BUILD UPON Kapanış Toplantısı
17 Ocak 2017 – Ankara İller Bankası Tesisleri
BUILD UPON, 2016-2017 yılında, 13 ülkede, 80’den fazla etkinlikte 1,000′den fazla kurum ve kuruluşu bir
araya getiren geniş katılımlı ve enerji verimli bina iyileştirme konulu bir işbirliği projesidir. Proje, Avrupa
Birliği’ nin belirlediği tarih olan 30 Nisan 2017′ye kadar ülkelere mevcut binalarını iyileştirecek stratejiler
sunmaları konusunda yardım ederek Avrupa çapında bir iyileştirme devrimi yaratmayı hedefliyor. Bu
stratejiler, Avrupa’ nın enerji kullanımını ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve herkes için kaliteli bir
yaşam imkanı sunan binalar yapmak için kritik öneme sahiptir. www.buildupon.eu
ÇEDBİK, binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri kapsamında proje süresince konuşulan başlıkların
tartışılacağı altıncı ve son Build Upon çalıştayını 17 Ocak’ta Ankara İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleştirecektir.

Binaların İyileştirilmesi İçin Yeterli Çabayı Gösteriyor Muyuz?
Mevcut binaların emisyonları Avrupa Birliği’ nin toplam CO2 emisyonlarının % 36’sını oluşturmaktadır. AB
Kanunları kapsamında; AB ülkelerinin, mevcut konut ve ticari binalarının yüksek seviye enerji verimliliği
standartlarına uygun olarak iyileştirilmesi hakkında uzun vadeli planlarını, yani “ulusal bina iyileştirme
stratejilerini” 30 Nisan 2017’ye kadar oluşturması gerekmektedir.
Bölgesel ve ulusal çapta yürütülen proje süresince Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye'deki
mevcut binalardan optimum maliyetle %75'e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla
binaların 'kapsamlı iyileştirme'ye tabi tutulmasının yolunu açacak olan çözümlerin ortaya konması, finansal
kaynakların bulunması ve yerel bir iş birliği ağı yaratılması konularında öncülük etmektedir. Bu kapsamda,
kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, finans ve iş dünyası, üniversiteler, medya ve STK'larla enerji
verimliliği algısının yaygınlaştırılması ve binaların iyileştirilmesi konusunda gereken adımların atılması için ortak
etkinlikler düzenlenmektedir. Proje paydaşlarının, açıkça tanımlanmış enerji tasarrufu hedefleri ile güçlü ulusal
stratejiler, vatandaşların katılımını sağlayacak planlı bilinçlendirme girişimleri, inşaat sektörü çalışanlarının
yüksek standartlarda iyileştirme uygulamaları yapabilmelerini sağlayacak kapasite geliştirme eğitimleri, yeşil
mortgage ve krediler gibi finansal mekanizmalar ve güçlendirilmiş enerji performansı sertifikaları gibi
politikalar üzerinde anlaşmaya varmaları hedeflenmektedir.
Türkiye AB ile yasalarıyla uyumlu hale gelmeye çalışırken, EVSB’nden yola çıkarak Bina Tadilat Stratejilerini net
ve kapsamlı hale getirmek, kamu öncülüğünde son kullanıcı farkındalığını artırmak, iyileştirme için gereken iş
gücü ve karar vericilerin eğitilmesini sağlamak, kamu/özel sektör ve akademi ortaklığını güçlendirmek ve
projeler geliştirmek ve bunlar için gerekli finansal çözümlerin bulunmasını sağlamak için tüm paydaşların bir
araya gelerek tartışması ve eyleme geçmesi gerekiyor. Önemli ve güncel bir konu olan kentsel dönüşüm
gerçeğine enerji verimliliği kriterlerini katmak artık bir gereklilik. Türkiye’nin sağlam ve eski bina sayısı görece
az olduğundan, iyileştirme öncelik sıralamasında geride kalıyor gibi görünse de, iyileştirmelerin dönüşümün bir
parçası olduğu gerçeği, binaları yıkıp yeniden yapmak mı yoksa iyileştirmek mi tartışmalarını gereksiz kılıyor.
Türkiye’de finansal kuruluşlar yeterince güçlü ve elini taşın altına koymaya hazır, hükümet ise gerekli finansal
kapasiteye sahip. Sanayide teknolojik kapasite enerji verimli iyileştirmeler için yeterli ve iş gücü potansiyeli
yüksek. Nitelikli işgücü, farkındalık, mevzuat ve destekleyici finansal çözümler konusunda adım atılmaya
başlandığında, yürütme ve denetleme mekanizmalarının tesis edilmesi öncelikli konular olarak öne çıkıyor.
Bu bilgiler ışığında, Build Upon Projesi Türkiye yürütücüsü ÇEDBİK olarak, Türkiye’deki mevcut binaların enerji
verimliliği kapsamında izlenecek stratejiler ve atılacak adımları tartışmak üzere “BUILD UPON Kapanış
Toplantısı” nı 17 Ocak 2017 tarihinde Ankara İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştireceğiz. Çalıştayın
amacı; binalarda enerji verimli iyileştirmeler konusunda proje süresince çıkan fikirleri tartışmak ve kamu
sektörünün binalarda enerji verimliliği konusunda gerekli düzenlemeleri yapmaları amacıyla, çıkan fikirleri
derleyerek Mart 2017 itibariyle raporlamak olacaktır. Toplantı başlangıcında yapılacak sunumların ardından,
panel oturumuyla devam edilecek ve yarım günlük toplantı sona erecektir. Böylece konuyla ilgili beyin fırtınası
yapılarak çıkan fikirlerin düzenli şekilde derlenmesi hedeflenmektedir.

Build Upon Kapanış Toplantısı
Tarih : 17 Ocak 2017 Salı
Yer : Ankara İller Bankası Tesisleri – Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:24/E 06200 Macunköy/Yenimahalle

Program
09.00 – 09.30 : Kayıt
09.30 – 10.00 : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı – Prof. Dr. Mustafa Öztürk
10.00 – 10.15 : Çedbik Yönetim Kurulu Başkanı – Selçuk Özdil
10.15 – 10.45 : Build Upon Proje Sunumu – Ahmet Acar
10.45 – 11.10 : Kahve Arası
11.10 – 11.30 : IFC Türkiye – Eduard Yakubov
11.30 – 12.30 : Panel Oturumu
12.30 – 13.00 : Öğle Yemeği
13.00

: Kapanış

Build Upon Proje Yürütücüsü: ÇEDBİK – Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, 2007 yılında Türkiye’de yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı
sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yapı sektörünün tüm paydaşları için bir çatı kuruluş olma hedefiyle hareket eden dernek,
toplumsal farkındalığı arttırmak ve yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla
eğitimler, paneller, konferanslar düzenlemektedir ve yerel yönetimler, üniversiteler, kamu ve özel sektörlere örnek
projeler ve çalışma modelleri geliştirmektedir. Bugün 170’ın üzerinde üyesi olan ve sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye’nin
sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkıda bulunan
ÇEDBİK, 2012 yılı itibariyle Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) Tam Konsey Statüsü’ne sahip oldu. Dernek, ekolojik
sorunların arttığı günümüzde, bütüncül bir yaklaşım ve sürdürülebilirlik prensipleriyle inşa edilmiş bina ve yerleşimler
aracılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşacağımız inancıyla hareket etmektedir. Yeşil binalar alanındaki
araştırmalara ve çalışmalara devam eden Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, yeni konut projelerinde uygulanmak üzere
Türkiye koşullarına uygun sertifika sistemi ÇEDBİK-Konut’u oluşturmuştur.
Bu proje 649727 Numaralı anlaşma kapsamında Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve yenilik programından fon almaktadır.

