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Özet – Yeşil binalar, binaların çevre ve insan sağlığına etkilerini dikkate alan ileri teknoloji taşınmazlardır. Yeşil binalar,
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak atık suların kullanılmasını sağlayan, gün ışığından faydalanan, etkin ısı yalıtımı
olan ve binanın ihtiyacı olan enerjiyi kendisinin ürettiği binalardır. Yeşil binalar insanların doğayla bütünleşmesini sağlarken,
içinde yaşayan insanların sağlığını korumak, çalışanların verimini artırmak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve
çevresel tahribatı minimum düzeye indirmek amacıyla inşa edilirler. Ülkemizde son dönemlerde "Enerji Verimliliği Kanunu",
"Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" gibi bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi"
uygulaması başlamış olsa da henüz ulusal bir yeşil bina sertifika sistemi bulunmamaktadır. Dünya'da en çok kullanılan
sertifika sistemleri BREEAM ve LEED kullanılmakta, bu da çok gerçekçi sonuçlar vermemektedir. Bu çalışmada yeşil binalar
ile ilgili Türkiye'deki yasal durum, yapılan son çalışmalar ele alınmış ve ulusal bir sertifika sistemi gerekliliği ortaya
konmuştur.
Abstract – Green buildings, which are high-tech immovables that show regard to the effects of buildings on the environment
and human health, are those that provide waste water utilization using renewable energy sources, benefiting from day light,
having effective heat insulation, and producing self required energy. As well as green buildings provide the integration of
people with nature, they also are built with the aim of protecting the health of the people living in them, increasing the
productivity of the employees, using the natural resources efficiently and minimizing the environmental damage. Energy issue
is of great importance for energy dependent countries like Turkey. Some legislative regulations such as “Energy Efficiency
Law” and “Energy Performance Regulation of Buildings” have been made recently in our country. Although “Energy
Performance Certificate” for buildings has been put into practice, a national green building certification system is not available
yet. The most widely used certification systems in the world are BREEAM and LEED, which do not produce very realistic
results. In this study legal situation of green buildings in Turkey, recent studies conducted and a national certification system
requirements have been revealed.
Keywords – Sürdürülebilirlik, yeşil bina, yeşil bina sertifika sistemi, enerji verimliliği, LEED, BREEAM
İlk kez 1972 yılında Stockholm'de yapılan İnsan
Çevresi Konferansı sırasında kullanılan sürdürülebilirlik
kavramı, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu tarafından yayımlanan Ortak Geleceğimiz
(Our Common Future) olarak bilinen ve Bruntland
Raporu olarak da adlandırılan raporla günümüzde de
kullanılan tanımına kavuşmuştur. Bu tanıma göre
sürdürülebilirlik; “Bugünün gereksinim ve beklentilerini,
gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama
olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılamaktır.” olarak
literatürdeki yerini almıştır.
Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkması ve önem
kazanmasından sonra 1992 yılında gerçekleştirilen Rio
Zirvesi ile “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı dünyanın
gündemine oturmuştur. Çevre ve Kalkınma Raporu'na
göre Sürdürülebilir Kalkınma; çevreye uygun ekonominin
en temel koşuludur [6], [7]. Sürdürülebilir kalkınma temel
olarak güvenli, temiz bir çevrede yaşamayı sağlarken aynı
zamanda istikrarlı, insan sağlığına duyarlı, refah seviyesi
ve yaşam standartları yüksek olan çevreler oluşturmaya
çalışmaktadır [8], [9].
Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi, üçlü kar
hanesi olan ekonomik, ekolojik ve sosyal gelişmenin bir

I. SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
Dünyadaki nüfusun ve sanayileşmenin artması,
teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmeden dolayı doğal
kaynaklar ve enerji ihtiyacı artmış, bu durum yenilenebilir
enerji kaynaklarına olan talebi artırmıştır. Bu kapsamda
gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir ve sağlıklı bir
dünya bırakabilmek amacı ile insanoğlu sürdürülebilirlik
kavramına önem vermeye başlamıştır [1].
Sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınmanın doğa dengesiyle
yapılması gerektiğini savunan, çevresel değerlerin ve
doğal kaynakların savurgan bir şekilde değil daha akılcı
metotlarla, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve
faydaları da göz önünde bulundurularak kullanılması ve
aynı zamanda ekonomik gelişmenin sağlanmasını da
hedefleyen çevreci bir dünya görüşüdür [2], [3].
Sürdürülebilirlik yaşam kalitesini ve ekonomik verimliliği
artırırken, sosyal ve nesiller arası eşitliği sağlar. Çevre
kalitesini korur ve artırır, afet esnekliği ve etki azaltma
anlayışlarını birleştirir, karar üretme ve karar alma
süreçlerinde katılımcı ve uzlaşmacı bir yaklaşım sergiler
[4], [5].
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araya gelmesi ile mümkündür. Üçlü kar hanesi Şekil 1.'de
gösterilmiştir [10], [11], [12].

bina sertifika sistemleri nispeten daha yeni bir kavramdır.
Bina standartlarından farklı olarak [16]:





Çalışanların tasarım, inşa, restorasyon ve işletme
yönetimini daha sürdürülebilir bir şekilde
yapmasına yardım etmek için doğrulanabilir bir
metod ve çerçeve oluşturur,
Bir tasarım ya da işletmeyi performans hedefi
doğrultusunda belgelendirir,
Bir binada kullanılmakta olan tasarım ve işletme
sonuçları ve stratejilerini belgelendirir.

Dünyada öne çıkan sertifika sistemleri; İngiltere'de
BREEAM ve Amerika'da LEED sürdürülebilir bina
sertifikalandırma sistemleri dışında, Kanada'da geliştirilen
ancak kendisini uluslararası bir sistem olarak adlandıran
SBTOOL, Hong Kong'ta kullanılan HKBEAM ve
CEPAS, Avustralya'da kullanılan GREEN STAR,
Japonya'da kullanılan CASBEE gibi birçok yeşil bina
sertifika sistemi bulunmaktadır [17].
Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, gün geçtikçe daha da
önem kazanan ve dünya gündemindeki konulardan biridir.
Farklı ülkeler farklı sistemler oluşturarak ya da varolan
sistemleri kendi ülkesine uyarlamaya çalışarak sürece
dahil olmaya çalışmaktadır.

Şekil 1. Üçlü kar hanesi
İnsanoğlu çevreye geri dönüşü olmayan zararlar
vermiştir. Bu zararların ve tahribatın en aza indirgenmesi
ve daha koruyucu bir bilinç yaratılması için ortaya çıkan
sürdürülebilir kalkınma kavramı, ozon tabakası, su
kaynakları, biyoçeşitlilik, iklim ve yeryüzünün korunması
gibi pek çok konuyu da içine alan kompleks bir
kavramdır.
II. YEŞIL BINA VE YEŞIL BINA SERTIFIKA SISTEMLERI

A. Türkiye'de Yeşil Bina Kavramının Gelişimi
Türkiye'deki sürdürülebilirlik kavramı da diğer
ülkelerde olduğu gibi çevresel sorunlar ve enerji ihtiyacı
sonucu ortaya çıkmış ve 2008 yılından itibaren somut
uygulamalar başlamıştır. Avrupa Birliği'ne katılım süreci,
sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için önemli bir adım
olmuş, ancak sadece enerji odaklı düşünülmesi ve yasal
olarak bir kalıba sokulamaması süreci yavaşlatmıştır [18].
Ülkemizde henüz yeşil binalar ile ilgili yasal bir
düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle enerji
verimliliği ile ilgili düzenlemeler, yeşil bina sürecinde yol
gösterici olmaktadır. Enerji verimliliği; arzı güvence
eden, ulusal kaynaklara odaklı, düşük maliyetli, sera gazı
salınımı vb. problemlerle mücadeleyi esas alan ve çevre
dostu politikalarla ulusal stratejik hedefleri tanımlayan bir
kavramdır. Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin artması
ile birlikte enerji verimliliği de değer kazanmıştır. Bu
açıdan; bütün aşamalarda verimliliğinin artırılması, israfın
önlenmesi, gereksiz enerji kullanımının her sektörde
azaltılması ülkemizdeki enerji politikasının en önemli
bileşeni haline gelmiştir.

Tüm dünya genelinde doğal enerji kaynaklarının
azalması, ekolojik dengenin bozulması, küresel ısınma,
çevre kirliliği gibi sorunlar sonucunda ortaya çıkan
sürdürülebilirlik kavramı, gelecek nesillere daha
yaşanılabilir bir dünya bırakılması amacıyla çeşitli
alanlarda kendini göstermiş ve yeşil bina kavramının da
hayat bulmasına neden olmuştur.Yeşil binalar, binaların
çevre ve insan sağlığına etkilerini dikkate alan ileri
teknoloji taşınmazlardır. Yeşil binalar, yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanarak atık suların kullanılmasını
sağlayan, gün ışığından faydalanan, etkin ısı yalıtımı olan
ve binanın ihtiyacı olan enerjiyi kendisinin ürettiği
binalardır. Yeşil binaların başarılı olması için, binanın
konumu (binanın yönelişi), tasarımı, malzeme seçimi,
inşası, operasyonu, bakımı, nakli ve yeniden kullanma
kavramları daha dikkatle gerçekleştirilmelidir [13].
Sürdürülebilir
bina
kavramının
genelinden
özelleştirilmiş olan ve enerji etkin bina, yüksek
performanslı bina kavramları ile de aynı anlamda
kullanılan yeşil bina tanımı daha çok yapı etiketleme
metodu olarak kullanılmaktadır [14].
Sürdürülebilir mimari, daha fazla ekolojik, doğal
kaynaklar ve enerji açısından tasarruflu binalardan
oluşmaktadır. Binaların ekonomik, fonksiyonel ve teknik
özelliklerinin yanı sıra, estetiği, tasarım teknikleri ve
planlaması, konumu ve sosyo-kültürel ölçütleri de dikkate
alınmalıdır. Bu durum kesin prensiplere göre yeşil bina
yapımını imkansız hale getirir. Bazı inşaat projeleri bunu
çözümlemek için ayrı ayrı binalara uygun tasarımlar
yaparak farklı yaklaşımlar ile spesifik anlayışlara ihtiyaç
duymuştur [15].
Yeşil bina sertifika sistemleri, bina çalışanları ve
kullanıcıların arazi kullanımı, ulaşım, enerji ve su
verimliliği, iç mekan kalitesi ve diğer faktörler için
performans hedeflerinin karşılandığı tasarım ve bina
inşaatları yapımına bir çerçeve sağlamak için
tasarlanmıştır. Bina standartları ile kıyaslandığında yeşil

Enerji Verimliliği Kanunu
Enerji Verimliliği Kanunu 18 Nisan 2007'de kabul
edilmiş ve enerjide israfın önüne geçilmesi, maliyetlerin
azaltılması ve doğanın korunması maksadıyla enerji
kaynaklarının verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu
kapsamda, enerjinin her seviyede enerji verimliliğinin
artırılması ve desteklenmesi, toplumda farkındalığın
yaratılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından
faydalanmasına yönelik uygulanacak usül ve esasları
kapsamaktadır [19].
Kanunun ana hedefi; 2020 yılına kadar ülkemizdeki
enerji tüketimini %15 azaltmaktır. Bu maksatla
endüstride, yapılarda, ulaşımda ve enerji sektöründe
çeşitli tedbirler alınmış, aynı enerjiyle üretimin artması
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sağlanmış, enerjide dışa bağımlılık azaltılmış ve doğanın
korunması sağlanmıştır [20].
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
Bu belgenin amacı; somut adımlarla sonuca ulaştıracak
bir politika belirlenerek kurum ve kuruluşların hangi
sorumlulukları yerine getireceğini belirlemek, toplumu
oluşturan her unsurun katılımıyla sosyal bir yaklaşım ve
koordinasyon içinde hareket edilmesini sağlamaktır. Asıl
maksat, Türkiye'nin 2023 yılına kadar gayri safi yurt içi
hasıla başına tüketilen enerji miktarını 2011 yılı değerine
göre en az %20 azaltmaktır [21].
Belgede belirtilen stratejik amaçlar şunlardır [21]:








Enerji kullanımının ve kayıplarının azaltılması,
Yeşil binaları yaygınlaştırarak binalardan
kaynaklı karbon salınımlarının azaltılması,
Enerji performansı yüksek malzemelerin
kullanımının artırılması,
Elektriğin her aşamadaki verimliliğini arttırarak
enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını
azaltmak,
Ulusal çapta toplu taşıma kulanımının arttırılarak
karbondioksit salınımının ve yakıt kullanımının
azaltılması,
Kurum ve kuruluşlarda enerji performansının
arttırılması,
Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini
güçlendirmek, ileri teknoloji kullanımını ve
bilinçlendirme etkinliklerini artırmak, kamu
dışında finansman ortamları oluşturmaktır.

Şekil 2. Enerji kimlik belgesi [23]
Enerji kimlik belgesindeki bilgilere göre binanın enerji
performansı ve sera gazı emisyonu sınıfını belirlemek için
Bakanlık sunucuları üzerinden internet tabanlı olarak
çalışmakta olan BEP-TR isimli bir program
kullanılmaktadır.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Bu yönetmelikle, binalarda enerji ve enerji kaynaklarını
etkili ve verimli kullanma, israfı önlenme ve doğayı
korumaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir [22].
Binanın enerji kullanımını belirleyebilmek amacıyla iç ve
dış etkenlerin dahil edilebileceği hesaplama şekli
gösterilirken, binaların sınıflandırılması ve sürdürülebilir
kaynakların uygulanabilirliği, iklimlendirme sistemlerinin
kontrolü, karbondioksit salınımının sınırlandırılması,
binalarda enerji performans ölçütlerinin ve uygulama
esaslarının belirlenmesi ve doğanın korunması konularını
içerir [23]. Yönetmelik, Avrupa Birliği'nin (AB)
2002/91/EC sayılı Binaların Enerji Performansı Direktifi
ve 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği
Kanunu baz alınarak hazırlanmıştır [22].
Enerji Kimlik Belgesi, binanın minimum enerji
gereksinimi ve tüketiminin sınıflandırması, yalıtım
özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi
ile alakalı bilgileri barındıran belgedir. Bakanlık
tarafından belirlenen hesaplama tekniğine göre hazırlanan
belgenin geçerliliği düzenleme tarihinden itibaren 10
yıldır.

Şekil 3. Enerji kimlik belgesi alma süreci [23]
AB'nin 2010/31/EU sayılı direktifinde olduğu gibi
Türkiye'de de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
gereği Enerji Kimlik Belgesi uygulamasıyla sürdürülebilir
enerji
kaynaklarının
kullanımının
artırılması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda binanın yenilenebilir
enerji kaynağı kullanım performansı gösterilmekte olup,
oluşturulan veri tabanında binaların verilerine göre yıllık
yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı belirlenecektir.
İhtiyaç duyulan teşviklerin sağlanmasıyla 2023 yılına
kadar minimum 10.000.000 konutla beraber ticari ve
hizmet binalarının tamamında, yönerge standartlarında ısı
yalıtımı ve enerji verimliği sağlayan sistemlerin
bulunması amaçlanmıştır [23].
Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği
Bu yönetmeliğin amacı; binalar ve yerleşmelerin doğal
kaynakları ve enerjiyi verimli kullanması ve bu sayede
çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için
değerlendirme
ve
belgelendirme
sistemlerinin
oluşturulması, bu süreçte rol alacak kişilerin görev, nitelik
ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir. Bakanlık tarafından yayınlanacak
olan değerlendirme kılavuzuyla, binalar ile yerleşmelerin
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belgelendirilmesine ilişkin performans ölçütleri ve
bunların ağırlık yüzdeleri tayin edilir. Yeşil sertifika
almak isteğe bağlıdır. Sertifika almak isteyen kişiler yeşil
sertifika uzmanı aracılığıyla Bakanlıkça yetkilendirilen
değerlendirme kuruluşuna başvuru yapar. Değerlendirme
kuruluşu, yeşil sertifika değerlendirme puanlamasına gore
işlem tesis eder. Bina ve yerleşmelerin değerlendirilmesi
ve
sertifikalandırılması
işlemlerini
YeS-TR’de
gerçekleştirir [28].
Yeşil sertifika uzmanı;






dezavantaj yaratabilir [24]. Türkiye’nin dünya üzerindeki
konumu, iklimsel özellikleri, birbirinden farklı bölge
tipleri göz önünde bulundurulduğunda, ihtiyaçlara cevap
verebilen, sosyal, ekonomik, hukuki ve ekolojik nitelikte
ulusal bir sertifika geliştirilmesi kaçınılmazdır [17].
Türkiye kendi sertifika sistemini oluşturmak için dünya
üzerindeki popüler sistemleri incelemektedir. Ülkemizde
henüz yasal olarak geçerli bir sertifika sistemi
bulunmamaktadır. Farklı meslek disiplinlerinden pek çok
insanın katılımıyla ortak olarak oluşturulan iki farklı
sistem vardır. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
(ÇEDBİK), 2007 yılında yapı sektörünün sürdürülebilir
ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla
kurulmuştur. ÇEDBİK, LEED ve BREEAM sertifika
sistemlerini örnek alarak bir
sertifika sistemi
hazırlamıştır [25]. Bir diğer sertifika sistemi olan
Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar (SEEB-TR) ise,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)
bünyesinde çalışmalarına başlamıştır. Her iki sistem de
ülkemizin yöresel koşullarına uygun olacak şekilde yeni
bir sertifika sistemi oluşturmuştur. Sistemlerin uyguladığı
kriterler ve sertifika düzeyleri Çizelge 1.'de gösterilmiştir
[17].

Binanın veya yerleşmenin değerlendirme
kılavuzunda belirtilen kriterlere göre plan,
proje ve inşa süreçlerinde bina veya yerleşme
sahibi veya temsilcisine danışmanlık yapar.
Bina veya yerleşme ile ilgili bilgi ve belgeleri
değerlendirme kuruluşuna sunar.
Bina veya yerleşme sahibi veya temsilcisi
adına başvuru ile ilgili iş ve işlemleri takip
eder.
Değerlendirme kuruluşuna sunacağı bilgi ve
belgelerin doğruluğundan sorumludur.

Yeşil sertifika uzmanları, değerlendirme kuruluşları
bünyesinde görev yapmaları halinde, yeşil sertifika
değerlendirme
uzmanı
unvanını
alırlar
ve
değerlendirme
kuruluşu
tarafından YeSTR’ye tanımlanırlar. Yeşil sertifika değerlendirme
uzmanı, değerlendirme kuruluşunda görev aldığı sürece
yeşil sertifika uzmanı hizmeti veremez. Yeşil sertifika
değerlendirme uzmanı, bina veya yerleşme sahibi veya
temsilcisi adına başvuru yapan yeşil sertifika uzmanı
tarafından verilen dokümanları, değerlendirerek binanın
veya yerleşmenin yeşil bina veya yeşil yerleşme olma
koşullarını yerine getirip getirmediğine dair analizi ve
puanlamayı yapar. Yeşil sertifika değerlendirme
uzmanının değerlendirme yapacağı bina veya yerleşme
ile ilgili herhangi bir bağı olamaz [28].
Bu yönetmelikle birlikte Sürdürülebilir Yeşil Binalar
ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine
Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Çizelge 1. Türkiye'deki sertifikasyon çalışmaları

ÇEDBİK, çevresel problemlerin arttığı günümüzde,
olayı bütünüyle ele alan ve çevresel duyarlılıkla yapılan
bina ve yerleşimlerle daha sağlıklı yaşam ortamlarına
kavuşulacağı inancıyla hareket etmektedir. ÇEDBİK
Tüzüğünde derneğin amacı; sürdürülebilir yeşil bir çevre
oluşturmak için, çevre dostu malzemeler kullanan,
tasarımlarını bu doğrultuda yapan, ilgili kanun ve
yönetmeliklere uygun, çevre dostu yeşil bina kültürünün
oluşumunu, gelişimini ve yaygınlaşmasını teşvik eden ve
bir yeşil bina sertifika sistemi oluşturarak, var olan bina
ve yerleşimlerin dönüşümünü yapan ve yeni yapılacak
olan bina ve yerleşimlerin bu sertifika sistemi kriterleri
doğrultusunda yapılmasını teşvik amacıyla kurulmuştur
[29]. ÇEDBİK, ülkemize özel ulusal bir sertifika sistemi
oluşturma çalışmalarına devam etmektedir [26].
2012 yılından itibaren başlayan ve her yıl tekrarlanan
Yeşil Binalar Zirvesi, ülkemizde de yeşil binalar ile ilgili
farkındalığın başladığının bir göstergesidir. İlk zirvede
özellikle kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularına
yer verilmiş, yeşil binaların lüks olmaktan çıkıp bir
zorunluluk haline gelmeye başladığından bahsedilmiştir.
Zirve sonunda yayınlanan sonuç bildirgesi, kentsel
dönüşüm uygulamalarında ve özellikle gecekonduların

B. Türkiye'deki Sertifika Sistemi Çalışmaları
Şu an ülkemizde bulunan yeşil bina sayısı günden güne
artmakta ve ulusal bir sertifika sistemimiz olmadığından
dünyada en çok kabul gören sertifika sistemleri LEED ve
BREEAM uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu
sistemler
dünya
genelinde
aynı
kriterlerle
değerlendirildiğinden ve diğer ülkelerin özelliklerini
yansıtmadığından istenilen oranda başarılı olunamamıştır.
Ülkelerin gereklilikleri farklı olduğundan, kriterlere
verilen puanların da bu gereklilikler dikkate alınarak
düzenlenmesi gerekir. Örneğin, bazı ülkelerde enerji
korunumu öne çıkarken, bazısında su kaynaklarının
sürdürülebilirliğinin sağlanması önemsenebilir. LEED ve
BREEAM sistemlerinde referans gösterilen bazı
standartlar Türkiye'de uygulanabilir olmadığından, bu
konularda tecrübeli uygulayıcı bulmak zordur. Ayrıca
değerlendirme yapılabilmesi için proje dokümanlarının
İngilizce'ye çevrilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki
projelerin çizimleri ve teknik şartnameleri sadece Türkçe
olarak hazırlandığından bu durum iş anlamında bir
141

Erdede ve Bektaş, Türkiye İçin Yeşil Bina Sertifika Sistemi Gerekliliği, ISAS 2018-Winter, Samsun, Turkey

dönüştürülmesinde enerji verimliliği amacıyla yeşil bina
projeleri olarak tasarlanması gerektiği, bu yapılardan
durumu iyi olanların iyileştirilerek de kullanılabileceği
üzerinde durulmuştur. Yeşil binaların maliyetlerinin artık
geleneksel bina maliyetlerine yaklaştığı hatta bazen
eşdeğer olduğu, ülke ekonomisi açısından yeşil binaların
tarafından sağlanan tasarrufun önemli bir boyutta olduğu,
yeşil konut sertifikasının yasalarla desteklenmesi
gerektiği vurgulanmıştır [27].
2013 yılında ikincisi gerçekleştirilen 2. Uluslararası
Yeşil Binalar Zirvesi, yeşil dönüşüm temasını ele alarak
çevresel, ekonomik ve sosyolojik problemlerin çözüm
noktasını bu dönüşümlere bağlamıştır. Bu zirvede,
dönüşümde halk katılımının çok önemli olduğu, yeşil
binalarla elde edilecek tasarrufun daha da artırılması için
mevcut binalar üzerinden enerji verimliliğine ağırlık
verilmesi gerektiği vurgulanmıştır [27].
2014 yılında yapılan 3. Uluslararası Yeşil Binalar
Zirvesininde
alınan
kararlarda,
sürdürülebilirlik,
yaşanabilirlik ve benzeri kavramların hayata geçirilerek
anlam kazanacağı, kentsel dönüşüm sürecinde temel
kavram ve ilkelerin bunlar olması gerektiği,
sürdürülebilirlik kavramının ve yeşil dönüşümün
gerçekleşebilmesi için öncelikle insan davranışlarının
değiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır [27].
2016 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen Yeşil Binalar
Zirvesinde ana tema sürdürülebilir verimlilik ve bina
yönetimi olmuştur. Zirvede, enerji verimliliğinin
kaçınılmaz olduğu ve bu sayede elde edilecek tasarruf ve
avantajlardan bahsedilerek, özellikle kamu ayağında
enerji verimliliği performansının uygulanmasının zorunlu
olması gerektiği ele alınmıştır. Bina yönetiminin maliyet
konusunu çok etkilediği ve enerji tasarrufu için binalarda
yapılması gereken işlemlerin neler olduğu anlatılarak
binanın yaşamı boyunca tüm sahiplerinin bina yönetimini
benimsemesi ve sürdürülebilirliğin nesilden nesile
aktarılması gerektiği ortaya konmuştur.

yaptığı tasarruf sayesinde bu durumu amorti
edebilmektedir. Kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu
alanlarının toplu bir şekilde yıkılarak yenilenmesi, enerji
verimliliği açısından da daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu
sayede enerji tasarrufu sağlanırken yenilenebilir enerji
kullanımı da üst düzeyde olacaktır.
Ülkemiz yedi farklı coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Her
bölgenin kendine has iklim koşulları ve yaşam standartları
vardır. Bu bölgelerde yaşayan insanların farklı
gereklilikleri, malzeme ve teknikleri, yöresel farklılıkları
ve ihtiyaçları vardır. Örneğin; Karadeniz bölgesinde yağış
miktarı fazla olduğundan, yağmur suyu ile ilgili
gelebilecek artıların projeye dahil edilmesi gerekebilir.
Akdeniz bölgesinin güneş enerjisi potansiyelinin diğer
bölgelere oranla daha yüksek olduğu düşünülürse, buraya
yapılacak olan binaların güneş enerjisi boyutunun farklı
olması gerekebilir. Dolayısıyla oluşturulacak olan
sertifika sisteminde farklı bölgelerin de ekstra
özelliklerinin sisteme dahil edilmesi daha gerçekçi
sonuçlar sağlayacaktır.
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