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Abstract

Artan çevresel sorunlar, ekonomik krizler ve insanların
kontrolsüz tüketim alışkanlıkları, sürdürülebilirliği bir gereklilik
haline getirmektedir. Günümüzde sürdürülebilirlik, farklı bilim
dalları içerisinde önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan araştırmalara göre, dünyadaki enerji ve hammadde
tüketiminin neden olduğu çevresel sorunların büyük bir kısmı
binalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bina tasarımında
sürdürülebilirlik kavramı giderek artan bir öneme sahiptir.
Yapılan bilimsel çalışmalar ile sürdürülebilir bina tasarımına
ilişkin hedef ve stratejiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu
bilimsel çalışmaların yasal düzenlemeler haline getirilmesi
ile çevresel, toplumsal ve ekonomik yararların artırılması
hedeﬂenmektedir.

As a result of increasing environmental problems, economic
crisis and uncontrolled global consumption habits, sustainable
building design has become a necessity. Today, sustainability
has emerged as an important topic in various disciplines.
According to scientiﬁc studies in the ﬁeld, majority of
environmental problems which are caused by consumption of
energy and raw material originate from buildings. Therefore,
the concept of sustainability in building design has gained
an increasing importance. For that purpose, objectives and
strategies for sustainable building design and applied scientiﬁc
studies are being investigated. These scientiﬁc studies aims
to provide environmental, social and economical beneﬁts by
maintaining a scientiﬁc framework to create legal regulatory.

Sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’de yapılan bilimsel
çalışmalar ve yasal düzenlemelerin, gelişmiş ülkelerde
yapılanlar ile kıyaslandığında, geriden geldiğini söylemek
mümkündür.. Bu çalışma ile Türkiye’deki ve dünyadaki
sürdürülebilir yapı tasarımına ilişkin yasal düzenlemeler
incelenerek karşılaştırmalar yapılacaktır. Çalışmanın amacı
gelişmiş ülkelerde yapılan yasal düzenlemeleri içerik
açısından inceleyip Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemeler ile
karşılaştırmak ve eksikleri saptamaktır. Dolayısıyla gelişmiş
ülkelerdeki yasal düzenlemelerin ışığında, Türkiye’de bu alanda
yapılan düzenlemeler değerlendirilecektir.

Turkey is behind of developed countries when their scientiﬁc
studies and legal regulations in relation with sustainability are
compared. This study examines legal regulations in relation
with sustainable building design in Turkey. The purpose of
this study is to examine the legal regulations in the world in
terms of content in order to compare with the current legal
regulations in Turkey to identify gaps. As a result of comparing
regulations all around the world on sustainability, this study
evaluates legal regulations in Turkey.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Bina, Standart, Yönetmelik

Keywords: Sustainable Building, Standards, Legislation
1. Giriş
Günümüzde, Tüketim taleplerinin kontrolsüz bir şekilde
artışı bu taleplerin karşılanması için kaynakların plansız bir
şekilde kullanımını gerektirmiştir. Plansız bir şekilde kullanım,
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kaynakların tükenme riskini beraberinde getirmektedir.
Plansız kullanım sadece kaynakların tükenmesi değil aynı
zamanda aşırı tüketimin yarattığı enerji talebi ve buna bağlı
gerçekleşen çevresel ve ekonomik sorunları da tetiklemektedir.
Sözü edilen bu sorunlar yıllar içerisinde büyüyerek dünyanın
geleceğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. İnsanlığın geleceğine
yönelik bu kaygılar problemin çözümünün problemi yaratan
düşünce sistemi içerisinde olmadığını ve yeni arayışlar
içerisine girilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda problemin
çözümü için sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme teorisi
benimsenmiştir. Konu ilk olarak 1972 yılında Stockholm’ de
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansında
gündeme gelmiş daha sonra 1987 yılında yayımlanan Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu, 1992 yılındaki Rio
Konferansı, 2002 yılında gerçekleşen Johannesburg zirvesi gibi
bir dizi uluslararası toplantıda tartışılarak geliştirilmiştir [1].
Temel olarak günümüz ihtiyaçlarının gelecek nesillerin
kaynaklarının kullanılmadan karşılanması fikrine dayanan
sürdürülebilirlik kavramı mimarlık, mühendislik, ekonomi ve
çevre gibi farklı disiplinlerin gündemine girmiştir.
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3. Sürdürülebilir Bina Tasarımı
Dünyada kaynak kullanımının büyük kısmı inşaat sektörü
tarafından gerçekleştirildiği; enerji tüketimi ve kaynak
kullanımına bağlı çevresel sorunların büyük bir kısmının
binaların neden olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda binaların
sürdürülebilir olarak tasarlanması binaların neden olduğu
kaynak kullanımı kısıtlayacağı gibi binaların neden olduğu
çevresel sorunların asgariye indirmesi açısından önemlidir.
Sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üç farklı
boyuttan oluşmaktadır. Bir sistemde sürdürülebilirlikten söz
edebilmek için üç farklı boyutta sürdürülebilirliğin sağlanmış
olması

gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik

mimari

tasarım

bağlamında ele alındığında kaynakların korunumunu, yaşam
döngüsü tasarımı ve insancıl tasarım ilkelerini içermektedir
(Şekil 1) [2] .
Kaynakların korunumu ilkesi, enerjinin korunumu, suyun
korunumu ve malzemenin korunumu alt başlıklarından
oluşmaktadır. Enerjinin korunumu binanın konfor koşullarını
sağlarken en az enerjiye ihtiyaç duyacak pasif sistem olarak

2. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

tasarlanması, ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir enerji

Bildiri Sürdürülebilirliğin mimarlık alanının gündemine girmesi
ile sürdürülebilirlik ilkesinin mimarideki karşılığında yapılan
çalışmalar hız kazanmıştır. İlk çalışmalar sürdürülebilirliğin
mimarlık alanına nasıl uygulanacağı ve neler getireceği
konusunda yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde elde
edilen bilgilerin derlenerek kullanılabilir hale getirilmesi
çalışmaların teorik düzeyde kalmasını önlemek adına gereklilik
haline gelmiştir. Elde edilen bilgilerin belirli bir sistematikle
derlenerek uygulamada kullanılabilecek bilgiler bütünü ve
rehber haline getirilmesi hem bilgilerin uygulanabilmesi hem de
bilginin kullanımının geniş bir alana yayılabilmesi için önemlidir.
Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar belirli bir düzende
derlenmesi sonucunda standart, kanun, yönetmelik ve rehber
gibi uygulamada başvurulabilecek araçlar haline getirilmiştir.
Bu araçların oluşturulmasında ülkelerin içinde bulunduğu
çevresel, ekonomik şartlar önemli rol oynamaktadır. Yapılan
çalışmada amaç bahsedilen standart, kanun, yönetmelik ve
rehber gibi araçların sürdürülebilir bina tasarımı içerisindeki
yerini irdelemek, dünyada ve Türkiye’de yürürlükte olan
standart, kanun, yönetmelik ve rehber gibi araçları
karşılaştırarak Türkiye’nin bu alandaki konumunu irdelemektir.
Yapılacak karşılaştırma ile Türkiye’de yakın gelecekte yapılacak
yasal çalışmalara ilişkin alt yapı hazırlanması hedeﬂenmiştir.
Yapılan literatür taramasında bu alanda üretilen standart,
kanun, yönetmelik vb. araçların çeşitliliği ve bazılarının
yasal zorunluluk bazılarının gönüllülük esasına dayanması
nedeniyle bu çalışmanın kapsamı yasal düzenlemeler olarak
sınırlandırılmıştır. Sürdürülebilir bina tasarımı bağlamında
yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve bunlara ilişkin detaylı
bilgi dördüncü bölümde aktarılacaktır.

kaynaklarından karşılanması ve enerjinin verimli kullanılması
gibi ilkeler ve bu ilkeleri gerçekleştirecek çeşitli stratejilerden
oluşmaktadır. Suyun korunumu ise binanın inşası ve kullanımı
sürecinde binanın asgari seviyede su kirliliğine neden olması,
asgari düzeyde su tüketecek şekilde tasarlanmış ve atık suların
geri dönüştürülerek yeniden kullanımı gibi ilkeler ve buna bağlı
stratejilerden oluşmaktadır.
Malzemenin korunumu ilkesi ise, binaların yapımında neden
olunan kaynak kullanımının asgari düzeye indirgenebilmesi
adına atık maddelerin hammaddeye geri dönüştürülmesi,
malzemelerin yeniden kullanımı, binaların daha az malzeme ile
inşa edilebilmesi gibi kaynakların etkin kullanılması ilkesi ve
buna bağlı stratejileri kapsamaktadır.

Şekil 1. Mimari tasarımda sürdürülebilirlik ilkeleri [2].
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Yaşam

döngüsü

bir

binayı

oluşturan

malzemelerin

hammaddelerinin çıkartılması, malzemelerin üretilmesi, binanın
inşası, binanın kullanılması, binanın bakım-onarımı, hizmet
ömrü sonunda binanın yıkımı ve atıkların geri dönüştürülmesi

Tablo 1.Sürdürülebilir bina tasarımına ilişkin kullanılan
araçlar
ARAÇLAR

TANIM

ÖRNEK

Bina Standartları

Sürdürülebilir yapı
tasarımına ilişkin
genel çerçeve, enerji
ve kaynak tüketimine
ilişkin performans
değerlerini içeren
standartlar.

ISO
ASTM
ASHRAE
EPBD

Ürün
Sertifikalandırmaları

Yapı malzemelerinin
üretim sürecinde
çevresel etkilerini
belirleyen sertifika
sistemleri.

GreenSpec
EPA

Değerlendirme
Sistemleri

Binaların yaşam
dönemi sürecinde
çeşitli kategorilere
göre çevresel etkilerini
değerlendiren,
gönüllülük esasına
dayalı değerlendirme
sistemler.

LEED
BREEAM
CASBEE
GREEN STAR
DGNB
HK-BEAM
ULUSAL YEŞİL
BİNA
DEĞERLENDİRME
SİSTEMİ

Tasarım Araçları

Bina ya da bina
parçalarının tasarım
aşamasında çeşitli
açılardan çevresel
performanslarını
değerlendirmeye
yarayan yazılımlar.

ATHENA
SB TOOL
BEES
GABİ
ENERGY PLUS
BEP-TR

ve/veya bertarafı aşamalarını içeren binanın yaşam dönemini
tasvir etmektedir (Şekil 2) [3].

Şekil 2. Binanın yaşam dönemi süreci [3].
Bina yaşam dönemi süreci temel olarak üretim, kullanım ve
yıkım olmak üzere üç temel evreden oluşmaktadır. Binalar
bu evrelerde farklı miktarda kaynak, enerji ve su kullanımına
ihtiyaç duymakta ve buna bağlı olarak çevre ve ekosistem
üzerinde farklı etkiye sahip olmaktadır. Sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi

için

binanın

yaşam

döneminin

farklı

evrelerinde çevreye olan etkisinin asgari düzeye indirgenmesi
gerekmektedir. Yaşam dönemi tasarımı ilkesi binanın sadece
kullanım dönemini gözeten bir tasarım anlayışı yerine, konuya
bütüncül bir açıdan yaklaşarak tasarım aşamasından binanın
tüm yaşam sürecinin planlanmasını gerektirmektedir.
İnsan için tasarım ilkesi, doğal ortamların korunumu, kentsel
tasarım ve arazi planlaması, konforlu yapı tasarımı olmak
üzere üç önemli ilke ve bu ilkeleri gerçekleştirmeye yönelik
çeşitli stratejilerden oluşmaktadır.
Sürdürülebilir bina tasarımı, yukarıda anlatılan karmaşık
ve konun bütüncül olarak ele alınmasını zorunlu kılan bir
hedeﬅir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için karmaşık ve farklı
stratejilerin izlenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir yapı
tasarımı hedefine ulaşmakta kullanılan araçlardan biri de
yasal düzenlemelerdir. Yasal düzenlemeler, sürdürülebilir yapı
tasarımı alanında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların
belirli bir sistematikle derlenerek kullanıcılara yol gösterecek
bir rehber haline getirilmiş hali olarak tanımlanabilir. Sonraki
bölümde yasal düzenlemeler ile sürdürülebilir bina tasarımı
arasındaki ilişki, bu alanda dünyada ve Türkiye’de yürürlükte
olan düzenlemeler üzerinde durulacaktır.
4. Yasal Düzenlemelerde Sürdürülebilir Bina Tasarımı
Sürdürülebilir bina tasarımı alanında yapılan çalışmalardan
elde edilen bilgilerin uygulamada kullanılabilmesi için
bilgilerin kullanılabilir araç haline getirilmesi gerekmektedir.
Yasalar, standartlar, yönetmelikler, yazılımlar ve rehberler bu
doğrultuda geliştirilen araçlardan bazılarıdır. Sürdürülebilir
bina tasarımı bağlamında geliştirilen araçlar ve araçların
kapsamına ilişkin öz bilgiler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Temel olarak geliştirilen araçlar uygulanması zorunluluk
kapsamında olanlar ve uygulanması gönüllülük esasına
dayanan olmak üzere iki grupta toplanabilir. Çalışmanın kapsamı
kısmında belirtildiği gibi araç sayısının fazlalığından dolayı bu
çalışmada sadece uygulanması yasal zorunluluk kapsamında
olan bina standartları, yasalar ve yönetmelikler incelenecektir.
Sürdürülebilir yapı tasarımı üzerinde yapılan çalışmaların
devam ettiği bir alan olduğundan yukarıdaki tabloda kısaca
özetlenmeye çalışılan araçlar halen geliştirilmeye devam
etmektedir. Geliştirilen bu araçlar bir bütünün parçası
olduğundan dolayı her bir araç diğer kategorideki araç ya da
araçlarla direkt veya dolaylı olarak bir ilişki içerisindedir.
Örneğin tasarım araçları kategorisinde yer alan yazılımlardan
bazıları bina standartları ya da değerlendirme sistemleri için
geliştirilmiş araçlardır.
4.1. Dünyada Yasal Düzenlemelerde Sürdürülebilir Bina Tasarımı
Sürdürülebilir bina tasarımına ilişkin elde edilen bilgilerin belirli
bir sistematikle derlenerek kullanıma sunulması konusunda
en önemli araçlardan biri standartlardır. Standart sözlük
anlamı olarak, belirli bir alanda teknik ölçüt, yöntem, işlem
ve uygulamaları tanımlayan ve değerlerini belirleyen bilgi
topluğudur. Kamuoyundaki standart kavramı algısının aksine
standartlar bir alanda en iyi konumunu tarif etmek yerine asgari
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düzeyi tarif etmektedir. Sürdürülebilir bina yapımına yönelik
geliştirilen standartlar incelendiğinde, yapı ürünlerine yönelik
standartlardan, yapıyı bütün olarak ele alan standartlara,
genel olarak tanımlamaların yapıldığı, çevresel yönetime
yönelik karar verme yöntemlerinin anlatıldığı ve değerlendirme
biçimlerinin belirtildiği standartlara kadar konunun geniş
bir yelpazede ele alındığı ve bina standartları başlığı altında
toplandığı görülmektedir. Yapılan literatür taramasında dünya
üzerinde sürdürülebilir yapı tasarımı ile ilgili direkt yada dolaylı
olarak ilişkilendirilebilen geniş bir kabul görmüş standartlar
incelenerek bir sonraki bölümde aktarılacaktır. Yapılan çalışma
kapsamında incelenen bina standartları,
•

ISO serisi,

•

ASTM serisi,

•

ASHRAE serisidir.

•

EPBD’dir.

4.1.1. Uluslararası standart Organizasyonu (ISO)
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International Organization for Standardization – ISO
(Uluslararası Standart organizasyonu) dünyanın en büyük
standart geliştirme ve yayınlama organizasyonudur.
Organizasyonun 162 üye ülkesi bulunmaktadır. Organizasyon
üyesi olan millî birimler kendi ülkelerinde standartlar
konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke teşkilatta yetkili
bir organ tarafından temsil edilmektedir. Standartlaştırma,
ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmesi gibi
başlıca konular Uluslararası Standartlar Organizasyonunun
faaliyet sahasına girmektedir. ISO‘ nun sürdürülebilirlik
alanında yayınladığı ilk standart 1990 yılındaki ISO 14000 Çevre
Yönetim Standartları Serisidir. Bu standart serisi, çevresel
denetleme, performans değerlendirmesi, ürün standartları
geliştirme, yaşam döngüsü değerlendirmesi konularına yönelik
geliştirilmiş bir dizi standarttan oluşmaktadır [4].
4.1.1.1. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı
ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207
tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı’dır.
Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları
kapsamak üzere geliştirilmiştir ve kuruluşların çevresel
etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri
ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak
kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen
zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk
analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. ISO 14001
aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır [5].
•

Genel gereksinimler,

•

Çevre politikası,

•

Planlama,

•

Uygulama ve Operasyon,

•

Düzeltici ve önleyici faaliyet ve

•

Yönetimin gözden geçirilmesi’dir.

4.1.1.2. ISO 14040 Çevresel Yönetim - Yaşam Boyu
Değerlendirme Standardı
Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) - Prensipler ve Çerçeve
adıyla tanımlanan standart yapı ürünlerinin ve sistemlerin
çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve bu etkilerin
azaltılmasını sağlamaya yönelik geliştirilen YDD yöntemini ve
kullanım alanlarını tanımlamaktadır [6]. 1990‘ ların sonunda
yayımlanan ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ve
buna ek olarak geliştirilen Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
üzerine hazırlanan ISO 14040, ISO 14044, ISO/TR 14047, ISO/
TR 14048, ISO/TR 14049 standartlarından elde edilmektedir.
Bu çalışma kapsamında ülkemizde TC207 ve TC176 olarak
isimlendirilen teknik komiteler kurulmuş ve YDD‘nin orijinal
kaynağı ISO 14040: 1997‘ den yapılan çevirilerle hazırlanan
TS EN ISO 14040 ile 14043 Standartları ―Çevre Yönetimi –
Hayat Boyu Değerlendirme – Prensipler ve Çerçeve şeklinde
tanımlanarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Standartları
arasında yer almıştır. İlk olarak ISO 14040: 1997, ISO 14041:
1998, ISO 14042: 2000 ve ISO 14043: 2000 şeklinde hazırlanan
standartlar serisi Haziran 2006‘ da revize edilerek ISO 14040:
2006 serisi kapsamına alınmış ve ISO 14041 – 14043 arasındaki
standartlar yürürlükten kaldırılmıştır.
4.1.1.3. ISO 15392 Bina Yapımında Sürdürülebilirlik
Standardı
Bina Yapımında Sürdürülebilirlik-Genel Prensipler standardı
TC59/SC17 alt komitesi tarafından, yapıların yaşam
dönemi sürecinde sürdürülebilir gelişme hedeﬂerinin
uygulanabilmesine yönelik geliştirilmiştir. Bina yapımında
sürdürülebilirlik için genel ilkeler tanımlanmaktadır. ISO 15392
standardı hem yapılara hem de yapıların yaşam döngüsü
süreçleriyle ilişkili olan yapı malzemeleri, yapı ürünleri, servis
ve süreçlerine uygulanabilmektedir. Standart temel olarak
konuya ilişkin tanımlamaları, genel ilkeleri ve çerçeveyi
kapsamaktadır. Standartta belirtilen ilkelere ilişkin sayısal
değer verilmemektedir. Standart bina tipolojileri arasında
ayrım yapmamakta tüm bina tipolojilerini kapsamaktadır. Bu
nokta standardın geliştirilmesi gereken yönlerinden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir yapı tasarımı kapsamında
dikkat edilmesi gereken ilkelerin niteliği ve niceliği bina
tipolojisine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu standart
serisi 4 standart içermektedir [7.]
•

ISO 15392: 2008, Bina Yapımında Sürdürülebilirlik – Genel
Prensipler

•

ISO 21929 – 1: 2006, Bina Yapımında Sürdürülebilirlik –
Sürdürülebilirlik Göstergeleri, Binalar için göstergelerin
geliştirilmesine yönelik çerçeve,
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•

ISO 21930: 2007, Bina Yapımında Sürdürülebilirlik –
Yapı Ürünlerinin Çevresel Bildirgeler (Çevresel Ürün
Bildirgeleri),

•

ISO 21931 – 1: 2010, Bina Yapımında Sürdürülebilirlik –
Yapıların Çevresel Performans Değerlendirme Yöntemine
yönelik Çerçeve.

4.1.2. ASTM (Amerikan Test Etme ve Materyaller Topluluğu)
American Society for Testing and Materials – ASTM (Amerikan
Test Etme ve Ürünler Topluluğu) kuruluşu 1898 yılında kurulan
dünyadaki en köklü standart oluşturma organizasyonlarından
biridir. 2001 yılında ASTM International olarak ismini değiştiren
kuruluş, tüm dünyada kullanılacak uluslararası standartlar
geliştirmektedir. ASTM‘ nin bugün yaklaşık 120 ülkeden
sayıları 30.000‘ den fazla olan, kamu ve özel sektörde görev
alan gönüllü profesyonellerden oluşmuş üye topluluğu
bulunmaktadır. ASTM kar amacı gütmeyen malzeme, ürün,
servis ve sistemler için standartların ve gönüllü anlaşmaların
geliştirilmesini hedeﬂeyen dünya çapında kabul görmüş bir
kuruluştur. ASTM standartları ürünlerin test edilmesinde,
kalite sistemlerinde, araştırma ve üretimde, uluslararası ticari
işlemlerde kabul edilmekte ve kullanılmaktadır [8].
ASTM‘ de 2008 yılında sürdürülebilirlik konusunda E60 adı
verilen bir komite kurularak sürdürülebilirlik alanındaki standart
oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Bu komitenin amacı,
yapılarda ve yapı endüstrinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir
gelişme hedeﬂerinin gerçekleştirilmesine yönelik standartların
geliştirilmesini, bu alandaki çalışmaların hızlandırılmasını,
bilgi yayımlama ve çalışmaların teşvik edilmesini sağlamaktır.
E60 komitesi sürdürülebilir yapılar için yeni standartların
geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam etmektedir. E60
komitesinin 6 tane alt komitesi bulunmaktadır. E60.01 alt
komitesi yapılarda ve yapı endüstrisinde sürdürülebilir gelişme
hedeﬂeri doğrultusunda standartların oluşturulması ve
uygulanmasını hedeﬂemektedir. E60.01 alt komitesinin kamu
ve özel sektör yapıları için oluşturduğu standartlardan bazıları
şunlardır [8];
•

E1991–5: Yapı malzemelerinin/ürünlerinin çevresel Yaşam
Döngüsü değerlendirmesi (YDD) standardı,

•

E2129–10:
Yapı
ürünlerinin
sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesi için veri toplanmasına yönelik standart,

•

E2432–11: Yapılarla ilgili genel sürdürülebilirlik ilkelerine
yönelik standart,

•

E2635–14: Yapılarda su korunumuna yönelik standart
(karar verme sürecinde sürdürülebilirliğe yönelik genel
yöntemler tanımlanmaktadır)

•

E 2114-08: Yapılarda sürdürülebilirlik ile ilgili genel
terminoloji

•

E2396-97-98-99: Yeşil çatı sistemleri ile ilgili standart,

Sürdürülebilirlik bağlamında sıklıkla kullanılan standartlar
E 2432-11 ve E 2114-08 dir. Bu standartlarda E 2114-08’de
binalarda sürdürülebilirliğe ilişkin genel tanımlar verilerek
terminoloji oluşturulmuştur. E 2432-11 de ise binalarda
sürdürülebilirliğe ilişkin genel ilkeler ve çerçeve verilmektedir.
Standartta verilen ilkeler detay içermemekte genel
tanımlamaları yapılmaktadır. Standart tasarımcı açısından bir
rehber özelliği taşımaktadır ancak referans verilen standartlar
ile birlikte ele alındığında kapsamlı bir rehber haline
gelmektedir.
4.1.3. ASHRAE (Amerikan Isıtma, Soğutma ve
Havalandırma Mühendisleri Topluluğu) Standartları
American Society of Heating, Refrigerating and Air –
Conditioning Engineers – ASHRAE (Amerikan Isıtma, Soğutma
ve Havalandırma Mühendisleri Topluluğu) 1894 yılında
kurulmuş 51.000 üyeye sahip uluslararası bir topluluktur.
ASHRAE‘ in misyonu insan sağlığı ve konforuna yönelik bina
alt sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek
için araştırmaların arttırılması, standartların oluşturulması,
geliştirilmesi ve yayımlamasıdır [9]. ASHRAE yapılarda
kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri
ve bu sistemlerin ekipmanlarına yönelik standartlar
yayımlamaktadır. Ancak söz konusu olan sistemler binaların
enerji tüketimi üzerinde önemli bir paya sahip olması ve enerji
tüketiminin sürdürülebilirlik açısından büyük öneme sahip
olması nedeniyle sürdürülebilirlik konusu ASHRAE standartları
kapsamına girmiştir. Bu standartların içinde yapı tasarımında
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine ilişkin ilkelerin yer aldığı
standartlar bulunmaktadır. Bu standartlardan bazıları şu
şekildedir;
4.1.3.1. ASHRAE 189.1 Yüksek Performanslı Yeşil
Binaların Tasarımı için Standart
2009 yılında Birleşik Devletler Yeşil Bina Komisyonu (USGBC)
ve Aydınlatma Mühendisleri Birliği (IES) kuruluşlarının
desteğiyle geliştirilmiştir. Standart yüksek performanslı yeşil
bina tasarımı için minimum gereksinimleri içermektedir ve
Standart az katlı konut binaları haricinde tüm bina tipolojilerini
kapsamaktadır. Standart aşağıda sıralanan alt başlıklardan
oluşmaktadır[10].
•

Sürdürülebilir alanlar (yapı alanı seçimi, ısı adası etkisinin
azaltılması, ışık kirliliğinin azaltılması başlıklarını
içermektedir),

•

Etkin su kullanımı (alan ve yapıdaki su kullanımının etkin
kullanımı ayrı başlıklar altında ele alınmıştır.),

•

Enerji etkinliği (Binanın enerji tüketimi, yenilenebilir
enerjinin kullanımı ve bina alt sistemlerinin enerji tüketimi
gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. ASHRAE’nin 90.1
standardında belirtilen enerji tüketim değerlerinden daha
yüksek performans göstermesi beklenmektedir.),
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•

İç çevre kalitesi (iç çevre kalitesi, gün ışığı, termal konfor ve
akustik kontrole yönelik başlıkları içermektedir), Yapının
atmosfere olan etkisi & Malzeme ve Kaynak kullanımı
(yapım atıklarının yönetimi, malzemelerin etkisinin
azaltılması, ahşap ürünler vb. başlıkları içermektedir)
ve iç çevresel konfor kullanıcı performansına ilişkin alt
başlıklardan oluşmaktadır.

•

Binanın çevre, atmosfer ve kaynak kullanımı gibi ekolojik
sistem üzerindeki etkisi,

•

Yapım ve kullanım planları (yapım yönetimi planı, yüksek
performanslı yapı kullanımı, servis ömrü, ulaşım yönetimi,
bakım vb. yapım ve kullanım evresine yönelik planları
içermektedir).

4.1.3.2. ASHRAE 90.1-2013 Az Katlı Konut Binaları
Dışındaki Binalar İçin Enerji Etkinliği İçin Standart
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Az katlı konut binaları dışındaki binaların enerji tüketiminin
azaltılarak yapıların enerji etkin olarak tasarlanabilmesi
için geliştirilmiş bir standarttır. 2013 yılında yapılan son
revizyonu kullanımda olan standart, mevcut ve yeni yapılarda
ve yenileme projelerinde yapı kabuğu, ısıtma, soğutma ve
Havalandırma (HVAC) sistemleri, aydınlatma ve sıcak su
sistemlerini ele almaktadır. Standart aynı zamanda binaların
enerji tüketimleri bazında değerlendirmeyi sağlayan bir metot
ve enerji tüketiminin maliyetinin hesaplanması gibi kısımları da
içermektedir [11].
4.1.3.3. ASHRAE 62.1-2013 Kabul Edilebilir İç Mekan Hava
Kalitesi İçin Havalandırma Standardı:
Yapıların tasarımında dış hava kalitesi, iç hava kalitesi sistemler
ve ekipmanlar, yapım, kullanım ve bakım aşamalarındaki
havalandırma sistemleri ve hava kalitesine yönelik ilkeler,
temel sayısal değerleri içeren standarttır. Sözü edilen standart
sürdürülebilir yapı tasarımının insan için tasarım ilkesi
üzerinden sürdürülebilir yapı tasarımı standartları kapsamında
ele alınmıştır. Standartta iç mekânda hava kalitesinin kullanıcı
konforu ve performansını etkilememesi için dikkat edilmesi
gereken ilkeler, havalandırma sistemi seçimi, çalıştırma
stratejilerine ilişkin ilkeler ile bu ilkelere yönelik asgari sayısal
değerler tanımlanmıştır [12].
4.1.4. 4.1.4. Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD):
Energy Performance of Buildings Directive-Binalarda Enerji
Performansı Direktifi (EPBD) 2002 yılında Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
EPBD, çeşitli ulusal düzenleme ve hesaplama metotlarının
birleştirilerek binalarda enerji performansın minimum
standartlarını belirlemek, binalar için sertifikasyon ve ısıtma,
soğutma tesisleri için denetim kurallarını sağlamak amacıyla
oluşturulmuştur. Binalarda Enerji Performansı Direktifi,
(EPBD) 2002/91/EC, yerel koşulların ve gereksinimlerin
dikkate alınarak, binaların enerji performansının maliyet-etkin

yöntemlerle geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Direktif, binaların enerji performansına bütüncül bir bakış
açısıyla yaklaşarak ısıtma, soğutma, havalandırma,
aydınlatma ve sıcak su hazırlanması gibi tüm enerji ihtiyaçlarını
kapsamaktadır. Direktif, temel prensipleri ve gereksinimleri
belirleyerek üye ülkelerin kendi koşullarını gözeterek bu
ilkelerin gerçekleştirilmesi için gerekli yöntem ve araçların
geliştirilmesini istemektedir [13].
4.2. Türkiye’de Yasal Düzenlemelerde Sürdürülebilir Bina
Tasarımı
Türkiye’de çevre ile ilgili ilk yasal düzenlemeler, insan ve
çevre sağlığının düzenlenmesine ilişkindir. Bu bakımdan ilk
yasal düzenleme 1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi
Hıfzısıhha Kanunu’dur. Yine 1930 yılında çıkarılan ve 2005
yılına dek yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda
da çevre konusunun aynı bağlamda ele alındığı ve kent
ve kasabaların çevre ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi
konusunda belediyelerin görevli kılındıkları belirtilebilir. 1961
Anayasası’nda da çevre konusu sağlık hakkı başlığı altında
“Devlet, herkesin, beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını
sağlamakla ödevlidir” şeklinde ele alınmıştır [14].
1982 Anayasası’nın 56. maddesinde yer alan “Herkes sağlıklı
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek, devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmü ile çevreyi
dolaylı olarak ele alan hükümleri çevreye bakış açısına ilişkin
değişikliğin de yansımasıdır. 1983’te çıkarılmış olan 2872 sayılı
Çevre Kanunu da bu konuda atılan ve sürdürülebilir gelişmeye
yer veren temel bir düzenlemedir. 2872 sayılı Kanununda (5491
sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda) sürdürülebilir
kalkınma ve sürdürülebilir çevre kavramları kullanılmıştır [14].
Sürdürülebilir bina tasarımı ölçeğinde, 1981 tarihli “Bazı
Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması
ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında
Yönetmelik” ile yeni yapıların inşasında ısı yalıtım önlemlerinin
alınması bakımından ciddi bir adım atılmıştır.
1972 Stockholm Konferansı ile birlikte tüm dünyada gelişen
çevre bilinci ve çözüme yönelik geliştirilen düzenlemeler
Türkiye’de de yapılmaktadır. Türkiye, 1997 tarihli Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto
Protokolü’nü 2009 yılında imzalamış; 2002 tarihli Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi 2002/91/EC Sayılı Direktifi ile 2008
yılında Binaların Enerji Performansı ile Enerji Verimliliği Kanunu
ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ni çıkarmıştır.
Bu alanda yapılan yasal düzenlemeler özellikle son yıllarda
sayıca çok olması ve bazı düzenlemelerin kapsamının bu
çalışmanın amacından daha üst ölçekte olmasından dolayı ele
alınacak düzenlemeler sınırlandırılmıştır.
Sürdürülebilir Bina Tasarımı ölçeğinde ve bu çalışma
kapsamında ele alınacak Türkiye’deki yasal düzenlemeler
şunlardır:
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•

TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları

•

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

•

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği

•

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

•

Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin
Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

4.2.1. TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
İlk olarak 1998 yılında yürürlüğe giren, TSE 825, son olarak
2013 yılında güncellenmiştir. TSE 825, Türkiye’deki binaların
ısıtılmasında kullanılan ısıtma enerjisi miktarlarını sınırlayarak
enerji tasarrufu sağlamasını amaçlamaktadır. TSE 825’in diğer
amaçları şöyle sıralanabilir [15]:
•

Yeni yapılacak bir binaya ait çeşitli tasarım seçeneklerine
bu standartta açıklanan hesap metodunu ve değerlerini
uygulayarak, ideal enerji performansını sağlayacak
tasarım seçeneğini belirlemek,

•

Mevcut binaların net ısıtma enerjisi tüketimlerini
belirlemek,

•

Mevcut bir binaya yenileme projesi uygulamadan önce,
uygulanabilecek enerji tasarruf tedbirlerinin sağlayacağı
tasarruf miktarlarını belirlemek,

•

Bina sektörünü temsil edebilecek muhtelif binaların enerji
ihtiyacını hesaplayarak, bina sektöründe gelecekteki
enerji ihtiyacını milli seviyede tahmin etmek.

Bu standart, yeni inşa edilecek binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını
hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı
değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. TSE
825 kapsamındaki bu kurallar, pasif güneş enerjisi sistemlerini
ihtiva eden binalarda kullanılamaz.
“Bu standart, binalarda ısıtma enerjisi ihtiyacının hesabına
yönelik bir metod belirlemektedir. Diğer amaçlarla olan
enerji ihtiyaçları bu standardın kapsamı dışındadır.” [15]
Bununla birlikte, “yaz aylarındaki istenmeyen güneş
enerjisi kazançlarının da tasarım sırasında dikkate alınması
uygun olur” ifadesi yer almaktadır [15]. Günümüzde enerji
tüketiminin büyük bir kısmının binalardan kaynakladığı ve bu
enerjinin de binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi
alt sistemlerinde kullanıldığı göz önüne alındığında ısıtma
enerjisi kadar soğutma enerjisi de dikkate alınmalı ve ulusal
ölçekte soğutma enerjisinde verimliliği sağlayacak yönetmelik
çıkartılmalıdır.
4.2.2. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
Isı Yalıtım Yönetmeliğine dair düzenlemeler, “Bazı
Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması
ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında
Yönetmelik” olarak 30 Ekim 1981 tarihinde 17499 no.lu Resmi

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, yeni
yapıların inşasında ısı yalıtım önlemlerinin alınması bakımından
ciddi bir adım atılmıştır [16].
Ancak yönetmeliğin yayınlandığı dönemde bazı uyum
güçlüklerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Atılan bu yeni
adımdan bazı tavizler verilerek 16 Ocak 1985 tarihinde yeniden
yayınlanan Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne gelinmiştir. Yönetmelikte
yapılan en belirgin değişiklikler şunlardır:
•

Ülkemiz 4 iklim bölgesine ayrılmışken iklim bölgesi sayısı
3’e indirilmiş. (4. İklim bölgesine giren İl ve ilçelerin Tümü
3. İklim bölgesindeki yerlerin listesine dahil edilmiştir.)

•

Betonarme yüzeylerin (kolon, kiriş, lento gibi) yalıtılması
zorunluluğu kaldırılmış. Buna rağmen; Konumundan
memnun olmayan bazı Büyük Şehir Belediyeleri, kendi
meclislerinde aldıkları kararlarla 3. İklim bölgesinden
çıkarak 2. İklim bölgesine geçtiklerini ilan etmişlerdir.

2008 yılında yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği,
binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu
sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları
düzenlemektir. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, TS 825
Standardında belirtilen hesap metoduna göre hazırlanan “ısı
yalıtımı projesi” imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatı verilmesi
safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili
idarelerce istenir.
“Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi” yetkili ısı yalıtım projecisi ve
uygulamayı yapan makine mühendisleri tarafından doldurulup
imzalandıktan ve Belediye veya Valilik tarafından onaylandıktan
sonra yapı kullanma izin belgesine eklenir. Projede istenilen
belgeler konusunda TSE 825 ana referanstır. Bina yapımında
kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği çerçevesinde, yapı ve yalıtım malzemelerinin CE
veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanı/belgesi olması
zorunludur [16].
4.2.3. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve BEP-TR
2002’de yayınlanan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2002/91/
EC Sayılı Binaların Enerji Performansı Direktifi sonrasında,
Türkiye’de “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ve Enerji
Kimlik Belgesi çalışmalarına başlanmıştır.2008 yılında yürürlüğe
giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”; dış iklim
şartlarını, iç mekân gereksinimlerini, yerel koşulları ve maliyet
unsurlarını da dikkate alarak, binalarda enerji hizmetlerini
iyileştirmek için kriterleri, şartları ve usulleri, yenilenebilir
enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini,
sera gazı emisyonlarını sınırlamada milli görüşleri izlemeye
katılmayı ve bununla birlikte binalarda performans kriterlerinin
ve uygulama esaslarının belirlenmesini, enerjinin verimli ve
etkin kullanılmasını ve çevrenin korunmasını amaçlar [17].
Bu yönetmelikte tanımlanan Enerji Kimlik Belgesi,
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•

Binalarda konfor koşullarının oluşturulması için gerekli
olan minimum enerji ihtiyacını,

•

Bu konfor koşullarının oluşturulması için binanın ne kadar
enerji tüketeceğine dair sınıﬂandırmayı,

•

Enerji tüketiminin hangi oranda güneş, rüzgar,
vb.yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını,

•

Binanın ve içerisinde kullanılan cihazların işletilmesinde
çevreye ne kadar CO2 gazı salımı yapıldığını,

•

Binanın yalıtım özelliklerini,

•

Isıtma ve/veya soğutma, havalandırma ve sıhhi sıcak su
sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri gösterir.

Enerji
kimlik
belgesinin
hazırlanmasında
ulusal
hesaplama metodolojisini kullanan BEP-TR yazılımından
faydalanılmaktadır. Ulusal hesaplama metodolojisinin
oluşturulmasında ilgili AB standartları, ulusal ve ASHRAE
standartlarından faydalanılmıştır. Enerji kimlik belgesi
uzmanı binaya ilişkin verileri programa girerek binanın enerji
performansı hesaplar ve hesaplama sonucuna göre binanın
enerji kimlik belgesini üretir. Programa girilen veriler ve
hesaplama sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait bir veri
tabanında toplanır. Böylece Türkiye’de binalar ile ilgili ayrıntılı
bir takip sistemi ve veritabanı oluşturulmaktadır.
4.2.4. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
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2002 yılında yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin
amacı, “bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak
üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla
üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri,
bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme
prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usul
ve esasları belirlemektir” [18]. Bu yönetmelikte bir malzemenin
teknik özelliklerini etkileyebilecek inşaat işlerine uygulanacak
temel gerekler tanımlanmıştır. İlgili temel gereklerin, ekonomik
açıdan makul bir kullanım ömrü boyunca yerine getirilmesi gerekir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin sürdürülebilirlik ile ilişkisi, 2
madde ile kurulabilir:
•

Hijyen, sağlık ve çevre: Yapı işleri, ikamet edecek kişiler
veya komşuları için aşağıdaki nedenlerden dolayı hijyen ve
sağlık açısından tehdit oluşturmayacak şekilde tasarlanıp,
yapılmalıdır:

•

Zehirli gaz çıkması,

•

Havada tehlikeli partikül veya gazların bulunması,

•

Tehlikeli boyutlarda radyasyon yayılması,

•

Su veya toprağın kirletilmesi, zehirlenmesi,

•

Atık su, duman, katı ve sıvı atıkların hatalı şekilde
uzaklaştırılması,

•

İnşaat işinin bazı kısımlarında veya içindeki yüzeylerde
rutubet oluşması

•

Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası
Yapı işleri ile bu işlerde kullanılan ısıtma, soğutma ve
havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve ikamet
edenlerin durumlarını dikkate alarak az bir enerji kullanımı
gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

4.2.4.

Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları ve enerjiyi
verimli kullanarak çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir
yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme
ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, belgelendirme
süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının
belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir [19].
Bu Yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik
özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak çevresel,
sosyal ve ekonomik performanslarının ve sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsar [19].
Yönetmelikte tanımlı Daimi Komite tarafından, binalar ile
yerleşmelerin belgelendirilmesine ilişkin performans kriterleri
ve bunların ağırlık yüzdeleri tayin edilir. Plan, fen, sağlık ve
çevre şartları ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinde
ve zorunlu standartlarda getirilen asgari kriterler, performans
kriterlerine ve ağırlık yüzdelerine dâhil edilmez [19].
Bu Yönetmelik kapsamında belgelendirme kuruluşları
tarafından Bakanlığa iletilecek bilgilerle ilgili işlemler, Bakanlık
tarafından kurulan ve çevrimiçi olarak işletilen Ulusal Yeşil Bina
Bilgi Sisteminde (UYBBS) gerçekleştirilir ve yayınlanır [19].
5. Sonuç
Sürdürülebilir bina tasarımına ilişkin araçlar içerisinde
standartlar ve yönetmelikler önemli bir konumda bulunmaktadır.
Bu tür araçlar uygulamaların standartlaştırılarak istenilen
hedeﬂere ulaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Konu
ile yapılan literatür taramasında konu ile ilgili standart
ve yönetmeliklerin sayıca fazla oluşu nedeniyle öne çıkan
standart ve yönetmelikler çalışma kapsamında ele alınmıştır.
Standartlar ve yönetmelikler incelendiğinde gelişmiş ülkelerin
standart ve yönetmelikleri ülke koşullarına göre geliştirdiği,
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise gelişmiş ülkelerin
standartlarını referans alarak ülke koşullarına göre geliştirmeye
çalıştığı görülmüştür. Dünyada yapılan çalışmaların çoğunun
sürdürülebilirliğin her boyutunu kapsamadığı, çoğu noktada
tanımsal düzeyde kaldığı görülmüştür. Sürdürülebilir bina
tasarımına ilişkin standartların hepsi terminolojik tanımları
ve genel ilkeleri içermekte bu ilkelere ilişkin detaylı bilgi
ve stratejiler içermemektedir. Ancak sürdürülebilirliği
enerji açısından ele alan standart ve yönetmeliklerde genel
ilkelerin yanı sıra stratejiler ve referans değerlere ulaşmak
mümkündür. Ancak yapılan çalışmaların çoğunun yakın
dönemde gerçekleştirilmiş olması ve yeni binaları kapsaması
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sorun yaratmaktadır. Çoğu ülkede mevcut binaların hangi
plan dâhilinde yenileceği ve bu süreçte uyulacak standart
ve yönetmelikler açısından ciddi eksikler bulunmaktadır.
Sürdürülebilir bina tasarımına ilişkin standart ve yönetmelikler,
konu ile yapılan çalışmalarla paralel olarak geliştirilmekte ve
güncellenmektedir.
Sürdürülebilir bina tasarımı standart ve yönetmelikleri
açısından Türkiye gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ciddi
eksikleri olmasına karşın Türkiye, çevre konusunun doğrudan
Anayasasında yer aldığı bir kaç ülkeden biridir. Yürürlükteki
Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile çevreyi ilgilendiren
hemen hemen her alandaki faaliyet yasal olarak kontrol altına
alınmış olmasına rağmen, uygulamada birden fazla kurum
ve kuruluşa verilmiş, birbiri ile iç içe geçmiş sorumluluk ve
yetki kargaşası nedeniyle birçok sorun yaşanmaktadır. Her bir
kanun ve yönetmelik için işaret edilen “yeni bina” ve “mevcut
bina” tanımları için milat olarak referans alınabilecek tarihler
farklılıkları nedeniyle karmaşaya neden olabilmektedir.
Türkiye’de sürdürülebilir bina tasarımına yönelik standart ve
yönetmeliklerin daha çok enerji ve çevre üzerine yoğunlaştığı
görülmekte ancak diğer alanlarda da çalışmaların devam ettiği
bilinmektedir. Türkiye’deki çevreye yönelik yasal çerçevenin
Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkeler ile uyumlu olması ve bunun
gerektirdiği

örgütlenmenin

gerçekleştirilmesi

gereklidir.

Bu konuda gelişmiş ülkelerdeki örgütlenme örneklerinden
yararlanmak mümkündür. Ancak bu süreçte, örneklerin
Türkiye koşullarına uygunluğu veya uyarlaması büyük
önem taşımaktadır. Ülkemizdeki niteliksiz yapıların sayıca
çok oluşu, mevcut yapılara ilişkin veri eksikliği gibi önemli
nedenler, yapılacak çalışmalar için karşılaşılan zorluklardan
bazılarıdır. Ayrıca özellikle yönetmeliklerin birbiri ile çelişen
maddelerinin bulunması ve yönetmeliklerin eksiklikleri bir
diğer önemli konudur. Bu bağlamda öncelikle ülkemizdeki
mevcut binalara ilişkin bir veri tabanı oluşturulması ve bu
verilere dayanarak Türkiye’nin sürdürülebilirlik açısından bir
yol haritası belirlemesi gerekmektedir. Eksik olan standart
ve yönetmeliklerin oluşturulmasında bütüncül bir bakış açısı
ile olaya yaklaşılması araçlar birbirinden bağımsız olarak ele
alınmamalıdır. Son olarak, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu (TUSKON) ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri
Derneği (IMSAD)’ın çeşitli çalışmalarında önerildiği üzere
Türkiye’de ulusal bina yönetmeliğinin hazırlanması bina
yapımın standartlaştırılması ve kalitenin arttırılması adına
büyük önem taşımaktadır.
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