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Özet
18. yüzyılda gerçekleşen endüstri devrimi sonrasında, hızla
gelişen teknoloji ve nüfus artışıyla birlikte tüketimin ön planda
olduğu bir kalkınma süreci başlamıştır. Hammadde, su, enerji
vb. doğal kaynakların kontrolsüz kullanılması, gereğinden
fazla üretme ve tüketme eğilimleri insan sağlığının ve ekolojik
dengenin bozulmasına neden olmuştur.
1970’li yılların başında enerji kaynaklarının yenilenebilir ve
ekolojik olmadığı anlaşılmış ve bu durum alternatif enerji
kaynaklarının araştırılmasına ön ayak olmuştur. Günümüzde
ise bu sorunlara çözüm arayışları tartışılmaya başlanmıştır.
Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasıyla beraber, doğanın
ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak
şekilde dikkatli ve özenli kullanımı, yerel, bölgesel ve küresel
ölçekte kabul görülmüştür. Dünya genelinde tüketilen enerjinin
%50 si bina yapımında ve kullanım sürecinde harcanmaktadır.
Dolayısıyla yerel yönetimlere ve yapı sektöründeki meslek
gruplarına büyük bir sorumluluk düşmektedir. Yapılan
çalışmalar kapsamında, uluslarası platformda kabul görmüş
olan yeşil bina sertifikasyon sistemleri araştırılmış ve Konya
bağlamında bulunan LEED NC Gold sertifikalı Konya Bilim
Merkezi örneği incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: sürdürülebilirlik, sertifikasyon sistemleri,
LEED, yeşil bina, Konya Bilim Merkezi
Abstract
After the industrial revolution took place in the 18th century, a
development process where consumption was at the forefront
together rapidly developing tecnology and population growth.

Uncontrolled use of natural resources such as raw materials,
water, energy ,etc., the tendency to produce and consume
excessively, caused deterioration of human health and ecology.
In the early 1970s, it was understood that energy sources were
not renewable and ecological and this situation led a seach
for alternative energy sources. Today, search for solutions
to these problems are being discussed. With the emergence
of the concept of sustainability, careful and attentive using
of nature and natural resources that transfer to ensure
the future generations has been accepted in local, regional
and global scale. 50% of the energy consumed throughout
the world is spent in the process of constructing and using
building. Therefore, local authorities and professional groups
constructing sector have a great responsibility in this regard.
With in the scope of studies, conducted, the green building
certification systems recognized by international platforms
were researched and the case of Konya Science Center which
holds, LEED NC Gold certification, was studied in the context
of Konya.
Keywords: sustainability, certification systems, LEED, green
building, Konya Science Center
1. Giriş
Sürdürülebilirlik kavramının dünya genelinde tartışma konusu
olmasıyla beraber uluslararası platformda birçok kararlar
alınmış ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Alınan kararların
yetersiz olduğunun ve istenilen neticeye ulaşılamadığının
anlaşılmasıyla beraber, inşa edilecek ve edilmiş olan binaların
oluşturulan yeşil bina kriterleri bakımından incelenerek çevreye
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verdikleri zararın en aza indirilmesi için sertifikasyon sistemleri
oluşturulmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Dünya çapında
LEED (Amerika), BREEAM(Britanya), Green Star (Avustralya)
gibi birçok sertifikasyon sistemi geliştirilmiş ve ülkemizde
kullanılmaya başlanmıştır.
Konya Bilim Merkezi, Tübitak desteğiyle yapılmış olup tasarım,
ihale ve inşaat aşamalarında yeşil bina kriterleri dikkate alınarak
inşa edilmiş, çevreye saygılı, ekonomik ve sağlıklı bir projedir.
LEED NC(Leadership in Energy and Environmental Design New
Constuction) sertifikası kriterlerini göz önünde bulundurularak
tasarlanan Konya Bilim Merkezi Türkiye’nin ilk ve tek LEED NC
Gold sertifikalı bilim merkezi olma özelliğini taşımaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı çevre kirliği, küresel ısınma, iklim
değişikliği, kaynakların bilinçsizce tüketimi gibi birçok sorunun
önüne geçilebilmesi adına sürdürülebilir ve yeşil binalarımızın
sayısının artmasının gerekliliği vurgulamaktır. Ayrıca yeşil
bina sertifikalı bir örnek üzerinden uygulama stratejilerini
anlatarak tasarımcılara yol göstermek istemektedir. Öncelikle
sürdürülebilirlik, yeşil bina kavramları ve gelişimleri üzerinde
durulmuş, yeşil bina sertifikasyon sistemleri hakkında genel
bilgi verilerek, LEED sertifikası kriterleri bakımından Konya
Bilim Merkezi incelenerek aktarılmıştır.
2. Sürdürülebilirlik Kavramı

956

Genel anlamıyla sürdürülebilirlik kavramı daimi olma yeteneği
olarak adlandırılabilir. Bir başka deyişle sürdürülebilirlik;
kaynakların bozulma, kendini yenileyememe ve tükenme
noktasına gelmeden dengeli bir biçimde kullanılması anlamına
gelmektedir. Farmer’ın 1999 yılındaki söylemi üzerine
sürdürülebilirlik; inşa etme, yapısal sağlamlık, zamana bağlı
süreklilik, canlandırma-destekleme ve kurtarma ifadelerini
içermektedir.[1]
Sürdürülebilir mimarlık ise, içinde bulunduğu koşullarda ve
varlığının her döneminde, gelecek nesilleri de dikkate alarak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren,
çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı
etkin şekilde kullanan, insanların sağlık ve konforunu koruyan
yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür. [2]
2.1. Uluslararası Platformda Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik kavramı, 1972 yılında Birleşmiş Milletler
Stockholm Konferansı’nda ilk kez bir konferansın temel
konusun olmuştur. Çevre hukuku alanında yeni bir süreç
başlamıştır. Ardından 1987 yılında Brudland’da oluşturulan
Çevre ve Kalkınma Raporu’nda sürdürülebilir kalkınmaya
konusuna değinilmiş; sürdürülebilir kalkınmanın bugünün
gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların kendi
gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama olanaklarını
tehlikeye atmaksızın karşılamak olduğu belirtilmiştir. Küresel
ölçekte çevre sorunlarıyla mücadele ve sürdürülebilirlik olgusu
arasında bağları güçlendirmek adına 1992 yılında yapılan Rio
Konferansı’nda önemli bir süreç başlamıştır.[3]

1994’te Birleşmiş Milletler İklim Değişikli Çerçeve Sözleşmesi
(BMIDÇS)’nin yürürlüğe girmesiyle, atmosferdeki sera gazı
birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı
etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmak amaçlanmıştır. [4]
Habitat II bir başka deyişle Birleşmiş Milletler İnsan
Yerleşimleri
Konferansı’nda
sürdürülebilir
insan
yerleşmelerinin gelişmesi konusu gündeme gelmiştir. [5]
1992 yılında yapılan Rio Konferansı’nda alınan kararların
uygulanabilirliğini ve gerçekçiliğini değerlendirmek üzere
konferanstan beş yıl sonra yapılan Rio+5 Zirvesi’nde,
sonuçların beklenenle uyuşmadığı görülmüş ve daha somut
kararlar alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca tüm ülkelerin
kendi sürdürülebilir kalkınma planlarını oluşturmasının
gerekliliği kabul edilmiştir.
2002 yılında Johannesburg’da yapılan Rio Konferansı’nın
üçüncü basamağı Rio+10 Zirvesi on yıllık değerlendirme
yapılması ve ileriye dönük kalkınma stratejileri belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Fakirliğin yok edilmesi, enerji arzının
çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel
paylaşımını artırılması, biyolojik çeşitlilik kaybının azaltılması,
kurumsal sosyal sorumluluğun ve ortak ölçütlerin etkin biçimde
uygulanması konularına değinilmiştir. Ulusal Sürdürülebilir
Kalkınma Stratejilerinin oluşturulmasını sağlamak için bir
an önce ilerleme kaydedilmesi gerektiği ve 2005’e kadar
uygulamaların başlatılması kararları alınmıştır. [6] 2005
yılında sürdürülebilir kalkınmayı teşvik amacıyla yapılan
Kyoto Protokolü, enerji verimliliği, sera gazı salınımı, iklim
değişikliği, yeni ve yenilenebilir enerji türleri gibi konularda
bağlayıcı hedefler koymuştur.
Son olarak 2012 yılında Rio+20 Zirvesinde sürdürülebilirlik
konusunda alınan kararların ne kadar uygulanabildiği konusu
tartışılmış, sürdürülebilir kalkınma konusunda mutabakat
yinelemek amacıyla devlet başkanları, hükümet temsilcileri
gibi üst düzey katılımcılarla “İstediğimiz Gelecek” başlıklı
sonuç belgesi imzalanmıştır.
3. Yeşil Bina Kavramı
Yeşil bina kavramı, sürdürülebilir bina kavramından ayrı olarak
daha çok etiketleme görevini üstlenmektedir. Sürdürülebilir bir
binanın yeşil bina olabilmesi için belirli kriterleri yerine getirmesi
gerekmektedir. Yeşil bina kavramı sertifika sistemleriyle
özdeşleşmiştir. Ayrıca enerji etkin bina ve yüksek performanslı
bina kavramları da yeşil binayla aynı anlamda kullanılmaktadır.
Yeşil binalar, doğal kaynakları verimli kullanabilecek şekilde
tasarlanan, inşa edilen, yenilenen ve işletilen yapılardır. Yeşil
binalar,
•

İçinde yaşayanların sağlığını korumak,

•

Çalışanların verimini arttırmak,

•

Suyu, enerjiyi ve diğer kaynakları daha verimli kullanmak,
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•

Oluşabilecek çevresel olumsuz etkileri en aza indirmek
amacıyla inşa edilmektedir.[7]

Şekil 1. Yeşil Bina Tasarımı[7]

4. Konya Bilim Merkezi Projesi’nin İncelenmesi
4.1. Proje ile İlgili Genel Bilgi
Konya Bilim Merkezi projesi, Türkiye’nin yüzölçümü bakımından
en büyük kenti olan Konya’da uygulanmış olup, LEED NC Gold
sertifikalı Türkiye’nin ilk ve tek bilim merkezidir. Projenin inşaat
süreci bitmiş, 2014 yılının nisan ayında hizmete açılmıştır.
Ayrıca sertifikasyon sürecinin tamamlamış olduğu için bu proje
çalışma kapsamında incelemeye uygun görülmüştür. Mimari
tasarım A Proje Ltd. Şti. firmasına ait olup proje sahibi ise
Konya Büyükşehir Belediyesi’dir. Tübitak desteğiyle hayata
geçirilen proje yaklaşık 100.000 m²’lik bir arazide; 26.250 m²
kapalı alanı, 14.000 m² açık otopark alanı ve araç yollarını,
11.000 m² yürüyüş yollarını, 47.000 m² yeşil alanı bünyesinde
barındırmaktadır. Tematik sergiler, açık hava sergileri, gözlem
ve seyir kulesi, gezegen evi (Planetaryum), konferans salonları,
laboratuarları ve kütüphane gibi mekanları bulunmaktadır.[8]

3.1. Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım konularında dünya
çapında yaşanan bilinçlenme döneminin ardından inşa edilen
binalardaki enerji verimliliği, arazi kullanımı, sera gazı
salınımı, kullanılan malzemeler, iç hava kalitesi vb. kriterlere
göre puanlayan ve uluslararası geçerliliği olan sertifikasyon
sistemlerine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
İngiltere’de1926 yılında devlet tarafından kurulan Bina
Araştırma Enstitüsü (BRE)’nün 1990 yılında oluşturduğu
BREEAM (BRE Çevresel Değerlendirme Metodu), sertifika
sistemlerinin ilkidir. Sonrasında Amerika’da 1993 yılında
kurulan bağımsız USGBC 1998 yılında LEED sertifika sistemini
oluşturmuştur. Kanada çıkışlı SBTOOL ve Hong Kong’da
kullanılan HK-BEAM, Avustralya’da kullanılan GREEN STAR,
Japonya’da kullanılan CASBEE diğer yeşil bina değerlendirme
sistemlerinden bazılarıdır.
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Şekil 2. Konya Bilim Merkezi Yerleşimi[9]
Şekil 3 ve 4’te inşaat aşaması görülen ana bina 110 metre
çapında, 30 metre yüksekliğinde çelik örgü kabuk sistemiyle
inşa edilmiştir.

Çizelge 1. Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
ÜLKE

SERTİFİKA SİSTEMİ

Avustralya

LEED (Leadership in Energy &
Environmental Desing)
BREEAM (Building Research
Establishment Environment Assesment
Method)
CASBEE (Comprehensive Assesment
System For Building Enviromantal
Efficiancy)
Green Star

Almanya

DGNB Sertifikasyon Sistemi

Kanada

LEED Canada

Yeni Zelanda

Green Star NZ

Güney Amerika

Green Star SA

Hindistan

IGBC Sıralama Sistemi & LEED (India
TM Green Building Rating Systems)

Amerika
Britanya
Japonya

Şekil 3. Konya Bilim Merkezi Çelik Örgü Kabuk Sistemi
İnşaat Aşaması[11]

Şekil 4. Konya Bilim Merkezi Çelik Örgü Kabuk Sistemi
İnşaat Aşaması[11]
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Şekil 8. Konya Bilim Merkezi Konumu

Şekil 5. Konya Bilim Merkezi Çelik Örgü Kabuk Sistemi
Aynı konsept içinde yer alan planetaryum binası (Şekil 6 ve
7) ise yaklaşık 24 metre çapında, 12 metre yüksekliğine olup
jeodezik kabuk sistemiyle inşa edilmiştir.[10] Konya Bilim
Merkezi projesi Rio De Jenerio da düzenlenen FIDIC 2014
(International Federation of Consulting Engineers) de “Awards
of Merit” ödülüne layık görülmüştür.

4.2. LEED Standartları Açısından Değerlendirilmesi
Konya Bilim Merkezi, Amerikan Yeşil Binalar konseyi tarafından
geliştirilmiş olan ve verilen LEED (Leadership in Energy and
Environment Design) Gold sertifikalı bir projedir. Sertifikasyon
sürecinde danışmanlık hizmetini USGBC üyesi olan ECOBUILD
firması üstlenmiştir.
LEED sertifikasının 4 derecesi bulunmaktadır.
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•

Sertifikalı, 40-49

•

Silver, 50-59

•

Gold, 60-79

•

Platin, 80 puan ve üstü

Konya Bilim Merkezi LEED tarafından incelenmiş, proje ve
uygulamalardan almış olduğu 66 puan ile LEED NC Gold
sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Şekil 6. Planetaryum Jeodezik Kubbe İnşaat Aşaması [11]

Şekil 9. LEED Gold Sertifikası
Şekil 7. Planetaryum Jeodezik Kubbe [11]

LEED kategorileri 6 başlık altında toplanmaktadır:

4.1.1. Konum ve Ulaşım Bilgileri

•

Sürdürülebilir Araziler

Konya Bilim Merkezi, Konya’nın Selçuklu İlçesinde 2. Ve 3.
Organize sanayi bölgesinde, şehir merkezine yaklaşık 16 km
uzaklıkta konumlandırılmıştır. Karşısında Konya Havalimanın
bulunması hem yabancı hem de yerli ziyaretçilerin ulaşımı
açısından büyük önem taşımaktadır. Şehir merkezinden gelen
ziyaretçiler için toplu taşıma güzergahı üzerindedir. Personel
ulaşımı için personel servisi imkanı bulunmaktadır.

•

Su Verimliliği

•

Enerji ve Atmosfer

•

Malzeme ve Kaynaklar

•

İç Hava Kalitesi

•

Tasarımda Yenilik ve Bölgesel Öncelik
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Konya Bilim Merkezi projesine danışmanlık yapan firmadan
alınan bilgiler ışığında LEED kategorileri açısından alınan
kararlar ve uygulamalar aşağıda belirtilmektedir.
4.2.1. Sürdürülebilir Arazi
Konya Bilim Merkezi konumlandırılırken şehir planlaması
göz önünde bulundurularak çevreye duyarlı bir arazi seçimi
yapılmıştır. Bina inşaat alanı olarak organize sanayi bölgesinin
seçilmesi ile hem yeşil alanların hem de verimli tarım
arazilerinin korunması sağlanmıştır.
Belediye otobüsü ile ulaşım, bisiklet parkı ve değişim odaları
sayesinde toplu taşıma araçları desteklenmiş, bireysel araç
kullanımının azaltılması ve dolayısıyla çevre kirliliğinin (CO2
emisyonu) ve fosil bazlı yakıt kullanımının önüne geçilmeye
çalışılmıştır.
47.000 m² yeşil alan üzerinde yoğun bir yeşillendirme stratejisi
izlenmiştir (Şekil10,11). İklim koşullarına uygun bitki türleri
seçilmiştir.

Şekil 12. Güneş Işınlarını %90 Yansıtan Cephe Malzemesi
Yağmur suyu yönetimi yapılan Konya Bilim Merkezi’nde çatıdan
toplanan yağmur suyu binanın etrafındaki yağmur kanalları
kullanılarak iki ayrı depoda aktarılmakta ve bina içerisinde
yeniden kullanılmaktadır (Şekil 13).
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Şekil 13. Yağmur Kanalı
Şekil 10. Yeşil Alan Kullanımı

Şekil 11. Yeşil Alan Kullanımı
Güneş ışınlarının binanın çatısında oluşturduğu ısı adası
etkisinin önüne geçebilmek için Konya Bilim Merkezi’nin
çatısı ve çatı harici alanlarında %90 güneş ışınlarını yansıtan
malzeme kullanılmıştır (Şekil 12). Binanın sera gazı salınımı
diğer binalara göre %39 daha azdır.

Çizelge 2. Sürdürülebilir Arazi Kriteri Puanları
Sürdürülebilir Arazi Kriterleri
İnşaat kirliliğinin önlenmesi (erozyon planları
ve inşaat kalitesi)
Arazi seçimi: Çevreye duyarlıdır, korunan
ve çevre tarafından özellikli bir arazi
kullanılmamıştır.
Yapılaşma Yoğunluğu ve Temel Hizmetlere
yakınlık sağlamaktadır.

Sağlıyor

Alternatif Ulaşım: Toplu Taşıma imkanı
bulunmaktadır.
Alternatif Ulaşım: Bisiklet parkı ve Değişim
Odaları bulunmaktadır.
Alternatif Ulaşım: Düşük salınımlı yakıt
verimli araçlar için yer ayrılmıştır.
Alternatif Ulaşım: Otopark kapasitesi
yeterlidir
Arazi Geliştirme: Doğal yaşamı korumak ve
yenilemek için yeşil alanları yeterlidir.
Arazi geliştirme: Yeşil Alanların Arttırılması
için çevreyi yeşillendirmiştir.
Isı Adası Etkisi: Çatı harici alanlar güneş
ışınlarını yansıtmaktadır.
Isı adası Etkisi: Çatı alanları güneş ışınlarını
yansıtmaktadır.
TOPLAM

6

1
5

1
3
2
1
1
1
1
22
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4.2.2. Su Verimliliği
Konya Bilim Merkezinin basınçlı ve basınçsız rezervuarlı su tüketen
ekipmanları tasarrufludur ve peyzaj alanında kullanılan bitkiler az
su tüketen, su verimli bitkilerden seçilmiştir. Normal ekipmanlı
binalara göre %53 daha az su tüketimiyle yaklaşık yılda 446.000
litreden fazla su tasarrufu sağlamaktadır (Şekil 14).

Gün ışığından da en üst seviyede faydalanarak, elektrik
tüketimin düşük seviyede tutulması sağlanmıştır. Gün ışığını
en üst seviyede içeriye alacak şekilde fonksiyona uygun olarak
cephe tasarımı yapılmıştır.
Binadaki soğutucu akışkanlar atmosferi korumaktadır ve
çevrecidir. Bina soğutma sistemi içindeki tüm kimyasallar
küresel ısınmayı engellemekte ve ozon tabakasını korumaktadır
(Şekil 16).

Şekil 14. Yüksek Verimli Sensörlü Batarya
Çizelge 3. Su Verimliliği Kriteri Puanları
Su Verimliliği Kriterleri
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Su kullanımının %58.8 azaltılmasını
sağlamaktadır.
Su verimli bitkilendirmeye sahiptir.

Sağlıyor

Yenilikçi atık su teknolojilerine sahiptir.

2

Şekil 16. Enerji Verimli Soğutma Kuleleri

Su kullanımının azaltılması (%58.8)

4

Çizelge 4. Enerji ve Atmosfer Kriterleri Puanları

TOPLAM

10

Enerji ve Atmosfer Kriterleri

4

4.2.3. Enerji ve Atmosfer
Konya Bilim Merkezinin izolasyonları ortalama binalara göre
üst düzeydedir, tüm enerji tüketen sistemleri çevrecidir ve
ASHREA 90.1’e göre en üst düzeyde verimlidir. Binanın çatısı
güneş ışınlarının %90’nını yansıtmakta binanın ısınmasını
engelleyerek %39 (38.74) enerji (elektrik ve doğalgaz) tasarrufu
yapmasını sağlamaktadır. Bina her yıl ortalama binalara
göre 111.000 USD değerinde elektrik ve doğalgaz tasarrufu
yapmaktadır. Rüzgar enerji santrali ve 78 adet güneş paneliyle
kendi enerjisini üretmektedir (Şekil 15).

Şekil 15. Rüzgar Tribünü ve Güneş Paneli

Bina enerji sistemlerini devreye alma işlemleri
yapılmıştır.
Minimum Enerji Performansı (%39) sağlıyor
Soğutucu Akışkanlarının Temel Yönetimi
yapılmıştır.
Optimum Enerji performansı (%39 verimlidir)
Gelişmiş Soğutucu Akışkanları Yönetimi
yapılmıştır ve akışkanlar çevrecidir.
Ölçüm ve Doğrulama yapan sistemler binada
bulunmaktadır.
TOPLAM

Sağlıyor
Sağlıyor
Sağlıyor
16
2
1
19

4.2.4. Malzeme ve Kaynaklar
Kaynakların ve çevrenin korunması kapsamında inşaat atık
yönetimi planına uygun olarak geri dönüştürülebilecek
malzemeler toplatılarak inşaat atıklarının değerlendirilmesi
sağlanmıştır.
Binanın geri dönüşümlü yapısal malzemelerinden çelik ve
beton içerikli olanlarının %45’inin geri dönüşümlü olduğu
belgelenmiştir.
Binanın yapısal malzemelerinin %100’ü Türkiye’de üretilmiş
ve yereldir. Böylelikle malzeme taşımadan kaynaklanan yakıt
tüketimi ve çevre kirliliği en aza indirilmiştir. Yerel malzemelerin
kullanılmasının ülke ekonomisine bir girdi olduğu düşünülürse
avantaj olarak nitelendirilebilir.
Katı atıkların %75’i toplanarak geri dönüştürülmektedir.
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Çizelge 5. Malzeme ve Kaynak Kriterleri Puanları
Malzeme ve Kaynak Kriterleri
Geri Dönüşebilir Atıkların Toplanması

Sağlıyor

İnşaat Atık Yönetimi yapılmıştır.

Sağlıyor

Geri Dönüşümlü İçerik inşaat malzemelerinde %45
oranında vardır.
Yerel Malzemeler inşaat malzemelerinde %100
oranında vardır.
Çabuk Yenilenebilen Malzemeler linolyum olarak
%2,5 oranında kullanılmıştır.
TOPLAM

2
2
1
5

4.2.5. İç Hava Kalitesi
Konya Bilim Merkezi, kullanıcılarına ASHRAE 62.1 normlarına
göre diğer binalara göre %30 daha kaliteli bir hava
sağlamaktadır. Termal konfor ASHRAE 55 standartlarına göre
tasarlanmış olup diğer binalara göre oldukça yüksektir.
İnsan ve çevre sağlığı hassasiyeti göz önünde bulundurularak,
binalarda hiçbir kanserojen yapı malzemesi kullanılmamıştır. İç
mekanlarda kullanılan tüm yapıştırıcı, mastik ve boya düşük
VOC (Volatile Organik Component- Uçucu Organik Bileşen)
miktarı olanlardan kullanılmıştır.

Çizelge 6. İç Ortam Çevre Kalitesi Kriteri Puanları
İç Ortam Çevre Kalitesi Kriterleri
Minimum İç Ortam Hava Kalitesi hava seviyeleri
ASHRAE 62.1’e uygundur.
Sigara Dumanı Kontrolü yapılmakta ve sigara
yasaktır.
İç Ortam Kalitesi İnşaat Süresinde sağlanmıştır.
İç Ortam Kalitesi Kullanım Öncesinde
sağlanmıştır.
Düşük Salımlı Malzemeler- Yapıştırıcılar
kullanılmıştır.
Düşük Salımlı Malzemeler- Boyalar kullanılmıştır.

Sağlıyor

İç Ortam Kirletici Kaynağı Kontrolü yapışmıştır,
paspas, temizlik odası filtre vs kullanılmıştır.
Termal Konfor- Tasarım ASHRAE 55’e uygundur.

1

TOPLAM

6

Sağlıyor
1
1
1
1
1

4.2.6. Tasarımda Yenilik ve Bölgesel Öncelik
Konya Bilim Merkezi bölgesel öncelikler bakımından incelenecek
olursa Türkiye’nin yeşil bina önceliklerine de uygundur. Bina
eşik değerlerden fazla performans gösterdiği alanlarda ekstra
puanlar almıştır.

Çizelge 7. Tasarımda Yenilik ve Bölgesel Öncelik Kriterleri
Puanları
Tasarımda Yenilik ve Bölgesel Öncelik Kriterleri
Tasarımda Yenilik Akredite Uzman (LEED® AP)
1. Projede LEED Akredite Profesyonel çalışması
2. Yüksek su verimliliği
3. Yüksek miktarda yeşil alan olması
4. Yüksek bölgesel malzeme kullanılması
5. Sürdürülebilir satın alma politikasının olması
Bölgesel Öncelikler Uyulmuştur:
1. Isı adası etkisi
2. Enerji Performansı
TOPLAM

5

2
7

5. Sonuç
Sürdürülebilir mimarlık, dünyada genelinde 1970li yıllardan
beri tartışılan, çevreye verilen zararı telafi edebilmek, bundan
sonrası içinde çevre dostu binalar üretebilmek ve hatta var
olan yapı stoğunu iyileştirmek adına çözüm arayışları içinde
bulunduğumuz bu dönemde önemli bir kavram haline gelmiştir.
Uluslararası platformda kabul edilen yeşil bina sertifikasyon
sistemleri dünyada yaygın bir şekilde kullanılmakla beraber
son zamanlarda ülkemizde talep görmeye başlamıştır.
Ülkemizde yeşil sertifikalı binaların sayısı gün geçtikçe artış
göstermektedir. Çalışma kapsamında incelenen Konya Bilim
Merkezi, Türkiye’nin ilk ve tek LEED sertifikalı bilim merkezidir.
110 teknik konu başlığından 66 puan alarak LEED NC Gold
sertifikasını almaya hak kazanan Konya Bilim Merkezi yerel ve
ulusal platformda öncülük etmesi ve örnek olması açısından
önem teşkil etmektedir.
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