarlanmıĢ yapı, enerjisinin bir kısmı kendi 

bünyesinde üretilmektedir. ġekil 4.2.‟de Eser Holding Merkez yapısı görülmektedir. Eser 

YeĢil Binası, LEED değerlendirme sisteminin birçok tanımlanmıĢ kriterini karĢılayacak 

Ģekilde tasarlanmıĢtır. Ana hedefi; çevreye verilecek olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak 

amacıyla gereken önlemleri almaktır. Sürdürülebilirlik kapsamında uygulanan kararların ana 

baĢlıkları ve uygulamalar maddeler halinde belirtilmiĢtir:  

Sürdürülebilir Çevre Planlamasına yönelik yaklaĢımlar Ģu Ģekildedir; geliĢim 

yoğunluğu, çevredeki sosyal alanların ulaĢım mesafesinin dikkate alınması, bireysel araç 

kullanımını azaltmak için yürüme mesafesinde otobüs duraklarının olması artı değer katmıĢtır. 

Toplam çalıĢanların %6.25‟ ine karĢılık gelecek biçimde bisiklet park yeri yapılmıĢtır. DuĢ 

alanları ise toplam çalıĢanların %6.12‟ sine karĢılık gelmektedir. DüĢük emisyonlu araçlar için 

toplam park yeri kapasitesinin %8,16‟ sı ayrılmıĢtır. Toplam inĢaat arazisinin %51,8‟ i 

yeĢillendirilmesi sağlanmıĢ bu amaçla özellikle yatay bahçe uygulaması yapılmıĢtır. 

BitkilendirilmiĢ açık alan miktarı inĢaat alanının %31‟ine karĢılık gelmektedir. Toplam park 

alanının %94‟ü yer altına alınarak ısı adası etkisi en az düzeye indirilmiĢtir. IĢık kirliliği 

oluĢturmamak amacıyla dıĢ aydınlatma yapılmamıĢtır.  

Su verimliliği elde edilmesine yönelik yaklaĢımlar; EPA Standartlarına orana projede 

kullanım suyu %59 oranında azaltılmıĢtır. Bunun için yağmur syu planı yapılarak Ģebekeye 

verilen yük azaltılmıĢtır. Arazi üzerine düĢen yağmur suları toplanarak peyzaj sulamasında 

kullanılmıĢ, çift kademeli rezervuarlar, susuz pisuvarlar, gri su arıtma sistemi, debi ayarlı 

musluklar ve yağmur suyu toplama sistemlerinin yerleĢtirilmesi sayesinde su kullanımı en az 

seviyeye indirilmiĢtir.  

Enerji verimliliği konusunda norma bir binaya göre %40‟a varan enerji tasarrufu 

sağlanmıĢtır. %2 oranında enerji yapının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. 

Ayrıca %100 yenilenebilir enerji satan bir firma ile enerji alımı konusunda anlaĢmaya 

varılmıĢtır. Ġç aydınlatma sistemleri sensorlar ile otomatik kontrolü olarak yapılmıĢtır. 
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Malzeme ve kaynakları verimli kullanılması kapsamında projedeki tüm soğutucu ve 

ısıtıcı sıvılar ozon tabakasına zarar vermeyecek Ģekilde seçilmiĢtir. ĠnĢaat sürecinde meydana 

gelen atıkların %88‟i geri dönüĢüme kazandırılmıĢtır. Yerel malzeme kullanımına önem 

verilmiĢ, proje bütçesinin %44‟ü 800 km‟lik alandan tedarik edilmiĢtir (Anonim 2016). 

Ġç mekan ve yaĢam kalitesini sağlamak amacıyla; ASHREA standardına oranla %30 

daha fazla havalandırma sağlanmıĢtır. Taze hava giriĢlerine CO2 sensorları yerleĢtirilerek 

otomatik temiz hava besleme sistemi oluĢturulmuĢtur. Yaz ve kıĢ aylarında farklı modlarda 

sıcaklık kontrolü yapabilecek sistemler kurulmuĢtur. Devamlı kullanılan mekânların %78 i 

günıĢığı alabilecek biçimde tasarlanmıĢtır. Ayrıca Çatı katında 2 adet günıĢığı bacası ile 

güneĢten daha fazla yararlanılması sağlanmıĢtır. DüĢük Uçucu Organik BileĢik içeren 

yapıĢtırıcı, macun, boya ve kaplama malzemelerinin kullanımına önem verilmiĢtir. 

Yenilikler kapsamında; proje kamu kurumlarına, özel firmalara ve üniversitelere her 

türlü araĢtırma için açık tutulmuĢtur. Proje kapsamında yapının yanındaki kömür deposu 

kaldırılarak, kirlenmiĢ toprağın temizlenmesi, yeniden kullanımı ve bölgenin bir yeĢil enerji 

parkı olarak düzenlenmesi için çalıĢmaları hala devam etmektedir (Anonim 2016). 

5.2.2. Türkiye’deki BREEAM sertifikalı uygulamalardan seçilmiĢ örnek 

Kanyon AVM, Turkeco danıĢmanlığında 28.08.2014 tarihinde BREEAM In-Use 

International  kategorisinde, bina yönetimi ve çevresel performans kriterleri açısından yapılan 

değerlendirmeler sonucunda  %89 alarak Türkiye‟de ilk BREEAM-Olağanüstü sertifikası alan 

yapı olmuĢtur. Karma kullanım olanağı sağlayan proje EczacıbaĢı Grubu-Ġġ GYO ortaklığı ile 

geliĢtirilmiĢtir.  Yapının görseli ġekil 5.3.‟de görülmektedir.  
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ġekil 5.3. Kanyon AlıĢveriĢ Merkezi  

 

Ġstanbul/ġiĢli‟de yer alan 30.000 m2 arsa alanına sahip projenin toplam inĢaat alanı 

250.000 m2 dir. Bulvarda yer alan ana yapı 25 katlı, betonarme, cam yüzeyli ofis kulesidir. 

Boyutları 80-380 metrekare arasında değiĢen, 20 farklı planda, 179 apartman dairesinin yer 

aldığı 15 teras katlı konut binası alan boyunca uzanan 4 katlı, 170 dükkan, 9 sinema salonu, 

bir supermarket, café, bar ve restoranlarla, açık ve kapalı yüzme havuzu, spor ve spa 

merkezlerini barındıran, alıĢveriĢ alanına bakmaktadır.(tabanlıoğlu-arkiv) Mimari projesi 

Tabanlıoğu Mimarlık- Jerde Partners ortaklığı ile tasarlanan projenin, peyzaj projesini DS 

Mimarlık- Derek Lovejoy Partners ortaklığı ile tasarlanmıĢtır. Peyzaj mimarlığı kapsamında 

giriĢ meydanı ve çarĢı, özel konut terasları ve eğlence bloğu terasları oluĢturulmuĢtur. Ortak 

yeĢil alanlarla Kanyon ISO 14001 belgesine sahiptir. 

Yönetim kategorisinde; BMS-Building Management System (Bina Yönetim Sistemi) 

oluĢturulmuĢtur. Bu sistem tüm alanlarda enerji ve su tüketimini takip etmekte ve gerekli 

durumlarda optimize etmektedir. BMS ile alan ısıtmasından, soğutmasına, fanlara, 

nemlendirmeye ve aydınlatmaya kadar bütün teknik sistemler izlenmekte ve veriler kayıt 

altına alınmaktadır. Toplanan veriler ile tüketim hedefleri karĢılaĢtırılarak kamuya 

açıklanmıĢtır. 
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Enerji kategorisinde; bir kojenerasyon sistemi kurulmuĢtur. Bu sistem alan ısıtma 

talebinin %10‟unu karĢılamakta, yapının sıcak su talebinin %35‟i ise güneĢ panelleri ile 

karĢılanmaktadır Mevcut aydınlatma armatürlerinin çoğu LED tipi armatürlerle 

değiĢtirilmiĢtir. Ayrıca ısı kurtarma sistemi, taze hava üniteleri, enerji verimli soğutma 

sistemlerinin kullanımı ile enerji tüketimi %45 oranında azaltılmıĢtır. 

Su tüketimi kategorisinde; su tüketiminin takibi ve izolasyon vanaları ile içme suyu 

talebi düĢürülmüĢ, yağmur suyu ve gri suyun tuvaletlerde ve peyzajda kullanılmak üzere 

toplanması sağlanmıĢtır. 

Sağlık kategorisinde; iç mekan hava kalitesini sağlamak amacıyla kapalı ortam CO2 

sensorleri yerleĢtirilmiĢ,  yüksek derece doğal ıĢık girecek Ģekilde yapı tasarlanmıĢ, uygulama 

için su bazlı ürünler seçilmiĢ, iç ve dıĢ aydınlatma seviyeleri belirlenmiĢ ve akustik konfor 

sağlanmıĢtır.  

Atık kategorisinde; cam, kağıt ve diğer geri dönüĢtürülebilecek malzemeler için, 

restoran ve kafelerden çıkacak organik atıklar için atık toplama noktaları belirlenmiĢtir.  

UlaĢım kategorisinde; alan toplu taĢıma ağlarına yürüme mesafesinde seçilmiĢtir. 

UlaĢımdan kaynaklı emisyonları azaltmak ve trafik sıkıĢıklığını önlemeye katkı sağlamak 

amacıyla bisiklet tesislerine yer verilmiĢtir (Anonim2016).  

 

5.2.3. Türkiye’deki DGNB sertifikalı uygulamalardan seçilmiĢ örnek 

Quasar Ġstanbul Projesi, 01.01.2012 tarihinde Türkiye‟nin ilk Altın Bina Sertifikası 

alan yapısı olmuĢtur. DGNB Viatrans-Meydanbey ortak giriĢimi Eski Likör Fabrikası‟nın 

yerine yapılan Quasar Ġstanbul Projesi TURCECO danıĢmalığında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yapının görseli ġekil 5.4.‟de gösterilmektedir.    
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ġekil 5.4. Quasar Ġstanbul 

 

Ġstanbul/ġiĢli‟de yer alan 164.918 m2 alana sahip proje bünyesinde AVM, restoranlar, 

spor salonları gibi sosyal faaliyet alanlarının yanı sıra otel ve ofisleri içeren yapılar 

bulundurmaktadır. 

Ayrıca eski likör fabrikasının yerine konumlandırılmasından dolayı tekrar bir likör 

fabrikası inĢa edilmiĢtir. ĠnĢaat Anıtlar Üst Kurulu‟nun denetiminde orijinal ölçülere ve 

kullanılan malzemelere sadık kalarak, aynı zamanda da eksikleri gidererek yeniden 

yapılmıĢtır (Anonim 2016). 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Tez kapsamında sürdürülebilirlik ve çevre kavramlarının geliĢim süreçleri ortaya 

konmuĢ, bu süreçte yapı sektörünün rolü araĢtırılmıĢ, uluslar arası dinamiklerde kabul görmüĢ 

sertifika sistemlerinden LEED, BREEAM ve DGNB sistemleri ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda varılan sonuç, değerlendirme ve öneriler bu bölümde 

aktarılmaktadır.  

Yapı sektörü, ülke ölçeğinden dünya ölçeğine kadar ekonominin ve ekolojinin 

sürdürülebilirliği açısından büyük rol oynamaktadır. Kentlerdeki betonlaĢma, nüfus artıĢı ile 

doğru orantılı olarak hızla artmakta ve doğal kaynakların tükenmesine neden olmaktadır. Yapı 

sektörünün doğal kaynakların tüketiminden çevre kirliliğine varan olumsuz etkilerinin 

azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmaya verilen önemin artması gerekmektedir. Bu bilinçle 

çevresel sürdürülebilirlik kapsamında “ekolojik yapılar” tasarlanmaya baĢlanmıĢtır. Ekolojik 

yapıların sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, çevresel sürdürülebilir tasarım ile baĢlamakta, 

çevre dostu uygulama ile devam etmekte ve koruma ile tamamlanmaktadır.  

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünya da bir çok ülke, ekolojik 

binaların yapımını desteklemek ve çevre dostu uygulamaları ödüllendirmek amacıyla 

ölçütlere dayalı sertifika sistemleri geliĢtirmiĢtir. Günümüzde sayıları artmıĢ olan sertifika 

sistemlerinin çoğunun, dünyanın çeĢitli yerlerinde geçerliliği mevcuttur. Örneğin; BREEAM 

ve LEED sertifika sistemleri, farklı ülkelerin kendine özgü sertifika sistemi olmasına rağmen 

dünya çapında en çok tercih edilen sistemlerdir. LEED sertifika sisteminin önceliği yapıyı 

kullananların sağlığını korumak ve yaĢam kalitesini artırmak iken, BREEAM sertifika 

sisteminin önceliği yapının çevreye verdiği zararları en aza indirmektir. DGNB sertifikası ise 

sosyal ve ekonomik faktörleri öncelikli tutmaktadır.  

Erten‟e göre(2009); “Bir yapının çevresel performansının değerlendirilmesinde hangi 

yöntemin kullanıldığı, maliyetler ve tasarım kalitesi açısından önemlidir. Eğer uygun olmayan 

bir sistem seçilirse, hem maliyetler artmakta, hem de tasarımın kalitesi düşmektedir. Doğru 

bir sistem kullanıldığında ise, yapının hem çevresel kalitesi artmakta hem de pazarlama 

değeri yükselmektedir.” 

Sertifika kriterlerinin o ülkeye özgü olması baĢka ülkelerde kullanımını zorlaĢtırmakta 

ve bir ölçüde anlamsızlaĢtırmaktadır. LEED Sertifikası‟nın yeni konutlar için oluĢturulan 
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sürümünde yerel malzeme tanımının 800 km uzaklıktan getirilmesi koĢulu veya BREEAM‟in 

konutlar için oluĢturduğu sertifika sisteminde kurutma odasının olması ve evlerde çamaĢır ve 

kurutma makinelerinin kullanılmaması bunlara örnek olarak verilebilir. Bu gibi zorlu 

maddelerin yanı sıra olmazsa olmaz denebilecek yağmur suyunun depolanması, yenilenebilir 

enerji kullanımı gibi kriterlerde mevcuttur. Bu nedenle ülkelerin; kendi sosyal, coğrafi, 

kültürel, ekolojik ve ekonomik özelliklerini göz önünde bulundurarak ve daha önce 

oluĢturulan sertifika sistemlerinden esinlenerek, ülkeye özgü, çevre dostu sertifika sistemleri 

geliĢtirmeleri gerekmektedir. Bu sertifika sistemlerinin oluĢturulması, geliĢtirilmesi ve 

güncellenmesi sürecinde mimarlar, peyzaj mimarları, iç mimarlar, Ģehir bölge planlamacılar, 

inĢaat mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri ve diğer mühendislik meslek 

disiplinleri koordineli olarak çalıĢması gerektiği sonucuna varılmıĢtır.  

Sertifika sistemlerinin bir araç değil sürdürülebilirliği teĢvik etmek amacıyla araç 

olarak kullanılması, geliĢen teknoloji ve dönem Ģartları göz önünde bulundurularak 

güncellenmesi gerekmektedir.  

Sürdürülebilirliğin ve sertifika sistemlerinin temelini, ekolojik, ekonomik ve çevresel 

sürdürülebilirliğin sağlanması düĢüncesi oluĢturmaktadır. Bunun için yapılarda enerji 

verimliliği, su verimliliği, malzeme kullanımı, atık kontrolü, ıĢık, ses, hava, su ve toprak 

kirliliğini önleme, arazinin doğru kullanımı, sağlık, konfor, güvenlik, ulaĢımın sağlanması 

gibi prensipler vardır. Bu prensiplerin yanı sıra dikkat edilmesi gereken baĢka noktalar tespit 

edilmiĢtir. Bu eksiklikler Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

1. Sertifika sistemlerinin yalnız yapılar için değil kamusal alanlar içinde sürüm 

geliĢtirmeleri gerekmektedir. Her ne kadar yapılar Ģehirlerin en küçük ve fazla sayıda 

birimleri olsa da, sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir Ģehirlere yalnız yapılarla değil 

kamusal alanlarında sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ulaĢılabilir. Bu sürümün 

geliĢtirilmesinde mühendisler ve mimarlara ek olarak peyzaj mimarlarına, kentsel 

tasarımcılara ve Ģehir bölge planlamacılara çok daha fazla görev düĢmektedir. Kamusal 

alanların da sertifikalandırılmasıyla belediyeler rekabet içine girecek ve dolayısıyla hem halk 

hem de çevre için yararlı yatırımlar yapılacaktır. 

2. GeliĢtirilen sertifika sistemlerinde doğal afet risklerinin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Deprem, sel, tsunami vb. gibi doğal afetler göz önünde 

bulundurularak araziler seçilmeli, inĢaat ve kullanım sırasında karĢılaĢılabilecek riskler 

hesaplanmalı ve önlem alınmalıdır. Türkiye‟nin deprem kuĢağında bulunmasından mütevellit 
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ÇEDBĠK bu konu üzerinde çalıĢmalarda bulunmuĢ ve kriter olarak sertifika sisteminde yer 

vermiĢtir. Bu kriterin kamusal alanlar için oluĢturulması ön görülen sertifika sürümünde de 

yer bulması gerekmektedir. 

3. Sürdürülebilir malzeme kullanımının artması gerekmektedir. Sürdürülebilir 

bir çevre, sürdürülebilir yapılar ve alanlar oluĢturmakla mümkündür. Bunun için oluĢturulan 

alanlarda, sürdürülebilir malzeme kullanımının gerekliliği sertifika sistemlerinin 

kategorilerinde belirtilmiĢtir.  Ancak esas konu sürdürülebilir malzemelerin üretimini 

sağlamaktır. Bu gereklilik, üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve devlet tarafından 

çeĢitli ekonomik katkılarla teĢvik edilmesiyle mümkün olacaktır.  

4. Doğal afet riskleri, hava koĢulları ve teknolojik geliĢmeler göz önünde 

bulundurularak yapılarda ve alanlarda iĢletim sistemi oluĢturulmalı var olan iĢletim sistemleri 

geliĢtirilmelidir.  

5. Sertifika sistemleri günümüzde yeni bir iĢ sahası oluĢmasını gerekli 

kılmıĢtır. Sertifika sistemlerinin tanınırlığı gün geçtikçe artsa da maalesef henüz yeterli 

değildir. Sürdürülebilirlik kavramı ve sertifika sistemleri çalıĢmalarında görev alacak, ilgili 

meslek disiplinlerinin eğitimine okul yıllarından baĢlanmalı ve bu kavramlar için ders 

açılmalıdır.  

6. Sürdürülebilirliğin sağlanmasında çevre bilinci hepsinden önemlidir. 

OluĢturulan yasalar ve geliĢtirilen sertifika sistemleri bu amaç uğruna yapılan çalıĢmalardır. 

Ancak bu çalıĢmaların, yalnız ilgili meslek disiplinlerinin katıldığı mecralarda değil, 

okullardaki derslerden kamu spotlarına kadar herkesin görebileceği ve anlayabileceği Ģekilde 

tanıtılması gerekmektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalıĢmalar gözden 

geçirilmeli, eksiklikler giderilmeli ve yeni çalıĢmalar yapılarak kanunlaĢtırılmalıdır. 

 

Varılan sonucun ve önerilerin yanı sıra bir peyzaj mimarı gözüyle sertifika sistemleri 

değerlendirildiğinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında peyzaj projelerinin önemi ve 

sertifika sistemlerindeki eksiklikleri açıkça görülebilmektedir. DGNB tarafından geliĢtirilen 

kamusal alanlar sürümü ayrı tutulmak üzere, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 

geliĢtirilen sertifika sistemleri bina odaklı algılanmakta ve peyzaj faktörü ayrı bir kategoride 

incelenmemektedir. Ancak su verimliliği, arazi kullanımı, enerji, malzeme ve kaynak 

kullanımı kriterlerinde peyzaj faktörleri ön koĢul ve kredilerde göz önüne alınmakta ve puan 

kazandırmaktadır.  

Dünya‟daki enerji probleminin öncelikli olması, peyzaj değerlerinin bir nebze de olsa 

arka planda kalmasına neden olmuĢtur. LEED sertifikasında belirtilen iklime özgü, az su 
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isteyen yerel bitki kullanımı, ÇEDBĠK sertifikasında belirtilen yoğunluk ve konut yapı 

iliĢkisi, BREEAM sertifikasında belirtilen sert peyzaj düzenlemesi ve sınır koruma veya 

DGNB sertifikasında belirtilen kentsel tasarım ve planlama yöntemi gibi kriterler sertifika 

sistemlerinde peyzaja önem verildiğini kanıtlamaktadır.  Ancak peyzajın kapsamı çok geniĢtir 

ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için bu ve benzeri kriterler yeterli değildir.  

Öncelikle sertifika sistemlerinde peyzaj değerleri için ayrı bir kategori oluĢturulmalıdır. Bu 

kategorinin kriterlerinin belirlenmesinde, peyzaj mimarları, kentsel tasarımcılar, orman ve 

ziraat mühendisleri, hem tasarım hem de uygulama aĢamasında etkin rol oynamalıdır. Tek 

konut bahçesinden toplu konut alanlarına, fabrika, iĢ merkezlerinin çevrelerine, parklardan, 

dıĢ mekan sosyal alanlara kadar birçok mekan değerlendirilmelidir. Değerlendirme 

kapsamında planlama, tasarım, uygulama aĢamaları ayrı olarak incelenmelidir. Değerlendirme 

yapılırken; doğal çevreye uygun ve çevreye en az zarar verecek Ģekilde peyzaj düzenlemeleri 

yapılmalı, mevcut flora ve faunanın tespit edilerek korunması sağlanmalıdır. Hava, su, 

toprağın korunması ve biyolojik çeĢitliliğin habitatla iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. 

Arazinin mevcut konumu ve topografyası değerlendirilmeli, gereksiz kazı/ dolgu iĢlemleri 

yapılmamalıdır. Tasarımda kullanılan yapısal ve bitkisel materyallerin sürdürülebilirlik 

kavramı temel alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin yapısal peyzaj materyallerinde 

seçilecek malzemelerin sertifikalı olmasına, geri dönüĢtürülebilirliğine, doğaya ve insan 

sağlığına zarar vermeyecek türde seçilmesine, dayanıklılığına, kullanılan donatı elemanlarının 

az enerji harcayacak Ģekilde belirlenmesine dikkat edilmelidir. Bitkisel materyallerin ise, 

çevreye özgü veya o çevreye uyum sağlayabilecek olması büyük önem taĢımaktadır. Doğal 

bitki örtüsünün korunması ve bölgeye özgü bitkisel materyal kullanılması hem ekolojik hem 

de ekonomik açıdan fayda sağlayacağından sürdürülebilirlik için çok önemlidir. Nasıl 

yapılarda kullanıcı konforu hesap ediliyorsa, dıĢ mekanlarda da konfora önem verilmelidir.  

Belirtilen kriterler önerilen kategori için yalnız temel konulara örnek olarak verilmiĢtir.  

Türkiye‟de hızla artan yapı sektörü ve kentleĢmedeki problemler aĢikardır. Bu nedenle 

tez kapsamında incelenen konu geliĢen yapı sektörüne ve Türkiye‟deki çevresel bilince katkı 

sağlamak amacıyla araĢtırılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir.  
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