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Özet
Binaların çevresel performanslarının arttırılmasına katkı
sağlamak amacıyla inşaat sektöründe uluslararası ve ulusal
ölçekte çok sayıda yeşil bina sertifika sistemi geliştirilmiştir.
Ortaya çıkarıldıkları ülkelerin bölgesel ve ekonomik özellikleri,
standartları ve yasaları kapsamında oluşturulan bu sertifika
sistemlerinin, başka ülkelerin yerel şartlarında uygulanmaları
sürecinde birtakım adaptasyon sorunlarıyla karşılaşılmaktadır.
Türkiye’de henüz uygulamada olan yerel bir sertifika sistemi
olmaması yabancı sertifika sistemlerinin kullanımını zorunlu
kılmaktadır. Bu zorunluluk yerel boyutta ele alındığında
standartlar, mevzuat, inşaat teknolojileri, hukuki alt yapı ve
iklim farklılıkları gibi sebeplerle önemli adaptasyon sorunları
yaşanmaktadır. Yaşanan sorunlardan dolayı Türkiye’de yerel
şartlara uygun bir yeşil bina sertifika sistemine gereksinim
duyulmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada, dünyada yaygın
olarak kullanılan yeşil bina sertifika sistemleri ile Türkiye’de
henüz taslak olarak hazırlanmış olan sistemler incelenmiştir.
İncelenen sistemler çerçevesinde Türkiye için yerel şartlara
uygun alternatif bir yeşil bina sertifika sistemi önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yeşil Bina, Sertifika Sistemleri, Yerel
Sertifika Sistemi
Abstract
Regarding the construction sector, numerous green building
certification systems have been developed over both national
and international bases in order to make contribution to the
improvement of environmental performances of buildings.
Green building certification systems are formed by considering

the regional and economic conditions, specifications and the
law of the origin country where the system is intended to be
applied. Thus, particular problems arise while the application
in other countries not having compatible characteristics with
the origin country of the certificate system. Not having a
local certification system makes it compulsory to implement
foreign systems in Turkey. In local scale, this obligation creates
some particular problems of adaptation regarding standards,
legislations, construction technologies, legal acts, and climatic
differences. In order to eliminate these problems, a local green
building certification system is required in Turkey as well. In
this study, green building certification systems widely used in
the world and local certification systems introduced as draft
yet are examined. Within the framework of the certification
systems examined, an alternative local green building
certification system is proposed.
Keywords: Green Building, Certification Systems, Local
Certification System
1. Giriş
Dünyada çevre kirliliği arttıkça tüm sektörlerin temel
hedefi, insanların sağlıklı olarak yaşamını sürdürebilmesi
ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi olmuştur [1]. Bu hedef
kapsamında, sektörler bazı sistemlerle ürünlerinin
çevresel performansını denetlemeye, değerlendirmeye ve
sertifikalandırmaya başlamıştır. Endüstriyel ürünlerin çevresel
etkilerinin belgelendirilmesine yönelik olarak ortaya çıkan
sertifika sistemleri, zamanla inşaat sektörü tarafından da
benimsenmiştir. İnşaat sektörü, dünyada tüketilen enerjinin
%50’si, tüketilen suyun %42’si, sera gazlarının %50’si, içme
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sularındaki kirlenmenin %40’ı, hava kirliliğinin %24’ü ile CFC
ve HCFC salımlarının %50’sinden sorumludur [2]. Bu bağlamda
son yıllarda inşaat sektöründe yeşil bina kavramı gündeme
gelmiştir.
2. Yeşil Binalar
Binalar, yapı malzemelerinin hammaddesinin kaynağından
elde edilmesinden başlayıp bina ömrünün sona ermesine kadar
geçen yaşam döngüleri boyunca çevresel sorunların oluşumuna
sebep olmaktadır [3]. Bu sorunların önlenmesi amacıyla ortaya
çıkan yeşil bina yaklaşımının genel hedefleri su ve enerji
kullanımının, bakım-onarım maliyetlerinin, binayla ilişkili
hastalıkların, atık ve kirliliğin azaltılması; yapı malzemelerinin
verimliliği, bina konforu, bina ve bileşenlerinin dayanıklılığı ve
esnekliğinin arttırılmasıdır [4].
2.1. Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
Bir binanın çevresel performansı ancak bir ölçme sistemi ile
belirlenebilir. Yeşil bina sertifika sistemleri olarak ifade edilen
bu ölçme sistemleri, bina bazındaki projelerin çevre üzerindeki
etkilerini ve doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını
ortaya çıkarmada ölçülebilir bir referans sağlamaya çalışan
derecelendirme sistemleri olarak tanımlanmaktadır [5].
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Günümüzde ulusal ve uluslararası ölçekte kullanılan çok
sayıda yeşil bina sertifika sistemi bulunmaktadır. Yeşil
binaların değerlendirilmesi amacıyla birer araç olarak
kullanılan bu sistemler, ortaya çıkarıldıkları ülkenin bölgesel
ve ekonomik özellikleri, standartları ve yasaları kapsamında
oluşturulmuştur. Bu sistemlerin diğer ülkelerin yerel şartlarında
uygulanmaları sürecinde mevzuat, inşaat teknolojileri, hukuki
alt yapı ve iklim farklılıkları gibi sebeplerle birtakım adaptasyon
zorlukları yaşanmaktadır. Bu nedenle, her ülkenin kendi
yerel özelliklerine, standartlarına ve yasalarına uygun ulusal
sertifika sistemini oluşturması daha doğru değerlendirme
sonuçlarına ulaşılmasını sağlayacaktır.
Bu çalışma kapsamında dünyada en yaygın olarak kullanıldıkları
öngörülen ve Dünya Yeşil Bina Konseyi (World Green Building
Council-WGBC) üyesi olan birçok ülke tarafından kabul edilen
BREEAM, LEED, Green Star ve DGNB sistemleri tarihsel sırayla
ele alınmıştır. Söz konusu sistemler değerlendirme süreçleri,
değerlendirme ölçütleri, sistem türleri ve sistem düzeyleri
açısından incelenmiştir. Yapılan inceleme, önerilen olan
ulusal yeşil bina sertifikasının özelliklerine rehber bir çerçeve
sunmuştur.
2.1.1. BREEAM
İngiltere’de Yapı Araştırma Kurumu (BRE) tarafından
geliştirilerek, 1990 yılında uygulamaya geçirilen BREEAM,
ölçütlere dayalı değerlendirme sistemlerinin ilk örneğidir.
Kurumun
BREEAM’i
oluştururken
hareket
noktası,
sürdürülebilir kalkınmanın en geniş kapsamlı bileşeni olan
çevresel kalkınmadır [6]. BREEAM sertifikası projenin tasarım,

inşaat sonrası ya da işletim aşamalarında alınabilmektedir.
Çizelge 1’de BREEAM sertifika sürecinin işlem adımları
verilmektedir.

Çizelge 1. BREEAM sertifika süreci işlem adımları [7]
BREEAM Sertifika Süreci
1. Adım:
Seçim

Gerekli evrak ve projelerle BRE’ye başvuru yapılır.

2. Adım:
Kayıt

Başvuru yapıldıktan sonra yapının hangi türe
uygun olduğuna karar verilir ve çalışmalara
başlanır.

3. Adım:
Bildirim

BREEAM değerlendirme uzmanları projeye
ait bilgileri ve kayıtları inceleyerek ölçütlere
uygunluğu kontrol eder.

4. Adım:
İnceleme

İnceleme işlemi sonunda BREEAM sertifika
seviyesi belirlenir ve kontrol için BRE’ye
gönderilir.

5. Adım:
Onay

Değerlendirme uygun bulunursa bina
sertifikalandırılır.

BREEAM sertifika sistemine göre binaların çevresel
performansları on farklı değerlendirme ölçütü kapsamında 100
puan üzerinden değerlendirilmektedir. Söz konusu ölçütler ve
her bir ölçüte ait puanların Avrupa’daki ağırlıkları Çizelge 2’de
sunulmaktadır.

Çizelge 2. BREEAM değerlendirme ölçütleri [8]
BREEAM Değerlendirme Ölçütleri
Yönetim
Sağlık ve refah
Enerji
Ulaşım
Malzemeler
Atık
Su
Arazi kullanımı ve ekoloji
Kirlilik
Yenilikçilik

Puan (%)
12
15
19
8
12.5
7.5
6
10
10
10

BREEAM sertifika sistemine göre binaların çevresel
performansları, Çizelge 2’de sunulan değerlendirme ölçütleri
kapsamında 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. BREEAM
sertifika sisteminin düzeyleri Çizelge 3’te sunulmaktadır.

Çizelge 3. BREEAM sertifika sisteminin düzeyleri [9]
Sistem Düzeyleri

Puan (%)

Logo

Geçer (1 yıldız)

≥ 30



İyi (2 yıldız)

≥ 45



Çok iyi (3 yıldız)

≥ 55



Mükemmel (4 yıldız)

≥ 70



Olağanüstü (5 yıldız)

≥ 85
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BREEAM sertifika türleri yaygın bina tipleri üzerinden
oluşturulmuştur. Ayrıca sistemde sürdürülebilir konutlar için
bir yönetmelik hazırlanmıştır. İngiltere dışı uygulamalarda
BREEAM International kullanılmaktadır.

Çizelge 6. LEED sertifika sisteminin düzeyleri [11]
Sistem
Düzeyleri

Sertifikalı

Gümüş

Altın

Platin

Puan (%)

40 - 49

50 - 59

60 - 79

80 ve üzeri

2.1.2. LEED
Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından ilk defa
1998’de binaları sertifikalandırmaya başlayan LEED, inşaat
sektörünün sürdürülebilirlik konusunda kendisini geliştirmesi
düşüncesiyle ortaya çıkmıştır [5]. Çizelge 4’te LEED sertifika
sürecinin işlem adımları verilmektedir.

Çizelge 4. LEED sertifika süreci işlem adımları [5]
LEED Sertifika Süreci

Logo

LEED sertifika sisteminde farklı proje tipleri için beş
derecelendirme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemlerin her
birinde farklı sistem türleri geçerlidir [12].
2.1.3. Green Star
2003 yılında Avustralya Yeşil Bina Konseyi (GBCA) tarafından
yeşil bina programları, teknolojileri, tasarım uygulamaları
ve işlemlerini sürdürülebilirliğe teşvik etmek ve yeşil bina
bütünleştirme girişimlerinde tasarım, inşaat ve işletmeyi
yaygın hale getirmek amacıyla ulusal düzeyde Green Star
sertifika sistemi oluşturulmuştur [13]. Çizelge 7’de Green Star
sertifika sürecinin işlem adımları verilmektedir.

1. Adım:
Seçim

Derecelendirme
sistemlerinden
hangisinin
kullanılacağına karar verilir. Bazı durumlarda proje
iki ya da daha fazla LEED türüne uygun olabilir.

2. Adım:
Kayıt

LEED süreci kayıt işlemi ile başlar. Kayıt formları
gönderildikten ve ödeme tamamlandıktan sonra
proje LEED’ de çevrimiçi olarak erişilebilir olur.

3. Adım:
Bildirim

Sertifika uygulamasına başvuru yapılır ve sertifika
inceleme ücreti ödenir. Ücretler proje türü ve
boyutuna göre farklılık göstermektedir.

1. Adım: Kayıt

GBCA sitesine çevrimiçi proje kaydı yapılır.

4. Adım:
İnceleme

Uygulama incelemek için bekletilir. İnceleme süreci
her proje türü için farklıdır.

2. Adım:
Belgeleme

Projenin tasarım, yapım, işletim evrelerinin
sürdürülebilirlik ölçütlerine uygunluğunu
göstermek için bazı belgeler istenir.

5. Adım:
Onay

Sertifika kararı sonucu kabul edilebilmekte veya
itiraz edilebilmektedir. İnceleme sonucu çıkacak
olumlu karar binanın LEED sertifikalı olduğunu
belirtir.

3. Adım: Sunum

Hazırlanan belgeler sertifika alabilmek için
GBCA’ya sunulur.

4. Adım:
Değerlendirme

Sunumlar sürdürülebilir gelişim
uzmanlarından oluşan bağımsız bir panel
tarafından incelenir ve genel bir puan atanır.

LEED sertifika sistemine göre binaların çevresel
performansları sekiz farklı değerlendirme ölçütü kapsamında
değerlendirilmektedir. Çizelge 5’te LEED-Yeni İnşaat için
oluşturulan değerlendirme ölçütleri ve puanları verilmektedir.

Çizelge 5. LEED değerlendirme ölçütleri [10]
LEED Değerlendirme Ölçütleri

Puan (%)

Konum ve ulaşım

16

Sürdürülebilir araziler

10

Su verimliliği

11

Enerji ve atmosfer

33

Malzeme ve kaynaklar

14

Yapı içi çevre kalitesi

16

Tasarımda yenilikçilik

6

Bölgesel öncelik

4

LEED sertifika sistemine göre binaların çevresel performansları
Çizelge 5’te sunulan değerlendirme ölçütleri kapsamında
110 puan üzerinden değerlendirilmektedir. LEED sertifika
sisteminin düzeyleri Çizelge 6’da sunulmaktadır.

Çizelge 7. Green Star sertifika süreci işlem adımları [14]
Green Star Sertifika Süreci

5. Adım:
Üçüncü şahısların da onayıyla sertifika
Sertifikalandırma verilir.

Green Star sertifika sistemine göre binaların çevresel
performansları dokuz farklı değerlendirme ölçütü kapsamında
100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Söz konusu ölçütler
ve her bir ölçüte ait puanlar Çizelge 8’de sunulmaktadır.

Çizelge 8. Green Star değerlendirme ölçütleri [15]
Green Star Değerlendirme Ölçütleri
Yönetim
Yapı içi çevre kalitesi
Enerji
Ulaşım
Su
Malzemeler
Arazi kullanımı ve ekoloji
Salımlar
Yenilikçilik

Puan (%)
7
18
18
10
11
18
6
9
3

Green Star sertifikası en az % 45 başarı sağlayarak 4 yıldızlı,
5 yıldızlı ve 6 yıldızlı düzeylerine ulaşan binalara verilmekte ve
Green Star veri tabanına eklenebilmektedir. Green Star sertifika
sisteminin düzeyleri Çizelge 9’da sunulmaktadır.
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Çizelge 9. Green Star sertifika sisteminin düzeyleri [16]
Sistem
Düzeyleri

Puan (%)

1 yıldızlı

10-19
(En düşük uygulama)

2 yıldızlı

20-29
(Orta derece uygulama)

30-44
(İyi uygulama)

3 yıldızlı

4 yıldızlı

45-59
(En iyi uygulama)

5 yıldızlı

60-74
(Avustralya’daki
mükemmellik)

75 ve üzeri
(Evrensel Liderlik)

6 yıldızlı

816

Logo

Green Star sertifika sisteminde farklı proje tipleri için on farklı
sistem türü geliştirilmiştir[17].
2.1.4. DGNB
DGNB, binaların planlaması ve değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere 2008 yılında, Alman Yeşil Bina Konseyi
ve Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler Birleşmiş Bakanlığı
ortaklığında oluşturulmuş bir sistemdir [18]. Uluslararası
düzeyde uygulanabilir bir sistem olan DGNB’de binalar tüm
yaşam döngüsü boyunca değerlendirilmektedir [19]. Çizelge
10’da DGNB sertifika sürecinin işlem adımları verilmektedir.

Çizelge 10. DGNB sertifika süreci işlem adımları [20]
DGNB Sertifika Süreci
Proje sahibi DGNB ve DGNB denetçisi ile bağlantıya
1. Adım:
geçer. DGNB ve denetçi projenin sertifika sistemine
Seçim
uygunluğunu kontrol eder.
Sisteme kabul edilen proje sahibi DGNB ve DGNB
2. Adım:
denetçisi ile sözleşme yapar ve çevrimiçi proje
Kayıt
kaydı yapılır.
Sistemin uyum şeması kapsamında proje sahibi
var olan sistemi veya geliştirilen yeni bir sistemi
kullanabilir. Ülkenin geliştirilmiş bir sistemi varsa
3. Adım:
mevcut düzene dayalı yeni bir plan geliştirilir,
Bildirim
yoksa ülkeye özgü gereksinimler kapsamında
taslak ölçütler hazırlanır ve DGNB teknik komitesi
tarafından onaylanır.
4. Adım:
DGNB denetçisi projenin onay verilerek tesliminden
İnceleme sonra uyum denetimini yapar.
5. Adım:
Onay

Denetim sonucu kabul edilen projeye sertifika
verilir.

DGNB sertifika sistemi ile binaların ya da kentsel bölgelerin
çevresel performansı altı farklı değerlendirme ölçütü
kapsamında yüzdelik puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Binaların değerlendirmesi ısıl konfor, ulaşım, akustik konfor
gibi farklı alt ölçütlere göre yapılmaktadır. Kentsel bölgelerin
sertifikalandırılması için ise bölgesel iklim değişikliği, biyolojik
çeşitlilik ve etkileşim, sosyal ve işlevsel çeşitlilik ölçütleri
uygulanmaktadır [20]. Söz konusu ölçütler ve her bir ölçüte ait
yüzdelik puanlar Çizelge 11’de sunulmaktadır.

Çizelge 11. DGNB değerlendirme ölçütleri [21]
DGNB Değerlendirme
Ölçütleri

Binalar için
Puan (%)

Kentsel Bölgeler
için Puan (%)

Ekolojik nitelik

%22.5

%22.5

Ekonomik nitelik

%22.5

%22.5

Sosyo-kültürel ve işlevsel
nitelik

%22.5

%22.5

Teknik nitelik

%22.5

%22.5

Sürecin niteliği

%10

%10

Konumun niteliği

%100

%100

DGNB sertifika sistemine göre binaların çevresel performansları,
Çizelge 11’de sunulan değerlendirme ölçütleri kapsamında
aldıkları yüzdelik puan üzerinden değerlendirilmektedir. DGNB
sertifika sisteminin düzeyleri Çizelge 12’de sunulmaktadır.

Çizelge 12. DGNB sertifika sisteminin düzeyleri [22]
Sistem
Düzeyleri

Sertifika

Bronz

Gümüş

Altın

Puan (%)

*-35

35 - 50

50 - 65

65-80

Logo

DGNB sertifika sisteminde mevcut binalar, yeni binalar
ve kentsel bölgeler başlıkları altında farklı sistem türleri
geliştirilmiştir[23].

2.2. Türkiye’de Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
Türkiye’de son yıllarda yeşil binaların teşviki amacıyla Enerji
Verimliliği Kanunu [24], Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik [25],
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği [26], Hafriyat Toprağı, İnşaat
ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği [27] ve Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği [28] yürürlüğe koyularak önemli
adımlar atılmıştır. 2007 yılından beri yapılan yasal düzenlemeler
doğrultusunda Türkiye’de yeşil binalar konusunda 2015 yılı
itibariyle önemli bir noktaya gelindiği söylenebilir [5].
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Yerel sertifika sistemleri kapsamında Türkiye’de yapılan
çalışmalar incelendiğinde, 8 Aralık 2014 tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Yeşil
Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine
Dair Yönetmelik [29]” yayınlanmıştır. 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. Yönetmelik, mevcut
ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik özelliklerini ve
gereksinimlerini dikkate alarak çevresel, sosyal ve ekonomik
performanslarının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini
ve belgelendirilmesini kapsamaktadır.
Türkiye’de yeşil binalarla ilgili yasal çerçeve dışında farklı
kurum, sivil toplum kuruluşu, bağımsız girişimciler ve

üniversiteler tarafından birbirinden bağımsız çalışmalar
yapılmış ve yerel koşullara uygun taslak yeşil bina sertifika
sistemleri geliştirilmiştir. Aşağıda incelenen bu çalışmalar
birbirinden kopuk olarak devam etmekte dolayısıyla yeşil
bina sertifika sistemleriyle ilgili çalışmalarda karmaşa ve
tutarsızlıkla karşılaşılmaktadır.
SEEB-TR (Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar): SEEB-TR,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde 2008
yılında kurulan Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM)
tarafından hazırlanmış ve Ocak 2014’te tanıtımı yapılmıştır.
Sistemin değerlendirme ölçütleri enerji, su verimliliği,
malzeme ve kaynak kullanımı, konfor, arazi kullanımı, atık
yönetimi, proje ve yapım yönetimi, işletme ve bakım, kirlilik,
uyarlanabilirlik, yangın güvenliği ve afet olarak 11 başlık
altında sınıflandırılmıştır [30]. Sistemle ilgili ayrıntılı bilgiye
ulaşılamamaktadır.

Çizelge 13. İncelenen yeşil bina sertifika sistemlerinin işleyişi ve kapsamına ait genel bilgiler [6-23]
Sistemin adı

Açılımı

Ölçeği

BREEAM
Building Research
Establishment Environmental
Assessment Method
(Yapı Araştırma Kurumu Çevre
Değerlendirme Yöntemi)

LEED

Green Star

DGNB

Leadership in Energy and
Environmental Design
(Enerji ve Çevre Tasarımında
Liderlik)

Green Star
(Yeşil Yıldız)

Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen e.V (Alman
Sürdürülebilir Bina Konseyi
Sistemi)

Ulusal (İngiltere) - Uluslararası Ulusal (Amerika) - Uluslararası

Ulusal (Avustralya)

Ulusal (Almanya) - Uluslararası

Güncelleme
Sıklığı
Sertifika
Aşamaları

Yıllık

Gerektiği durumlarda

Yıllık

Gerektiği durumlarda

Tasarım ve İnşaat Sonrası
Sertifika

Proje Bitiminde Tek Sertifika

Proje Bitiminde Tek Sertifika

Ön sertifika ve Proje bitimi
Sertifika

Değerlendiren

BREEAM Uzmanı

LEED AP Uzmanı

GBCA Uzmanı

DGNB Teknik Komite

Uygulama
Düzeyi
Danışman ve
Denetçi
Belgelere
Erişim

Bina veya ProjeTasarım Aracı

Bina veya ProjeTasarım Aracı

Bina veya Kentsel Bölgeler –
Tasarım Aracı

Ücretli Denetçi Şartı

LEED Uzmanı

Referans belgelere sadece
denetçiler ulaşabiliyor.

Bazı referans belgelere 200 $
karsılığında herkes ulaşabiliyor.

Bina veya ProjeTasarım Aracı
Sürdürülebilir Gelişim
Uzmanları
Değerlendirme araçları
ücretsiz. Teknik kılavuz £224.

Yönetim
Sağlık ve iyi hal
Enerji
Ulaşım
Sertifika
Malzemeler
Değerlendirme
Atık
Ölçütleri
Su
Arazi kullanımı ve ekoloji
Kirlilik
Yenilikçilik

Sürdürülebilir araziler
Su verimliliği
Enerji ve atmosfer
Malzeme ve kaynaklar,
Yapı içi çevre kalitesi,
Tasarımda yenilikçilik

Ofisler
Sanayi binaları
Ticari binalar
Eko-konutlar
Eko-konutlar (mevcut konutlar)
Sağlık binaları
Hapishaneler
Sertifika Türleri
Adliyeler
Eğitim binaları
Çoklu Konut
Sürdürülebilir konutlar için
yönetmelik
İngiltere dışı ülke uygulamaları
Yapı türüne özgü

Yeni inşaat
Çekirdek ve kabuk
Okullar
Ticaret binaları
Konaklama binaları
Veri merkezleri
Depo ve dağıtım merkezleri
Sağlık binaları
Ticari iç mekânlar
Mevcut binalar
Plan
Uygulama projesi
Konutlar ve alçak katlı
apartmanlar
Orta yükseklikte apartmanlar

DGNB Denetçisi
İnternet aracılığıyla - Sınırlı

Yönetim
Yapı içi çevre kalitesi
Enerji
Ulaşım
Su
Malzemeler
Arazi Kullanımı ve Ekoloji
Salımlar
Yenilikçilik

Ekolojik nitelik
Ekonomik nitelik
Sosyo-kültürel ve işlevsel
nitelik
Teknik nitelik
Sürecin niteliği
Konumun niteliği

Eğitim Binaları v1
Sağlık Binaları v1
Endüstri Binaları v1
Çoklu Yerleşim Birimleri v1
Ofis Binaları v3
Ofis İç Tasarımları v1.1
Ticaret Merkezleri v1
Ofis Tasarımları v2
Ofis Uygulamaları v2
Kamu Binaları v1

Mevcut Binalar (Endüstri
binaları, Ofis ve idari binalar,
Ticari binalar, Konut binaları)
Yeni Binalar (Toplantı binaları,
Eğitim binaları, Hastaneler,
Endüstri binaları, Laboratuvar
binaları, Karma kullanım, Ofis ve
idari binalar, Ofis ve idari binalar
-modernleştirme önlemleri ile-,
Konut binaları, Küçük konut
binaları, Kullanıcı ihtiyacının
sağlanması)
Kentsel Bölgeler (İş bölgeleri,
Endüstriyel yerleşim bölgeleri)
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Güvenli Yeşil Bina Belgesi: Belge, Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında Temmuz
2013’te oluşturulmuştur. TSE’nin web sayfasından ulaşılabilen
başvuru formu, hizmet sözleşmesi, belgelendirme öncesi üretim
yeri incelemesi için bilgi formu ve ayniyet beyanı belgeleri
dışında ayrıntılı bilgi henüz kamuoyuna açıklanmamıştır [31].
Belgenin türleri, yeni bina ve mevcut bina başlıkları altında
konut, alışveriş merkezi, okul-eğitim, iş merkezi, hastane, kamu
binası olarak belirlenmiştir. Konutlar tekil aile konutu, standart
apartman dairesi, standart apartman, site yerleşimi, rezidanslüks konut (alışveriş alanı, ofis, spor alanı, restoran, sinema/
tiyatro, kapalı havuz işlevlerinden en az üçünü kapsayacak
şekilde) olarak sınıflandırılmıştır. Belgenin değerlendirme
ölçütlerine ve düzeylerine ilişkin açıklama bulunmamaktadır
[32].
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Yeşil Konut Sertifikası: Sertifika, Çevre Dostu Yeşil Binalar
Derneği (ÇEDBİK) tarafından 2013 yılında taslak olarak
hazırlanmıştır. Sertifikanın amacı sağlıklı toplumlar, yaşanabilir
bir çevre ve gelişmiş bir ekonomi yaratılması ve bina
standardında çıtanın yükseltilmesidir. Mimarlık, mühendislik,
planlama, peyzaj tasarımı, elektrik-mekanik tesisat
projelerinden alınan yorumlarla oluşturulmuş ve “Çevresel
etki, tasarımın ve inşaatın her adımında nasıl azaltılır?”
sorusuna odaklanmıştır [34]. İnşaat sektörünün çevresel
anlamda sorunlarının giderilip yapılı çevrenin iyileştirilmesinde
ve çevreye duyarlı hale getirilmesinde önemli bir etki yaratması
hedeflenmektedir [35]. Türkiye’de konut sayısının çok olması
ve son dönemde kentsel dönüşüm süreci içerisine girilmesi
sebepleriyle sertifika konutlar üzerine oluşturulmuştur.
Yeşil Konut Sertifikası, Çizelge 14’te sunulan sekiz
değerlendirme ölçütü ve kırk üç alt başlıktan oluşmaktadır
[36]. Sertifikaya göre binaların çevresel performansları bu
ölçütler kapsamında 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Sertifikanın düzeyleri Çizelge 15’te sunulmaktadır. Puan
aralıklarıyla ilgili bilgiye Yeşil Konut Sertifikası Kılavuzundan
ulaşılamamıştır.

Çizelge 14. Yeşil Konut Sertifikası değerlendirme ölçütleri
Değerlendirme Ölçütleri

Puan

Yeşil proje yönetimi

8

Arazi kullanımı

13

Su kullanımı

10

Enerji kullanımı

24

Sağlık ve konfor

11

Malzeme ve kaynak kullanımı

15

Konutta yaşam

13

İşletme ve bakım

6

Çizelge 15. Yeşil konut sertifikası düzeyleri [36]
Sistem Düzeyleri

Logo

Standart

İyi

Pekiyi

3. Türkiye için Bir Yeşil Bina Sertifika Sistemi Önerisi:
Türkiye Yeşil Bina Sertifikası (TUYEB)
Türkiye’de en çok tercih edilen yeşil bina sertifika sistemleri
BREEAM ve LEED’dir. Yerel özelliklere uygun olmayan bu
uluslararası sistemlerin Türkiye’de uygulanması sırasında
yaşanan adaptasyon zorlukları nedeniyle Türkiye’nin yapısal,
iklimsel ve kültürel değerlerine yakın bir sertifika sistemine
gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’de BREEAM ve LEED
gibi yaygın olarak kullanılan sistemlerin yerine yerel bir
sertifika sisteminin yaygın olarak kullanılması uzun bir süreç
gerektirmektedir. Bu sürecin kolay işlemesi için oluşturulan
yerel sertifika sisteminin devlet destekli ve mevcut binaları yeşil
dönüşüme teşvik edici nitelikte olması önem taşımaktadır. Bu
çalışmada, Bölüm 2’de incelenen uluslararası ölçekli sertifika
sistemlerinin özelliklerinden yararlanılarak Türkiye için yerel
ölçekte bir sertifika sistemi önerilmiştir. Önerilen sistem,
Türkiye Yeşil Bina Sertifikası (TÜYEB) olarak isimlendirilmiştir
[5]. TÜYEB, değerlendirme süreci, değerlendirme ölçütleri,
sistem türleri ve sistem düzeyleri kapsamında ele alınmıştır.

3.1. TÜYEB Sertifika Sistemi Değerlendirme Süreci
TÜYEB sertifika sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliğini
sağlamak ve yaygınlaştırmak için devlet destekli olmasının
teşvik edici olacağı düşünülmüştür. TÜYEB sertifikası almaya
hak kazanan binaların sistemlerinin kullanımı ve sağladığı
enerji tasarruflarının denetimi bakımından üç yıl süreyle takip
altında tutulması ve bu takip sürecinin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetiminde
olması planlanmıştır. Sertifikanın, bina kapsamında kullanılan
sistemlerin kontrolünden sonra yıllık olarak yenilenmesinin
uygun olacağına karar verilmiştir. Zamanla değişen önceliklere
ve teknolojilere göre TÜYEB sertifika sistemi de gelişmeye ve
değişime açık olacak biçimde planlanmıştır. TÜYEB sertifika
sisteminin sertifika alım sürecinin Çizelge 16’da sunulduğu
şekilde beş adımda olması planlanmıştır.
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Çizelge16. TÜYEB sertifika süreci işlem adımları önerisi
TÜYEB Sertifika Süreci
Bina sahibi uygulanan veya uygulanması
1. Adım: Proje
planlanan projenin sistem kapsamında bulunan
Seçimi
hangi bina tipine uygun olduğuna karar verir.
Proje tipi seçimi yapıldıktan sonra sertifika
sistemi için yapılandırılan web sayfası üzerinden
binaya ait bilgiler girilerek çevrimiçi kayıt yapılır.
2. Adım: Kayıt İncelenmek üzere binanın projesi ile birlikte
kullanım amacı ve kullandığı sistemler hakkında
bilgiler içeren dosya sertifika sisteminin
merkezine gönderilir.

3. Adım:
İnceleme

Bilgileri gönderilen proje, sistem denetçileri
tarafından incelenir. İnceleme sonunda yazılacak
rapor sonucu olumlu veya olumsuz olabilir.
Rapor sonucunun olumsuz çıkması halinde bina
sahibine sisteme göre değerlendirilen projede
görülen aksaklıklar ve uyumsuzluklar bildirilir.

Su Kullanımı: Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan su,
insanoğlunun geçmişten günümüze kadarki süreçte kaynakları
bilinçsiz kullanımı ve sınırlı miktarda olan tatlı su kaynaklarının
koruma altına alınmaması gibi sebeplerle neredeyse yok
olmak üzeredir [37]. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı
bir araştırmada bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi
başına düşen yıllık su miktarının en az 8.000 - 10.000 m³
arasında olması gerekmektedir. Türkiye’de ise kişi başına düşen
su miktarı 1.430 m³’tür [126]. Bu durumda gelecekte daha
büyük bir su problemi yaşanmaması adına su kaynaklarının
verimli kullanılması Türkiye’nin öncelikli konuları arasında
yer almalıdır. “Su kullanımı” ölçütünün dört alt değerlendirme
ölçütünden oluşması ve toplam 15 puan üzerinden
hesaplanması planlanmıştır. Söz konusu ölçütler Çizelge 18’de
sunulmuştur.
Çizelge 18. “Su kullanımı” ölçütünün açılımı
Değerlendirme Ölçütü 2: SU KULLANIMI (SK)

4. Adım:
Sertifika
Alımı

Rapor sonucu olumlu çıkan projenin
değerlendirmesi tamamlanarak derecesi
belirlenir. Sertifika belgesi hazırlanır.

5. Adım:
Denetim

Binanın sahip olduğu sistemlerin kullanımı
her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gözetim
altında tutulur. Üç yıl içerisinde bina sahip
olduğu sistemleri etkili biçimde kullanamazsa
sertifikası geçici süreyle askıya alınır.

3.2. TÜYEB Sertifika Sistemi Değerlendirme Ölçütleri
TÜYEB sertifika sisteminde değerlendirme ölçütlerinin
sınıflandırılmasında arazi kullanımı, su kullanımı, enerji
kullanımı, malzeme kullanımı, iç mekân yaşam kalitesi ve
yapısal işlevler olarak altı ana başlık belirlenmiştir. Her ana
başlık için alt değerlendirme ölçütleri oluşturulmuş ve bu
ölçütler ayrıca kısaltmalarla da ifade edilmiştir. TÜYEB sertifika
sistemine başvuran binaların değerlendirme ölçütlerine ait
alt değerlendirme ölçütlerinden aldıkları puanların toplam
sonucuna göre derecelendirilmesi planlanmıştır.
Arazi Kullanımı: TÜYEB sertifika sistemi kapsamında “arazi
kullanımı” ölçütünün yedi alt değerlendirme ölçütünden
oluşması ve toplam 20 puan üzerinden hesaplanması
planlanmıştır. Söz konusu ölçütler Çizelge 17’de sunulmuştur.

Çizelge 17. “Arazi kullanımı” ölçütünün açılımı

Alt Değerlendirme Ölçütleri
SK1

Suyu verimli kullanan tesisat ve ekipman kullanılması

SK2

Peyzaj tasarımında az su ve bakım isteyen bitkilerin seçilmesi

SK3

Yağmur sularının toplanarak uygun alanlarda yeniden
kullanılması

SK4

Atık suların arıtılarak yeniden kullanılması

Enerji Kullanımı: Sanayileşme ve nüfus artışı ile birlikte çevre
kirliliği artarak tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’de
birim hacmi ısıtmak için harcanan enerji Almanya’dan %50,
Amerika’dan %60, İsveç’ten %73 daha fazladır [38]. Bu
rakamlar Türkiye’de daha bilinçli bina üretilmesi gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Kişi başına enerji tüketimindeki artış oranı
kalkınma için olumlu bir gösterge olmakla birlikte Türkiye’deki
mevcut ekonomik faaliyetler harcanan enerjinin azaltılması
gerekliliğini ortaya koymaktadır [39]. Binalarda ısı ve ses
yalıtımı yapılması; aydınlatma, ısıtma ve soğutma ihtiyacının
giderilmesinde fosil yakıtların kullanımından çok yenilenebilir
kaynakların kullanılması sağlanmalıdır. “Enerji kullanımı”
ölçütünün on alt değerlendirme ölçütünden oluşması ve toplam
25 puan üzerinden hesaplanması planlanmıştır. Söz konusu
ölçütler Çizelge 19’da sunulmuştur.

Çizelge 19. “Enerji kullanımı” ölçütünün açılımı
Değerlendirme Ölçütü 3: ENERJİ KULLANIMI (EK)
Alt Değerlendirme Ölçütleri
EK1

Elektrik üretiminde güneş pili kullanılması

Değerlendirme Ölçütü 1: ARAZİ KULLANIMI (AK)

EK2

Aydınlatmada gün ışığından yararlanılması

Alt Değerlendirme Ölçütleri

EK3

AK1

Doğal yaşam alanlarının korunması

EK4

AK2

Kentsel alanların iyileştirilmesi

EK5

Su ısıtmasında güneş toplayıcılarından yararlanılması
Havalandırma ve soğutmada rüzgâr enerjisinden
yararlanılması
Enerji etkin yapı malzemelerinin seçilmesi

AK3

Bina alanlarının etkin kullanılması

EK6

Yerel yapı malzemelerinin seçilmesi

AK4

Ulaşım ve otopark sistemlerinin oluşturulması

EK7

Cephelerde açık renkli yapı malzemelerinin kullanılması

AK5

Yerleşim yoğunluğuna uygun arazi seçilmesi

EK8

Yüksek performanslı doğrama ve cam kullanılması

AK6

Verimli toprakların korunması

EK9

Etkili yalıtım sistemleri ile enerji tasarrufu sağlanması

Isı adası etkisinin azaltılması

EK10 Binanın kendi elektriğini üreten sistemlerin kurulması

AK7
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Malzeme Kullanımı: Günümüzde kullanılan birçok yeşil bina
sertifika sisteminde değerlendirme ölçütlerinden biri olan
malzeme kullanımı, TÜYEB sertifika sisteminde de temel
değerlendirme ölçütü olarak seçilmiştir. Binalarda kullanılan
geleneksel malzemelerin seçiminde genellikle mekanik
özellikler, işlem özellikleri ve maliyet konuları dikkate
alınmaktadır. Son yıllarda çevre sorunlarının artışına paralel
olarak çevresel özellikler geleneksel ölçütlerle birlikte hesaba
katılmaktadır. Bu bağlamda malzeme seçimi çok ölçütlü bir
karar problemi kabul edilmekte ve belirleyici faktörler arasında
denge gerektirmektedir [40]. Binanın inşa edileceği arazide
bulunan doğal malzemelerin ve önceden var olan binaların
kullanılması malzeme korunumu bakımından büyük yararlar
sağlamaktadır [3]. “Malzeme kullanımı” ölçütünün yedi alt
değerlendirme ölçütünden oluşması ve toplam 15 puan
üzerinden hesaplanması planlanmıştır. Söz konusu ölçütler
Çizelge 20’de sunulmuştur.

Çizelge 20. “Malzeme kullanımı” ölçütünün açılımı
Değerlendirme Ölçütü 4: MALZEME KULLANIMI (MK)
Alt Değerlendirme Ölçütleri
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MK1

Yapı malzemelerinin yakın çevreden temin edilmesi

MK2

Sağlık ve kirlilik sorunu oluşturmayan standartlaşmış
yapı malzemelerinin kullanılması

MK3

Kaynak kaybı ve atık oluşumunu önlemeye yönelik
malzeme yönetim planının geliştirilmesi

MK4

Geri dönüştürülebilen ve tekrar kullanılabilen yapı
malzemelerinin seçilmesi

MK5

Kendini çabuk yenileyen yapı malzemelerinin
kullanılması

MK6

Ekonomik, estetik, performansı yüksek, üretici garantisi
ve kullanıcı memnuniyeti olan yapı malzemelerinin
seçilmesi

MK7

Üretimleri sırasında ekosisteme zarar verecek yapı
malzemelerinden kaçınılması

İç Mekân Yaşam Kalitesi: Bina kullanıcıları zamanının
büyük bölümünü iç mekânlarda geçirmektedir. Bu sebeple
iç mekânlarda konforlu bir yaşam kalitesi sağlanması
kullanıcının üretkenliği ve sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir.
İç hava kalitesinin sağlanması, zehirli madde içeren yapı
malzemelerinden kaçınılması, kirliliğin önlenmesi, akustik
konforun sağlanması ve gürültü seviyesinin kontrol altında
tutulması iç mekân yaşam kalitesi olarak ifade edilmekte ve
bina tasarımında önemli yer tutmaktadır [5]. “İç mekân yaşam
kalitesi” ölçütünün beş alt değerlendirme ölçütünden oluşması
ve 15 puan üzerinden hesaplanması planlanmıştır. Söz konusu
ölçütler Çizelge 21’de sunulmuştur.

Çizelge 21. “İç mekân yaşam kalitesi” ölçütünün açılımı
Değerlendirme Ölçütü 5: İÇ MEKÂN YAŞAM KALİTESİ (İMYK)
Alt Değerlendirme Ölçütleri
İMYK1

İç hava kalitesinin sağlanması

İMYK2

Zehirli madde içeren yapı malzemelerinden
kaçınılması

İMYK3

Kirliliğin önlenmesi

İMYK4

Akustik konforun sağlanması

İMYK5

Gürültü seviyesinin kontrol altında tutulması

Yapısal İşlevler: Yapısal işlevler ölçütü, binanın tasarım ve
yapım aşamasında dikkate alınması gereken durumlarla
ilgilidir. TÜYEB sertifika sisteminde, binaların Türkiye’nin afet
durumu göz önüne alınarak tasarlanması ve inşa edilmesi
hedeflenmektedir. Bu bağlamda, depreme dayanıklı ve yangın
güvenliği olan binaların tasarlanması ve inşa edilmesi, bu
binaların akıllı bina sistemleri ile desteklenmesi gerektiği
düşünülmektedir. “Yapısal işlevler” ölçütünün altı alt
değerlendirme ölçütünden oluşması ve 10 puan üzerinden
hesaplanması planlanmıştır. Söz konusu ölçütler Çizelge 22’de
sunulmuştur.

Çizelge 22.“Yapısal işlevler” ölçütünün açılımı
Değerlendirme Ölçütü 6: YAPISAL İŞLEVLER (Yİ)
Alt Değerlendirme Ölçütleri
Yİ1

Afet güvenliği

Yİ2

Yangına karşı korunum

Yİ3

Bina erişilebilirliği

Yİ4

Sistem yönetimi

Yİ5

Tasarımda iklim verilerinin dikkate alınması

Yİ6

İç mekânları verimli kullanabilen binaların tasarlanması

Bu bölümde yer alan çizelgelerde verilen değerlendirme
ölçütlerinin sağlanması için başvurulması öngörülen referans
kanun, yönetmelik ve standartlar B. Bulut’un yüksek lisans
tezi kapsamında sunulmaktadır [5].
3.3. TÜYEB Sertifika Sisteminin Türleri
TÜYEB sertifika sisteminde farklı proje tipleri için altı farklı
sertifika türü geliştirilmiştir. Söz konusu sistem türleri
konutlar, eğitim binaları, sağlık binaları, kamu binaları,
alışveriş-kültür binaları ve sanayi binaları olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme ölçütlerinin herbir sistem türünde aynı olmasına
karar verilmiştir. Çizelge 23’te her bir sertifika türü kapsamında
dikkate alınan değerlendirme ölçütleri ve puanları sunulmuştur.
TÜYEB sertifikası için başvuruda bulunan binaların çevresel
performanslarının bu puanlar üzerinden değerlendirilmesi
planlanmıştır.
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Çizelge 23. TÜYEB sertifika sisteminde farklı sistem türlerinde dikkate alınan değerlendirme ölçütlerinin puanlaması
TÜYEB SERTİFİKA SİSTEMİNİN TÜRLERİ
DEĞERLENDİRME
ÖLÇÜTLERİ
AK1
AK2
AK3
AK
AK4
AK5
AK6
AK7
Toplam AK Puanı
SK1
SK2
SK
SK3
SK4
Toplam SK Puanı
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK
EK6
EK7
EK8
EK9
EK10
Toplam EK Puanı
MK1
MK2
MK3
MK
MK4
MK5
MK6
MK7
Toplam MK Puanı
İMYK1
İMYK2
İMYK3
İMYK
İMYK4
İMYK5
Toplam İMYK Puanı
Yİ1
Yİ2
Yİ3
Yİ
Yİ4
Yİ5
Yİ6
Toplam Yİ PUANI
TOPLAM PUAN

4
3
3
3
2
3
2

3
3
3
3
3
3
2

3
3
3
4
3
2
2

3
2
3
3
3
3
3

TÜYEB
Alışveriş ve Kültür
Binaları
3
2
3
3
3
3
3

4
4
4
3

4
3
5
3

5
3
4
3

4
4
4
3

5
3
4
3

4
3
4
4

3
3
2
2
3
3
3
2
2
2

3
3
2
2
3
3
3
2
2
2

3
3
2
2
3
3
3
2
2
2

3
3
2
2
3
3
3
2
2
2

3
3
2
2
3
3
2
2
2
3

3
3
2
2
3
3
3
2
2
2

2
2
2
3
2
2
2

2
3
2
2
1
3
2

3
3
2
2
3
3
3

2
3
2
2
2
2
2

3
2
2
2
1
3
2

2
2
2
3
2
2
2

3
3
4
3
2

4
2
3
3
3

4
2
3
3
3

4
3
2
3
3

4
3
2
3
3

3
3
4
3
2

2
2
2
1
1
2

2
2
2
1
1
2

2
2
2
1
1
2

2
2
2
1
1
2

2
2
2
1
1
2

2
2
2
1
1
2

TÜYEB
Konutlar

TÜYEB
TÜYEB
TÜYEB
Eğitim Binaları Sağlık Binaları Kamu Binaları

3.4. TÜYEB Sertifika Sisteminin Düzeyleri
TÜYEB sertifika sisteminin düzeyleri yüzlük puan sistemi
üzerinden hazırlanmıştır. Binaların, değerlendirmeden aldıkları
toplam puana göre belirlenen “performans”, “tasarım”, “iyi
tasarım” ve “üstün tasarım” olmak üzere dört farklı düzeyde
sertifikalandırılmasına karar verilmiştir. TÜYEB sertifika
sisteminin logosu için yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş
sembol olarak tercih edilmiştir. TÜYEB sertifika sisteminin
düzeylerine ilişkin bilgiler Çizelge 24’te verilmiştir.

TÜYEB
Sanayi Binaları
3
2
3
3
3
3
3

20

15

25

15

15

10
100

Çizelge 24. TÜYEB sertifika sistemi için önerilen düzeyler
Sistem
Düzeyleri

Performans

İyi Tasarım

Çok İyi
Tasarım

Üstün
Tasarım

Puan (%)

30 - 39

40 - 59

60 - 79

80 ve üzeri

Logo
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5. Sonuç ve Öneriler
İnşaat sektöründe uluslararası ve ulusal ölçekte kullanımı
yaygınlaşan kazanan yeşil bina sertifika sistemleri ortaya
çıkarıldıkları ülkenin bölgesel ve ekonomik özellikleri,
standartları ve yasaları kapsamında oluşturulmuştur. Çeşitli
coğrafi özellikler, iklimsel farklılıklar, enerji üretim ve tüketim
oranlarındaki değişiklikler, malzeme özelikleri ve kullanım
oranları, sosyal ve kültürel farklılıklar ve hukuki süreçler
açısından ele alındığında söz konusu sistemlerin belirli
gereksinimler doğrultusunda ortaya konduğu söylenebilir.
Değerlendirme ölçütleri ve puanlama yöntemine dayalı
olarak yapılan değerlendirmeler, sistemlerin şeffaflığını ve
kolay uygulanmasını sağlamaktadır. Ancak bazı sertifika
sistemlerinde her ölçüte eşit puan tanınması, koşulları farklı
ülkelerde değerlendirme yapmayı gerçekçi kılmamaktadır.
Bazı ülkeler için temiz su kaynaklarının tasarrufu ön plana
çıkarken, bazı ülkeler için enerji korunumu, arsa kullanımı,
toplu taşıma gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bu durumda,
değerlendirme sistemlerinde ağırlık katsayısı uygulamasıyla
ulusal ve bölgesel öncelikler ön plana çıkarılabilirse bu
uygulama öncelikli sorunların giderilmesinde etkili olabilir.
Türkiye için hazırlanmakta olan sertifika sistemi kapsamında
Türkiye koşullarını, standart ve yasalarını temel alan uygun
yönetmelikler doğrultusunda gelişen bir sistemin daha olumlu
sonuçlar vereceği öngörülmektedir.
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Sertifika sistemleri, bulundukları ülkenin yasa ve
yönetmeliklerine göre hazırlanması nedeniyle birbirinden
ayrışmaktadır. Genel kabuller ve standartların farklı
yaklaşımları devlet politikalarının birer sonucu olarak
belirlenmekte ve bu durum sertifikaların oluşturuldukları
ülkeler dışında kullanımlarında problemler yaşanmasına
neden olmaktadır. Bu problemlerin yaşandığı örneklerden biri
olan Türkiye için de standartlara uyum sağlamak sıkıntılı bir
süreçtir. Disiplinlerarası koordinasyonun çok önemli olduğu
yeşil bina tanımı doğrultusunda geliştirilmesi gereken sertifika
sistemlerinde devlet, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin
iş birliğinin yanında, mimar-mühendis odalarının, yatırımcıların,
malzeme üreticilerinin, standart belirleyicilerinin ve karar
alma mekanizmalarının destekleri ile bir model oluşturmak
gereklidir. Devlet destek ve teşviki ile tüm sektörlerin kabulünü
almış bir yöntemin kullanım oranı ve kolaylığı ulusal sertifika
sistemlerinin yaygınlaştırılması için çok önemlidir. Ulusal bir
sertifika sisteminin geçerliliği ve devamlılığı için de devlet
desteğinin sağlanması gerekir.
Bu çerçevede, Türkiye için geliştirilen sertifika sistemlerinde,
ekonomik ve sosyal öğelerin de ekolojik öğelerle
bütünleştirildiği, devlet desteğinin daha fazla olduğu, yasa ve
yönetmeliklere dayanan bir altyapı oluşturulması gerekliliğini
göz ardı edilmemelidir. Türkiye’de yeşil binalar ve sertifika
sistemleri konusunda kamuoyunda farkındalık henüz tam
olarak yaratılamamış olup halk bu konuda yeterince bilgi

sahibi değildir. Bu konuda devlet destekli olarak özellikle Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından farkındalığın arttırılmasına
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
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