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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’un 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. Y

Bkz: http://www.cedbik.org

Teşekkürler
ÇEDBİK ekibi olarak, çalıştayın tüm katılmcılarına ve
destekçilerine teşekkürlerimizi sunarız. Öncelikle, mekan
ve yemek sponsorumuz olan Garanti Bankası’na, çalıştay
sürecinde sunumlarını yapan Simona Aceto (BUGS) ve
Emre Yöntem (EkoDenge) ’e ve çalıştay mekanımız
Garanti Eğitim Merkezi yetkililerine ve çalışanlarına tüm
destekleri için teşekkürü borç biliriz.

ÇALIŞTAY MEKANI: GARANTİ EĞITIM
MERKEZI HAKKINDA

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası, 30
Haziran 2016 tarihi itibarıyla 287,2 milyar Türk Lirası’na
ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en
büyük ikinci özel bankası konumundadır.
Garanti Eğitim Merkezi, Garanti Bankası’nın eğitim
programları için özel tasarlanmıştır, çeşitli sınıf ve toplantı
odaları, kütüphanesi ve yemekhanesi bulunur ve ulaşımı
rahat ve merkezi olan Beşiktaş’tadır.
http://www.garanti.com.tr/tr/

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 HEDEFLERI

Binalarda kapsamlı iyileştirme yapmak için gerekli
olan teknik kapasitenin geliştirilmesi konusunda, tüm
paydaşlarla işbirliği içerisinde; çalıştayda değinilmesi
hedeflenen konular;

ÇALIŞTAYIN ÇIKTILARI

Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri için teknik
kapasite geliştirme çalıştayında yapılan görüşmeler
sonucunda elde edilen temel çıktılar;
- kamu-akademi ortak projelerinin ve akademik eğitimin
yetersizliği

-kamu ve özel sektörde enerji verimliliği
- kamuda farkındalığın eksikliği
-bina iyileştirmeleri konusunda çalışacak kalifiye
elemanların artırılması
-bina araştırmasıyla oluşturulacak veritabanını
hazırlayacak ve kullanacak işgücünün eğitilmesi
-bina iyileştirmeleri için kamu-akademi-sanayi ortaklıklı
kapasite artırıcı projelerin geliştirilmesi

- teşvik ve finansman kaynaklarının gerekliliği
- akademinin kalifiye olmaması
- tasarım, uygulama, işletme kavramlarının bir arada
olması
- kar amacı gütmeyen enstitü kurulması

olmuştur.
- uygulamalı eğitimin gerekliliği
olmuştur.

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.

Ağustos 2015 tarihinde yapılan Build Upon Türkiye Sıfırıncı çalıştayda bina renovasyonu konusundaki pek çok engel
tanımlanmıştır.
Birinci çalıştay olarak Nisan 2016 tarihinde Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri için Politika Geliştirmeleri Çalıştayı
ağırlıklı olarak kamu kurumları temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da düzenlenmiştir. Bu çalıştayda çıkan sonuçlara göre,
Mayıs 2016 tarihinde ikinci çalıştay olarak Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri için Ulusal Bina Stoğu Verilerinin
Toplanması Çalıştayı İstanbul’da düzenlenmiştir. İkinci çalıştayda çıkan sonuçlara göre bina stoğu verilerinin toplanması
ve analizi konusundaki en önemli engel, teknik kapasite ve eğitim yetersizliğidir. Bu sebeple bu engellerin çözülmesinin
gerekliliği BU Türkiye 3 Çalıştayının gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.
Buna göre, üçüncü çalıştayın ana konusu, AB ülkelerinin kamu kuruluşlarındaki enerji verimliliği konusunda yetenekli
personel sayısını nasıl arttırdığı, kamu ve akademi ortaklığı ile enerji verimliliği projelerini nasıl arttırabileceğimiz ve kamu
sektöründeki yetenekli personel sayısını nasıl artırabilieceğimiz olmuştur.
Burada söz konusunu edilmesi planlanan esas bariyerler, kamu ve profesyonel sektörde yetenekli personel ve uzman
yetersizliği, kamu sektöründeki enerji verimliliği projelerinin yetersizliği ve kamu enstitülerindeki bilgi ve birikim
yetersizliği olmuştur. Buna göre kullanılan temel araçlar, Build Upon Türkiye Paydaş Haritası ve Renowiki Veritabanı
olmuştur.
Üçüncü çalıştaydan beklenen çıktılar, kamu-akademi ortak projelerinin ve akademik eğitimin yetersizliği, kamuda
farkındalığın eksikliği ve teşvik ve finansman kaynaklarının gerekliliği olmuştur.
İlgili paydaşlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kartal Belediyesi, İTÜ Yapı Fiziği,
TÜİK, Saint-Gobain Weber, TEKFEN Emlak, TÜBİTAK, Özyeğin Üniversitesi, WRI Türkiye, Türkiye Belediyeler Birliği,
UNDP, ISKUR ve Halk Eğitim Merkezi’dir.

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.
Simona Aceto Ecipa The BUGS Project–
Proje Koordinatörü, kurum olarak ilgili
çalışmalarını ve projelerini Skype üzerinden
yaptığı sunumla anlattı.

Build Upon Kapsamlı İyileştirme Teknik
Kapasite Geliştirme Çalıştayı kapsamında,
öğleden önce ve sonra iki oturum düzenlendi.
Öğleden önceki oturumda, 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. Tüm masalara sırayla
5 soru iletilmiş, ve katılımcılar bu sorular
üzerinde fikir alışverişinde bulunmuş, yorumlar
yapmış, bu yorumlarını flipchart yardımıyla
kısa sunumlar halinde diğer masalarla
paylaşmışlardır.
Öğleden sonraki oturumda, katılımcılar paydaş
kategorilerine göre olabildiğince ayrı masalara
yerleştirilmiş ve diğer masalara sorular
hazırlamaları istenmiştir. Çalıştayda hazırlanan
bu sorular ilgili masalara iletilmiş ve her
masadaki katılımcılar bu sorular üzerinde fikir
alışverişinde bulunmuş, cevaplar hazırlamış ve
bunları kısaca sunmuştur.

Emre Yöntem - EkoDenge, ilgili çalışmalarını
ve referans bina konusunda örnek projelerini
yaptığı sunumla anlattı.

Sunumlar bitiminde, tartışma oturumlarına
geçmeden önce iş bağlantılarını güçlendirici
kahve molası verilmiştir.

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

Binalarda enerji iyileştirmeleri için gerekli bina
araştırmalarını planlayacak, gerçekleştirecek,
sonuçlarını ilgili mevzuatın düzenlenmesinde
kullanarak karar alacak nitelikli kamu görevlileri nasıl seçilmeli ve eğitilmelidir? Bu eğitimlerin
gerçekleştirilmesi için atılacak idari, finansal,
teknik adımlar neler olmalıdır? Ne gibi deneyim
kazandırıcı faaliyetler uygulanmalıdır?

Binalarda enerji iyileştirmeleri için bina
verilerini toplayacak, bina etütlerini
gerçekleştirecek, referans bina çalışmaları
yapacak ve enerji iyileştirme uygulamaları yapacak özel sektör kuruluşlarına kendi personel
kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla ne gibi
teknik ve finansal destekler verilmelidir?

- Mesleki liselerden başlayarak sektörel yönlendirmeler yapılması
- Konularından mezun olmuş ve en az 3 yıl saha
deneyimi kazanmış kişilerin yönlendirilmesi
- Çalışanların kalifikasyonlarının belirli sürelerde
ölçülmesi
- Uygulama ve yürütmenin (yasal mevzuat)
örtüşmesinin sağlanması

- Finansal teşvikler verilmesi
- Teknik imar mevzuatına enerji verimliliğinin
ilave edilmesi ile uzmanlaşmış personelin
kullanımının zorunlu hale getirilmesi
- AR-GE kanunu ve vergi prim teşviği benzeri
uygulamalar
- Tasarım bedelleri iyileştirmeleri
- Bütünleşik tasarımı teşvik edici faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi
- AB, yerel kamu/özel fonlardan yararlanma
imkanı

Soru 3
Binalarda enerji iyileştirmeleri için kamu ve
özel sektörde çalışan personelin kapasitesinin
geliştirilmesi amacıyla akademiyle nasıl bir
işbirliği kurulmalı ve akademiden nasıl daha
fazla yararlanılmalıdır? Akademi ile ortak
projelerin sayısı ve niteliği nasıl artırılabilir?
- SEM eğitim programları, ortak projeler
- Tesis yönetimi/işletme bölümlerinin
oluşturulması
- Özel sektör-kamu-akademi bilgi paylaşımı /
konsorsiyum kurulması
- MYK ile işbirliği yapıması
- Akademinin sorumluluk ve yetkilerinin belirlenmesi

MASA TARTIŞMALARI SUNUM SORULARI

:

Soru 4
Binalarda enerji iyileştirmeleri konusunda
kamu ve özel sektör çalışanlarının bilgi ve
deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları ve fikir
alışverişi yapmaları amacıyla ne gibi platformlar geliştirilmelidir?
- Enstitü modeli
- STKların kayıt ve işbirliği
- Çalıştaylar
- Kamu-STK-EVD-ilgili firmalar için ulusal bilgi
platformu
- Forum / uzmana danış / tecrübe paylaşımı
- Hukuk / Mevzuat / Teknik (Mimari, Tesisat,
Etüt, Şehir planlama) farklı konularda başlıkların
oluşturulması

Soru 5
Kamuda çalışan uzmanların ve karar vericilerin; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer tüm çevresel konularda öncü
olmaları,sektörle işbirliği içinde girişimlerde
bulunmaları ve bunlarla ilgili teknik ve finansal
altyapıyı sağlamaları amacıyla güncel küresel
gelişmeleri ve mevzuatı daha iyi takip etmeleri
için ne gibi adımlar atılmalıdır?
- Üst düzey yöneticiler için bilgilendirme sistemi
- Uluslararası katılımlı eğitim seminerleri, sertifikasyon ve güncelleme
- Karar vericilerin ciddi bir eğitim/test sürecinden geçirilmesi
- Eğitim/test süreçlerini yürütecek kurumlar,
bağımsız, kar amacı gütmeyen ve yetkinliğini
ispatlamış olmalı

MASA TARTIŞMALARI SUNUM SORULARI

:

Akademi temsilcilerinin “Mevcut
durumda yurtiçi ve yurtdışı projelerinizde enerji verimliliğini artırmaya
yönelik ne gibi uygulamalar/
çalışmalar yapıyorsunuz?Gelecek
hedefleriniz nelerdir? Yurtdışı ve
Türkiye’deki finansal kaynakları
karşılaştırır mısınız?” sorusuna özel
sektör çalışanları kısa bir fikir alışverişi
sürecinin ardından, “Normal mühendislik uygulaması zaten “en verimli”
olmayı öngörür. Böyle çalışıyoruz.
“Sürdürülebilirlik” kavramının bütün
paydaşlarca bilinçlenerek benimsenmesine çalışmalıyız. Verimlilik arttırımı
için başka ülkelerde daha uygun
teşvikler var.” diyerek yanıtladı.

Enerji sektörü temsilcilerinin geliştirici ve
yapı hizmetleri sektör temsilcilerine “Özel
sektör mevcut binalarda enerji performansını
artırmak amacıyla aldığı renovasyon kriterlerini neye göre belirliyor? Bu kararları alan
personellerin yetkinlikleri nasıl sağlanıyor?”
sorusu, “Renovasyon krtiterleri özel sektörden
gelen talebe göre şekillenir.Ana kriterler,
maliyetin düşürülmesi, rekabet koşullarının
sürdürülebilmesidir. Enerji verimliliği ve her
türlü verimlilik bu durumun sağlanması için
gereklidir.” şeklinde cevaplanmıştır.

Bina iyileştirmeleri ve enerji verimliliği
konusunda proje bazlı çalışan özel
sektör temsilcilerinin akademiye
sorduğu “Akademinin piyasa işleri
ve projeleri ile ilişkisi ne seviyededir?
Akademinin piyasa uygulamalarına
destek ve işbirliği kapasitesi ne seviyededir? Bu işbirliğinin artırılması için
ne tip çalışmalar/destekler olabilir?”
sorusuna üniversite ve araştırma
merkezleri adına katılan katılımcıların
cevabı, “Bireysel ilişkilere bağlı
çalışmalar, sistematik / kurumsal
bir yapı yok. Akademi tarafından
işbirliğine ilgi var, piyasadan spesifik
problemlerin çözümü için işbirliği talebi oluşuyor. Düzenli bir işbirliği yok.
Kamudan işbirliğini artırıcı teşvikler/
zorunluluklar olmalı. Proje pazarları
ve başarı hikayeleri kurulmalı”
olmuştur.

MASA TARTIŞMALARI SUNUM SORULARI

:

Özel sektör temsilci grubunun akademi
temsilcilerine sorduğu “Yatırımcılardan
bina iyileştirmelerine dair akademiye bilgi
talebi geliyor mu? Akademi bu bilgi akışının
sağlanabilmesi için hazır mı? Hazır değilse,
ne yapabiliriz?” sorusuna, akademinin cevabı
“Talep çoğunlulukla EVD firmalarına oluyor.
Akademi tam hazır değil. Mevcut çalışmaların
sonuçlanıp örnek teşkil etmesi gerekir. Talebin
artması akademi için itici güç oluşturacak”
şeklinde olmuştur.

Danışmanlık hizmetleri ve enerji sektörü
temsilcilerinin yoğun olduğu grup masasının
yatırımcı sektör temsilcilerine “Türkiye’deki
yeşil bina (sürdürülebilir bina) sertifikalandırma,
danışmanlık, projelendirme süreçlerinde yetkinlik ve kalitenin artırılması için özel sektörün
rolleri neler olmalıdır?” sorusuna istinaden,
özel sektör masası, tüm çalışanların katıldığı
kurum içi eğitimlerin gerekliliğinden, sektörel
derneklerin aralarında bilgi alışverişinin öneminden ve yatırımcının tasarım/uygulama/işletme
aynı bünyede tutmalı, bu konularda yetkin
kişileri çalıştırması gerektiğini belirtmiştir.

Akademinin özel sektöre olan “Entegre
bina tasarımına özel sektörün bakışı nedir?
Müşteri tarafından bir talep oluşuyor mu?
Disiplinler arası iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?
Mevcut yapısal sistemlerde yenileme
çalışmaları yaparken entegrasyonu nasıl
sağlıyorsunuz?” sorusuna özel sektör
danışmanlık hizmetleri temsilci masası farklı
fikir alışverişleri sonucunda, “Mevcut binada sürekli ölçme, izleme, değerlendirme
yapılarak ve renovasyon kriterleri belirlenerek değişen mevcut durum ve yasal mevzuat
ihtiyaçları dikkate alınarak yatırım bütçeleri
oluşturuluyor. Müşteri profili: yabancı (%1)
yerli (%99) farkındalık ve finans ve spesifik ve detaylı ihttiyaçlar, kalite politikaları
yüksek işletme maaliyetleri de enerji giderlerinin ciddi bir kalem oluşturması ile enerji
performanslı binaların kiralama / satışlarda
önemli yeri var.” diyerek yanıt vermiştir.

“Sadece tasarım
veya enerji etüdü
yapılması değil,
gerçekten bunun
devamında takip ve
ölçüm sistemlerinin
olması, performans
takibi gerekir. Artık
‘Internet of Things’
zamanındayız. Çok
basit sensörler ve IT
altyapılarıyla bunları yapabiliyorsunuz. Bunlar
eskiden hayalken, şimdi bir lise öğrencisi bu
projeleri yapabilir durumda.”

“Türkiye genelinde platformlar oluşturmalıyız
ve bu platformların
hepsinin hedef odaklı
olması lazım. Eğitim,
enerji verimliliği
finansmanı, pasif ve aktif sistemlerdeki dünyadaki güncel çalışmalar
gibi spesifik konular belirlenmeli. Ortak komisyonlar kurulmalı. Akademi, STKlar ve kamunun ortak çalıştayları olursa
bu yüzyüze fikir alışverişleri ve birbirini çok hızlı
etkileme ve hızlı sonuç alma sağlanabilir.”

Emre Yöntem
Ekodenge

Yasemin Somuncu
Özyeğin Üniversitesi EÇEM

“Online, yüzyüze
interaktif etkileşimli
buluşmalar düzenlenmeli. Ama bu
buluşmaların da
görünür olması
gerekir. Ne kadar insana ulaşabiliyoruz?
Mümkün olduğunca
görünür olabilmek
de bir gerek olmalı. Teoride ve pratik platformlarda bulunan kişilerin katılımı mutlaka
sağlanmalı. Ayrıca, ilgili mesleklerdeki üniversite ve meslek liseleri yeni mezunların katılımı
ve öğrencilere ulaşmakla ilgili bir takım opsiyonlar sağlanabilir.”

“Ölçemediğimiz bir
şeyi iyileştirmemiz
mümkün değildir.
Ölçtüğümüz bir şeyi
hangi referansa göre
değerlendirmemiz
gerektiğini de tam
bilmiyoruz. Bina
sınıflandırması çok
düzgün değil Türkiye’de. Bir de şu husus çok
önemli; tasarım önemli bir kriter ama tasarım
aşamasında işletmeyi, uygulamayı yapacak
disiplinlerin masada olması lazım. İşletmesi
tasarlanmamış bir yapının tasarımı yapılamaz.
Yapılan tasarım düzgün işletilemez.”

Özlem Çavuşoğlu
SWECO

Mehmet Erkan
Tekfen Emlak

BUGS

Building Green Skills
Yeşil İnşa Becerileri Projesi

ECIPA
Venedik İtalya’da bulunan ECIPA, Ulusal Esnaflar
Konfederasyonu ve KOBİlerin (2 bölgede toplamda
30.000’den fazla KOBİ) bölgesel temsilcileri olan, CNA
Veneto ve Friuli Venezia Giulia, kar amacı gütmeyen
Hizmet ve Eğitim Ajansıdır.
Bölge Bazlı Projelerin Temel Konuları:
KOBİ Ağları: İtalyan yapımları iş buluşmaları, Girişimcilik:
start up ve inovasyon yolları, Turizm: bölgesel kalkınmanın
güçlendirilmesi, Gençlik garantisi: gençlik ve bireysel
büyüme, Dışarıdan işe yerleştirme: “beceri kazandırma”
yolları ve iş fırsatları, İş deneylmleri: çalışma yolları

BUGS METHODU

BUGS (Hatalar), Yeşil beceri hataları
ekonomik gelişme ve profesyonel büyümede
“yanlış sonuç”a sebep olan hatalardır.
Partner Ülkeler:
İtalya, Slovenya, Avusturya, Hırvatistan
Partner Organizasyon Profilleri:
Özel ve kamu kuruluşları, SME temsilcileri,
Eğitim sağlayıcıları, Araştırma kurumları,
Bölgesel ve yerel birimler
Projenin Temel Çıktıları:
- Yeşil beceri eksikliklerinin belirlenmesi, arz
ve taleplerin eşleştirilmesi, enstitü verilerinin
KOBİ verileri ile karşılaştırılması için VERI
KEŞİF ANALİZ YAZILIMI geliştirilmesi (
Kamu kuruluşları, Özel sektör kurumları,
Eğitim merkezleri, Araştırma Enstitüleri
veya Departmanları, KOBİler tarafından
kullanılmak üzere)
- Özel uyarlanmış EĞİTİM YOLLARInın
tasarımı için yöntem geliştirilmesi (veri keşif
yazılımının uygulamaya konmasından ve iyi
uygulamalardan istifade edilmesi)
- Eğtiimciler için görsel yardımcı (Canlı
sohbet) ile desteklenen WEB PLATFORMU
- BUGS hikaye videosu

BLESIL
Bina Yaşam Döngüsü Enerji Tasarrufu
Eğitimi

Proje Koordinatörü: AITIIP Technology Centre
(İspanya)

BLESIL - BINA YASAM DONGUSU
ENERJI TASARRUFU EĞITIMI PROJESI

Proje Ortakları: EKODENGE MUHENDISLIK
MIMARLIK DANISMANLIK TICARET ANONIM
SIRKETI (Turkiye), GEEZAR Soluciones S.L.
(İspanya), BUILDING RESEARCH INSTITUTE
(Polonya)
Proje Süresi: 1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2016

BLESIL (Bina Yaşam Döngüsü Enerji Tasarrufu Eğitimi)
inşaat sektörü çalışanlarına yönelik kentsel ve mimari
tasarım aşamasından donatıların bakımına bina
yapımında görev alan tüm paydaşları kapsıyor ve
daha önce AB fonlarıyla desteklenmiş yazılımların bu
bağlamda kullanılmasına yönelik eğitimleri de içeriyor.
Ekodenge tarafından geliştirilen EPESUS platformu
proje içinde bina işletme ve bakımı aşamasında enerji
tasarrufu için bir izleme, kestirim ve karar destek aracı
olarak yer alıyor.Paydaş ülkelerde yapılan anketler ve
başvurulan araştırmalar sonucunda en fazla kazanımın
inşaat sektöründe tasarım ve bina işletiminde görevli
profesyonellerin enerji tasarrufu konusunda eğitim
düzeyinin artırılmasıyla sağlanacağı belirlenmiş ve
eğitim içeriği Ağustos ayından sonra çevrimiçi ve
ücretsiz olarak erişilebilecek.İnşaat sektörü çalışanları
ve kentsel tasarımdan yapılara ve bakım süreçlerine tüm
sektörel paydaşları hedef almaktadır.Proje kapsamında
oluşturulacak çevrimiçi eğitim platformu Eylül ayından
itibaren erişime açılacak.Eğitim içeriğine erişim ücretsiz
olacak.
www.blesil.eu

BLESIL ERASMUS+ programı kapsamında fonlanan
bir eğitim projesidir.
BLESIL Proje Hedefleri:
- BLESIL inşaat işçilerinin yeterlilik ve beceri
seviyelerini geliştirecektir.
- BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) ve AÖK (Açık
Öğretim Kaynakları) Kullanımı
- Eğitm ve İstihdam arasında işbirliği
- 2010/31/EU Bina Enerji Performans Yönetmeliği

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 3. Çalıştaya
davetli ve katılımcı listeleri aşağıdaki gibidir:

Çalıştayda yapı hizmetleri ve akademi/üniversite camiası
başta olmak üzere üreticiler, finans kuruluşları 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:
Arup Mühendislik, Boğaziçi Üniversitesi, Buga Otis
Asansör, Ecipa, Ekodenge, Ekonova Danışmanlık,
IFC, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret
Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve
Ekonomi Merkezi,
Saint-Gobain Weber, Sweco, Tekfen Emlak, Turkeco,
Türkiye Hazır Beton Birliği

TERMOMETRE

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

FIKIRLERE KATILIM SEVIYELERI

SONUÇ

Çalıştay katılımcıları yatırımcılar, mühendislik ve 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 teknik kapasite geliştirme üzerine
tüm çalıştay boyunca fikir alışverişinde bulunmuşlardır. İyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılmış
teknik kapasite geliştirmenin 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.
Teknik kapasitenin geliştirilmesinin önemi değerlendirillirken düşünüldüğü üzere; binalarda enerji iyileştirmeleri için karar alacak nitelikli kamu görevlilerinin alanlarında üniversite üzeri eğitimleri
olmalı, yurtdışı ziyaretleri dahil uygulama eğitimlerinin alınması sağlanmalı, uzmanlık eğitimleri verilmeli
ve denetlenmeli, bu eğitimler teşvik edilmeli ve birikimleri belirli sürelerde güncellenmeli ve değerlendirilmelidir. Binalarda enerji iyileştirmeleri için gerekli çalışmaları yapacak özel sektör kuruluşları için,
bütünleşik tasarımı teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilmeli, farklı çalışma alanlarında personel istihdam
teşvikleri verilmeli, yerel ve uluslararası fonlar sağlanmalı, tasarım bedelleri iyileştirilmelidir. Bina iyileştirme
süreçlerinde tasarım, uygulama ve işletme fonksiyonları, deneyimli uzmanlarca entegre çalışılmalıdır.
Akademinin sunduğu eğitimler geliştirilmeli, eğitim sürecinde reel ortamla daha iç içe uygulamalar yapılmalı,
ayrıca akademik kuruluşların güncel çalışmalarda bulunması ve trendleri takip edip belirleyici birim olması
gerekir. Akademi, sivil toplum kuruluşları ve sektörel uzmanlar arasında konsorsiyum ku-rulması ve bilgi,
tecrübe paylaşım platformlarının oluşturulması gerekir. Binalarda enerji iyileştirmeleri konusunda, mevcut personelin eğitimi sağlanırken üst düzey yöneticiler için de bilgilendirme sistemleri oluşturulup eğitim
ve paylaşım sürecinde yurtdışı deneyim teşviği sağlanmalıdır. Bina iyileştirmelerinde karar verici kamu
çalışanlarının yoğun bir eğitim ve test sürecinde geçirilmesi sağlanmalı, bu süreci yürütecek kurumların
bağımsız ve kar amacı gütmeyen yetkin birimler olmaları gerekir.
Çalıştay boyunca yapılan tüm fikir alışverişi sonucunda yapılan fikirlere katılım seviyeleri anketlerine göre,
katılımcılar paydaş kategorilerine göre sınıflandırılmış ve bu kategorilerin çalıştay çıktılarını genel anlamda
kabul ettikleri görülmüştür. Birçok kategoriden temsilcilerinin çalıştay sonuçlarına yüksek oranda katılım
gösterdiği grafiklerde görülmektedir.
Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri teknik kapasite geliştirme konulu üçüncü ulusal çalıştay çıktı fikirlerinde en çok önem verilenler ve fikirlere katılım seviyesi grafik sonuçlarında en yüksek katılım alan fikirler,
tasarım, uygulama ve işletme kavramlarının bir arada olması gerektiği ve kamu-akademi işbirlikli projeler
ile kar amacı gütmeyen bir enstitünün kurulması gerekliliği ile kamuda farkındalığın eksikliği ve teşvik ve
finansman kaynaklarının gerekliliği olmuştur.

NASIL DAHIL OLABILIRSINIZ?

BU sürecinde işbirliği yapılması gereken paydaş ve
veri bilgileri aşağıdaki maddeleri içermektedir:
Renovasyon Paydaş Sistem Haritaları: 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 bağlanma: 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 etkinliklerde ortak olma: 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 katılma: 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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