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Enerji tüketiminin artışıyla ortaya çıkan problemlerin
çözümünde, enerji tüketiminde büyük rol oynayan binaların
verimliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında ortaya
çıkan “yeşil bina” kavramı güncelliğini korumaktadır. Yapılan
çalışmalar sonucunda yeni inşa edilen binalarda enerji
verimliliği arttırma bilinci her geçen gün artmakta ve yeşil
binaların sayısındaki artışla birlikte bu binaları değerlendirmek
üzere hazırlanmış yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde de
artış gözlenmektedir. Birçok ülke kendi çevre koşullarına göre
ulusal bir yeşil bina sertifikasyon sistemi tasarlamıştır. Yeni
binaların yanı sıra özellikle mevcut binalardaki enerji tüketimi
ayrıntılı olarak üzerinde durulması gereken bir konudur. Bugün
tüm dünyada yeni binalarda uygulanmaya çalışılan enerji etkin
tasarım yöntemleri ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir,
ancak mevcut binalardaki enerji kaybı devam etmektedir.
Bu sebeple toplam enerji tüketiminde önemli bir paya sahip
olan mevcut binalarda enerji verimliliğinin arttırılması
gerekmektedir. Bu bağlamda yeşil bina sertifikasyon
sistemlerinin mevcut binalar için hazırladıkları kılavuzlar,
tasarımcılar ve yatırımcılar için önem taşımaktadır. Çalışma
kapsamında yeşil bina değerlendirme sistemlerinin ilk örneği
olduğu için BREEAM sistemi, dünyada en yaygın kullanılan
değerlendirme sistemi olduğu için LEED sistemi ve Avrupa
normlarında hazırlanmış ilk yeşil bina değerlendirme sistemi
olduğu için DGNB sistemi ele alınmıştır. Bu sistemlerin mevcut
binalar için hazırladıkları formatların enerji ölçütlerinin, puan
dağılımları, uygulama şekilleri ve gereksinimleri ayrıntılı
olarak ele alınmış ve enerji ölçütleri karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir. Bu karşılaştırma sonucunda Türkiye’de

geçerliliği olan kanunlar çerçevesinde çalışmaları devam eden
ulusal yeşil bina sertifikasyon sisteminin mevcut binalar için
oluşturulacak formatında yapılması gerekenlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: LEED, BREEAM, DGNB, Mevcut binalar,
Yeşil bina değerlendirme sistemleri.
Abstract
The Green Building concept that emerged within the studies
of increasing the efficiency of buildings that play a big role
in energy consumption is still a current issue in solving
the problems that accompanies the increase in the energy
consumption. As a result of this, not only the awareness of
energy efficiency in the new buildings has increased recently but
also the green building certification systems to evaluate those
buildings have been on the rise. Many countries have designed
different green building certification systems according to their
own environmental conditions. As well as in new buildings,
the energy consumption in the existing buildings should be
taken into consideration. Nowadays all over the world we
have been able to observe successful results with the energy
efficiency design methods used in new buildings. For that
reason it is necessary to increase the energy efficiency in the
existing buildings that have the biggest share in total energy
consumption. Within this context the guidelines which the
green building certification systems prepared for the existing
buildings are very important for the designer and the investor.
In this paper, DGNB because it is the first green building
assessment system within European norms; of the LEED
system because it has most widely used assessment system
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and of the BREEM system because it is has the first green
building evaluation system have been tackled. These systems
are prepared for the format of existing buildings are evaluated
of the application methods and the needs, score distribution
and energy criteria of the formats have been presented in detail
and a comparative study of the energy criteria of these systems
has been made. Following this comparison, the paper aims to
define the format of the national green building certification
system, which is already in progress within the Turkish laws
and regulations.
Keywords: LEED, BREEAM, DGNB, Existing buildings, Green
building assesment systems.
1. Giriş
Dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, nüfusla orantılı
olarak enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Nihai enerji
tüketimleri içinde bina sektörünün payı sürekli artış eğilimindedir
[1]. Enerji tüketimindeki artış, çevreyi olumsuz yönde
etkilemekte doğal dengeleri bozmaktadır. Bunun en önemli
nedeni sera etkisidir. Enerji ihtiyacını karşılamada kullanılan
fosil yakıtlardan büyük ölçüde CO2 salımı gerçekleşmekte,
bu da dünya üzerinde sera etkisi yaratmaktadır. Sera etkisi
yaratan CO2 dışında da gazlar bulunmakta olup, bu gazlar sera
gazları olarak adlandırılmaktadır [2].
Binalar, ekonomi sektöründeki en uzun ömürlü ve önemli boyutta
enerji tüketen ürünler olması ve çok geniş ürün ve hizmet
aralığını kapsaması nedeniyle enerji verimliliğinin artırılması
ve iklim değişikliğine yönelik politika ve programlarda öncelikli
çalışma alanı olarak değerlendirilmektedir. AB ve tüm gelişmiş
ülkelerde iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ile ilgili
eylemlerin başında binalarda enerji verimliliğinin arttırılması
gelmektedir.
Ekolojik bilincin gelişmesi ile yapı sektöründe binaların
çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik
çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bina sektörü, olumsuz
etkileri azaltabilmek için çevre dostu, ekolojik bina yapımına
yönelmiştir. Bu uygulamaların başlamasıyla binaların ekolojik,
enerji ve çevre ile ilgili uygulamalarının değerlendirilmesi
konusu gündeme gelmiştir ve yapıların sürdürülebilir ölçütler
kapsamında değerlendirilmesi için yeşil bina değerlendirme
sistemleri geliştirilmiştir.
Ülkelerin öncelikli olarak, bulundukları coğrafyada, kendi
ülkelerinin özelliklerine göre oluşturdukları bu sistemler,
hızlı bir şekilde tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere de
yayılmış bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş
ülkelerden farklı olarak, ortalama yaşam standardını henüz
yakalayamamış olup, ekonomik ve sosyal konularla savaşım
içindedir ve yaşam standartları yükseltilmediği sürece çevresel
sorunlar ekonomik ve sosyal sorunların önünde yer alamaz.
Gelişmekte olan ülkelerde devletin, bina sektörünün, malzeme
üreticilerinin ve yatırımcıların bu konularda bilinçlendirilmesi

gerekmektedir. Çevre dostu malzemeler, sürdürülebilir enerji
sistemleri gibi konularda devletin de desteği ile çalışmalar
ve uygulamalar yapılmalıdır. Binalar için sürdürülebilirlik
değerlendirme sistemleri, bu gibi ülkelerde yapı sektörünün ve
mevcut bina stokunun çevresel performansının artırılmasında
büyük rol oynayacaktır. [3]
Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri, binaların çevre üzerindeki
etkilerini, doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını, yapılan
uygulamalarla sağladıkları enerji verimliliğini ortaya çıkarmada
ölçülebilir bir referans sağlamaya çalışan bir tür derecelendirme
sistemi olarak tanımlanabilir. [4]
Dünyada pek çok sertifika sistemi bulunmaktadır. Hemen her
gelişmiş ülke, kendi bina kodlarının yanı sıra, bu standartların
üzerinde ölçütler koyan sertifika sistemleri geliştirmişlerdir.
Bunların bir kısmı gönüllü, bir kısmı zorunlu, pek çoğu da yerel
ve ulusal idarelerin teşviki altındadır.
Farklı ülkeler tarafından geliştirilen ve uygulanan en yaygın
sertifika sistemleri, BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design), DGNB (Deutshe Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen e.V.), Greenstar (Enviromental Raiting
System for Buildings), Casbee (Comprehensive Assessment
System for Built Environment Efficiency) olarak sıralanabilir.
Yeşil bina sistemleri gelişirken göz önünde buldurulması
gereken önemli bir konu mevcut binalardır. Mevcut
binaların kullandıkları enerji miktarı oldukça fazladır. Ayrıca
eski yöntemlerle yapıldıkları için hem enerji korunumu
sağlayamazlar hem de çevreyi kirletmeye devam ederler.
Bu nedenle mevcut binaların kullandıkları enerjinin optimize
edilerek enerji kullanımlarının düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu durumda yeşil bina sertifika sistemlerini mevcut binalar için
düzenlenen formatları büyük önem taşımaktadır.
Mevcut binaların enerji tüketiminin en aza indirgenmesi ve
CO2 salımlarının azaltılarak çevreye olan olumsuz etkilerinin
azaltılması için, LEED, BREEAM ve DNGB yeşil bina
değerlendirme sistemlerinin mevcut binalar için hazırlanan
LEED-EB, BREEAM-In Use ve DNGB Mevcut Ofis ve Büro
Binalar formatları hazırlanmıştır.
Türkiye için hazırlanan ulusal yeşil bina sertifika sistemi için
çalışmalar hızla devam etmektedir ve bu sertifika sisteminin
mevcut binalar formatı için yapılacak çalışmaların bu üç önemli
sertifika sisteminin değerlendirilmesi sonucu çıkarılacak bir
yol haritasının üzerinden devam etmesi daha hızlı ilerlemeyi
sağlayacağı düşünülmektedir.
2. Yeşil Bina Kavramı
Günümüzün en büyük problemleri olan küresel ısınma, çevre
kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesi gibi sorunlar ile birlikte
çevreye duyarlı, ekolojik, sürdürülebilirlik gibi kavramları
sıklıkla duyuyoruz.
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Sanayileşme, kentleşme, göç, kitlesel üretim, tüketimi aşırı
özendiren pazarlama yarışı, tüketim ekonomisi sonucunda
insanlık belli bir refah düzeyi yakalamış fakat plansız ve
kontrolsüz yapılan bu gelişmeler ile çevre kirliliği sorunları,
küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması, su ve enerji
kaynaklarının azalması gibi sorunlar da dünyayı tehdit etmeye
başlamıştır. Yeşil kavramı; bir şeyler üretirken kendini ve
çevresini tüketmeyen, yenilebilir ve gelecek kuşakların yaşam
hakkını ve ortamını koruyan bir olgudur [5]. Buna paralel olarak
çevre dostu bina yapımına ilgi artmış ve binalar için çevreye
duyarlı alternatiflerden biri olan “Yeşil Mimari” veya “Yeşil
Bina” kavramı önem kazanmıştır.
3. Yeşil Bina Sertifika Sistemi Tanımı ve Gelişim Süreci
Dünya enerji tüketiminin büyük bir kısmını binaların oluşturduğu
bilinmektedir. Bu binalarda büyük enerji israfına yol açan önemli
bir husus, verimli olmayan tüketim alışkanlıkları yanında,
binaların alışılagelmiş yapım teknolojisi ile üretilmeleridir.
Dünyada küresel ısınmanın artmasında, iklim değişikliklerinin
yaşanmasında ve enerji kaynaklarının tükenmeye başlamasında
önemli pay sahibi olan inşaat sektörü, sebebiyet verdiği bu
olumsuz etkileri azaltabilmek için doğayla uyumlu, sürdürebilir,
çevre dostu, doğal kaynakları verimli kullanabilen yapım
anlayışı ürünü olan yeşil bina kavramıyla yenilikçi bir anlayışı
geliştirmektedir. Binaların yeşil bina özelliği taşıyabilmesi için
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belirli ölçütlere dayalı sertifika sistemleri geliştirilmiştir. [6].
Türkiye’de henüz ulusal bir sertifika sistemi bulunmamaktadır.
Fakat başta LEED ve BREEAM olmak üzere değerlendirme
sistemleri için sertifika alanında çalışan pek çok şirket ve STK
bulunmaktadır [7].
Türkiye Yeşil Bina Değerlendirme sistemi çalışmalarına 2008
yılında başlamış, fonksiyonlara göre ayrılmasının binanın enerji
verimliliği için büyük önem taşıması nedeni ile BREEAM, Avrupa
normlarına uygunluğu nedeni ile de DGNB değerlendirme
sistemi baz alınarak yapılan çalışmaların sonucunda yeni konut
binaları için olan birinci versiyonunun çalışmaları da devam
etmektedir [8].
Binaların

çevresel

değerlendirme

yöntemleri

diğer

bir

deyişle yeşil bina sertifikaları (LEED, BREEAM ve DGNB
gibi sertifikaları), bina bazındaki projelerin çevre üzerindeki
etkilerini ve doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını ortaya
çıkarmada ölçülebilir bir referansın olmasına olanak sağlayan
bir tür sertifika sürecini içeren derecelendirme sistemleri olarak
tanımlamak mümkündür.
İnşaat sektörü, yeşil bina çabalarının desteklenmesi ve bu tür
binaların objektif bir şekilde değerlendirmelerinin binalabilmesi
için gönüllü olarak standartlar geliştirmiştir. “Yeşil Bina
Sertifika Sistemleri” olarak da adlandırılan bu standartlar
farklı ülkeler tarafından geliştirilerek sayıları artmıştır [9].

4. Mevcut Bınalar Kapsamında Yeşil Bina Sertifika
Sistemlerinin İncelenmesi
4.1. LEED-Mevcut Bınalar (LEED-EB)
LEED-Mevcut binalar (LEED-EB) operasyonel verimliliği
üst düzeye çıkarmayı ve çevresel etkileri en aza indirmeyi
hedeflemektedir. Yeşil bina performansı, operasyon, bakım ve
sertifikalandırma konularında LEED – Mevcut Binalar önemli
bir yol kat etmiştir. Bu kapsamda mülkiyet yöneticileri ve
mal sahipleri için operasyonel maliyetleri aşağı çekmelerini
sağlamaya yardımcı olmaktadır.
LEED mevcut binalar değerlendirme sistemi, binalara önemli
tadilat çalışmaları yapılmasının önerilmesi yerine binaların
mevcut durumlarının, sürdürülebilirlik kapsamında enerji
verimliliğinin yükseltilmesi, çevreyi olumsuz etkileyecek zararlı
atıkların yönetilmesi ve operasyonel giderlerin azaltılması
yönünde iyileştirmeler önermektedir.
Bina operasyonları ve periyodik bina sistemi yükseltmelerinde,
küçük alanların fonksiyon değişikliğinde ve inşaat süreçlerinde
sürdürülebilirlik kapsamında yapılacak değişiklikler için
kılavuzluk yapar.
Mevcut Binalar için LEED şantiye bakım programları, su ve
enerjinin verimli kullanımı, tercih edilen ürünler arasında
çevreye zararlı etkisi bulunmayan ürünlerin satın alma, atık
akışı yönetimi ve devam eden iç çevre kalitesini (IEQ) giderir.
Buna ek olarak, mevcut binaların LEED tüm bina temizlik
/ bakım, geri dönüşüm programları ve enerji, su, IEQ ve
malzemeleri kullanmak bina gelişim sistemlerini yükseltmeleri
için sürdürülebilir yönergeler sağlar.
LEED sertifikasına ulaşmak için binanın derecelendirme
sistemindeki tüm ön koşulları sağlaması ve minimum
32 puan kazanması gerekir. Değerlendirme sistemindeki
esneklik bina sahipleri ve uygulayıcıları için performans
hedeflerine ulaşabilmeleri için esneklik sağlar. Mevcut binalar
arasında LEED aşağıdaki puan aralıklarına göre sertifika
derecelendirmesi yapar. Sertifika dereceleri aşağıdaki gibidir;
LEED mevcut binalar, sertifikasyon süreci içerisinde mevcut
bina stokunun değerlendirilmesine bir giriş noktası sağlaması
ve LEED-NC altında sertifikalandırılan binaların yeniden
sertifikalandırılması ile mevcut binaların ilk sertifikasını alması
için tasarlanmıştır.
LEED - Mevcut Binalar Sertifikasyon Seçenekleri;
LEED mevcut binaların hedefi bina sahiplerine uzun vadede
sürdürülebilir ve etkin bir şekilde kendi binalarının yönetiminde
yardımcı olmaktır. LEEB mevcut binalar LEED-NC ile sertifikalı
binaları ve ilk kez LEED kullananları içerir. Mevcut binalar için
Leed binaları aşağıdaki türlere göre tasdik edilir:
•

Devam eden yeniden belgelendirme isteyen LEED-NC
sertifikalı binalar,
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•
•

Mevcut binalar için yeniden LEED belgelendirme isteyen
Mevcut Binalar sertifikalı binalar,
İlk belgelendirme ve devam eden belgelendirme isteyen
Non-LEED binalar

İlk defa Leed-Mevcut Binalar sertifikasına başvuran tüm binalar
için: Bazı krediler için gerekli performans verileri için son üç
ayın değerleri alınır. Bu krediler için başvuru verilerinin tahmini
bir yıllık değerleri alınır. Sertifika için binalan başvurularda
LEED mevcut binalar için hazırlanmış şablonunda bulunan
dokümanlarla birlikte politikaları ile birlikte performans
değerlerini göndermeleri gerekmektedir.
LEED – Mevcut binalar kapsamında yeniden sertifikalandırma
için başvuran tüm LEED-NC veya LEED –Mevcut binalar
kapsamın daha önce sertifikalandırılmış binalar için: Önceki
alınan sertifika ile yeni sertifika başvuru arasındaki döneme
performans dönemi denir. LEED- Mevcut binalar sertifikasını
korumak için yeniden belgelendirme işleminde en az beş yıllık
geçmesi gerekmektedir. LEED- Mevcut binalar sertifikasına
başvuru yılda bir kez yapılabilir. Başvuru dokümanlarının
performans dönemi içinde binanın çalışma performansının
değişen elektronik raporlarını içermesi gerekir. Ayrıca beş yıllık
performans değerleri ile yeniden sertifikalandırmaya başvuru
için, başvurudan sonraki bir yıllık performans değerlerinin
belgelendirilmesi gerekir. Bu yıllık yeniden sertifikalandırma
sistemi bina sahiplerinin ve kullanıcılarının bina yıllık
performans değerlerini ve performans eksiklerinin tespit edilip
düzeltilmesi ve olumlu gelişmelerin yeniden sertifikalandırma
için geri bildirim oluşturmasını sağlar.
Tarihi binaların LEED- Mevcut binalar için uygulanabilirliği:
LEED değerlendirme sisteminin esnek yapısı tarihi binaların
değerlendirilmesi için uygun özellikler taşımaktadır. Binalar
değişik ölçüt kombinasyonları ile ön koşulları sağlayarak
32 puan alma başarısını sağlayabilir. LEED Mevcut
binaların geliştirilmesi sırasında ABD tarihi özellikteki
binalar için hazırlanan iyileştirme standartları göz önünde
bulundurulmuştur.
LEED - Mevcut binalar için ön koşullar ve kredilerin yapısı:
•

“Amaç” bölümünde her ön koşul ve kredinin hedefi
açıklanır.

•

“Gereksinimler” bölümünde her ön koşul ve krediden puan
kazanmak için yapılması gerekenleri açıklar.

•

“Açıklama”
bölümünde
mevcut
binaların
ilk
sertifikalandırılması ve yeniden sertifikalandırılması ile
ilgili bilgiler yer alır.

LEED- EB değerlendirme sisteminde mevcut binanın sertifika
almasıyla %13 daha düşük bakım maliyeti, %26 daha az
elektrik sarfiyatı, %27 daha yüksek bir bina kullanıcısı ve
müşteri memnuniyeti, %33 daha düşük karbon emisyonu
gerçekleştirilebilmektedir [10].

4.2. BREEAM-Mevcut Binalar (BREEAM-In Use)
BREEAM sertifika sistemlerinin yapının kullanım amacına
ve ülkelere göre ayrılmış çok çeşitli tipleri bulunmaktadır.
BREEAM-In Use da kullanımda olan mevcut binaların yeşil
bina sertifikasyon sistemi kapsamında değerlendirilebilmesi
için hazırlanmış bir BREEAM sertifika sistemidir. Bu sistemde
hem mevcut binaların ilk sertifikalandırılması hem de
sertifikası iki yılı doldurmuş sertifikalı binaların yeniden
sertifikalandırılmaları sağlanmaktadır. BREEAM mevcut
binalar değerlendirme ölçütlerini fonksiyonlarına göre ayırdığı
sertifika sistemlerinin içinde belirtmiştir. Bu nedenle mevcut
binalar için değerlendirme esasları yine fonksiyonlarına göre
ayrılarak yapılmaktadır.
BES 5058 standardı kapsamında binaların ömür boyunca
etkileneceği başlıca çevre sorunları:
•

Enerji ve sera gazı emisyonları

•

Su

•

Atıklar

•

Hava kalitesi

•

Gürültü

•

Aydınlatma

•

Mülkiyet koruma

•

Yangın koruması

Ayrıca önemli mevzuat ve kurumsal raporlama sistemleri ile
uyumludur, enerji performansı kimlik belgesi (EPCs), enerji
kimlik belgesi (DECs), IPD çevre kodu, ISO 14001, RR (yangın
güvenliği) ve GRI (küresel raporlama girişimi) BREEAM-In Use
sertifika sistemi tüm binalar için geçerlidir. Yeni bina sertifika
sistemi ile sertifikalandırılmış binalar, sertifikalandırılma
sürelerinden sonraki iki yılda bu sistemden yararlanamazlar.
Değerlendirme sistemi üç bölümden oluşmaktadır.
•

Bölüm 1: Değerlendirme Performansı: Binanın formunun,
inşaatının ve hizmetlerinin mevcut halindeki performansı.

•

Bölüm 2: Bina Yönetim Performansı: Mevcut binanın
yönetim politikaları, prosedürleri ve uygulamaları ile
ilgili performansı. Enerji, su ve diğer sarf malzemelerin
tüketimi; karbon ve atık üretimi gibi çevresel etkilerinin
mevcut durumu.

•

Bölüm 3: Kullanıcı Yönetimi: Mevcut yönetim politikalarının
anlayışı ve uygulanışı; uygulamalar, prosedürler ve çalışan
katılımı [11].

4.3. DGNB Mevcut Binalar
DGNB 29 Haziran ve 30, 2011 tarihinde Stuttgart’ta yaptığı
yıllık konferansında mevcut binalar için hazırladığı ““Bestand
Büro- und Verwaltungsgebäude” ( Mevcut Ofis ve Yönetim
Binaları) aracını ilk kez kamuoyuna duyurmuştur.
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DGNB mevcut binalar formatında ön sertifikalandırma sistemi
bulunmaktadır. Yeni binalar için hazırlanmış formatlarından
en önemli farklarından biri mevcut binalar değerlendirme
sonucunda belirlenen sertifikalandırma dereceleridir. Yeni
binalarda sadece üç derecelendirme (Bronz, Gümüş ve Altın)
bulunurken mevcut binalar için ön “Sertifikalı” derecesi
eklenerek binaların değerlendirme sonucunda dört ayrı
dereceye ulaşabilmesi sağlanmıştır.
DGNB mevcut binalar, ağırlıklı ofis ve idari binalar olarak
kullanılan mevcut binaları kapsamaktadır. Yenileme çalışmaları
süresince cephe ve bina teknik ekipmanları için yapılması
gereken önlem çalışmalarını belirlemek için gerekli ölçümler
yapılır. DGNB mevcut binaların en önemli özelliklerinden
biri servis ücretleri ve değerlendirilmesinde amortisman
maliyetlerinin değerlendirmeye eklenmesidir. Bu nedenle bu
sistemin planlama aşamasında bir optimizasyon aracı olarak
mimarlar ve geliştiriciler için uygun olduğu söylenebilir.
DGNB, mevcut bina analizi ve sürdürülebilirlik kapsamlı bir
mevcut durum analizi üretir. Aynı zamanda belgelendirme
sisteminin
kalitesine
dayanarak,
mevcut
binaların
modernizasyonu kapsamında maksimum şeffaflık ve güvenilirlik
sağlar.
DGNB mevcut binalar sisteminin belirlediği hedefler aşağıda
sıralanmaktadır:
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•

Modernizasyon ve yenileme çalışmalarının ölçümlerle
gerekliliğinin belirlenmesi,

•

Yapılması planlanan çalışmaların
uygunluğunun değerlendirilmesi,

•

Yönetim ve kontrol ölçülerinin sürdürülebilirlik kapsamında
geliştirilmesi,

•

Enerji ve kaynak yönetiminin optimize edilmesi.

•

İşletme maliyetlerinin azaltılması.

ekonomik

olarak

DGNB, gerçek enerji ve su tüketimi değerleri yanı sıra, işletme
ve işletme maliyetlerini de dikkate almaktadır. Bakım ve kaynak
yönetimi, dokümantasyon, strateji ve finansal raporlama
ve sürdürülebilir bina yönetimine ilişkin ayrıntılı bilgi elde
edilmesini sağlar. Değerlendirme, teknik kalite, enerjinin verimli
kullanımı gibi konularda mülkün gerçek durumunu belirler.
Mevcut binanın değerlendirilmesi kapsamlı DGNB sistemlerinin
özelliklerine dayanır. Buna bağlı olarak binalar aşağıda
sıralanan altı ana başlık altında değerlendirilir.
•

Çevresel Kalite

•

Ekonomik Kalite

•

Sosyokültürel ve Fonksiyonel Kalite

•

Süreç Kalitesi

•

Teknik Kalite

•

Alan Kalitesi

DGNB mevcut binalar sisteminde 5 kategoride 22 ölçüt ile
değerlendirme yapılır ve 4 farklı derece ile derecelendirilir.
Değerlendirme için öncelikle binanın “Sertifikalandırılabilir”
olarak sınıflandırılması gerekmektedir.
Uygunluk testi başvuruları için geçmiş üç yılın dokümanları
hazırlanmalıdır. Tüketim verileri en az son bir yılı kapsayan
devamlılığı olan veriler olmalıdır. Son birkaç yılın tüketim
verileri kullanılarak, son 1 yıl için ortalama değerler
oluşturulabilmektedir.
Binanın sertifika alabilmesi için kirletici atıkların sağlığa zararlı
olmaması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. İç
ortam hava kalitesi, içme suyu hatları ve nem küf oluşumu
kontrol edilmelidir. Herhangi bir risk mevcut ise, duruma ilişkin
rapor hazırlanır.
Başvuru ölçütlerinde belirtilmedikçe, sadece binalar ve binalar
ile doğrudan ilişkili açık alanlar düşünülür.
•

İç ortam temizliği (sağlığa uygunluk)

•

Yasal gereklilikler

•

Sertifikalandırılabilir
karşılaması gereklidir.

binanın

yasal

gereklilikleri

Değerlendirmeler ve simülasyon güncelliği;
Değerlendirmeler ve simülasyonlar binanın mevcut durumuna
göre yapılmalıdır. Konunun uzmanı, binanın mevcut görünüşüne
değil simülasyonlara göre devam ve geçerlilik raporlarını
hazırlamalıdır.
DGNB gereklilikleri çerçevesinde planlanan tüketim tabanlı
modernizasyon çalışmaları veya gerçekleştirilmiş sertifika ön
başvurusu aranır.
Ön sertifikasyon binanın mevcut durumuyla değerlendirilir.
Kullanıcı profiline göre bütün ölçütler incelenir. Mevcut
kullanım profili ön sertifika için özendirici olmayabilir fakat
modernizasyon çalışmalarından sonra binanın tahmini
durumunu yansıtır.
Tüketim temel alınarak değerlendirilen ölçütler tahmini
olarak değerlendirilir. Önkoşul gerçekleştirilen çalışmalardan
etkilenmiş tüketimlerdir. (pencerelerin değiştirilmesi enerji
tüketimini etkiler)
Uzun süreli bir çalışma üzerinde değerlendirilecek ölçütler
tahmini olarak değerlendirilebilirler.
Tahmini ön sertifika ölçütleri 18 ay sonra onaylanmalıdır.
Onaylanmış ön sertifika ölçütleri uyum testi tamamlandıktan
sonra sertifikaya dönüştürülür.
Sertifika Geçerliliği ve Ön Sertifika :
Sertifikanın 3 yıl geçerliliği vardır. 3 yılsonunda eski sertifika
yeniden düzenlenebilir.
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Ön sertifika geçerliliği 18 aydır. 18 ay sonunda bütün ölçütlerin
test edilmiş olması gerekir. Tekrar ön sertifika başvuru
yapılamaz. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır. Uygunluk
denetlemelerinin tamamlanması ile 3 yıllık süreç başlar [12].
DGNB yeşil bina değerlendirme sisteminin diğer sistemlerden en
önemli farkı ekonomik sürdürülebilirliğe önem vermiş olmasıdır.
DGNB sisteminde ekonomik sürdürülebilirlik hedefi yaşam
döngüsü maliyetlerini (LCC) ve yönetim maliyetlerini azaltmaktır.
Bir binanın yaşam döngüsü maliyetlerinde bina ömrü boyunca
ortaya çıkan tüm masraflar bulunmaktadır. DGNB yaşam
döngüsü maliyet analizlerinde BMVBS (Bundesministerium
für Verkehr und Digitale Infrastruktur -Federal Ministry of
Transport and Digital Infrastructure) maliyet tahmin yazılımını
kullanmaktadır. Ekonomik parametrelerin değerlendirmesi DIN
18960 ve DIN 276 standartlarına göre yapılmaktadır.

DGNB değerlendirme ön koşulları;
1. Mevcut binanın tamamlanması veya modernizasyonu
başvurudan en az üç yıl önce tamamlanmış olması
gerekmektedir. İlgili yapısal ölçüm eklerinin ve üst yapının
da (Brüt alan > 50m2) en az 3 yıl önce tamamlanmış olması
gerekmektedir.
2. Bakım aktiviteleri ve küçük çaplı çalışmalar (ara duvarlar
zemin kaplama boya) modernizasyon çalışmalarına dahil
değildir. Bu nedenle uygulanabilirlik şartlarını etkilemez.
3. Modernizasyon çalışmalarına sınırlı ölçüde izin verilir.
Son üç yıl içinde aşağıdaki ölçütlerden herhangi birinde
değişiklik yapılırsa sertifikalandırma yapılamaz.
4. Modernizasyon çalışması yapılmışsa (a veya b)
a. Cephe ve çatı alanlarında %50 (efektif enerji) ve
havalandırma ısıtma veya soğutma ( üretim ve dağıtım)
sisteminde yapılan önemli bir değişiklik
b. Cephe ve çatı alanlarında %25 (efektif enerji) ve
havalandırma ısıtma veya soğutma ( üretim ve dağıtım)
sisteminde yapılan iki büyük değişiklik.
5. BREEAM, LEED ve DGNB Yeşil Bina Sertifika
Sistemlerinin Enerji Ölçütleri Karşılaştırılması

Şekil 1 . DGNB örnek proje ölçüt ağırlıkları grafiği [13].
DGNB her bir ölçüt için hedef değerler tanımlamıştır. Hedef
dağılıma ulaşmak için 10 puana kadar değerlendirme puanı
verilir. Şekil 1’de görüldüğü gibi bazı ölçütler farklı şekilde
ağırlıklandırılmıştır. Altı farklı bölümün ağırlık kombinasyonu
ile değerlendirme puanı hesaplanır. Toplam puan, beş kalite
kategorisinin ağırlıklı puanlanması ile hesaplanır. Alan
kalitesi kategorisi pazarlanabilirlik ölçütü ile birlikte ayrı
olarak değerlendirilir. Alınan toplam puana ve değerlendirme
derecesine bir etkisi yoktur. DGNB değerlendirme dereceleri
Şekil 2 ‘de verilmiştir.

Mevcut binalar için hazırlanan sürdürülebilir bina değerlendirme
sisteminin enerji ve konfor konularına yaklaşımının nasıl
olması gerektiği, dünyada en çok kullanılan BREEAM, LEED
ve Avrupa Standartlarına göre hazırlanan DGNB temel
alınarak incelenmiş. Bu üç sistemin benzerlikleri ve farlılıkları
değerlendirilmiştir.
Aşağıdaki Çizelge 1, Çizelge 2, Çizelge 3, Çizelge 4, Çizelge 5
ve Çizelge 6’da incelenen üç sistemin enerji tüketim ölçümleri,
aydınlatma, CO2 salımları, ısıl konfor, enerji verimliliği ve iç
ortam hava kalitesi kategorileri kapsamında oluşturulmuş
ölçütlerinin referans aldığı standartlar ve kılavuzları ile
Türkiye’de mevcut kullanılan bazı eş değer standartları ve
değerlendirme ölçütlerinin toplam ağırlık yüzdeleri ile puan
dağılımları gösterilmiştir [15,16,17,18,19,20,21,22,23,24].

Çizelge 1. BREEAM-In Use, LEED-EB, DGNB- Mevcut
Binalar enerji tüketim ölçümleri ölçütleri karşılaştırması
Bölüm

Sertifika
Sistemi

Ölçütler

Toplam
Puan

Toplam
Ağırlık %

Referans
Standartlar

Ülkemizdeki
Standartlar

5 Puan

5,88

ASHRAE 90.1

8 Kredi

7,2

BS EN 12464-1 / TS EN 12464CIBSE Aydınlatma 1/2013 - TS EN
Kodu 200626 / BS
12665:2011
820625

3,6

DIN V 18599
Bölüm 4 / DIN
5034 Bölüm 1-3 /
DIN EN 12464
Bölüm 1 / DIN 2772

IEQ Kredi 6.1
LEED

IEQ Kredi 8.1 &
8.2
IEQ Kredi 8.3 &
8.4

Aydınlatma

Hea 1

BREEAM

DGNB

Şekil 2. DGNB değerlendirme dereceleri [14].

Hea 2
Hea 3
Hea 4
Hea 5
Hea 6
Ene4

SOC1.4

3 Puan

937

2nd International Sustainable Buildings Symposium

Çizelge 2. BREEAM-In Use, LEED-EB, DGNB- Mevcut
Binalar CO2 emisyonları ölçütleri karşılaştırması.
Bölüm

Sertifika
Sistemi

Ölçütler

Toplam
Puan

Toplam
Ağırlık %

Referans
Standartlar

Ülkemizdeki
Standartlar

Çizelge 6. BREEAM-In Use, LEED-EB, DGNB- Mevcut
Binalar iç ortam hava kalitesi ölçütleri karşılaştırması
Bölüm

IEQ Kredi 1

BREEAM

DGNB

SOC1.1

LEED

6 Puan

7,08

4 Kredi

3,6

5 Puan

5,9

Ölçütler

Toplam
Puan

Toplam
Ağırlık %

IEQ Kredi 3

1 Puan

1,18

Hea 7

ASHRAE 55-2010

TS EN ISO 7730
- TS 2164:1988 TS EN ISO
6946:2007 - TS
DIN EN ISO 7730 / EN 832:2007
DIN 15251 / DIN
EN 12831 / DIN
EN ISO 7726 / DIN
EN 15265 / DIN
33403-02 /DIN EN
4108-2
ISO7730

İç Ortam Hava Kalitesi

Termal Konfor

LEED

IEQ Kredi 2
IEQ Kredi 6.2
IEQ Kredi 7.1
IEQ Kredi 7.2
IEQ Kredi 9
Hea 10
Hea 11
Ene6
Ene10

Sertifika
Sistemi

BREEAM

DGNB

Hea 8

SOC2.1

Referans
Standartlar
ASHRAE 52.21999

Ülkemizdeki
Standartlar

2 Kredi

3,6

CIBSE AM10 /
Good Practice
Guide 290 / CIBSE
TM 21 / BCO
Guide 2005 /
Guide B CIBSE TS ISO 16000-3
2005 / Guide B
/ ISO 16000-6
CIBSE 2005
/ASHRAE 52.21999

3 Puan

2,4

DIN 18024 / DIN
18040-1 / DIN
18025-1: 1992-12

6. Sonuç

Çizelge 3. BREEAM-In Use, LEED-EB, DGNB- Mevcut
Binalar aydınlatma ölçütleri karşılaştırması
Bölüm

Sertifika
Sistemi

Ölçütler

Toplam
Puan

Toplam
Ağırlık %

Referans
Standartlar

Ülkemizdeki
Standartlar

EA Kredi 1

Enerji Verimliliği

LEED

17,7

Ene12
BREEAM

Ene15
Ene16

ISO 14044:2006
14 Puan

TS EN ISO
14044 / TS ISO
9459-1 / TS ISO
9459-3 / TS EN
832

12,6

Ene18
Ene19
Ene20

DGNB
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EA Kredi 5.1
15 Puan
EA Kredi 2.12.4
Ene7
Ene11

ENV2.1

5 Puan

7,5

DIN 277:2005-02 /
DIN 276-1:200611 / DIN EN ISO
14040 / DIN EN
ISO 14044 / DIN V
18599

Çizelge 4. BREEAM-In Use, LEED-EB, DGNB- Mevcut
Binalar ısıl konfor ölçütleri karşılaştırması

CO2 Emisyonları

Bölüm

Sertifika
Sistemi
LEED
BREEAM

DGNB

Ölçütler
EA Kredi 4
EA Kredi 5.4
Ene1
Ene5
ENV1.1

Toplam
Puan

Toplam
Ağırlık %

Referans
Standartlar

2 Puan

2,36

EPA Clean Air Act,
Title VI, Rule 608

18 Kredi

16,2

-

10,5

DIN 277:2005-02 /
DIN 276-1:200611 / DIN EN 15978

7 Puan

Ülkemizdeki
Standartlar

TS ISO 12039
/ TS ISO 7935 /
TS ISO 9503

Çizelge 5. BREEAM-In Use, LEED-EB, DGNB- Mevcut
Binalar enerji verimliliği ölçütleri karşılaştırması

Enerji Tüketim
Ölçümleri

Bölüm

Sertifika
Sistemi

LEED

BREEAM
DGNB

Ölçütler

Toplam
Puan

Toplam
Ağırlık %

EA Kredi 5.3

2 Puan

2,36

Ene2
Ene3
PRO3.2

2 Kredi

1,8

-

3 Puan

5,1

DIN V 4108-2

Referans
Standartlar
International
Performance
Measurement and
Verification
Protocol (IPMVP)
Volume I

Ülkemizdeki
Standartlar

TS EN 13187 /
TS EN 834

Türkiye için gönüllü yeşil bina sertifika sistemi yeni binalar
ve ticari binalar kapsamında oluşturulacak versiyonları için
çalışmalar devam etmektedir. Ancak henüz mevcut binalarla
ilgili bir çalışma mevcut değildir. Oysa ülkemizde ciddiye
alınması gereken çok yüksek enerji tüketimi yapan, çevreyi
kirleten ve CO2 salımı yüksek malzemelerden yapılmış bina
stoku mevcuttur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda
mevcut binaların enerji verimli yeşil binalara dönüştürülmesi
için yapılan çalışmaların hızlandırılması ve çevreye bu kadar
olumsuz etkisi bulunan bu stokun kontrol altına alınması
gerekmektedir. Bu nedenle mevcut binaların enerji verimliliğinin
arttırılması çalışmaları kapsamında yeni yönetmeliklere
ve ülkemizdeki mevcut bina stoku özellikleri göz önünde
bulundurularak gerekli standartlar hazırlanmalıdır. Bu süreçte
hazırlanacak yeni standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde
mevcut binalar için oluşturulacak yeşil bina sertifika sistemin
de yapılan çalışmaların uygulanmasının sağlanmasında büyük
önem taşımaktadır.
Bunların yanı sıra Türkiye, enerji verimliliğini artırmak ve
teşvik etmek amacıyla ilgili mevzuat ve kurumsal yapıda
gerekli düzenlemeleri yaparak önemli bir yol almıştır. Ulusal
Enerji Verimliliği Stratejisi [25] ile enerji verimliliğine yönelik
yatırımların belirlenmesi ve uygulanmasının kurumsal
ve finansal açıdan desteklenmesine yönelik politikalar
belirlenmiştir. 2007 yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası
[26] yürürlüğe girmiştir. Yasa kapsamında enerji maliyetlerinin
azaltılması ve çevrenin korunması için enerji tüketiminin
azaltılması, verimli şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.
Enerji verimliliği yasası mevzuat çalışmaları bağlamında farklı
enerji yönetmelikleri ve enerji standartları hazırlanmış farklı
zamanlarda yürürlüğe girmiştir.
Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı (TS 825) [27], Yeni
Binalara Yönelik Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği [28] gibi birçok ulusal mevzuat
ve düzenlemeler de bulunmaktadır.
Türkiye’de binalarda enerji verimliliğinin artırılması için
Enerji Verimliliği Kanunu’nu takiben “Binalarda Isı Yalıtımı
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Yönetmeliği” yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca Bayındırlık
Bakanlığı tarafından enerji verimliliği çalışmaları kapsamında
05 Aralık 2008’de Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği
yürürlüğe konmuştur [28]. Bu yönetmeliğe göre, ülke, ısınma
imkânları açısından analiz edilerek; 4 ayrı ısı bölgesine
bölünmüş ve her bir bölgede m² başına harcanacak en uygun
enerji sarfiyatı tespit edilmiş ayrıca binalarda ne kadar enerji
tüketildiğini gösteren “enerji kimlik belgesi” hazırlanmıştır.
Yapılan bu çalışmada üç değerlendirme sisteminin mevcut enerji
ölçütlerinin referans aldığı standartların büyük bir bölümünün
Türkiye’de karşılığının bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle
öncelikle enerji verimliliği ve konfor koşullarının sağlanması
için referans alınan standartların oluşturulmasında Türkiye için
çalışmaların yapılması gerekmektedir.

[22]. BRE Global Ltd., Code for A Sustainable Built Environmental, BREEAM
Healthcare, Scheme Document SD 5053, Watford, (2012).
[23]. BRE Global Ltd., Code for A Sustainable Built Environmental, BREEAM
Retail, Scheme Document SD 5056, Watford, (2012).
[24]. BRE Global Ltd, Code for A Sustainable Built Environmental, BREEAM
Multiresidential, Scheme Document SD 5064, Watford, (2012).
[25]. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, (2010).
[26]. Enerji Verimliliği Kanunu, Resmi Gazete, 02.05.2007 sayısı: 26510, T.C
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara, (2007).
[27]. TS 825, Binalarda ısı yalıtım kuralları, Türk Standarları Enstitüsü,
Ankara, (2008).
[28]. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Resmi Gazete, 05.12.2008
sayısı: 27075, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, (2008).

Türkiye’deki enerji tüketiminde büyük pay sahibi olan mevcut
bina stoku için enerji verimliliği çalışmalarının yapılması
büyük önem taşımaktadır. Bu konuda yeni oluşturulan yeşil
bina sertifika sisteminin mevcut binalar için çalışmalarını
hızlandırması ve bu konunun özellikle özendirilmesi ve resmi
kurum ve kuruluşların bu konuda desteği gerekmektedir.
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