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ÇEDBİK HAKKINDA
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 130’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.

ÇALIŞTAY MEKANI: YAPI ENDÜSTRI
MERKEZI HAKKINDA

1968 yılında kurulan Yapı-Endüstri Merkezi, yapı
sektöründe mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine
bu sektörde çalışan profesyonel yöneticiler, mimarlar,
mühendisler, müteahhitler ve yapı malzemesi kullanıcısı
tüm kesimler için hizmet üreten bir bilgi merkezidir.
Merkez, üretici ve kullanıcılar arasında ortak platformlar
oluşturmaktadır.
İstanbul Fulya’da 5 Kişiden 800 kişiye kadar farklı
kapasitede kullanılabilen 1000 metrekare alanı ve 7
metre tavan yüksekliği ile Ana Salon ve çok amaçlı
etkinlikler için ana salona paralel 5 toplantı odası
bulunmaktadır.

http://www.yemetkinlik.com/

Bkz: http://www.cedbik.org

Teşekkürler
ÇEDBİK ekibi olarak, çalıştayın tüm katılmcılarına ve
destekçilerine teşekkürlerimizi sunarız. Özellikle, çalıştay
sürecinde sunumlarını yapan Aleksandra Arcipowska BPIE, Aslı Karabacak - UNDP Türkiye ve Prof. Dr. Zerrin
Yılmaz’a - İTÜ ve çalıştay mekanımız Yapı Endüstri
Merkezi yetkililerine ve çalışanlarına tüm destekleri için
teşekkürü borç biliriz.

BINALARIMIZIN ŞIMDI OLDUĞUNDAN DAHA IYI OLABILECEĞINE INANIYORUZ

BUILD UPON, 2016-2017 yıllarında, 13 ülkede,
80’den fazla etkinlikte 1,000′den fazla kurum ve
kuruluşu bir araya getirecek olan geniş katılımlı ve
bina iyileştirme konulu bir işbirliği projesidir.

Bu stratejiler Avrupa’nın enerji kullanımını ve iklim
değişikliğinin etkilerini azaltmak ve herkes için kaliteli
bir yaşam imkanı sunan binalar yapmak için kritik bir
öneme sahiptir.

Proje, Avrupa Birliği’ nin belirlediği tarih olan 30
Nisan 2017′ye kadar ülkelere mevcut binalarını
iyileştirecek stratejiler sunmaları konusunda yardım
ederek Avrupa çapında bir renovasyon devrimi
yaratmayı hedefliyor.

ÇALIŞTAYIN İÇERİĞİ

ÇALIŞTAYIN BEKLENTILERİ

Binaların kapsamlı olarak iyileştirilmesi için gerekli
olan teknik kapasitenin geliştirilmesi kapsamında
çalıştayın temel hedefleri, tüm paydaşlarla işbirliği
içerisinde; Türkiye’de mevcut binaların enerji verimli
olarak iyileştirilmesi konusunda bina verilerinin
toplanmasını tartışmaktır.

Sanayimiz, bina sahiplerimiz, kamu alımı yapanlar
ve diğer grupların, pazarı geliştirmek için bilgilerini
artırmaları ve teknik kapasitelerini geliştirmeleri
gerekiyor.

Kapsamlı iyileştirmeleri gerçekleştirebilmek için
teknik kapasite, Avrupa çapında henüz istenilen
seviyeye ulaşamadı. Bu sebeple, teknik kapasiteyi
geliştirme amaçlı farklı çalışmaların yürütülmesi
konusunda fikir alışverişi ve işbirliği yapılması büyük
önem arz etmektedir.

Ulusal bina iyileştirme stratejileri için, tüm kurumların
kaynaklarını kapasite geliştirmeye ayırmaları,
istediğimiz toplu etkiyi yaratma ve bunu nasıl
ölçeceğimizi belirlemede önem göstermektedir. Bu
sebeple, kurumların bina renovasyon çalışmalarında
teknik kapasite geliştirme konusunda eğitime
ve kamu, özel sektör, akademi işbirliğine ağırlık
vermeleri gerekmektedir.

GÖREVİMİZ

AB her bir ülkenin, ülkedeki konut ve ticari binaların yüksek enerji verimlilği standartlarına renove edilmesi konusunda
uzun dönemli bir strateji olan “Ulusal Renovasyon Stratejileri”ni belirlemelerini gerektirmektedir.
Bu gereklilik ilk kez 30 Nisan 2014’te ortaya çıkmıştır ve her üç yılda bir güçlendirilmiş stratejilerle devam edecektir,
sıradaki tarih 30 Nisan 2017’dir.
Günümüzde, bu alanda çalışan kişi ve kurumların çoğu ulusal renovasyon stratejisi konusunda etkin olarak birleşmiş
değiller. Renovasyon paydaşları ve teşviklerinin büyük çapta yapılanmış bir işbirliğinin eksikliği, ülkelerin Avrupa
renovasyon devrimi gerekliliklerini yerine getiremedikleri anlamına gelmektedir.

TÜRKİYE’DE BUILD UPON PROJESİ

Türkiye’de 2007 yılından itibaren binalarda enerji verimliliği ile ilgili mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Bu mevzuat
çalışmaları Avrupa Birliği’ne uyum süreci gereklerince yerine getirilmiştir. Ancak bu yasal düzenlemeler, yönetmelik ve
standartlar bütüncül bakış açısıyla gözden geçirilmelidir. Özellikle mevcut binalarda enerji verimliliğine yönelik “kapsamlı
iyileştirme” konusunda etkin stratejiler geliştirmek; kanunlar, idari prosedürler, teknik kapasite, finansal programlar,
kamu ve özel sektör taleplerinin tam bir entegrasyonunu gerektirir. Türkiye’de bu konuda yapılacak çalışmalarla
yasaların/politikaların bütüncül bakış açısını yakalaması, denetim mekanizmalarının, teknik kapasitenin, etkin finansal
mekanizmaların, farkındalık düzeyinin geliştirilmesi planlanıyor.
AB Horizon 2020 programı çerçevesinde yürütülen, binalarda enerji verimliliğine yönelik kapsamlı iyileştirme konulu ve
Türkiye’yi temsilen Çedbik’in yürüttüğü Build Upon projesi kapsamında, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nden yola çıkarak,
AB Enerji Verimliliği Direktifi Madde 4 doğrultusunda, mevzuatı geliştirmek için Politika&Düzenleme, Teknik Kapasite,
Finans, Farkındalık ve İdari Yapılanma başlıklarında hedefler ve stratejiler sorgulanacaktır.

		

DİYALOG SÜRECİ

ÇEDBİK Türkiye, 2016 yılında Ulusal Renovasyon Stratejileri kapsamında binaların tasarım ve teslim süreçlerine
odaklanan atölye çalışmaları ve etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmalar ulusal, yerel ve Avrupa bağlantılı
etkinliklerin bir karması olup, diğer Avrupa ülkelerindeki ulusal renovasyon stratejisi üzerinde çalışan liderleri bir araya
getiren etkinliklerdir.

Build Upon Projesi Türkiye süreci boyunca önce proje tanıtımı amaçlı yuvarlak masa oturumu yapılmış, paydaşlar
belirlenmiş, tartışmalar yürütülmüş, yol haritası oluşturulmuştur. Build Upon Türkiye kapsamında düzenlenecek olan
altı çalıştayın içerikleri belirlenmiştir Binalarda enerji verimli iyileştirme konusunda öncelikle tartışılması gereken birinci
konunun politika geliştirme olmasına karar verilmiştir.
Birinci çalıştay, bina renovasyonlarında enerji verimliliği için politika geliştirme konusu ile yapılmıştır. Kamu, özel sektör,
akademi ve sivil toplum kuruluşlarından farklı paydaşların katıldığı çalıştayda çıkan sonuçlara göre, düzenlenecek
çalışmalar için yetersiz kalan bina stoğu verilerinin toplanmasının ve bölge bazlı referans binaların belirlenmesinin önemi
vurgulanmıştır.
İkinci çalıştay sırasında tartışılan ana konu, bina verisi toplandıktan sonra yapılacak renovasyon / kentsel dönüşüm
için kolaylaştırıcı kriterlerin tanımlanması, bina stoğu verileri toplanmasında atılacak adımlar ve bunları yürütecek
organizasyonun belirlenmesi için yöntemlerin bulunmasıdır.
Tartışılan ana engel, bina stoğu verilerinin ve sınıflandırmasının Türkiye için bölge bazlı referans binaların eksikliğidir..
Teknik kapasite geliştirmesine yoğunlaşan ikinci çalıştayın başlangıçta beklenen çıktıları, bina veri toplanmasının
gerekliliğine karar verilmesi, atılacak temel adımların belirlenmesi ve renove edilecek / yeniden inşa edilecek binaların
uygulama kriterlerinin tartışılmasıdır.
Bu engeller, akademi / üniversite, danışmanlık hizmetleri ve üreticileri kapsar şekilde çeşitli paydaşlarla tartışılmıştır.

ULUSAL BINA STOĞU VERILERININ TOPLANMASI ÇALIŞTAYI

Karşılama ve kayıt sırasında, tüm katılımcılardan
imzalar toplanmış, yaka kartları teslim edilmiş,
doldurulacak termometre formları dağıtılmıştır.
Program başında, ilk sunum
ÇEDBİK Çevre Dostu Yeşil
Binalar Derneği Build Upon
Proje Koordinatörü Ahmet Acar
tarafından Build Upon projesi
üzerine yapılmıştır. Sunum
boyunca, kapsamlı iyileştirme
konusunda genel bilgilendirme
yapılmıştır.
Türkiye’deki Paydaşlarımız için Kapsamlı
İyileştirme Paydaş Sistem Haritası olan Kumu,
ve Binalarda iyileştirme üzerine Politika &
Düzenleme, Teknik Kapasite, Finansal, Ekonomik,
Organizasyonel ve İdari konularındaki Türkiye
çapındaki iyileştirmelerin listesi olan RenoWiki,
katılımcılara tanıtıldı.
Aleksandra Arcipowska,
BPIE – Proje Koordinatörü,
kurum olarak ilgili
çalışmalarını ve projelerini
canlı bağlantı üzerinden
yaptığı sunumla anlattı.
Konuyla ilgili katılımcılarla
kısa bir soru-cevap sürecini
tamamladı.
Aslı Karabacak, UNDP
Türkiye – Proje
Koordinatörü, kurum
olarak ilgili çalışmalarını
ve projelerini canlı
bağlantı üzerinden
yaptığı sunumla anlattı.

Sunumlar süresince, termometre formları
tüm katılımcılar tarafından doldurulmuş ve
soru-cevap tartışma oturumları öncesinde
toplanmıştır.

Prof Dr Zerrin Yılmaz,
İstanbul Teknik
Üniversitesi Yapı Fiziği,
ilgili çalışmalarını
ve referans bina
konusunda örnek
projelerini yaptığı
sunumla anlattı.
Sunumlar bitiminde, tartışma oturumlarına
geçmeden önce iş bağlantılarını güçlendirici
kahve molası verilmiştir.
Build Upon Kapsamlı İyileştirme Teknik Kapasite
Geliştirme Çalıştayı kapsamında, öğleden önce
ve sonra iki oturum düzenlendi.
Oturumlar boyunca, tüm katılımcılar paydaş
kategorilerine göre homojen dağılımlı olmak
üzere 4-5 kişilik masalara yerleştirilmiş,
masalarda dengeli tartışmalar sağlanmıştır.
Dünya Kafe ortak akıl yöntemine benzer bir
ortam oluşturulmuştur.
Öğleden önce oturumunda 3, öğleden sonra
oturumunda 4 olmak üzere toplamda 7 soru
sorulmuş, her masadaki katılımcılar sırayla bu
sorular üzerinde fikir alışverişinde bulunmuş,
yorumlar yapmış, bu yorumlarını flipchart
yardımıyla kısa sunumlar halinde diğer masalarla
paylaşmışlardır. Yorumların not alınması ve
sunulması için her masadan birer temsilci
seçilmiştir.
Sırayla yapılan sunumların ardından Çalıştay
Fikirleri çıkartılmış, paydaşların bu çalştay
fikirlerine katılım dereceleri LoA formları ile
belirlenmiştir.
Yapılan kapanış oturumu ile tüm katılımcıların
çalıştay sonunda binalarda iyileştirme
konusunda genel yorumları alınmıştır.

ULUSAL BINA STOĞU VERILERININ TOPLANMASI ÇALIŞTAYI

Soru 1

Soru 2

Sağlam bir binanın enerji verimli hale
getirilmesi için en doğru yöntem
sizce hangisidir?

Kapsamlı bina iyileştirmelerini
gerçekleştirmek için çalışmalara
nereden başlamak gerekir?

- Bina tipinin belirlenmesi
- Binanın konumu
- Ölçüm sistemi kurulması
- Kullanım amacı
- İklim analizi
- Entegre tasarım yöntemi
- Simulasyon çalışması
- En iyi uygulama ile kıyaslama

- Mevcut durum analizi
- İhtiyaçların belirlenmesi
- Teşviklerin araştırılması
- Bina sahibinin bilgilendirilmesi
(ekolojik, ekonomik sosyal)
-Toplumsal bilinçlendirilme çalışması
- Mevcut bina stoğu

MASA TARTIŞMALARI SUNUM SORULARI

:

Soru 3

Soru 4

Bina verilerinin toplanmasında binalar hangi kriterlere göre (tipoloji,
bölge vs..) kategorize edilmelidir?

Binaların hangi özellikleri (geometri,
yapım yılı vs..) toplanmalıdır?

- İklim/bölge
- Tipoloji
- Yapım yılı
- Tüketilen enerji kaynağı tipi
- Kullanıcı sayısı / profili (eğitim düzeyi,
istihdam)
- Enerji sistemi türleri (HVAC türleri)
- Yapı malzemesi sistemleri
- Binanın kullanım profili (kullanım
süresi)

- Bina tipi
- Yapım yılı / standartlar
- Bulunduğu yer
- Makro / mikro iklim
- Yapı kabuğu
- Mimari çizimle) vaziyet planı
- Aydınlatma sistemi / cihaz bilgileri
- Yapım tekniği
- Kullanıcı profili
- Enerji tüketim değeri
- Yasal belgeler

Soru 5
Bina verilerinin toplanmasını hangi
kurum/kuruluşlar yapmalıdır, yetkili
kurum kim olmalıdır?
- TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu)
- Belediyeler
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Enerji Bakanlığı
- AB EUROSTAT formatında veri temin
sistemi
- Enerji dağıtım firmaları

MASA TARTIŞMALARI SUNUM SORULARI

Soru 6

Soru 7

Bina verilerinin toplanması için
gerekli kaynaklar nelerdir? Mevcut
durumda bunlar yeterli midir, değilse
nasıl geliştirilebilir?

Bina verilerinin toplanmasının
ardından hangi adımlar atılmalıdır?

- Mali kaynak - Finans
Fonlar (TRT ve EPDK enerji fonları)
Teşvikler / Krediler
- İnsan kaynağı
(veri analistleri ve yapı fizikçiler)
- Teknik kapasite

- Kalibrasyonu doğrulama
- Veri analizi
- Veri güvenliği
- Verilerden çıkarımlara gidilmesi
- Sonuçlardan çıkarılacak faydalar
- Referans binalar
- Gelecek projeksiyonlu veri
trendlerinin oluşturulması
- Verilerin takibi ve periyodik
güncellenmesi ile e-devlet ile
entregrasyonu

UZMANLARDAN ALINTILAR

“Bugün gördüğüm en
somut öneri, EuroStat
istatistik bilgi formatı,
bence hemen
Türkiye’ye getirilmeli,
ÇEDBİK tarafından
bu
projenin sonuçları
arasında bakanlığa
sunulmalı ve
TÜİK gibi gerekli kurumlar ile çalışılmalı ve
bina verilerinin bir an önce bir sistematik
içerisinde toplanmaya başlaması gerekir diye
düşünüyorum. Bu da somut bir çıktı olur.”
Ahmet Birsel
Halkla İlişkiler Müdürü
Knauf Insulation

“Çok ciddi bir çalışma,
iş gücü ve kaynak
gerektiren bir süreç.
Bunların hepsi bir
araya getirildiği zaman, doğru insanlarla birlikte, mutlaka
günün sonunda, orta
veya uzun vadede,
şu anda başladığı noktadan daha iyi bir yere gideceğine eminim, en
azından farkındalık oluşturduğundan dolayı.”
Meltem Bayraktar
Uzman Araştırmacı
Özyeğin Üniversitesi EÇEM

“Bizim birimde
çalışmalar 1950’lerde
başladı. Baskı gelmedikçe hiçbir zaman
gündeme getirilmedi.
Yaptıklarımız raflarda
kaldı. Yurtdışında,
uluslararası
araştırmalarda
takdir edildi. Şimdi
Avrupa’dan direktifler aracılığıyla baskı gelince
çok ivme kazandı. O açıdan umutla bakalım
derim.”
Prof Dr A. Zerrin Yılmaz
İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği

“COP21 Paris
Antlaşması sonucu,
bütün ülkeler söz verdi
ve Türkiye de söz
veren ülkelerden biri,
karbon emisyonları konusunda. En azından
iklim değişikliği
planlarına ekliyor ve
bu sözü tutabilmek için Türkiye birşeyler yapmak zorunda. Çünkü COP22 harekete geçme
toplantısı olacak deniyor. Bu ivme konusunda,
binalar çok büyük bir önem teşkil ediyor.
Çünkü, sanayiden yana enerji sektöründen çok
daha kolay enerji verimliliği elde edilebilecek
ilk adres binalar konusu. Biz IFC olarak, orada
potansiyeli büyük görüyoruz ve oraya teşvik
etmeye önem veriyoruz.”
Naz Beykan
İklim Endüstrisi Danışmanı
World Bank Group Trade&Competitiveness

EPISCOPE PROJESİ
KANIT BAZLI POLITIKA DÜZENLEME
IÇIN BINA VERILERI

Bina renovasyon prosesisin izlenmesi
1. Bina verileri
• Bina stoğu karakteristikleri

BPIE Europe

• Dış kabuk performansı

(The Buildings Performance Institute Europe) (Bina
Performans Enstitüsü Avrupa), Avrupa çapındaki binalarda
enerji performansını artırmak için çalışmaktadır.

• Enerji tüketimi
2. EPISCOPE Proje Sonuçları
• Konut tipi ev verileri
• Seçili ülkeler
Proje Çıktıları
• Bina verileri giderek artıyor, Eurostat, AB
projeleri, ulusal istatikler & kayıtlar, endüstriyel
veriler ve CA EPBD raporları vb.
• Uygun veriler yayılmamış, her daim erişilebilir
ve kullanılabilir formatta değil (ör. doğru format,
veri tipi)

BPIE Projeleri ve Yayınları
• Ulusal renovasyon stratejileri (Art 4. EED)
• Kamu binaları renovasyonu (Art.5 EED)

• Veri kalitesi her zaman yeterli değil (ör. EPC
verileri)
• Daha fazla veri uyumluluğuna ihtiyaç var (ör.
taksonomiler)

• Minimum performans gereklilikleri (Art.4, EPBD)

• Farklı veri kaynakları arasında daha iyi
bağlantılara ihtiyaç var (istatistikler, idari veriler,
enerji dengeleri, enerji faturaları vb.)

• Enerji performansının maliyet-optimal hesaplanması
(Art.5, EPBD)

• Var olan ticari binaların daha iyi kullanılması

• Neredeyse-Sıfır Enerji Binaları (Art.9, EPBD)

• Ek olarak yeni ve düzenli veri toplanmasına
ihtiyaç var ör. özellikle renovasyon proseslerinin
izlenmesini hedefleyen anket

• Enerji Performans Sertifikasyonu (Art 13-14, EPBD)

DEMO BİNALAR

Türkiye iklim koşullarına uyarlanmış bir
BBTY geliştirilmesi ve yeni kamu binalarının
tasarımında kullanılması
- Uyarlama Raporu
- Uygulama Kılavuzu

TÜRKIYE’DE BINALARDA ENERJI
VERIMLILIĞINI ARTIRMA PROJESI

- BBTY Bina Performansına Yönelik Öncelik ve
Hedefler
Demo Binalar:

Projenin Amacı: Türkiye’deki binalarda enerji verimliliğinin
artırılmasına katkıda bulunmak ve böylece binalardan
kaynaklanan sera gazı salımlarının azaltılmasına destek
olmak
Proje Tarihleri: Temmuz 2011 - Aralık 2016
Proje Ortakları: - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak
(Yenilenebilir Enerji Genel Md.) - Yürütücü Kuruluş, - Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, - Milli Eğitim Bakanlığı - Küresel
Çevre Fonu , -Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Türkiye Ofisi (Uygulayıcı Kuruluş)

- Bütünleşik Bina Tasarım Yaklaşımı
- Bina tasarımının ilk aşamalarından itibaren,
binanın enerji performansı, yaşam döngüsü ve
yaşam boyu maliyet analizleri ile iyileştirmelerin
modellenerek en uygun tasarımın
gerçekleştirilmesi

1. Tapu ve Kadastro Gen.Müd. Hizmet Binası

Proje Çıktıları:
Çıktı 1: Yönetmeliklerin, kurumların ve uygulayıcıların
güçlendirilmesi aracılığıyla yeni ve mevcut binalarda
gelişmiş enerji verimliliği sağlamak
Çıktı 2: Maliyet etkin enerji verimliliği çözümlerinin
Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY) aracılığıyla
sergilenmesi ve tanıtılması
Çıktı 3: Binalarda daha yüksek enerji verimliliği
standartlarının yakalanması kolaylaştırmak için yeni
araçlar geliştirilmesi

2. MEB Ankara Eryaman - Cezeri – Yeşil
Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

ESKISEHIR
KOCAKIR EKOLOJIK
YERLEŞME
REFERANS BINALAR - BINALARDA
KARBON AZALTMA STRATEJILERI
TÜBİTAK 1001 AR-GE PROJESİ: Referans bina
tanımlaması: maliyet optimum bina & yaklaşık sıfır
enerji bina - Enerji ve Maliyet Optimizasyonu - Referans
Binaların/Değerlerin Belirlenmesi

Binalarda Karbon Azaltma Stratejileri
Enerji verimliliği tedbirleri ile karbon salımı
azaltma stratejileri: Konut Binaları, Ofis Binaları,
Eğitim Binaları, Üretim Binaları, Kültür Merkezi/
AVM benzeri Binalar
İyileştirme Önlemleri ve Senaryoların
Belirlenmesi
Enerji Verimliliği & Maliyet
Farklı bina tipleri için:
- Referans bina
- Yaşam dönemi maliyeti en düşük olan bina
- Yaklaşık sıfır enerji bina
karbon salımı, yapım maliyeti ve toplam Y.D.
maliyeti hesaplanmıştır.

EPBD-2010: MALİYET OPTİMUM ENERJİ VERİMLİLİĞİ &
YAKLAŞIK SIFIR ENERJİ
Maliyet optimum enerji verimliliği seviyesi; binanın
ekonomik yaşam süresi boyunca en düşük maliyeti
sağlayan enerji performansı seviyesidir.
Yaklaşık sıfır enerji bina; çok yüksek enerji performansı
olan binadır. Yaklaşık sıfır olan çok düşük enerji ihtiyacının
önemli bir bölümü, bina ya da arazi üzerinde üretilen
yenilenebilir enerji ile karşılanmalıdır.

Bölgesel Enerji Sistemi Kullanımı ve farklı
durumlar verilmiştir.

ÇALIŞTAY KATILIMCI ANALİZİ

BUILD UPON projesinin amacı Ulusal Renovasyon
Stratejisi’nde işbirliği yapılması gerekli olacak tüm kilit
paydaşlara ulaşmayı ve paydaşları bir araya getirmeyi ve
sağlamaktır. Kilit roldeki paydaşlar arasından 2. Çalıştaya
davetli ve katılımcı listeleri aşağıdaki gibidir:

Çalıştayda danışmanlar ve diğer kamu kurumları başta
olmak üzere akademi/üniversite camiası, üreticiler ve
enerji sektöründeki firmalar en önemli temsilci topluluklar
olarak belirlenmiştir.

PAYDAŞLAR

KATILIMCILAR

İnteraktif haritamız sayesinde renovasyon sürecinde rol
alan diğer paydaşlar görüntülenebilmektedir.

Derin renovasyon konusundaki geniş kapsamlı 2.
Çalıştayımıza katılan katılımcılarımız:
BASF, Boğaziçi Üniversitesi, Enve Enerji, Has Mimarlık,
IFC, ISO, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kartal Belediyesi,
Knauf Insulation, Medipol Üniversitesi, Oxford University,
Özyeğin Üniversitesi, Proplan PMC, Siemens, TUREEFF,
Turkeco, UCLG-MEWA, Venesco, WRI Türkiye

TERMOMETRE

Kapsamlı renovasyon sektöründe rol alan paydaşlar için bir sistem oluşturmak amacını taşımaktayız. Bu sistem
ayrıca 2. yıl sistem değerlendirmelerinin izlenmesinde de kullanılabilecektir. Kapsamlı renovasyon sektöründeki
katılımcılara kendi düzeylerini değerlendirmeleri istenmiştir. Aşağıdaki tablo bu değerlendirmeleri göstermektedir.

FIKIRLERE KATILIM SEVIYELERI

SONUÇ

Çalıştay katılımcıları yerel yönetim, danışmanlık hizmetleri, akademi/üniversite, araştırma merkezi, sivil
toplum kuruluşları, diğer kamu kuruluşları, enerji sektörü, üreticiler, tasarımcılar ve yapı hizmetleri temsilcileri olarak binalarda enerji verimli iyileştirmelerde bina stoğu verilerinin toplanması üzerine tüm çalıştay
boyunca fikir alışverişinde bulunmuşlardır. İyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılmış ulusal bina
stoğu verilerinin toplanmasının yolları, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde interaktif soru çözüm ve tartışma
seanslarıyla aranmıştır. Buna göre, katılımcıların üzerinde uzlaşmaya vardığı belirli çalıştay çıktı fikirleri
oluşmuştur ve bunlara hangi paydaşın ne kadar katıldığı çalıştay sonucunda ölçülmüştür.
UIusal bina stoğu verilerinin toplanmasının önemi değerlendirillirken düşünüldüğü üzere; sağlam bir
binanın enerji verimli hale getirilmesi için, bina tipolojisi ve iklim bölgesine göre, bina kabuğu, mekanik
sistem ve aydınlatma sistemi iyileştirme, yenilenebilir enerji katkısı ve bu konulara bütüncül yaklaşım
gereklidir. Kapsamlı bina iyileştirmelerini gerçekleştirmek için, bina tipolojisi ve iklim bölgesine göre,
bina stoğuna ve standartlara ilişkin sağlıklı verilerin toplanması ve uygun iyileştirme stratejilerinin
geliştirilmesiyle çalışmalara başlanmalıdır.
Bina verilerinin toplanmasında binalar, iklim bölgesine, tipolojiye ve yapım yılına göre kategorize edilmelidir. Binaların bina kabuğu, termofiziksel özellikleri, optik özellikleri, geometri, yön vb temel özellikler,
aydınlatma ve otomasyon sistemleri, enerji kaynağı verileri toplanmalıdır. Bina verilerinin toplanması
için, gerekli maddi kaynaklar ilgili fonlardan sağlanabilir, gerekli insan kaynağı ve veriler ise mevcut olup
koordinasyonu geliştirilmelidir. Bina verilerinin toplanmasının ardından, bütüncül simülasyon ve enerji
performansının değerlendirmesiyle, öncelikli iyileştirme ve senaryoların belirlenmesi gerekir. Legal, finansal,
teknik ve sosyal bariyerlerin merkezi yönetimler tarafından azaltılması gerekir.
Çalıştay boyunca yapılan tüm fikir alışverişi sonucunda yapılan fikirlere katılım seviyeleri anketlerine göre,
katılımcılar paydaş kategorilerine göre sınıflandırılmış ve bu kategorilerin çalıştay çıktılarına genel anlamda
kabul ettikleri görülmüştür. Özellikle yerel yönetim temsilcilerinin tüm çalıştay sonuçlarına yüksek anlamda
katılım gösterdiği grafiklerde görülmektedir.
Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri için ulusal bina stoğu verilerinin toplanması konulu ikinci ulusal
çalıştay çıktı fikirlerinde en çok önem verilenler ve fikirlere katılım seviyesi grafik sonuçlarında en yüksek
katılım alan fikirler, teknik kapasitenin geliştirilmesi, eğitimin iyilleştirilmesi ve kamu, özel sektör ve akademi
kurumlarının işbirliğinin iyileştirilmesinin gerekliliği olmuştur.

NASIL DAHIL OLABILIRSINIZ?

BU sürecinde işbirliği yapılması gereken paydaş ve
veri bilgileri aşağıdaki maddeleri içermektedir:
Renovasyon Paydaş Sistem Haritası ile: 1,000’den
fazla bireysel kilit paydaş organizasyon, proje ülkelerinin tamamını kapsayacak şekilde adreslenmiştir.
Görsel paydaş haritası Kumu kullanılarak
oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada bu haritalar,
paydaşların bilgilendirilmesi ve veri kayıtları için
paylaşılacaktır. Bu haritalar ulusal renovasyon
stratejilerinde gerekli kilit organizasyonların resmini
gösteren bir yardımcıdır.
RenoWiki’ye katkıda bulunun: Renovasyon konusundaki engellerin belirlendiği mevcut literatürün
bir özeti şeklinde olup belirlenen fazla sayıdaki
engel kategorisini içermektedir. Bu sayede mevcut
renovasyon girişimleri (çözümler) bu durumlara
göre haritalanabilecektir. RenoWiki’nin amacı, 13
proje ülkesindeki yüksek etkiye sahip renovasyon
girişimlerinin geniş kapsamlı bir özetini sağlamak,
ulusal renovasyon stratejilerinin mevcut yapıya
nasıl dahil edildiğini ve diğer ülkelerdeki bu
kapsamlardaki çözümlerin nasıl belirlendiğini ortak
bir biçimde göstermektir.

Çalıştay ve etkinliklere ortak olun: Proje süresince
toplamda 80’in üzerinde çalıştay ve etkinlik ile
paydaşlar bir araya getirilecektir. 2017 Ulusal Renovasyon Stratejilerinin tamamlanması için bu diyalogda bize yardım edebilecek çalışma arkadaşlarına
ihtiyaç duymaktayız.
Çalıştay ve etkinliklere katılın: Etkinliklerin çoğu
yerel düzeyde, belediye ve büyükşehirlerde,
az bir kısmı ise Avrupa düzeyinde özel etkinliklerde gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerde
ulusal düzeydeki diyaloglar uluslararası düzeyde
değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası düzeydeki bu etkinlikler sayesinde ulusal renovasyon
konusunda sesini duyurmak isteyen herhangi bir
taraf tüm paydaşlara ulaşabilecektir.

#BUILDUPON

#30APRIL2017

Bu proje ÇEDBİK tarafından yürütülmektedir.
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