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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.
Bkz: http://www.cedbik.org

Teşekkürler
ÇEDBİK ekibi, katılım ve destek sağlayan tüm katılımcılara
teşekkürlerini sunar. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’e katılımları,
konuşmaları ve desteği için teşekkürü borç biliriz. Eduard
Yakubov (IFC)’a yaptıkları online sunum için ve Prof. Dr.
A. Zerrin Yılmaz (İTÜ), Dr. Duygu Erten (Turkeco), Esra
Turan Tombak (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki
Hizmetler Genel Müdürlüğü) ve Naz Beykan(IFC)’a panel
katılımları ve görüş bildirimleri için teşekkür ederiz. Ayrıca,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerine ve İLBANK
Sosyal Tesis çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür
ederiz.

ÇALIŞTAY MEKANI: ILBANK SOSYAL
TESİSLERİ HAKKINDA

İller Bankası A.Ş., özel kanuna tabi ve yasal varlığa
sahip, özel bütçe ortaklık statüsünde bir geliştirme ve
yatırım bankasıdır. İller Bankası A.Ş. Türkiye’deki il
ve ilçelerin inşaat ve yeniden yapılanma süreçlerinde
büyük sorumluluk ve görevler almaktadır. Sosyal ve
eğitimsel hizmetleri, geleneksel binaların optimum
aydınlatma, mimari ve kullanıcı dostu tasarımlarını
sağlama işlemleri olmakla birlikte, açık hava etkinlik
düzenlemeleri, toplantı salonu, eğitim salonu, etkinlik
alanları, sosyal, sportif, eğitimsel aktivite alanlarını da
kapsamaktadır..
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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.
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

ÇALIŞTAYIN ÇIKTILARI

Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri Kapanış
Toplantısında hedefler,

Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri Kapanış
Toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda elde
edilen temel çıktılar;

- Ulusal çapta yapılan ve yapılması planlanan
iyileştirmelerin mevcut durumu ve analizlerini
yapmak,
- Türkiye’de yapılarda enerji verimli iyileştirmeler
konusunda çalışan tüm kurum ve kuruluşların
çalışma yapısı ve yeterliliklerini görüşmek,
- Uluslararası çalışmaların ve ilgili firmaların Türkiye
pazarındaki rolü ve yurtdışından iyi uygulama
örneklerini paylaşmak,
- Finansal kuruluşların Türkiye’deki bina
iyileştirmelerindeki rolü, uluslararası finans
kuruluşlarının Türkiye’yi analizi ve finansal
uygulamalarının geliştirilmesini tartışmak,olmuştur.

- İlgili teşviklerin ayarlanması için konut binalarının enerji
verimliliğini iyileştirme konusunda analizlerin yapılması,
mevcut çalışmaların incelenmesi,
- Ulusal çaptaki eksiklikleri çözmek için Türkiye’de enerji
verimliliği konusunda birikimli kişi ve kurumlarla işbirliği
yapılması ve geribildirim alınması,
- Merkezi yönetimlerin karar mekanizması ve yerel
yönetimlerin uygulamalarının şeffaflıkla ve geribildirimle
geliştirilmesi ve iyi uygulama örneği teşkil etmesi,
- Finansal kuruluşlara göre bina sahibi, inşaat firması,
proje geliştiriicisi ve yatırımcı arasındaki suçlama
döngüsünün kırılması,
gereklilikleri olmuştur.
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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 sorgulanmaktadır.
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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 , Haziran 2016 tarihinde üçüncü çalıştay Binalarda Enerji Verimliliği
İyileştirmeleri için Teknik Kapasite Geliştirme Çalıştayı İstanbul’da düzenlenmiştir. Dördüncü olarak, bina
renovasyonlarında enerji verimliliği için Finansal Çözümler Çalıştayı Ekim 2016’da İstanbul’da düzenlenmiştir.
Beşinci çalıştay, Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri için Farkındalık Çalıştayı Kasım 2016’da İzmir’de
düzenlenmiştir.
Ocak ayında Ankara’da düzenlenen bu altıncı ulusal çalıştay ve kapanış toplantısına kadar yapılan tüm
tartışmalarda binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri için mevzuat düzenleme, teknik kapasite, idari
yapı, farkındalık ve finans konuları detaylı olarak ele alınmış ve genel sorunların görüşülmesi gerektiği
düşünülmüştür. Altıncı çalıştayın ana konusu, Türkiye’nin mevcut çalışmalardaki durum analizi, uluslararası
kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmaların ölçütü ve finansal kuruluşların, merkezi yönetimin ve farklı sektör
temsilcillerinin Türkiye yapı sektöründeki çalışma ve yatırımları değerlendirmesi olmuştur.
İlgili paydaşlarımız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. AB
Bakanlığı, UNDP Türkiye, IFC, TuREFFF, Eyoder, Emsad, Alarko Carrier, Gazi Üniversitesi ve destekçi yapı
sektörü temsilcileridir.
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T.C. ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK’ÜN
KATILIMI

T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Mustafa Öztürk,
Build Upon Projesi Binalarda
Enerji Verimliliği İyileştirmeleri
Kapanış Toplantısı’na gelerek
konuşmalarını yaptılar.

Ülkemiz tükettiği enerjiyi ithal etmektedir.
2015 yılında ülkemizin enerji ihracatına
ödediği bedel 37.8 milyar dolar oldu. Petrol
fiyatlarına bağlı olarak 2016 sonu itibarı
ile bu rakam 30 milyar doların üzerinde
olacaktır. Şehirlerimiz biliyorsunuz enerji yoğun şehirler. Şehirlerde enerjinin
tüketildiği alanlardan biri konutlardır. Yine
enerjinin yoğun olarak tüketildiği alanlardan biri ulaşımdır. Bu şehirleri yine suyun
da yoğun olarak tüketildiği alanlar olarak
kabul ediyoruz. Şehirleri yaşanabilir hale
getirmemiz lazım. Şehirleri insan odaklı
planlayarak daha kaliteli, daha sağlıklı yapı
ve donanıma getirmek için bakanlık olarak
kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak
üzere diğer planlama çalışmalarına da
devam ediyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri özellikle şehirlerde artık planlama
çalışmalarında daha altyapılı daha sistemli
çalışmaların hatlarını oluşturuyoruz.

Binalarımızı sağlıklı giydirmeliyiz, bunun için projeleri doğru yapacağız.
Projeleri doğru yapacak mühendislerimizi
geliştireceğiz, çoğaltacağız, arttıracağız.
Doğru projeleri gerçekleştirdiğimiz zaman bunun malzemesini doğru seçeceğiz.
Bunu uygulayacak ustalar da doğru olacak,
çalışanlar da doğru olacak ve bu üçünü
birleştirdiğimiz zaman binalarımızı kaliteli, sağlıklı yapı haline getirmemiz mümkündür. Aksi durumda proje doğru değil,
sağlıklı değil, verimli değil, tekniğine uygun
değil, ustalığı doğru değil, malzeme kalitemiz uygun değil o zaman da yaptığımız
binalarımızın yalıtım veya enerji verimli hale
getirmemiz sonucunda elde ettiğimiz ürün
çok da sağlıklı olmayacak kanaatindeyim.
Bu sebepten dolayı ÇEDBİK’in yaptığı
çalışmaları biz bakanlık olarak destekliyoruz, çalışmalarında bakanlık olarak bizim
üzerimize düşen görev ve sorumluluklar
neyse bundan sonraki çalışmalarında
destek vereceğimizi belirtmek istiyoruz.
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PANEL OTURUMU

Öncelikle markette bir açık olduğu kesin. Bankalara ve özellikle kamunun gidip
fon alabildiği ya da inşaat firmalarının
fon olabilmesi için genel olarak bankalarda bir fon, kredi açığı görüyoruz fakat
biz yaklaştığımızdaki bize verilen yanıt,
markette yeşil bina talebinin olmadığı.
Halbuki bu bir kısırdöngü. Biz bunu yalnız
Türkiye’de görmüyoruz, bu durum başka
ülkelerde de geçerli. Bina sahibi diyor ki,
yeşil binalı ev alırım ama piyasada yeşil
bina yok, inşaat firmasına gidiyoruz, ev sahibi istemiyor, proje geliştiricisi böyle bir talepte bulunmuyor diyor. Proje geliştiricisine
gidiyoruz, yaparız ama finansman yok diyor,
yatırımcıya, finans kuruluşlarına gidiyoruz,
onlar da diyor ki fonu sağlarız ama ev sahiplerinden talep görmüyoruz. Böyle kendi
içinde dönen bir kısır döngüye düşüyoruz.
Bu döngüyü kırabilmenin tek yolu da bilgilendirmeden geçiyor mecburen.
Naz Beykan
IFC

Konut binaları enerji verimliliğini iyileştirme
konusunda analizler yapılmadan teşvikler
ayarlanamaz. Bu analizler yapılmalı.
Yapılmış bir sürü akademik çalışmada
bunların sonuçları var, uluslararası kabul
de görmüş, üzerine başka şehirler için
de testler yaparaktan çok hızlı kararlar
alınabilir. Yoksa TS-825’te yazılanlarla teşvik
verirseniz hem tüketim hem maliyet artar.
Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz
İTÜ
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Ben sokaktan geçen bir insan olarak
merak ediyorum, standart, 5 katlı bir binada ev sahibiyim ve binamızı iyileştirmek
istiyoruz diyelim, enerji verimliliği
iyileştirmesi ya da yeşil bina yapılacak,
belki bina kentsel dönüşüme gidecek.
Bununla ilgili model ne olmalı? Bununla
ilgili insanlar hiçbir bilgi sahibi değil.
Binam ne kadar iyileştirilebilir, bu binanın
iyileştirilmesi için ne kadar bir yatırım
maliyeti çıkar ve ne kadar sürede bunu
çıkarabilirim? Bununla ilgili nasıl bir model
olmalı?

Polonya’da bir proje vardı, enerji otobüsü.
Orada da enerji verimli sistemlerin birer
örneklerini koymuşlar. Tabii ki sponsorlar
vasıtasıyla ve otobüs yine enerji ajansıyla
bağlantılı olarak bütün ülkeyi dolaşıp enerji
verimli sistemleri göstermeye çalışıyordu.
Bir de Ahmet Bey’in, Mehmet Bey’in binayı
yaptırdığı ve gerçekten elinde kanıt olarak
gösterebileceği faturanın düştüğünü
görmek önemli. Zira ne kadar size gelip de
yalıtım yap dense belki çok etki etmeyecek
ama yan binanın yöneticisi yalıtım yaptırdım
da yakıt giderim bu kadar düştü, faturam şu
kadar düştü dediği zaman ne kadar bankacı
da gitse, kamu spotu da yapsanız o kadar
etki yapmayacak. Aynı zamanda binayı
kullanan kişilerin eğitilmesi gerektiğini de
düşünüyorum.
Esra Turan Tombak
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler G. M.

Amerika’da güzel bir örnek görmüştüm,
mahalle kütüphaneleri vardı, küçük dükkan
gibi bir kütüphaneye yeşil bir evin neleri
varsa ona göre düzenlenmiş, malzemeciler
gelmiş, örnek malzemeler konmuş. Böylece
halk görebiliyor, öğrenebiliyor, dokunabiliyor, farkı anlayabiliyor. Belki şehir şehir
gezecek olan kamyonlar oluşturulabilir,
çünkü görerek ve dokunarak öğrenmek,
iyi kumaş ve kötü kumaş arasındaki farkı
öğrenmek önemli.
Dr. Duygu Erten
Turkeco
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Son 5 senede Türkiye’de enerji verimliliği
konusunda o kadar ciddi bilgi birikimi olan
insanlar ve kurumlar var ki biz belki de
sorunlarımızı çözmek için kendi içimizden
geribildirim almanın yollarına bakmalıyız.
Özellikle Esco konusunda, Escoların
örneğin ölçme ve doğrulama diye bir alanı
var, bu konuda yetkili sertifikalı uzman
yaratılması çok önemli. Tıpkı yeşil binalar
konusunda enerji simülasyonu, işletmeye
alma, devreye alma konusunda uzmanlar
yaratılması gerektiği gibi. Bir ikincisi, bu
şirketleri biz nasıl ayakta tutabiliriz ki iyi
örnekler çıkarsınlar.
Dr. Duygu Erten
Turkeco

Öncelikle, yabancı uzman çalıştırmakla
ilgili kendi görüşümü bildirmek istiyorum.
Biz şuanda binalarda enerji verimliliğinin
arttırılması üzerine bir Avrupa projesi
yürütüyoruz ve bir uluslararası konsorsiyum işi aldı. Biz şunu gördük, Türkiye’de
çalışıyorlar ama bir proje uzman
havuzları yok dolayısı ile hangi uzmanla
çalışacaklarını bize soruyorlar. Gelen uzman Türkiye’yi bilmiyor, Türkiye’yi tanıması
için bir zaman gerekiyor. Anlatıyoruz, ben
iletişim kuracağı kişileri gösterip yönlendiriyorum bu nedenle bazı uzmanların
çok faydalığı olduğu konusunda benim de
şüphelerim var.
Esra Turan Tombak
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler G.M.

İyi tasarım örneklerinin toplanıp son
kullanıcının da anlayacağı bir rehber
kitabın geliştirilerek dağıtılması gerektiğini
düşünüyorum.
Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz
İTÜ
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ÇALIŞTAY KATILIMCI ANALIZI

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 6. Çalıştaya
davetli ve katılımcı listeleri aşağıdaki gibidir:

Toplantıda akademi/üniversite camiası ve merkezi yönetim
başta olmak üzere üreticiler, finans kuruluşları ve yapı
sektöründeki firmalar en önemli temsilci topluluklar olarak
belirlenmiştir.

PAYDAŞLAR

KATILIMCILAR

İnteraktif haritamız sayesinde renovasyon sürecinde rol
alan diğer paydaşlar görüntülenebilmektedir.

Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri Kapanış
Toplantımıza katılan katılımcılarımız:
AB Bakanlığı Alorko Carrier, EMSAD,, EYODER, Gazi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, IFC, İstanbul Teknik
Üniversitesi, İTBAK, Kale Seramik, MWH ( TuREEFF),
Soyak,
T.C. Çevrre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü, TGÜB, Turkeco, UNDP Türkiye,
Viessman Isı Teknolojileri, YAD, Z Mimarlık
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SONUÇ

TÜRKİYE’DE BUILD UPON PROJESİ VE BINALARDA ENERJI İYILEŞTIRMELERI
Build Upon Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri Kapanış Toplantısında, merkezi yönetim, akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve finans kuruluşu temsilcileri görüşmelerde bulunmuş, panel
oturumunda fikir alışverişleri yapılmıştır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk katılım gösterip görüşlerini
bildirmiş, merkezi yönetimin Build Upon projesi, ÇEDBİK çalışmaları ve Enerji Verimliliği
İyileştirimeleri konusunda fikirlerini ve desteklerini belilrtmişlerdir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Genel Müdürlüğü birimlerinden gelen proje destek bildirimleri
katılımcılarla paylaşılmıştır.
Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri, akademi/üniversite, araştırma merkezi, sivil toplum
kuruluşları, diğer kamu kuruluşları, enerji sektörü, üreticiler, tasarımcılar ve yapı hizmetleri temsilcileri
olarak farklı kurum ve kuruluşları temsil eden toplantı katılımcılarıi panel oturumu sonrasında soru
cevap süreciyle etkileşime katkı sağlamışlardır.
Çalıştay boyunca yapılan tüm fikir alışverişi sonucunda çıktılar, ilgili teşviklerin ayarlanması için konut
binalarının enerji verimliliğini iyileştirme konusunda analizlerin yapılması, mevcut çalışmaların incelenmesi, ulusal çaptaki eksiklikleri çözmek için Türkiye’de enerji verimliliği konusunda birikimli kişi ve
kurumlarla işbirliği yapılması ve geribildirim alınması, merkezi yönetimlerin karar mekanizması ve yerel yönetimlerin uygulamalarının şeffaflıkla ve geribildirimle geliştirilmesi ve iyi uygulama örneği teşkil
etmesi, finansal kuruluşlara göre bina sahibi, inşaat firması, proje geliştiricisi ve yatırımcı arasındaki
suçlama döngüsünün kırılması gereklilikleri olmuştur.

BUILD UPON TÜRKİYE
NASIL DAHİL OLABİLİRSİNİZ?

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.

İşbu rapor,
DİLARA GÖKER tarafından hazırlanmış,
AHMET ACAR tarafından kontrol edilmiştir.
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Bu proje ÇEDBİK tarafından yürütülmektedir.

Disclaimer: The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not represent the
views of the European Commission, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any
use of this material.

