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Özet
Yapıda kullanılan ürünün, yaşam döngüsü sürecinde çevreye
olan etkileri genel itibariyle iklim değişikliği, asitleşme,
stratosferdeki ozon tüketimi, ekolojik zehirlenme, kaynak
tüketimi, insan zehirlenmesi, fotokimyasal ozon gazı üretimi,
alan kullanımı ve ötrofikasyon olarak sıralanabilmektedir.
Bu göstergeler, tüm ürünlerin çevre ile olan ilişkilerinin
tanımlanmasında dikkate alınmakta ve yaşam döngüsü
değerlendirme yöntemi ile ürünün çevresel performansının
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Fakat bu göstergeler ortak
bir sınıflandırma tabanına oturtulmadığından, sistem ve
kurumlara göre farklı şekillerde isimlendirilmekte ve değişik
gruplandırmalar altında verilmektedir. Ayrıca son yıllarda
sürdürülebilirlik kapsamında inşa edilen binaların, ölçütlere
dayalı değerlendirilmesinde öne çıkan bina derecelendirme
sistemlerinin, ürün seçimine yönelik belirlediği etki
göstergeleri/sınıfları ve bu göstergelerin değerlendirilmesinde
kullandığı önem ağırlıkları da kendi içerisinde farklılık ve
çelişkiler taşımaktadır. Yapı ürünlerinin yaşam döngüsü
değerlendirme
yöntemiyle
çevreye
olan
etkilerinin
belirlenmesinde kullanılan bu çeşitli göstergelerin, ortak bir
paydada toplanabilmesi mümkün görünmektedir. Bu çalışma
kapsamında, çevresel etki göstergeleri kurum ve sistemlere
göre ele alınmış, bir çizelge üzerinde karşılaştırmalı olarak
incelenmiş ve sistem ve kurumların kullandıkları göstergelere
yönelik kendi içindeki farkları belirlenmiştir. Sonrasında bina
derecelendirme sistemlerinden BREEAM ve LEED sistemlerinin
“malzemeler ve kaynaklar” ölçütünde kullandığı çevresel etki
göstergelerine yönelik belirlediği önem ağırlıkları incelenmiş,
niceliksel farklılıklarının boyutları üzerinden yapı ürünü

değerlendirmesine yönelik olası etkileri tartışılmış, öneriler
sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Çevresel etki göstergeleri/sınıfları, önem
ağırlıkları, LEED, BREEAM, YDD
Abstract
Environmental impacts of products used in building can
be generally considered as: Global warming, acidification,
stratospheric ozone depletion, eco-toxicity, depletion of
resource, human toxicity, photochemical ozone depletion, land
use and eutrophication during the life cycle process. These
indicators are taken into account to describe the relation
with environment of all products, and are used to determine
the environmental performance of product with life cycle
assessment method. However, these indicators are named
differently by system and institutions and are presented
under different groups since they don’t reflect a common
classification base. In addition, in the recent years, rating
systems have come forward for the assessment of the building
which is built in context of sustainability. And, impact indicators
and importance weights which is used by rating systems are
also different and contradictory. But, these variety indicators
which are used for determining environmental impacts of
building products, can be gathered in common denominator.
In this study, environmental impact indicators were evaluated
based on institutions and systems and were evaluated on a
table comparatively. And, the differences in their grouping
were determined according to systems and institutions.
Then, importance weights which is used in “materials and
resources” criteria by BREEAM and LEED rating systems were
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evaluated, and impossible impacts on assessment of product
was discussed over from the dimensions of the quantitative
differences. Finally, the suggestions were presented on it.

Çevresel Toksikoloji ve Kimya Derneği (SETAC- The Society of
Environmental Toxicology and Chemistry) tarafından şu şekilde
verilmekte [2];

Keywords: Environmental impact indicators/categories,
importance weights, LEED, BREEAM, LCA

•

Kaynak tüketimi,

•

Cansız kaynakların tüketimi,

1. Giriş

•

Canlı kaynakların tüketimi,

Yapı ürünlerinin yaşam süreçlerinde kullanılan kaynaklar doğal
çevreyi ve insan sağlığını büyük oranda etkileyebilmektedir.
Bu bağlamda ürün seçiminde doğru, sağlıklı ve yeterli kaynak
kullanımı öne çıkmaktadır. Bu özelliklere sahip bir ürünün
seçilebilmesine yönelik geliştirilen yöntemlerden biri de yaşam
döngüsü değerlendirme yöntemidir.

•

Kirlilik,

•

Küresel ısınma,

•

Ozon tabakasının incelmesi,

•

İnsan zehirlenmesi,

•

Ekolojik zehirlenme,

•

Sis,

•

Asit yağmurları,

•

Ötrofikasyon,

•

Ekosistemlerin ve peyzajın bozulması,

•

Arsa kullanımı.

Bu yöntem çerçevesinde, ürünün çevre ile olan ilişkilerinin
tanımlanması ve çevresel performansının belirlenmesinde
dikkate alınan göstergeler, genel itibariyle iklim değişikliği,
asitleşme, stratosferdeki ozon tüketimi, ekolojik zehirlenme,
kaynak tüketimi, insan zehirlenmesi, fotokimyasal ozon
gazı üretimi, alan kullanımı ve ötrofikasyon olarak
sıralanabilmektedir. Fakat bu göstergeler ortak bir sınıflandırma
tabanına oturtulmadığından, sistem ve kurumlara göre farklı
şekillerde isimlendirilmekte ve değişik gruplandırmalar altında
verilmektedir. Ayrıca bina derecelendirme sistemlerinde de
(BREEAM ve LEED) ürün seçimine yönelik belirlenen etki sınıfları
ve bu sınıfların değerlendirilmesinde kullanılan önem ağırlıkları
da kendi içerisinde farklılıklar ve çelişkiler taşımaktadır [1].
Ülkelere özgü olmaları, farklı kurum ve kuruluşlarca
geliştirilmelerinden dolayı derecelendirme sistemlerinin
kullandığı değerlendirme alanları, bu alanların içinde istenilen
ölçütler ve yapı ürünü değerlendirmede kullanılan önem
ağırlıkları da farklılık göstermektedir. Öyle ki iki derecelendirme
sisteminin kullandığı bazı etki sınıflarının önem ağırlıkları
arasında %9’a varabilecek düzeyde farklar bulunmaktadır. Bu
durum, çevresel performans değerlendirme sürecinde, aynı
yapı ürününün derecelendirme sistemlerine göre farklı çevresel
performans değerine sahip olması anlamına gelebilir.
Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında çevresel etki göstergeleri
birçok kurum, sistem ve derecelendirme sistemlerine göre ele
alınarak, her birinin kendi içindeki sınıflandırmaları ortaya
konulmuş, eksikleri belirlenmiş ve kurum ve sistemlerin ele
aldığı bütün göstergeler ortak paydada toplanmıştır. Daha
sonra, BREEAM ve LEED derecelendirme sistemlerinin kendi
oylama kategorisi olan “malzeme ve kaynaklar” ölçütünde
çevresel etki göstergelerine yönelik vermiş olduğu önem
ağırlıkları nicel olarak incelenmiş ve niceliksel farkların ürünün
değerlendirmesine yönelik olası etkileri tartışılmıştır.
2. Yapı Ürünlerinin Kurum ve Sistemlere Göre Çevresel
Etki Göstergeleri Gruplandırması
Yapı ürünlerinin çevresel etki göstergeleri birçok kaynağa göre
farklı şekillerde gruplanmaktadır. Bu bağlamda etki gruplaması

BEES (Buinding Environmental and Economical Sustainability) ve
Amerikan Çevre Koruma Ajansı, EPA (Environmental Protection
Agency) etki gruplamasını şu şekilde yapmaktadır [3];
•

Küresel ısınma,

•

Asitleşme,

•

Ötrofikasyon,

•

Fosil yakıt tüketimi,

•

İç hava kalitesi,

•

Habitat tahribatı,

•

Su kirletimi,

•

Hava kirleticiler ölçütü,

•

Ekolojik zehirlenme,

•

Ozon tüketimi,

•

Sis,

•

İnsan sağlığına etkisi.

SETAC ve BEES’in yapmış olduğu gruplamalar irdelendiğinde,
SETAC’ın belirtmiş olduğu canlı ve cansız kaynak tüketimi,
BEES’te fosil yakıt tüketimi ve su kirletimi şeklinde ele
alınmaktadır. Yine alan kullanımı olarak belirlenen etki sınıfı,
BEES’te habitat tahribatı olarak irdelenmektedir. İç mekân
hava kalitesi ve hava kirleticiler SETAC’ta olmayan etki sınıfları
olup, insan sağlığı etki sınıfı ise SETAC’ta insan zehirlenmesi
olarak verilmektedir.
BRE (Building Research Establisment)’nin oluşturduğu BREEAM
(Building Research Establisment Environmental Assessment
Method) etki gruplamasını şu şekilde yapmaktadır [4];
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• İklim değişikliği,

•

Küresel etkiler (küresel ısınma,
stratosferdeki ozon tüketimi),

•

Bölgesel etkiler (asitleşme ve alan kullanımı),

•

Yerel etkiler (ötrofikasyon, ekolojik zehirlenme
fotokimyasal ozon gazı üretim potansiyeli ve insan sağlığı),

•

Diğer etkiler (iyonize olmayan radyasyon) [7].

• Asitleşme,
• Ötrofikasyon,
• Fosil yakıt tüketimi,
• Mineral çıkarımı,
• Atık,

kaynak

tüketimi,

• Su kirletimi,

CML2001’e göre etki gruplaması aşağıdaki gibi ele alınmaktadır
[8,9,10];

• Duman,

•

Abiyotik kaynak tüketimi,

• Ekolojik zehirlenme,

•

Küresel ısınma potansiyeli,

• Ozon tüketimi,

•

Stratosferdeki ozon tüketimi,

• İnsan sağlığı (su zehirlenmesi)

•

Asitleşme potansiyeli,

• İnsan sağlığı (hava zehirlenmesi).

•

İnsan zehirlenme potansiyeli,

US EPA’s TRACI etki gruplamasını şu şekilde tanımlamaktadır
[5];

•

Tatlı su ekolojisi zehirlenme potansiyeli,

•

Deniz suyu ekolojisi zehirlenme potansiyeli,

•

Kara ekolojisi zehirlenme potansiyeli,

•

Ötrofikasyon potansiyeli,

•

Fotokimyasal ozon gazı oluşum potansiyeli

•

Radyoaktif radyasyon.

• Asitleşme,
• Ekolojik zehirlenme,
• Ötrofikasyon,
• Fosil yakıt tüketimi,
• Küresel ısınma,
• İnsan sağlığı,
• İnsan sağlığı-kanser,
• İnsan sağlığı-kanser harici,
• Ozon tüketimi,
• Sis.
BRE’de verilen su kirletimi, atık ve mineral çıkarımı sınıfları
TRACI’de tam olarak karşılığını bulamamaktadır. Geri kalan
sınıfları ile büyük oranda benzerlik göstermektedir.
ISO 14047’ye göre etki gruplaması ise şu şekilde verilmektedir [6];
• İklim değişikliği,
• Stratosferdeki ozon tüketimi
• Asitleşme,
• Besin birikimi,
• Abiyotik kaynakların tüketimi,
• Biyotik kaynakların tüketimi,
• İnsan zehirlenmesi,
• Ekolojik zehirlenme.
Bir diğer etki gruplaması ise GaBİ yazılımında dört grupta ele
alınmaktadır;

CML 2001’e göre abiyotik tüketim olarak ele alınan etki sınıfı
GaBİ yazılımının vermiş olduğu etki sınıflarından kaynak
tüketimi ve alan kullanımına karşılık gelebilmektedir. CML
2001’in en dikkat çeken yanı ekolojik zehirlenmenin alt sınıfları
olan tatlı su, deniz suyu ve kara ekolojisi zehirlenmelerini ayrı
ayrı ele almış olmasıdır. Bu sınıflar ele alınan diğer kaynaklarda
görülebileceği üzere, ekolojik zehirlenme (SETAC, GaBİ, BEES/
EPA, BRE, TRACI) olarak bir etki başlığı altında verilmektedir.
Ayrıca bir diğer göze çarpan etki sınıfı ise, son yıllarda
teknolojinin gelişmesiyle gündeme gelen radyoaktif radyasyon
sınıfıdır. Bu etki sınıfına GaBİ’de iyonize olmayan radyasyon
başlığı altında rastlanmakta, diğer kaynaklarda bu etki sınıfına
ulaşılamamaktadır.
Yukarıda verilen farklı gruplandırmalar incelendiğinde bu
gruplandırmaların ortak bir paydada toplanabilmesi mümkün
görünmektedir. Cansız çevrenin tüketimini ve toprak tüketimini
içeren abiyotik tüketim, küresel ısınmaya neden olan iklim
değişimi ve ozon tabakasının tahribine yönelik ozon gazı
tüketimleri sınıfları ürün seçiminde dünya çapında etkili olan
etki sınıfları olarak tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda etki
sınıflarının gruplandırılmasında mutlaka olması gereken
sınıflardır. Asit yağmurlarının etkisi ile oluşan asitleşme
sınıfı ve canlı çevrenin zehirlenmesine yönelik ekolojik
zehirlenme, insan sağlığı, duman ve ötrofikasyon sınıfları
da bir yöreyi ve bulunduğu habitatı etkileyen etki sınıflarına
örnek verilebilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan
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radyasyon etkisi canlı ve cansız çevreyi bütünüyle etkileyebilen
bir ölçüttür.
Küresel, bölgesel ve yerel etkilerin tamamının dikkate alınması
ürün seçiminin çevresel etkilerinin bütünüyle görülmesinde ve
doğru ürün seçilebilmesinde önemli bir faktördür. Bu bağlamda
ürün seçiminde kullanılan etki sınıfları şu şekilde toplanabilir:
•

Abiyotik tüketim

•

İklim değişimi

•

Ozon tabakasının zarar görmesi

•

Asitleşme

•

Ekolojik zehirlenme

•

İnsan sağlığı

•

Sis

•

Ötrofikasyon

•

Radyasyon

amacıyla bu etki sınıfları, Çizelge 1’de bütün olarak
değerlendirilmektedir. Yukarıda sıralanan etki sınıfları
çevre koruma kurulları tarafından verilen etki sınıfları ile
karşılaştırıldığında, CML 2001’in vermiş olduğu etki sınıfları
büyük oranda benzerlik göstermekte ve açıkta etki sınıfı
kalmamaktadır. Bu durumda yapı ürünlerinin çevresel
performansının değerlendirilmesinde CML 2001 yönteminin
kullandığı gruplama, diğer gruplandırmalar içinde en uygunu
olarak gözlenmektedir.
3. Bina Derecelendirme Sistemlerine Göre Çevresel Etki
Göstergeleri ve Önem Ağırlıkları
Binaların çevresel etkisinin azaltılması, yaşadığımız çevre ve
insan aktivitelerinin devamını sağlamak üzere çevreyle dost
yapıların geliştirilmesi konusunda yapılan tüm çalışmaların
sonucunda binalarda sürdürülebilirlik ve çevresel performansın
değerlendirilmesine yönelik sistemler ortaya çıkmıştır. Bu
sistemlerin temelleri, çevresel bina değerlendirmesi konusunun
bundan 80 yıl önce, İngiltere’de ele alınmasıyla atılmıştır [11].

Sistem ve kurumlara göre farklı kavram ve isimlerle ifade
edilen bu etki göstergelerinin ortak paydada görülebilmesi ve
her kurumun eksiklerinin ve farklılıklarının belirlenebilmesi

“Rating systems” olarak bilinen bu sistemler, bazı kaynaklarda
değerlendirme sistemleri olarak da anılmaktadır. Fakat bu
sistemler yapıyı sürdürülebilirlik ölçütlerine göre puanlayıp,
buna göre yapıyı mükemmel, çok iyi, iyi, geçer gibi derecelere

Çizelge 1. Çevresel etki sınıflarının çevre koruma kurum ve sistemlere göre değerlendirilmesi
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Etki sınıfları

CML 2001

SETAC

BEES/EPA

Abiyotik
tüketim

Abiyotik kaynak
tüketimi

Cansız kaynak
tüketimi
Alan kullanımı

Su kirletimi

Küresel ısınma

GaBİ

ISO 14047

Kaynak tüketimi

Su kirletimi
Atık
Mineral çıkarımı

Fosil yakıt
tüketimi

Alan kullanımı

Abiyotik kaynak
tüketimi

Küresel ısınma

İklim değişikliği

Küresel ısınma Küresel ısınma

İklim değişikliği

Ozon tüketimi

Ozon tüketimi

Ozon tüketimi

Stratosferdeki ozon Stratosferdeki
tüketimi
ozon tüketimi

İnsan sağlığı
(Hava ve su
zehirlenmesi)

İnsan sağlığı
Kanser

İnsan sağlığı

İnsan
zehirlenmesi

Ötrofikasyon

Ötrofikasyon

Besin birikimi

Habitat tahribatı

Küresel ısınma
potansiyeli

Ozon
tabakasının
tahribi

Stratosferik ozon Ozon tabakasının
tüketimi
incelmesi

İnsan sağlığı

İnsan sağlığı
İç mekân hava
İnsan zehirlenme
İnsan zehirlenmesi
potansiyeli
kalitesi
Hava kirleticiler

Ekolojik
zehirlenme

TRACI

Fosil yakıt tüketimi Fosil yakıt tüketimi

İklim değişimi

Ötrofikasyon

BRE

Ötrofikasyon
Ötrofikasyon
Ötrofikasyon
Ötrofikasyon
potansiyeli
Tatlısu zehirlenme
potansiyeli
Ekolojik zehirlenme
Deniz suyu
Kirlilik
zehirlenme
Ekosistemlerin ve
Ekolojik zehirlenme Eko zehirlenme
potansiyeli
peyzajın bozulması
Canlı kaynak
Kara
tüketimi
zehirlenme
potansiyeli

Ekolojik
zehirlenme
Eko zehirlenme Ekolojik zehirlenme Canlı
kaynakların
tüketimi

Duman

Fotokimyasal
Sis
ozon potansiyeli

Duman

Duman

Sis

Fotokimyasal
ozon gazı üretim
potansiyeli

ₓ

Asidifikasyon

Asidifikasyon
potansiyeli

Asidifikasyon

Asidifikasyon

Asidifikasyon

Asidifikasyon

Asitleşme

Radyasyon

Radyoaktif
radyasyon

İyonize olmayan
radyasyon

ₓ

Asit yağmurları

ₓ

ₓ

ₓ

ₓ
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ayırmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerin “derecelendirme
sistemleri” olarak anılması daha uygun görünmektedir.
İlk derecelendirme sistemi 1990 yılında İngiltere’de Yapı
Araştırma Kurumu (BRE: Building Research Establishment)
tarafından geliştirilen BREEAM (Building Research
Establisment Environmental Assessment Method)’dir. Bu
sistemle birlikte pek çok sistem ortaya çıkmıştır. BREEAM’den
sonra sık kullanım alanı bulan bir diğer derecelendirme sistemi
ise USGBC (U.S. Green Building Council) tarafından geliştirilerek
1998 yılında uygulamaya konulan LEED (Leadership in Energy
and Environment Design)’dir. Bu bağlamda, bu çalışma
kapsamında ülkemizde de sıklıkla kullanılan BREEAM ve
LEED derecelendirme sistemlerinin yapı ürünü çevresel etki
belirlemeye yönelik kullandığı çevresel etki göstergeleri ve
önem ağırlıkları irdelenmiştir.
3.1. BREEAM
BREEAM derecelendirme sisteminde, sürdürülebilir tasarım
ölçütlerinin BRE tarafından yorumlanarak derecelendirme
alanlarının oluşturulması sonucu, bu alanların altında
tanımlanan ölçütlere göre yapılar için bir sonuç puana
ulaşılmaktadır. Bu derecelendirme alanları;

Çizelge 2. BREEAM çevresel etki göstergeleri ve önem
ağırlıkları [4]
Çevresel Etki Göstergeleri		

Önem ağırlığı (%)

İklim değişikliği 					

38

Asitleşme 					

5,1

Ötrofikasyon 					

4,3

Fosil yakıt tüketimi 				

12

Mineral çıkarımı 					

3,5

Atık 						

6,1

Su kirletimi 					5,4
Sis 						3,8
Ekolojik zehirlenme 				4,3
Ozon tüketimi 					

8,2

İnsan sağlığı (su zehirlenmesi) 			

2,6

İnsan sağlığı ( hava zehirlenmesi) 			

7,0

Toplam 						100

•

Yönetim

•

Sağlık ve memnuniyet

•

Enerji

•

Ulaşım

LEED değerlendirme sisteminin altında sürdürülebilirlik
ölçütlerine paralel altı adet derecelendirme alanı bulunmaktadır.
Bu alanlar;

•

Su

•

Sürdürülebilir arsa

•

Malzemeler

•

Su korunumu

•

Alan kullanımı ve ekoloji

•

Enerji ve atmosfer

•

Kirlilik

•

Malzemeler ve kaynaklar

•

Atık, olmak üzere dokuz grupta ele alınmaktadır [12].

•

İç mekân çevre kalitesi

Ayrıca BREEAM’in son sürümünde (BREEAM Office 2008) yeni
bir derecelendirme alanı olan “yenilik (innovation)” alanına yer
verilmektedir [13].

•

Tasarım ve yenilik olmak üzere altı grupta
toplanabilmektedir 14-18].

BREEAM
derecelendirme
sisteminin
derecelendirme
alanlarından biri olan malzemeler ölçütüne etkiyen çevresel
etki göstergeleri ve bu göstergelere belirlenen ağırlıklar
(Bknz. Çizelge 2), yapılarda kullanılan yapı ürünlerinin çevresel
performansının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Buna göre elde
edilen değerler, yapının değerlendirilmesinde “malzemeler”
ölçütünün puanının belirlenmesinde belirleyici nitelikte
olmaktadır.

3.2. LEED

BEES yazılım aracı, yaşam döngüsü değerlendirme
danışmanlık şirketi Five Winds International, Ulusal
Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ile çalışarak
çevresel etki sınıfları hakkında bir dizi ağırlık ataması
için yaptığı çalışma sonucu ortaya çıkan önem ağırlıkları
ABD Yeşil Bina Konseyi LEED 2009 sertifika sisteminde
kullanılmak üzere kabul edilmiştir (Bknz. Çizelge 3) [19].
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Çizelge 3. LEED çevresel etki göstergeleri ve önem
ağırlıkları [3].
Çevresel Etki Sınıfları 		

Önem ağırlığı (%)

BREEAM

nem ağ. (%) LEED

Önem ağ.(%)

Küresel ısınma 					

29

İklim değ.

38

Asitleşme 					

3

Asitleşme

5,1 Asitleşme

3

Ötrofikasyon 					

6

Ötrofikasyon

4,3 Otrofikasyon

6

Fosil yakıt tüketimi 				

10

Fosil yakıt tük.

12

10

İç mekân hava kalitesi 				

3

Sis

3,8 Sis

4

Habitat tahribatı 					

6

Ozon tük.

8,2 Ozon tük.

2

Su kirletimi 					8

Su kirletimi

5,4 Su kirletimi

8

Hava kirleticiler ölçütü 				

İnsan sağ. (su)

2,6 İnsan sağlığı

13

Ekolojik zehirlenme 				7

İnsan sağ. (hava)

7

9

Ozon tüketimi 					

Ekolojik zeh.

4,3 İç mekân hava kal.

3

Sis 						4

Mineral Çık.

3,5 Habitat tahribatı

6

İnsan sağlığı 					

Atık

6,1

Toplam 					

9

2

13

Küresel ısınma

Fosil yak. tük.

Hava kirl. Ölçütü

29

100

3.3. BREEAM ve LEED Derecelendirme Sistemlerinin
Önem Ağırlıkları Kapsamında Karşılaştırılması
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Çizelge 4. Derecelendirme Sistemlerinin Önem Ağırlıkları
Kapsamında Karşılaştırılması

BREEAM ve LEED sistemlerinin etki sınıflarının farklı
adlandırılması, yapı ürününün çevresel performansının
belirlenmesini
güçleştirmektedir.
Bu
durum
aynı
zamanda, BREEAM ve LEED derecelendirme sistemlerinin
göstergelere verilen önem ağırlıkları bakımından kendi içinde
karşılaştırılmasını da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle çalışma
kapsamında bu sistemlerin objektif olarak karşılaştırılabilmesi
için aynı etki göstergesine karşılık gelebilecek etki göstergeleri
bir sınıfta toplanmış ve YDD yönteminde sınıflandırma
“classification” olarak adlandırılan işlem gerçekleştirilmiştir.
Bu sınıflandırma üzerinden sistemlerin yapı ürünü
değerlendirmesinde kullandığı önem ağırlıkları Çizelge 4’te
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

BREEAM ve LEED derecelendirme sistemlerinin yapı ürünü
çevresel etki değerlendirmesinde kullandığı çevresel etki
göstergeleri ve bu göstergelere atanan önem ağırlıkları
incelendiğinde, bu sistemlerin, küresel ölçekte büyük etkilere
neden olabilecek küresel ısınma ya da iklim değişikliği
göstergesine atadığı önem ağırlıkları arasında, ürünün etki
değerini büyük oranda etkileyebilecek bir fark gözlenmektedir.
%9’lara varan bu ağırlık farkı, sera gazı emisyon değeri
yüksek olan bir ürün için, her iki sisteme göre farklı puanlama
sonucuna ulaşılabilme anlamına gelmektedir. Yine stratosferik
ozon tüketimi göstergesi incelendiğinde, BREEAM sisteminin
bu gösterge için belirlediği önem ağırlığı %8,2 iken, LEED
sisteminde bu oran %2’ye düşmektedir. İnsan sağlığı
göstergesinde ise bu fark %10,4’e ulaşmaktadır. Bu durum
diğer etki göstergeleri için de düşük oranlarda da olsa aynı
sorunları beraberinde getirmekte, yapı ürünü çevresel etki
değerlendirmesinde aynı ürüne farklı puanlar verilmesine
neden olarak, sistemlerin güvenilirliğini sorgulatmaktadır.
4. Sonuç
Çalışmada, yaşam döngüsü değerlendirme yöntemi
kapsamında, yapı ürünü çevresel etki değerlendirmesinde
kullanılan göstergeler, kurum ve sistemlerine göre ele alınıp,
bir çizelge üzerinde sistem ve kurumların çevresel etki
göstergeleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş, eksikleri ve
farklılıkları belirlenmiştir. Sonrasında bina derecelendirme
sistemlerinden BREEAM ve LEED sistemlerinin “malzemeler
ve kaynaklar” ölçütünde kullandığı çevresel etki göstergelerine
yönelik belirlediği önem ağırlıkları incelenmiş ve her iki sistemin
kullandığı önem ağırlıklarının büyük niceliksel farklar içerdiği
belirlenmiştir.
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Birçok kurum ve sistemlere göre ele alınan göstergelerin
içeriği incelendiğinde, genel olarak aynı etki alanını işaret eden
göstergeler olduğu, fakat adlandırmaların farklı şekillerde
yapıldığı ya da bütünün parçaları şeklinde ele alındığı
gözlenmektedir. Bir yapı ürününün çevresel performansının
doğru ve bütün etkileri ile belirlenebilmesi için olması gereken
göstergeler Bölüm 2’nin son kısmında belirtilmiştir. Bu etki
göstergeleri, çevre koruma kurulları tarafından verilen etki
sınıfları ile karşılaştırıldığında, CML 2001’in vermiş olduğu etki
sınıfları büyük oranda benzerlik göstermekte ve açıkta etki
sınıfı kalmamaktadır. Bu durumda yapı ürünlerinin çevresel
performansının değerlendirilmesinde CML 2001 yönteminin
kullandığı gruplama, diğer gruplandırmalar içinde en uygunu
olarak gözlenmektedir.
Derecelendirme sistemlerinin göstergelere atadığı farklı önem
ağırlıkları, aynı ürünün farklı sistemlere göre değerlendirilmesi
esnasında farklı çevresel değerlere neden olabileceği anlamına
gelmektedir. Derecelendirme sistemlerinin farklı önem
ağırlıklarını kullanması, büyük değişim oranları gözlendiğinde
ürünün sertifikalandırılma aşamasındaki derecesini de
etkileyebilecektir. Ürünün farklı derecelendirilmesi, binada
kullanılan bir yapı ürünün değerlendirilmesi aşamasında,
değerlendirme alanının puanını olumlu ya da olumsuz bir
şekilde etkileyerek binanın sertifikalandırılmasına kadar
uzanabilecek bir süreçtir. Bu durum sürdürülebilirlik kavramı
altında oluşturulan derecelendirme sistemlerinin ürün
değerlendirmesinde çok hassas ve güvenilir olmadığını
göstermektedir.
Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde kullanılan
sistemlerin önem ağırlıklarının küresel etki sınıflarına yönelik
büyük miktarda farklılıklar içermesi, sistemlere göre küresel
çevre sorunlarının farklı öneme sahip olması anlamına
gelmekte ve bu durumun küresel sorunların çözülmesine
negatif etki sağlayacağı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, en
azından küresel etki gösteren sınıfların önem ağırlıklarında
standardizasyona gidilmesi önemlidir. Böylelikle aynı yapı
ürününün derecelendirme sistemlerine göre değerlendirilmesi
sırasında, büyük ölçekli değer farklılıklarının önüne geçileceği
düşünülmektedir.
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