Türkiye için Yeflil Bina Sertifikas›
ve Çözüm Önerileri
Türkiye’ye sertifika sistemleri adapte edilirken binalar›n performanslar›n›n
ölçülmesinin süreklili¤i ve bunun uluslararas› enerji de¤erlendirme sistemlerine göre
adapte edilmesi kritik önem tafl›maktad›r.
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» Dünya liderleri küresel ›s›nmayla
mücadele etmek ve sera gaz› sal›mlar›n›
düflürmek için ülkeleri için ciddi hedefler
koymaya bafllad›lar. Baz› ülkeler
düflürme hedeflerini kesin olarak
saptarken, ötekileri hâlâ bu alanda
çal›fl›yor. Birçok bilim adam› ve bu
alanlardaki politikalar› düzenleyenler,
dünya ›s›s›n› endüstri dönemi öncesi ile
karfl›laflt›rmal› olarak 2 derece daha
yükseltmemeye çal›flman›n önemli bir
hedef oldu¤una inan›yorlar (1). ‹klim
de¤iflikli¤inin yaratt›¤› olumsuz etkiler
ve insanlar›n bu alanda bilinçlenmesi her
sektörü sera gaz› sal›mlar›n› düflürmek
için yarat›c› çözümler üretmeye itiyor.
‹nflaat sektörü iklim de¤iflikli¤iyle
mücadele için küresel olarak yeflil
dönüflüme girmifltir.
Bina endüstrisinin bütün paydafllar›
çevre sorunlar›n› çözme yoluna bafl
koyduklar›n›, binalar›n› daha çevre dostu
yaparak ve gönüllü baflvurduklar›
sertifika sistemleri arac›l›¤›yla bu
sertifikalar› alarak, çevre dostu
standartlara uygunluklar›n› ilan
ediyorlar. Yap› sektörünün sosyal

sorumluluk anlay›fl›, sektörde bütün
paydafllar›n; binalar›n çevresel
standartlar› kullanarak yap›lmas›n› talep
etmesine neden oluyor. Bu çevresel
standartlar›n yaklafl›mlar›n›
incelendi¤imizde, Türkiye’de bu
sistemlerin en etkin biçimde kullan›lmas›
için gerekli azami koflullar›n eksiklerle
var oldu¤udur.
Dünyada gönüllü olarak kullan›lan
birçok yeflil bina standart› ve sertifikas›
vard›r. Bunlardan en fazla kullan›lanlar
BEES (Building for Environmental and
Economic Sustainability), BREEAM
(Building Research Establishment
Environmental Assessment Method),
CASBEE (Japonlar›n devlet destekli
oluflturulan sertifikas›), ECO-QUANTUM
(simülasyon bazl› bir model),
ECOPROFILE (var olan büro binalar›
için), GBC (Green Building Challenge),
GREENSTAR (LEED ve BREEAM
ölçütleri incelenerek, Avustralya Yeflil
Bina Konseyi taraf›ndan oluflturuldu),
LCAid (Yaflam döngüsü analizine dayal›),
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) ve SBtool’dur
(Sustainable Building Tool-Canada) (3).
Kuzey Amerika’n›n so¤uk
bölgelerinden Do¤u Avrupa’ya, dört
mevsimi yaflayan Akdeniz ülkelerinden,
Japonya’n›n de¤iflken iklimine kadar bu
sertifika sistemleri yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Uluslararas› flirketler bu
sertifika sistemlerini flirketlerin ç›k›fl
kültürlerine ba¤l› kalarak yayg›nl›kla
kullanmaktad›r. Çeflitli de¤il, küresel bir
standart dünyan›n her yerinde
tasar›mc›lar› aras›nda koordinasyon ve
rotasyon yapan flirketlerin çok daha

ifline gelecek ve daha etkin olacakt›r.
Ancak, yeflil küresel bir standart flu anda
her bir ülke gerçe¤ine bak›ld›¤›nda, iklim
farkl›l›klar›ndan, malzeme yeterlili¤i ve
co¤rafya farkl›l›klar›na, enerji
üretiminden, kültürel adaptasyona ve
hukuki altyap›ya kadar farkl›l›klar
göstermektedir. Bu nedendendir ki, bu
sertifika sistemleri farkl› bölgeler ve
ülkelerde kullan›lmak üzere
tasarlanmam›flt›r ve önkoflul ölçütleri
yerel durumlar› temsil etmemektedir (2)
Dünyada en yayg›n kullan›lan
sertifika sistemleri olan BREEAM,
CASBEE, GREENSTAR, LEED ve
SBtool’un ayr›nt›l› bir karfl›laflt›rmas›n›
yapt›¤›m›zda bunlar›n birbirine temelde
benzerlik gösterdi¤ini ancak baz›lar›
bütün ülkelerde kullan›l›rken, baz›lar›n›n
yerel olarak kullan›ld›¤›n› görürüz.
Buradan yola ç›karak, dünyada en
yayg›n olarak kullan›lan LEED ve
BREEAM sertifikalar›na yo¤unlaflarak
bunlar›n Türkiye’de uygulan›rken nas›l
de¤iflikliklere u¤ramalar› gerekti¤inin
çal›flmas› yap›lmal›d›r. Bu tür çal›flmalar
birçok ülkede (Hindistan, ‹talya, Kanada,
Almanya, ‹srail, Meksika) paralel olarak
yap›lmaktad›r. Örne¤in, BRE-Global
2008’de PAN-EU BREEAM ad›nda yeni
bir sertifika sistemi oluflturmufltur. Bu
sertifika, ‹ngiliz kökenli BREEAM
sistemini birçok ülkenin yerel
parametrelerine adapte ediyor. (Sistemin
yenili¤i bu sertifikan›n ne kadar etkin
oldu¤u konusunda herhangi bir yorum
yapamamaya neden olmaktad›r).
LEED ve BREEAM yeflil binalar›n
yap›lmas›nda ve tan›nmas›nda dünyada
en çok tan›nan, kullan›lan ve en ayr›nt›l›
“yeflil bina” sertifika sistemleridir. Her
iki sistemde yeflil binalar›n tan›mlanmas›
için, odit gerektiren bir dizi ölçütler
listesi oluflturmufltur. Bu ba¤lamda, bu
sistemler büyük ölçüde asl›nda hem yeflil
binalar›n alg›lanmas›nda fark›ndal›¤›n
yarat›lmas› hem de çoklukla kullan›larak
sürdürülebilirli¤in temel ölçütünü
sa¤layan binalar›n tan›nmas›na neden
olmaktad›r (3). LEED puanlama sistemi
kullan›rken -en yüksek 69-, BREEAM
ise -100 puanl›k- bir sistemde yüzde
a¤›rl›k üzerinden bir sistem gelifltirmifltir.
Bu sistemlerin adaptasyonunun ve
Türkiye’ye uygun duruma getirilmesinin
hem çevresel hem politik bak›mdan ne
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kadar geçerli oldu¤unun karar› kritiktir.
Bu konuda, LEED ve BREEAM güvenilir
bir yol haritas› sunmaktad›r. Ancak, bu
sertifikalar›n var olan durumlar›yla,
Türkiye’nin yap› sektörüne etkileri en
düflük düzeyde olacakt›r. ‹ngiltere ve
ABD’de oluflan ve olgunlaflan bu
sertifika sistemleri kendi ç›kt›klar›
ülkelerin bina endüstrilerinin güçlü
taraflar›na uygun olarak
haz›rlanm›fllard›r. Daha yeni yeni
uluslararas› farkl›l›klar›n gerçeklerini göz
önüne alarak ölçütlerini iklim, kaynak
yeterlili¤i ve yerel inflaat sektörlerine
göre adapte etmeye bafllam›fllard›r.
Bu konuya yo¤unlaflacak
araflt›rmac›lar, LEED ve BREEAM’in
Türkiye’de uygulanmas›nda bu iki
sistemin güçlü taraflar›n›, ayn› zamanda
afl›lmas› gereken engelleri
de¤erlendirmelidir. Yukar›da sayd›¤›m
sebeplere ek olarak LEED ve BREEAM
üzerine yo¤unlaflmam ve bu iki sistemi
karfl›laflt›rmal› olarak de¤erlendirmeye
çal›flmam bu sistemlerin dünyada kabul
gören küresel marka de¤eridir. Ayr›ca bu
çal›flma, oluflturulacak Türk sertifika
sistemi için yol gösterici olacakt›r. Türk
Yeflil Bina Sertifikas› sistemi, Türk ‹nflaat
sektörünün gerçeklerini göz önüne
alarak, en az›ndan k›sa vadede dünyada
yayg›n olarak kullan›lan sistemlerin
çevresel faydalar›na benzer faydalar
yaratmal› ve pazar uygulanabilirli¤i
olmal›d›r.
LEED’in ABD’de, BREEAM sisteminin
‹ngiltere’de benimsendi¤inden daha fazla
benimsendi¤i alg›lanmaktad›r. Bunun
sebeplerinden birisi bu sistemlerin
yönetilme biçimidir. BREEAM sertifikas›
ikiye ayr›l›r ‹nterim design (Tasar›m)
sertifikas› ve Post Construction Review
(final) sertifikas›. Tasar›m sertifikas›n›
almak için denetçinin projeye bafl›ndan
dahil olmas› gerekir. BREEAM
denetçisinin denetleme görevinin
yan›nda tasar›m ekibine yard›mc› olma

ve ölçütlerin tasar›ma entegrasyonunda
yol gösterici bir rolü vard›r. Bunun ile
birlikte BREEAM denetçisi tasar›m
ekibinden biride olabilir ancak bunun
yarataca¤› menfaat çat›flmalar› olabilir.
LEED sertifikas› alma süreci LEED
için daha kolay olup, kiflinin kendi
çal›flarak girece¤i ve s›nav ç›k›fl›nda
sonucu ö¤renebilece¤i bir test s›nav›na
ba¤l›d›r. (Haziran 2009’de LEED’in yeni
versiyonu için de¤ifliklikler uygulamaya
konulacakt›r ve LEED Associate, LEED
AP ve LEED Fellow olarak 3 aflamal› bir
sistem uygulamaya konulacakt›r).
BREEAM denetçisi olmak için
BRE-Global’in kendi verdi¤i e¤itimleri
almak, e¤itimler sonunda verilen testi
geçmek ve daha sonras›nda üç ay içinde
ödev olarak verilen projeleri
tamamlay›p, BRE-Global’a teslim etmek
ve yan›t verme sürecini beklemeyi
gerektiriyor.
BREEAM sertifikas› alm›fl binalar›n
say›s›n›n LEED sertifikas› alm›fl
binalardan daha fazla olmas›n›n bir
nedeni, BREEAM-Homes daha ilk
günden evler içinde sertifika sistemi
sunarken, LEED evlere sertifika vermeye
2008’de bafllam›fl ve öncelikle ticari
binalara yo¤unlaflt›¤›ndan say›ca geride
kalm›flt›r. Çeflitli LEED girifliminin
yönetmelikler, kanun hükmünde
kararnameler, önermeler, düzenlemeler,
direktifler ve teflvik edici önlemler
kanal›yla ABD’de 44 eyalette 186 yerel
yönetim (122 flehir, 34 bölgesel ve 30
kasaba), 31 valilikte, 12 federal ajans
ya da departmanda, 15 devlet okulu
yetki alan›nda, 39 yüksek ö¤renim
kuruluflunda benimsenmesi ve bu kamu
kurumlar›nca sahip olunan ya da
kullan›lan LEED sertifikal› binalar›n
LEED projelerinin yüzde 26’s›n› teflkil
etmesi dikkat çekicidir. (Federal
hükümet 138 sertifikal› ve 1236 sertifika
aflamas›nda, Eyalet hükümetleri 216
sertifikal›, 1527 sertifika aflamas›nda ve
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yerel yönetimler 344 sertifikal› 2310
sertifika aflamas›nda projeye sahiptir.) (6)
Yine 100.000 üzerinde BREEAM
sertifikal› ve 650.000 dolay›nda kay›tl›
projenin büyük bir ço¤unlu¤unu özel
sektör projelerinin teflkil etmesi ile
birlikte BREEAM de¤erlemesi flart
koflulan baz› kamu binalar› flu
biçimdedir. English Partnerships bütün
yeni projelerinde BREEAM ecohomes
VERY GOOD ya da EXELLENT, Office of
Government Commerce (OGC) Mart
2003’den bafllayarak bütün yeni
projelerinde BREEAM EXCELLENT,
DCSF (Department for Children, Schools
and Families) yeni ya da renovasyon
projelerinde BREEAM VERY GOOD,
Housing Corporation Nisan 2006’dan
itibaren ecohomes VERY GOOD, Welsh
Assesmbly Government BREEAM ve
Ecohomes VERY GOOD ve yüksek
profilli projelerde EXCELLENT olmay›
zorunlu hale getirmifltir. (7)
Türkiye’ye bu sistemleri adapte
ederken binalar›n performanslar›n›n
ölçülmesinin süreklili¤i ve bunun
uluslararas› enerji de¤erlendirme
sistemlerine göre adapte edilmesi kritik
önem tafl›maktad›r. Var olan haliyle,
LEED ve BREEAM de¤erlendirmelerini
binalar›n içine yerleflilmeden var olan
parametrelere dayand›rmaktad›r.
AÇIK ADI
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KISALTMA

Sözgelimi, bina içine yerleflildikten
sonraya ba¤l› olan LEED kredisi, bina
performans›n› bu yerleflmeden bir y›l
sonra ölçümlenecek biçimde kontrat
yapmaya yöneltmektedir. BREEAM ise
flu anda standartlar›n› binan›n bütün
yaflam döngüsü süresince bina
operasyonunun etkin bir biçimde teyit
edilmesi üzerine kurgulamaya
çal›flmaktad›r. BREEAM’in yaklafl›m›
uzun dönemli enerji tüketiminin
azalt›lmas› için kritik önem tafl›maktad›r.
(2)
BREEAM ayr›ca enerji alan›ndaki
koflullar›n› Avrupa Birli¤i’nin enerji
performans sertifikas› (EPC) sistemine
uyarlamaya çal›flmaktad›r. Bu yolla,
BREEAM puanlar›n› standart EPC analizi
sonuçlar›na uygun olarak vermekte ve
böylelikle sektörde binalar›n enerji
performanslar›n› ölçmeyi
yayg›nlaflt›rmay› hedeflemektedir. LEED
de bir enerji modeli kullanmay› önerir.
Ancak sektörde kullan›c›ya ba¤l› olarak
de¤iflik metotlar (farkl› yaz›l›mlar)
kullan›lmaktad›r. Türkiye’de 2007’de
ç›kan ve yönetmelikleri 2008’de
tamamlanan Enerji Yasas› belli bir
metrekareden büyük binalarda Enerji
Performans Sertifikas› almay› mecbur
k›lm›flt›r. Buradan yola ç›karak
KÖKEN

BRE
Environmental
Assessment Method
(Çevresel
De¤erlendirme
Metodu)

BREEAM

BREEAM, ‹ngiltere’deki yeni konut d›fl›
binalar›n sürdürülebilirli¤ini ölçen bir
araç olarak 1990’da oluflturuldu (1).
Sistem, devaml› olarak ‹ngiliz bina
düzenlemeleri ile uyum içinde
güncellendi ve 1 A¤ustos 2008
tarihinde önemli bir yenilemeden
geçerek BREEAM 2008 ad›n› ald› (2).

Leadership in
Environmental and
Energy Design
(Çevre ve Enerji
Tasar›m›nda Liderlik)

LEED

1994’te USGBC ve NRDC taraf›ndan
kuruldu. Mutabakata dayal›, genifl
spektrumlu, gönüllü bir teflebbüs.
Düzenli olarak yenilenir ve
gereksinimler güçlendirilir.

BREEAM’in enerji alan›nda koydu¤u
ölçütler, Türk sertifika sistemi için
adaptasyonunun daha geçerli oldu¤unu
iflaret etmektedir. Bu kanuna karfl›n,
hem BREEAM sertifikas›n›n kullan›m›
hem EPC konusunda Türkiye’de
uygulama alan›nda henüz çok yol
al›nmas› gerekmektedir.
Ayn› zamanda, LEED tasar›m ekibine
çok yüksek düzeyde bir standartlaflt›rma
sunmakta ve bu da LEED’in pratik olarak
uygulanmas›n› kolay k›lmaktad›r.
LEED’in referans kitapç›¤› LEED AP’ler
konuyla ilgili bilgi da¤arc›klar›n›
geniflletmek ve derinlefltirmek için çok
yararl› bir referanst›r. BREEAM de
online kaynaklar sunmaktad›r ancak
denetçi tasar›m süresinde proje ekibi
entegre etmezse ba¤›ms›z bir durufl
sergilemektedir. Meflrulu¤un ve
sorumlulu¤un bu iki sistemin temel
tafllar› oldu¤undan yola ç›karak, standart
materyaller kullanmak Türkiye’de
sertifika sistemi oluflturma ve kullanma
dönemindeki saydaml›k çabalar›n›
sonuca ulaflt›racakt›r.
Sürdürülebilirli¤in çevresel,
ekonomik ve sosyal (Triple Line
Approach) parametrelerinin entegre
olmas›n› öneren yaklafl›m yayg›nd›r.
LEED ve BREEAM bugüne kadar

ÖNCEL‹KLER

Fiziksel çevre, Toplum, Ulafl›m, Is›
adalar›, Ifl›k kirlili¤i, Su kullan›m›,
Kanalizasyon, Enerji etkinlik,
GHG (Sera gaz›) sal›mlar›,
‹flletmeye alma (Commissioning),
Yeflil enerji, Malzemeler, At›k,
Hava kalitesi, Taze hava, Nicelik,
Kullan›c› konforu

VER‹ GEREKS‹N‹MLER‹

sistematik olarak ekonomik ve sosyal
etkenleri entegre etmedikleri için
elefltirildiler. Ancak göz önünde
bulundurulmas› gereken bir konu bu
sertifika sistemlerinin yaln›zca çevresel
etkiye yo¤unlaflt›klar›d›r. Yukar›da
sayd›¤›m›z öteki etkenleri sertifika
sisteminin içine almak bu sistemlerin
çevreye az zarar vermeye odaklanm›fl
etki alanlar›n› daraltabilir. Öte yandan,
ulaflt›rma ve ekoloji (bina ölçe¤inin
d›fl›nda kald›klar› halde), yeflil bina
sistemine entegre edilmeyi baflarm›fl
etkenlerdir ama bu etkenler sertifika
sistemine dahil edildi¤inde, daha da fazla
sera gaz› azal›m›na gidilmifl ve bu da
yeflil bina infla etmemizin as›l nedeni
olan sera gaz› azaltma hedeflerimizle
bire bir örtüflmüfltür. Çevresel etkenler
bilime dayal›d›r ancak sosyal ve
ekonomik etkenler yarg›ya dayal›d›r.
Bundan dolay› sosyal ve ekonomik
etkenlerin sertifika sistemine dahil
edilmesi çok ayr›nt›l› ve dikkatli bir
çal›flma gerektirir. E¤er dahil
edilebilirlerse, ekonomik varsay›mlar,
mutlaka ekonomik de¤er ve kalk›nman›n
maliyetini göz önüne almal›d›r.
Türkiye’deki bölgesel iklim
de¤iflikliklerini göz önüne almak için;
kategorilere göre yüzde oranlar›na dayal›
‹DAR‹ ALTYAPI

bir ölçütler sistemi haz›rlanmal›d›r çünkü
yerel etkenler toplamda önemli
farkl›l›klara yol açar. Yerel ifl yap›fl
biçimleri, devletin süreçleri ve kültürel
etkenler de göz önüne al›nmal›d›r.
Türkiye’de Pan-EU BREEAM, daha
baflar›l› bir proje ç›karma ad›na, birtak›m
de¤iflikliklerle uygulamaya geçebilir.
BREEAM tasar›m denetçisi gibi farkl› bir
pozisyon oluflturup, BREEAM tasar›m
denetçisini tasar›m sürecine dahil
edebilecek bir görev paylafl›m›na
gidilebilir. Bu da LEED AP’nin tasar›m
s›ras›ndaki görevine karfl›l›k gelen bir
görevdir. Böylece BREEAM tasar›m
denetçisi ve BREEAM denetçisi projenin
iki ayr› bölümünde-tasar›m ve inflaat
s›ras›nda görev al›rlar. Menfaat
çat›flmas›na olanak vermemesi aç›s›ndan
bu iki görevin ayr› kifliler taraf›ndan
yap›lmas› gerekir. Yine de LEED’in s›nav
geçme sistemi ve kaynaklara eriflim
yolunu kolaylaflt›rm›fl olmas›ndan dolay›,
LEED kullan›m›n›n Türkiye yeflil inflaat
sektöründe varl›k göstermesinin yükselifli
daha kolay olabilir.
Yukar›da özetledi¤im üzere her iki
sistemin art›lar› ve eksileri vard›r.
Dünyada yayg›n olarak kullan›lan yeflil
bina sertifika sistemlerini inceleyerek bu
sistemlerin yaklafl›mlar›n› özetledi¤imizde
‹DAR‹ SÜREÇ

ve Türkiye’de bu standartlar›n etkin
olarak kullan›labilmesi için var olan en
düflük standartlar› gözden
geçirdi¤imizde, Türkiye’nin kendi
sertifika sistemini oluflturmas› gereklili¤i
üzerine bir tart›flma bafllatman›n do¤ru
zaman oldu¤una inan›yorum. Sonunda,
Türkiye’nin sürdürülebilirlik ilkeleriyle
daha paralel ve iklim de¤iflikli¤inin
önüne geçebilecek ifl yap›fl biçimleriyle
daha çok ba¤lant›l› bir sistem gelifltirmesi
ve ayr›ca bu sisteme talebin daha çok
olmas› için, sistemin Türkiye’deki deprem
koflullar› göz önüne al›narak deprem
parametreleri de eklenmesi bu sertifika
sistemini Türkiye için daha de¤erli ve
geçerli k›lacakt›r.
Ayn› zamanda, Türkiye’de farkl› iklim
bölgelerinde “yerel bölgelerde
düzenleyici etkileri” görmek ad›na
yap›lan binay› farkl› sertifika
sistemlerine baflvurarak çal›flmak,
ç›kar›lacak sonuçlardan Türkiye
marketine, iklimine, sosyal koflullara,
devlet iflleyifline ve baflka yerel
durumlara uygun bir sistem
oluflturulmas› aç›s›ndan önemlidir.
Yayg›n olarak kullan›lan LEED, BREEAM
ve CASBEE iyi bir bafllang›ç yol haritas›
çizebilir ancak bu sistemlerin yerel
koflullara adaptasyonu gerekmektedir.

GEÇERL‹L‹K ÖLÇÜTLER‹

PUANLAMA/
A⁄IRLIK S‹STEMLER‹

•‹nflaat kay›tlar›
•Mimari çizimler/diyagramlar
•Mühendis hesaplamalar›
•Enerji modeli raporu/Enerji Performans›
sertifikas›
•Proje hakk›nda yaz›l› aç›klamalar
•fiantiye ziyaretleri
•Doldurulmufl BREEAM dokümanlar›

BRE Küresel “Sürdürülebilirlik Kurulu”,
BRE’nin yönetmeliklerini, yay›nlar›n›,
standartlar›n› ve “yeflil binalar”, enerji, at›k,
sürdürülebilirlik ve çevre alan›ndaki
sertifikasyon planlar›n› denetler. Var olan
standartlar ve planlar BREEAM, EcoHomes,
Environmental Profiles ve ISO 14001’i içerir.
Kurul bu konular› gözden geçirmek için y›lda
üç kez toplan›r.
BREEAM yönetmeli¤i, dokümanlar› ve
referanslar›
BREEAM de¤erlendirme uzmanlar› (assessor)
De¤erlendirme uzman›, BRE taraf›ndan
ortalama 1,500 sterlinlik bir ücret karfl›l›¤›
e¤itilir.

BRE, BREEAM sistemini yöneten bir ‹ngiliz
organizasyonudur.
BREEAM de¤erlendirmesine baflvuran bütün
binalar, sertifikal› bir BRE de¤erlendirme
uzman›n›n tam hizmetine ihtiyaç duyar.
De¤erlendirme uzman› binan›n BREEAM
kriterlerine uydu¤unu gösteren bütün proje
bilgisini toplar. Uzman, tasar›m aflamas›na ve proje
yönetimine de destek verebilir. BRE çal›flanlar›
de¤erlendirme uzman› taraf›ndan teslim edilen
bilgiler üzerinde iki denetim gerçeklefltirir.
BRE as-built projenin tasar›m kriterlerine
uydu¤undan emin olmak için Saha Denetimi
yapma seçene¤ini kullanabilir. (denetleme uzman›
sertifikasyonu)

Bilgi toplama ve etüdün
iki aflamas› vard›r:
Tasar›m ve inflaat.
BRE projenin
derinlemesine denetimini
de gerçeklefltirebilir.
‹ngiltere d›fl›ndaki her
türlü proje, yerel
yasalar›n BREEAM
kriterlerine denk
oldu¤unu gösteren bir ön
yeterlilik
denetlemesinden
geçmelidir.

LEED’in aksine, a¤›rl›kl› bir
puanlama sistemi kullan›lmaktad›r.
Elde edilebilecek muhtemel
sonuçlar:
Pass (Geçer), Good (‹yi),
Very Good (Çok iyi),
Excellent (Mükemmel),
Outstanding (Seçkin).

•‹nflaat kay›tlar›
•Mühendis hesaplamalar›
•Enerji modeli raporu
•Proje hakk›nda proje sahibi ya da
projeyi gelifltiren kifli taraf›ndan
yap›lan yaz›l› aç›klamalar
•Proje çizim ve diyagramlar›

•USGBC bir flemsiye organizasyondur.
•LEED Technical Committee (Teknik Komite)
ve LEED Steering Committee (‹cra Komitesi).
•Her LEED projesinde sertifikal› bir LEED AP
(Accredited Professioanl) bulunmas›
gerekmektedir. Green Building Certification
Institute (Yeflil Bina Sertifikasyon Kurumu),
LEED AP Sertifikasyonunu 300$-400$ olarak
ücretlendirilir.
•Her LEED binas› tipi, 150$-200$’l›k ayr› bir
k›lavuz gerektirir.
•Dokümanlar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan,
onaylanma süreci 6 ay sürebilir.

LEED AP proje süresince tasar›m tak›m›ndan
gelen kaynaklar› düzenler. LEED Referans
K›lavuzu ve USGBC internet sayfas›ndan
bulunabilen kaynaklar gerekli bütün kurallar›
içerir. ‹fllem bitti¤i zaman, bütün dokümanlar
toplan›r ve internet üzerinden USGBC’ye teslim
edilir. Gözden geçirme sürecinde düzeltmeler
yap›labilir ve bu süreç 6 ay alabilir. Yorumlar
ayr›nt›l› ve tekniktir.

Veri toplama ifllemi
kolayca tasar›m ve inflaat
aflamas› olarak ayr›labilir.
Saha denetlemesi yoktur.

Her kredi bir puan al›r. Projenin
ald›¤› puan›n düfltü¤ü aral›¤a gore
sertifika al›n›r. Farkl› bina tipleri
için aral›klar ve al›nabilecek
toplam puanlar farkl›d›r.
Al›nabilecek sertifikalar flunlard›r:
Platinum
Gold
Silver
Certified
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AÇIK ADI
Sustainable Building
Tool
(Sürdürülebilir Bina
Arac›)

KISALTMA
SBTool

Green Star

Comprehensive
Assessment System
for Building
Environmental
Efficiency
(Bina Çevresel
Etkinli¤i için
Kapsaml›
De¤erlendirme
Sistemi)
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CASBEE

KÖKEN

ÖNCEL‹KLER

VER‹ GEREKS‹N‹MLER‹

‹DAR‹ ALT YAPI

‹DAR‹ SÜREÇ

GEÇERL‹L‹K ÖLÇÜTLER‹

PUANLAMA/
A⁄IRLIK S‹STEMLER‹

SBTool, önceki ad›yla GBTool,
binalar›n çevresel ve sürdürülebilirlik
performanslar›n› ölçmek için
tasarlanm›flt›r. SBTool, bir düzineden
fazla tak›mdan oluflan bir grup
taraf›ndan 1996’dan beri
gelifltirilmekte olan Green Building
Challenge (GBC) adl› de¤erlendirme
metodunun yaz›l›m uygulamas›d›r.
GBC süreci Natural Resources Canada
(Kanada Do¤al Kaynaklar›)
taraf›ndan bafllat›lm›fl, ancak 2002
y›l›nda sorumluluk International
Initiative for a Sustainable Built
Environment’a (iiSBE) devredilmifltir.

•Çizimler/Diyagramlar
•fiartnameler
•Enerji modeli raporu
•Yaz›l› aç›klamalar
•‹nflaat kay›tlar›
•Tüketim kay›tlar› (Su, yak›t, vb.)
•Doldurulmufl SBTool dokümanlar›

iiSBE HQ (International Framework
Committee)
Yerel iiSBE tak›mlar›
De¤erlendirme uzmanlar›

iiSBE HQ (Merkez) SBTool dokümanlar›n› sa¤lar.
Yerel iiSBE A dosyas›ndaki içerik, ba¤lam,
a¤›rl›klar ve referans noktalar›n› (benchmark)
belirler. Tasar›m ekibi, B dosyas›nda projenin
temel ve detay özelliklerini tan›mlar.
Simülasyonlar ve di¤er d›fl hesaplamalar bu
aflamada yap›l›r.
Tasar›m ekibi performans hedeflerini ve resmi
de¤erlendirme de¤erlerini C dosyas›na girer.
Ba¤›ms›z bir de¤erlendirme uzman› (assessor)
C dosyas›ndaki de¤erlendirmeleri gözden geçirir.
Yerel iiSBE, dokümanlar› gözden geçirir.
iiSBE HQ (Merkez) kalite kontrolü yapar.
Sertifika verilir.

Resmi bir sonuç elde
etmek için belgelerin
yerel iiSBE ve iiSBE HQ
(Merkez) onay›ndan
geçmesi gerekmektedir.

A¤›rl›kl› bir puanlama sistemi
kullan›lmaktad›r.
Al›nabilecek sonuçlar:
-1 = Yetersiz
0 = Minimum kabul edilebilir
performans
+3 = ‹yi kullan›m
+5 = En iyi kullan›m

Green Star, Avustralya’daki binalar
için gönüllü bir çevresel
de¤erlendirme sistemidir. 2003’te
Avusturalya Yeflil Bina Konseyi
taraf›ndan yürürlü¤e koyulmufltur.

•Çizimler
•fiartnameler
•Malzeme bilgileri
•Proje zaman çizelgesi
•Tasar›m niyeti doküman›
•At›k yönetim plan›
•Üçüncü parti dokümanlar›n›n kopyas›
•Proje kontrat›
•Proje hakk›nda yaz›l› aç›klamalar

•Technical Working Group (TWG; Teknik
Çal›flma Grubu), Green Star puanlama
sistemini yaratmak için çevresel ve
endüstriyel uzmanl›klar›n› ortaya koyan
Yeflil Bina Konseyi üyelerinden oluflan
tümüyle gönüllü bir gruptur.
•De¤erlendirme Jürisi
•De¤erlendirme uzmanlar›: fiu an 3693
sertifikal› uzman bulunmaktad›r.
De¤erlendirme uzman› Green Star
Fakültesi taraf›ndan 1000$-1350$’l›k
ücret karfl›l›¤› e¤itilir.

•Uygunlu¤un onaylanmas›
•Projenin baflvurmas›
•Belgelerin teslim edilmesi, 1. tur
•De¤erlendirme, 1. tur
•De¤erlendirme sonuçlar›,
2. tur Belgelerin teslim edilmesi, 2. tur
•De¤erlendirme, 1. tur
•Sonuç

Proje yaln›zca
Avusturalya’da ise
de¤erlendirmeye al›n›r.
Projenin de¤erlendirilmesi
için karfl›lamas› gereken
önkoflullar flu konular
alt›ndad›r: Mekân kullan›m›,
Mekânsal farkl›laflma,
Binan›n durumuyla ilgili
gereklilikler, sertifikan›n
verildi¤i zaman.
E¤er de¤erlendirme
sonuçlar› projenin 45
ya da üstü puan ald›¤›n›
do¤rularsa, proje GBCA
taraf›ndan Green Star
Certified Rating (Green Star
Sertifikas›) almaya hak
kazan›r.

A¤›rl›kl› bir puanlama sistemi
kullan›lmaktad›r.
45 puan›n alt›ndaki projeler
sertifika alamazlar.
4 Star Green Star Sertifikas›
(45-59) ‘Best Practice’ olarak,
5 Star Green Star Sertifikas›
(60-74) ‘Australian Excellence’
olarak,
6 Star Green Star Sertifikas›
(75-100) ‘World Leadership’ olarak
da adland›r›l›r.

Japan Green Building Council/Japan
Sustainable Building Consortium
(Japonya Yeflil Bina Konseyi /Japonya
Sürdürülebilir Bina Konsorsiyumu)
2001’den beri sistem üzerinde
çal›flmaktad›r. Bu kurum CASBEE
sistemini sürekli olarak gelifltirip
yenilemektedir. 2005’te sertifikasyon
vermeye bafllam›flt›r.
CASBEE araflt›rma ve gelifltirmesi,
Japonya Toprak, Altyap› ve Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n deste¤i ile sanayi, devlet
ve akademi aras›nda bir iflbirli¤i
çerçevesinde yürütülmüfltür. Yeni
kurulmufl Japan Sustainable Building
Consortium (Japonya Sürdürülebilir
Bina Konsorsiyumu) ve ona ba¤l› alt
komiteler CASBEE’nin genel
yönetiminden sorumlu iken,
sekreterlik Institute for Building
Environment and Energy Conservation
(Bina Çevresi ve Enerji Korunumu
Kurumu) dahilindedir.

(1) Enerji etkinli¤i (2) Kaynak
etkinli¤i (3)Yerel çevre (4) ‹ç
mekan Bu dört alan, Japonya’da
ve ülke d›fl›nda zaten mevcut
olan de¤erlendirme araçlar›n›n
hedef alanlar› ile büyük ölçüde
ayn›d›r, ancak tam olarak ayn›
kavramlar› temsil etmedikleri için
hepsini ayn› temelde ele almak
zordur.

Q (Kalite): Bina Çevresel Kalitesi &
Performans›: "kuramsal kapal› alan (özel
mülk) dahilinde bina kullan›c›lar›n›n yaflam
konforundaki iyileflme”yi ölçer.
L (Yükler): Bina Çevresel Yükleri:
“çevresel etkinin, kuramsal kapal› alan›n
d›fl›na (kamusal alan) taflan olumsuz
özellikleri”ni ölçer.
CASBEE-NC (New Construction; Yeni Yap›)
doküman›n›n yap›s›
Sistemi iflletmek için, de¤erlendirme
uzman› (assessor) her tasar›m aflamas›nda
iki de¤erlendirme formu doldurur: Ana
Sayfa ve Sonuç Sayfas›.
Her de¤erlendirme kalemi için
de¤erlendirme sonuçlar› Sonuç Sayfas›’nda
Q; Bina Çevresel Kalitesi & Performans› ve
LR; Bina Çevresel Yüklerinin Azalt›lmas›
de¤erleri olarak verilir. Burada LR
göstergesi, L: Bina Çevresel Yükleri’nin
kendisini de¤il, kuramsal s›n›rlar›n d›fl›na
taflan bina çevresel yüklerinin azalt›lmas›
performans›n› temsil edecek flekilde
de¤erlendirilir.
De¤erlendirme Sonuç Sayfas› temel olarak
bir binan›n CASBEE ile yap›lan
de¤erlendirmesinin sonucunu gösterir.
A¤›rl›kl› puanlama sistemi kullan›l›r.

Bu aç›dan, BRE-Global’in yeni
oluflturdu¤u ve yerel parametreleri göz
önüne alan sistem; Türk sertifika sistemine
geçifl arac› olarak kullan›labilir. (2)
Ekolojik parametrelerin yan›s›ra yine
as›l amac›m›z olan çevreye az zarar
vermeden yap›laflma hedefine odakl›
olarak ekonomik de¤erlerin ve sosyokültürel ve ifllevsel de¤erlerinde içinde
oldu¤u ve entegre tasar›m tabanl› bir
sistem Türkiye’ye de¤er bir çal›flma
olacakt›r.

Çevre Dostu Binalar Derne¤i’nin bu
süreçteki yeri ve Türkiye için bir
YEfi‹L B‹NA sertifika sistemi
gelifltirme üzerine öneriler
Ekim 2007’de kurulan Çevre Dostu
Binalar Derne¤i, Dünya Çevre Dostu
Binalar Derne¤i (www.wgbc.org)
flemsiyesi alt›nda bir konsey olma
amac›yla kurulmufl ve Türk sertifika
sisteminin oluflturulmas›nda ifl dünyas›na
odakl›, yeflil bina uzmanlar›n› bir araya
getiren ve bu alanda bir yönetim organ›
olmay› hedefleyen kâr gütmeyen bir sivil
toplum örgütüdür. Yeflil bina pazar›

henüz çok yenidir ve konsey olma
yolundaki derne¤in öncelikli amac›
ulusal ve uluslararas› STK’lar, akademi,
kamu ve özel sektör ortakl›klar›yla yeflil
bina uzmanlar›n›n say›lar›n›n art›fl›na
olanak verecek çal›flmalar yapmakt›r.
Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i,
‹MSAD ve Mimarlar Odas› bu sertifika
sistemi oluflumunda derne¤in fikir
ortaklar› olmal›d›r. Ocak 2009’da,
Türkiye’de 4 LEED AP ve 2 BREEAM
denetçi Türk profesyonel bulunmaktayd›
(5). Uluslararas› sertifika sistemlerini
bilen, kullanan Türk profesyonellerin
say›s› artt›kça, Türk sertifika sistemini
oluflturacak bilgi ve uzman grubunun da
büyüyece¤ini göz önüne alan dernek, ilk
y›l›n› bu alandaki uluslararas› “knowhow”› Türkiye’ye aktarma misyonu ile
çal›flt›. Türk sertifika komitesi
çal›flmalar›na önümüzdeki ay
bafllayacakt›r. Bu sertifikan›n Türkçe
olmas› da yayg›n kullan›c› için en büyük
engel olan yabanc› dil sorununu da
ortadan kald›racakt›r.
Son olarak, flunuda belirtmem gerekir
ki, Türk sertifika sistemi tamamlan›p,

uygulamaya geçse de, Avustralya ve
Almanya’da oldu¤u gibi baz› flirketlerin
binalar›n› LEED ya da BREEAM
kullanarak yapmaya devam edecekleri
kaç›n›lmaz bir gerçektir. Günün sonunda
asl›nda önemli olan binan›n hangi
sertifika sistemine göre çevre dostu bina
yap›ld›¤› de¤il, çevre dostu olup
olmad›¤›d›r

.
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