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» Yap›lar›n çevresel etkilerinin objektif
ve somut olarak ortaya konmas›nda yeflil
bina de¤erlendirme sistemleri ve sertifika
programlar›n›n önemli rolü vard›r. Bu
amaçla gelifltirilen, Yaflam Döngüsü
De¤erlendirme (YDD) yöntemleri ve
ölçütlere dayal› sertifika programlar›
olmak üzere bafll›ca iki gruba ayr›lan bu
sistemler yap› sektöründe rolü olan kifli
ve kurulufllar›n dikkatini çevresel
sorunlara çekmekle kalmay›p, sektörün
çevre üzerindeki y›k›c› etkilerini
önlemede önemli ad›mlar at›lmas›n›
sa¤lam›flt›r. YDD yöntemleri genellikle
yap›lar›n tasar›m aflamas›nda, malzeme ve
ürün seçimi, servis sistemi seçeneklerinin
de¤erlendirilmesi gibi amaçlarla
kullan›lmakta olup, kapsamlar› s›n›rl›d›r.
Bees (ABD), BEAT 2002 (Danimarka),
EQUER, PAPOOSE ve TEAM (Fransa),
EcoQuantum (Hollanda), ATHENA
(Kanada), Envest 2 (‹ngiltere) ve LEGEP
(Almanya) gibi programlar bu gruba
girmektedir. Ölçütlere dayal›
de¤erlendirme ve sertifika programlar› ise
yap›lar› daha genifl kapsaml› ve objektif

Alan Kullan›m›&Ekoloji %9
Kirlilik %9
Yönetim %12
Sa¤l›k&Memnuniyet %15
Enerji %19
Ulafl›m %8
Su %8
Malzemeler %12,5
At›k %7,5
fiekil 1. BREEAM Europe
performans kategorileri ve
da¤›l›m oranlar›.
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de¤erlendirmeye tabi tutmas›, kolay
uygulanabilmeleri ve sonuçlar›n kolay
anlafl›l›r olmas› aç›s›ndan ön plana
ç›km›flt›r. ‹ngiltere’de, 1990 y›l›nda Yap›
Araflt›rma Kurumu (BRE) taraf›ndan
ortaya konan Yap› Araflt›rma Kurumu
Çevresel De¤erlendirme Metodu
(BREEAM) bu programlar›n ilkidir. Bu
metodu LEED (ABD), SBTool
(Uluslararas›), EcoProfile (Norveç),
PromisE (Finlandiya), Green Mark for
Buildings (Singapur), HK-BEAM ve
CEPAS (Hong Kong), Green Star
(Avustralya), SBAT (Güney Afrika),
CASBEE (Japonya) ve Environmental
Status (‹flveç) gibi çok say›da metot
izlemifltir. Bugün World Green Building
Council (Dünya Yeflil Bina KonseyiWGBC) üyesi birçok ülkenin, büyük
oranda kabul etti¤i dört metot
bulunmaktad›r. BREEAM, LEED, Green
Star ve CASBEE olarak s›ralanan bu
sistemlerin yan›s›ra uluslararas› kat›l›ml›
SBTool da çeflitli ülkelerde ulusal
koflullara uyarlanarak kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.
Bir yap›n›n çevresel performans›n›n
de¤erlendirilmesinde hangi yöntemin
seçilece¤i özellikle yat›r›mc›lar için önemli
bir konudur. Yanl›fl seçim maliyette ve
tasar›m kalitesinde olumsuz etkiler
do¤urabilmektedir. Buna karfl›l›k do¤ru
seçim ise yap›n›n çevresel kalitesini
art›rarak, pazarlama de¤erini
yükseltmektedir. Burada ad› geçen bafll›ca
metotlar›n içerikleri, uygulanma esaslar›
ve sertifikasyon süreçlerine iliflkin bilgi
verilmifltir. Çal›flman›n sonunda, bu
sistemlerin ortaya konduklar› ülkeleri

d›fl›nda do¤rudan uygulanmas›na
iliflkin sorunlara de¤inilmifl, ulusal bir
de¤erlendirme ve sertifika sistemi
oluflturma sürecinde dikkate al›nmas›
gereken konulara iliflkin görüfller
sunulmufltur.

BREEAM
‹ngiltere’de Yap› Araflt›rma Kurumu
(BRE) taraf›ndan gelifltirilerek, 1990
y›l›nda uygulamaya geçirilen Yap›
Araflt›rma Kurumu Çevresel
De¤erlendirme Metodu (BREEAM),
ölçütlere dayal› de¤erlendirme
sistemlerinin ilk örne¤idir. Günümüze
kadar 115.000’den fazla yap›y›
sertifikaland›ran ve 700.000’den fazla
yap›n›n da sertifika için baflvuruda
bulundu¤u BRE, çevresel politikalar›n
sürekli güncellenmesi ve yerel koflullarla
harmanlanmas› gere¤ine dikkati
çekmektedir. Kurumun BREEAM’i
olufltururken hareket noktas›,
sürdürülebilir kalk›nman›n en genifl
kapsaml› bilefleni olan çevresel
kalk›nmad›r. ‹ngiltere’de yap› sektörünün
geliflimde önemli pay› bulunan BRE’nin
sürekli ve kesintisiz deste¤inin yan›s›ra,
‹ngiliz hükümeti ve ifladamlar›ndan da
destek almas› BREEAM’in etkinli¤ini
art›rmaktad›r. BREEAM ile (hepsi yeni
yap›lar olmak üzere) bürolar, çekirdek
aileler için ekokonutlar, apartmanlar,
okullar, al›flverifl merkezleri, yurtlar,
bak›mevleri, endüstri yap›lar›, adalet
saraylar›, hastaneler ve hapishane binalar›
de¤erlendirilmekte olup, var olan yap›lar
sürümü üzerinde de çal›flmalar
yap›lmaktad›r. Oldukça genifl bir
yelpazeye göre düzenlenmifl
de¤erlendirme tablolar› yap›lar›n çevresel
performanslar›n› çeflitli kategorilere göre
de¤erlendirmektedir. Ayr›ca ‹ngiltere
d›fl›ndaki ülkelerde yap›lacak
de¤erlendirmeler için BREEAM
International, (Türkiye’yi de içine alan)
BREEAM Europe ve Körfez bölgesindeki
ülkeler için BREEAM Gulf gelifltirilmifltir.
Ad› geçen yap› türlerinin d›fl›ndaki
yap›lar için, talep üzerine kurum
taraf›ndan BREEAM Bespoke (Siparifl)
haz›rlanmakta ve de¤erlendirme ölçütleri
yap› türüne özgü olarak belirlenmektedir.
Oteller, laboratuvarlar, tatil kompleksleri
ve konaklama tesisleri ile karma ifllevli
yap›lar bu sürüm alt›nda
de¤erlendirmeye al›nmaktad›r.

BREEAM de¤erlendirmeleri BRE’nin
lisansl› de¤erlendirme uzmanlar›
(BREEAM Assessor) taraf›ndan
yap›lmaktad›r. Baflvurudan sonra projenin
hangi de¤erlendirme türüne uygun
oldu¤una karar verilmekte, daha sonra
her yap› türü için, afla¤›da genel bafll›klar›
verilen aflamalardan projeye uygun olan›
seçilerek çal›flmalar bafllat›lmaktad›r.
•Tasar›m ve Sat›n Alma (Design and
Procurement): Tasar›m aflamas›
de¤erlendirmesidir.
•‹nflaat De¤erlendirmesi (Post
Construction): Tasar›m aflamas›nda
belirlenen BREEAM konular›n›n
uygulamas›n›n de¤erlendirilmesidir.
•Yönetim ve Operasyon (Management
and Operation): Var olan binalar›n iflletme
sürecine iliflkin olarak de¤erlendirilmesidir.
Kesin de¤erlendirme öncesinde, iste¤e
ba¤l› olarak yürütülecek bir ön
de¤erlendirme (pre-assessment) sürecinin
önemli yararlar› oldu¤u düflünülmektedir.
As›l sertifikasyon süreci ise ayr›nt›l› ve
kapsaml› bir çal›flma gerektirmektedir. Bu
aflama kay›t ifllemleri ile gerekli belgelerin
tasar›m ekibi taraf›ndan tamamlanmas›yla
bafllar. BREEAM sertifikasyon sürecinin
lisansl› bir uzman taraf›ndan yürütülmesi
zorunludur. Proje bu uzman taraf›ndan
gözden geçirilir, de¤erlendirme raporu
doldurularak, BREEAM tak›m›n›n bir
üyesine sunulur. De¤erlendirme ve
puanlama çeflitli performans kategorileri
alt›nda tan›mlanan ölçütlere göre yap›l›r
ve proje sa¤lad›¤› her ölçüt için puan
toplar. Kategoriler; Management
(Yönetim), Health and Well-being (Sa¤l›k
ve Memnuniyet), Energy (Enerji),
Transport (Ulafl›m), Water (Su), Material
(Malzeme), Waste (At›klar), Pollution
(Kirlilik) ile Land use and ecology (Arazi
Kullan›m› ve Ekoloji) olmak üzere dokuz
grupta toplanm›flt›r (fiekil 1). Çeflitli
bölgelerde yap›lacak de¤erlendirmeler
için bu performans kategorilerinin bütün
içindeki oran› de¤iflmektedir. Bir sonraki
aflamada projenin her bir kategoride
toplad›¤› puan önceden belirlenmifl
a¤›rl›k katsay›lar› ile çarp›larak sonuç
puan› elde edilir. Genifl çapl› anketler ve
bilimsel çal›flmalar sonucu belirlenen bu
a¤›rl›k katsay›lar›, uygulamada bölgesel
farkl›l›klar› gözetmekte, böylece daha
gerçekçi ve objektif bir de¤erlendirme
yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
BREEAM’e göre de¤erlendirilen bir

yap›n›n çevresel performans›n›n
belgelendirilmesi için gösterge puanlar›n›n
en az yüzde 30’unu toplamas›
gerekmektedir. Bunun üzerinde
performans gösteren yap›lar kademeli
olarak Geçer (Pass), ‹yi (Good), Çok ‹yi
(Very good), Mükemmel (Excellent) ve
Seçkin (Outstanding) olmak üzere
derecelendirilir. BREEAM sertifikasyon
sistemi, özellikle ‹ngiltere d›fl›ndaki
projelerde, ülkeye, bölgeye ve projeye
uygun baz› yeni kurallar getirmektedir.
Bu kurallar›n oluflumu tasar›mc› ve
BREEAM aras›ndaki uzun soluklu çal›flma
ile belirlenmektedir; bu nedenle sistemin
k›sa süreli projelere adaptasyonu zor
olabilmektedir.

LEED
Amerikan Yeflil Binalar Konseyi
(USGBC) taraf›ndan gelifltirilerek, 1998
y›l›nda uygulamaya geçirilen Enerji ve
Çevresel Tasar›mda Liderlik (LEED)
program›n›n hedefi yap› sektöründe pay›
olan bütün kifli ve kurulufllar›n, yap›lar›n
yaflam döngüsü sürecinde oluflturduklar›
çevresel etkilere dikkatini çekerek,
etkinliklerini ve ürünlerini bu etkileri
azaltmak do¤rultusunda gelifltirmeleridir.
USGBC günümüzde Amerika’da ve
dünyan›n 30 ülkesinde 14.000’den fazla
projeyi sertifikaland›rm›flt›r. LEED
sisteminde tümüyle fleffaf bir teknik
de¤erlendirme ve sertifika oluflturma süreci
yürütülmektedir. Bütün sertifikasyon ve
dokümantasyon sistemi belgelendirmeye
dayal›d›r. Yap›lan çal›flmalar halka aç›kt›r ve
10.000’den fazla USGBC üyesi kurum ve
kurulufl taraf›ndan desteklenmektedir.
LEED yap›lar›n çevresel performans›n›
sekiz kategoride de¤erlendirmektedir. ‹lk
olarak yeni yap›lar için gelifltirilen bu
program kapsam›nda daha sonra farkl›
yap› türlerine yan›t verecek sürümler de
gelifltirilmifltir. Bugün LEED program›
alt›nda her biri farkl› olarak tasarlanan
kontrol listeleriyle Yeni Yap›lar ve Büyük
Onar›mlar (LEED-NC), Mevcut Yap›lar
(LEED-EB), Ticari ‹ç Mekânlar (LEEDCI), Okullar (LEED-S), Mahalle
Kalk›nd›rma Projeleri (LEED-ND), Konutlar
(LEED-Homes) ve Al›flverifl Merkezleri
(LEED-Retail) de¤erlendirilmekte,
Sa¤l›k Yap›lar› ve Laboratuvarlar üzerinde
de çal›flma yap›lmaktad›r.
Kontrol listelerinde performans
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Sürdürülebilir Arsalar %20,3
Su Etkinli¤i %7,2
Enerji&Atmosfer %24,7
Malzeme ve Kaynaklar %18,8
‹ç Mekân Hava Kalitesi %21,8
Yenilik&Tasar›m %7,2
fiekil 2. LEED NC (Yeni Yap›lar ve
Büyük Onar›mlar) v 2.2 performans
kategorileri ve da¤›l›m oranlar›.

ölçütlerinin her biri için krediler
tan›mlanm›fl olup, var olan sistemde, her
ölçütün karfl›l›¤› bir kredidir. Yeni Yap›lar
ve Büyük Onar›mlar için LEED v2.2 (NC)
sertifikasyon sistemi 6 kategoriden
oluflmaktad›r. Bu kategoriler;
Sürdürülebilir Arsalar (Sustainable Sites),
Su Etkinli¤i (Water Efficiency), Enerji ve
Atmosfer (Energy and Atmosphere),
Malzemeler ve Kaynaklar (Materials and
Resources), ‹ç Mekân Çevre Kalitesi
(Indoor Air Quality) ile Tasar›m ve Yenilik
(Innovation and Design) olarak
s›ralanmaktad›r (fiekil 2). Bu kategorilerin
her yap› tipi için bütün içindeki oranlar›
farkl›laflmaktad›r.
Nisan 2009’da uygulamaya girmesi
beklenen LEED 3.0 (NC) sürümünde ise,
baz› ölçütlerin puan› de¤ifltirilmifl, sera
gaz› sal›m›na ve iklim de¤iflikli¤ine etkisi
olan ölçütlerin a¤›rl›¤› art›r›lm›flt›r (fiekil
3). Ayr›ca bölgesellefltirme çal›flmalar›
kapsam›nda 4 adet Bölgesel Ödül Kredisi
(Regional Bonus Credits) eklenmifltir.
“Analitik Hiyerarfli Süreci” yöntemine
göre yap›lan çal›flmalarda elde edilen
a¤›rl›klara göre belirlenen bu puanlar belli
ölçütlere öncelik vermektedir.
Bu uygulama BREEAM’deki a¤›rl›k

katsay›s› uygulamas›ndan farkl› olup, baz›
noktalarda bölgesel farkl›l›klar› göz ard›
etmektedir. USGBC’nin CEO’su Rick
Fedrizzi’ye göre puanlamada yap›lan bu
de¤iflikli¤in en önemli amac›, bu program
sayesinde karbon sal›m›n›n h›zla
düflürülmesidir.
LEED de¤erlendirme süreci
derecelendirme hedeflerinin belirlendi¤i
ve bütün gruplar›n kat›l›m› ile
gerçekleflen bir çal›flma toplant›s› (LEED
Eco_Charette Workshop) ile bafllar ve
sonras›nda yap›n›n/projenin, USGBC’ye
kaydettirilmesiyle sürer. Bu ifllem tasar›m
ekibi ya da LEED yetkili uzman› (LEED
AP) taraf›ndan yap›labilmektedir. LEED
sertifikasyon sisteminde BREEAM’dan
farkl› olarak bir uzman ile çal›flma
zorunlulu¤u yoktur. Yap›n›n
de¤erlendirmeye al›nmas› için öncelikle
her performans kategorisi için tan›mlanan
önkoflullar›n yerine getirilmifl olmas›
flartt›r. Tasar›m ve yap›m olmak üzere, iki
aflamada, yap›n›n sa¤lad›¤› ölçütlere
iliflkin gerekli belgelerin internet
ortam›nda sisteme yüklenmesinden
sonra, USGBC taraf›ndan bu belgeler
incelenmekte ve aç›kl›¤a kavuflturulmas›
istenen konular ya da ek döküman

Sürdürülebilir Arsalar %24,5
Su Etkinli¤i %9,4
Enerji&Atmosfer %33
Malzeme&Kaynaklar %13,2
‹ç Mekân Hava Kalitesi %14,2
Yenilik ve Tasar›m %5,7
fiekil 3. LEED NC (Yeni Yap›lar ve
Büyük Onar›mlar) v 3.0
performans kategorileri ve
da¤›l›m oranlar›.
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talepleri iletilmektedir. Bu çal›flmalar›n
yap›l›p USGBC’ye gönderilmesi ile
beraber, yukar›da belirtilen bölümlerdeki
her kriter için bir puan kazan›lmaktad›r.
Bu puanlar›n toplam› yap›n›n alaca¤›
sertifika düzeyini belirlemektedir. LEED
sertifikasyonunda 4 kademe
bulunmaktad›r. Bunlar; Sertifikal›
(Certified), Gümüfl (Silver), Alt›n (Gold)
ve Platin (Platinium)’dir.
LEED de¤erlendirme sistemi oldukça
kapsaml› olmas›n›n yan›s›ra, tasar›mc›lara
flartnameler dizisinin uygulanmas›ndan
çok, performansa dayal› seçeneklerin
uygulanmas› yönünde esneklik
tan›maktad›r. ‹lk aflamada Kuzey
Amerika’daki yap›lar için gelifltirilmifl
oldu¤undan, belgeler baz› durumlarda
ASTM ve ASHRAE-IESNA gibi Amerikan
standart ve yönetmeliklerine at›flar
yapmaktad›r. Farmland Trust, EPA ve
ASHRAE gibi kurulufllar›n katk›s›yla
gelifltirilmifl olmas›, baz› de¤erlendirme
esaslar›n›n çeflitli kaynaklardan LEED
sertifikasyon sistemine aktar›ld›¤›na iflaret
etmektedir. Baz› standart ve
yönetmeliklere at›f yapmas›,
güncellefltirilme olana¤›n› k›s›tlamaktad›r;
güncellefltirme olana¤›, at›f yap›lan
belgelerin güncellenmesine ba¤l›d›r.
Ayr›ca bu belgeleri bulundurmayanlar›n
arac› kullanmas› da güç olabilmektedir.

SBTool
SBTool (daha önceki ad›yla GBTool)
yap›lar için bir çevresel de¤erlendirme
metodunun temelini atmak üzere ilk
olarak 1998 y›l›nda, geliflmifl ülkelerin bir
araya gelmesiyle oluflturulmufl bir
de¤erlendirme arac›d›r. Önce 14 ülke ile
bafllayan, 2000, 2002, 2005 ve 2008
y›llar›nda yap›lan konferanslarda
21 ülkeye ç›kan bu topluluk, ilk ortaya
koydu¤u ve büyük oranda çevresel
performans ölçütlerinden oluflan
GBTool’a, yap›lara iliflkin ekonomik ve
sosyal sorunlar›n da çözümüne yönelik
sürdürülebilirlik ölçütleri ekleyerek
SBTool’u yaratm›flt›r.
SBTool tek bafl›na do¤rudan yap›lara
uygulanmayan, genel bir de¤erlendirme
çerçevesi olup, çeflitli ülkelerin bu kal›b›
alarak, ülkesel ve bölgesel koflullar›na
uyarlamas›n› öngören bir araçt›r.
De¤erlendirmede esas al›nan performans
ölçütleri; Arsa Seçimi, Proje Planlama ve

Gelifltirme (Site selection, Project
Planning and Development); Enerji ve
Kaynak Tüketimi (Energy and Resource
Consumption); Çevresel Yükler
(Environmental Loadings); ‹ç Mekân
Çevre Kalitesi (Indoor Environmental
Quality); Servis Kalitesi (Service Quality);
Sosyal ve Ekonomik Esaslar (Social and
Economic Aspects); Kültürel ve Alg›sal
Esaslar (Cultural and Perceptual Aspects)
olmak üzere 7 kategoride ele al›nmaktad›r
(fiekil 4). Öteki sistemlerde oldu¤u gibi bu
kategorilerin alt›nda da çok say›da
performans ölçütü bulunmaktad›r. Ulusal
ve bölgesel uyarlamalarda bu ölçütler
uygulanabilirli¤i ölçüsünde sisteme dâhil
edilmekte, ya da sistem d›fl›
b›rak›labilmektedir. Uyarlama yerel
kurulufl ve otoriteler ile akademik
üyelerden oluflan bir ulusal tak›m ile
yap›lmaktad›r. Bu tak›m, performans
kategorilerinin ve seçilen her ölçütün, o
ülkeye/bölgeye uygun a¤›rl›k katsay›lar›n›,
bilimsel bir zemine dayal› olarak ve görüfl
birli¤iyle belirlemektedir. ‹ki aflamal› a¤›rl›k
katsay›s› uygulamas›ndan oluflan bu
de¤erlendirme, yap› performans ölçütleri
için -1 ve 5 aras›nda puan toplamaktad›r
(-1: olumsuz performans; 0: kabul
edilebilir; 3: iyi uygulama; 5: en iyi
uygulama). De¤erlendirme sonunda yap›
0 ve 5 aras›nda puan kazanmaktad›r.
GBTool oldukça kapsaml› ve karmafl›k
bir de¤erlendirme sistemi olmas›na
karfl›l›k, SBTool giderek daha kolay
anlafl›labilir ve uyarlanabilir bir düzeye
ulaflm›flt›r. As›l hedefi olan bölgesel
koflullara uygunluk aç›s›ndan da gerek
uyarlamay› yapan ekibe, gerekse
kullan›c›lara esneklik tan›makta, gerçekçi
ve objektif bir de¤erlendirme yap›lmas›n›
sa¤lamaktad›r. Sistemi oluflturan 21
ülkenin d›fl›nda, Malezya, Tayvan, Hong
Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi Asya
ülkelerinde uyarlamalar yap›larak,
baflar›l› sonuçlar elde edilmifltir.

GREEN STAR
Avustralya Yeflil Bina Konseyi (GBCA)
taraf›ndan 2003 y›l›nda gelifltirilen Green
Star, BREEAM ile büyük benzerlik
tafl›makta olup, yap›lar›n yaflam döngüsü
etkilerini de¤erlendirmeyi
hedeflemektedir. Bu puanlama sistemi ilk
aflamada bürolar için gelifltirilmifl olup,
büro tasar›mlar›, var olan büro yap›lar› ve
büro iç mekânlar› de¤erlendirilmektedir.

Arsa Seçimi Proje, Planlama&Gelifltirme %7,8
Enerji&Kaynak Tüketimi %21,6
Sosyal ve Ekonomik Esaslar %5,2
Çevresel Yükler %25,7
Kültürel ve Alg›sal Esaslar %2,6
‹ç Mekân Hava Kalitesi %21,6
fiekil 4. Kanada’ya uyarlanan
SBTool performans kategorileri ve
da¤›l›m oranlar›.

Bu sürümlere daha sonra al›flverifl
merkezleri ve e¤itim binalar› da
eklenmifltir; günümüzde endüstri
yap›lar› üzerinde de çal›flmalar
sürmektedir.
Bugüne kadar 150’ye yak›n projenin
sertifikaland›r›ld›¤› Green Star
sisteminin performans kategorilerinde,
BREEAM ve LEED’de oldu¤u gibi,
enerji, malzeme ve kaynak korunumu
ile iç mekân hava kalitesinin
sa¤lanmas›na iliflkin ölçütler ön plana
ç›kmaktad›r (fiekil 5). De¤erlendirmeye
al›nan yap›n›n her performans
kategorisi için toplad›¤› puanlar,
bölgesel ve iklimsel farkl›l›klar
gözetilerek belirlenmifl a¤›rl›k
katsay›lar› ile çarp›lmaktad›r. Bu da
sistemin Avustralya’daki farkl› iklim
bölgelerinde de¤erlendirme
yap›labilmesini ve gerçekçi bir
de¤erlendirme elde edilmesini
sa¤lamaktad›r. Yap›lar de¤erlendirme
sonunda kazand›klar› puana göre bir
y›ld›zdan, alt› y›ld›za kadar
derecelendirilmekte, yap›n›n “Yeflil
Yap›” olarak nitelendirilmesi için
puanlar›n yüzde 31’ini toplayarak, dört
y›ld›z düzeyine ulaflmas› gerekmektedir.

CASBEE
Japonya Sürdürülebilir Yap›
Konsorsiyumu (JSBC) ve Yeflil Bina
Konseyi (JaGBC) iflbirli¤i ile 2001’de
gelifltirilen Binalar›n Çevresel Etkinli¤i
için Detayl› De¤erlendirme Sistemi
(CASBEE) Japonya’n›n yan›s›ra Asya
ülkelerinin de sürdürülebilirlik esaslar›n›
dikkate alarak haz›rlanm›flt›r. Bu
sistemde araçlar binalar›n bulunduklar›
aflamaya göre çeflitlilik kazanmaktad›r.
Baflka bir deyiflle binan›n ifllevine ba¤l›
olmaks›z›n (i) Tasar›m; (ii) Yeni Yap›lar;
(iii) Mevcut Yap›lar; (iv) Yenileme
aflamalar› için farkl› de¤erlendirme
araçlar› kullan›lmaktad›r. Henüz
gelifltirilme aflamas›nda olan tasar›m
arac›n›n amac›, projeye uygun yer
seçimi ve projenin çevresel etkilerini
azaltmak konusunda tasar›m ekibine
yard›mc› olmakt›r. Geçici yap›lar ve sergi
alanlar› (CASBEE for Temporary
Construction) ile müstakil konutlar
(CASBEE for Detached House) için de iki
sistem gelifltirilmifl olup, bunlar›n yan›s›ra
›s› adas› etkisini, kentsel kalk›nma
projelerini ve binalar›n kentsel alan
içindeki performanslar›n› de¤erlendirmek
üzere üç sistem daha bulunmaktad›r.

Alan Kullan›m›&Ekoloji %6
‹ç Mekân Hava Kalitesi %18
Yönetim %7
Yenilik %3
Enerji %18
Kirlilik %9
Ulafl›m %9
Malzemeler %18
Su %9
fiekil 5. Green Star performans
kategorileri ve da¤›l›m oranlar›.
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Q
Yap›n›n Çevresel Etkinli¤i
(Building Environmental
Efficiency - BEE)

(Yap›n›n Çevresel
Kalitesi ve
Performans›)

L
(Yap›n›n Çevresel
Yükleri)

{

Q-1 ‹ç mekân çevresi

{

L-1 Enerji

Q-2 Servis kalitesi
Q-3 Arsada d›fl mekân kalitesi

L-2 Kaynaklar ve malzemeler
L-3 Arsa d›fl›nda çevre

fiekil 6. CASBEE performans kategorilerinin s›n›fland›r›lmas› ve çevresel etkinli¤in belirlenme yöntemi
(Kaynak: http://www.ibec.or.jp/CASBEE/).

CASBEE de¤erlendirme süreci öteki
sistemlerden oldukça farkl› bir yaklafl›mla
yürütülmekte olup, iki esasa dayal›d›r.
Bunlardan ilki yap›n›n çevresel kalitesi ve
performans› (“Q” olarak ifade edilir),
ötekisi yap›n›n çevresel yükleridir (“L”
olarak ifade edilir). Q/L de¤eri yap›n›n
çevresel etkinli¤ini (BEE) ifade etmektedir
(fiekil 6). “Q”; yap›n›n (1) ‹ç Mekân
Çevresi (Indoor Environment), (2) Servis
Kalitesi (Service Quality) ve (3) Arsada
D›fl Mekân Çevresi (Outdoor
Environment on Site) kategorilerinde
sa¤lad›¤› puan toplam›d›r. “L” de¤eri de
(1) Enerji (Energy); (2) Kaynaklar ve
Malzemeler (Resources and Materials);
(3) Arsa D›fl›ndaki Çevre (Off-site
Environment) kategorilerinden kazand›¤›
puan› ifade eder. Q ve L de¤erleri
CASBEE’nin internet sitesinden sa¤lanan
Excel çal›flma tablolar›na gerekli
performans de¤erlerinin girilmesi
sonucunda, otomatik olarak hesaplan›r.
Daha sonra çevresel etkinlik de¤eri
grafiksel olarak ifade edilir ve yap›n›n
sürdürülebilirlik düzeyi belirlenir.
De¤erlendirme sonucunda yap›ya C, B-,
B+, A ve S olmak üzere sertifika
verilmektedir. C en düflük çevresel etkinlik
düzeyini, S ise en yüksek sürdürülebilirlik
düzeyini ifade etmektedir.

Q=Yap›n›n Çevresel Kalitesi ve
Performans›

Yap›n›n Çevresel Etkinli¤i BEE
BEE=3
100
S
A

Uygulamaya ‹liflkin Sorular
Yeflil Bina De¤erlendirme Sistemleri
ilk uygulamaya girdi¤i 1990 y›l›ndan bu
yana dünya genelinde giderek
yayg›nlaflm›fl ve kabul görmüfltür. Hepsi
gönüllülük esas›na dayal› olarak
uygulanan bu sistemlerin yap› sektörüne
çevresel duyarl›l›k yönünde ivme
kazand›rd›¤› aç›kt›r. Ancak geliflmifl
ülkelerde, ulusal ve bölgesel koflullara
göre haz›rlanm›fl olmas› bak›m›ndan, bu
sistemlerin öteki ülkelerde do¤rudan
uygulanmas› baz› güçlükleri de
beraberinde getirmektedir. Bu
de¤erlendirme sistemleri sayesinde
geliflmifl ülkelerin yap› sektörlerinde
sürdürülebilirlik ve çevresel performans
konular›nda önemli ad›mlar at›ld›¤› çok
aç›kt›r. Ancak ülkemiz gibi birçok
geliflmekte olan ülkede bu gibi konulara
duyarl›l›k yeni oluflmaktad›r ve yap›
sektörünün bu alanda h›zl› ad›mlar atmas›
gerekmektedir. Afla¤›da uygulamalara

BEE=0
S›radan yap›

B+
Sürdürülebilir
yap› (örnek)

B50

0
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BEE=1,5

Öteki sistemler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
oldukça karmafl›k bir sistem olarak
görülen CASBEE, metodolojisi ve
belgelemelerinin ço¤unun Japonca olmas›
nedeni ile Japonya d›fl›ndaki ülkelerde
uygulanma olas›l›¤› azalmaktad›r.

fiekil 7. CASBEE’ye göre yap›n›n
çevresel etkinli¤ine (BEE) göre
sürdürülebilirlik ve sertifika
düzeyleri (Kaynak:
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/)
0

50
L=Yap›n›n Çevresel Yükleri

100

iliflkin baz› sorunlardan söz edilmektedir.
Ülkemiz için bir ulusal de¤erlendirme
sisteminin gelifltirilmesinde, gerçekçi ve
objektif bir sistem oluflturulmas›
aç›s›ndan, bu konular›n dikkate al›nmas›
yarar sa¤layacakt›r.
Yeflil bina de¤erlendirme sistemleri
çevresel konular›n yan›s›ra ekonomik ve
sosyal konular› da içermeli ve bunlar
“sürdürülebilir” bina de¤erlendirme
sistemleri ad›n› almal›d›r. Geliflmekte olan
ülkeler, geliflmifl ülkelerden farkl› olarak,
ortalama yaflam standard›n› henüz
yakalayamam›fl olup, ekonomik ve sosyal
konularla savafl›m içindedir ve yaflam
standartlar› yükseltilmedi¤i sürece
çevresel sorunlar ekonomik ve sosyal
sorunlar›n önünde yer alamaz. Geliflmekte
olan ülkelerde devletin, yap› sektörünün,
malzeme üreticilerinin ve yat›r›mc›lar›n
bu konularda bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Çevre dostu malzemeler,
sürdürülebilir enerji sistemleri gibi
konularda devletin de deste¤i ile
çal›flmalar ve uygulamalar yap›lmal›d›r.
Yap›lar için sürdürülebilirlik
de¤erlendirme sistemleri, bu gibi
ülkelerde yap› sektörünün ve var olan
yap› sto¤unun çevresel performans›n›n
art›r›lmas›nda büyük rol oynayacakt›r.
Gelifltirilmesi ya da uyarlanmas›
beklenen ulusal/bölgesel bir
de¤erlendirme metodunun etkili ve
uygulanabilir olmas› hedefleniyorsa,
performans ölçütleri ve gösterge
s›n›rlar›n›n, gerek iklim, co¤rafya ve do¤al
kaynak kapasitesi, gerekse ekonomik ve
sosyal koflullar aç›s›ndan, ulusal koflullara
ba¤l› olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Yap› malzemeleri ve teknoloji, ifl gücü, su
kaynaklar›, elektrik enerjisi gereksinimi
gibi konulara iliflkin sorunlar ulusal ve
bölgesel düzeyde farkl›l›k göstermektedir.
Yayg›n olarak kullan›lan sistemlerin
hiçbirinde bu farkl›l›klar› gözetecek bir
de¤erlendirme yöntemi
uygulanmamaktad›r. Ayr›ca baz›
performans ölçütleri kifliden kifliye bile
de¤iflmektedir. Bu durumda yap›lar›n
performanslar› yaln›zca niceliksel de¤il,
niteliksel olarak da de¤erlendirilebilmelidir.
Ölçütlere ve puanlama yöntemine
dayal› olarak bir de¤erlendirme yapmak
ço¤unlukla sistemin saydaml›¤›n› ve kolay
uygulanmas›n› sa¤lamaktad›r. Ancak baz›
sertifikasyon sistemlerinde her ölçüte eflit

puan tan›nmas›, koflullar› farkl› ülkelerde
de¤erlendirme yapmay› gerçekçi
k›lmamaktad›r. Örne¤in baz› ülkeler için
temiz su kaynaklar›n›n tasarrufu ön plana
ç›karken, baz› ülkeler için enerji
korunumu, arsa kullan›m›, toplu tafl›ma
gibi konular ön plana ç›kmaktad›r.
Örne¤in LEED, BREEAM ve Green Star
toplu ulafl›m› desteklerken, Japonya’da
uygulanan CASBEE toplu tafl›may› ve
yak›t tasarruflu araç kullan›m›n› ele
almamaktad›r. Çünkü Japonya’da zaten
en yayg›n ulafl›m yöntemi toplu tafl›ma
araçlar›n› kullanmakt›r. Sonuç olarak
de¤erlendirme sistemlerinde a¤›rl›k
katsay›s› uygulamas›yla ulusal ve bölgesel
öncelikler ön plana ç›kar›labilirse bu
uygulama öncelikli sorunlar›n
giderilmesinde büyük yarar sa¤layacakt›r.
Uygulamaya iliflkin dikkat çekici bir
baflka konu da, sonuç raporlar›n›n tek bir
say›sal de¤er olarak ortaya konmas›d›r. Bu
durum sonucun kolay anlafl›labilirli¤ini ve
de¤erlendirme yap›lan yap›lar aras›nda
karfl›laflt›rma kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Ancak
performans kategorilerinde elde edilen
baflar›ya iliflkin bir fikir vermemekte, bu da
performans›n düflük oldu¤u alanda
gelifltirme yap›lmas›n› engellemektedir.
Örne¤in bir yap› su ve do¤al kaynaklar›n
korunumu aç›s›ndan çok baflar›l› olabilir,
buna karfl›l›k enerji korunumunda çok
düflük bir baflar›ya sahiptir ve sonuçta
yüksek bir skorla sertifika almaya hak
kazanabilir. Oysa enerji korunumu da do¤al
kaynak kullan›m›n› ve kirlili¤i dolayl›
yoldan etkilemektedir. Bu durumda
de¤erlendirmede her kategori için elde
edilen performans›n belirtilmesi, düflük
performans kategorisinin aç›kça
vurgulanmas› gerekmektedir.
De¤erlendirme araçlar›n›n gelifltirilmesi
s›ras›nda baz› konular›n gözden kaç›r›ld›¤›
da dikkati çekmektedir. Örne¤in
CASBEE’de geri dönüflümü destekleyen
ölçütler bulunmamaktad›r. Hükümet
yetkilileri, Japonya’n›n genel at›klar›n›
depolayabilmek için ay›rd›¤› alanlar›n k›sa
bir süre daha yeterli olabilece¤ini öne
sürmekte, dolay›s›yla bu konunun ivedili¤i
de ön plana ç›kmamaktad›r.

Sonuç
Sürdürülebilir bir kalk›nmada yap›
endüstrisinde pay› olan bütün kifli ve
kurulufllara önemli görevler düflmektedir.
Geliflmifl ülkelerce yak›n bir geçmiflte

gelifltirilerek uygulamaya konan yeflil bina
de¤erlendirme sistemleri yaln›zca
yap›lar›n çevresel performanslar›n›
art›rmakla kalmay›p, yap› sektörünü
yak›ndan ilgilendiren bütün üretim ve
hizmet sektörleri ile malzeme
üreticilerinin çevresel performans
konusundaki faaliyetlerini gözden
geçirmesini sa¤lam›flt›r. Son geliflmelerden
görülmektedir ki, bu sistemler çevresel
de¤erlendirmenin ötesinde ekonomik ve
sosyo-kültürel konular› da ele alan,
sürdürülebilirlik de¤erlendirme araçlar›na
dönüflmüfltür. Ancak gelifltirildikleri
ülkelerin d›fl›nda uyguland›klar›nda ne
derecede etkin ve gerçekçi olabildikleri
tart›flma konusudur. Bir de¤erlendirme
sisteminin strüktürünün oluflturulmas›nda
“standart beden” yaklafl›m› yanl›flt›r.
Bugün kökeni olduklar› ülkenin d›fl›nda da
en fazla yayg›nl›k kazanan iki sistem LEED
ve BREEAM iken, komflu ülkelerinde dahi
bu sistemlerin etkinli¤i sorgulanmaktad›r.
Geliflmekte olan ülkelerde en önemli
sorunlar mevcut yap› sto¤unun
iyilefltirilmesi, yerel anlamda yeflil malzeme
ve ürünün sa¤lanmas›, çevreye duyarl›
enerji teknolojilerinin yayg›nlaflt›r›lmas›,
sera gaz› sal›mlar›n› azaltan önlemler ve
geri dönüflüm sektörünün canland›r›lmas›
gibi konularda ortaya ç›kmaktad›r.
Ülkemizde bu konudaki
uygulamalar›n artmas› yat›r›mc›lar›n, yap›
sahiplerinin ve hatta kullan›c›lar›n da bu
konuda bilgili ve hevesli olmalar›yla
mümkündür. Sürdürülebilir bir yap›,
küçük maliyet art›fllar› ile infla
edilebilmektedir. Örne¤in ABD’de USGBC
yetkilileri taraf›ndan LEED sisteminin
temel sertifika için yüzde 0,66, gümüfl
sertifika için yüzde 1,9, alt›n sertifika için
yüzde 2,2 ve platin sertifika için yüzde
6,8 gibi oranlarda bir art›fl getirdi¤i öne
sürülmektedir. Buna karfl›l›k çevresel
performans›n art›r›lmas› k›sa bir dönemde
iflletme giderlerinde azalma, yap›n›n
yararl› ömrünün uzamas›, kullan›c›lar›n
sa¤l›k, konfor ve üretkenli¤inin artmas›
fleklinde geri dönmektedir. Bu tür de¤er
kazanm›fl yap›lar›n kiralama ve sat›fl
de¤erlerindeki art›fl da dikkat çekicidir.
Bugün için ayr›cal›kl› say›lan ve
sat›fl/kiralama bedelleri yükselen bu tür
yap›lar ile s›radan yap›lar aras›ndaki
farklar gelecekte daha fazla aç›lacakt›r.
Ülkemizde Çevre Dostu Binalar
Derne¤i ÇEDB‹K’in toplum bilincini ve

fark›ndal›¤›n› art›rma konusundaki ciddi
giriflimleri ve Ulusal Yeflil Bina
Sertifikasyonu haz›rlanmas›na yönelik
giriflimleri bu konuda at›lm›fl önemli
ad›mlard›r. Ayr›ca May›s 2007’de
yürürlü¤e giren 5627 no’lu Enerji
Verimlili¤i Kanunu, çevre duyarl›l›¤›
yüksek firmalar›n sürdürülebilir
projelerine LEED ve BREEAM gibi
uluslararas› sertifikalar almas›, Turizm
Bakanl›¤›’n›n 2009 bafl›nda Turistik
Tesisleri de¤erlendirmek üzere
uygulamaya koydu¤u Yeflil Y›ld›z
Sertifikas› gibi sürdürülebilir yaklafl›mlar
da önemli, ancak ivme kazanmas› gereken
çal›flmalar olarak göze çarpmaktad›r.
Yap›lmas› gereken yat›r›mc›lar›n,
tasar›mc›lar›n, malzeme, donan›m ve
hizmet üreten kurulufllar›n bu kulvarda
bir an önce yerini almalar›d›r

.
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