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SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ  

 

 

Neşe LEBLEBİCİ 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı 

 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR 

 

Yeşil binaların proje geliştirme ve sertifikalandırma süreçlerinin incelenmesi amacıyla 

hazırlanan çalışmada, dünyada yaygın olarak kullanılan Enerji ve Çevresel Tasarımda 

Liderlik (LEED) değerlendirme sistemi irdelenerek, altın ve platin sertifika 

düzeylerinde derecelendirilmiş iki adet binanın tasarım, yapım ve kullanım süreçleri 

incelenmiştir. Ayrıca, sahip oldukları sertifika kategorilerinin kriterleri kapsamında 

incelenen binaların, yeşil bina olmalarından kaynaklanan farklılıklarının, inşaat ve 

işletme maliyetleri ile taşınmaz değeri açısından etkileri tartışılmıştır. 

 

Çalışma sonucunda; toplam inşaat maliyetleri üzerinden değerlendirildiğinde LEED 

yeşil bina sertifikalandırma sistemi nedeni ile meydana gelen ilave maliyetlerin, altın 

sertifikalı binada % 7,43 ve platin sertifikalı binada ise % 9,43 oranında olduğu ortaya 

konulmuştur. Yıllık enerji ve su tasarruflarına göre, altın sertifikalı binada % 31 ve 

platin sertifikalı binada ise % 40 oranında maliyet azalışı olduğu tespit edilmiştir. 

Değişen maliyetlerin toplam inşaat maliyetleri içindeki payının, altın sertifikalı binada 

% 0,84, platin sertifikalı binada ise % 1,31 olduğu belirlenmiştir. Platin sertifikalı 

binanın birim ilave maliyetlerinin, altın sertifikalı binaya göre 3,43 kat fazla olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer faydalar hesaba katılmadan, sadece işletme dönemindeki enerji 

ve su kullanımlarından elde edilen tasarrufların bugünkü değeri dikkate alındığında ve 

ilave yeşil maliyetler üzerinden değerlendirildiğinde, yıllık geri ödeme sürelerinin altın 

sertifikalı binada 0,41 ve platin sertifikalı binada ise 2,56 olduğu saptanmıştır. Yıllık 

enerji tasarruf miktarlarına göre hesaplandığında, LEED yeşil bina sertifikalandırma 

sisteminden kaynaklanan ilave yeşil değerin, altın sertifikalı binada 553 TL/m² ve platin 

sertifikalı binada 584 TL/m² olabileceği tahmin edilmiştir. 

 

2015, 169 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Yeşil bina, yenilenebilir enerji, proje geliştirme, yapım ve 

kullanım maliyetleri, sertifikalandırma sistemleri, taşınmaz değeri. 
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ABSTRACT 

 
Term Project 

 

INVESTIGATION OF THE PROJECT DEVELOPMENT AND CERTIFICATION 

PROCESS FOR THE GREEN BUILDINGS 

 

Neşe LEBLEBİCİ 

 

Ankara University 

Gradaute School of Natural And Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur  

 

In this study, two green buildings which are assessed at gold and platinum levels 

according to the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) rating system 

were examined. Project development, construction and operating costs of these green 

buildings have been analyzed in the scope of LEED certification system criteria. Also, 

effects of these costs on the real estate value have been discussed. 

 

As the result, 7,43% and 9,43% additional construction costs have been found for the 

gold and the platinum certified buildings respectively. According to the annual energy 

and water savings, it has been found that cost decrease is 31% for the gold certified 

building and that of the platinum certified building is 40%. For the gold certified 

building the percentage of soft costs in total construction costs has been determined as 

0.84% and this ratio was as 1.31% for the platinum certified building. The unit cost of 

the platinum certified building has been found to be 3.43 times more than that of the 

gold certified building. Even without adding other benefits, the payback period which is 

calculated by taking the present value of energy and water savings during the operating 

period and additional green costs into account has been determined 0,41 for the gold 

building and 2,56 for the platinum building. When calculated according to the annual 

energy savings amount, it was predicted that added green value caused by LEED could 

be 553 TL/m² for the gold certified building and that of 584 TL/m² for the platinum 

certified building. 

 

2015, 169 pages 

 

Key words: Green building, renewable energy, project development, construction and 

operating costs, certification systems, real estate value. 
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1. GİRİŞ 

 

Sınırlı olan ve giderek tükenen doğal kaynaklar ile insan yaşamının ihtiyaçları arasında 

denge kurulması hedefine yönelik önlemler, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla ortaya 

konulacak çözümleri de beraberinde gerektirmektedir. Dünya ekosistemi üzerinde 

giderek artan olumsuz etkilerin azaltılmasını ve giderilmesini amaçlayan çözümler, 

sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaşmasına 

yol açan ve gelişmesini sağlayan değişimleri gündeme getirmektedir. Bu noktadan 

hareketle, taşınmaz piyasasının önemli bir bölümünü oluşturan bina yapımı ile ilgili 

geliştirme alanlarında enerji etkin, sürdürülebilir, çevre dostu, ekolojik ve yeşil bina gibi 

değişik isimlerle adlandırılan yapıların gündeme geldiği ve önemi giderek artan bir 

şekilde çoğalmaya başladığı görülmektedir.  

 

Çevresel kirliliğin büyük bir kısmından binaların sorumlu olması, sürdürülebilir 

binaların önemini daha da artırmaktadır. Binaların tasarım aşamasından itibaren 

ömürleri boyunca çevreye verdikleri zararların günümüzde tehlikeli boyutlara ulaşması, 

az kaynak tüketen, konforlu, sağlıklı ve güvenilir, yüksek performanslı binaların 

yapımını zorunlu hale getirmektedir. Fosil tabanlı enerji kaynakları kullanımının 

azaltılmasını gerekli kılan, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve olumsuz çevresel 

etkiler gibi ekonomik ve çevresel faktörler de söz konusu zorunluluğu artıran unsurlar 

arasında yer almaktadır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin hız kazanması, yenilenebilir 

enerji sistemlerinin uygulanabilirliğinin artması, insanların artan konfor ihtiyaçları, 

yükselen çevre bilinçleri, gelişen sosyal sorumluluk anlayışları ve değişen yaşam 

biçimleri gibi faktörler de yüksek performanslı binaların yapımını teşvik eden 

unsurlardır. 

 

Yüksek nitelikleri nedeni ile farklı bir değerlendirme sisteminde ölçülmesi ihtiyacı 

sonucunda, yeşil binaların proje geliştirme süreçlerinden başlayarak yapım ve işletme 

süreçlerine kadar bütünleşik düşünce sistemi ve entegre katılımı gerektiren, sertifika 

sistemleri geliştirilmiştir. Söz konusu sistemlerin, yapıların çevre üzerindeki etkilerini, 

doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını ve yapılan uygulamalarla sağladıkları 
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enerji verimliliğini ortaya çıkarmada, ölçülebilir bir referans sağlaması 

hedeflenmektedir.  

 

İlk yatırım maliyetindeki artışa rağmen, işletim dönemi maliyetlerinin azalması ve 

piyasa değerlerinin artması, yeşil binaların en belirgin özelliği olarak öne çıkmaktadır. 

Üstün niteliklere sahip olan yeşil binaların, söz konusu özellikleri elde edebilmeleri için 

katlanılması gereken harcamalar miktarı, kullanım sürecinde sağlanan tasarruf miktarı 

ve sonuçta piyasada fark yaratan etkileri, yeşil bina yapılabilirlik çalışmaları 

kapsamında ortaya konulması beklenen en önemli konulardır. Bu nedenle, yeşil bina 

geliştirme ve sertifikalandırma süreçlerinin, binaların sürdürülebilirlik özellikleri ile 

maliyet ve değer ilişkisi açısından incelenmesi hedefi doğrultusunda hazırlanan bu 

çalışma kapsamında, yeşil binaların proje geliştirme, yapım ve kullanım maliyetleri, 

sertifikalandırma kriterleri ile birlikte irdelenmiş ve maliyetlerin taşınmaz değerleme 

açısından etkileri tartışılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı; yeşil binalarda proje 

geliştirme ve sertifikalandırma süreçlerinin planlama, tasarım, yapım ve kullanım 

maliyetleri açısından ele alınarak, taşınmaz değerine etkileri yönünden irdelenmesi ve 

örnek olay incelemeleri ile detaylı olarak tartışılması olarak belirlenmiştir.  

 

Beş ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, amaç, kapsam ve yöntem 

açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, konuyla ilgili önceki bilimsel çalışmaların 

kısa özetlerine yer verilmiş, yeşil bina kavramının gelişim süreci ile yeşil bina tanımı 

üzerinde durulmuş, yeşil binalar için maliyetin önemi irdelenmiş, Türkiye’de 

geliştirilmekte olan ulusal değerlendirme sistemlerine de değinilerek yeşil bina 

standartlarının ölçülmesinde kullanılan uluslararası ölçme ve değerlendirme sistemleri 

belirtilmiş, dünyada en çok kullanılan ve kabul gören sertifika sistemleri incelenmiş ve 

yeşil binaların değerlemesine ilişkin yaklaşımlar yeşil değer kavramı altında izah 

edilmiştir.  

 

Yapıların çevresel etkilerinin objektif ve somut olarak ortaya konmasında önemli bir 

rolü olan yeşil bina değerlendirme sistemleri ve sertifikalandırma süreçlerinin 

incelenmesi hedeflenerek, çalışmanın üçüncü bölümünde, dünyada uygulanan yeşil bina 

sertifikalandırma sistemleri kısaca belirtilmiştir.  İlk sertifika sistemi olması ve halen 
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dünyada yaygın olarak kullanılması nedeni ile Bina Araştırma Enstitüsü Çevresel 

Değerlendirme Metodu (BREEAM) üzerinde durulması hedeflenmiş ve sistemin 

özellikleri kısaca açıklanmıştır. Yeşil bina değerlendirme sistemleri içinde dünya lideri 

konumunda olan, Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik Standartları (LEED) 

değerlendirme sistemi ise, detaylı olarak ele alınmış ve tanıtılmıştır. Bu bölümde ayrıca, 

dünyadaki gelişmeler takip edilerek Türkiye’de son yıllarda binaların çevre üzerindeki 

olumsuz etkilerini önlemeye yönelik atılan adımlara da değinilerek, konu ile ilgili yasal 

düzenlemelere ve ulusal yeşil bina değerlendirme sistemi oluşturulması çabalarına yer 

verilmiş, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerce yapılan çalışmalar ortaya 

konulmuştur. 

 

Materyal ve yönteme yer verilen dördüncü bölümde, çalışmanın ana materyalinin, 

literatür verileri ile saha çalışması olarak örnek alınan LEED altın ve platin sertifikalı 

iki adet yeşil binadan elde edilen verilerden oluştuğu belirtilmiş ve veri toplama, alan 

etüt-analiz çalışmaları, bireysel görüşmeler ve gözleme dayalı örnek olay incelemesi 

gibi yöntemlerin kullanıldığı açıklanmıştır. Maliyetlerin analizinde karlılık oranı ve geri 

ödeme süresi gibi statik yöntemler kullanılmıştır. Taşınmaz değerine ilişkin tahminlerde 

bulunabilmek için, gelir indirgeme yöntemi ve maliyet yöntemi uygulanmıştır. 

 

Çalışmanın beşinci bölümünde, araştırma bulguları analiz edilmiştir. Bu kapsamda; 

Ankara İli Çankaya İlçesinde bulunan, LEED platin sertifikalı Türkiye Müteahhitler 

Birliği (TMB) Genel Merkez Binası ile Ankara İli Yenimahalle İlçesinde yer alan, 

LEED altın sertifikalı SİF İş Makinaları Bölge Müdürlüğü Binası, yeşil bina örnekleri 

olarak belirlenerek, söz konusu örnekler üzerinde detaylı araştırma yapılmıştır. Proje 

geliştirme ve LEED sertifikalandırma süreçleri açısından değerlendirmek amacıyla 

sistematik bir şekilde toplanan veriler, binaların planlama, tasarım, yapım ve kullanım 

süreçlerine ilişkin aşamalar için sınıflandırılarak ve taşınmaz değeri üzerindeki etkileri 

ile birlikte incelenerek, maliyetler yönünden ifade edilmiştir. Çalışma, ortaya konulan 

bütün bulgular kapsamında genel değerlendirmelere yer verilen altıncı bölümde, 

tartışma ve sonuçlar ile sona ermektedir. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Bu bölümde, çalışma konusu ile ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmalar araştırılarak, 

kısa özetlerine yer verilmiş, öne çıkan kavram ve tanımlar üzerinde durulmuştur.  

 

 2.1 Literatür Araştırması 

 

Çalışma sürecinde yapılan literatür araştırmasında; konuyla ilgili uzman yabancı ve 

yerli kurumların kaynaklarından yararlanılmış ve Türkiye’de yeşil binaların 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştiren organizasyonların 

kaynakları ile yeşil binalar konusunda yetkili danışmanların kişisel görüşleri dikkate 

alınmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan önceki bilimsel araştırmalardan ulaşılabilenlerin 

incelenmesi sonucunda, çoğunlukla yeşil binaların tasarım, yapım ve sertifikalandırma 

süreçlerine yönelik çalışmalar bulunduğu tespit edilmiş olup, taşınmaz değerleme 

açısından etkilerinin incelendiği yayınların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. 

 

Bu bölümde, konuyla ilgili olarak incelenen kaynaklar tarih sırasına göre özetlenmiştir. 

 

Syphers vd. (2003) tarafından hazırlanan “Managing the Cost of Green Buildings” adlı 

rapor, Kaliforniya’da yeni binaların LEED sertifika sistemi kriterleri doğrultusunda 

bütünleşik tasarım ve inşaat süreçleri ile inşa edilmesi amacına yönelik bir rehber 

niteliği taşımaktadır. Maliyet etkin sürdürülebilirlik hedeflerinin tanımlandığı raporda, 

yeşil bina projelerine maliyet açısından nasıl yaklaşılacağı konusu irdelenmektedir.  

 

Kats (2003) tarafından hazırlanan “The Costs and Financial Benefits of Green 

Buildings” adlı rapor, Kaliforniya’da geniş çaplı araştırmalara dayalı mevcut veriler 

kapsamında, yeşil binaların maliyetini net ve doğru olarak ortaya koyabilmek amacını 

taşımaktadır. Maliyet etkin binalar inşa etme kararları için kullanmak amacıyla faydalı, 

pratik ve analitik destek sağlamayı hedefleyen raporda, 33 adet LEED sertifikalı binada 

ömür boyu maliyet yaklaşımı ile maliyet ve fayda analizleri yapılmıştır. Standart 

binalara göre daha pahalıya mal olmaları ve özellikle gelişmiş teknolojiler ve daha 

yüksek LEED seviyeleri kapsamında maliyetlerinin daha da artmasına rağmen, yeşil 
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binaların önemli maliyet tasarrufları sağladıkları belirtilmektedir. Yeşil binaların 

mevcut değerinin bulunmasında, gelecekte sağlanacak faydaların net bugünkü değerinin 

hesaba katılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

 

Yılmaz (2006) tarafından hazırlanan “Akıllı Binalar ve Yenilenebilir Enerji” başlıklı 

bildiride, enerji etkin ve akıllı binalarda tasarım parametrelerinin rolü ele alınmış, 

yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en önemlisi olan güneş enerjisinin etkin 

kullanımı için, söz konusu parametrelerin doğru değerlerinin belirlenmesinde izlenmesi 

gereken yöntemlere örnekler üzerinden değinilmiş ve Türkiye’den örnek olarak İş 

Kuleleri enerji performansı açısından değerlendirilmiştir. 

  

Morris (2007) tarafından hazırlanan “What does green really cost” adlı makalede, yeşil 

bina maliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Yeşil binaların 

maliyeti ile ilgili soruların hepsine uyan tek bir cevabın olmadığı vurgulanarak, 

piyasadaki temel kanıtlardan açıkça anlaşıldığı üzere, sürdürülebilir tasarımın makul 

seviyelerinde ilave maliyetlerin çok az olduğu veya hiç olmadığı belirtilmektedir.  

 

Lorenz ve Lützkendorf (2008) tarafından hazırlanan “Next Generation Decision 

Support Instruments For The Property Industry-Understanding The Financial 

Implications of Sustainable Building” adlı makalede, orta ve uzun vadede taşınmaz ve 

inşaat sektörlerinde sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olduğu, ancak gerçekleşmesi 

için her iki sektörde de köklü değişiklikler yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu 

amaçla, ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel etkiler ile taşınmaz değeri arasındaki 

ilişkinin belirsizliğini kapatacak, yeni karar destek araçlarının geliştirilmesi ve 

uygulanmasına ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir.  

 

Sev ve Canbay (2009) tarafından hazırlanan “Dünya Genelinde Uygulanan Yeşil Bina 

Değerlendirme ve Sertifika Sistemleri” adlı makalede, yapıların çevresel etkilerinin 

objektif ve somut olarak ortaya konulmasında etkili olan yeşil bina değerlendirme 

sistemleri ve sertifikalandırma programlarının önemine değinilmektedir. Yeşil bina 

değerlendirme sistemlerinin, geliştirildikleri ülkelerin dışında ne derece etkin ve 
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gerçekçi uygulanabildiklerinin tartışma konusu olduğu belirtilerek, Türkiye’de 

sertifikalandırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiği ifade edilmektedir. 

 

Çelik (2009) tarafından hazırlanan “Yeşil Bina Sertifikası Sistemlerinin İncelenmesi 

Türkiye’de Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi” konulu yüksek lisans tezinin 

amacı, Türkiye’de kullanılacak bir yeşil bina değerlendirme sisteminin bölgesel, 

ekonomik ve sektörel koşullara adapte edilmesi gerekliliğinin ortaya konulması için, 

devlet destekli ve disiplinlerarası çalışmaların koordineli ve belirli bir altyapı 

çerçevesinde oluşturulması gerekliliğinin vurgulanmasıdır. Bu amaçla, ekolojik 

bilinçlenmenin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi incelenmiş, yeşil bina 

değerlendirme sistemlerinin oluşum süreci ortaya konulmuş, dünyada yaygın olarak 

kullanılan BREEAM ve LEED sertifika sistemleri ayrıntılı olarak ele alınarak, iki 

sistemin genel bir değerlendirmesi yapılmış ve Türkiye’de sürdürülebilir tasarım ve 

enerji verimliliği ile ilgili yasal çerçeve ve bağımsız çalışmalar incelenmiştir. Sonuç 

olarak, Türkiye’de uygulanabilecek bir yeşil bina değerlendirme sistemi ile ilgili 

öneriler ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Esin ve Yüksek (2009) tarafından hazırlanan “Çevre Dostu Ekolojik Yapılar” başlıklı 

makalede, yapıların çevre sorunlarına neden olan olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik, 

tasarımcılara katkıda bulunacak bilgi birikimi ve bilinç oluşturmak amacıyla, yapıları 

çevre dostu yapan ve onunla daha uyumlu hale getiren ekolojik tasarım yöntemleri ve 

bunlardan bazılarının uygulandığı iki adet ekolojik yapı örneği tanıtılmaktadır. 

 

Şenol (2009)’un “Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yeşil Binaların Sürdürülebilirlik 

Kriterleri Açısından İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezinde, gayrimenkul geliştirme 

sürecinde sürdürülebilirlik kavramının öneminin vurgulanması, sürdürülebilir yeşil bina 

kavramının geliştirme sürecine getirdiği farklılık ve yeniliklerin incelenmesi ve ticari bir 

mülk üzerinde yeşil bina geliştirme aşamasında ve sonrasındaki uygulamaların detaylı 

olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında örnek olarak ele alınan Meydan 

Alışveriş Merkezi, dünyada en çok kullanılan LEED ve BREAAM sertifikasyon 

sistemlerinin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Söz konusu kategoriler 

üzerinden yapılan genel değerlendirme sonuçları, projede uygulanan yeşil bina 
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özellikleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Niteliksel olarak yapılan değerlendirmede 

ise, yeşil bina geliştirme sürecindeki adımlar dikkate alınmıştır. Genel olarak her iki 

değerlendirmede de benzer sonuçlar elde edilmiştir..  

 

Aykal vd. (2009) tarafından “Sürdürülebilirlik Kapsamında Yenilenebilir ve Etkin 

Enerji Kullanımının Yapılarda Uygulanması” isimli makalede, yenilenebilir enerji 

kaynaklarını değerlendiren enerji mimarlığı ilkelerinin yapı tasarımında 

kullanılmasının, enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevreler oluşturmadaki önemi 

vurgulanmaktadır. Örnek olarak, Diyarbakır’da Avrupa Birliği (AB) Projesi 

kapsamında, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Dicle Üniversitesi ve çeşitli sivil 

toplum kuruluşlarının işbirliği ile yapılan Diyarbakır Güneş Evi Eğitim ve Uygulama 

Parkı incelenmiştir. Çalışmada, incelenen yapının yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanımı örneklenerek, söz konusu unsurların yapı tasarımlarında nasıl 

kullanılabileceği belirtilmiştir. Kullanılan sistemlerle kazanılan enerji miktarları 

verilerek, enerji tasarruf potansiyeli ortaya konulmuştur. Yapının aydınlatma, 

iklimlendirme ve diğer kullanım alanlarındaki enerji üretim ve tüketim değerleri 

belirlenmiş ve hesaplanmıştır. Böylece, benzer bir yapıda gereksinim duyulan enerji 

değerleriyle karşılaştırılarak, tasarruf potansiyeli belirlenmiştir. Ayrıca, sürdürülebilir 

çevre ve enerji verimliliği kapsamında tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken 

konular vurgulanarak, yapılacak yasal düzenlemelere yönelik öneriler sunulmuştur. 

 

Mutlu Danacı ve Gültekin (2009) tarafından hazırlanan “Yapılaşmada Güneş Enerjisi 

Kullanımı ve Estetik Çözümler” konulu bildiride, yenilenebilir enerji kaynaklarından 

güneş enerjisinin mimaride kullanımı hakkında bilgi verilerek, özellikle aktif güneş 

sistemlerinde estetik kaygılarla üretilmiş örneklere değinilmiştir.  

 

Popescu vd. (2009) tarafından hazırlanan “Methodology For Real Estate Appraisal of 

Green Value” adlı makalede, yeşil binaların değerlemesinde yeşil değer, satış 

karşılaştırma sürecinde olduğu gibi düşünülerek analiz edilmiş ve bir metodoloji önerisi 

yapılmıştır. Önerilen metodoloji çok basit olup, alışılagelmiş değerleme yöntemleri ile 

uyumludur. Metodolojinin özgünlüğü; kötü/iyi enerji verimliliğine bağlı olarak bina 

değerinin azalışı/artışı için boşa harcanan/tasarruf edilen enerjinin dikkate alınmasına 
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dayanmaktadır. Boşa harcanan/tasarruf edilen enerji, bir referans bina ile konu taşınmaz 

arasındaki enerji talebi farkı olarak kabul edilmektedir. 

 

Adomatis (2010) tarafından hazırlanan “Valuing High Performance Houses” konulu 

makalede, yeşil binaların değerlemesinde yeterli ve güvenilir bilgi ediniminin önemi 

vurgulanmaktadır. Değerleme süreci; belgeleme, yeşil bina özelliklerinin tanımlanması, 

emsallerin belirlenmesi, karşılaştırma unsurlarının tespiti ve prim katkılı değerin 

belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Prim katkılı değerin belirlenmesinde kullanılan 

teknikler ise, Home Energy Rating System (HERS) indekslerinin kullanılması, brüt kira 

çarpanları ile aylık enerji tasarruflarının çarpılması, maliyet değeri ve karşılaştırmalı 

satış analizi olarak belirtilmektedir. 

 

Akmalı Özçiftçi (2010) tarafından hazırlanan, “Ekolojik Binalarda Enerjinin Etkin 

Kullanılmasının İrdelenmesi” konulu yüksek lisans tezinde, enerjinin yapılarda etkin 

kullanılabilmesi için geliştirilen sistemler ve ekolojik bina niteliğini kazanmış binaların 

enerjiyi etkin kullanma yöntemleri tartışılmaktadır. Çalışmada, dünyada ve Türkiye’deki 

enerji etkin binalar karşılaştırmalı olarak irdelenerek, enerjiyi ne şekilde korudukları 

ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Sonuç olarak, mimari bir proje üreterek hem doğaya, hem 

de insan hayatına önemli bir etkisi olan mimarların, öncelikle ekolojik binanın ne 

olduğunu ve nasıl uygulanabileceğini öğrenip, projelerine uygulamaları önerilmiş ve 

ekolojik değerleri binaya uygularken, konfor koşullarını sağlayacak olan yenilenebilir 

ve yenilenemeyen enerji kaynaklarından faydalanmalarının zorunlu olduğu 

vurgulanmıştır. 

 

Bienert vd. (2010) tarafından hazırlanan ve Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet 

Kurumu (RICS) ile Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE) tarafından 

desteklenen “Improving the Market Impact of Energy Certification (IMMOVALUE)” 

adlı kapsamlı proje, enerji sertifikalarının piyasa etkilerini artırması amacına yönelik 

olarak hazırlanmıştır. Enerji verimliliğinin gayrimenkul değerleme uygulamalarına dahil 

edilmesi kapsamında ömür boyu maliyet analizinin devreye girmesi ana fikrinden 

hareketle hazırlanan proje, yirmi bir ayda tamamlanmıştır. Projede, mevcut değerleme 

yaklaşımlarının uyarlanmasıyla ortaya konulan yeni yaklaşımlar, pilot proje 
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değerlemeleriyle kontrol edilmiştir. İncelemeye alınan 15 adet örnek üzerinde 

uygulanan yaklaşımlar sonucunda, enerji performansı yüksek ve sürdürülebilir 

gayrimenkullerde % 5 - 10 oranında değer artışı olabileceği hesaplanmıştır. Değer 

artışlarının, piyasanın enerji verimliliğine ve sürdürülebilirliğe duyarlılığına göre 

değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Piyasa etkisini belirlemek üzere bir skorlama 

modelinin uygulanması önerilerek, piyasadaki referans bina ile değerlenen bina 

arasındaki ek maliyetin, piyasa farkındalığının sayısallaştırılması olarak görülebilecek 

bir katsayı ile çarpılarak ağırlıklandırılması sağlanmıştır. “Piyasa Düzeltme Oranı”
1
 

olarak adlandırılan ve yüzde üzerinden bir düzeltme etmeni hesaplanarak bulunan söz 

konusu katsayı; fiyat esnekliği, piyasa koşulları ve tüketicilerin farkındalığı gibi 

özelliklerin değerlendirilmesi yoluyla piyasanın ilgisinin ve ödeme istekliliğinin sayısal 

olarak tanımlanmasına olanak vermektedir. Piyasa düzeltme oranına ilaveten, ortalama 

bir düzeltme değişkeninin de hesaba katılması gerekmektedir. Makul bir taşınmaz 

piyasasında “Ortalama Düzeltme Değişkeni”
2
 olarak hesaba katılan değerin, yalnızca 

enerji tüketimine yönelik olarak ele alındığında, en çok “Enerji Maliyeti Tasarruf 

Potansiyeli Oranı”
3
 kadar olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, değerleme uzmanı 

tarafından yapılan tahminin gerçekleşme olasılığına ilişkin olarak,  “Değerleme Tahmin 

Düzeltmesi”
4
 olarak adlandırılan bir düzeltme etmeninin daha ilave edilmesi 

önerilmektedir. Sonuç olarak, konu taşınmaz için piyasa kirasının düzeltilme 

gereksinimi derecesini belirleyen ve “Ağırlıklandırılmış Düzeltme Faktörü”
5
 olarak 

adlandırılan oranın; piyasa düzeltme oranı, enerji maliyeti tasarruf oranı ve değerleme 

tahmin düzeltmesi oranının çarpılması ile hesaplanabileceği ifade edilmektedir. 

Önerilen metodoloji ile piyasa eğilimleri de hesaba katılarak, enerji tasarruf potansiyeli 

maliyetinin, enerji etkinliği ile oluşan ilave değerin hesaplanmasında ana unsur olarak 

ele alınması sağlanmaktadır. 

                                                           
1
 Kısaca MAR olarak adlandırılan “Market Adjustment Rate” uygulanan enerji performansı için harcama 

yapmaya isteklilik ile bağlantılıdır. MAR katsayısı % 0 - % 25 aralığında enerji verimliliği için düşük 

farkındalığı, % 25 - % 75 aralığında orta düzeyde farkındalığı ve % 75 - % 100 aralığında ise yüksek 

farkındalığı temsil etmektedir (Bienert vd. 2010) (Ünsal 2011). 
2
 “Avarage Adjustment Parameter” olarak adlandırılan değişken, AAP olarak kısaltılmaktadır (Bienert vd. 

2010). 
3
 ECSP olarak kısaltılan “Energy Cost Saving Potential”, referans binaya göre belirlenen yıllık enerji 

tasarruf maliyetinin, yıllık piyasa kirasına bölünmesi ile bulunmaktadır (Bienert vd. 2010). 
4
 Kısaca VEA olarak adlandırılan “Valuation Estimation Adjustment”, değerleme uzmanının tahminin 

doğruluğuna yönelik bir düzeltme değişkenidir (Bienert vd. 2010). 
5
 Weighted Adjustment Factor (WAF)” olarak adlandırılan değer, değerleme değişkeni düzeltmesinin 

sayısal olarak ifade edilmesini sağlamaktadır (Bienert vd. 2010). 
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Türker (2010), “Yeşil Bina Derecelendirme Sistemleri: Türkiye Üzerine 

Değerlendirmeler ve Erzurum Alışveriş Merkezi Örneği - Türkiye’nin ilk BREEAM 

Sertifikalı Yeşil Binası” adlı yüksek lisans tezinin amacını, yeşil binalara ilişkin olarak 

farkındalık ve bilginin arttırılması ile birlikte, Türkiye için oluşturulması önerilen ulusal 

bir yeşil bina derecelendirme sisteminin ilk adımları hususunda yardımcı genel çıkarım 

ve yönlendirmeler oluşturmak ve dünyadaki yeşil bina derecelendirme sistemlerinin 

analizini yapmak olarak belirlemiştir. Bu amaçla, dünya genelinde yaygın kullanılan iki 

sistem olan LEED ve BREEAM üzerine yoğunlaşılarak, Türkiye’nin ilk BREEAM 

sertifikalı yeşil binası olan Erzurum Alışveriş Merkezi örneği üzerinde çalışılmış, 

sürdürülebilirlik kriterlerinin tanımlanması ve karşılaştırılması yapılmış ve 

gerçekleştirilmesi gereken çalışmalara yönelik genel yöntem ve gereklilikler ortaya 

konulmuştur. 

 

Yaman (2012) tarafından hazırlanan “Yeşil Binalarda Maliyet ve Fayda” adlı 

makalede, yeşil bina maliyetleri hakkında yatırımcının kararlarını kolaylaştırıcı doğru 

analizler yapılması gerektiği belirtilerek, maliyet hesabında dikkate alınacak yatırım 

kalemlerinin neler olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

 

Sert (2010) tarafından hazırlanan “Bina Yaşam Döngüsünde Enerji Analizi ve Yeşil 

Binalar” konulu yüksek lisans tezinde, enerji kaynaklarının çevresel etki 

değerlendirmeleri, enerji rezervlerinin mevcut ve gelecekteki durumu, enerji güvenliği, 

Türkiye’nin enerji politikası ve vizyonu, Türkiye ve dünyada yenilenebilir enerji 

sistemleri ve teşvikler, enerji tasarruf sistemleri ve potansiyeli, sürdürülebilir binalar ve 

sertifikalandırma sistemleri, yaşam döngüsü değerlendirme sistemi, ömür boyu maliyet 

analizi, enerji simülasyon yazılımlarının kısıtları, avantaj ve dezavantajları incelenmiş 

ve literatür araştırması yapılmıştır. Fotovoltaik (PV) sistemlerinin ilk yatırım 

maliyetinin yüksek, ancak ömür boyu maliyetinin konvansiyonel enerji kaynaklarıyla 

rekabet edebilir olduğu ve teşvik sistemleri olmadığı ya da yetersiz olduğu sürece PV 

sistemlerin yapılabilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Yılmaz vd. (2010) tarafından hazırlanan “Yüksek Performanslı Yeşil Binalarda 

Bütünleşik Tasarım Sistemi” konulu bildiride, sürdürülebilir bina kavramı ve 
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kriterlerinden bahsedilerek, bütünleşik tasarım süreci kavramı ele alınmış ve sistemin 

yapısı, parametreleri, tasarım aşamaları ve proje katılımcılarıyla ilişkileri incelenmiştir. 

Türkiye’den örnek alınan ve tasarım süreci tamamlanmış bir yeşil bina projesi, 

bütünleşik tasarım sistemi ölçüleri doğrultusunda bir alan çalışması olarak sunulmuştur. 

Sonuç olarak, Türkiye’de yeşil bina anlayışıyla oluşturulan projelerin, belirlenen zaman, 

maliyet ve yeşil bina hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde tamamlanabilmesi için, 

bütünleşik tasarım sistemine gereksinim duyulduğu belirtilmiştir. 

 

Çakmanus vd. (2010) tarafından hazırlanan “Yüksek Performanslı Sürdürülebilir 

Binalara İlişkin Bir Değerlendirme” isimli makalede, yüksek performanslı 

sürdürülebilir binaların tasarım, inşaat ve işletme süreçleri ele alınarak, söz konusu 

binaların sayılarının artmasına neden olan etmenler üzerinde durulmaktadır. 

Sürdürülebilir binaların enerji performanslarının artırılması için yapılan ilave 

maliyetlerin % 10’u geçmediği, hatta geleneksel binalarla aynı olabildiği ifade 

edilmektedir. 

 

Topçu (2010) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sertifikalı Yeşil Bina Uygulamasının 

Örnek Bir Bina Üzerinde İrdelenmesi” konulu yüksek lisans tezi, yeşil binaların 

önemine dikkat çekerek, yeşil bina sertifika sistemlerini tanıtmak ve Türkiye’de 

uygulanabilecek, olası bir yeşil bina değerlendirme sistemine yönelik çalışmalara temel 

oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Dünyada yaygın kullanılan sertifika sistemleri olan 

LEED ve BREEAM sistemlerinin işleyişi ve değerlendirme standartlarının detaylı 

olarak incelendiği çalışmada, Gebze Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki LEED 

sertifikalı bir fabrika binası örnek alınarak, irdelenmiştir. Türkiye’de henüz başlangıç 

aşamasında olan yeşil bina uygulamalarının, tam yerleşmemiş ve yeni gelişmekte 

olduğu vurgulanarak, konu ile ilgili hukuki, teknik ve pratik anlamda özellik taşıyan 

hususlar ile Türkiye’nin deprem koşulları, iş yapış şekli gibi kendine özgü olan 

şartlarının da göz önünde bulundurulması ve sağlam bir altyapı oluşturulması yoluyla, 

söz konusu uygulamaların kolaylaşacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Runde ve Thoyre (2010) tarafından yapılan “İntegrating Sustainability and Green 

Building into the Appraisal Process” adlı çalışmada, yeşil binaların ve sürdürülebilirlik 
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etkisinin gayrimenkul değerleme ile ilişkisi incelenerek, değerleme uzmanları tarafından 

yeşil binalar ile kahverengi binaların değerlemesinde kullanılması amacıyla üç aşamalı 

bir sürdürülebilir değerleme modeli oluşturulmuştur. Yeşil binaların değerlemesinin 

normal bir değerleme işleminden çok farklı olmadığı, sadece uzun vadeli bir yaklaşım 

ve ileriye dönük, yeni bir bakış açısı ile yapılacak araştırma ve analiz sonucunda kanıya 

varmayı gerektirdiği belirtilerek, karşılaştırma için sürdürülebilirlik risklerinin 

kapitalizasyon oranını belirlemede kullanılabileceği ortaya konulmuştur. Yeşil binaların 

daha düşük sürdürülebilirlik riskine maruz kalmaya eğilim göstermesi nedeni ile söz 

konusu etkinin, kapitalizasyon oranının düşürülmesi yoluyla dikkate alınabileceği ifade 

edilmiştir. Belirlenen model, her gayrimenkul tipine ve her piyasaya uygulanabilir olup, 

zamana duyarlı değildir. Birinci adımda, sürdürülebilirliğin piyasa tarafından algılanışı 

değerlendirilerek, piyasanın sürdürülebilirliğe odaklı olup olmadığı tespit edilmektedir. 

İkinci adım, konu gayrimenkulün sınıflandırılmasıdır. Üçüncü adım ise zaman içinde 

kontroldür. 

 

Aldrich (2011) tarafından yapılan “A Whole Systems Approach: Integrated Building 

Design” adlı çalışmada, işletme maliyetlerinin azalmasına yol açması nedeni ile inşaat 

sektörünü etkileyen yeşil dalganın, gelip geçici bir moda olmadığı vurgulanarak, yeşil 

binalar için bütünleşik tasarım sürecinin önemine değinilmektedir. Geleneksel tasarım 

sürecinden farklı olarak, bütünleşik tasarım sürecinde, ortak çalışma ile etkili kılınan 

çözümlere ulaşıldığı vurgulanmaktadır. 

 

Tiger vd. (2011) tarafından hazırlanan “Encouraging the Value of Energy Efficiency in 

Residential Property Transactions” adlı raporda, yerel yönetimlerin enerji verimliliği 

konusunda artan ilgileri ve destekleyici uygulamaları kapsamında, yerel yönetim 

girişimlerinin konutlara yönelik uygulamalarına yer verilmektedir. 

 

Kobaş (2011) tarafından “Oluşturulmakta Olan Türk Yeşil Bina Değerlendirme 

Sisteminin Malzeme Kategorisi İçin BREEAM ve LEED Örneklerinin İncelenmesi” 

konulu yüksek lisans tezinde, henüz oluşturulma aşamasında olan yerel değerlendirme 

sisteminin malzeme kategorisinde ele alınması gereken konularının belirlenmesi, söz 

konusu konuların puanlamaya tabi tutulabilmesi için referans gösterilecek mevcut yasal 
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dokümanların incelenmesi ve eksik dokümanlara dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. 

Özellikle malzeme konusunun seçilme sebebi, yapı malzemelerinin binanın yaşam 

döngüsüne, hatta binanın inşa edilmesinden önceki zaman periyodlarına yayılan bir 

çevresel etki yaratması olarak belirtilmiştir. BREEAM ve LEED sistemlerinin kaynak 

olarak kullanıldığı çalışmada, her iki sistemin malzeme kategorileri altında yer alan 

kredilerin yanı sıra, yapı malzemeleriyle ilişkili olduğu düşünülen, ama farklı 

kategorilerde bulunan diğer kriterler de incelenmiştir. Yapılan çalışma, yalnızca 

BREEAM’in Türkiye için adapte edilmesinin sürdürülebilir binalarda kapsamlı bir 

malzeme değerlendirmesi için yeterli olmayacağını, konuyla ilgili yapılmış başka 

bilimsel çalışmaların ve diğer sertifika sistemi örneklerinin de incelenmesi gerektiğini 

göstermektedir. İncelenen her iki sistemin güçlü ve zayıf yanları belirtilerek, BREEAM 

adaptasyonu ile sınırlı kalındığı takdirde, Türk yeşil bina değerlendirme sisteminin 

malzeme kategorisinde oluşacak eksikliklere değinilmiş ve mevcut yasal altyapı da göz 

önünde bulundurularak, konuyla ilgili alınabilecek önlemler sıralanmıştır.  

 

Erten ve Yılmaz (2011) tarafından sunulan “LEED ve BREEAM Sertifikalarında Enerji 

Performans Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması” konulu bildiride, en yaygın 

kullanılan çevresel değerlendirme sistemleri olan LEED ve BREEAM özetlenerek, söz 

konusu sistemler, yaklaşımları, değerlendirme yöntemleri, kapsamları, performans 

ölçütleri ve enerji performans sınıflandırma skalaları açısından karşılaştırılmaktadır. 

Ayrıca, enerji verimliliği önlemlerinin konfor koşullarına etkilerinin kontrol edilmesinin 

önemi açıklanmakta ve enerji performansı belirlemede bina parametrelerinin yeterli 

duyarlılıkta alınmaması durumunun sonuçları ne ölçüde değiştirebileceği, örnek bir alan 

çalışması ile irdelenmektedir. 

 

Akca (2011)’ tarafından hazırlanan “LEED Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi 

Ölçütlerinin Tasarım Ölçekleri, Kavramsal Kademelenme ve Kaynak Kullanımı 

Düzeyinde Tutarlılığının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma” konulu yüksek lisans 

tezinin amacı, LEED’in geliştirilen ölçütlerinin, tasarımın farklı ölçekleri, kavramsal 

yapısı ve kaynak kullanımı düzeylerinde değerlendirilmesi ve söz konusu düzeylerle 

ilişkisinin tutarlılığının ölçülmesi olarak belirlenmiştir. Tasarım ölçekleri, kavramsal 

kademelenme, kaynak kullanımı ve sistemler düzeylerinde değerlendirilen LEED 
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ölçütlerinin, söz konusu düzeylerle ilişkisinin tutarlılığını ölçmek için, yeşil bina 

değerlendirme anketi yapılmıştır. Sonuç olarak, toplumsal ve ekonomik faktörlerin 

yerellikle ilişkisi vurgulanmış, LEED ölçütlerinin öngörülen düzeyler dışında farklı 

düzeyler açısından da incelenebileceği önerilmiştir. 

 

Tamer Bayazıt vd. (2011) tarafından hazırlanan “Yeşil Bina Sertifikasyonunda Akustik 

Performansın Değerlendirilmesi” konulu bildiride, akustik sistemlerin, binaların iç 

mekan kalitesini belirleyen unsurlardan biri olarak, kullanıcıların performansını ve 

üretkenliğini birebir etkilediği için, özellikle önem kazandığı belirtilmektedir. Sertifika 

sistemlerinde, akustik konusunun daha ağırlıklı olarak ele alınması gerektiği belirtilerek, 

akustiğin konfora etkisinin önemi değerlendirilmekte ve kredilendirmede daha fazla 

puan verilmesi önerilmektedir. 

 

Çetiner ve Metin (2011)’e ait “Enerji Etkin Konut Yenilemelerinde Enerji Tüketimi ve 

Yaşam Dönemi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği” başlıklı bildiride, 

İstanbul’daki mevcut konut stokunun enerji etkin iyileştirilmesi için öngörülen 

uygulamalar kapsamında, enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyetleri 

değerlendirilmektedir. 

 

Yeşil elementlerin gayrimenkul projeleri geliştirme sürecine uygulanmasının, maliyet 

ve karşılaşılan zorluklar açısından değerlendirilmesinin yapıldığı çalışma, “Green 

Property Development Practice in China: Costs and Barriers” başlıklı bildiri ile Zhang 

vd. (2011) tarafından hazırlanmıştır. Üç örnek olay incelemesinin yapıldığı ve “yeşil 

teknolojiler gayrimenkul projelerine ilave maliyet getirecek mi” sorusunun cevabının 

irdelendiği çalışmada, duvar yalıtımı, düşük enerji tüketimli pencereler ve güneş enerjili 

ısıtma gereçleri gibi pasif tasarım stratejilerinin, güneş kollektörleri veya ısı pompası 

teknolojileri gibi aktif tasarım stratejilerine göre daha ucuz olduğu tespit edilmiştir. Üç 

değişik tip yeşil binanın ilave maliyetlerinin analizi ile Çin’de temel engel olarak tespit 

edilen yüksek maliyetlerin, geniş kapsamlı yeşil teknoloji uygulamalarını kısıtladığı 

ortaya konulmuş ve yeşil strateji planının, bir gayrimenkul projesinin 

sürdürülebilirliğini artırmak için, daha fazla sistematik yeşil stratejilerin kullanımını bir 

araç olarak sağlaması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların, 
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sürdürülebilirlik gündemi doğrultusunda gayrimenkul geliştirme projeleri için rehberlik 

yapacak kıymetli bir kaynak olacağı ve düşük karbonlu gayrimenkul geliştirme 

projelerinde ve paydaşların yaklaşımında tavır belirleyici rol alacağı ifade edilmektedir. 

 

Ünsal (2011) tarafından hazırlanan “Enerji Etkin Tasarımın Gayrimenkul Değerleme 

Açısından İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde, mevcut gayrimenkul değerleme 

yaklaşımlarının, enerjiyi etkin kullanan bir gayrimenkulün değerinin bulunmasında, 

yeterli olup olmadığının saptanması ve konuya yönelik çözüm önerilerinin sunulması 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla, İzmir’de hava kaynaklı ısı pompasına sahip bir apartman 

dairesi için yapılan değerlemede, piyasanın sürdürülebilir odaklı olduğu kabulü ile 

enerji maliyetinin piyasa değerine % 2,70 oranında etki edebildiği ortaya konulmuştur. 

Ayrıca, enerji tüketiminin gayrimenkul değerlemede dikkate alınmasının, çevresel 

sorunların azaltılmasının yanı sıra, ekonomik kazanca da katkı sağlayacağı 

vurgulanmıştır. 

 

Fuerst ve McAllister (2011) tarafından hazırlanan “Green Noise or Green Value? 

Measuring the Effects Environmental Certification on Office Values” adlı çalışmada, 

ticari taşınmazlar üzerinde çevresel sertifikalandırmanın fiyat etkileri incelenmiştir. 

ABD’de ticari taşınmaz piyasa verileri kullanılarak, sertifikalandırmanın rant ve fiyat 

etkisi hedonik analiz ile belirlenmiştir. Bulunan sonuçlar, aynı alt piyasadaki binalar 

karşılaştırıldığında, sertifikalı binaların hem satış, hem de kira primi sağladığını ortaya 

koymaktadır. Hedonik regresyon analizi sonuçlarına göre, LEED sertifikalandırma 

sistemi ile değerlendirilmiş binalarda kira priminin yaklaşık olarak % 5 ve Energy Star 

sertifikalandırma sistemi ile değerlendirilmiş binalarda ise yaklaşık % 4 olduğu, satış 

fiyatları için primlerin ise sırayla % 25 ve % 26 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Erkinay (2012), tarafından hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar 

Enerjisinin Binalarda Kullanımı Üzerine Bir İnceleme” konulu yüksek lisans tezinde, 

binalarda kullanılan rüzgar enerjisinin gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’deki mevcut 

durumunun değerlendirilmesi amaçlanarak, veri toplama çalışması metodu ile literatür 

araştırması ve karşılıklı görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler tablo ve grafiklerle 

analiz edilmiştir. Binalarda rüzgar enerjisinden aktif ve pasif yararlanma prensipleri 
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açıklanmış, yurt dışında rüzgar enerjisi kullanan yapılar örneklerle değerlendirilmiş ve 

ülkelerin kurulu rüzgar güçleri grafiklerle anlatılmıştır. Türkiye’de rüzgar enerjisi 

potansiyeli, kurulu gücü ve mevcut rüzgar santralleri belirtilerek, bina-rüzgar enerjisi 

ilişkisinde henüz istenilen düzeye gelinemediği değerlendirilmiş ve rüzgar enerjisi 

uygulama alanlarının ağırlıklı olarak rüzgar çiftlikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Candemir vd. (2012) tarafından hazırlanan “İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik” adlı 

raporda, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, Türkiye inşaat sektöründe de bir değişim 

yaşandığı belirtilerek, yapılacak binaların çevre dostu, daha az enerji tüketen ve daha az 

CO₂ üreten olmasının yanında, binada kullanılan malzemelerin de sürdürülebilir 

nitelikte olması gereği üzerinde durulmuştur.  

 

Görgün (2012) tarafından hazırlanan “Enerji Verimli Yeşil Bina Sertifikasyonunda Yol 

Haritasının Belirlenmesi İçin LEED ve BREEAM Örneklerinin İncelenmesi” konulu 

yüksek lisans tezinde, enerji verimliliği kapsamında yerel bir değerlendirme sistemi 

oluşturulması için, ele alınması gereken konuların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda, LEED ve BREEAM yeşil bina değerlendirme sistemlerinin kriterleri ve söz 

konusu kriterlerin yerine getirilebilmesi için gereken normlardan faydalanılmıştır. Söz 

konusu sertifika sistemlerindeki enerji kategorisinin yanı sıra, enerji verimliliği ile ilgili 

bütün kriterler ele alınmış ve söz konusu kriterlerin referans aldığı norm ve standartlar, 

literatür çalışması ile ortaya konulmuştur. Türkiye’deki enerji verimliliği uygulamaları 

açısından LEED ve BREEAM sertifikalı örnekler incelenmiş ve yasal düzenlemeler 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, BREEAM’in Avrupa normlarını baz alan bir sistem 

olması nedeni ile Türkiye için LEED sertifikasyon sisteminden daha uygun gibi 

gözükmesine rağmen, aynen uygulanmasının mümkün olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, 

Türkiye’de enerji verimliliği ile ilgili bir değerlendirme ölçütünün oluşturulabilmesi 

için, öncelikle altyapısal eksikliklerin tamamlanması önerilmiştir. 

 

Şimşek (2012) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Bina Olma 

Kriterleri: Kağıthane Ofispark Projesi Örneği” adlı yüksek lisans tezinde, gayrimenkul 

geliştirme sürecinde öne çıkan sürdürülebilir yeşil bina kriterleri incelenmiş ve yeşil 

bina geliştirme aşamasında değişkenlik gösteren unsurlar ile maliyet farkları 



17 
 

değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, yeşil binalar kavramsal olarak tanımlanmış, 

bir binanın yeşil olması için gerekli olan ana kriterleri ortaya koyan literatür araştırması 

yapılmış ve örnek alınan Kağıthane Ofispark Projesinin yeşil ve geleneksel bina olarak 

geliştirildiği varsayımından yola çıkılarak, yeşil bina kriterleri incelenmiştir. Sonuç 

olarak, Türkiye’deki yeşil binaların özellikleri belirlenmiş ve Türkiye’nin yeşil bina 

algısında sahip olduğu eksikliklerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Kağıthane 

Ofispark Projesinin geleneksel bina olarak inşa edilmesi durumundaki net proje 

değerinin, 6 yıllık projeksiyon sonucunda 44.961.020 $ ve yeşil bina olarak inşa 

edilmesi durumunda ise 53.501.449 $ olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle, 

başlangıçta geleneksel bir binaya göre % 8 daha yüksek maliyetle inşa edildiği 

varsayılan projenin, yeşil bina olarak inşa edildiğinde, altı yıl sonunda % 18 oranında 

daha değerli bir proje haline geldiği belirlenmiştir. 

 

Anbarcı vd. (2012) tarafından sunulan “Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ile 

Türkiye’deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması” adlı bildiride, geleneksel bina yapım 

teknolojisi ile üretilen binaların olumsuz etkilerine değinilerek, inşaat sektörünün 

sebebiyet verdiği söz konusu etkileri azaltabilmek için, doğayla uyumlu, sürdürebilir, 

çevre dostu, doğal kaynakları verimli kullanabilen yapılar tasarlanması arayışında, yeşil 

bina kavramının geliştirildiği ve yenilikçi çözümler üretme yoluna yönelindiği 

vurgulanmıştır. Dünyada uygulanan yeşil bina sertifika sistemleri ile Türkiye’de 

uygulanan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği incelenmiş ve karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Söz konusu yönetmelik ile enerji kaynaklarının binalarda etkin ve verimli 

kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasının amaçlandığı ortaya 

konulmuştur.  

 

Gündoğan (2012) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yeşil Bina Sektörünün Motivasyon 

ve Bariyerleri” adlı yüksek lisans tezinde, Türkiye yeşil bina sektörünü motive eden ve 

engelleyen faktörlerin incelenmesi hedeflenerek, detaylı literatür taramasına dayalı 

olarak geliştirilen anket formu ile yeşil bina projeleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi 

uzmanların konu hakkındaki görüşleri derlenmiştir. Toplanan verilerin analizi için, 

çeşitli istatistiksel metotlar kullanılmış ve sonuçlar ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. 

Ankete ek olarak, Türkiye’de bulunan 6 adet yeşil bina projesi araştırılarak, Türk yeşil 
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bina sektörünün son durumu analiz edilmiştir. Yeşil binaların geliştirilmesi için gerçek 

ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülerek, her bir projenin finansal 

durumu, karşılaşılan zorluklar ve edinilen deneyimler açıklanmıştır. Anket sonuçlarına 

göre, yüksek maliyet ve uzun zaman gerektirmeleri, devlet desteğinin olmaması ve daha 

yüksek kalitede tasarım ve inşaatı teşvik edecek düzenlemelerin bulunmaması, yeşil 

bina sektörünün gelişmesinin önündeki engeller olarak tespit edilmiştir. 

 

Kuleyin Bolut (2012) tarafından hazırlanan “Yeşil Binaların Sürdürülebilirlik Kriterleri 

ve Taşınmaz Değerlemesi Açısından İncelenmesi” isimli dönem projesinde, 

sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yeşil bina kavramının önemi, getirdiği farklılıklar, 

yenilikler ve taşınmaz değerine etkileri irdelenmiştir. Bu amaçla, yeşil bina geliştirme 

sürecinin bütünleşik tasarım aşamaları ile niteliksel ve niceliksel kriterleri, yeşil ofis 

binalarının tasarımı açısından değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili yerli ve yabancı 

literatür araştırılmış, üç adet yeşil bina örneği seçilerek, LEED kategorisine ve niteliksel 

sürdürülebilirlik kriterlerine göre incelenmiş ve karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. 

Sonuç olarak, yeşil bina ve yeşil kentleşmenin önemine değinilerek, yeşil binaların 

taşınmaz geliştirme kapsamında çevreye, ekonomiye ve sosyal dokuya olan olumlu 

etkileri belirtilmiştir. Uluslararası değerlendirme sistemlerinden yararlanılmasının 

önemli bir adım olduğu belirtilerek, yerel derecelendirme sisteminin oluşturulmasının 

gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yeşil bina geliştirme sürecinde, ilk yatırım maliyetinin 

geleneksel binalara göre fazla olmasına rağmen, taşınmaz değerleme yöntemi olarak 

gelir yaklaşımı kullanıldığında ve uzun dönemli olarak düşünüldüğünde, yeşil binaların 

getiri oranı yüksek projeler olduğu belirtilmiştir. Sadece sertifikalı değil, gerçek yüksek 

performanslı sürdürülebilir binaların hedeflenmesi gerektiği önerilerek, söz konusu 

hedef doğrultusunda ilgili tarafların koordinasyonu ve eğitimine önem verilmesi ve 

gerekli desteklerin sağlanması, üreticiyi destekleme, tüketiciyi bilinçlendirme ve 

yönlendirme açısından önem taşıyan yeşil pazarlama çalışmalarının yapılmasının 

gerekliliğine değinilmiştir. 

 

Ratcliffe (2012) tarafından hazırlanan “Sustainability and value-dig deep” adlı 

makalede, yeşil binaların daha değerli olup olmadığı konusundaki tartışmaların devam 

ettiğine değinilerek, konu hakkında yapılan çalışmaların kalitesini artırmak için, 
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sürdürülebilir verilerin nitelik ve niceliklerinin geliştirilmesine yönelik önlemler 

üzerinde durulmaktadır. Günümüzde, sürdürülebilirliğin taşınmaz değerini artıran 

özelliklerden biri olarak değerlendirilmeye başlandığı ve doğrudan taşınmaz değerleme 

sürecine dahil edilmiş olduğu ifade edilmektedir. 

 

Sırkıntı (2012) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Yapım 

Uygulamaları ve LEED Sistemine Öneriler” adlı tez çalışmasında, sürdürülebilirlik, 

sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir inşaat kavramları esas alınarak, yeşil yapı 

değerlendirme sistemleri üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, dünyadaki yaygın 

kullanımı nedeni ile ele alınan LEED sistemi, uygulama süreci, getirdiği yenilikler ve 

sürdürülebilirliğe katkıları açısından ayrıntılı olarak incelenmiş ve rehber sistemler 

olarak seçilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile Yeşil Avantaj Sertifika Sistemine 

değinilmiştir. Sonuç olarak, söz konusu sistemlerin inşaat sektöründe sağladığı 

avantajlar ortaya konulmuş ve yapım aşamasının nasıl daha yeşil hale getirilebileceği 

yönünde LEED derecelendirme sistemine önermeler yapmıştır.  

 

Uslusoy (2012) tarafından hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılan 

Enerji Etkin Binaların Yapı Bileşeni Açısından İrdelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde, 

Türkiye’de, yapılarda enerjinin bilinçli kullanıldığı teknolojilerin gelişiminin, henüz 

yaygın olarak gözlenemediği tespit edilmiştir. Özellikle solar duvar, hibrit fotovoltaik 

(PV/T) panel, PV panelin farklı yapı bileşenlerine entegre edildiği, gelişmiş aktif güneş 

teknolojilerine sahip yapılara rastlanmadığı ortaya konulmuştur. Türkiye’nin güneş 

enerjisi açısından zengin potansiyele sahip olduğu vurgulanarak, söz konusu avantajın 

değerlendirilmesinin, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından önem 

taşıdığı belirtilmiştir. Çalışmada, enerji kullanımında büyük paya sahip yapıların, 

çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini öngören kavram ve sistemlerin 

tanıtılması hedeflenerek, söz konusu sistem ve malzemeler yapı bileşeni ölçeğinde 

incelenmiştir.  

 

Tosun (2012) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirliği Değerlemek: Yeşil Değer” adlı 

makalede, gayrimenkul piyasalarının zaman içinde sürdürülebilirlik kavramına daha 

duyarlı olacağının muhtemel olduğu vurgulanarak, söz konusu alanda uzmanlaşmış 
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gayrimenkul değerleme uzmanlarının önemine değinilmektedir. Değerleme 

uzmanlarının, bir yandan eğilimleri ve mülk sahibi olmak isteyenlerin değişen 

görüşlerini takip ederken, bir yandan da sürdürülebilirlik kavramına uygun ve yeterli 

veriler toplamaları gerektiği belirtilmektedir.  

 

Bengü (2012) tarafından hazırlanan “Yapı Üretim Sürecinde LEED Yeşil Bina Sertifika 

Sisteminin Değerlendirilmesi, Türkiye’den Örnekler” adlı yüksek lisans tezinde, yeşil 

bina sertifika programlarının, Türkiye’deki yapı üretimi sürecine ne şekilde dahil 

oldukları irdelenerek, yapı üretiminde oluşan beklentiler ve üretim sürecinde 

karşılaşılan sorunlar belirlenmiş ve yeşil sertifikaların Türkiye’deki yol haritası ortaya 

konulmuştur. Türkiye’deki tercihler doğrultusunda yaygınlaştığı gözlemlenen LEED 

yeşil bina sertifika programının, tercih nedenleri ve uygulamaya olan etkileri irdelenmiş, 

detaylı literatür araştırması yapılmış, danışmanlar, yatırımcılar ve ilgili kurum yetkilileri 

ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve örnek projeler incelenmiştir. LEED sertifika 

uygulamalarının, enerji, malzeme, mesleki disiplinlerin gelişimi gibi konularda, 

Türkiye’nin eksik kaldığı yönlerin belirlenebiliyor olması açısından ayrı bir önem arz 

ettiği vurgulanarak, oluşturulacak yerel sertifika sisteminde, Türkiye’nin zaten puan 

toplayabildiği kategoriler yerine, zayıf kaldığı ve asıl geliştirmesi gereken kategoriler 

üzerine ağırlık veriliyor olmasının, sürdürülebilir bir yapı üretiminin gerçek anlamda 

gelişebilmesi için önemli olduğu tespit edilmiştir. 

 

Ünsal ve Göksal Özbalta (2012) tarafından sunulan “Enerji Etkin Tasarımın 

Gayrimenkul Değerleme Açısından İncelenmesi: Yeşil Değerleme” konulu bildiride, 

yeşil değerlemenin, son dönemlerde uluslararası alanda araştırmalara konu olan, yeşil 

binaların gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen bir değerleme yöntemi olduğu 

belirtilerek, yeşil binaların sahip olduğu özelliklerin taşınmazın mülkiyetine değer katıp 

katmaması konusunun, gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiricileri tarafından cevabı 

merak edilen bir husus olduğu vurgulanmıştır. Gayrimenkul değerlemesinin kapsamını 

genişleterek ilerleme kaydettiği vurgulanarak, yeşil değerlemenin ana konusu olan yeşil 

değerin hesaplanması ve yeşil değerlemenin uluslararası alandaki uygulamalarına 

değinilmiş ve İzmir’de örnek bir konut için yapılan çalışma ile yeşil özelliklerin 

taşınmaz değerine etkisi ortaya konulmuştur. 
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Ganiç vd. (2013) tarafından, “Enerji Performansı Gereksinimlerinin Optimum Maliyet 

Düzeyinin Türkiye’deki Örnek Bir Ofis Binasında Yapılan İyileştirmeler için 

Hesaplanması” konulu bildiri hazırlanmıştır. AB tarafından hazırlanan ve binaların 

enerji performanslarını arttırma ve karbon salımını azaltma hedefiyle 2002 yılında 

yürürlüğe giren, Binalarda Enerji Performansı Direktifinin incelendiği çalışmada,  

Türkiye’de, ofis binalarında çeşitli enerji performansı iyileştirmeler, söz konusu direktif 

ile sunulan yönteme paralel olarak analiz edilmiştir. Ilımlı kuru iklim bölgesini temsilen 

Ankara, sıcak nemli iklim bölgesini temsilen ise Antalya ili için örnek ofis binaları 

üzerinde çalışılmıştır. Örnek ofis binalarının karakteristik özellikleri tanımlanarak, 

değerlendirmeye alınan enerji performansı iyileştirme senaryoları açıklanmış ve 

senaryolar örnek binalar için analiz edilmiştir. Her bir iyileştirme senaryosu için, 

direktife uygun olarak, enerji performans analizleri ve optimum maliyet düzeyi 

hesaplamaları yapılmıştır. Optimum maliyet hesaplarının Türkiye için kullanılmasında 

oluşan sorunlar ile hesaplamada kullanılması kaçınılmaz olan varsayımların etkisi 

tartışılmıştır. 

 

Parlak (2013) tarafından hazırlanan “Enerji Etkin Binalar ve Değerlemesi Üzerine Bir 

İrdeleme” adlı dönem projesinde, enerji etkin bina kriterlerinin irdelenmesi, enerji 

etkinliği kavramının getirileri ve farklılıkları ile taşınmaz değerine olan katkısının 

incelenmesi ve söz konusu kriterlere göre yapılan binalarda taşınmaz değeri üzerindeki 

etkilerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışmada, literatür ve veri toplama 

çalışmalarının yanı sıra, Eser Holding binası örnek alınarak alan etüt-analiz çalışmaları 

ve etkin sözlü görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bilgi ve veriler sentezlenerek, enerji 

etkin yapılar için değerleme kriterleri saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda; 

maliyet yaklaşımı kullanılarak satış değeri tespit edilen Eser Holding binasında, ayrıca 

su tüketiminde % 58,55 enerji tüketiminde % 2,18 ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı ile ise % 38,96 tasarruf sağlandığı ortaya konulmuştur. Enerji etkin projelerin 

uygulanması sürecinde; yerel sertifika sisteminin oluşturulması, sektörün gelişimi için 

yasa ve teşviklerle desteklenmesi, taşınmaz değerlemesi açısından işletme döneminde 

elde edilecek tasarrufun net bugünkü değerini de kapsayan bir yaklaşım getirilmesi, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, koordinasyon ve eğitime 

önem verilmesi önerilerek, enerji etkin projelerin kendi özelinde gelir getiren prestij 
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projeleri olarak değil, çevreye, sosyal yapıya, kültürel dokuya ve ekonomiye olan pozitif 

katkıları dikkate alınarak uygulanması ve yaygınlaştırılmasının gerekliliği 

vurgulanmıştır. 

 

Köteşli Aydın (2013)’ın “Yeşil Bina Sertifikasyonları Kapsamında Yerel Sistem 

Gerekliliğinin Değerlendirilmesi” adlı tezinde, insan faaliyetlerinin neden olduğu 

çevresel bozulmaya tepki olarak ortaya konulmuş olan sürdürülebilirlik kavramının 

mimari anlamda ele alınması başlangıç noktası kabul edilerek, çalışmanın asıl hedefinin, 

sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda geliştirilen ve yeşil bina adını alan yapıların 

incelenmesi olduğunu belirtilmiştir. Bu amaçla, yeşil bina sertifika sistemlerinin dünya 

ve Türkiye kapsamında incelenmesi ve mevcut sistemler sonucu ortaya çıkmış örnekler 

çerçevesinde değerlendirmesi hedeflenmiştir. Kulanım oranı en fazla olan LEED ve 

BREEAM sertifika sistemleri ele alınarak, bina değerlendirme kriterleri ve 

ölçümlendirme metotları açısından detaylı olarak incelenmiştir. Sistemler arasındaki 

ortak ve farklı özellikler tablolar halinde özetlenmiş ve ortaya konuldukları ülke 

geneline hitap ettikleri vurgulanmıştır. İncelenen 20 adet yeşil bina örneği ile 

Türkiye’de tercih edilen LEED ve BREEAM değerlendirme sistemlerinin başarılı 

olabilmesi için, ağırlık verilen kriterlerin belirlenmesi hedeflenerek, söz konusu yapı 

örneklerinin yoğun olarak sürdürülebilir arazi, suyun etkin kullanımı, enerji verimliliği 

ve malzeme gibi konulara ağırlık verdiği gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda, ülkelerin 

kendi sistemlerini geliştirip kullanmaları öngörülmüş ve Türkiye’nin kendine özgü bir 

yeşil bina değerlendirme ve sertifikalandırma sistemine ihtiyaç duyduğu vurgulanmıştır. 

Yeşil bina tasarımı ve değerlendirilmesi konusunda bağımsız kurumlarca yapılacak ve 

devlet desteği ile geliştirilecek çalışmalar kapsamında, Çevre Dostu Yeşil Binalar 

Derneği (ÇEDBİK) tarafından oluşturulan yerel sertifika sistemine yönelik önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Yalçın (2013) tarafından sunulan “Yeşil Bina Sertifika Programları ve Türkiye’deki 

Uygulanabilirliğinin Araştırılması” konulu tezin amacı, sürdürülebilir çevre dostu yeşil 

binaların geleneksel binalara nazaran çevreye olan olumlu etkilerini, yeşil binaları 

değerlendiren sertifika programlarını ve Türkiye’deki uygulanabilirliğini incelemek 

olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, yerli ve yabancı literatür taraması yapılmış, 
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uygulamalar hakkında bilgi edinebilmek amacıyla ÇEDBİK’den LEED ve BREEAM 

yetkilileriyle görüşülmüş ve yeşil ofis binası olarak projelendirilmiş bir inşaat sahasında 

projenin ayrıntıları incelenmiştir. Sonuç olarak, sürdürülebilir bir kalkınmada yapı 

endüstrisinde payı olan kişi ve kuruluşlara önemli görevler düştüğü vurgulanarak, 

Türkiye için oluşturulacak sistem için istatistiklere göre yeşil bina kriterlerinin 

belirlenmesi ve Türkiye şartlarında en iyiyi hedefleyen uygun bir sertifikasyon 

sisteminin en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca, söz 

konusu ulusal sertifikasyon sisteminin devlet tarafından teşviklerle desteklenmesi ve 

uygulanabilirliğinin arttırılması önerilmiştir. 

 

Demir (2013)’in “Yeşil Sertifikalı Binaların Bina Performansı: Yeşil Bina sertifikalarını 

Değerlendirmek İçin Türkiye’de ve Hollanda’da Örnek Bina İncelemesi” konulu tezinin 

amacı, yeşil bina sertifikası uygulamalarını analiz etmek ve sektördeki yeşil bina ve 

yeşil sertifikalı bina konularına açıklık getirmek olarak belirlenmiştir. Araştırmada, bina 

performans programlarıyla yapılan analizlerden, Hollanda ve Türkiye inşaat 

piyasalarındaki değerlendirmeler için yararlanılmıştır. Bu kapsamda, örnek bina 

incelemesi yapılarak, yeşil bina sertifika kredileri eleştirel bakış açısıyla yeniden gözden 

geçirilmiştir. Ayrıca, inşaat sektöründe çalışanların yeşil bina sertifikalarına yönelik 

düşüncelerini de göz önünde bulundurmak amacıyla, röportaj ve anketler yapılmıştır. 

Ülkelerin özgün koşullarına göre adapte edilen yeşil bina sertifikalarını kullanmanın, 

daha sağlıklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Sümer (2013) tarafından sunulan “Yeşil Bina Proje Yönetim süreçleri ve Türkiye’de 

LEED ve BREEAM Uygulamalarında Proje Yönetimi Süreçlerine ilişkin Örnek Bir 

Çalışma” konulu tezin amacı, Türkiye’de yeşil bina proje süreçlerinin gelişimini 

araştırmak, söz konusu süreçlerde karşılaşılan zorluk ve eksiklikleri saptamak ve 

verimli ve başarılı bir yeşil bina yönetim sürecinin uygulanabilmesi için öneriler 

geliştirmektir. Bu amaçla, dünyada yaygın olarak kullanılan LEED ve BREEAM 

sertifikaları, proje yönetim süreçleri açısından ayrıntılı olarak incelenmiş, Türkiye’deki 

yeşil bina sertifikalandırma sistemleri ile ilgili girişimlere değinilmiş, geleneksel ve 

yeşil bina sertifika süreçlerinin bir araya getirildiği bir yeşil bina proje yönetim kılavuzu 

önerisi sunularak, Türkiye’deki yeşil bina sertifikalı projeler üzerinde uygulanmıştır. 
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Literatür taraması, soru formu uygulaması ve kişisel görüşmeler kapsamında 

geliştirilerek elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, yeşil bina 

değerlendirme sistemlerinin, Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir kavram olduğu ve 

sertifika süreçlerinin geleneksel proje süreçlerine entegre edilmesinde ve katılımcıların 

sürece alışmasında bir takım sorunlar yaşanabilmesine rağmen, geneline bakıldığında, 

araştırma kapsamında incelenen projelerde, tez kapsamında sunulan ideal yeşil bina 

proje kılavuzlarına yakın süreçler yürütüldüğü ve başarılı sonuçlar elde edildiği ortaya 

konulmuştur. Türkiye’de, yeşil bina kavramı tam olarak anlaşılıp, sertifika süreçleri ve 

gereklilikleri özümsendikten sonra, tezde sunulan yeşil bina kılavuzları referans alınarak 

zamanında ve doğru adımlar atıldığında, daha başarılı sonuçlar elde edilmesinin 

mümkün olabileceği belirtilmiştir. 

 

Mehta ve Porwal (2013) tarafından Hindistan’da yeşil bina inşaat hareketi üzerine bir 

literatür çalışması yapılması hedeflenerek hazırlanan “Green Building Construction for 

Sustainable Future” konulu makalede, Hindistan inşaat sektöründe, yeşil bina 

yapımının oldukça yeni bir olgu olduğu belirtilerek, küresel ısınma ve iklim değişikliği 

konularında artan farkındalık ile sürdürülebilir kalkınma odaklı faaliyetlerin hız 

kazandığı ifade edilmektedir. Hindistan hükümetinin, ülke ekonomisi hızlı adımlarla 

gelişirken, kısa zamanda ve geniş alanlara yayılan bir altyapı kalkınma planı ile 

sürdürülebilir inşaata ihtiyaç duyulduğunu kabul ettiği belirtilmektedir. Yeşil bina 

değerlendirme sistemleri, fayda ve maliyetler ile yeşil tasarım stratejilerinin gözden 

geçirilmesini sağlayan çalışmada ele alınan konuların, Hindistan’da sürdürülebilir 

kalkınmanın geleceğine olan etkilerinin tartışılmasına imkan verdiği tespit edilmektedir. 

Ayrıca, yeşil binaların tasarım, inşaat ve işletme süreçleri için sürdürülebilir kalkınma 

ve kapasite geliştirme konularında yaygın bir farkındalık ihtiyacı olduğu ortaya 

konulmaktadır. 

 

Verimlilikten kaynaklanan maliyet tasarrufu kazançları, yeşil bina yapılabilirlik 

incelemesinin özünü oluşturmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda, yeşil kira 

priminin ana faktörünü özellikle düşük enerji faturalarının oluşturduğu gözlenmiştir. 

Szumilo ve Fuerst (2013) tarafından, ABD ofis binaları ile onların kira oranlarını 

kapsayan geniş bir veri seti kullanılarak, enerji maliyetlerinin işletme masraflarından 
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çıkarılması ile söz konusu ilişkinin test edildiği “The Operating Expense Puzzle of U.S. 

Green Office Buildings” adlı çalışmada, beklenen etkinin tersine, eko-

sertifikalandırmanın tahmin edilen toplam enerji harcamalarının daha yükseği ile 

ilişkilendirildiği bulunmuştur. Kullanılan veri seti gerçek enerji tüketimlerinin doğrudan 

ölçümlerini içermediği için, bulunan sonuç maliyet tasarrufu konusunu 

belirsizleştirmekte ve yeşil kira priminin daha önceki bulgularını doğrulamak yerine, 

kira priminde işletme masrafları ile ilişkili olmayan faktörlerin etkisi olabileceğini 

ortaya koymaktadır.  

 

Aktaş (2013) tarafından hazırlanan “Mevcut Binaların Yeşil Binalara Dönüştürülmesi: 

Türkiye’deki Uygulamalar” isimli yüksek lisans tezinde, yeşil bina dönüşüm projelerini 

etkileyen etkenler ile söz konusu projelerin Türkiye’de etkili ve verimli şekilde 

tamamlanmasının yolları incelenmiştir. Niteliksel örnek olay incelemesi metodu 

uygulanan çalışmada, Türkiye’de yeşil binaya dönüştürülmüş mevcut binalar örnek 

alınarak, ilgililerle yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda, çalışan verimliliğini 

artırmak, kullanım kolaylığı ve konforu sağlamak, işletme ve bakım masraflarını 

azaltmak ve firma imajını iyileştirmek gibi temel nedenlerle, mevcut binaların yeşil 

binalara dönüştürüldüğü ortaya konulmuştur. Türkiye’nin yapı stokundaki eski ve 

verimsiz binaların iyileştirilmesi için, yeşil bina kavramının büyük bir fırsat teşkil 

etmekte olduğu tespit edilerek, devlet desteğinin önemi vurgulanmıştır. 

 

Erdede ve Bektaş (2014) tarafından hazırlanan ve yeşil bina kavramının taşınmaz 

geliştirme açısından ele alındığı “Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme 

ve Yeşil Bina Sertifika sistemleri” isimli makalede, kentsel dönüşüm sürecinde olan 

Türkiye’de, yeşil binaların taşınmaz geliştirme açısından değerlendirilmesi ve 

irdelenmesi hedeflenerek, taşınmaz geliştirme, sürdürülebilirlik, ekoloji ve yeşil bina 

kavramları ile yeşil bina sertifikasyon sistemleri ele alınmış ve ekolojik açıdan 

sürdürülebilir taşınmaz geliştirmenin önemi ve Türkiye için bir sertifikasyon sisteminin 

gerekliliği tartışılmıştır.  

 

Erdede vd. (2014) tarafından hazırlanan, “Kentsel Dönüşümde Yeşil Binaların 

Uygulanabilirliği” adlı makalede, yeşil binaların kentsel dönüşüm projelerinde 
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kullanılabilirliği araştırılmış, getireceği yararlar ve külfetler tartışılmıştır. Kentsel 

dönüşümün bileşenlerinden biri olan ekolojik bileşenin, dönüşüm yapılan alanda sadece 

fiziksel olarak değil, aynı zamanda sosyokültürel, ekonomik ve tarihi yapı ile doğal 

özellikleri de içine alan bir planlama doğrultusunda sürdürülebilir mekanlar oluşturmayı 

amaçladığı belirtilmiş ve söz konusu amacı sağlamanın yollarından birinin, yeşil 

dönüşümü desteklemek olduğu vurgulanmıştır. 

 

Arslan (2014)’ın “Türkiye’de Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı Arayışlarına Bir 

Örnek: Yeşil Binalar” adlı bildirisinde, yeşil binaların, Türkiye’de sürdürülebilir doğal 

kaynak kullanımındaki etkisinin belirlenmesi amaçlanarak, sürdürülebilirlik ve doğal 

kaynak arasındaki ilişki incelenmiş, Türkiye’deki yapı sektörü ile kaynak kullanımı 

arasında ilişki kurulmaya çalışılmış, yeşil binaların mevcut hali ve gelecekteki tahmini 

durumu ile bağlantılı olarak kaynak kullanımında yapacağı etki belirlenmiş ve yeşil 

binaların yaygınlaşmasında karşılaşılan sorunlar tartışılmıştır.  

 

Yıldırım (2014) tarafından hazırlanan “Mevcut Yeşil Bina Teşvik Modellerinin Türkiye 

Emlak Piyasasında Uygulanabilirliği” isimli yüksek lisans tezinde, dünyadaki başlıca 

yeşil bina teşvik modellerinin yerel yönetimlerce sorgulanması baz alınarak, söz konusu 

modellerin Türkiye’deki uygulanabilirlik seviyesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla, literatür araştırması ve karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, yerel 

yönetimlerin proje geliştiricilerle devlet arasında birleştirici köprü görevi görmesi 

gerektiği vurgulanarak, Türkiye’de yeşil bina piyasası için yeni düzenlemelere ihtiyaç 

olduğu ortaya konulmuştur. 

 

Yetkin (2014) tarafından hazırlanan “Mevcut yapılar Kapsamında Yeşil Bina sertifika 

Sistemleri Enerji Kriterlerinin Belirlenmesi İçin LEED, BREEAM ve DGNB 

Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi” adlı yüksek lisans tezinde, yeşil bina ve yeşil bina 

değerlendirme sistemi kavramları tanımlanarak, dünyada uygulanan yeşil bina 

değerlendirme sistemlerine değinilmiş ve mevcut yapıların enerji verimliliğini arttırma 

stratejileri açıklanmıştır. Yeşil bina değerlendirme sistemlerinin ilk örneği olduğu için 

BREEAM, dünyada en yaygın kullanılan değerlendirme sistemi olduğu için LEED ve 

Avrupa normlarında hazırlanmış ilk yeşil bina değerlendirme sistemi olduğu için ise 
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DGNB sisteminin, mevcut yapılar için hazırladıkları formatlarının enerji kriterleri, puan 

dağılımları, uygulama şekilleri ve gereksinimleri ayrıntılı olarak ele alınmış ve söz 

konusu sistemlerin enerji kriterleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Karşılaştırmada, mevcut binalar için Türk yeşil bina değerlendirme sistemi 

oluşturulurken yapılması gerekenlere dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

sonucunda, ÇEDBİK’in öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla, Türkiye için gönüllü bir 

yeşil bina sertifika sisteminin oluşturulduğu ve söz konusu sistemin yeni binalara 

yönelik olduğu belirtilerek, ticari yapılar için çalışmaların devam ettiği ortaya konulmuş 

ve mevcut yapılarla ilgili bir çalışmanın henüz mevcut olmadığı vurgulanmıştır. 

 

Şentürk (2014)’ün “Yeşil Bina Vergi Teşvikleri: Amerika Örneği ve Türkiye İçin 

Çıkarılabilecek Sonuçlar” konulu makalesinde, yeşil bina kavramının tanımlanması, 

ABD’deki mali teşvik araçlarının açıklanması ve Türkiye için önerilerde bulunulması 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla, “Bir takım teşvikler ve kolaylıklar sağlanarak binalarda 

yeşil dönüşümü teşvik etmek mümkün müdür” sorusuna cevap aranarak, teşvik edici 

yasal düzenlemeler olarak; ruhsat öncelikleri, daha düşük başvuru maliyetleri, 

pazarlama yardımları, hibe krediler, vergi indirimleri ve/veya daha yüksek imar izinleri 

gibi konulara yer verilebileceği belirtilerek, yeşil binalar için verilmesi planlanan kredi 

faiz oranı desteği artışının yanı sıra, belli bir süre emlak vergisi alınmaması ve 

KDV’den muaf olunması gibi önerilerde bulunulmaktadır. 

 

Bayraktaroğlu (2014) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Bina Sertifika Sistemlerinin 

Ölçütlerinin Belirlenmesinde Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutunun Etkisi: Türkiye İçin 

Öneriler” adlı yüksek lisans tezinde, sürdürülebilir mimarlığın oluşturulması ve 

geliştirilmesi sürecine katkı sağlaması hedeflenerek, sosyal sürdürülebilirlik 

kavramının, tasarım, mimarlık ve kent planlaması ile ilişkileri sorgulanmış, kavramların 

tanımlarına ve gelişimlerine ilişkin veriler geniş çaplı literatür taraması yoluyla elde 

edilmiş, sertifika sistemlerinde sosyal sürdürülebilirliğin temel ölçütlerinin 

oluşturulabilmesi için, değerlendirme ve uygulama alanında yapılmış çalışmalar 

örnekler üzerinden araştırılmış ve Türkiye için oluşturulacak sertifika sistemine yönelik 

olarak, belli başlı sosyal sürdürülebilirlik değerlendirme kategori ve ölçütleri genel bir 

taslak üzerinde önerilmiştir. 
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Erengezgin (2015) tarafından hazırlanan “Enerji Mimarlığının Hedefleri ve Bir Öneri” 

adlı makalede, enerji ve ekoloji açısından köklü değişimler yapılması beklentisine işaret 

edilerek, söz konusu değişimi sağlamak için birinci hedefin halk olduğu belirtilmekte ve 

tabanda oluşan bilgi ve bilinç vurgulanmaktadır. Ortaya atılan enerji mimarlığı kavramı 

ise, kent tasarımından başlayan ve yapı malzemelerinin doğru seçimine kadar 

sorumluluk taşıyan bir planlama süreci olarak ifade edilmektedir.  

 

Bond ve Devin (2015) tarafından hazırlanan “Certification Matters: Is Green Talk 

Cheap Talk” adlı çalışmada, yeşil binaların kira gelirleri üzerine bir araştırma yapılmış 

olup, LEED sertifikalı apartman dairelerinin, sertifikalı olmayan dairelerden yaklaşık 

olarak % 9 oranında daha fazla kira getirdikleri saptanmıştır. Sertifikalandırmanın 

kuvvetini kanıtlayan ve meziyetleri üzerinde uzun süredir devam eden tartışmalara 

katkıda bulunan araştırmada, LEED sertifikasının ilave prim topladığı kanıtlanmıştır.  

 

Adomatis (2015) tarafından hazırlanan “The Challenges of Valuing Green” adlı 

makalede, piyasa verilerinin eksik veya muğlak olduğu durumlarda, üstün nitelikli yeşil 

konutların değerlemesini yapan uzmanların karşılaştığı zorluklara değinilmektedir.  

 

2.2 Kavram ve Tanımlar 

 

Bu bölümde; çalışmanın temel ögesini oluşturan yeşil bina kavramı başta olmak üzere, 

yapıların çevresel etkilerinin objektif ve somut olarak ortaya konmasında önemli rolü 

bulunan yeşil bina değerlendirme ve sertifikalandırma sistemleri, bütüncül yaklaşıma 

dayalı yeşil bina proje geliştirme süreçleri, yeşil bina maliyetleri ve yeşil değerleme 

kavramları detaylı olarak açıklanmış, gelişim süreçleri incelenmiş ve ilgili terimler 

etraflıca tanımlanmıştır. 

 

2.2.1 Yeşil bina kavram ve tanımı 

 

Üzerinde uzlaşılan bir tanımı bulunmamasına karşın yeşil bina kavramı, sürdürülebilir 

yapı ilkeleri doğrultusunda ekolojik, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkı 
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sağlanması amacına yönelik olarak oluşturulan ve insan sağlığına hizmet etmek üzere 

tasarlanan yapıları ifade etmek için kullanılmaktadır (Şentürk 2014). 

 

Çelik (2009) tarafından, sürdürülebilirlik ve mimariye yansımaları sonucu ortaya çıktığı 

belirtilen yeşil bina kavramının sadece enerji verimliliği ya da sertifikalandırma ile 

sınırlı kalmayan, son derece geniş kapsamlı bir kavram olarak ele alınması gerektiği 

belirtilmektedir. Bu kapsamda yeşil bina, yaşam döngüsü süresince arazi seçimi, 

yerleşim, tasarım, inşaat, işletim, bakım ve yıkım süreçleriyle insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki negatif etkileri azaltılmış, enerji, su ve malzemenin etkin olarak kullanımına 

odaklanmış bir tasarım sonucu ortaya çıkan ürün olarak tanımlanmıştır. 

 

Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından, sürdürülebilirlik akımının 

ve sürdürülebilirlik prensiplerindeki yeniliklerin geniş kapsama yayılmasından ötürü, 

yeşil bina tasarımı ile ilgili birçok tarif ve anlayışın bulunduğu belirtilerek, yeşil binalar, 

yüksek performanslı binalar ve sürdürülebilir tasarım gibi terimlerin, birbirlerine 

alternatif olacak şekilde eş anlamlı kullanıldığı ifade edilmektedir. Çevresel ve global 

iklim değişimlerine olan duyarlılığın artması ile birlikte, son yüzyılda mimarlık, 

mühendislik ve inşaat endüstrisinde kabul görmüş terimler olarak sıkça kullanılmalarına 

rağmen, literatürde farklı şekillerde tanımlamalar bulunduğu vurgulanmaktadır. Yeşil 

binalar, geleneksel binalara göre doğal çevreye daha az olumsuz etkisi olan binalar 

olarak tarif edilirken, sürdürülebilir tasarımın ise yeşil kavramını da kapsayacak şekilde 

daha geniş bir anlam ifade ettiği, doğal çevreye verilen zarardan daha fazlasını dikkate 

aldığı ve binanın bütün yaşam döngüsü gibi daha büyük etkileri de içerisinde 

barındırdığı belirtilmektedir. Benzer şekilde, bazen de yeşilin sürdürülebilirliğin bir 

parçası kabul edildiği, yeşil terimi ile güneş enerjisinin, doğal aydınlatmanın, doğal 

havalandırmanın faydalarına ve tüketimin azaltılmasına yönelik tasarımların 

vurgulandığı, ancak sürdürülebilir binanın aynı zamanda, çevresel, sosyal ve ekonomik 

sürdürülebilirlik olarak üç sistemi de dengede tutabilen bir süreç devamlılığı gerektiren, 

sürdürülebilir gelişimin bir alt kümesi olduğu ifade edilmektedir (Yılmaz vd. 2010).   

 

USGBC tarafından yayımlanan “What is Green Building” adlı yazıda, sosyal sermaye 

(insan), doğal sermaye (yeryüzü) ve ekonomik sermaye (kar) olmak üzere 
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sınıflandırılan kaynakların, en etkin kullanımının sağlanması ve potansiyel etkilerinin 

belirlenmesi için, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde uzun vadeli bakışın gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Sürdürülebilirliğin bir kerelik bir işlem veya ürün olmadığı, aksine 

sürdürülebilir bina denildiğinde, binaların konumuna, iç mekanlarına, işletim 

sistemlerine ve yerleştikleri topluluğa uygulanan bir süreçten bahsedildiği ifade 

edilmektedir.  Yeşil bina sürecinin,  proje fikrinin doğuşundan başlayarak, kesintisiz bir 

şekilde proje ömrü sonuna ve parçalarının yeniden kullanımına kadar projenin bütün 

yaşam döngüsü boyunca devam ettiği belirtilmektedir. Sürdürülebilirlik ve yeşilin, 

sadece çevresel etkilerin azaltılmasından daha fazlasını ifade ettiği vurgulanmaktadır. 

Sürdürülebilirlik; çevresel açıdan sorumlu, sağlıklı, doğru, uygun ve karlı mekanlar 

yaratmak anlamında kullanılırken, yeşil bina; doğa, insan ve ekonomik sistemlere 

bütüncül bir bakış ile bakarak, yaşam kalitesini destekleyen çözümler bulmak 

anlamında değerlendirilmektedir (Anonymous 2015b). 

 

USGBC’nin “LEED and Green Building” adlı kılavuzunda; yeşil bina teriminin, 

planlama, tasarım, inşaat, işletme ve nihayetinde bina ömrü sonunda parçaların 

yenilenmesi ve yeniden kullanımını kapsadığı belirtilmektedir. Yeşil bina, çevresel, 

sosyal ve ekonomik faydalar arasındaki sağlıklı ve dinamik dengeyi temsil eden binalar 

olarak tanımlanmaktadır. Tamer Bayazıt vd. (2011)’de USGBC’nin yeşil binayı, çevre 

ve kullanıcı üzerinde oluşabilecek her türlü negatif etkiyi belirgin oranda azaltan binalar 

olarak tanımladığı belirtilmektedir. 

 

Yeşil binalar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde 

değerlendirildiği, bütüncül bir sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlanan, 

iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, 

ekosistemlere duyarlı ve sürdürülebilir yapılar olarak tanımlanmaktadır (Erdede ve 

Bektaş 2014). 

 

Erdede vd. (2014) tarafından yeşil binalar; sağlıklı, enerji verimi sağlayan, çevreye karşı 

bilinçli, su yönetimi, enerji yönetimi, iç hava kalitesi, malzeme kullanımı ve binanın 

yerleşimi gibi unsurları içeren çevre dostu binalar olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu 
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binaların, atıkların değerlendirilerek yeniden kullanılması, güneş enerjisinden 

faydalanma, ısı verimliliği, yağmur suyundan faydalanma gibi yöntemlerle binanın 

sürdürülebilirliğini sağladığı belirtilmektedir. 

 

Yeşil binaların, doğal kaynakları verimli kullanabilecek şekilde tasarlanan, inşa edilen, 

yenilenen ve işletilen yapılar olduğu söylenebilmektedir. Yeşil binalar, içinde 

yaşayanların sağlığını korumak, çalışanların verimini artırmak, suyu enerjiyi ve diğer 

kaynakları daha verimli kullanmak, oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek 

amacıyla inşa edilmektedir (Köteşli Aydın 2013). 

 

Şentürk (2014)’e göre yeşil bina; enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve kirlilik yayan 

unsurların azaltılması suretiyle, insan ve çevre sağlığı açısından ortaya çıkan olumsuz 

etkilerin sınırlandırılması amacı doğrultusunda oluşturulan binadır. 

 

Bir diğer deyişle yeşil bina; yeşil alan kullanımı, düşük karbon salımı, en iyi 

uygulamalar ile etkili bir yağmur suyu yönetimi, düşük seviyedeki dış aydınlatma 

kirliliği ve düşük çevresel etkiler ile çevreye saygılı, verimli enerji ve su kullanımı ile 

işletme boyutunda ekonomik, insan sağlığını olumsuz etkilemeyen, inşaat 

malzemelerinin kullanımı ve iç mekanlara verilen taze hava miktarı ve kalitesinin 

yüksek olması ile sağlıklı bina olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2014b). 

 

Türkiye’de 2007 yılında Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) altında kurulan sivil 

toplum kuruluşu olan ÇEDBİK’in yeşil bina tanımı ise; “sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, 

çevre dostu gibi pek çok isim altında karşımıza çıkan doğayla uyumlu yapılar, yapının 

arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir 

anlayışla ve sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle tasarlandığı, iklim verilerine ve o 

yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, katılımı teşvik eden, 

ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir” şeklindedir. ÇEDBİK, herhangi bir 

yapıya yeşil yapı unvanını, yapının yer seçimi, tasarımı ve inovasyonu, yapıda 

kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım tekniği ve atık malzemelerin yeniden 

kullanımı konularındaki seçici yaklaşımların verdiğini belirtmektedir (Anonim 2014). 
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ÇEDBİK’e göre yeşil yapılar; 

a) İnşa edildiği alanlarda kentsel yaşama değer katması, 

b) Yapının değerini artırması, 

c) Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi, 

d) Temiz ve alternatif teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması, 

e) Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması, 

f) Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması, 

g) Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltması, 

h) Güneş enerjisinden yararlanması, 

i) Doğal ışıktan yararlanması, 

j) Yeşil katmanları ile sera etkisini oluşturan yansımaları azaltması, 

k) Enerji tasarrufu sağlaması, 

l) Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi, 

m)  İlk yapım maliyetlerini % 5 - 10 arasında artırdığı tahmin edilen yeşil yapıların 

enerji tasarrufunda % 50 - 70'e varan tasarruf sağlaması, 

n) Uzun vadede işletme maliyetlerinin düşük olması, 

o) İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımlarının 

azaltılması gibi özelliklerle ön plana çıkmaktadır (Anonim 2014). 

 

Çelik (2009)’da yeşil bina kavramının ortaya çıkışı ve gelişimine ait kilometre taşları 

aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:  

a) Özellikle ABD’de 1930’lu yıllarda başlayan yeni bina teknolojileri akımının, kentsel 

çevreyi oldukça değiştirdiği görülmektedir.   

b) OPEC’in petrol ambargosuna bağlı enerji krizinin ortaya çıktığı 1973 yılında, fosil 

yakıtlara alternatif kaynaklar arama çalışmaları hızlandırılmıştır.  

c) 1987 yılında, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 

gündeme getirilen, sürdürülebilir kalkınma kavramı; günümüzün gereksinimlerini, 

gelecek nesilleri kendi gereksinmelerini karşılama olanağından yoksun bırakmadan 

karşılayarak kalkınma olarak tanımlanmıştır.  

d) 1992 yılında, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonucunda, 

çölleşmeyle mücadele, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili “Gündem 21” 

isimli bildiri yayımlanmıştır. Gündem 21; global, ulusal ve yerel organizasyonlar ya da 
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hükümetler tarafından uygulanacak, insanın çevreye etkisinin olduğu her alanı kapsayan 

geniş kapsamlı bir eylem planıdır. Çevre ve Kalkınma Deklerasyonunda, 

sürdürülebilirliği destekleyen birçok uluslararası antlaşmaya imza atılmıştır. İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üye ülkelerin imzasına açılmış olup, söz konusu 

sözleşme ile gelişmiş ülkelere sera gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüğü 

getirilmiştir.  

e) Kyoto’da 1997 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Konvansiyonunun üçüncü toplantısında, hava kirliliğini azaltma ve sera gazı salınımı ile 

ilgili olarak 2012 yılına kadar bağlayıcı hedefler konulmuştur.  

f) 2002 yılında, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, Gündem 21 ve Çevre ve 

Kalkınma Deklerasyonundaki prensipler ve taahhütlerin yeniden üzerinde durulmuş, 

yeni stratejiler geliştirilmiştir.  

g) Chicago’da 1993 yılında düzenlenen Uluslararası Mimarlar Birliği Konferansının, 

sürdürülebilir tasarım açısından önemli bir rol oynadığı, “Dönüm Noktasındaki 

Mimarlık” oturumunun, günümüzde yeşil bina hareketinde önemli bir adım olduğu 

kabul edilmektedir.  

h) Yeşil bina endüstrisi 1990’lı yıllardan sonra hızla gelişmiş ve birçok örnek proje 

üretilmiş ve araştırmalar yapılmıştır.  

i) Günümüzde ise sürdürülebilir mimarlık adına yeşil bina kavramı bir adım ileri 

götürülmüş olup, sıfır karbon ve sıfır enerjili yapılar tartışılmaktadır. 

j) Son yıllarda, binaların çevreye verdiği zararlı etkileri azaltmak amacıyla, 

sürdürülebilir bina üretimini ve ilgili sektörleri destekleyen, bağımsız, kar amacı 

gütmeyen, üçüncü kişiler tarafından yürütülen ve çok katılımlı birçok organizasyon 

oluşmuştur. 

 

Özcan ve Temizbaş (2010) tarafından yeşil bina anlayışı, çevresel etkiler göz önünde 

bulundurularak bina inşa ederken, geri dönüşümün ve yaşamsal sirkülasyonun 

sağlanabilmesi gerekliliğini de yerine getirmek olarak açıklanmaktadır. Bununla 

birlikte, şehirsel tasarımı ve görselliği ve kendine yetebilirlik süreçlerinin 

uygulanabilirliğini sağlamayı, bir sistem içinde gerçekleştirmekte olduğu da 

vurgulanmaktadır. Sürdürülebilirlik ilkeleri ile gelişim gösteren yeşil bina kavramının, 
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kullanıcıların yaşam kalitesi ve konforunu sağlaması ve binaların çevresel etkilerine ve 

kaynak kullanımına sınırlamalar getirmesi ile önem kazandığı belirtilmiştir. 

 

Adomatis (2015) tarafından, günümüzde edinilen deneyimler sonucunda ve yeşil bina 

terimi hakkındaki çeşitli yorumlar değerlendirildiğinde, yeşil bina teknolojisini en iyi 

açıklayan terimin “yüksek performans” olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Yüksek 

performans teriminin kullanılmasının, yeşil teriminin kullanılmasındaki kadar yanlış 

anlaşılmalara imkan vermeyeceği ifade edilmektedir. Yeşil terimi ile adlandırıldığında 

geniş veya yanlış yorumların söz konusu olduğu, oysa yüksek performans 

tanımlamasının, belirgin şekilde yüksek seviyeli özellikler ve kapasitelere sahip binaları 

tanımladığı belirtilmektedir.  

 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında ve çalışma kapsamında edinilen deneyim sonucunda; 

yüksek performanslı, sürdürülebilir, enerji etkin, ekolojik, çevre dostu, akıllı, üstün 

nitelikli, net sıfır enerjili, net pozitif, yeşil gibi pek çok isimle adlandırılan yeni nesil 

binaların, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olarak ve sürdürülebilir yapı ilkeleri 

doğrultusunda bütünleşik tasarım süreçleri ile planlanan, ileri teknoloji ürünü binaları 

temsil ettikleri anlaşılmıştır. Yeşil binalar, doğal kaynakların etkili ve tasarruflu 

kullanılması, çevre ve insanın yaşam koşullarını iyileştirme ve koruma, sağlık, 

verimlilik, rahatlık, güvenilirlik, estetik, kalite ve konfor özellikleri ile öne çıkan yüksek 

performanslı ve maliyet etkin yapılar olarak tanımlanmış ve “yeşil” sıfatıyla anılan 

binaların “yüksek performanslı bina” şeklinde adlandırılmasının daha uygun olduğu 

değerlendirilmiştir 

 

2.2.2 Yeşil bina değerlendirme sistemleri 

 

Binalarda çevreyi koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan uygulamaların artması 

sonucunda, yeşil binalar ile ilgili standartlaşma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 

temel ölçü ve niteliklerin belirlenmesi amacıyla sertifika verilmesi gündeme gelmiş, 

dolayısıyla bunu sağlayan kurumlar ortaya çıkmıştır. Böylece, yeşil bina standartları 

oluşturulmuş, değerlendirme, derecelendirme ve sertifikalandırma sistemleri 

kurulmuştur.  
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Binaların çevresel etkilerinin azaltılması ve yeşil binaların tasarlanması için, detaylı 

tanımlarının yapılması gerekmektedir. Böylece, ortalama bina ile daha yüksek 

performanslı binalar karşılaştırılabilmekte ve binaların performanslarının daha da 

yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken yol haritası oluşturulabilmektedir. Söz konusu 

ihtiyaç, bina kodları ve standartlarının geliştirilmesine sebep olmaktadır. Mevcut yasal 

kodların zaten uygulanabilir durumda olması, 1990’lı yıllardan itibaren binaların 

çevresel konulardaki hassasiyetini gösterebilecek daha ileri seviyede bir standarda 

ihtiyaç duyulmasına neden olmuş ve gönüllü yapı kodlarının yaratılmasına yol açmıştır. 

Yeşil bina değerlendirme sistemi veya yeşil bina sertifikasyon sistemi olarak 

adlandırılan söz konusu kodlar, yasal zorunluluğu olmadığı için ortalamasını çok daha 

yüksek tutabilmekte ve öncü uygulamaların kendini gösterebileceği bir ortam 

yaratabilmektedir (Kobaş 2011). 

 

Bir binanın çevresel performansı, o binanın yeşil bina olmasına neden olan, görünen ve 

görünmeyen kriterlerin her ikisini de sağlamasıyla ölçülmelidir. Yeşil çatılar ve PV 

paneller gibi görünür yeşil metotlar, bina üzerinde net bir biçimde algılanabilmektedir. 

Bunun yanında, enerji verimliliği, kaynakların efektif kullanımı, binanın çevre ve insan 

üzerindeki etkileri gibi görünür olmayan kriterler çok daha önemli olmakta ve ancak bir 

ölçme sistemi ile belirlenebilmektedir. Yeşil bina uygulamalarının ortaya çıkması ile 

binalar arasında ekoloji, enerji ve çevre ile ilgili uygulamalar kıyaslanmak istenmiştir. 

Yeşil binaların performanslarını kıyaslayan sertifika sistemleri, söz konusu ihtiyacı 

karşılamaktadır. Yeşil bina değerlendirme sistemleri, yapıların çevre üzerindeki 

etkilerini, doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını ve enerji verimliliğini ortaya 

çıkarmada ölçülebilir bir referans sağlamaya çalışan, bir tür derecelendirme sistemi 

olarak tanımlanabilmektedir (Akca 2011). 

 

Gösterge sistemleri olarak da adlandırılan derecelendirme ve sertifika sistemleri, 

yapıların sürdürülebilirliğini, enerji performanslarını ve ne seviyede yeşil olduklarını 

denetleme ve onaylama görevini üstlenmektedir. Söz konusu sistemlerin amacı, yapının 

kullanım, tasarım ve inşaat aşamalarında bilgi toplanması, raporlanması ve elde edilen 

bilgilerin sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda karar vermeye yönelik olarak 

değerlendirilmesidir. Sertifika sistemleri temel olarak, yapıda kullanılan yeşil unsurların 
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kapasitesini ve uygulanan sürdürülebilirlik ilkeleri sayesinde yapının nasıl ve ne 

düzeyde çevre dostu olduğunu göstermektedir (Sırkıntı 2012). 

 

2.2.3 Yeşil binalarda proje geliştirme süreci 

 

Yeşil binalar için önem taşıyan ve özellik gösteren bir süreç olan proje geliştirme, arazi, 

sermaye ve proje düşüncesini birleştirerek, arazi geliştirme ve bina yapımı yoluyla 

ekonomiye katma değer yaratmayı amaçlayan çok yönlü bir kavram olarak 

değerlendirilmektedir. Gayrimenkul piyasasında, nitelikli, verimli, sürdürülebilir yapılar 

elde etmenin en etkili yöntemi, projeleri bütüncül bir biçimde ele alan proje geliştirme 

sürecinin izlenmesidir (Atilla 2010). 

 

Geleneksel binalardan farklı olan yeşil bina geliştirme sürecinde, tasarım ve 

mühendislik ayrıntıları bütüncül olarak düşünülerek, planlanmaktadır. Geleneksel 

binalarda tasarım ekibi bireysel olarak çalışırken, yeşil bina tasarım sürecinde bütün 

ekibin birlikte çalışması oldukça önemlidir (Şenol 2009). 

 

Morris (2007)’de yeşil binalar, maliyet etkinliği olan yatırımlar olarak tanımlanmakta 

ve bütünleşik tasarım sürecinin, maliyet etkin yeşil binalar yapılmasındaki en etkili 

faktör olduğu belirtilmektedir. 

 

Geleneksel binalardan farklı olarak, yeşil binalarda proje fikrinin ortaya atılması ile 

başlayan geliştirme sürecinde, planlama ve tasarım aşamalarından itibaren işletme ve 

yıkım dönemini de kapsayacak şekilde sürdürülen bütüncül yönetim anlayışı söz 

konusudur. Böylece, tasarımı en az revizyonla tamamlayarak emek israfını önlemek, 

binanın inşa edilmesi ile ilgili bütün problemleri öngörmek ve çözüm bulmak, inşa 

süresini ve maliyeti azaltmak gibi olanakları sağlayacak araçlar, zamanında ve kolayca 

devreye sokulabilmektedir (Atilla 2010). 

 

Aldrich (2011)’e göre, bir yeşil bina projesinde geleneksel projelerden farklı olarak 

tasarım, yapım ve işletme evrelerinde birçok noktanın göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Tasarım ekibinin daha fazla sorumluluğu ortaya çıkmakta ve 
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sertifikasyon gereklilikleri gündeme gelmektedir. Söz konusu gereklilikler, geleneksel 

projelerde olmayan ve LEED sertifika sisteminin uygulanmasının gündeme gelmesiyle, 

geleneksel süreçlere entegre edilmesi gereken kriterlerdir. Yeşil bina projelerinde, 

geleneksel projelerden farklı olarak bütünleşik tasarım yaklaşımı ortaya çıkmaktadır. 

Bütünleşik proje yönetim anlayışının temelini, sırası ile ilerleyen ve bilgilerin süreçten 

sürece aktarıldığı bir proje teslim sistemi yerine, bütün sistemin ve süreçlerin projenin 

başından itibaren planlandığı, entegre bir proje teslim süreci oluşturmaktadır. Entegre 

tasarım ve proje teslim sistemleri, ortak iş süreçlerini ve gelişmiş becerileri bütünleşik 

veri ve bilgi yönetimi ile birlikte kullanarak, süreçteki ve projedeki verimsizliği azaltıp 

projenin tasarım, yapım ve işletme aşamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesini 

sağlamaktadır. Bütünleşik ve geleneksel tasarım süreçleri arasındaki farklılıklar aşağıda 

karşılaştırmalı olarak özetlenmiştir (Çizelge 2.1). 

 

Çizelge 2.1 Geleneksel tasarım süreci ile bütünleşik tasarım sürecinin karşılaştırılması 

 

Geleneksel Tasarım Süreci Bütünleşik Tasarım Süreci 

Doğrusal süreç uygulanır Bütün sistem yaklaşımı geçerlidir 

Takım üyeleri gerekli olduğunda sürece 

katılır 

Takım üyeleri bütün sürece dahildir 

Çoğu kararlar belirli kişiler tarafından 

alınır 

Çoğu kararlar düzenli olarak takım 

tarafından alınır 

Ön ödeme maliyeti söz konusudur Yaşam döngüsü maliyet ve faydaları 

dikkate alınır 

Sistemler ayrılmış olarak düşünülür Sistemler tam optimizasyona izin verecek 

şekilde diğerleri ile ilişkili olarak 

düşünülür 

Erken aşamalarda daha az zaman, enerji 

ve mesai harcanır 

Zaman, enerji ve bütçenin büyük kısmı 

planlama döneminin başında harcanır 

Kaynak: Aldrich (2011)’e benzer şekilde bu çalışma için yeniden düzenlenmiştir. 

 

Sümer (2013) tarafından, LEED VE BREEAM sertifika sistemleri proje geliştirme 

süreçleri açısından incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede; söz konusu 

sertifikasyon sistemlerine göre yürütülen proje süreçleri incelendiğinde, bütün evrelerde 

yeşil bina tasarımının sağlaması gereken koşulların projelere entegre edilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yeşil malzeme ve ürün seçimleri, yeşil parametreler, 

sürdürülebilir sistemler ve uygulamalar, danışman ile çalışılması gibi özellikler, 
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geleneksel proje sürecinde olmayan ve yeşil bina projesiyle birlikte gündeme gelen 

gereksinimlerdir. Her iki sertifika sisteminde de geleneksel projelerden farklı olarak 

yeşil bina danışmanları ile çalışılması gerekmektedir. LEED için danışmanla çalışmak 

gerekli fakat zorunlu değil iken, BREEAM projeleri için sertifikasyon sürecinin 

denetimi ve kontrolü için denetçi ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

Sürdürülebilirlik kavramının taşınmaz sektörüne yönelik etkileri sonucu geliştirilen 

yeşil binalar, taşınmaz geliştirme sürecinin bir parçasıdır. Taşınmazın sürdürülebilir 

değerlerle bir araya getirilmesi çabası ile sürdürülebilir taşınmaz geliştirme kavramı 

ortaya çıkmaktadır (Topçu 2010).  

 

Taşınmaz geliştirme, arazi geliştirmeden bina yapımına, pazarlamasına, işletilmesine ve 

yönetimine ilişkin çeşitli eylemleri kapsayan, çok yönlü bir iş alanı olmakla birlikte, 

çevreyi şekillendiren, aynı zamanda ekonomik, sosyal, yasal ve fiziksel bileşene bağlı 

evrimsel bir süreçtir (Erdede ve Bektaş 2014). Taşınmaz geliştirme, toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak için çevrenin sürekli olarak yeniden yapılandırılmasıdır. 

Yaşanan mekanlarda, yollar, altyapı sistemleri, evler, ofis binaları ve hastaneler gibi 

yapıların tasarlanması, bakımı ve çevrenin yeniden yaratılması, taşınmaz geliştirme 

sürecinin içindedir. Taşınmaz geliştirme, çevreye zarar vermeden hayat standartlarının 

arttırılması,  toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik canlanmanın 

sağlanmasına yönelik bir hizmettir. Taşınmaz geliştirme süreci genel olarak sekiz 

adımda özetlenebilmektedir. Söz konusu adımlar; fikrin oluşturulması, fikrin ayrıntılı 

olarak düşünülüp geliştirilmesi, fizibilite çalışmaları, kontrat görüşmelerinin yapılması, 

resmi sözleşme, inşaat aşaması, tamamlanma ve resmi açılış ile mülk varlık ve portföy 

yönetimidir (Şenol 2009). 

 

Şehir planlamadan, doğal kaynakların verimli kullanımına ve arazi koruma biçimlerine 

kadar geniş çerçeveyi kapsayan konulardan oluşan sürdürülebilir taşınmaz geliştirmenin 

en öncelikli hedefi, gelişen toplumların kalkınmasına yönelik pek çok alanda katkı 

sağlamaktır. Toplumu geliştirmek ve bölgesel ekosistemi korumak amacına yönelik bir 

düşünce sistemi geliştirilmesini gerektiren sürdürülebilir taşınmaz geliştirme, kentsel 

dolgu, karma kullanım, transit odaklı gelişim, arazi bankası ve yeniden geliştirme gibi 
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kavramlarla karşımıza çıkmaktadır. Çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri ile 

sürdürülebilir gelişmenin önemli parçaları olan yeşil binalar, şehirlerin sürdürülebilir 

olarak gelişmelerinde yardımcı öğeler olarak tanımlanabilmektedir (Şenol 2009). 

 

Erengezgin (2015) tarafından ortaya atılan “Enerji Mimarlığı” kavramı ise, enerji ve 

ekolojinin ayrılmaz bütün olduğunu idrak eden ve var olan değerleri yaşama yansıtan 

tasarım süreci olarak tanımlanmaktadır. Doğru yön, doğru malzeme ve doğru tasarım 

ilkeleri ile özetlenen enerji mimarlığı, kent tasarımından başlayan ve yapı 

malzemelerinin doğru seçimine kadar sorumluluk taşıyan bir planlama sürecini ifade 

etmektedir. Çağımızın en önemli gündem maddesi ve yaşamın çekirdeği olan enerji ile 

onun ürünü olan ekoloji açısından köklü değişimler yapılması beklentisine işaret 

edilerek, söz konusu değişimi sağlayacak dönüşümü gerçekleştirebilmek için birinci 

hedefin halkla bütünleşmiş deneyimler olduğuna değinilerek, bilim ve eğitim katkısının 

önemi vurgulanmakta ve ahşabın konut sektöründe kullanımının yaygınlaştırılması ile 

depreme karşı güvenli yapılar oluşturulacağı belirtilmektedir. 

 

2.2.4 Yeşil bina maliyetleri 

 

Ekonomik sürdürülebilirlik açısından çok önemli olan bina maliyetleri, üstün niteliklere 

sahip yeşil binalarda söz konusu önemini daha da artırmaktadır. Maliyet etkinliği olan 

yatırımlar olarak da tanımlanan yeşil binaların, sürdürülebilirlik özelliklerinin düşük 

maliyetle sağlanması gerekliliği öne çıkmaktadır. 

 

Bu bölümde, önemli bir tartışma konusu olan yeşil bina maliyetlerine ilişkin kavram ve 

tanımlara değinilmesi, yapılmış araştırmalar ile görüş ve değerlendirmelere yer 

verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, bir yeşil bina projesinin uygulama ve işletme 

aşamalarını kapsayan süreçler, proje geliştirme, yapım/inşaat ve kullanım/işletme olarak 

sınıflandırılmış ve söz konusu süreçlere ilişkin maliyetler ele alınmıştır. 

 

Günümüzde, teknolojik gelişmenin yapı sektörünü de etkilemesi ile yapı üretim süreci 

değişmekte ve daha nitelikli yapılar üretilmektedir. Ancak kaynakların kıt olması, 

beraberinde yapı üretim sürecini de sınırlayarak, kaynaklardan rasyonel bir şekilde 
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yararlanma zorunluluğunu getirmiştir. Söz konusu zorunluluk ise, özellikle yapı üretim 

sürecinin yapım evresinde, maliyet tahmini ile maliyetin planlanmasına ve denetimine 

yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların önemini arttırmaktadır (Uğur 2006). 

 

Yeşil bina maliyetleri birçok değişkene bağlı olarak değişmekte ve söz konusu 

maliyetin hesaplanmasında her bir değişken için ayrı yöntemler kullanılmakla birlikte 

maliyet etkisi genel olarak incelendiğinde, yeşil bina yapım maliyetleri ile geleneksel 

bina yapım maliyetleri arasında çok büyük farklar bulunmadığı görülmektedir. Söz 

konusu durumun en büyük nedeni, pazardaki deneyimlerin artması ile yeni teknolojiler 

ve malzemeler konusunda öğrenilen bilgilerden mimar ve mühendislerin faydalanması 

olarak açıklanmaktadır (Şenol 2009). 

 

USGBC üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları ve odaklandıkları konu, yeşil 

binaları desteklemek ve bunu yaparken daha düşük maliyetler ile daha yüksek 

ekonomik canlılık ve çevresel sağlığın teşvik edilmesini sağlamaktır (Anonymous 

2009). 

 

Yeşil bina sertifikalandırma sürecinin yaygın olarak, ekonomik maliyetleri arttıran bir 

unsur olarak algılanması nedeniyle, yatırımcıyı yönlendirmek adına zorluklar 

getirebilmektedir. Fakat çeşitli araştırmalara göre, ilk yatırım maliyetindeki artışa 

rağmen, bina işletim maliyetlerinin azaldığı ve binaların piyasa değerlerinin arttığı 

görülmektedir (Çelik 2009).  

 

İlk bakışta, bir yeşil binada ilave işler ve alternatif malzemelere ihtiyaç duyulmasının 

külfetli maliyetlere neden olacağı düşünülmesine rağmen, daha yakın bir ilgi ile söz 

konusu anlayışın yanıltıcı olduğu görülmektedir. Eğer sürdürülebilirlik binaya yapılmış 

pahalı bir ilave maliyet olarak görülürse, enerji maliyetlerini azaltma veya iç mekan 

kalitesini iyileştirme çabalarında, kaliteli bir mutfak tezgahı veya gösterişli bir dış kapı 

seçme ile benzer şekilde, hata yapılmış olunacağı düşünülmektedir (Anonymous 2015). 

 

LEED sertifikalandırmanın proje maliyetlerini artırdığı kabul edilmektedir. Proje 

maliyetinden kastedilen; arazi edinimi, yerleşim yerinin hazırlanması, izinler, tasarım ve 
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inşaat maliyetleri, çevre düzenleme ile mobilya ve demirbaşların maliyetleri dahil 

projenin toplam maliyetleridir. İnşaat maliyetleri ise, arazi, tasarım, demirbaşlar ve 

diğer unsurları kapsamaz, sadece binanın yüklenici tarafından tasarım özelliklerine göre 

inşa edilmesi için yapılan harcamaları içerir. Geniş çaplı verilere dayanarak, LEED 

sertifikalandırmanın proje inşaat maliyetlerinin  % 4 - % 11 kadar ilave maliyet getirdiği 

tespit edilmiştir. Söz konusu maliyetlerin yarıdan fazlası, LEED sistemi altında puan 

kazandıracak alternatif sistemler, uygulamalar ve malzemeler gibi yeşillendirme 

özellikleri içindir. Değişen maliyetler olarak adlandırılan ve inşaat maliyetleri dışında 

kalan diğer maliyetler ise, tasarım, uygunluk belgeleri ve devreye alma için ilave 

maliyetleri kapsamaktadır (Anonymous 2003). 

 

LEED sürecinden dolayı eklenen maliyetlerin tespit edilmesi hususunda belirsizlikler 

bulunmakla birlikte, bütün değişen maliyetlerin dahil edileceği kesindir. Fakat bazı yeşil 

maliyetler, LEED sertifikasından dolayı ilave maliyetlere neden olmasından öte, belirli 

bölgelerin standart inşaat uygulamalarını veya bölgesel yasa ve standartlara uyum 

şartlarını yansıtabilmektedir. Değişen maliyetler; ilave tasarım, devreye alma 

danışmanlığı, uygunluk belgeleri, enerji modellemesi ve LEED başvuru ücretleri olarak 

belirlenmektedir. Geniş çaplı verilere dayalı araştırmalar sonucunda, değişen maliyetleri 

tahmin etmek için yol gösterici kabuller olarak kullanılacak oranlar tespit edilmiş olup, 

değişen maliyetler toplamının inşaat maliyetlerinin % 1 - 5’i olabileceği ve ortalama 

olarak en iyi tahminle % 2,30 olacağı belirlenmiştir (Anonymous 2003).  

 

LEED sertifikalandırma sistemine göre değişen maliyet olarak tanımlanan unsurların 

belirlenmesinde kullanılabilecek oranlar aşağıda özetlenmiştir (Çizelge 2.2). 

 

Çizelge 2.2 Değişen maliyet oranlarına ilişkin kabuller 

 

Maliyetler Kabul Edilen Oranlar 

Tasarım Maliyetleri İnşaat Maliyetlerinin % 0,40 - % 0,60’ı 

İlave Tasarım Maliyetleri Tasarım Maliyetlerinin % 5’i 

Devreye Alma Hizmetleri Maliyetleri İnşaat Maliyetlerinin % 0,50 - % 1,50’si 

LEED Başvuru ve Sertifika Maliyetleri İnşaat Maliyetlerinin % 0,50 - % 0,90’ı 

Enerji Modellemesi Maliyetleri İnşaat Maliyetlerinin % 0,10’u 

Kaynak: Anonymous (2003)’den yararlanılarak bu çalışma kapsamında hazırlanmıştır. 
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Morris (2007) tarafından, yeşil bina maliyetinin projeye, binaya, konuma, iklimsel 

şartlara, arazi durumuna, tasarım ekinin tecrübesi gibi birçok değişkene bağlı olması 

nedeni ile toplam maliyetin ne kadar olacağı sorusunun kesin bir cevabı olmadığı 

söylenmektedir. Bu çerçevede; “sürdürülebilir özellikler ne kadara mal olur” sorusunu 

cevaplarken, “ne ile kıyaslandığında” sorusu karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu 

durumda öncelikle, başlangıçta yeşil bina düşüncesiyle planlanmayan binanın, ilk 

yatırım bütçesi ile gerçekleşen bütçesinin kıyaslanması gündeme gelmektedir. İkinci 

olarak, yeşil maliyet analizinde sıklıkla kullanıldığı üzere, ilave maliyetlerin dikkate 

alınması söz konusudur. Bu amaçla, her bir ilave yeşil özelliğin maliyeti çıkarılarak, 

binanın kendisi ile yeşil özellikler olmadan karşılaştırılabilmektedir. Veri talebi nedeni 

ile çok fazla kullanılmayan üçüncü yaklaşım ise, yeşil binalar ile geleneksel binaların 

maliyetlerinin geniş veri tabanları ile araştırılarak karşılaştırılmasına dayalıdır. 

Sürdürülebilirliğin tali bir konu olmadığı dikkate alınarak, planlama ve bütçelemede 

esas sorunun “ne kadar ilave maliyet getirecek” yerine “nasıl yapacağız” olması 

gerektiği düşünülmektedir. 

 

Anonymous (2010)’da yeşil binaların mali analizinin altı adımda yapılacağı 

belirtilmektedir. Söz konusu adımlar; 

a) Mali analiz yönteminin seçilmesi, 

b) Taşınmazın sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi, 

c) Sürdürülebilirliğin maliyet ve faydalarının belirlenmesi, 

d) Maliyet ve faydaların mali etkilerinin değerlendirilmesi, 

e) Mali analiz yöntemi girdilerinin tespit edilmesi, 

f) Risk analizinin yapılması ve sunulması, 

olarak sıralanmakta olup, sürdürülebilir gayrimenkul yatırımlarının önemli unsuru olan 

mali analizi açıklamaktadır. Sürdürülebilirliğin maliyet ve faydalarının belirlenmesi ve 

mali etkilerinin değerlendirilmesine olanak veren analiz yöntemlerine de yer verilen 

çalışmada, sürdürülebilir gayrimenkullerin mali analiz yöntemleri;  

a) Basit geri ödeme süresi, 

b) Basit karlılık oranı, 

c) Direkt kapitalizasyon, 

d) Basit karlılık oranı ve genel maliyet-fayda analizi, 



43 
 

e) Ömür boyu maliyet analizi, 

f) Değer mühendisliği, 

g) Kullanım sonrası analizleri, 

olarak sıralanmaktadır. 

 

Kats (2003)’de her LEED projesinin maliyetinin farklı olduğu, maliyetleri etkileyen her 

bir faktörün projeden projeye önemli ölçüde değiştiği, daha fazla sayıda projenin LEED 

sertifika sürecine girmesi ile maliyetler hakkında daha açık bir kanıya ulaşılacağı ifade 

edilmektedir. LEED sertifikalandırma sürecinde maliyetlerin bağlı olduğu belirtilen 

çeşitli faktörler;  

a) Proje tipi ve büyüklüğü, 

b) Planlama hedefinde LEED ile tanışma zamanı, 

c) LEED sertifika seviyesi, 

d) Tasarım ve inşaat ekibinin yapısı ve bileşimi, 

e) Tasarımcı ve inşaatçıların deneyimi veya öğrenme isteklilikleri, 

f) LEED kredilerini seçme süreci, 

g) Proje uygulama belgelerinin açıklığı, 

h) Temel bütçe varsayımları, 

olarak sıralanmaktadır. 

 

Topçu (2010)’da, pahalı olarak algılanan yeşil binalara yapılan yatırımların, kendilerini 

kısmen kısa bir süre içinde telafi ettiği belirtilerek, artan talep ve tükenen kaynaklar 

doğrultusunda enerji ve su fiyatlarının artmasıyla, yatırımların geri ödenme sürecinin 

kısalacağı ifade edilmektedir. Yaşam döngüsü maliyetinin, alternatif sistemlerin 

ekonomik avantajını ve binanın faydalı ömrü süresince gösterdiği performansını 

değerlendirerek karar vermede tutarlı bir taslak sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

 

ABD’de LEED sertifikalandırma maliyetleri üzerine ilk çalışmalar, 2000 yılında 

yapılmaya başlanmıştır. Başlangıçta deneyimsiz öngörülere dayanarak standart binalara 

göre % 25’in üzerinde ilave maliyetlerden bahsedilirken, ilerleyen yıllarda daha 

gerçekçi verilerle, sertifikalandırma maliyetinin endişe duyulan miktardan daha az 

olduğu ortaya konulmuştur. LEED sertifikalandırma işlemlerinin proje maliyetlerini 
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yükselttiğinin kabul edilen bir gerçek olduğu belirtilerek, ABD’de yapılan geniş verilere 

dayalı araştırmalar sonucunda LEED sertifikalandırma maliyetlerinin toplam inşaat 

maliyetlerini % 4 - 11 oranında artırdığı tespit edilmiştir (Anonymous 2003). 

 

Kaliforniya’da yeni inşa edilen binalar kategorisinde, okul, laboratuvar, kütüphane ve 

apartman daireleri olmak üzere 4 farklı bina tipi için yapılan çalışmada; LEED sertifika 

seviyelerine göre, Sertifikalı için % 0 - 2,50 Gümüş için % 0 - 3,30 Altın için % 0,30 - 5 

ve Platin için ise % 4,50 - 8,50 ilave maliyet tespit edilmiştir (Syphers vd. 2003). 

 

Kats (2003)’de yeşil binaların geleneksel binalarda görülmeyen mali faydalar 

sağladığını belirtilerek, söz konusu faydalar enerji-su, çevre-atık, işletme-bakım 

maliyetlerinde azalma ve verimlilik ile sağlıkta artış olarak ifade edilmektedir. Klasik-

standart binalara göre yeşil binanın maliyetini net ve doğru olarak ortaya koyabilmek 

için, ABD’de 33 bina üzerinde yapılan çalışmada birçok bina temsilcisi ve mimar ile 

görüşülmüş ve genel öngörüden önemli derecede düşük olarak, ortalama prim % 2’den 

daha az (yaklaşık olarak 3 - 5 $/m
2
 arasında değişen) tespit edilmiştir. Söz konusu 

maliyetin büyük bir kısmının ise mimar ve mühendislerin artan tasarım zamanından, 

enerji modellemesinden ve tümleşik bina uygulamalarından kaynaklandığı ortaya 

konulmuştur. Ayrıca, yeşil binaların toplam faydasının, binanın tasarım ve inşaatı için 

gerekli olan ilk yatırım maliyetinden 10 kat fazla olduğu saptanmıştır. 

 

Aynı araştırmacı tarafından 2010 yılında yapılan ve 170 adet binadan oluşan veri seti ile 

yeşil binaların maliyetleri hakkında en geniş ve güvenilir verilerle yapılmış çalışmalar 

arasında kabul edilen “"Greening Our Built World" adlı çalışmada, kapsamlı 

araştırmalar ve gelişmiş yöntemlere dayalı hesaplamalar sonucunda, yeşil binalar için 

ortalama maliyet artışının % 1,40 olduğu tespit edilmiştir. Veri setindeki binaların üçte 

birinden fazlasında yeşil maliyet artışının % 0 - 4 arasında olduğu ve en büyük 

yoğunlaşmanın 69 adet binaya ait veride olduğu gibi % 0 - 1 aralığında gerçekleştiği 

belirlenmiştir. Yeşil binalarda birim maliyet artışı yaklaşık 3,23 $/m² olarak tespit 

edilmiş ve yeşil olmayan binalara göre yeşil binalardaki enerji tasarrufu ortalama % 34 

olarak bulunmuştur. Diğer işletme maliyetleri hesaba katılmadan, sadece enerji 

tasarrufunun bugünkü değeri dikkate alındığında, binayı yeşil yapmak için harcanan ilk 



45 
 

yatırım maliyetlerinin çok az olacağı, eğer varsa da enerji maliyet tasarrufları ile kısa 

sürede geri kazanılacağının açık olduğu vurgulanmıştır (Kaplow 2010). 

 

Yaman (2012) tarafından, yeşil bina maliyetinin, binanın bulunduğu bölgeye, bina 

fonksiyonuna ve yerel iklim şartlarına göre de değişiklikler gösterdiği belirtilerek, yeşil 

bina ölçütleri tasarım sürecine ne kadar erken dahil edilirse maliyetin de o kadar düşük 

olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, yeşil bina sertifikası kazandıracak yeşilin maliyetini 

oluşturan yatırım kalemlerini doğru bir şekilde tespit etmek gerektiğinin üzerinde 

durulmaktadır. Yeşil bina sertifikası maliyetinin; danışmanlık bedeli, sertifika ücreti, 

kayıt ücreti, test ve devreye alma, enerji modellemesi ve bazı inşaat yatırımları (örneğin 

erozyon ve sedimentasyon planı, atık yönetimi gibi) ile sınırlı tutulması gerektiği 

belirtilmektedir. Ayrıca, kojenerasyon, PV paneller, havalandırma ve aydınlatma 

otomasyonu gibi yatırım kalemlerinin maliyetini, yeşil bina maliyeti olarak göstermenin 

doğru olmadığı ifade edilmektedir. Çünkü söz konusu yatırımlar için yapılacak fayda-

maliyet analizleri sonucunda, makul bir geri dönüş süresi ve kazanç elde ediliyorsa, 

yatırımcı tarafından olumlu değerlendirerek yatırım kararı verileceği 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ilgili yatırım, yeşil bina sertifikası için 

yapılmayacağından, maliyetini de yeşil bina sertifikasına yüklemenin doğru olmayacağı 

ileri sürülmektedir. Ayrıca, yeşil bina sertifikası adayı olmayan pek çok projede ve 

binada, enerji tasarruf yatırımlarının zaten günümüzde mantıklı bir yatırım olarak 

düşünüldüğü ve uygulandığı vurgulanmaktadır. Böylece, yeşil bina maliyetlerinden 

bahsedilirken ilave maliyetlerin belirlenmesinde yapılacak ayrıştırmanın önemine dikkat 

çekilerek, ömür boyu maliyet analizi ile değerlendirildiğinde yeşil binaların maliyetinin 

yüksek olmadığı ifade edilmektedir.  

 

Ilıcalı (2014) tarafından, yeşil bina sertifika sisteminin iki konuda maliyet getirebileceği 

belirtilmektedir. Birincisi sertifikanın kendisine ait kayıt, harç, başvuru bedelleri ve 

sürecin doğru ve etkili şekilde yönetilmesine ilişkin danışmanlık maliyetleridir. İkincisi 

ise, yeşil bina sisteminin asgari gerekliliklerini sağlamak adına gerek görüldüğü 

takdirde yapılabilecek uygulamaların getirebileceği ek maliyetlerdir. Birinci sıradaki 

danışmanlık ve başvuru maliyetleri, genellikle projeler için çok ciddi bir yük 

getirmemektedir. Özellikle, sertifikaya yönelik verimlilik artırıcı uygulamalar 
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sonucunda sağlanacak maliyet avantajları ve sertifikaya hak kazanılmasıyla elde 

edilecek prestij ile karşılaştırıldığında, çok düşük kalmaktadır. İkinci sıradaki uygulama 

maliyetlerinin yönetimi ise, yeşil bina danışmanlığının ana hizmet konularından biridir. 

Yeşil bina geliştirme sürecinde, projenin ekonomik olarak fizibilitesini korumasının 

sağlanmasına yönelik hususların iyi yönetilmesi gerekmektedir. 

 

Bir binanın maliyeti, ilk yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ve kullanım 

maliyetlerini kapsamaktadır. Tasarım ve yapım aşamasındaki masraflar toplamından 

oluşan ilk yatırım maliyetleri, arsa bedeli, etüt ve proje giderleri, arazi düzenlemesi 

giderleri, bina inşaat giderleri, makine-teçhizat giderleri gibi unsurları kapsamaktadır. 

Yeşil binalarda söz konusu giderlere ilaveten, sertifika ve danışmanlık giderleri de 

eklenmektedir. Enerji, su, bakım-onarım ve çevre maliyetleri gibi binanın kullanımı 

sırasında oluşan işletme giderleri ise yeşil binaların önemi açısından belirleyici olan 

maliyetlerdir. Kiralama, vergiler, sigorta, yenilemeler, bina yönetimi gibi giderler ise 

kullanım maliyetlerini oluşturmaktadır (Sert 2010). 

 

WGBC’nin “The Business Case For Green Building
6
” adlı araştırma raporunda; 

maliyet stratejileri, program yönetimi ve çevresel stratejilerin başlangıçtan itibaren proje 

geliştirme sürecine entegre edildiği durumlarda, tasarım ve inşaat maliyetinin yeşil 

olmayan binaya göre daha fazla olmadığının ortaya konulduğu belirtilmektedir. Enerji 

ve su kullanımı ile uzun dönem işletme ve bakım maliyetlerinin azalması, yeşil 

binaların para kazandıran özelliği olarak gösterilmektedir. Sadece enerji tasarrufu ile 

tasarım ve inşaat maliyetlerinin makul bir sürede geri döneceği ifade edilmektedir.  

 

WGBC’nin 03 Mart 2015 tarihinde piyasaya çıkardığı “Health, 

Wellbeing&Productivity in Offices
7
” konulu rapor ise büyük bir küresel projeye dayalı 

olarak hazırlanmış olup, yukarıda bahsedilen 2013 yılı raporunda elde edilen sonuçların 

desteklenmesi hedeflenmektedir.  

 

                                                           
6
  World Green Building Council tarafından 2013 yılında yayımlanan “Yeşil Binalar İçin Yapılabilirlik 

Çalışması” adlı raporda, yeşil binalarda maliyet ve faydaya bir mali değerin eklenmesinin mümkün olup 

olmadığı incelenmektedir (Anonymous 2013a). 
7
 “Ofislerde Sağlık, Rahatlık ve Verimlilik” isimli rapor ABD, Çin, İngiltere ve Kolombiya yeşil bina 

konseylerinin katılımıyla ve çok sayıda ilgili kuruluşun katkılarıyla hazırlanmıştır (Anonymous 2015a).  
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Özellikli ve üstün nitelikli binalar olan yeşil binaların maliyetlerini ortaya koymak için, 

sadece ilk yatırım maliyetlerinden bahsedilmesi yeterli değildir. Üstün niteliklerinin 

sağladığı faydaların da hesaba katılması ve söz konusu hesabın uzun dönem 

perspektifinde yapılması gerekmektedir. Bu noktada, yeşil binaları standart binalardan 

farklı kılan özellikler için yapılan ilave maliyetlerin, ekonomik ömür süresince 

sağlayacağı faydaları ile birlikte değerlendirilmesi gündeme gelmektedir. Yeşil binalar 

için maliyet analizinin temelinde değer mühendisliği
8
, net etki analizi

9
 ve ömür boyu 

maliyet analizi
10

 kavramları yer almaktadır.  

 

Sürdürülebilir gayrimenkul yatırımında, değer mühendisliği yapılmalı, maliyetler 

risklerle birlikte değerlendirilmeli ve risk azaltma önlemleri dikkate alınarak, 

maliyetlerde net etki analizi etken olmalıdır. Toplam sahip olma maliyeti veya ömür 

boyu maliyet olarak da adlandırılan maliyetlendirme sistemi ile ilerideki avantajların 

etkisinin de dahil edildiği bir ekonomik analiz yapılmalıdır (Anonymous 2010). 

 

Yeşil binalarda proje geliştirme, yapım/inşaat ve kullanım/işletme olarak sınıflandırılan 

süreçlere ilişkin maliyetler devam eden alt bölümlerde incelenmiştir.  

 

2.2.4.1 Proje geliştirme maliyetleri 

 

Sertifikalandırma, enerji modellemesi, yasal işlemler ve işletmeye alma
11

 maliyetlerine 

bağlı olarak, yeşil bina proje geliştirme maliyetlerinin artması söz konusu 

olabilmektedir. Ayrıca, taşınmaz türü, sürdürülebilirlik seviyesi, coğrafi pazar, ürünler, 

malzemeler, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara bağlı olarak, yeşil binalardaki proje 

                                                           
8
 Türkçeye “Değer Mühendisliği” olarak çevrilen “Value Engineering”, ayrı bir finansman tekniğinden 

çok aslında bir süreçtir.  Değer mühendisliği disiplininde yaklaşık 60 yılı aşan bir zaman geçmiş olup, 

1980’lerde inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki uygulamalarla hız kazanılmıştır. Değer mühendisliğinin 

amacı, en az maliyetle en büyük değere ulaşmaktır. Burada bahsedilen, özel bir iş/ürün elde etme yoluyla 

ulaşılan değerdir (http://www.value-eng.org/). 
9
 Literatürde “Net Impact Analysis”, olarak yer alan “Net Etki Analizi” hem maliyeti ve hem de faydayı 

analiz eder (Anonymous 2010). 
10

 “Ömür Boyu Maliyet Analizi (Life Cycle Cost Analysis)” yaşam dönemi maliyetlerinin hesaplanması 

ile yapılan bir ekonomik sürdürülebilirlik analizidir. Bu amaçla, üretim, yapım, kullanım, bakım/onarım, 
yenileme, yok olma ve geri dönüşüm süreçlerini içeren bina yaşam döneminin birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu süreçte gerçekleşen bütün maliyetler ömür boyu maliyet olarak tanımlanmaktadır 

(Çetiner ve Metin 2011). 
11

 Sistemlerin planlandığı gibi çalıştığını incelemek ve gerekli ayar ve kontrolleri yapmak için yürütülen 

çalışma “commissioning” olarak adlandırılmaktadır (http://www.usgbc.org/leed). 
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geliştirme işlemleri, sürdürülebilir olmayan geleneksel yatırımlardan daha fazlaya mal 

olabilmektedir. İlaveten, ürün veya sistem sağlayıcılardan kaynaklanan gecikmeler veya 

hizmet sağlayıcıları ya da yüklenicilerin aşırı yüklenmesi, faiz maliyetlerini 

arttırabilmekte ve gelir akışını geciktirebilmektedir. 

 

Eşit derecede önemli olmasına rağmen nadiren tartışılan maliyetler ise, standart işletme 

süreçlerindeki gerekli değişiklikler nedeni ile karşılaşılan maliyetlerdir. Başarılı bir yeşil 

bina projesinde; uzman yüklenici ve altyükleniciler, daha dışa dönük bir planlama ve 

binanın bütün tasarım ve inşaatında bütünleşik bir yaklaşım vardır. Yeni tedarikçiler, alt 

yükleniciler, mimarlar ve diğer hizmet sağlayıcıları bulmak ve işe başlatmak maliyetli 

olabilmektedir. İlaveten, yeni geliştirme süreçlerini öğrenmek, sözleşmeleri, izinleri ve 

diğer gerekli sürdürülebilir faaliyetleri uyarlamak göz korkutucu olabilmektedir. 

Deneyimli mal sahipleri ve hizmet sağlayıcıları maliyetlerin ve süreç yönetiminin 

önemli olmadığını ifade ederken, sürdürülebilir taşınmaz piyasasına yeni giren 

yatırımcıların, söz konusu ihmal edilebilir maliyetlerin farkına varmaları 

beklenmektedir. İzin ve onay süreçlerinin hızlandırılması, vergi avantajları, indirimler 

gibi bazı teşvikler de proje geliştirme maliyetlerindeki potansiyel artışı 

dengelemektedir. Proje geliştirme maliyetleri, özel geliştirilmiş borç-özkaynak 

finansmanı vasıtasıyla da azaltılabilmektedir. Sürdürülebilir geliştirme maliyetleri 

analizinin kritik unsuru, taşınmazın bütünleşik bir temelde değerlendirilmesidir.  

Yenilenebilir enerji sistemleri ve yeşil çatılar gibi bazı sürdürülebilir özellikler, 

geleneksel binalara göre daha maliyetli olurken, iklimlendirme sistemleri gibi bazı 

unsurların devreden çıkarılması ile bütçenin diğer kısımlarının azaltılması sıklıkla 

mümkün olabilmektedir (Anonymous 2010). 

 

LEED sertifikalandırma işlemlerinin proje maliyetlerini yükselttiği vurgulanarak, 

ABD’de yapılan geniş verilere dayalı araştırmalar sonucunda, LEED sertifikalandırma 

maliyetlerinin toplam inşaat maliyetlerini % 4 - 11 oranında artırdığı tespit edilmiştir. 

Bu maliyetlerin yarısından fazlasını, sabit maliyetler, yani “yeşilin maliyeti” olarak 

adlandırılan ve LEED sisteminde puan kazandıran alternatif sistemler, uygulamalar ve 

malzemeler için yapılan yatırımlar oluşturmaktadır. Sertifikalı binalarda temel artırımlı 

maliyet unsuru, binayı yeşil yapmak için gerekli olan masraflardır. Yeşil binayı standart 



49 
 

binadan farklı kılan özelliklerin maliyeti olan ve sertifika kriterlerine göre değişiklik 

gösteren söz konusu maliyetler; yerleşim yeri ve ulaşımla ilgili ilave altyapı işleri, özel 

inşaat malzemeleri kullanımı, değişik ısıtma-soğutma-havalandırma sistemleri, çatı 

kaplama, aydınlatma, su kullanımı, geri dönüşüm hizmetleri gibi özellikleri sağlamak 

için yapılan ilave maliyetleri kapsamaktadır. “Değişen maliyetler” olarak adlandırılan 

kalan kısım ise, tasarım ve devreye alma sürecinde yapılması gerekli olan masrafları 

kapsamaktadır. Tasarım mühendisleri ve mimarların farklı tasarım çabalarından 

kaynaklanan masraflar, projenin devreye alınması ve işletilmesi maliyetleri, seçilen 

kriterlerin sağlandığını gösteren belgeler için yapılan harcamalar, enerji modellemesi 

bedeli ve LEED başvuru ücretleri, değişen maliyetleri oluşturur. Değişen maliyetler 

genel olarak; tasarım, devreye alma, belgeleme ve enerji modellemesi harcamaları 

olarak dört ana sınıfa ayrılmaktadır (Anonymous 2003). 

 

Malzeme veya hizmet ile ilgili değişen maliyetler, tamamlanmış binanın bir parçası 

olarak ortaya çıkmayan, fakat geliştirme süreci için gerekli olan unsurlardır. Söz konusu 

maliyetler; mimari proje ve tasarım bedeli, kabul testi ve izin bedelleri, hukuki işlemler 

ve değerleme ücretleri, sertifika bedelleri, muhasebe ücretleri, sigorta, vergi, pazarlama 

ve yönetim giderleri ile ilişkilidir. Sabit maliyetler ise, binanın tamamlanması için temin 

edilmesi gereken, yerleşim yeri temini, bina yapımı ve tamamlanması, malzeme ve 

çevre düzenlemesi masrafları gibi somut kalemler ile ilgilidir (Anonymous 2013a). 

 

2.2.4.2 İnşaat/yapım maliyetleri 

 

Bir binanın, yapının veya projenin maliyeti, büyük değerlerle ifade edilebilecek 

boyutlardadır. Genel ifade ile bir yapı meydana getirmek pahalı bir iştir. Yatırım 

kaynaklarının kısıtlı ve teorik olarak insan ihtiyaçlarının sonsuz olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, maliyetlerin çok titiz çalışmalarla belirlenmesi, programlanması ve 

kontrol edilmesi gerekliliği büyük önem arz etmektedir (Uğur 2006). 

 

İmalat miktarı ile o imalat için belirlenen fiyatın çarpımıyla oluşan kalemlerin 

toplamından oluşan inşaat maliyetleri, kullanılan hammaddenin miktarına, fiyatına ve 

işçilik ücretine bağlı olmakla birlikte özel durumlardan da etkilenirler. Mimari proje 
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özellikleri, inşaat yeri, zemin yapısı ve kullanılacak teknoloji aynı şekle sahip 

inşaatlarda bile farklı maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. İnşaat 

maliyetleri, günün ekonomik şartları, inşaatın yapıldığı yer ve zaman, inşaatçı firma ve 

kullandığı teknoloji gibi pek çok faktöre bağlı bulunmaktadır (Uğur 2007). 

 

İnşaat danışmanlık şirketi Davis Langdon tarafından yeşil binaların maliyeti üzerine 

hazırlanan raporda, 90 adet sertifikalı olmayan bina ve 50 adet sertifikalı bina 

incelenerek, değişik LEED sertifika seviyelerinde inşaat maliyetlerine ilişkin veriler 

değerlendirildiğinde, standart bina ile yeşil bina maliyetleri arasında istatistik olarak 

kayda değer bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir (Anonymous 2004). İlerleyen yıllarda 

yapılan çalışmalar da, yeşil binalar ile yeşil olmayan binaların maliyetleri 

karşılaştırıldığında, arada önemli bir farkın bulunmadığını ortaya koymaktadır. Davis 

Langdon tarafından 2007 yılında daha kapsamlı olarak hazırlanan rapor da, esas 

itibariyle aynı sonuçları ortaya koymaktadır (Anonymous 2007). 

 

Daha dayanıklı ve değişik malzeme kullanılması, farklı tasarımlar uygulanması, bina ve 

yaşam alanlarından memnun olmaya önem verilmesi gibi özellikler, yeşil binaların 

maliyetini artıran ilave inşaat faaliyetleri olarak tespit edilmektedir. Söz konusu 

özelliklerin getirdiği faydalar ise, sermaye harcama sıklığında, kira komisyonunda, 

kiracı maliyetlerinde, kullanıcı şikayetlerinde azalma ve kullanıcı talebinde artış yoluyla 

mali performansı geliştirmektedir (Anonymous 2010). 

 

2.2.4.3 Kullanım/işletme maliyetleri 

 

Yeşil binalar, enerji ve su kullanımları ile uzun dönem işletme ve bakım masraflarının 

azaltılması yoluyla malikine ve kullanıcısına para kazandıran binalar olarak 

tanınmaktadır. Yeşil bina kullanımında tahmin edilen performansı sağlayabilmek için, 

güçlü bir devreye alma danışmanlığı, etkin yönetim ve kullanıcı işbirliği ile destekleme 

gerekmektedir (Anonymous 2013a). 

 

Sürdürülebilir bina yatırımları, kaynak kullanımı ve ilgili işletme maliyetlerinin 

tahminlerine bağlı olarak yapılır. İşletme maliyetlerinin belirlenmesinin en bariz yolu, 
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kullanım ve maliyet tasarrufunun nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktır. Enerji 

modellemesi gibi programlarla tahmin edilen tasarruf miktarları, kaynak kullanım 

şekline göre maliyetlerde sağlanacak azalma miktarını belirlemektedir. Maliyet 

tasarrufunu hangi kısımların oluşturduğunun dikkatli belirlenmesi de ayrıca önemlidir. 

Risk azaltma önlemleri kapsamında; devreye alma danışmanlığı, uygun ölçüm ve 

izleme sistemleri, kullanıcı eğitimleri, hizmet sağlayıcıların titizliği, kira denetimi ve 

bedel analizi yer almaktadır. Havalandırma sistemlerinin veya aydınlatma 

malzemelerinin değiştirilmesi gibi işletme tercihleri ile sağlanan tasarruflar, enerji 

kullanım tahminlerinin öngördüğü maliyet azalımı yoluyla, binanın enerjiyi etkin 

kullanımına imkan verecektir. Enerji, su, atık maliyetleri ile sigorta masrafları ve bakım 

giderleri gibi kalemler işletme maliyetlerini oluşturmaktadır. İlk yatırım maliyetlerini 

artırmasına rağmen, işletme maliyetlerini çok azalttığı ve ömür boyu maliyet göz önüne 

alındığında oldukça tasarruflu bir tercih olduğu düşünülen yeşil bina uygulamaları, 

işletme maliyetlerinin söz konusu özelliği ile öne çıkmakta ve geleneksel binalara göre 

avantaj sağlayan faydalara sahip olmaktadır (Anonymous 2010). 

 

2.2.5 Yeşil değerleme kavramı 

 

Standart binalardan, diğer bir tanımla kahverengi binalardan daha nitelikli ve verimli 

olan yeşil binaların, gayrimenkul değerleme sürecinde yeni bir bakış açısı ile farklı ele 

alınması gerektiği düşünülmektedir. Yeşil değerleme, dünya literatüründe araştırılmaya 

devam edilen bir konu olup, yeşil bina değerlemesinde gelişmiş ülkelerce de kabul 

edilen bir yaklaşım, sistem ve metodoloji bulunmamaktadır. Gelişmekte olan Türkiye 

yeşil binalar sektörü ve yeşil binaların giderek artış göstermesi, gayrimenkul 

değerlemede yeşil binaların yeşil olmayan binalardan farklı olarak ele alınması 

ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (Anonim 2014b). 

 

Yeşil değerleme, son dönemlerde uluslararası alanda araştırmalara konu olan, yeşil 

binaların gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen bir değerleme yöntemi olarak kabul 

edilmektedir. Gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiricileri tarafından merakla izlenen 

konu, yeşil binaların sahip olduğu özelliklerin taşınmaz mülkiyetine değer katıp 

katmaması hususudur. Her geçen gün daha fazla bilimsel kimlik kazanan gayrimenkul 
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değerlemesi, günümüzde gayrimenkul yatırımlarının yükselen trendi olan yeşil/enerji 

etkin binaların özelliklerini de dikkate alarak kapsamını genişletmektedir. Türkiye’de de 

2012 yılının Şubat ayından itibaren değerleme şirketleri yeşil değerleme tanıtımlarını 

yapmaya başlamış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yeşil değerleme sertifikası 

verilmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı duyurulmuştur (Ünsal ve Göksal Özbalta 2012).  

 

Tosun (2012) tarafından, yeşil değer, kısaca sürdürülebilirliğin değerlenmesi olarak 

tanımlanmakta ve gayrimenkul piyasalarının zaman içinde sürdürülebilirlik kavramına 

daha duyarlı olacağının muhtemel olduğu vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir bir binayı 

oluşturan unsurların neler olduğuna dair fikirlerin, sürekli olarak değişen ihtiyaçlar 

doğrultusunda önemini ve etkisini geliştirdiği ifade edilerek, değerleme çalışmalarında 

sürdürülebilirlik farkındalığının ön plana çıkması ve gayrimenkul uzmanının değerleme 

çalışmasını desteklemek için;  

a) Konu gayrimenkulün sürdürülebilirlik karakterlerinin analizi,  

b) Çevresel risklerin varlığı ve sigorta ve ipotekli konut finansmanı sistemi ile ilişkisi, 

c) Standartlara bağlı riskleri içeren sürdürülebilirlik özelliklerinin maliyeti, 

d) İşletme maliyeti ve potansiyeli veya maliyet tasarrufu sağlama riski, 

e) Sürdürülebilirlik özelliklerine bağlı olarak yeniden satış veya yeniden kiraya verme 

ve pazarlama kolaylığı, 

f) Kiracı tarafından kullanılan mülklerde, kiracının kira anlaşması sırasında verimsiz 

ısıtma sistemleri, kötü yalıtımlı duvarlar ve camlar gibi sürdürülebilirlik özelliklerinin 

eksikliğini kullanması ihtimali,  

g) Gerekli olan değişikliklerin maliyetlerini azaltan herhangi yerel veya ulusal teşvikin 

ya da emisyon azaltma programının varlığı, 

h) Pazarın belli bir kısmında tipik bir potansiyel alıcının sürdürülebilirlik bilincinde 

olması ihtimali gibi hususları dikkate almasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Söz 

konusu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde çoğunun pazar değerinde 

önemli bir etkiye neden olmadığı kabul edilmekte olup, önümüzdeki dönemde 

sistematik olarak dikkate alınacakları ve gelecekteki önemlerinin anlatılması ile pazarın 

değişiklikleri algılamasına ve tepki vermesine neden olacakları vurgulanmaktadır. 

Enerji etkin özelliklerin toplam katkısının piyasa değerine yansıtılmasını sağlamak için, 

değerleme uzmanlarının konu gayrimenkulün enerji etkin özelliklerini, karşılaştırılabilir 



53 
 

gayrimenkullerle, satış karşılaştırma analizi düzeyinde mutlaka karşılaştırmaları 

gerektiği, 2011 yılı Fannie Mae
12

 Satış Klavuzunda belirtilmektedir (Tosun 2012). 

 

Bienert vd. (2010)’a göre; yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için iki konunun 

vurgulanması gerekmektedir. Değerleme uzmanları piyasa kanıtlarını kullanırlar, 

piyasayı düzenlemezler. Herhangi bir ögeye değer ekleyen piyasadır, ancak piyasa o 

ögeye bir değer ekliyorsa değerleme uzmanı prim ekleyebilir. Diğer yandan, maliyet 

mutlaka değer olmak zorunda değildir. Yeşil bina inşaatı için yapılan ilave maliyet, 

binanın değerinin maliyet kadar artması için yeter koşul değildir. 

 

Anonim (2013b)’de, yeşil bina projelerinin daha iyi bir yer seçimini teşvik ettikleri 

belirtilerek, ilaveten binanın yaşam döngüsünde yer alan tasarım, inşaat, işletme, bakım 

ve geri dönüşüm süreçlerindeki uygulamalar ile insan sağlığı ve çevre üzerindeki 

olumsuz etkilerin azaltılarak, verimliliğin artırılmasını sağladıkları ifade edilmektedir. 

Ayrıca, yeşil binaların pazarda fark yaratmasına neden olan başlıca özelliklerinin, düşük 

işletme giderleri, yüksek satış ve yüksek kira değerleri sağlamaları olduğu 

vurgulanmaktadır. Tasarım sürecinden itibaren çevre, ekonomi ve sosyal kriterler 

dikkate alınarak inşa edilen ve işletilen yeşil binaların, piyasa değerlerinin en fazla 

merak edilen konular arasında olduğu ifade edilerek, piyasa değerini doğrudan etkileyen 

faktörler;  

a) Düşük bakım-onarım maliyeti sağlanması, 

b) Enerji ve kaynak korunumu sağlanması, 

c) Teşvik ve sübvansiyon gibi destekler ile işletme maliyetinin azalması, 

d) Gayrimenkulün piyasada kalma süresinin (absorbsiyon oranı) azalması, 

e) Daha yüksek kira ve satış değeri elde edilmesi, 

f) Özellikle ticari gayrimenkullerde boşluk oranının azalması,  

g) Kiracı sadakatinin arttırılması, 

h) Üretkenliğin arttırılması, 

i) Pazarlanabilirliğin arttırılması, 

                                                           
12

 1938 yılında, Büyük Buhran döneminde, ABD’de konut yapım sektörüne yardım amacıyla kurulan 

Federal Natural Mortgage Association (Fannie Mae), günümüzde ABD ikincil piyasalarında konut 

morgage kredilerinin en önemli kaynağı olarak, sürdürülebilir konut finansman sistemini inşa etmeye 

yardımcı olan ve ekonomik iyileşmeyi teşvik eden devlet destekli bir kurumdur 
(http://www.fanniemae.com). 
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j) Kullanıcı konforunun arttırılması, 

olarak sıralanmaktadır. 

 

Myers vd. (2007)’e göre; ofis binalarında sürdürülebilirliğin gelişimini öneren kanıtlar 

artmakta ve gelişen gayrimenkul piyasalarında söz konusu binaların kabul görme düzeyi 

yükselmektedir. Buna rağmen, sürdürülebilirliğin değeri ile Uluslararası Değerleme 

Standartları Komitesi (IVSC)’in piyasa değeri tanımı arasında hala bir boşluk 

bulunmaktadır. Bienert vd. (2010)’a göre ise, yeşil değer IVSC’in piyasa değeri ile aynı 

eksende değerlendirilmektedir  

 

RICS tarafından, sürdürülebilir özelliklerin değerleme çalışmalarına katılması konusu, 

kısaca sürdürülebilirliğin değeri olarak tanımlanan yeşil değer ve yeşil değerleme 

başlıkları altında incelenmektedir. RICS’in daha kapsamlı bir tanımında yeşil değer, 

yeşil/enerji etkin bina tarafından piyasada elde edilebilir net ek değer olarak 

tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir özelliklerin değerlemeye katılması fikrinin temelinde, 

gayrimenkul değerlemesinde genellikle göz ardı edilen işletme maliyeti yer almaktadır. 

Finansal olan yani yapı işletmesini nicel olarak etkileyen enerji etkinliği gibi 

sürdürülebilir özellikler, mevcut değerleme yaklaşımları aracılığıyla ifade edilebilir. 

Böylece bir yandan piyasada farkındalığın oluşmasına ve sürdürülebilirliğin gelişmesine 

katkıda bulunulurken, diğer yandan gayrimenkul değerlemesinde yapı işletim sürecinin 

dikkate alınması konusunda ilk adımın atılmış olacağı değerlendirilmektedir (Bienert 

vd. 2010) (Ünsal ve Göksal Özbalta 2012).  

 

Bienert vd. (2010)’da; kiracıların ödeyeceği enerji faturalarında düşüş olduğunda, kira 

ile azalan enerji maliyeti arasındaki farkın kiracının karı olacağı belirtilmektedir. 

Kiracıların kazanacağı ek kazancın, mal sahibinin elde edebileceği maksimum kira 

primi olduğu ifade edilerek, kiracıların söz konusu kazancın üzerinde bir maliyete 

katlanmak istemeyecekleri, yalnızca ödeyecekleri kirayı değil aynı zamanda işletme 

masraflarını da düşünmek zorunda oldukları vurgulanmaktadır.  

 

Simmons (2010)’da, yeşil özelliklerin maliyetinin aynı şekilde değere yansıyıp 

yansımayacağı konusu kesin olmadığı için, maliyet yaklaşımının yeşil binaların 
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değerlemesinde tercih edilmemesi gerektiği belirtilmektedir.  Bina özelliklerinin değere 

maliyeti kadar katkı yapamaması durumunun, gayrimenkul terminolojisinde 

“süperyeterlik” kavramı ile açıklandığı ifade edilmektedir. Süperyeterliğin varlığının 

kanıtlanabilmesi için maliyetin kazançlarla karşılıklı olarak irdelenmesi ve fizibilite 

çalışması yapılması gerekmektedir (Ünsal ve Göksal Özbalta 2012). 

 

Bilgi edinilmesi kolay olan şeffaf piyasalarda regresyon analizi gibi istatistiksel 

yöntemler kullanılarak enerji tasarruf potansiyeli değerinin hesaplanması için, binanın 

toplam değerindeki ağırlığını yansıtan bir katsayı elde edilebileceği ve söz konusu 

katsayının ilerideki değerlemelerde de kullanılabileceği öne sürülmektedir. 

Sürdürülebilirlik odaklı olmayan, yani yeşile prim vermeyen opak piyasalarda ise, enerji 

etkin binaların az sayıda olması nedeni ile enerji tasarrufuna dayalı bir değerlendirme 

yapmak olanaksız hale gelmektedir (Bienert vd. 2010) (Ünsal ve Göksal Özbalta 2012). 

 

Ratcliffe (2012) tarafından, gayrimenkul sektöründeki yatırımcıların yönelttiği 

“sürdürülebilir binalar daha değerli midir” sorusu ile sıkça karşılaşıldığı ve sektörün pek 

çoğu için cevabın hayati önem taşıdığı belirtilmektedir. Sürdürülebilirlikle değer 

ilişkisini ortaya koyan pek çok cesur deneme yapıldığı, çoğu sürdürülebilirliğin ilave 

değer yarattığını iddia eden kurumlar tarafından destelenerek hazırlanan söz konusu 

çalışmalarda, % 28 prim yapan sonuçlara ulaşıldığı ifade edilmektedir. Daha küçük bir 

kesim, arada hiç sebep sonuç ilişkisi bulunmadığını savunmaktadır. Diğer bir kesim ise, 

sürdürülebilir binaların kazandığı yeşil prim yerine, sürdürülebilir standartlara olan 

artan talebin karşılanmadığı binalardaki kahverengi indirim üzerinde konuşulması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Söz konusu çalışmalar, karşılaştırılabilir verilerin eksikliği 

nedeni ile yanıltıcı sonuçlar vermekte ve detaylarla ilgilenen araştırmacılar ise 

yıpratılmaktadır. Sonuç olarak, sürdürülebilir verilerin nitelik ve niceliklerini 

geliştirmeye yönelik çalışmalar artmaktadır. Küresel Raporlama Girişimi (GRI)
13

 gibi 

kuruluşların göstergeleri ile ölçüm parametreleri daha açık bir şekilde tanımlanmakta ve 

                                                           
13

 Küresel Raporlama Girişimi, Global Reporting Initiative (GRI), Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

(UNEP) ve CERES tarafından 1997 yılında, çok paydaşlı bir sivil toplum kuruluşu olarak ABD’de 

kurulmuştur.  GRI, dünyada yaygın bir şekilde kullanılan kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporlaması 

çerçevesi geliştirmekte, sürdürülebilirlik raporlamasının bütün kurumlar tarafından yapılmasını teşvik 

etmektedir. Söz konusu çerçeve, raporlama ilkeleri de dahil olmak üzere, kurumların ekonomik, çevresel 

ve sosyal performanslarını ölçmeleri ve raporlamaları için kullanmaları gereken prensip ve göstergeleri 

belirlemektedir (https://www.globalreporting.org/languages/Turkish/Pages/default.aspx). 
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yatırımcıların kendi taşınmazlarının performanslarını karşılaştırabilecekleri kıyas 

değerleri verilmektedir. 

 

Söz konusu tartışmalar devam ederken, sürdürülebilirlik özelliklerinin bina tasarım ve 

yönetim süreçlerine iyice girdiği, gelinen noktada ironik bir şekilde, ne kadar fazla 

ölçülürse sürdürülebilirlik faktörleri ve değer üzerindeki etkilerini ayrıştırmanın o kadar 

zorlaştığı görülmektedir. Artık, sürdürülebilirliğin bir binanın kazandığı değerle ilişkili 

prim olarak tanımlanan özelliklerden biri olarak değerlendirildiği ve doğrudan taşınmaz 

değerleme sürecine dahil edilmiş olduğu tespit edilmektedir. Taşınmaz değerlemenin 

temel konusu olan; “değer nedir”, “nasıl ortaya çıkar” ve “nasıl ölçülür” sorularını esas 

alarak, ilaveten mali sermaye kadar çevresel ve sosyal sermayenin de ölçüldüğü, uzun 

dönemde değer yaratan, gayrimenkul yatırımlarına doğru bir değişimin nasıl yapılacağı 

sorusu gündeme gelmektedir. “Değerin gerçek anlamına ulaşmak için bir parça daha 

derine dalmanın en iyi zamanı nedir” sorusu ile tamamlanan makalede söz konusu 

soruların ütopik bulunabileceği de ifade edilmektedir (Ratcliffe 2012).  

 

RICS’in “Measuring Green Value: An International Perspective
14

” adlı araştırma 

raporunda; gayrimenkul yatırım kararlarında çevresel performans ve sürdürülebilirlik 

ölçütlerinin giderek önemli bir kriter olarak düşünüldüğü vurgulanmakta ve aynı 

zamanda gayrimenkul piyasası kapsamında sürdürülebilirlik araştırmalarının kritik bir 

kesişme noktasına geldiği belirtilmektedir. 2008 yılından itibaren kapsamını 

genişleterek devam eden sürdürülebilir gayrimenkullerin fiyatlandırılması 

çalışmalarının önemli kısıtları olduğuna değinilerek, raporun amacı, yeni veri 

kaynakları kullanarak mevcut kanıtları genişletmek olarak belirtilmiştir. Bu amaca 

yönelik olarak, iki konut piyasası ve bir ticari gayrimenkul piyasası olmak üzere, üç 

kıtadan (Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika) yeşil değer örnekleri bir araya getirilmiştir. 

Finlandiya, Japonya ve ABD’den alınan 3 adet örnek olay incelenerek, ülkeler ve 

gayrimenkul tipleri karşında yeşil değerin durumu ile ilgili olarak çıkarılan sonuçlar 

değerlendirilmiştir. Örnek olay incelemesinde, gayrimenkul ve yeşil özellikleri ile 

birlikte, işlem fiyatları ve/veya kira oranlarından oluşan geniş kapsamlı veri setleri 

                                                           
14

 RICS tarafından 2014 yılı Eylül ayında yayımlanan “Yeşil Değerin Ölçülmesi: Uluslararası Perspektif” 

adlı rapor, üç ülkeden alınan örnek olaylarda incelenen yeşil değere ilişkin sonuçları ortaya koymaktadır 

(Anonymous 2014a). 
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uygulanmıştır. İlk veri seti, eko-sertifika bilgilerini de içeren Tokyo kat mülkiyeti 

piyasasına ait yaklaşık 50.000 adet konutu kapsamaktadır. Bir hedonik analizde gerekli 

olan standart değişkenlerden farklı olarak söz konusu veri seti, hane halkı ve satın alan 

özellikleri üzerine çalışma imkanı vermektedir. Araştırmada, pek çok piyasa ve zaman 

unsuru üzerinde kalıcı olan, küçük fakat önemli fiyat primleri bulunmuştur. Tokyo 

çalışmasında, yeşil binaların satış fiyatlarının gerçek işlem fiyatlarından sadece çok az 

bir miktar yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Ayrıca, yeşil özellikler için ödeme 

isteklilikleri ile hane halkı gelirleri ile arasında kuvvetli bir bağ olduğu da saptanmıştır 

(Anonymous 2014a). 

 

İkinci örnek olay incelemesinde, Helsinki’de metropolitan bölgede apartman daireleri 

örnek alınarak, iskan özellikleri ve enerji performans sertifikaları üzerine 

odaklanılmıştır. Kesin bir kanıt bulunamasa da, en azından daha enerji etkin bina ve 

apartman daireleri için önemli bir fiyat primi saptanmıştır. Helsinki veri seti, önceki 

çalışmalardan farklı olarak, enerji verimliliği etkisini daha iyi izole etme olanağı 

sağlamıştır. Çalışma sonuçları, yalıtım ve diğer termal özelliklerle ilgili yüksek enerji 

verimliliği standartları ile tanımlanan piyasalarda bile, ortalama üstü yeşil özelliklerin 

mali olarak ödüllendirildiğini ileri sürmektedir (Anonymous 2014a). 

 

Söz konusu araştırmanın en geniş kapsamlı çalışması olan ve panel veriye dayanan 

üçüncü araştırma, ABD’de 6 adet büyük ofis binasına ait işletme masraflarını, kiraları 

ve bina özelliklerini içermektedir. Yeşil etiketler, işletme masrafları ve ofis kiraları 

arasında üçlü bir etkileşim olduğunu en iyi şekilde ortaya koyan çalışmada kullanılan 

veri seti, maliyet tasarrufu faydasını net bir şekilde ayırmaya olanak sağlamaktadır. 

Kiralar üzerinde her iki unsurun da etkisi, derecelendirme ile belirlenen yeşilliğin 

derecesi gibi derecelendirme sonuçları ile birlikte artmaktadır. Fakat söz konusu 

ilişkilerin incelenmesi, bir miktar değişik etkiyi de ortaya çıkarmaktadır. Bir önceki 

dönemden alınan bilgilerin mevcut kirayı etkilediği dikkate alınırsa, bütün 

sertifikalandırma etkileri brüt kirada indirim yapar gibi görünmektedir. Daha gelişmiş 

dinamik model özelliklerine sahip sonuçlardan çıkarılan yetersiz bulgulara rağmen, 

ABD ofis piyasasında yapılan söz konusu çalışma, yukarıda belirtilen diğer iki 

çalışmanın aynı piyasaya ait bulguları ile geniş ölçüde uyumludur. Araştırma sonucunda 
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ortaya konulan yeni ve kapsamlı sonuçlar, pek çok gelişmiş ekonomilerin gayrimenkul 

piyasalarında yeşil değerin varlığını desteklerken, daha büyük ve daha dinamik gelişen 

piyasalarda ekonometrik analizlerin uygulanmasına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, Çin’de gayrimenkul piyasaları üzerine yapılan çalışmaların 

sayısının olumlu bir işaret olmasına rağmen, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi diğer 

önemli piyasalardaki daha göze çarpan örnekleri ortaya koymak için, günümüze kadar 

henüz çok az çalışma gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır (Anonymous 2014a). 

 

ABD’de Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Enstitüsü ile Gayrimenkul Değerleme 

Uzmanları Birliğinin birleşmesi sonucunda kurulan Değerleme Enstitüsü (AI), 

değerleme uzmanları için ülkenin en büyük profesyonel kurumu olarak hizmet 

vermektedir. Son yıllarda değerleme mesleğinde öne çıkan konu olan yeşil değerleme 

alanındaki boşlukta, bir düşünce lideri olarak hizmet verme fırsatları yakalayan AI 

tarafından, 2013 yılının Ocak ayında enerji etkin ve yeşil konutlar için ve 2014 yılının 

Ekim ayında ise enerji etkin ve yeşil ticari binalar için değerleme formu ekleri piyasaya 

sürülmüştür. Her iki ek, değerleme uzmanlarının uygun bir forma ihtiyaç duydukları 

yerlerde, isteğe bağlı olarak kullanmaları amacıyla hazırlanmış olup, yeşil değerleme 

konusunda belirsizliklerin bulunduğu günümüzde yapılmış en güncel ve yol gösterici 

düzenlemeler olarak yorumlanmaktadır (Anonymous 2015c).  

 

Lorenz ve Lützkendorf (2008) tarafından sürdürülebilir binaların mali etkileri üzerine 

yapılan çalışmada, taşınmaz değerinin sadece ekonomik değere sabitlenmeden, doğası 

gereği taşınmaza sıkı sıkıya bağlı olan çeşitli unsurların da dikkate alındığı bir anlayışla 

hesaplandığı belirtilmektedir. Fiziksel, ekonomik, politik ve sosyo-ekonomik faktörlerin 

taşınmaz değerini etkileyen temel faktörler olduğu ifade edilmektedir. Taşınmazın 

teknik, ekonomik, fonksiyonel, çevresel, sosyal ve estetik performanslarının değere 

katkıda bulunma kapasitesine göre; çevresel değer, sosyal değer, kültürel değer ve imaj 

değerinin gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Piyasa değer tahminini ve değer hesabını 

etkileyen faktörler de dikkate alınarak, performansa dayalı söz konusu değerler ile 

piyasa değeri ve kullanım değeri gibi ekonomik değerler arasında bağlantı kurulacağı 

belirtilmektedir. Böylece risk analizi ve kalite güvenliği gibi yeni araçların uygulanması 
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ve geliştirilmesine izin verecek, daha bilimsel temellere dayalı bir pazar araştırması 

yapılabileceği ifade edilmektedir. 

 

Yeşil binaların değerlemesine yönelik bir metot belirleme çabaları kapsamında, ABD’de 

yapılan bazı uygulamalar bulunmaktadır. Maryland eyaletinde 2008 yılında çıkarılan ve 

2009 yılında uygulanmaya başlayan bir yasal düzenleme ile Montgomery bölgesinde 

müstakil konutlarını satan mülk sahiplerinin, son bir yıllık elektrik ve gaz harcamalarına 

ait faturalarını ibraz etmeleri zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, Teksas eyaletindeki Austin 

şehrinde 2009 yılı itibariyle uygulanmakta olan yöntemde ise, satışa konu olan 

konutların satış öncesinde denetlenen enerji performanslarının, satış sırasında sunulması 

zorunluluğu getirilmektedir. Söz konusu uygulamalarla elde edilen bilgiler her ne kadar 

farklı değişkenlerin etkisinde bulunsa da, elde edilme kolaylığı nedeni ile tercih 

edilmektedir (Tiger vd. 2011).   

 

2012 yılında AI tarafından hazırlanan ve gayrimenkul değerlemede enerji maliyetlerinin 

etkisini konu alan raporda, binalarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin değerinin 

teorik veya hesaplanmış enerji tasarrufları ve mali performansın ötesine geçtiği 

belirtilmektedir. Söz konusu değer daha çok, gerçek piyasa talebi ve kiracı veya 

yatırımcıların ödeme istekliliklerinin yansımasıdır. Artan istatistik kanıtlar ve örnek 

olay incelemeleri, söz konusu değer eğilimini desteklemektedir. Yeşil ve enerji etkin 

binaların piyasa payı artmaya devam ettikçe, verimlilik ve sürdürülebilirliğe yönelik 

piyasa farkındalığı ve tercihleri, değerleme uzmanları için daha belirgin hale gelecek, 

verimli ve yeşil binalar için değer artışı, olumsuz çevresel etkileri çok olan ve fazla 

masraf gerektiren düşük performanslı binalar için değer azalışı olmak üzere her iki 

yönde satış emsalleri yoluyla yansıyacaktır. Gelişen sosyal ve kültürel öncelikler, artan 

toplum farkındalığı, daha kolay ulaşılabilir bilgi kaynakları ve emsaller, teknik bilgi 

deneyiminin genişlemesi ve gayrimenkul piyasasının bütün alt sektörlerinde uygulama 

başarısının artması gibi pek çok nedene bağlı olarak, enerji verimliliği ve 

sürdürülebilirliğin piyasa değeri önem kazanmakta ve daha kesin bir şekilde tarif 

edilebilmektedir. Enerji performansı ve sürdürülebilirlik artık belirsiz veya sıklıkla 

gözden kaçırılan bir unsur olmaktan çıkıp, bina değerini belirleyen ve tanımlayan temel 

kriter haline gelmiştir (Anonymous 2012). 
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“Green Building and Property Value” adlı çalışma ise, yine AI tarafından 2013 yılında 

yapılmıştır. Çalışmada, değerin dört unsuru olarak değerlendirilen gelir, doluluk oranı, 

işletme masrafları ve risk, yeşil binaların değeri üzerine ışık tutan veriler olarak kabul 

edilmektedir. Söz konusu unsurları açıklayan ve yeşil özelliklere ait verilerin 

gayrimenkul değerleme sürecinde nasıl kullanılabileceği konusunda yol gösteren bir 

rehber olarak hazırlanan çalışmada, değerleme uzmanları için bir kontrol listesi 

verilmektedir. Proje vizyonu, bina planı ve teknik özellikleri, harcama faturaları veya 

enerji modelleme sonuçları, yeşil bina sertifika raporları, işletme ve bakım planları, 

yeşil özelliklerin zarar riski gibi bilgilerin yer aldığı kontrol listesi, mal sahibi veya 

proje geliştirici ile yapılan görüşmelerde değerleme uzmanı tarafından kullanılmak 

üzere hazırlanmıştır (Anonymous 2013). 

 

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından 2014 

yılında yayımlanan “Bir Değerleme Yaklaşımı: Yeşil Bina Sistemlerinin Gayrimenkul 

Değerine Etkisi” isimli raporda; standart binalardan daha nitelikli ve verimli olan yeşil 

binaların, gayrimenkul değerleme sürecinde farklı ele alınması gerekliliğine değinilerek,  

yeşil değerleme konusunda bir altlık oluşturmak için başlangıç niteliğinde bir çalışma 

yapıldığı belirtilmektedir.  

 

LEED gibi yeşil bina sertifika sistemlerinin gayrimenkul değerine etkisinin incelenmesi 

ve sektörün dikkatinin çekilmesi amacıyla hazırlanan çalışmada; standart değerleme 

yaklaşımları olarak Türkiye’de ve uluslararası platformda kullanılan üç temel yöntem 

olan, emsal karşılaştırma yöntemi, maliyet yöntemi ve gelir indirgeme yöntemi ele 

alınmaktadır. Türkiye geneline ve farklı bina türlerine yayılmış olan, 70 adet yeşil 

binanın emsal karşılaştırma yöntemi için yeterli emsal ve veriyi sağlayamadığı 

görülmektedir. Maliyet yaklaşımında, maliyete etki eden unsurların ayrıştırılamadığı ve 

değerlendirmede duplikasyon yarattığı tespit edilmektedir. Bu nedenle, maliyet 

yaklaşımının da sağlıklı bir sonuç elde edilmesine olanak sağlayamadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Gelir indirgeme yönetiminde ise, kira değerlerinin önem taşıdığı, işletme 

giderlerinin kira gelirlerine etki ederek, net kira değerlerini doğrudan değiştirebildiği 

vurgulanarak, yeşil bina sertifika sistemlerinin işletme giderlerine yapacağı etkinin 

ortaya konulması ile gelir indirgeme yönteminin yeşil binaların değerlemesinde 
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kullanılabileceği belirtilmektedir. Elektrik, doğal gaz, su ile bakım, onarım, personel, 

hizmet gibi tasarruf miktarlarının, kiralara ve doğal olarak değere yansıyacağı 

vurgulanan raporda, sadece söz konusu tasarruf miktarları oransal olarak belirlenmiş 

olup, değere etkilerinin ne şekilde yansıtılacağı konusu açıklanmamıştır. Yeşil binaların 

alıcı ve kiracı kalitesi ile sürekliliği anlamında da değere katkıda bulunduğu ve 

değerleme uzmanının kanaat geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken 

kriterler olarak öne çıktığı belirtilmiştir. Ayrıca, gayrimenkul değerlemede değeri 

etkileyen parametrelerin birçoğunun, yeşil bina sertifika sistemlerindeki kriterlerle 

hemen hemen örtüştüğü belirtilerek, parametreler tablolar halinde ortaya konulmuştur 

(Anonim 2014b).  

 

Anonymous (2010)’da, yeşil özelliklerin taşınmaz değeri ile bağlantısını göstermek 

amacıyla, binaların sürdürülebilirlik performansları ile mali performansları arasındaki 

teorik ilişki aşağıdaki şekilde özetlenmekte olup, sürdürülebilirlik özellikleri ile yeşil 

etkiler, diğer bir deyişle sürdürülebilirlik çıktıları ve değer arasındaki ilişki ortaya 

konulmaktadır (Çizelge 2.3). 
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Çizelge 2.3 Yeşil özelliklerin değer ile ilişkisi  
 

Yeşil 

Amaçlar 
Yeşil Özellikler Yeşil Etki Değerle Bağlantısı (Teorik) 

S
ü

rd
ü

rü
le

b
il

ir
 

A
ra

zi
  

 İnşaat süresince arazi bozulması ve toprak kaybının azaltılması 

 Doğal drenaj sistemlerinin kullanılması 

 Doğal arazi özelliklerinin korunması veya iyileştirilmesi 

 Peyzaj ve konumun pasif ısıtma ve soğutmadan yararlanmaya imkan vermesi 

 Artan estetik görünüm 

 Azalan enerji maliyetleri 

 Azalan taşıma maliyetleri 

 Azalan geliştirme maliyetleri, artan pazarlanabilirlik, 

azalan işletme maliyetleri, doğal görünümün iyileşmesi, 

artan satış/kira, net işletme geliri/karlılık faydaları 

 Büyük kiralamalarda yüksek net işletme geliri 

S
u

 

V
er

im
li

li
ğ
i 

 Peyzaj sulaması ve tuvaletler için depolanan yağmur suyunun kullanılması 

 Gri suyun arıtılarak yeniden kullanılması  

 Su tüketimini azaltmaya yönelik sistemler, düşük debili klozetler, az su tüketen 

bataryalar, susuz pisuvarlar kullanılması 

 Düşük su tüketimi/maliyeti  Düşük ortak alan giderleri, büyük kiralamalarda net 

işletme geliri faydası,  

E
n

er
ji

 V
er

im
li

li
ğ

i 

 Pasif güneş ısıtma/soğutma ve doğal havalandırma kullanımı 

 Gün ışığının yayılımının artırılarak suni aydınlatma ihtiyacının azaltılması 

 Isıtma alanını ve havalandırma sistemi büyüklüğünü azaltacak, termal etkin 

sistemlerin kullanımı 

 Enerji yönetim sistemlerinin kullanımı, izlenmesi ve kontrolü 

 Sistemsel devreye alma için bir commissioning şirketi kullanılması  

 İşletme ve bakım rehberi hazırlanması ve personelin eğitilmesi  

 Düşük sermaye maliyeti 

 Düşük enerji maliyetleri 

 Kullanıcı faydaları 

 İşletme kazançları 

 Mekanik sistem maliyetlerinde azalma 

 Düşük işletme ve bakım maliyetleri 

 

 Azalan işletme maliyetleri, uzun ekonomik ömür, düşük 

geliştirme maliyetleri  

 Artan kullanıcı verimliliği, artan tercih edilme  

 Büyük kiralamalarda yüksek net işletme geliri, artan 

verim, yüksek net işletme geliri/karlılık. Net kiralamalarda 

net işletme geliri/karlılık artışı potansiyeli 

İç
 M

ek
an

 Ç
ev

re
 

K
al

it
es

i 

 Kirletici kaynaklarının kontrolünü sağlamak 

 Düşük salımlı malzemeler kullanımı 

 İnşaat atıklarının havalandırılması 

 Gün ışığının yayılımını artırmak ve kamaşmayı azaltmak 

 Manzara temin etmek 

 Mümkünse bireysel kontrol sağlamak 

 Üstün iç mekan hava kalitesi, termal ve 

aydınlatma kalitesi 

 Azalan kullanıcı şikayetleri 

 Artan kullanıcı verimliliği 

 Azalan risk  

 Artan pazarlanabilirlik, 

 Hızlı satış/kiralama 

 Yüksek net işletme geliri/karlılık 

 Artan üretim/kar 

M
al

ze
m

e 

 Dayanıklı malzemeler seçilmesi 

 •Malzemelerin yeniden kullanımı, sökülen/tamir edilen malzemelerin kullanımı 

 

 Uzun ekonomik ömür,  

 Düşük işletme masrafları 

 Düşük yıpranma, düşük inşaat/işletme-bakım maliyetleri, 

yüksek net işletme geliri/karlılık 

Kaynak: Web Sitesi: http://www.greenbuildingfc.com/Home/ValueBeyondCostSavings.aspx. Erişim Tarihi: 16.04.2015.
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3. YEŞİL BİNA SERTİFİKALANDIRMA SİSTEMLERİ 

 

Çalışmanın bu bölümünde, yeşil binaların ölçülebilir bir standart ile tanımlanabilmesi 

için geliştirilen sertifikalandırma sistemlerinin, dünyadaki ve Türkiye’deki 

uygulamalarına yer verilmektedir.  

 

3.1 Dünyada Yeşil Bina Sertifikalandırma Sistemleri 

 

Yapıların çevresel etkilerinin objektif ve somut olarak ortaya konulmasında, yeşil bina 

değerlendirme sistemleri ve sertifika programlarının önemli rolü bulunmaktadır. Bu 

amaçla geliştirilen, yaşam döngüsü değerlendirme yöntemleri ve ölçütlere dayalı 

sertifika programları olmak üzere başlıca iki gruba ayrılan söz konusu sistemler, yapı 

sektöründe rolü olan kişi ve kuruluşların dikkatini çevresel sorunlara çekmekle 

kalmayıp, sektörün çevre üzerindeki yıkıcı etkilerini önlemede önemli adımlar 

atılmasını sağlamıştır. Yaşam döngüsü değerlendirme yöntemleri, genellikle yapıların 

tasarım aşamasında, malzeme ve ürün seçimi, servis sistemi seçeneklerinin 

değerlendirilmesi gibi amaçlarla kullanılmakta olup, kapsamları sınırlıdır. Bees (ABD), 

BEAT 2002 (Danimarka), EQUER, PAPOOSE ve TEAM (Fransa), EcoQuantum 

(Hollanda), ATHENA (Kanada), Envest 2 (İngiltere) ve LEGEP (Almanya) gibi 

programlar bu gruba girmektedir. Ölçütlere dayalı değerlendirme ve sertifika 

programları ise, yapıları daha geniş kapsamlı ve objektif değerlendirmeye tabi tutması, 

kolay uygulanabilmeleri ve sonuçların kolay anlaşılır olması açısından ön plana 

çıkmıştır (Sev ve Canbay 2009). 

 

Sertifika sistemleri; genel ve geçerli ölçme standartları oluşturarak yeşil binayı 

tanımlamak, bütünsel bir bina tasarım yöntemi geliştirmek, yapı sektöründe çevresel 

liderlik tanımak, yeşil rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın yararları konusunda tüketici 

bilincini arttırarak, bina pazarını dönüştürmek amacıyla düzenlenmiştir (Şimşek 2012).  

 

Sertifika sistemleri, bina bazındaki projelerin çevre üzerindeki etkilerinin objektif ve 

somut olarak ortaya konulmasında ve doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını 

meydana çıkarmada, ölçülebilir bir referans sağlamaya çalışan bir tür derecelendirme 
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sistemi olarak tanımlanmakta ve bir binayı yeşil yapan kriterleri ortaya koymaktadır. 

Sertifika sistemleri, yeşil binaların bir kavram olmaktan çıkıp gerçeklik kazanmasını 

sağlamıştır (Şenol 2009). 

 

Sertifika sistemleri, yapıların olumsuz çevre etkilerini en aza indirme amacıyla ortaya 

çıkan ve zaman içinde sürdürülebilirliğin gelişen tanımına paralel olarak kendilerini 

yenileyen, sadece yapıları değil, giderek bölgesel ve kentsel ölçekteki planlama 

eylemlerini de kapsayan, yapıların ya da bölgelerin çevresel, ekonomik ve sosyal 

sürdürülebilirliğini değerlendiren ve sertifikalandıran sistemlerdir (Bayraktaroğlu 2014). 

 

Son yıllarda gelişen çevre bilincinin de etkisi ile inşaat sektörünün çeşitli paydaşları, 

mimaride hangi unsurların sürdürülebilir olduğu ile ilgili olarak, temel ölçütlerin 

sorgulanması çabası içine girmişlerdir. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik kavramı 

temelinde yaygınlaşan sosyal sorumluluk duyarlılığı, bazı ölçütlerin oluşturulması 

gereksinimini gündeme getirmiş ve binaların çevresel performanslarını ölçmek için, 

standartlara olan talebi artırmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yüksek performanslı binaları 

değerlendirebilmek için çeşitli sertifika programları geliştirilmiştir (Bengü 2012).  

 

Söz konusu değerlendirme sistemleri, binaların tasarım veya inşaat süreçlerinde çeşitli 

başlıklardaki işlemi ve parametreyi kontrol ederek, her bir kontrolün sonuçlarını 

puanlama sistemi ile değerlendirmekte ve sonuçta değerlendirilen binanın referans 

binaya göre yeşil sınıfını belirlemektedir. Bütün değerlendirme sistemlerinde, binanın 

enerji performans sınıfı en önemli yeri işgal etmekte olup, ısıtma, soğutma, 

havalandırma ve aydınlatma kaynaklı enerji tüketimleri ve emisyon miktarları, binanın 

yeşil olarak sınıflandırılmasında en önemli rolü oymaktadır. Böylece, yalnızca enerji 

tasarrufu değil, ısıl ve görsel konfor ile sağlık koşullarının değerlendirilmesi de şart 

koşulmakta ve salt tasarruf değil verimlilik de desteklenmektedir (Erten ve Yılmaz 

2011). 

 

İngiltere’de, 1990 yılında Yapı Araştırma Enstitüsü (BRE) tarafından ortaya konulan 

BREEAM, Yapı Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu, söz konusu 

sertifika programlarının ilkidir (Sev ve Canbay, 2009). Villa tipi konutlarda 
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uygulanmaya başlayan ve kamu tarafından desteklenen söz konusu oluşum, kısa 

zamanda İngiltere’de bütün konutlarda zorunlu hale getirilmiştir. Devlet destek ve 

teşvikleri ile yeşil sertifika sistemi, bütün İngiltere adasında hızla yaygınlaşmıştır. 

Ancak yapı üretiminde söz konusu sertifika sistemi yaklaşımının dünya çapında 

yaygınlaşmaya başlaması, on sene sonra ABD’de yeni bir yeşil sertifika sisteminin daha 

devreye girmesi ile gerçekleşebilmiştir. Yapı üretiminde sürdürülebilir bina tasarım ve 

uygulamalarına yönelik olarak, BREEAM ile benzer kriterleri temel alarak dünya yapı 

üretimi pazarında sürdürülebilir bir yapı üretimi sisteminin oluşturulmasını ve 

yaygınlaştırılmasını hedefleyen çabalar doğrultusunda, ABD’de LEED adı verilen 

sertifika programı 1998 yılında uygulanmaya başlamıştır. LEED Sertifikasının hızla 

yaygınlaşarak etkinlik kazanması sonrasında, 2000 ve 2010 yılları arasında pek çok 

ülke, biri İngiltere diğeri ise ABD kaynaklı söz konusu öncül iki sertifika sistemini 

örnekleyerek, kendi ulusal modellerini oluşturmaya başlamışlardır (Bengü 2012). 

 

SBTool (Uluslararası), EcoProfile (Norveç), PromisE (Finlandiya), Green Mark for 

Buildings (Singapur), HK-BEAM ve CEPAS (Hong Kong), Green Star (Avustralya), 

SBAT (Güney Afrika), CASBEE (Japonya) ve Environmental Status (İsveç) gibi çok 

sayıda metot uygulamaya konulmuştur. Günümüzde, WGBC üyesi birçok ülkenin, 

büyük oranda kabul ettiği dört metot bulunmaktadır. BREEAM, LEED, Green Star ve 

CASBEE olarak sıralanan sistemlerin yanı sıra, uluslararası katılımlı SBTool da çeşitli 

ülkelerde ulusal koşullara uyarlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu sistemler 

dinamik olup, zamanla geliştirilen stratejilere bağlı olarak yeni versiyonlarını 

oluşturmaktadır (Sev ve Canbay 2009).  

 

Halen geliştirilmekte olan yeşil sertifikalar, yapı üretiminin tasarım ve uygulama 

süreçlerinde, binanın enerji performansı ve iç mekan kalitesine yönelik temel 

değerlendirme ölçütlerinin yanı sıra, arazi kullanımı, ulaşım, binanın yapımında 

kullanılan malzemeler, karbon etkilenme alanı, su kullanımı gibi hususlarda da bir 

takım kriterler belirleyerek binanın bütün kullanım ömrüne yönelik bir değerlendirme 

metodu oluşturan sistemlerdir (Bengü 2012). 

 

Dünyada uygulanan başlıca sertifika sistemleri aşağıda belirtilmektedir (Çizelge 3.1). 
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Çizelge 3.1 Tarihsel süreçte yer alan çeşitli sertifikalandırma sistemleri  

 

NO YIL ÜLKE ADI AÇIK ADI 

1 

 

1990 

 

İngiltere BREEAM 

Bina Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme 

Metodu  

(Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) 

2 1993 Kanada BEPAC 
Building Environmental Performance Assessment 

Criteria 

3 1996 Hong Kong HK-BEAM 
Binalarda Çevresel Etki Değerlendirme         

(Building Environmental Assessment Method) 

4 1998 ABD LEED 
Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik  

(Leadership in Energy and Environmental Design ) 

5 1999 Tayvan EEWTH 

Ekoloji, Enerji Korunumu, Atık Azaltımı ve Sağlık 

(Ecology, Energy Saving, Waste Reduction and 

Health ) 

6 2000 Kanada Green Globes Yeşil Dünya 

7 2002 Güney Kore GBCS 
Yeşil Bina Sertifika Sistemi  

(Green Building Certification System) 

8 2002 Avustralya Green Star Yeşil Yıldız 

9 2002 Çok Uluslu SB-Tool 
Sürdürülebilir Bina Aracı  

(Sustanainable Building Tool) 

10 2003 İtalya Protocollo Itaca Itaca Protokolü 

11 2004 Japonya CASBEE 

Yapılı Çevrenin Etkinliğine Yönelik Kapsamlı 

Değerlendirme Sistemi  

(Comprehensive Assessment System for Built 

Environment Efficiency) 

12 2004 Norveç Eco Profile Eko Profil 

13 2005 Singapur Green Mark Yeşil İşaret 

14 2005 İsrail 
Green Building 

Standard 
Yeşil Bina Standardı SI-5281 

15 2005 Portekiz LiderA  

16 2005 Fransa HQE 
Yüksek Çevre Kalitesi  

(Haute Qualite Environnementale) 

17 2005 Avustralya Nabers 

Ulusal Avustralya Yapılı Çevre Sınıflama Sistemi 

(National Australian Built Environment Rating 

System) 

18 2006 Çin 3-Star 3-Yıldız 

19 2006 Hindistan GRIHA Green Rating for Integrated Habitat 

20 2006 Finlandiya PromisE  

21 2006 Hong Kong CEPAS 
Comprehesive Environmental Performance 

Assessment Scheme 

22 2008 Almanya DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

23 2008 Brezilya AQUA  

24 2008 İsviçre Minergie  

25 2009 Malezya GBI Malaysia Green Building Index, Malaysia 

26 2009 Filipinler BERDE 
Building For Ecologically Responsive Design 

Excellence 

27 2010 

Birleşik 

Arap 

Emirlikleri 

Peral Estidama  

Kaynak: (Köteşli Aydın 2013) 
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Bu bölümde, dünyada en çok kabul gören yeşil bina değerlendirme sistemleri olan 

BREEAM ve LEED’in tanıtılması amaçlanmıştır. İlk sertifika sistemi olması ve halen 

dünyada yaygın olarak kullanılması nedeni ile BREEAM ve bu çalışma kapsamında 

platin ve altın kategorilerinde sertifika almış iki bina üzerinde inceleme yapılmış olması 

nedeni ile ise LEED değerlendirme sistemleri detaylı olarak ele alınmaktadır. 

 

3.1.1 Yapı araştırma kurumu çevresel değerlendirme metodu standartları 

(BREEAM)  

 

1990 yılında İngiltere’de BRE tarafından geliştirilen BREEAM, binalar için 

geliştirilmiş ölçütlere dayalı ilk sertifika sistemidir. İlk aşamada konutlar ve daha sonra 

ofisler için iki versiyon halinde yayımlanan BREEAM’in ilk versiyonları, ağırlıklı 

olarak İngiltere koşulları için geliştirilmiş sistemler olduğundan, başka ülkelere uyum 

sağlanmasında sıkıntılar yaşanmıştır. Bu nedenle, 2008 yılından itibaren uluslararası 

versiyonları piyasaya sürülmüştür. Günümüzde farklı bina tiplerine ve ülkelere göre 

farklılaşan şemalar sunan BREEAM’in, İngiltere, Uluslararası Avrupa ve Körfez 

Ülkeleri için değişik versiyonları bulunmaktadır. İngiltere için geliştirilen modellerde; 

toplu yaşam alanları, yeni yapılar, sürdürülebilir konutlar, mevcut yapılar, yenileme, 

eko evler amaçlı kodlar yer almaktadır. Türkiye’de uygulanacak versiyonları da 

kapsayan uluslararası modellerde; ofisler, endüstriyel binalar, alışveriş merkezleri ve 

Toyota satış mağazalarına yönelik kodlar bulunmakta ve ayrıca belirtilen şemalar 

dışında kalan binalar için ise sipariş usulü sertifika sistemi uygulanmaktadır (Sümer 

2013). 

 

Binaların yaşam döngüsünün çevre üzerindeki etkisini azaltmak, binaların çevresel 

faydalarına göre tanınmasını sağlamak, binalara güvenilir bir çevre etiketi vermek ve 

sürdürülebilir binalara olan talebi canlandırmak amacıyla geliştirilen BREEAM, bir 

binanın yaşam döngüsündeki çeşitli aşamalarında yetkili kişiler tarafından eğitilmiş 

değerlendiricileri kullanan bir lisanslı organizasyon tarafından temsil edilmektedir. 

BREEAM değerlendirmesine başvuran binalar için, sertifikalı bir BRE değerlendirme 

uzmanının tam hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. BREEAM sertifikasyon sürecinin 

lisanslı bir denetçi tarafından yürütülmesi zorunludur. Proje bağımsız bir uzman 
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tarafından değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Değerlendirme uzmanı tarafından 

teslim edilen bilgiler, gerekli görüldüğü takdirde saha denetimleri de yapılmak üzere, 

BRE tarafından ikili denetime tabi tutulmaktadır (Çelik 2009) (Görgün 2012) (Yetkin 

2014). 

 

BREEAM sistemi ile öncelikle yeni yapılar için olmak üzere, ofisler, çekirdek aileler 

için eko-konutlar, apartmanlar, okullar, alışveriş merkezleri, yurtlar, bakımevleri, 

endüstri yapıları, adalet sarayları, hastaneler ve hapishane binaları değerlendirilmiş ve 

daha sonra mevcut yapılar sürümü de tamamlanmıştır. Günümüzde dünyanın her 

yerindeki yeni ve mevcut her çeşit yapının çevresel performansının değerlendirilmesine 

yönelik olarak, ülkeler için bölgesel koşullara göre uyumlaştırılmış şemalardan, 

uluslararası şemalara kadar çeşitli formatlarda kullanılmaktadır (Anonymous 2015d). 

 

Tasarım aşamasına ve proje yönetimine de destek verebilen değerlendirme uzmanı 

tarafından derlenen ve binanın BREEAM kriterlerine uyduğunu gösteren proje bilgileri, 

gerektiğinde saha denetimini de kapsayacak şekilde, BRE’nin ikili denetimine tabi 

tutulmaktadır. Başvurudan sonra projenin hangi değerlendirme türüne uygun olduğuna 

karar verilmekte ve daha sonra her yapı türü için tasarım, satın alma, inşaat, yönetim ve 

işletme aşamalarına göre projeye uygun olanı seçilerek çalışmalar başlatılmaktadır. 

Değerlendirme ve puanlama, çeşitli performans kategorileri altında tanımlanan 

kriterlere göre yapılmakta ve proje sağladığı her kriter için puan almaktadır. 

Kategoriler;   

a) Yönetim (%12),  

b) Sağlık ve Memnuniyet (% 15),  

c) Enerji (% 19),  

d) Ulaşım (% 8),  

e) Su (% 8),  

f) Malzeme ( % 12,50),  

g) Atıklar (% 7,50),  

h) Kirlilik (% 9),  

i) Arazi Kullanımı ve Ekoloji (% 9), 

olmak üzere dokuz grupta toplanmaktadır (Görgün 2012).  
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Her bir kategorinin, çevresel etkilerine göre bir ağırlık katsayısı bulunmaktadır. Binanın 

her bir kredi için gösterdiği performansa göre verilen puanların, önceden bölgelere göre 

belirlenmiş ağırlık katsayıları ile çarpılması ile sonuç puanı elde edilmektedir. Anketler 

ve bilimsel çalışmalar sonucunda bölgesel farklılıklara göre belirlenen ağırlık 

katsayıları, sistemin uluslararası adaptasyonunu kolaylaştırmaktadır. BREEAM’e göre 

değerlendirilen bir yapının çevresel performansının belgelendirilmesi için, gösterge 

puanlarının en az % 30’unu toplaması gerekmektedir. Söz konusu oranın üzerinde 

performans gösteren yapılar kademeli olarak, Geçer, İyi, Çok İyi, Mükemmel ve 

Olağanüstü veya Seçkin sertifikalarından biri ile eşleştirilir (Çelik 2009) (Sev ve 

Canbay 2009) (Kobaş 2011).  

 

BREEAM sertifika dereceleri ve puanları aşağıda belirtilmektedir (Çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.2 BREEAM sertifika dereceleri  

 

BREEAM Dereceleri Puanı 

Geçemez <30 

Geçer ≥30 

İyi ≥45 

Çok İyi ≥55 

Mükemmel ≥70 

Olağanüstü ≥85 

                          Kaynak: (Yalçın 2013) 

 

BREEAM’e göre değerlendirmede ağırlıklı bir puanlama sistemi kullanılmakta olup, 

100 puanlık sistemde, yüzde ağırlık üzerinden değer verilmektedir. BREEAM 

değerlendirme sisteminde bina derecesinin belirlenmesi için izlenen yol aşağıdaki gibi 

açıklanabilir: 

a) BREEAM yetkilisi tarafından, çevresel kategoriler için değerlendirilen her bir kritere 

uygun olacak şekilde elde edilen puanlar saptanır. 

b) Her kategori için elde edilen puanların yüzdesi hesaplanır. 

c) Her kategori için elde edilen puanların yüzdesi, kategoriye ait ağırlık ile çarpılır.  

d) Elde edilen sonuç toplam kategori skorunu verir. 

e) Toplam BREAAM skoruna ulaşmak için elde edilen bütün skorlar toplanır.  
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f) Toplam puan BREAAM derecelendirme seviyesi ve elde edilen bütün minimum 

standartlar ile karşılaştırılır ve uygun BREEAM derecesi elde edilir. 

g) Elde edilen her inovasyon puanı için ekstra % 1 (Maksimum % 10) puan son 

BREEAM puanına eklenebilir (Erten ve Yılmaz 2011) (Görgün 2012).  

 

Çizelge 3.3 “BREAM uluslararası yeni yapılar 2013” kategori ve değerlendirme 

ölçütleri  

 
YÖNETİM   YENİLİK     

    Sürdürülebilir tedarik     Yeni teknoloji, süreç ve uygulamalar 

    Sorumlu inşaat uygulamaları 

        İnşaat çevre etkileri SU       

    Paydaş katılımı 

 
    Su tüketimi 

      Yaşam süreci maliyetleri ve      Suyun izlenmesi 

           hizmet süresi planlaması     Su kaçağı araştırması ve önlenmesi 

SAĞLIK VE MEMNUNİYET     Su verimli ekipman 

     Görsel konfor 

         İç mekan hava kalitesi  

        Su kalitesi 

 

MALZEME     

    Akustik performans     Yaşam süreci etkileri 

     Güvenli erişim 

 
    Sorumlu malzeme kaynakları 

     Riskler 

  
    Yalıtım 

       Özel alan 

 
    Sağlamlık için tasarım 

 ENERJİ     
        Enerji verimliliği 

         Enerjinin izlenmesi ATIKLAR     

    Enerji verimli dış aydınlatma     İnşaat atık yönetimi 

     Düşük ve sıfır karbon teknolojileri     Geri dönüştürülmüş agrega 

     Enerji verimli soğuk depolama     Zemin ve tavan bitişleri tasarımı 

    Enerji verimli taşıma sistemleri 

        Enerji verimli laboratuvar sistemleri ARAZİ KULLANIMI VE EKOLOJİ 

    Enerji verimli ekipman     Arazi seçimi 

      Kurutma alanı 

 
    Arazinin ekolojik değeri ve ekolojik 

ULAŞIM             özelliklerin korunması 

     Toplu taşımaya erişim     Arazi ekolojisini geliştirme 

     Tesislere yakınlık 

 
    Biyo-çeşitlilik üzerinde uzun vadeli etki 

    Alternatif taşıma biçimleri     Bina ayak izi 

      Maksimum araba park kapasitesi KİRLİLİK     

    Seyahat planı 

 
    Soğutucuların etkisi 

     Evden çalışma olanağı     Nitrojen oksit emisyonu   

   Kaynak: (Bayraktaroğlu 2014) 
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BREEAM sisteminin en çok kullanılan değerlendirme alanlarından olan “Uluslararası 

Yeni Yapılar” başlığının değerlendirme kategorileri ve ilgili ölçütler yukarıdaki şekilde 

özetlenmiştir (Çizelge 3.3). 

 

Diğer değerlendirme türlerinin ölçütlerinde türe özel küçük farklılıklar olsa da, 

BREEAM’in genel anlamda benzerlik gösterdiği ve binaların çevresel etkilerinin 

ağırlıklı olarak ekolojik bağlamda değerlendirildiği görülmektedir. Her ne kadar paydaş 

katılımı, özel alan ve güvenli erişim gibi sosyal sürdürülebilirlik kapsamına giren bir 

kaç ölçüt olsa da, bütüne oranının oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır. Binanın 

kullanıcılara olan sosyal ve psikolojik etkilerinin oldukça az ya da ekolojik ölçütlerin 

dolaylı etkileriyle sınırlı olduğu gözlenmektedir. Ayrıca binanın çevresiyle olan 

etkileşiminin ve içinde bulunduğu mahalle/semte etkisinin de söz konusu ölçütler 

arasında yer almadığı görülmektedir (Bayraktaroğlu 2014). 

 

BREEAM değerlendirme sistemleri, 1990 yılından itibaren dünya genelinde giderek 

yaygınlaşmış ve kabul görmüştür. Ancak gelişmiş ülkelerde ulusal ve bölgesel koşullara 

göre hazırlanan söz konusu sistemlerin, öteki ülkelerde doğrudan uygulanmasında 

problem olabilmektedir. Özellikle İngiltere dışındaki projelerde, ülkeye, bölgeye ve 

projeye uygun bazı yeni kurallar getirilmektedir. Söz konusu kuralların oluşumunun, 

tasarımcı ve BRE arasındaki uzun soluklu çalışma ile belirlenmesi nedeni ile sistemin 

kısa süreli projelere adaptasyonu zor olabilmektedir. Sistemlerin ülkeden ülkeye 

farklılık göstermesi nedeni ile yapıların performansını yalnızca niceliksel değil, 

niteliksel olarak da değerlendirmek gerekmektedir (Sev ve Canbay 2009) (Şenol 2009). 

 

3.1.2 Enerji ve çevresel tasarımda liderlik standartları (LEED) 

 

1993 yılında ABD’de kurulan USGBC’nin, sürdürülebilir bina endüstrisinde yeşil bina 

tanımlama ve değerlendirmeye yönelik bir sistem arayışı sonucunda, LEED sertifika 

sistemi oluşturulmuştur. Dünyada kullanılan sistemlerin gönüllü ve çok katılımlı bir 

komiteyle incelenmesinin ardından, Ağustos 1998’de, LEED’in pilot versiyonu 

yayımlanmıştır. Gönüllü ve konsensusa dayalı LEED sistemi, çevresel performansı 
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bütün bina perspektifinde ve kullanım süresi üzerinden değerlendirmekte ve yeşil binayı 

oluşturan net standartları oluşturmaya çalışmaktadır (Çelik 2009). 

 

LEED programının hedefi, yapı sektöründe payı olan bütün kişi ve kuruluşların, 

yapıların yaşam döngüsü sürecinde oluşturdukları çevresel etkilere dikkatini çekerek, 

faaliyetlerini ve ürünlerini söz konusu etkileri azaltmak doğrultusunda geliştirmelerini 

sağlamaktır. Tamamen şeffaf bir teknik değerlendirme ve sertifika oluşturma süreci 

yürütülmektedir. Bütün sertifikasyon ve dokümantasyon sistemi belgelendirmeye 

dayalıdır. Yapılan çalışmalar halka açıktır ve USGBC üyesi kurum ve kuruluşlar 

tarafından desteklenmektedir (Yalçın 2013).  

 

Söz konusu sistemin oluşturulmasındaki temel gerekçe, yeşil binalar aracılığıyla iklim 

değişikliği problemi konusundaki çözüm arayışlarına katkı sağlamaktır. Sistemin ortaya 

koyduğu kriterlere uyularak dizayn ve inşa edilen binalarda, hem enerji etkinliği 

sağlanacağı, hem de binaların çevreye verecekleri olumsuz etkilerin en düşük düzeye 

indirileceği belirtilmektedir (Şentürk 2014). 

 

USGBC’ye göre LEED’in amaçları; ölçme standartları oluşturarak yeşil binayı 

tanımlamak, bütünsel bir bina tasarım yöntemi geliştirmek, yapı sektöründe çevresel 

liderlik oluşturmak, yeşil rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın yararları konusunda 

tüketici bilincini artırmak ve bina pazarını dönüştürmek olarak belirtilmektedir.  

 

Uygulanmaya başladığı 2000 yılından itibaren sertifikalandırmış olduğu alan miktarını 

giderek artıran LEED sistemi, gelişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli 

güncellenmekte ve yeni sürümleri ortaya çıkmaktadır (Bayraktaroğlu 2014). 

Güncellendiği 2009 yılından itibaren dünyada yaygın olarak kullanılan LEED v3, yeni 

versiyonu çıkarılmasına rağmen halen yürürlüktedir. Bu kapsamda ve çalışmada örnek 

alınan binaların söz konusu versiyon kapsamında sertifikalandırılmış olmaları sebebiyle, 

çalışmanın bu bölümünde, LEED v3 versiyonuna ait bilgilere yer verilmektedir.  

 

LEED v3’de; projenin konumuna bağlı olarak, bölgesel kredilendirme sisteminde 6 

farklı puan kategorisi belirlenmiş, uyumluluk ve bölgeselleşme konularına ağırlık 
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verilmiş ve kredi ağırlıklarında değişiklikler yapılmıştır. Sera gazı salınımı ve iklim 

değişikliğine etkisi olan ölçütlerin ağırlığının artırılması amaçlanarak, toplu ulaşım 

ağlarına yakınlık, suyun verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanılması gibi kriterlerin puanları yükseltilmiştir (Yalçın 2013). 

 

LEED sertifika çeşitleri, farklı bina tipleri, sektör ve proje kapsamına göre;  

a) LEED-NC: Yeni İnşaat ve Renovasyon,  

b) LEED-EB: Mevcut Binalar: İşletim ve Bakım,  

c) LEED-CI: Ticari İç Mekanlar,  

d) LEED-CS: Çekirdek ve Kabuk,  

e) LEED-H: Konutlar,  

f) LEED-ND: Bölgesel Gelişim,  

g) LEED-R: Alışveriş Merkezleri,  

h) LEED-SCH: Okullar,  

i) LEED- HC: Sağlık Binaları,  

şeklinde çeşitlenmektedir (Sümer 2013).  

 

LEED değerlendirme sistemi beş ana başlık altında toplanmaktadır ve bölgesel gelişim 

ile konutlar dışındaki başlıklar aşağıda belirtilen farklı bina türlerini kapsamaktadır:  

a) Bina Tasarımı ve İnşası (LEED BD+C): Yeni yapılar ya da büyük çaplı yenilemeler 

için uygulanır. 

a) İç Mekan Tasarımı ve İnşası (LEED ID+C): Bina işleyişinin tamamında kontrol 

sahibi olmayan kullanıcılar ve tasarımcılar için sürdürülebilir seçeneklere olanak sağlar. 

Kullanıcı değişiklikleri ya da iç mekan yenilemeleri sırasındaki söz konusu seçimler, iç 

mekandaki ortamı önemli ölçüde etkiler. 

b) Bina İşleyişi ve Bakımı (LEED O+M): Mevcut binalara uygulanır. Bina sahipleri ve 

işletmecilerini sürdürülebilir uygulamaları yerine getirmek ve binalarının çevresel 

etkilerini azaltmak konusunda destekler. 

c) Bölgesel Gelişim (LEED ND): Konut, konut dışı ya da karma kullanımları kapsayan 

yeni gelişim bölgeleri ya da bölgelerin yeniden gelişimi için kullanılır. 

d) Konutlar (LEED Homes): Sadece konut projeleri için geliştirilmiştir (Bayraktaroğlu 

2014). 
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Değerlendirme, hedeflerin belirlendiği ve bütün grupların katıldığı bir atölye çalışması 

ile başlamaktadır. Daha sonra yapı, USGBC’ye kayıt ettirilmektedir. LEED sertifika 

sürecinde, denetçi sistemi yoktur. USGBC’nin açtığı uzmanlık sınavından geçen kişiler, 

LEED danışmanı olabilmektedirler. Süreç boyunca LEED danışmanı ile çalışma 

zorunluluğu bulunmamakta olup, danışman ile birlikte çalışmak ayrı bir puan 

kazandırmaktadır. Sistem denetleme değil, belgeleme esasına dayalıdır ve tamamen 

şeffaf bir süreçtir. Puan alınması öngörülen kriterlere göre hazırlanan belirli 

dokümanların USGBC web sayfasına yüklenmesi ve USGBC tarafından incelenmesi 

sonrası puanlama yapılmaktadır. Sertifika dokümanlarında ön koşul olarak belirtilen 

şartlar sağlanmaz ise, başvuru kabul edilmemektedir  (Çelik 2009). LEED sertifikası 

almaya aday olan bir binanın hangi kademedeki sertifikadan alacağı, USGBC tarafından 

belirlenen ön koşullar ve söz konusu ön koşulların alt başlıklarındaki puanlamaların 

sonucu doğrultusunda belirlenmektedir (Şimşek 2012). 

 

LEED sertifika sistemlerinde, her proje sertifika sahibi olabilmek için, proje ya da bina 

tipine özel belirlenen ön koşulları yerine getirmek ve ilgili kategoride puanlar toplamak 

zorundadır Sertifika sistemi, beşi esas, ikisi ekstra olmak üzere toplam yedi kategoriden 

oluşmaktadır. Her bir kategori bünyesinde yerine getirilmesi gereken gereklilikler ve 

esas kategori sınıfındaki beş kategori yerine getirilmesi zorunlu ön şartlar içermektedir. 

Söz konusu kategoriler;  

a) Sürdürülebilir arazi,  

b) Su verimliliği,  

c) Enerji ve atmosfer,  

d) Malzeme ve kaynaklar,  

e) İç mekan yaşam kalitesi,  

f) İnovasyon,  

g) Yerel önem sırası, 

olarak sıralanmakta ve söz konusu kategorilerin her yapı tipi için bütün içindeki oranları 

farklılaşmaktadır. LEED bölgesel gelişim için; konum ve bağlantı, bölgesel doku ve 

tasarım, yeşil altyapı ve binalar başlığı altında üç ek kategori belirlenmiştir. LEED 

konutlar için ise; konum ve bağlantı, farkındalık ve eğitim olmak üzere iki ek kategori 

belirlenmiştir. Daha çok puan toplayabilmek için ise tasarımda yenilik, bölgesel öncelik 
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başlıklı iki ek kategori yer almaktadır (Sırkıntı 2012) (Şimşek 2012) (Bayraktaroğlu 

2014) (Anonymous 2015). Farklı bina türlerinde yer alan kategoriler ve puanlar aşağıda 

gösterilmektedir (Çizelge 3. 4).  

 

Çizelge 3.4 LEED sertifikası kategori ve puanları 
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26 23,64 26 23,42 28 25,45 21 19,27 24 21,82 
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10 9,09 14 12,61 10 9,09 11 10,09 11 10 
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 35 31,82 36 32,43 37 33,64 37 33,94 33 30 

M
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14 12,73 10 9,01 13 11,82 14 12,84 13 11,82 

 

İç
 H
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 15 13,64 15 13,51 12 10,91 16 14,68 19 17,27 

Ö
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İn
o

v
as

y
o
n

 

v
e 

T
as

ar
ım

 

6 5,45 6 5,41 6 5,45 6 5,50 6 5,45 

B
ö
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Ö
n
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k
 

4 3,64 4 3,60 6 3,64 4 3,67 4 3,64 

 TOPLAM 110  111  110  109  110  

Kaynak: (Kobaş 2011) 

 



76 
 

Sertifika sistemini oluşturan esas kategori sınıfındaki kriterlerin açıklandığı bu 

bölümde, söz konusu kriterlere yönelik standartları sağlayacak koşullar belirtilmiştir.  

Sürdürülebilir arazi kriteri; genel yaklaşım olarak yeşil alanlarda ve daha önceden 

yerleşim yapılmamış alanlarda yeni bir yerleşim yapılmasını, tarım alanlarında ise doğal 

habitata zarar verecek, yerel ya da bölgesel erozyona sebep olacak şekilde yerleşim 

yapılmasını uygun bulmamakta, söz konusu durumlardan kaçınılması gerektiğini 

belirtmektedir. Yeni yerleşimlerin mevcut yerleşimlere, ulaşım ağlarına ve kentsel alt 

yapılara yakın olmasının tercih edilmesi önerilmektedir (Şimşek 2012). 

 

Su verimliliği kriterinde, binaların su ihtiyacının en verimli şekilde kullanılabilmesine 

yönelik standartlar ortaya konulmaktadır. Su kullanımının akılcı yoldan azaltılmasına 

yönelik çabalar, bina içinde daha verimli makine, parça, armatür ve vitrifiye 

elemanlarının seçilmesi, bina dışında ise bilinçli peyzaj tasarımları ile 

çerçevelendirilmiştir (Bengü 2012).  

 

Ana kriterlerden biri olan su verimliliği kriteri; bina içi ekipmanların su tasarruflu 

seçilmesi, bina yaşam döngüsü boyunca bakım, sulama gibi işler için kullanılacak suyun 

minimumda tutulması, içme suyunun sulama ve tuvaletlerde kullanılmaması, gri suyun 

arıtılması ve yeniden kullanılması gibi kriterler gözetilerek, suyun verimli 

kullanılmasını esas almaktadır (Şimşek 2012). 

 

Enerji ve atmosfer kategorisinde; enerjiyi akıllıca kullanmaya yönelik stratejileri teşvik 

eden, verimli bir tasarım ve uygulama, binanın devreye alınma aşamasının 

detaylandırılması, enerji kullanımının takibi, tasarruflu cihazlar ve sistemlerin 

kullanılması, aydınlatmada tasarruflu seçimlere yönelinmesi, yenilenebilir ve temiz 

enerji kaynaklarının kullanımı gibi özelliklere önem verilmektedir (Bengü 2012). Yeşil 

bina tasarımında, enerji gereksinimlerinin azaltılması ve binanın enerji performansını 

yükselterek işletim maliyetlerini azaltılması önemli kriterlerdir (Çelik 2009). Enerji ve 

atmosfer kriterinin sağlanması ile konvansiyonel sistemlerle üretilen ve doğaya zarar 

veren enerji yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve ozona 

zarar veren ve sera etkisi yaratan gazların azaltılması öngörülmektedir (Şimşek 2012). 
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Malzeme ve kaynaklar kriterinde; kullanılan malzeme miktarının azaltılması 

amaçlanmaktadır. Malzemelerin üretilmesi, taşınması ve depolanmasının maliyeti ve 

çevreye olumsuz etkileri vardır. Materyal ve kaynaklar ana kriteri, yapı malzemeleri ve 

kaynaklarda geri dönüştürülebilirlik ve yeniden kullanım konularını 

değerlendirmektedir. Ayrıca, yerel malzeme kullanımını destekleyici puanlar 

bulundurmaktadır (Çelik 2009). 

 

İç mekan yaşam kalitesi kriteri; çevreye duyarlı bir binanın sürdürülebilirliğinin 

kullanıcı memnuniyeti ile de ilişkili olması esasına dayanmaktadır. Söz konusu kriter ile 

LEED sertifika sistemleri, iç mekan hava kalitesini arttırmaya, gün ışığından maksimum 

ölçülerde yararlanabilmeye, kullanıcıların dış mekanlar ile görsel anlamda irtibat 

kurabiliyor olmasına, sağlıklı akustik ortamlar yaratılabilmesine yönelik stratejiler 

düzenlemiş, standartlar belirlemiş ve geliştirmektedir  

 

 
 

Şekil 3.1 LEED sertifika sisteminde “yeni yapılar” için puan dağılımı dereceleri  

 

Binaların çevresel performansını 7 farklı kategori altında puanlandıran LEED 

değerlendirme sisteminin kategori içerikleri ve puanlama ağırlıkları, kategoriler 

arasında farklılık gösterebilmektedir (Sümer 2013). LEED v3 versiyonuna göre yeni 

yapılar için kategori ve ödül puanların dağılımı, USGBC’nin resmi internet sayfasında 

yer alan bilgilere göre oluşturulan grafik ile yukarıda gösterilmektedir (Şekil 3.1).  

 

Sürdürülebilir 

Arazi;  

26 Puan 

Su Verimliliği;  

10 Puan 

Enerji ve 

Atmosfer;  

35 Puan 

Malzeme ve 

Kaynaklar;  

14 Puan 

İç Mekan Yaşam 

Kalitesi; 15 Puan 

İnovasyon  ve 

Yerel Önem Sırası;  

10 Puan 
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Puan tabanlı bir sistem olan LEED’e göre projeler, yedi adet kredi kategorisinin her 

birinde özellikle belirli önkoşulları karşılamalı ve puan kazanmalıdır. 100 puan 

üzerinden; tasarımda yenilik için 6 olası puan, bölgesel öncelik için 4 olası puan olmak 

üzere en fazla 110 puan üzerinden bir değerlendirme söz konusudur. Aldıkları puanlara 

göre sertifikalı, gümüş, altın, platin olarak sertifikalandıran LEED sertifika sisteminin 

dereceleri, USGBC’nin resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre aşağıda 

gösterilmiştir (Çizelge 3.5). Sertifika derecesi, sadece önkoşulları sağlayarak kazanılan 

minimum puanlar ile elde edilmektedir. Gümüş, altın ve platin dereceleri ise, 

önkoşullara ilaveten sağladıkları kriterler çerçevesinde topladıkları puan miktarlarına 

göre seviyelendirilmektedir (Anonymous 2015). 

 

Çizelge 3.5 LEED sertifika dereceleri  

 

LEED Dereceleri  Puanı 

Sertifikalı 40-49 

Gümüş 50-59 

Altın 60-79 

Platin ≥80 

                   Kaynak: (Anonymous 2015) 

 

LEED sisteminde yer alan toplam 8 adet ön şartın amacı ve söz konusu amaca yönelik 

uygulamalar aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: 

a) Sürdürülebilir arazi kategorisinde, inşaat faaliyeti kirliliğinin önlenmesi kapsamında, 

uygun bir erezyon ve sedimentasyon planının yapılması ve uygulanması önkoşul olarak 

belirtilmiştir. İnşaat faaliyetleri esnasında oluşan kirliliği azaltmak amacıyla, toprak 

erozyonunu, suyolu sedimantasyonunu ve tozun oluşumunu önlemek hedeflenir. Geçici 

ve kalıcı bitkilendirme, toprağı kuru otla kaplama, toprak hendekler, sedimantasyon 

çukurları, silt bariyerleri, çökeltme havuzları yapılması önerilmektedir. 

b) Su verimliliği kategorisinde, şehir su şebekesi ve atık su sistemindeki yükü azaltmak 

için su verimliliğinin arttırılması hedeflenerek, su kullanımını azaltmak ön şart olarak 

belirlenmektedir. 

c) En fazla ön şart bulunan kategori enerji ve atmosfer kategorisidir. Temel işletmeye 

alma, minimum enerji performansı ve akışkanların temel yönetimi olmak üzere 3 adet 

ön şart içermektedir. Temel işletmeye alma ölçütü; projenin enerji ile ilgili sistemlerinin 
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bina sahibinin isteklerine, tasarım kriterlerine ve teknik şartnamelere uygun olarak 

kurulduğunun ve inşa edildiğinin doğrulanmasını amaçlamaktadır. Temel işletmeye 

alma kredisinin ön şart olması, profesyonel hizmet alınması gerekliliğini belirtmektedir. 

Bu amaçla, bina otomasyon, iklimlendirme, sıcak su, yenilebilir enerji, aydınlatma ve 

gün ışığı kontrolü gibi sistemler ile ilgili ekipmanların uygun tasarlanması, 

uygulanması, fonksiyonel olarak test edilmesi, işletilmesi ve bakımının yapılması 

süreçleri, proje sahibinin istekleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir. İşletmeye 

alma uzmanının görevi, ilgili enerji sistemlerinin proje sahibince talep edilen, 

tasarımcılar ve mühendisler tarafından projede ve teknik şartnamelerde belirtilen şekilde 

uygulanıp uygulanmadığını ve performanslarını denetlemeyi kapsamaktadır. Konuların 

güncellenmesinden proje sahibi ve tasarım ekibi birlikte sorumludur. Uzman, daha önce 

en az iki bina projesinde belgeli işletmeye alma çalışmalarını tamamlamış ve enerji 

sistemlerinin tasarımı, uygulaması, devreye alınması, test edilmesi ve operasyonu 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Minimum enerji performansı ölçütü; çevresel ve 

ekonomik etkileri düşünülerek binadaki enerji harcamalarının azaltılmasının 

sağlanmasını ve minimum enerji verimliliği seviyesinin oluşturulmasını 

amaçlamaktadır. Ozon tabakasının soğutucu akışkanlar tarafından zarar görmesini 

engellemek için, akışkanların temel yönetimi ölçütü kullanılmaktadır. Bu amaçla, proje 

kapsamı içindeki iklimlendirme sistemlerinde, yeni binalarda chlorofluorocarbon (CFC) 

soğutucu akışkanlar kullanılmaması, mevcut binaların yenilemelerinde ise CFC bazlı 

akışkanların değiştirilmesi önerilmektedir. 

d) Malzeme ve kaynaklar kategorisinde, geri dönüşebilen atıkların toplanması ölçütü ön 

şarttır. Binada üretilen ve çöp toplama alanlarına gönderilen atık miktarlarının 

azaltılması ve atıkların düzenli bertarafının sağlanması amaçlanmaktadır. Binada geri 

dönüştürülebilen atık ve çöplerin toplanması için bina sınırlarının içerisinde kolay 

erişilebilir bir alan bırakılması, katlarda atık toplama alanı veya çöp odası ayrılması, atık 

toplama alanlarının yeterli kapasitede olması ve periyodik olarak toplanıp depolanması, 

en az 5 farklı atık tipinin (kağıt, karton, cam, plastik ve metaller) ayrı ayrı toplanması ve 

depolanması, toplanma alanlarında havalandırma koşullarının uygun olması 

gerekmektedir. 

e) İç mekan yaşam kalitesi için, minimum iç ortam hava kalitesi ve sigara dumanı 

kontrolü ölçütleri ön şarttır. Sağlıklı iç ortam hava kalitesini sağlamak için minimum iç 
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ortam hava kalitesi standartları belirlemek ve uygulamak, bina kullanıcılarını ve 

havalandırma sistemlerini sigara dumanı etkilerinden korumak hedeflenmektedir. 

Çizelge 3.6 LEED v3 değerleme ölçütleri  
 

 ÖLÇÜT 

NO 
ÖLÇÜT ADI PUAN 

(S
S

) 
S

Ü
R

D
Ü

R
Ü

L
E

B
İL

İR
 A

R
A

Z
İ 

 

Ön Şart 1 İnşaat Faaliyeti Kirliliğinin Önlenmesi z 

Kredi 1 Arazi Seçimi 1 

Kredi 2 Yapılaşma Yoğunluğu ve Temel Hizmetlere Yakınlık 5 

Kredi 3 Kirletilmiş Endüstriyel Alanların Islahı ve Tekrar 

Kullanımı 
1 

Kredi 4.1 Alternatif Ulaşım-Toplu Taşıma İmkanları 6 

Kredi 4.2 Alternatif Ulaşım-Bisiklet Parkı ve Soyunma Odaları 1 

Kredi 4.3 Alternatif Ulaşım - Düşük Salımlı ve Yakıt Verimli 

Araçlar 
3 

Kredi 4.4 Alternatif Ulaşım - Otopark Kapasitesi 2 

Kredi 5.1 Arazi Geliştirme - Doğal Yaşamı Korumak ve 

Yenilemek 
1 

Kredi 5.2 Arazi Geliştirme - Açık Alanların Arttırılması 1 

Kredi 6.1 Akış Suyu Yönetimi - Miktar Kontrolü 1 

Kredi 6.2 Akış Suyu Yönetimi - Kalite Kontrolü 1 

Kredi 7.1 Isı Adası Etkisi - Çatı Harici 1  

Kredi 7.2 Isı Adası Etkisi – Çatı 1 

Kredi 8 Işık Kirliliğinin Azaltılması 1 

(SS) SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ TOPLAM 26 

(W
E

) 
S

U
 

V
E

R
İM

L
İL

İĞ
İ Ön Şart 1 Su Kullanımını Azaltmak z 

Kredi 1 Peyzaj Etkin Sulama 2-4 

Kredi 2 Yenilikçi Atık Su Teknolojileri 2 

Kredi 3 Su Kullanımını Azaltmak 2-4 

(WE) SU VERİMLİLİĞİ TOPLAM 10 

(E
A

) 
E

N
E

R
Jİ

 V
E

 

A
T

M
O

S
F

E
R

 

Ön Şart 1 Temel İşletmeye Alma z 

Ön Şart 2 Minimum Enerji Performansı z 

Ön Şart 3 Akışkanların Temel Yönetimi z 

Kredi 1 Optimum Enerji Performansı 1-19 

Kredi 2 Yenilenebilir Enerji 1-7 

Kredi 3 Gelişmiş İşletmeye Alma 2 

Kredi 4 Akışkanların Kapsamlı Yönetimi 2 

Kredi 5 Ölçüm ve Doğrulama 3 

Kredi 6 Yeşil Enerji Kullanımı 2 

(EA) ENERJİ VE ATMOSFER TOPLAM 35 

Kaynak: (Akca 2011) 
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Çizelge 3.6 LEED v3 değerleme ölçütleri (devam) 

 

 ÖLÇÜT 

NO 
ÖLÇÜT ADI PUAN 

M
A

L
Z

E
M

E
 V

E
 

K
A

Y
N

A
K

L
A

R
 

Ön Şart 1 Geri Dönüşebilen Atıkların Toplanması z 

Kredi 1 Bina Tekrar Kullanımı (Duvar-Döşeme-Çatı) 1-3 

Kredi 1. 2 Bina Tekrar Kullanımı (İç Mekan Yapısal Olmayan 

Elemanlar) 
1 

Kredi 2 İnşaat Atık Yönetimi 1-2 

Kredi 3 Malzemelerin Tekrardan Kullanımı 1-2 

Kredi 4 Geriye Dönüştürülmüş Bileşen 1-2 

Kredi 5 Yerel Malzemeler 3 

Kredi 6 Çabuk Yenilenebilen Malzeme Kullanımı 1 

Kredi 7 Sertifikalı Ahşap Kullanımı 1 

MALZEME VE KAYNAKLAR TOPLAM 14 

İÇ
 M

E
K

A
N

 Y
A

Ş
A

M
 K

A
L

İT
E

S
İ 

Ön Şart 1 Minimum İç Ortam Hava Kalitesi z 

Ön Şart 2 Sigara Dumanı Kontrolü z 

Kredi 1 Taze Hava Girişinin İzlenmesi 1 

Kredi 2 Arttırılmış Havalandırma 1 

Kredi 3.1 İnşaatta İç Ortam Hava Kalitesi ve Yönetim Planı 1 

Kredi 3.2 Kullanım Öncesi İç Ortam Hava Kalitesi Yönetimi 1 

Kredi 4.1 Düşük Salımlı Malzemeler-Yapıştırıcılar 1 

Kredi 4.2 Düşük Salımlı Malzemeler-Boya ve Kaplamalar 1 

Kredi 4.3 Düşük Salımlı Malzemeler-Yer Kaplamaları 1 

Kredi 4.4 Düşük Salımlı Malzemeler-Kompozit Ahşap 1 

Kredi 5 İç Ortam Kirletici Kaynağı Kontrolü 1 

Kredi 6.1 Sistemlerin Kontrol Edilebilirliği-Aydınlatma 1 

Kredi 6.2 Sistemlerin Kontrol Edilebilirliği-Termal Konfor 1 

Kredi 7.1 Termal Konfor-Tasarım 1 

Kredi 7.2 Termal Konfor-Doğrulama 1 

Kredi 8.1 Günışığı ve Manzara-Günışığı 1 

Kredi 8.2 Günışığı ve Manzara-Manzara 1 

İÇ MEKAN YAŞAM KALİTESİ TOPLAM 15 

ARA TOPLAM 100 

ÖDÜL 

PUANLAR 

İNOVASYON VE TASARIM  

(5 inovasyon kredisi+1 kredi Lisanslı LEED Uzmanı 

kullanılırsa) 

6 

 

BÖLGESEL ÖNCELİK  

 

4 

GENEL TOPLAM 110 

Kaynak: (Akca 2011) 
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Söz konusu ön şartlara ilaveten, yukarıda belirtilen diğer kriterler kapsamında kazanılan 

puanlara göre belirlenen sertifika derecesi, binaların yeşil özelliklerinin seviyesini 

tanımlamaktadır (Çizelge 3.6). Hak kazanılan sertifika, projenin LEED gereklerine 

uyumluluğu sürecini bağımsız bir üçüncü taraf olarak değerlendiren Yeşil Bina 

Sertifikasyon Kuruluşu (GBCI)
15

 tarafından verilmektedir. İlgili proje yönetimi, internet 

üzerinde tamamen GBCI ile karşılıklı sürdürülen elektronik iletişime bağlı olarak 

yürütülen web tabanlı bir uygulamanın, kontrol, izleme ve onay süreçlerini 

kapsamaktadır (Anonoymous 2015). 

 

2013 yılının sonlarında piyasaya çıkarılan LEED’in dördüncü versiyonu LEED v4, en 

güncel LEED sürümüdür ve yeni LEED online platformunda kayıt için açık 

durumdadır. Fakat 31 Ekim 2016 tarihine kadar LEED v3’e tabi olan projeler için kayıt 

alınmaya devam edilecektir. USGBC ayrıca versiyon adlandırma sistemini de 

değiştirmiş ve böylece yeni LEED sürümü, belirli bir yıla bağlı olmadan, LEED 2012 

yerine LEED v4 olarak adlandırılmıştır. 

 

LEED sistemi sürekli olarak gelişmekte ve ilerlemektedir. Sadece net sıfır enerjiye 

değil, net pozitife doğru bir ilerleyiş söz konusudur. Son versiyonu LEED v4 ile 

faydaların bütün tedarik zincirine dağıtıldığı, daha geniş yelpazedeki bina tiplerine ve 

imalat sanayine açılmıştır. LEED v4, önceki versiyonlardan farklı olarak artan teknik 

kısıtlar ile bilgi işlem merkezi, depo ve dağıtım merkezi, otel/motel, mevcut okul 

binaları, mevcut ticari binalar ve orta yükseklikte binalar gibi proje tipleri için yeni 

gereksinimlerin ortaya konması üzerine odaklanmakta, iklim değişikliği gibi çevresel 

konularda gelişme kaydetmekte ve enerji ve su kullanımında optimizasyonu 

desteklemektedir. LEED v4 ile yapılan başlıca değişiklikler; yeni sektörlere açılma, 

teknik zorunluluklarda artış ve işlemlerin kolaylaştırılması olarak sınıflandırılmaktadır. 

Bu kapsamda; veri merkezleri, depo ve dağıtım merkezleri, otel gibi konaklama 

tesisleri, mevcut okullar, mevcut mağazalar ve orta katlı evler için de standartlar 

getirilmektedir. Bütünleşik tasarıma odaklanmış yeni kredi kategorileri oluşturulması, 

kredi puanlarının değiştirilmesi, malzemelerin ömür boyu analizi ile ölçüm ve 

                                                           
15

 16 Nisan 2015 tarihinde GBCI yönetimi tarafından yapılan açıklamada, daha önce Yeşil Bina 

Sertifikasyon Enstitüsü olarak bilinen kurum adının Yeşil Bina Sertifikasyon Kuruluşu şeklinde 

değiştirildiği ve GBCI olarak temsil edilmeye devam edileceği bildirilmiştir. 
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performansa verilen önemin arttırılması gibi zorlayıcı teknik değişikliklerin arttırıldığı 

görülmektedir. Ayrıca, işlemleri kolaylaştırmak için LEED dokümantasyon sürecini 

daha etkin hale getirecek araçların tanıtıldığı ve LEED online platformunun daha 

kullanışlı olacak şekilde geliştirildiği gözlenmektedir (Anonymous 2014). 

 

3.2 Türkiye’deki Yasal Çerçeve ve Uygulamalar   

 

Dünyadaki gelişmeler takip edilerek, Türkiye’de de son yıllarda sürdürülebilir 

kalkınmanın temel prensipleri doğrultusunda farkındalığın arttırıldığı ve binaların çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik çeşitli adımlar atılmaya başlandığı 

görülmektedir. Bu bölümde, öncelikle söz konusu amaç doğrultusunda yapılan yasal 

düzenlemelere yer verilerek, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerce 

gerçekleştirilen çalışmalara da değinilecektir. 

 

2001 yılında başlatılan elektrik piyasasında serbestleşme çalışmaları kapsamında, 

“Elektrik Piyasası Kanunu”nun
16

 yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de elektriğin özel sektör 

tarafından üretilmesine imkan veren, lisanslı model uygulamaya girmiştir. 2005 yılında 

yürürlüğe giren, 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” ile yenilenebilir enerji kaynakların 

geliştirilmesine yönelik çabalar artırılmıştır. 

 

2007-2013 yıllarını kapsayan “Dokuzuncu Kalkınma Planı”nda, bir önceki plan 

döneminde ekonomik büyüme ve nüfus artış paralelinde, birincil enerji ve elektrik 

enerjisi tüketiminde önemli artışlar kaydedildiği belirtilmektedir. Söz konusu gelişmeler 

sonucunda, enerji verimliliği konusunda kalkınma planları ve yasal düzenlemeler 

yapılmış ve araştırma-geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. 

 

02 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı “Enerji 

Verimliliği Kanunu”nun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji 

                                                           
16

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kurulmasına ilişkin hükümleri de kapsayan ve 03/03/2001 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 30/03/2013 

tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile değiştirilmiş 

ve “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ismini almıştır. 
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maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için 

enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Kanun; 

enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, 

binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda 

enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji 

bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik 

uygulanacak usul ve esasları kapsamaktadır. Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik 

önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede 

değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri 

olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha 

az kullanılan, toplam kullanım alanı 50 m
2
’nin altında olan binalar, koruma altındaki 

bina veya anıtlar,  tarımsal binalar ve atölyeler, söz konusu kanun kapsamı dışında 

bırakılmıştır.  

 

“Enerji Yöneticisi ve Sertifikası” ve “Enerji Kimlik Belgesi” kavramlarını getiren Enerji 

Verimliliği Kanunu ile ayrıca “Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu” oluşturulması 

da düzenlenmiştir. Kurulun amacı, enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde bütün 

ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve 

koordinasyonunu sağlamaktır. Kanunda, enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 

gerçekleştirilecek uygulamalar kapsamında, bina türleri ve yıllık enerji tüketimlerine 

göre enerji yöneticileri ve enerji yönetim birimlerinin görevlendirilmesine ilişkin genel 

hususlar düzenlenmiş olup, görev ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasların, Bakanlık 

tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. Söz konusu 

kanunda ayrıca, izleme, analiz ve projeksiyon çalışmalarına yönelik hususlar 

düzenlenmiş olup, izleme araçlarının tanımlanması, ısıtma, soğutma, aydınlanma 

seviyelerinin ve maliyetlerinin kontrolünü sağlayan sistemlerin belirtilmesi, 

düzenlenecek enerji kimlik belgesi ilişkin esaslara yer verilmesi sağlanmış ve ilgili 

standart, norm, usul ve esaslara ilişkin hususların Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 

 

Enerji Verimliliği Kanunu ile başlayan enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, 2008 

yılı içerisinde, “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak 
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Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Yönelik Yönetmelik” ve “Binalarda Enerji 

Performans Yönetmeliği” olmak üzere iki temel yönetmelik yürürlüğe konulmuştur;  

 

Enerji Verimliliği Kanununun 7/c maddesi ile 16’ncı maddesi gereğince ve 634 sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanununun 42’nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 

ve 14 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde 

Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Yönelik Yönetmelik ile mevcut 

ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezi veya bölgesel ısıtma 

sistemli ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin, 

bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin uygulanması ile öncelikle ısınma verimliliği 

ve adaleti ön plana çıkarılmaktadır. Daha kontrollü ısı ve sıcak su tüketimi sağlanması 

ve kullanılan ölçüde enerji ücreti ödenmesi mümkün olmaktadır. 

 

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, 05 Aralık 2008 tarihinde yayımlanmıştır. Söz 

konusu yönetmelik, AB’nin binalardaki enerji tüketimini azaltmaya ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmeye yönelik olarak çıkardığı, AB 

2002/91/EC Binaların Enerji Performansı Direktifi kapsamında yapılan bir 

düzenlemedir. Yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe giren yönetmeliğin en 

önemli özelliği; 1.000 m²’nin üzerindeki bütün binalarda merkezi ısıtma sistemi, 2.000 

m²’nin üzerindeki konut dışı binalarda merkezi soğutma sistemi kurulması ve binalara 

enerji kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu kılmasıdır. Yönetmelikte en dikkat çekici 

noktalardan birisi, binaların fosil yakıt tüketimlerine göre A’dan G’ye kadar sıralanan 

harflerle sınıflandırılarak sertifikalandırılacak olmasıdır. Söz konusu derecelendirmeye 

göre, fosil yakıt tüketimi ve emisyon salımı en az olan binaya A sertifikası verilirken, en 

fazla olana ise G sertifikası verilecektir. Yeni binalara enerji kimlik belgesi, bilgisayar 

programının kullanıma açılmasından hemen sonra verilecek olup, yapılmadığı takdirde 

binanın ruhsatlandırılmayacağı belirtilmektedir. Mevcut binaların enerji kimlik 

belgesinin düzenlenmesi ise 2017 yılından sonra zorunlu olacaktır. Ayrıca, enerji 

verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının etüt edilmesi, 

bina otomasyon sistemlerinin kurulması, gün ışığından yararlanma gibi hususlar da 

yönetmelikte yer almaktadır (Çakmanus 2010). 
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Binalarda Enerji Performans Yönetmelik, yayımlandığı andan itibaren eleştirilere maruz 

kalması nedeniyle, belirsiz ifadelerin daha anlaşılır hale getirilmesi,  uygulamada sorun 

yaratabilecek ve açıklığa kavuşturulması gereken hususların düzeltilmesi, ilgili 

sektörlerden gelen itirazların dikkate alınması, AB direktiflerindeki değişikliklerin 

yansıtılması gerekliliği gibi nedenlerle değişiklikler yapılarak, 01 Nisan 2010 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile yönetmeliğin amaç maddesinden 

başlamak üzere, hemen bütün maddelere yeniden düzenleme getirilmiştir. Yapılan 

değişikliklerden başlıcaları; kullanım alanı, önemli tadilat, denetim yapacak kurum 

kuruluşlar tanımının eklenmesi, mekanik sistemlerin minimum yalıtım kalınlıklarının 

nasıl hesaplanacağının belirtilmesi, merkezi ısıtma sistemi kurulması sınırının 2.000 

m²’ye yükseltilmesi, merkezi soğutma sistemi kurulmasının 250 kW sınırı ile 

düzenlenmesi, binaların enerji kimlik belgesine uygun işletilip işletilmediğine yönelik 

denetim yapılması gerekliliği, enerji kimlik belgesinin 01 Ocak 2011 tarihinde 

verilmeye başlanması, enerji kimlik belgesi verilecek sistemin (BEP-TR) 

tanımlanmasıdır. 

 

2008 yılında yapılan düzenlemelerden bir diğeri ise TSE tarafından yayımlanan “TS 

825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”dır. Söz konusu standardın amacı; Türkiye’deki 

binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, enerjiden tasarruf etmek 

ve net ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak standart hesap 

metodu ve değerlerini belirlemektir. Binalarda net ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını 

hesaplama kurallarına ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi kayıp 

değerlerinin belirlenmesine dair olan standart, Aralık 2013’de revize edilen son hali ile 

yürürlüktedir. Binaların tasarımı sırasında seçilen malzemelerin, ısı yalıtım özellikleri 

ve katsayılarını dikkate almak amacıyla projelendirmeye olanak veren bir standarttır. 

Sadece ısı kayıplarını dikkate alması nedeni ile söz konusu standart yeşil binalar için 

etkin değildir. 

 

Turizm Bakanlığının 2009 yılı başında Turistik Tesisleri değerlendirmek üzere 

uygulamaya koyduğu “Yeşil Yıldız Sertifikası” gibi sürdürülebilir yaklaşımlar da 

önemli, ancak ivme kazanması gereken çalışmalar olarak göze çarpmaktadır. 
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Yüksek Planlama Kurulu tarafından 3 Mayıs 2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe 

giren Türkiye’nin “Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi”nde ulusal vizyon “İklim 

değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini 

yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış, iklim 

değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek 

yaşam kalitesiyle refahı bütün vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir 

ülke olmaktır” şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Dokuzuncu Kalkınma Planında, “ilgili tarafların katılımıyla sera gazı azatlım politika ve 

tedbirlerini ortaya koyan bir Ulusal Eylem Planı hazırlanarak, BM iklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesine ilişkin yükümlülükler yerine getirilecektir” ifadesi yer 

almaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “(2011-2023) İklim Değişikliği Eylem Planı”nın 

bina sektörü ile ilgili başlıca hedefleri arasında; 2023 yılına kadar en az bir milyon 

binada ısı yalıtımı ve enerji verimliliğinin sağlanması, binalarda yenilenebilir enerjinin 

arttırılması, kamuya ait bina ve tesislerde enerji tüketiminin % 10 - 20 arasında 

azaltılması ve 2017 yılına kadar bütün binalara Enerji Kimlik Belgesi verilmesi yer 

almaktadır. 

 

2012 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren, “Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ise, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dönüşüm 

konularına düzenleme getirmektedir. Kentsel dönüşümün Türkiye’de yeşil binaları 

artırma yolunda bir fırsat olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yeniden inşa 

edilecek binaların, yeşil bina olarak inşa edilmesinin sağlanması ile enerji tasarrufunun 

yanı sıra, yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda gelişmesine katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir.  

 

2012 yılında yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012 – 2023” ile 2023 

yılında Türkiye’nin gayrisafi milli hasıla başına tüketilen enerji miktarının en az % 20 

azaltılması hedeflenmektedir. Söz konusu hedef doğrultusunda belirlenen yedi stratejik 

amaçtan ikincisi, doğrudan binaları kapsamaktadır. “Enerji verimliliği yüksek ve 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanan çevre dostu binaları yaygınlaştırmak” stratejik 

amacı için, 2023 yılında en az 10.000.000 konut ile birlikte toplam kullanım alanı 



88 
 

10.000 m
2
’nin üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında, belirlenmiş 

standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemler bulunması stratejik hedefine 

yer verilmiştir. 

 

Bir diğer TSE standardı olan,” TS EN ISO 13790 Binaların Enerji Performansı - Mekan 

Isıtması ve Soğutulması İçin Enerji Kullanımının Hesaplanması” ise; mesken olarak ve 

başka amaçlarla kullanılan binalarda veya bina olarak nitelenebilecek bölümlerinde, 

mekanların ısıtılmasında ve soğutulmasında yıllık enerji kullanımını değerlendirmek 

için belirtilen hesaplama metotlarını kapsamaktadır. Standart, 13 Mart 2013 tarihinde 

kabul edilmiştir. Söz konusu standartta enerji kayıp ve kazanımı birlikte 

değerlendirildiği için, yeşil binalar için etkin kullanımı söz konusu olmaktadır. 

 

Temmuz 2013’de TSE tarafından yapılan açıklamada, “Güvenli Yeşil Bina Belgesi” 

geliştirme çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. TSE’nin çalışması binalarda 

deprem ve yangın gibi afetlere karşı önlem şartı getirirken, aynı zamanda binaların 

yapımında kullanılacak malzemelerdeki kanserojenlik ile hazır betondaki radyasyon 

oranlarına yönelik kriterleri de düzenlemektedir. Ayrıca, bina inşaatlarında 

ağaçlandırmayı teşvik etmek amacıyla, yeni ağaç dikimini öngören ve binaların 

inşasından sonra da bakımını sağlayan projeleri ekstra puanlar ile ödüllendiren 

mekanizmalar bulunmaktadır (Anonim 2013a). 

 

TSE yetkilileri ile yapılan görüşmeye göre, Güvenli Yeşil Bina Belgesine yönelik 

çalışma komitelerinin; uçucu organik bileşikler, deprem güvenliği, elektromanyetik 

kirlilik, enerji verimliliği, akustik ve günışığından yararlanma, radyasyon, 

iklimlendirme ve havalandırma, yangın güvenliği şeklinde oluşturulduğu tespit 

edilmiştir. Söz konusu komisyonlar tarafından belirlenen TSE güvenli yeşil bina 

kriterleri ise;  

a) Başlangıç tasarımı, 

b) Alan seçimi, 

c) Yaşamsal alan tasarımı, 

d) Malzeme ve kaynak kullanımı, 

e) Sağlık, güvenlik, konfor, 
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f) Suyun etkin kullanımı, 

g) Enerji verimliliği, 

h) Karbon ayak izi, 

i) İşletme yönetimi, 

j) Ödül puan, 

i. Ağaçlandırma puanı, 

ii. Kalkınmada öncelikli bölge puanı, 

olarak saptanmıştır. 

 

TSE Güvenli Yeşil Bina Belgesinin, süreli olma özelliği ile öne çıktığı 

vurgulanmaktadır. Bina yapımında en az 15 adet TSE belgeli ürün şartı arandığı, bakım 

ve kullanım talimatları hazırlanarak her yıl kontrol edildiği ve binanın 

sürdürülebilirliğini etkileyecek değişikliklerin takip edildiği ifade edilmektedir. Mevcut 

durumda TSE çalışanları tarafından verilen belgenin, yakın gelecekte danışmanlık 

sistemine dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Yangın ve deprem güvenliği, 

malzemelerin radyasyon etkisi özellikleri, elektromanyetik kirlilik gibi konulara verilen 

önemin yanı sıra, saha ölçümlerine dayalı analizler ile diğer sertifika sistemlerinden 

farklı bir değerlendirme sistemi oluşturulduğu ileri sürülmektedir. 

 

Yeşil binalarla ilgili olarak Türkiye’deki yasal düzenlemelerin en günceli 08/12/2014 

tarihli 29199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürdürülebilir Yeşil 

Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik”tir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yönetmeliğin; uluslararası 

sertifika sistemlerinin geliştirildikleri ülkelere özgü koşullar taşıdıkları ve söz konusu 

sistemlere zorunlu kalınmasına son verilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, 

uluslararası kabul görecek milli sürdürülebilir yeşil bina sertifika sisteminin 

oluşturulması amacıyla hazırlandığı bildirilmektedir. 

 

Söz konusu yönetmelik ile geliştirilen modelde: 

a) Kurulacak olan bağımsız daimi komite aracılığıyla, konu hakkında faaliyet 

göstermek isteyen bütün belgelendirme sistemlerinin ve uzmanların temel kriterlerinin 

belirlenmesi, 
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b) Belgelendirme otoritesi olmak isteyen kurum/kuruluşların özelliklerinin belirlenmesi, 

c) Bütün sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşmelerin, uzmanların ve belgelendirme 

kuruluşlarının bilgileri oluşturularak, Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi (UYBBS)’nde 

kayıt altına alınması ve farkındalık yaratılması planlanmaktadır.  

 

Aytaç (2015) tarafından, uzun zamandır devletin el atması gerektiğine inanılan konu ile 

ilgili olarak yayımlanan yönetmelik hakkında olumlu görüşlerin yanında, farklı 

kaygıların da bulunduğu dile getirilmektedir. Süreç açısından oldukça önemli bulunan 

sorular ve eleştiriler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

a) Türkiye’de konuyla ilgili öncü rol üstlenmiş ÇEDBİK gibi bir derneğin söz konusu 

yapıya ne şekilde dahil olacağı, 

b) Daimi Komitenin bağımsızlığının nasıl sağlanacağı, komitenin ağırlıklı olarak 

Bakanlık ve YÖK temsilcilerinden oluşmasının ne tür sorunlar yaratacağı, 

c) Yönetmelikte tanımlanan “Sürdürülebilirlik Uzmanı” kavramının yerine, 

“Sürdürülebilirlik Danışmanı” tanımının yeşil bina süreçlerine daha uygun olup 

olmadığı, 

d) Yönetmeliğin birden fazla sertifikasyon sisteminin oluşmasına zemin yaratıp 

yaratmadığı, 

e) Bakanlığın değişik sistem geliştirme çabası içinde olan kuruluşları bir araya getirerek 

tek bir sistem oluşturulması teşvik etmesi gerektiği,  

f) İlaveten “Tek bir sertifikanın rekabeti engelleyebileceği” görüşünün de üzerinde 

düşünülmesi gereken sorunlardan birisi olduğu, 

g) Değerlendirme kılavuzunda ar-ge motivasyonunun ne şekilde sağlanacağı, 

h) Birden fazla detaylı kılavuz yaratmaya çalışmak yerine, “Hastaneler”, “Ofisler”, 

“Sanayi Bölgeleri”ne yönelik birden fazla konuda kılavuz yaratılması gerektiği şeklinde 

sıralanan eleştirilerin, ilerleyen süreçlerde dikkate alınacağı beklentisi ifade 

edilmektedir. 

 

Türkiye’de çevre koruma, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar 

sadece devlet odaklı değildir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları da yaşanan değişime ilgi 

göstermektedir. Söz konusu durumun en önemli göstergelerinden biri, Türkiye’deki 

önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği 
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(TÜSİAD) ile İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından hazırlatılan 

“İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik” adlı rapordur. Raporda; inşaat sektöründe 

dünyadaki çevre korumaya yönelik algı değişimine bağlı olarak, Türkiye’de yapılacak 

binaların çevre dostu, daha az enerji tüketen ve daha az CO₂ üreten olmasının yanında, 

binada kullanılan malzemenin de sürdürülebilir nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğu ve hem bina içinde, hem de bina 

yapımı sırasında kullanılan malzeme üretiminde büyük oranda enerji tüketildiği ifade 

edilerek, Türkiye’de yeni dönemde inşaat sektörünün üretim odaklı değil, teknoloji 

odaklı olması gerektiği belirtilmiştir (Candemir vd. 2012). 

 

Son yıllarda, uluslararası sertifikalar alan proje sayılarının çoğalması nedeni ile 

Türkiye’de sürdürülebilir yaklaşımlar konusundaki bilincin artmaya başladığı 

düşünülmektedir. USGBC’nin 2015 Haziran ayı verilerine göre, Türkiye’de 103 adet 

LEED sertifikalı bina ve 274 adet LEED sertifikası adayı kayıtlı proje bulunmaktadır. 

BRE’nin 2015 Haziran ayı verilerine göre ise Türkiye’de 45 adet sertifikalı ve 2 adet 

sertifika adayı kayıtlı BREEAM projesi bulunmaktadır. Ayrıca, bir adet bina Alman 

DGNB sertifikası almaya hak kazanmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’deki toplam sertifikalı 

bina sayısı 149 olarak tespit edilmiştir. 

 

Pek çok ülke gibi Türkiye de, dünyadaki sistemleri baz alarak, kendi yeşil bina 

değerlendirme sistemini oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye’de, henüz yasal olarak 

geçerli olmamakla beraber, farklı alanlardan insanların katılımıyla ortak olarak 

oluşturulan iki adet sistem vardır. Birincisi, yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler 

ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ÇEDBİK’in hazırlamış olduğu 

sistemdir. Söz konusu sistem, LEED ve BREEAM örnek alınarak Türkiye için Ulusal 

Yeşil Bina Sertifikası alınmasına yönelik hazırlanmıştır. İkinci sertifika sistemi ise,   

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) bünyesinde çalışmalarına 

başlanılan “Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar (SEEB-TR)”dir (Erdede ve Bektaş 

2014). 

 

2007 yılında WGBC altında bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan ÇEDBİK, dernek 

tüzüğünde de belirtildiği üzere; sürdürülebilir yeşil bir çevre için, çevre dostu yeşil 



92 
 

malzemeleri, tasarımları, çözümleri, uygulamaları, politikaları ve ilgili mevzuatları 

destekleyerek, çevre dostu yeşil bina kültürünün oluşumunu, gelişimini ve 

yaygınlaşmasını teşvik etmek, Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası sistemini oluşturarak, 

yurt çapında var olan binaların ve yerleşimlerin dönüşümünü ve yeni yapılacak olan 

binaların ve yerleşimlerin söz konusu sertifika sistemi kriterleri doğrultusunda 

yapılmasını teşvik amacıyla kurulmuştur (Anonim 2014). 

 

Sürdürülebilir, yeşil binalar ve kentler konusunda Türkiye’deki lider sivil toplum 

kuruluşu olma özelliğine sahip olan ÇEDBİK, Haziran 2012'de “WGBC Tam Konsey 

Statüsü” kazanmıştır. 100’den fazla üyesi tarafından desteklenen dernek, toplumsal 

farkındalığı arttırmak ve inşaat sektörünü sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında üretim 

yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenlemekte, yerel yönetimler, üniversiteler 

gibi paydaşlar ile örnek projeler ve çalışma modelleri geliştirmekte ve yaygınlaşması 

için çalışmaktadır (Anonim 2014). 

 

ÇEDBİK tarafından 2014 yılında üçüncüsünü düzenlenen Uluslararası Yeşil Binalar 

Zirvesinde, Ulusal Yeşil Bina Sertifikasının tanıtımı yapılmıştır. Zirvenin sonuç 

bildirgesinde belirtilen konular aşağıda sıralanmaktadır:  

a) Yüksek performanslı binaların Türkiye’deki iyi örneklerinin sayısını artırmak 

gerektiği düşünülmektedir. 

b) Sürdürülebilir ve nitelikli yapılar için malzemenin inovatif bir gözle yeniden 

değerlendirilmesi ve üretim-tüketim döngülerinin bu çerçevede yeniden kurgulanması 

gerekmektedir. 

c) Sürdürülebilir yapı ve kentler hedefinde tasarımcı ve yatırımcının ortak vizyonu 

paylaşmaları gerekmektedir.  

d) Eğitim ve teşviklerle farkındalığın artırılması binalarda enerji verimliliğinin 

yükseltilebilmesinin ön koşulu iken, tüketicilere ve kat maliklerine yönelik geliştirilecek 

finansman modellerinin de söz konusu farkındalığın sürdürülebilirliğin sağlanması 

açısından önemli olduğu unutulmamalıdır.  

e) Sürdürülebilirlik konusunda halkın eğitilmesinde, medyanın rolü, sorumlulukları, 

sınırları ve potansiyel işbirlikleri çok önemlidir. 
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f) Yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik gibi kavramların, kentsel dönüşüm 

sürecinin de temel kavram ve ilkeleri olması gerekmektedir. 

g) Yapıda yenilenebilir enerji kullanımının artması için, kamu ve sektörel stratejiler, 

teşvikler ve başarılı uygulama örnekleri üzerinden, yenilenebilir enerji teknolojilerinin 

tasarıma entegrasyonu önem arz etmektedir. 

h) Türkiye için kurumsal hale getirilmeye çalışılan ulusal değerlendirme sistemlerinin,  

uluslararası örneklerden hareketle ve ÇEDBİK liderliğinde, bütün kuruluşlara eşit 

mesafede duran bir enstitü üzerinden verilmesi gerekmektedir. 

i) Sağlıklı okullar inşa edilmesi hedefiyle, sürdürülebilir ve nitelikli eğitim yapılarına 

öncelik verilmesi gerekmektedir. ÇEDBİK’in başlattığı yeşil okullar kampanyası söz 

konusu alanda vizyon oluşturacaktır. 

j) Mesleki eğitimde sürdürülebilirlik ve bütünleşik tasarımın meslek pratiğine ve 

eğitime yüklediği çevre ve enerji verimliliği konusunun, mühendislik ve mimarlık 

eğitimine getirdiği disiplinler üstü bakış ve disiplinler arası entegrasyon sağlanmalıdır. 

k) Sürdürülebilirlik kavramını içselleştirmek, toplumsal değişim ve dönüşüm süreçleri 

gerektireceği için, insan davranışlarında değişiklik sağlanmadan yeşil dönüşümün 

gerçekleştirilemeyeceği düşünülmektedir (Anonim 2014a). 

 

SEEB-TR sisteminde ise; 

a) Beş farklı bina tipi (konut, okul, ofis, hastane, otel) ve üç farklı yapım şekli (yeni, 

yenilenen, mevcut) için toplam 15 farklı sertifika grubu, aynı sistem içinde tanımlanmış, 

b) Toplam 13 ana kriter başlığının her biri seçmeli, yaklaşık 600 alt kriter ile 

desteklenmiş ve puanlama sistemi dinamik olarak kriter tabanlı ayarlanabilir şekilde 

dizayn edilmiş,  

c) Kriter ağırlıkları, bilim heyeti ve sektör çalışmaları sonrasında ayarlanmış ve 

üniversitelerin, derneklerin ve sektörün kabul ettiği ortak bir sonuç yaratılmış, 

d)  “Uyarlanabilirlik” başlığı altında ele alınan kriterlerle binanın esnekliği 

desteklenerek, binanın fonksiyonel ömrü uzatılmaya çalışılmış, 

e) “Afet ve Yangın Güvenliği” başlığı altında ele alınan kriterlerle, Türkiye’de önemli 

bir sorun olan güvenlik problemlerinin çözümlerinin yaygınlaştırması hedeflenmiş, 

f) Küçük mimari tasarım gruplarına da yeşil bina yapma olanağının sağlanması 

hedeflenirken, geliştirilen online yazılımla sertifika sürecine destek olmanın yanı sıra, 
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bir uzmana ihtiyaç duymadan interaktif sistem kullanılarak yeşil bina tasarımına imkan 

verilmiş, 

g) Sertifikanın onay ve kontrol sistemi bütün üniversite bilim dallarındaki uzmanlardan 

yararlanılarak oluşturulurken, geliştirilen yazılım ile uzaktan erişim ve kontrol olanağı 

sağlanmış, 

h) Dünyada bulunan bütün yeşil bina kriterlerinin bir toplamı olan söz konusu sertifika 

sistemi ile daha önce yaygınlaşmış sertifika sistemlerinin görece eksikleri giderilmiş ve 

fazla olan kriterler bir seçenek olarak tasarımcıya sunulmuş,  

i) Tasarımda Türkiye koşulları göz önünde bulundurularak, çocuk, yaşlı ve özürlüler de 

düşünülmüş, 

j) Laboratuvar desteği de düşünülerek hazır hale getirilmiş bir sistem olarak planlandığı 

belirlenmiştir (Anonim 2014c).  

 

Söz konusu iki sistemin uyguladığı kriterler ve sertifika düzeyleri aşağıda gösterilmiştir 

(Çizelge 3.7).  

 

Çizelge 3.7 Türkiye’deki sertifikasyon çalışmaları 

 

Değerlendirme Sistemi YEŞİL KONUT (ÇEDBİK) SEEB-TR (MSGSÜ) 

Oluşturulduğu Tarih 2013 2013 

Kriterler 

• Bütünleşik Yeşil Proje 

Yönetimi 

• Arazi Kullanımı 

• Su Kullanımı 

• Enerji Kullanımı 

• Sağlık ve Konfor 

• Malzeme ve Kaynak 

Kullanımı 

• Konutta Yaşam 

• İşletme ve Bakım 

• Enerji 

• Su Verimliliği 

• Malzeme ve Kaynak 

Kullanımı 

• Konfor 

• Arazi Kullanımı 

• Atık Yönetimi 

• Proje ve Yapım Yönetimi 

• İşletme ve Bakım 

• Kirlilik 

• Uyarlanabilirlik 

• Yangın Güvenliği ve Afet 

• Tasarım 

• İnovasyon 

Sertifika Düzeyleri 
• Standart 

• İyi 

• Pekiyi 

 

• Henüz bilgi yok 

Kaynak: (Erdede ve Bektaş 2014) 
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Türkiye’de yeşil binalarla ilgili olarak günümüzde gelinen noktada, yeşil bina 

sektörünün hızla gelişmekte olduğu söylenebilmektedir. Yapı malzemelerinin üretim 

sürecinden itibaren çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik çalışmalarının gündeme 

alınmasının yanı sıra, sürdürülebilir inşaat tekniklerinin geliştirilmesine kadar pek çok 

alanda görülen çabalar ve devletin konuya el atması ile yeşil sertifikalı binaların 

önümüzdeki yıllarda sayısını artıracağına işaret edildiği düşünülmektedir. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmada kullanılan veriler ve araştırmanın amacına ulaşması için kullanılan 

teknikler aşağıda özet olarak sunulmuştur. 

 

4.1 Materyal 

 

Çalışmanın materyalini, konu ile ilgili literatür bilgileri ile saha çalışması olarak örnek 

alınan iki adet yeşil binadan elde edilen veriler oluşturmaktadır.  

 

Literatür bilgileri, yerli ve yabancı kurum kaynaklarından detaylı tarama ile araştırılmış, 

konuyla ilgili olarak yapılan önceki bilimsel araştırmalardan ulaşılabilenler ile süreli 

yayın, elektronik kaynak, kitap, makale, bildiri, dönem projesi, tez, kanun, yönetmelik, 

rapor, plan ve yetkili danışmanların kişisel görüşleri çalışma materyalleri olarak 

belirlenmiştir. LEED ve BREEAM sertifika sistemleri ile ilgili güncel bilgilere 

ulaşabilmek için, USGBC ve BRE’nin resmi internet sitelerine başvurulmuştur. 

Türkiye’deki gelişmelerin takip edilmesi amacıyla ise hazırlanan planlar, raporlar ile 

yapılan yasal düzenlemeler incelenmiş olup, bu amaçla Başbakanlık resmi internet 

sitesinde e-mevzuat bölümünden yararlanılmıştır. ÇEDBİK ve diğer sivil toplum 

örgütlerinin çalışmaları araştırılmış, yayımladıkları rapor, katalog ve broşürler ile 

internet siteleri incelenmiştir. Buna ilave olarak, araştırmacı bizzat konu ile ilgili kongre 

ve konferanslara katılarak, paneller ve bildiri sunumlarını izlemiş, süreli yayın (Yeşil 

Bina Dergisi) aboneliği başlatmış ve LEED 2009 yeşil bina sertifika sistemi hakkında 

bir eğitim programına devam ederek katılım belgesi almış ve eğitim dokümanları elde 

etmiştir. 

 

Alan etüt-analiz çalışması kapsamında ele alınan, yeşil bina olarak inşa edilmiş ve 

LEED sistemine göre altın ve platin kategorilerinde sertifikalandırılmış “SİF İş 

Makinaları Bölge Müdürlüğü Binası” ile “TMB Merkez Binası” örnek olay olarak 

incelenmiştir. Her iki bina yerinde incelenerek yetkili kişilerle görüşülmüştür. SİF İş 

Makinaları Bölge Müdürlüğü Binası için özel projeler direktörü, LEED danışmanı, 

yüklenici firma proje müdürü ve şantiye şefi; TMB Merkez Binası için ise birlik genel 
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sekreteri, genel sekreter yardımcısı, bina işletim görevlisi, commissioning danışmanı ve 

yüklenici firma şantiye şefi ile karşılıklı görüşmeler yapılmış, binaların proje geliştirme, 

sertifikalandırma ve inşaat aşamaları ile kullanım sürecine ilişkin görüş, değerlendirme 

ve yorumları alınmıştır. LEED sertifika sistemlerinde belirtilen gerekli kriterlerin 

uygulanma şekli ve miktarı yerinde gözlemlenmiş ve belgeler üzerinde inceleme 

yapılmış, teknik ve mimari özelliklere ilişkin yazılı ve görsel dokümanlar elde edilmiş, 

proje maliyetlerine ve enerji harcamalarına ilişkin rakamsal veriler ilgili kayıt 

sistemlerinden derlenmiştir. Ayrıca, örnek binaların bulunduğu yerleşim yerlerinde yapı 

sınıfı açısından benzer standart binalar araştırılmış olup, bu amaçla binaların 

bulundukları mahalledeki emlak ofisleri, yüklenici firmalar, değerleme uzmanları ile 

görüşme yapılmış ve emsal alınan standart binaların alım-satım ve kira değerleri 

irdelenmiştir. 

 

4.2 Yöntem 

 

Çalışmanın temel yöntemi, veri toplama, alan etüt-analiz çalışmaları, bireysel 

görüşmeler ve gözleme dayalı örnek olay incelemesidir. Maliyetlerin analizinde; karlılık 

oranı ve geri ödeme süresi gibi statik yöntemler kullanılmıştır. Taşınmaz değerine 

ilişkin tahminlerde bulunabilmek için ise, gelir indirgeme ve maliyet yöntemleri 

uygulanmıştır. Bu kapsamda öncelikle, yerli ve yabancı kurumların kaynaklarından 

detaylı literatür taraması yapılmış, yasal düzenlemeler incelenmiş, sivil toplum 

örgütlerinin çalışmaları ve yetkili danışmanların kişisel görüşleri dikkate alınmıştır.   

 

Alan etüt-analiz çalışması kapsamında; Türkiye’de yeşil bina olarak inşa edilmiş ve 

LEED sistemine göre platin ve altın kategorilerinde sertifikalandırılmış iki adet bina 

örnek alınarak yeşil bina özellikleri yerinde gözlemlenmiş, piyasa araştırması yapılmış, 

LEED sertifikaları, projeler, yapı ruhsatları, enerji modelleme raporları, erozyon kontrol 

ve sedimentasyon raporları gibi belgeler ile proje maliyetlerine ilişkin veriler temin 

edilmiş ve ilgili kişilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu noktada, bilgiye 

erişmede zorlukla karşılaşılmış, veri paylaşımı konusunda isteksizlik ve çekinceler 

olduğu ve bilgi vermekten kaçınıldığı tespit edilmiştir. Örnek olay incelemesi 

çerçevesinde ele alınan altın ve platin sertifikalı binaların yeşil özelliklerini belgeleyen 
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yazılı ve görsel dokümanlar ile proje maliyetlerini ortaya koyan rakamsal veriler temin 

edilmiştir. Bina ve araziye ait özellikler ile planlama ve yapım süreçlerine ilişkin 

bilgiler karşılaştırmalı olarak özet çizelgede sunulmuştur. Toplam proje maliyetlerini 

oluşturan, arazi değeri, tasarım ve inşat maliyetleri, çevre düzenleme, mobilya ve 

demirbaşlar ile izin-onay bedellerine ilişkin maliyet kalemleri ayrı ayrı tespit edilmiştir.  

 

Yeşil bina özelliği veren unsurların ayrıştırılması amacıyla, proje geliştirme, 

sertifikalandırma ve yapım süreçlerinde uygulanan özellikli yatırımların maliyetlerine 

ilişkin veriler ilgili kişilerin yorumları, görüş ve önerileri doğrultusunda derlenmiş, 

toplam yatırım ve inşaat maliyetleri içindeki payları çizelgelerle gösterilmiştir. Söz 

konusu ayrıştırmanın yapılmasında duplikasyon yaratmamaya özen gösterilerek, yeşil 

binaların yeşil olmayan binalara göre ek olarak getireceği maliyet unsurları 

olabildiğince titiz belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, LEED sertifika sistemince gerekli 

bulunan kriterlerin uygulanma şekli ve miktarı, ortak ve farklı yönleri yansıtacak şekilde 

karşılaştırmalı olarak çizelgede gösterilmiş ve sertifika derecelendirme kriterleri ile 

başarı oranları ortaya konulmuştur. Binaların yıllık elektrik, doğal gaz ve su 

harcamalarına ilişkin veriler, ödeme faturalarından ve bilgisayar kayıtlarından taranarak 

çizelgeler halinde verilmiştir. Her iki binanın enerji modelleme programlarına ilişkin 

sonuç raporları incelenmiş ve referans alınan bina ile tasarlanan bina verileri elde 

edilmiştir. Gerçekleşen, tasarlanan ve referans binaya ilişkin elektrik, doğal gaz ve su 

tüketim miktarları ve maliyetleri karşılaştırmalı olarak çizelgelerle ortaya konulmuş ve 

grafiklerle gösterilmiştir.  

 

Birçok ülkede yeşil yapıların değerlemesinin araştırılmaya devam edilen bir konu 

olması ve henüz yeşil bina değerlemesi konusunda gelişmiş ülkelerce de kabul edilen 

bir yaklaşım, sistem ve metodoloji bulunmaması, bu çalışmanın temel kısıtını 

oluşturmaktadır. Binaların sürdürülebilirlik özelliklerinin piyasa değerine etkisi ve söz 

konusu etkinin nasıl ölçüleceği hususunun gayrimenkul değerleme uzmanlarının yeşil 

binaları değerleme konusunda zorlandığı noktalardan olması, bu çalışma kapsamında 

hedeflenen proje maliyetlerinin taşınmaz değerine etkilerinin analizini zorlaştıran 

durumlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca, örnek olay olarak seçilen binaların henüz bir 

buçuk yıllık kullanım süreci geçirmiş olmaları nedeniyle, kullanım maliyetlerine ilişkin 
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uzun dönem verileri yerine, gerçekleşmiş 12 aylık kısa dönem verileri ile bir 

değerlendirme yapılması zorunlu olmuştur. Böylece, örnek alınan binalarda yeşil bina 

sertifika kriterlerini sağlamak için yapılan harcamalar, tasarruf edilen tutarlarla 

karşılaştırılmış ve maliyetlerin taşınmaz değeri üzerindeki etkisinin ne yönde olacağı 

tartışılmıştır.  

 

Binaların bulunduğu mahalle, cadde ve sokaklarda değerleme için emsal teşkil 

edebilecek taşınmazlar araştırılmış olup, bu amaçla yerel emlak alım-satımı yapan 

emlak ofisleri, yap-satçılar ve inşaat yüklenicileri ile karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. 

Konu taşınmazların üstün nitelikli binalar olması nedeni ile birebir emsal binaların 

olmayacağı açıktır. Bu nedenle, konu taşınmazların üstün nitelikleri göz ardı edilerek, 

yeşil bina özelliği taşımayan, ancak enerji etkinliğine yönelik basit uygulamaların 

bulunduğu lüks inşaat kalitesindeki taşınmazlar arasından, yakın konum ve benzer 

yüzölçümleri aranarak, yeni inşa edilmiş komple binaların satış ve kira değerleri 

araştırılmıştır. Bu kapsamda, platin sertifikalı bina için üç adet ve altın sertifikalı bina 

için ise dört adet komple satılık ve/veya kiralık binanın satış ve kira değerleri elde 

edilmiştir. Ayrıca, konu taşınmazların yeşil özelliklerine yönelik piyasa algısının 

ölçülmesi amacıyla, semt sakinleri, emlak ofisleri ve inşaat yüklenicileri ile görüşmeler 

yapılarak, yorum ve önerileri dikkate alınmış ve böylece yeşil binaların söz konusu 

piyasa değerlerine yönelik etkileri genel olarak irdelenmiştir.  
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Bu bölümde örnek olay incelemesi kapsamında ele alınan iki adet binaya ilişkin genel 

bilgiler, teknik ve mimari özellikler, sürdürülebilirlik kriterleri, proje geliştirme, 

tasarım, inşaat ve kullanım maliyetlerine ilişkin veriler ortaya konularak, maliyetlerin 

taşınmaz değerleme açısından analizi yapılmış ve binalara yeşil özelliği veren unsurlar 

ve etkileri hem kendi özgün koşullarında, hem de birbirleriyle kıyaslamalı olarak 

değerlendirilmiştir. Yerinde gözlem, karşılıklı görüşme, yazılı ve görsel doküman, 

standart, teknik belge ve piyasa araştırmalarında elde edilen sayısal, sözel ve grafiksel 

veriler aracılığı ile örnek alınan yeşil binaların proje geliştirme süreçlerinden itibaren 

yapım ve kullanım aşamaları incelenmiş, sertifikalandırma kriterleri açısından 

değerlendirilmiş ve maliyetlerin taşınmaz değeri ile ilişkileri tartışılmıştır. 

 

5.1 Örnek Alınan Binaların Genel Özellikleri ve Sertifikalandırma Kriterleri 

Açısından İncelenmesi 

 

Her iki örnek olayda da binanın mal sahibinin talebine uygun olarak planlanması 

hedeflenmiş ve bu kapsamda ihtiyaca özgü proje geliştirilmiştir. Dolayısıyla, her iki 

bina da taşınmaz maliklerinin kendi kullanımları için planlanmış ve ihtiyaçlarına 

maksimum oranda cevap verecek, kurumsal kimliklerini yansıtacak, iyi bir vizyon 

desteği ve prestij sağlayacak bina yapılması hedeflenmiştir. Belirtilen özellikleri 

yönünden binalar, ticari kaygıdan uzak olarak ve mali açısından fazla kısıtlanmamış 

şekilde inşa edildikleri görülmektedir.  

 

Sertifika kriterlerinin sağlanması ile çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının yanı 

sıra, estetik ve fonksiyonel fark yaratılması gibi unsurlar binalara üstün nitelik 

kazandırmaktadır. Arazi seçiminden itibaren sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde ele 

alınan yeşil binalar, planlama teknikleri, malzeme seçimi ve inşaat yönetimi gibi 

alanlarda da sürdürülebilirliğe yönelik hedefler doğrultusunda alınan kararlarla 

yönetilmektedir. Kullanım süreçlerine de yansıyan söz konusu sürdürülebilirlik etkileri, 

yeşil binaların üstün niteliklerini artıran özellikler olarak öne çıkmaktadır. Yerinde 

gözlem sonuçları ve LEED sertifika puan kartlarına göre değerlendirilerek, örnek alınan 
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binaların üstün ve fark yaratan özellikleri ile LEED sertifikalandırma sürecinde puan 

kazandıran niteliklerine ilişkin sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  

 

5.1.1 LEED altın sertifikalı bina 

 

Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedik Mahallesinde 19489 ada ve 2 parsel numaralı 

taşınmaz üzerinde bulunan bina, JCB marka iş makinalarının Türkiye’deki satış ve 

pazarlamasını yapan şirketin bölge idare ve servis binası olarak kullanılması amacıyla 

planlanmıştır. Bina, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu çerçevesinde 2001 

yılında tüzelkişiliğine kavuşan ve günümüzde 7.000 civarında işletmeye ulaşan, Ankara 

İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır (Şekil 5.1).  

 

 
 

Şekil 5.1 LEED altın sertifikalı binanın genel görünümü 

 

2011 yılının Ekim ayında proje çalışmalarına başlanılan binanın, yapım başlangıç tarihi 

2012 yılının Temmuz ayını bulmuş ve tamamlanması 2013 yılının Eylül ayında 

gerçekleşmiştir. Toplam inşaat alanı 4.131 m² olan ve 3.764 m² arsa alanı üzerinde inşa 

edilen binanın ofis bölümü, zemin altı bir kat olmak üzere toplam 4 katlıdır.  Atölye 

olarak da adlandırılan ve 670 m² üzerine inşa edilen servis alanı ise, iş makinalarının 
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satış ve bakım-onarım hizmetleri için kullanılmaktadır. Satış olarak 23 şehire ve servis 

olarak ise Ankara, Çankırı ve Kırıkkale şehirlerine hizmet verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.2 LEED altın sertifikalı binanın iç mekanının genel görünümü 

 

Oto sanayi bölgesinde bulunması nedeni ile küçük imalathane binalarından oluşan 

bölgede, genel görünümü, boyutları ve yeşil özellikleri ile farklılığı göze çarpan binanın 

iç mekanında da rahatlık, estetik, kalite ve konfora yönelik uygulamalara yer verildiği 

görülmektedir (Şekil 5.2).  

 

Bina, LEED altın sertifikası hedeflenerek, planlama çalışmalarından itibaren ekonomik 

ve çevresel stratejilerin dikkate alındığı bütüncül bir proje yönetimi ile inşa edilmiştir. 

Bu amaçla, LEED danışmanlık ve commissioning hizmetleri alınarak, binanın sertifika 

şartlarını sağlaması için gerekli yönlendirme, kontrol ve izleme faaliyetleri yapılmıştır. 

Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği konusunda, dünya çapında birçok ar-ge 

çalışmasına imza atan JCB’nin Türkiye’deki iş ortağı SIF İş Makinaları Ankara Bölge 

Müdürlüğü Binası, JCB’nin dünyadaki ilk LEED Altın Sertifikalı distribütör tesisi olma 

özelliği taşımakta olup, JCB tarafından İngiltere’de düzenlenen törende “Çevre 

Konusunda Yenilikçilik Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.  
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Binanın, sertifikasyon sürecinde sürdürülebilirlik kriterlerinin sağlanması için yapılan 

çalışmalara ve LEED standartlarına göre aldıkları puanlara yer verilen bu bölümde, 

LEED altın sertifika düzeyine 110 puan üzerinden 70 puan alarak ulaşan SIF iş 

makinaları bölge idare binası için temin edilen temel standartlar ve kredi unsurları 

incelenmektedir. Söz konusu veriler, LEED altın sertifika puan kartından alınmıştır. 

 

5.1.1.1  Sürdürülebilir arazi 

 

En yüksek puan alınan kriter olup, 26 puan üzerinden 22 puan alınmıştır. Bu kapsamda, 

1 puan değerindeki kirletilmiş endüstriyel alanların ıslahı ve tekrar kullanımı kredisi, 2 

puan değer verilen alternatif ulaşım-otopark kapasitesi kredisi ve 1 puan değerinde olan 

ışık kirliliğinin azaltılması kredilerinden hiç puan alınamamıştır. Puan dağılımı aşağıda 

gösterilmekte olup, çizelgede söz konusu puanları almaya hak kazandıran özellikler 

sıralanmıştır ( Çizelge 5.1). 

 

Çizelge 5.1 LEED altın sertifikalı binaya ait sürdürülebilir arazi kriteri puanları 
 

Sürdürülebilir Arazi 22/26 

Arazi Seçimi 1/1 

Yapılaşma Yoğunluğu ve Temel Hizmetlere Yakınlık 5/5 

Kirletilmiş Endüstriyel Alanların Islahı ve Tekrar Kullanımı 0/1 

Alternatif Ulaşım-Toplu Taşıma İmkanları 6/6 

Alternatif Ulaşım-Bisiklet Parkı ve Soyunma Odaları 1/1 

Alternatif Ulaşım - Düşük Salımlı ve Yakıt Verimli Araçlar 3/3 

Alternatif Ulaşım - Otopark Kapasitesi 0/2 

Arazi Geliştirme - Doğal Yaşamı Korumak ve Yenilemek 1/1 

Arazi Geliştirme - Açık Alanların Arttırılması 1/1 

Akış Suyu Yönetimi - Miktar Kontrolü 1/1 

Akış Suyu Yönetimi - Kalite Kontrolü 1/1 

Isı Adası Etkisi - Çatı Harici 1/1 

Isı Adası Etkisi – Çatı 1/1 

Işık Kirliliğinin Azaltılması 0/1 

 

İnşaat faaliyetlerinde çevre kirliliğinin azaltılması kriterini sağlamak için, erozyon ve 

sedimentasyon planı hazırlanmış, söz konusu plan doğrultusunda inşaat sahası etrafında 

perdeleme yapılmış, yük taşıyan araçların lastiklerinin yıkanarak arazideki tozlanmanın 
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önlenmesi sağlanmış ve toprak taşınması önlenmiştir. Şantiye etrafına çalışanlar 

dışındaki kişileri uyarmak amacıyla, uyarıcı levha ve tabelaların yerleştirilmesi 

sağlanmış ve şantiye çevresinde gerekli gürültü ölçümleri yapılmıştır. 

 

İnşaat alanında kazı çalışmaları başlamadan önce nebati toprağın sıyrılarak, uygun bir 

yerde depolanması ve daha sonra peyzaj işlerinde kullanılmak amacıyla, üzerinin 

bitkilendirilerek muhafaza edilmesi sağlanmıştır. Zemin iyileştirme çalışmaları 

kapsamında, jeolojik ve jeoteknik incelemeler, zemin etüt ve sondajları yapılmış ve 

jeoteknik değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Arazi seçimi standardında, arazinin 

organize sanayi bölgesi içinde olmasından dolayı, yeşil alanlar ve tarım arazileri 

korunmuştur. 

 

Isı adası etkisi standardı çerçevesinde, ısı adası etkisini düşürmek ve dolayısıyla 

soğutma yüklerini azaltarak enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, çatı kaplamasının yeşil 

alan dışında kalan kısımları güneş ışınlarını büyük ölçüde yansıtacak özelliklerde beyaz 

renkli olarak tercih edilmiştir. Çatıda ağaçlar ile gölgelendirilmiş alanlar yaratılmış ve 

otoparkta delikli taşlar kullanılmıştır. Yeşil alan kullanımı standardında, ısı adası 

ektisinin azaltılması ve yeşil alanların korunması amacıyla açık alanlar bırakılmış ve söz 

konusu alanlarda su ihtiyacı az olan bitkilerin yoğunlukta olduğu bir peyzaj çalışması 

yapılmıştır. Yeşil çatı uygulaması ile yeşil alan kullanımı artırılmıştır (Şekil 5.3).  

 

 
 

Şekil 5.3 LEED altın sertifikalı binada yeşil çatı görünümü 
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Alternatif ulaşım kriteri altında, personel servis araçları sağlanarak, toplu taşıma 

desteklenmiş ve araç kullanımı ihtiyacı azaltılmıştır. Böylece fosil yakıt tüketimi ve 

bireysel araç kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonu azaltılmıştır. Bisiklet park 

alanları, duşlar ve soyunma odaları yapılmıştır. Birden çok kişi tarafından kullanılan 

araçlar ile düşük emisyonlu ve yüksek yakıt verimli araçlar için, otoparkta özel park 

yerleri ayrılmıştır. 

 

Yağmur suyu yönetimi standardının sağlanmasına yönelik olarak, miktar ve kalite 

kontrolünü içerecek şekilde önlemler alınmıştır. Bu çerçevede, araziye düşen yağmur 

suyunun toprağa geçmesini ve toprak tarafından emilmesini sağlamak için, otoparkta 

delikli taşlar kullanılmıştır. Ayrıca çatıda depolanan yağmur suyunun, bina içerisinde 

yeniden kullanılmasına imkan veren bir sistem kurulmuştur.  

 

5.1.1.2 Su tasarrufu 

 

Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik kriter için, toplam 10 puan üzerinden 6 puan 

alınmıştır. Gelişmiş atık su teknolojileri kredisi tam puan alırken, peyzajda etkin sulama 

kredisi ile su kullanımının azaltılması kredisi için 4’er puan üzerinden 2’şer puan 

alınmıştır (Çizelge 5.2). 

 

Çizelge 5.2 LEED altın sertifikalı binaya ait su tasarrufu kriteri puanları 

 

Su Tasarrufu 6/10 

Peyzaj Etkin Sulama 

Yenilikçi Atık Su Teknolojileri       

2/4 

2/2 

Su Kullanımını Azaltmak 2/4 

  

Peyzaj etkin sulama standardı altında peyzaj alanlarında su tüketimini azaltmaya 

yönelik olarak, yerel bitkiler ve daha az su kullanan damla sulama sistemi tercih 

edilmiştir. Peyzaj alanlarında yağmur suyunun kullanılması ile su tasarrufu sağlanmıştır. 

Düşük debili klozetler, az su tüketen, yüksek verimli ve sensörlü bataryalar, susuz 

pisuvarlar kullanılması ve yağmur suyu depolaması ile temin edilen suyun bahçe 

sulamasında kullanılması gibi özellikler ile binadaki su kullanımında tasarruf sağlanmış 

ve böylece su kullanımının azaltılması kriteri temin edilmiştir.  
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Yeşil çatı uygulaması yapılması, peyzajda çevreye uygun ve az su tüketecek bitkiler 

seçilmesi ve su tüketimini azaltmak için damla sulama sistemi kullanılması da su 

tasarrufu standardının sağlanmasını mümkün kılan özelliklerdir. Yenilikçi atık su 

teknolojileri standardı kapsamında, çevreyi korumak amacıyla yağ ve petrol ayrıcılar 

kullanılmıştır. 

 

5.1.1.3 Enerji ve atmosfer 

 

Toplam 35 puan üzerinden 21 puan alınan enerji ve atmosfer kriterinde, gelişmiş 

sistemsel devreye alma ve kabul, gelişmiş ısı taşıyıcı akışkan yöntemi ile ölçüm ve 

doğrulama kredilerinden tam puan alınmıştır. Projede yenilenebilir enerji kullanımı 

kredisi 7 puan üzerinden 4 puan, optimum enerji performansı kredisi 19 puan üzerinden 

10 puan alırken, yeşil enerji kullanımı için hiç puan alınamamıştır (Çizelge 5.3). 

 

Çizelge 5.3 LEED altın sertifikalı binaya ait enerji ve atmosfer kriteri puanları 

 

Enerji ve Atmosfer  21/35 

Optimum Enerji Performansı 10/19 

Yenilenebilir Enerji 4/7 

Gelişmiş İşletmeye Alma 2/2 

Akışkanların Kapsamlı Yönetimi 2/2 

Ölçüm ve Doğrulama 3/3 

Yeşil Enerji Kullanımı 0/2 

 

Optimum enerji performansı standardı kapsamında; binanın enerji verimliliğine yönelik 

enerji simülasyonu yapılmış ve bina kabuğunun ısıl performansı TS825 standardına 

göre % 80, ASHRAE 90.1 referans bina standardına göre % 50 iyileştirilmiştir.  

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik olarak, güneş enerjisine dayalı 

sistemler kullanılmaktadır. Binada mevcut olan kullanım suyu sistemi, güneş enerjisi 

kolektörleriyle ısıtılmakta, gerektiğinde destek için kazan bağlantısı bulunmaktadır. 

Güneş enerjisi sisteminin genel ısıtma sistemine de destek sağladığı görülmektedir. 

 

Cam alanlarının fazla olduğu müşteri holünde doğal havalandırma sistemi kurulmuştur. 

Yazın, giriş kapısı üstündeki ve çatıdaki açılabilir pencereler gerektiğinde bina 
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otomasyon sistemi tarafından iç sıcaklık ve dış sıcaklıklar ölçülerek açılmakta, çapraz 

havalandırmaya imkan veren sistem ile enerji tasarrufu sağlanmakta ve konfor 

artırılmaktadır. 

 

Duvarlarda 10 cm, çatıda 14 cm, toprağa basan yerlerde ve ısıtılmayan mahallere bakan 

yerlerde 8 cm yalıtım uygulanmıştır. Binanın güney cephesine inşa edilen trombe 

duvarı
17

 ile doğal havalandırma yoluyla enerji ekonomisi sağlanmaktadır (Şekil 5.4).  

 

 
 

Şekil 5.4 LEED altın sertifikalı binada trombe duvarı görünümü 

 

Aydınlatmada yüksek verimli elektronik balastlı floresan armatürlerin seçildiği 

görülmektedir. Aydınlatma sistemlerinde zamana bağlı, gün ışığı kontrolü, varlık 

sensörleri ile yapılmaktadır. Bilgisayar destekli teknolojiler ile ışık seviyesini ihtiyaca 

                                                           
17

 Güneşten pasif ancak dolaylı faydalanmanın bir yolu olarak inşa edilen camlı duvarlar, 1970’lerdeki ilk 

uygulayıcısı olan Fransız Mimar Felix Trombe’un adı ile anılmaktadır. Binanın güney cephesi önünde, 

duvar boyu ve yüksekliğince dar bir camekan sera yapılarak, bu sera ile duvar arasında ısınan hava, 

duvarın yukarısında bırakılan deliklerden içeri alınmakta ve duvarın aşağısında bırakılan deliklerden de 

binanın içinden soğuk hava akımı sağlanmaktadır. Bu şekilde güneş olduğu sürece binanın içine sıcak, 

binadan dışarı soğuk havayı döndürerek hem havalandırma hem de ısınma sağlanabilmektedir. Camekan 

arkasındaki duvar, taş, dolu tuğla veya beton gibi bir ısıl kütle olduğunda, gündüz depolanan ısı gece 

salınarak kalorifer görevine devam etmektedir (https://en.wikipedia.org/wiki/Trombe_wall). 
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göre ayarlayan aydınlatma otomasyon sistemi ile gün ışığı kontrollü aydınlatma 

sağlanmaktadır. Atölye çatısında bulunan gün ışığı bacaları ile ortama doğal ışık 

verilmekte ve aydınlatma giderlerinde tasarruf sağlanmaktadır (Şekil 5.5). 

 

 
 

Şekil 5.5 LEED altın sertifikalı binada gün ışığı bacaları ve güneş enerjisi 

kollektörlerinin görünümü 

 

Isıtma, havalandırma ve hava şartlandırma (HVAC) sistemleri binalardaki iklimi, 

sıcaklığı ve hava akışını düzenleyerek kontrol etmekte ve ortam konforunun 

sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Aydınlatma otomasyonu ile HVAC ve bina 

otomasyon sistemleri kontrol edilerek, ilave enerji tasarrufu yapılmaktadır. Sistemlerin 

planlandığı gibi çalıştığını incelemek, gerekli ayarları yapmak ve kontrol etmek için, 

commissioning hizmeti alınmış olması, ilgili üç standarttan tam puanlar alınmasını 

sağlamıştır. 

 

Enerji tüketimini azaltmak için klima santralleri bataryaları DX ve sulu heat pump dış 

üniteler şeklinde seçilmiştir. Klimaların yaz mevsiminin gece saatlerinde free cooling 

yapması yoluyla, enerji verimliliğine katkı sağlanmaktadır. Yüksek verimli elektrik 

motorları, frekans invertörlü fanlar ve pompalar kullanılmaktadır. Ayrıca hem iç hava 

kalitesini garanti etmek, hem de enerji tasarrufu sağlamak için “demand controlled 

ventilation” sistemi yapılmış olup, bina içinde çeşitli zonlara “iç hava kalite-CO2 
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sensörleri” ve değişken hava hacimli sistem kutuları konulmuştur. Isı geri kazanımlı 

klima santralleri kullanılmaktadır.  

 

Binanın ısıtılması ve soğutulması, yüksek performanslı su kaynaklı heat pump 

sistemiyle yapılmakta olup, çevre dostu gaz kullanılmakta ve sıcak su, yoğuşmalı kazan 

ve soğuk su soğutma kulesiyle sağlanmaktadır.  

 

Elektrik, doğalgaz ve su tüketiminin raporlanması ve kullanımın denetim altında 

tutulması için, elektrik enerjisi analizörleri, kalorimetreler ve su debimetreleri 

kullanılmış ve söz konusu cihazlar bina otomasyon sistemine bağlanmıştır. Böylece, 

sistemde sürekli izleme ve iyileştirme yapılabilmektedir. 

 

5.1.1.4 Malzeme ve kaynaklar 

 

Malzeme ve kaynaklar standardı, 14 puan üzerinden 6 puan alarak sağlanmaktadır. 

İnşaat atık yönetimi, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve yerel malzeme 

kullanımı kriterleri için tam puan alınırken, çatı, duvar ve yer döşemeleri için eski bina 

elemanlarının yeniden kullanımı kredileri ile malzemelerin yeniden kullanımı, hızlı 

yenilenebilir malzeme kullanımı ve sertifikalı ahşap kullanımı kredilerinden puan 

alınamamıştır (Çizelge 5.4). 

 

Çizelge 5.4 LEED altın sertifikalı binada malzeme ve kaynaklar kriteri puanları 
 

Malzeme ve Kaynaklar 6/14 

Bina Tekrar Kullanımı (Duvar-Döşeme-Çatı) 0/3 

Bina Tekrar Kullanımı (İç Mekan Yapısal Olmayan Elemanlar) 0/1 

İnşaat Atık Yönetimi 2/2 

Malzemelerin Tekrardan Kullanımı 0/2 

Geriye Dönüştürülmüş Bileşen 2/2 

Yerel Malzemeler 2/2 

Çabuk Yenilenebilen Malzeme Kullanımı 0/1 

Sertifikalı Ahşap Kullanımı 0/1 

 

İnşaat atık yönetimi standardı altında, doğal kaynakların ve çevrenin korunması için 

hazırlanan inşaat atık yönetimi planı doğrultusunda, ambalaj atıkları ve yeniden 

kullanım konusunda geri dönüşüm uygulaması sağlanmış, kimyasal ve tehlikeli atıklar 
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için bir alan oluşturulması ve atıkların sertifikalı firmalara bertarafı sağlanmış, hurda 

alanı belirlenerek etrafı çevrilmiş ve tabela ile belirtilmiştir. 

 

Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı standardı altında, betonda bulunan uçucu kül, 

geri dönüştürülmüş demirden yapılan her türlü çelik malzeme, geri dönüştürülmüş 

ahşaptan üretilen yükseltilmiş malzeme kullanımı tercih edilerek, binada mümkün 

oldukça geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış ve böylece yeni kaynakların 

üretiminden dolayı fosil bazlı yakıtların tüketilmesi ve çevre kirliliğinin oluşmasına 

engel olunmuştur.  

 

5.1.1.5 İç mekan yaşam kalitesi 

 

Söz konusu kriter kapsamında; taze hava izlemesi, yerleşim öncesi iç mekan hava 

kalitesi yönetimi, düşük VOC malzemeler-yapıştırıcı ve macunlar, yer kaplamaları ve 

komposit ahşap için düşük salınımlı malzemeler, aydınlatma sisteminin kontrol 

edilebilirliği, gün ışığı ve manzara kredileri için hiç puan alınamamıştır. Termal 

konforun sağlanması ve yönetilmesine ilişkin diğer kredilerden tam puan alınmıştır 

(Çizelge 5.5.). 

 

Çizelge 5.5 LEED altın sertifikalı binada iç mekan yaşam kalitesi kriteri puanları 

 
İç Mekan Yaşam Kalitesi  7/15 

Taze Hava Girişinin İzlenmesi 0/1 

Arttırılmış Havalandırma 1/1 

İnşaatta İç Ortam Hava Kalitesi ve Yönetim Planı 1/1 

Kullanım Öncesi İç Ortam Hava Kalitesi Yönetimi 0/1 

Düşük Salımlı Malzemeler-Yapıştırıcılar 0/1 

Düşük Salımlı Malzemeler-Boya ve Kaplamalar 1/1 

Düşük Salımlı Malzemeler-Yer Kaplamaları 0/1 

Düşük Salımlı Malzemeler-Kompozit Ahşap 0/1 

İç Ortam Kirletici Kaynağı Kontrolü 1/1 

Sistemlerin Kontrol Edilebilirliği-Aydınlatma 0/1 

Sistemlerin Kontrol Edilebilirliği-Termal Konfor 1/1 

Termal Konfor-Tasarım 1/1 

Termal Konfor-Doğrulama 1/1 

Gün ışığı ve Manzara-Gün ışığı 0/1 

Gün ışığı ve Manzara-Manzara 0/1 
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İç mekan yaşama kalitesini artırmaya yönelik uygulamalara yer verilmesine rağmen, söz 

konusu kategoride daha yüksek puan alınması için yeterli olmadığı görülmüştür. Bu 

kapsamda, iç hava kalitesinin artırılması, insan sağlığının korunması ve çalışma 

verimliliğinin artırılması için, klima santrallerinin hava debileri, ASHRAE standardının 

% 30’u kadar daha fazla projelendirilmiştir. Dışarıdan alınan havanın miktarı ve kirlilik 

seviyesi, bina otomasyon sistemi ile otomatik olarak gerçekleştirilecek şekilde sürekli 

ölçülerek kontrol altında tutulmaktadır. 

 

5.1.1.6 İnovasyon 

 

Lisanslı LEED uzmanı kredisi için tam puan alınırken, tasarımda yenilik kredisi 5 puan 

üzerinden 3 puan alarak, toplam 6 puan üzerinden 4 puan almaya hak kazanılmıştır. 

Yenilikçi tasarım uygulamaları ve LEED uzmanı ile çalışmaya verilen önem ile ödül 

puan kazanılmasına rağmen, trombe duvarı ve uzay çatı sistemi gibi tasarım 

uygulamaları daha yüksek ödül puan kazandırmaya yeterli görülmemiştir. 

 

5.1.1.7 Bölgesel öncelik 

 

Su tasarrufu kredilerinin tamamı ile gelişmiş sistemsel devreye alma ve kabul kredisi ile 

4 tam puan toplanmaktadır. Commissioning hizmetine verilen önem ve bu konuda bir 

danışman ile çalışılmasının yanı sıra, yağmur suyu toplama sistemi gibi su tasarrufunu 

artıran uygulamalar, söz konusu ödül puanının alınmasını sağlamaktadır. 

 

5.1.2 LEED platin sertifikalı bina 

 

TMB, 1952 yılında Ankara’da kurulmuş olan ve Türk inşaat sektörünün önde gelen 

firmalarını temsil eden, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. 

Dernek statüsünde bulunan kuruluşun, toplam 140 üyesi bulunmaktadır. Ankara İli 

Çankaya İlçesi Birlik Mahallesinde 26129 ada ve 10 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 

yer alan bina, birliğin yeni ofis ihtiyacı kapsamında geliştirilmiş olup, Türk inşaat 

sektörünün gelişimine paralel olarak modern ve üstün inşaat özelliklerini yansıtacak 

şekilde planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Tipik bir ofis binasının gereksinimlerinin 



112 
 

karşılanmasının yanında, yoğun faaliyetleri olan ve çok sayıda yerel ve uluslararası 

ziyaretçiyi ağırlayan bir dernek binasının özel ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde 

farklı fonksiyonlara yer verilmiştir. 

 

Proje çalışmalarına 2011 yılının Eylül ayında başlanılan ve yapım başlangıç tarihi 2012 

yılının Ağustos ayını bulan binanın inşaatı, 2013 yılının Ekim ayında tamamlanmıştır. 

Toplam inşaat alanı 5.397 m² olan ve 1.295 m² arsa alanı üzerinde inşa edilen bina, 

zemin altı üç kat olmak üzere toplam 7 katlıdır.  Doğukent Bulvarı üzerinde yer alan 

binanın bulunduğu yerde ve yakın çevresinde, alım-satım bedelleri nispeten yüksek olan 

konut, işyeri, spor tesisleri ve alışveriş merkezleri gibi lüks yerleşim alanlarının 

bulunduğu görülmektedir (Şekil 5.6). 

 

 
 

Şekil 5.6 LEED platin sertifikalı binanın konumu 

 

Bütün disiplinlerin mimar liderliğinde ayrıntılı şekilde koordine edildiği, deneyimlerin, 

etütlerin ve ar-ge çalışmalarının yapılarak, Türkiye’deki inşaat ve malzeme sektörünün 

gelişimine katkıda bulunan ve yerel malzeme kullanımını teşvik eden bir özgün mimari 

ve entegre tasarım ürünü olmasıyla dikkat çeken binanın proje geliştirme ve 

sertifikalandırma süreçleri, bütünleşik planlama anlayışıyla yönetilmiş ve bu kapsamda 
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uygulanan proje yönetimi ile LEED sertifika sisteminin öngördüğü sürdürülebilirlik 

özelliklerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Binanın sertifika 

şartlarını sağlaması için gerekli olan adımların atılması ve kurulan sistemlerin kalite ve 

performansının değerlendirilmesi için, yönlendirme, kontrol ve izlemeler yapılmıştır. 

Arsa seçiminden başlayarak, yapım ve işletme süreci boyunca çalışan sağlığı ve 

güvenliği, enerji ve su verimliliği olmak üzere entegre tasarım, açık defter kontrat, 

yapım aşamasındaki risklerin paylaşımı ve malzeme seçimi gibi birçok konu dahil 

sürdürülebilirlik ilkesinin bütün şartlarını yerine getiren binada, Türk inşaat sektörünün 

ulaştığı düzeyi simgeleyen örnek bir tasarım ve inşaat süreci hedeflenmiştir.  

 

 
 

Şekil 5.7 LEED platin sertifikalı binanın genel görünümü 

 

Binanın tasarımında, TMB’nin kurumsal şeffaflık ilkesinin yansıtılması hedeflenerek, iç 

ve dış mekanlarda hem kurgusal, hem de yapısal bir araç olarak geçirgenliğin esas 

alındığı belirtilmektedir. Bu bağlamda, yapının zemin kotunda kent dokusu ile ilişki 

sağlayan fonksiyonlar aracılığı ile kamusal alanın devamlılığı sağlanırken, yapının ana 

kurgusunu sağlayan atrium ise, bina içinde katlar arasındaki görsel ilişkiyi giriş 

katından ofis alanlarına taşımaktadır. Yapının mekansal kurgusu, daha yukarı çıkıldıkça 
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yönetim katı ve salon alanı gibi özel mahallerin mahremiyetini de gözeterek cam bir çatı 

ile sonlanmaktadır (Şekil 5.7) (Şekil 5.8). 

 

 

 

 
 

Şekil 5.8 LEED platin sertifikalı binanın iç ve dış mekanlarından görünümler 

 

Bulunduğu çevrede göze batan, özgün görünüşü ile ilgi uyandıran ve beğenilen bina, 

çeşitli ödüllere layık görülmüştür. İngiltere’de yapı sektörünün farklı alanlarında yenilik 

ve gelişimi teşvik etmeyi amaçlayan prestijli ve köklü organizasyonlardan olan Building 

Awards tarafından 2014 yılında yapılan yarışmada “Yılın En İyi Uluslararası Projesi” 
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seçilmiş, Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünü buluşturan “Sign of the City Awards” 

yarışmasında 18 ayrı kategoride değerlendirilen 142 proje arasında “En İyi Mimari 

Tasarım” ödülünü kazanmış, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından özel sektör 

kategorisinde verilen Seçici Kurul Özel Ödülü’nü kazanmış ve Türk Serbest Mimarlar 

Derneği tarafından binaya ve mimarına “Yapı Ödülü” verilmiştir. 

 

Binanın LEED sertifika standartlarını sağlayan özelliklerine yer verilen bu bölümde, 

özgün mimari ve tasarımsal yaklaşım, termal labirent sistemi, termal beton döşeme ve 

soğutma sistemi, soğuk kiriş sistemi, iç mekan hava kalitesini artıran havalandırma 

sistemi ve metal ağ cephe giydirme sistemi açıklanmıştır.  

 

Özgün Mimari-Tasarımsal Yaklaşım: Binanın tasarımını özgün ve yenilikçi kılan husus, 

yüksek performanslı ve düşük enerji tüketimli bir yapı ortaya çıkarmak için, farklı 

teknolojilerin birbirleriyle kusursuz uyumunun sağlanmasıdır. Tasarımda toprak 

kaynaklı ısınma-soğuma ve gece soğutması gibi yenilikçi teknolojiler, yerel iklim 

özellikleri ve kaynaklar ile çevre dostu inşaat malzemeleri kullanılarak, binanın çevresel 

etki performansının optimize edilmesi öngörülmüştür. Binanın sahip olduğu 

sürdürülebilir tasarım özellikleri sayesinde doğal kaynaklarla ideal hava şartları 

oluşturulduğu gibi, ısıtma-soğutma-enerji yükü de hafifletilmektedir.  

 

Termal Labirent Sistemi: Yeraltında oluşturulan, toprak kaynaklı ısınma ve soğutmaya 

dayalı labirent sistemi, binanın en belirgin sürdürülebilir özelliğidir (Şekil 5.9) 

 

 
 

Şekil 5.9 LEED platin sertifikalı binada labirent sistem işleyişinin şematik gösterimi 
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Temel işleyişi, Ankara’daki tipik karasal iklim koşullarının göstergesi olan gündüz ve 

gece arasındaki sıcaklık farkını kullanarak, ısıtma ve soğutmadaki enerji sarfiyatını 

minimize etmeye dayalı olan sistemde, üçüncü bodrum katı olarak betonarme bir 

labirent yerleştirilmiştir (Şekil 5.10) (Şekil 5.11). 

 

 
 

Şekil 5.10 LEED platin sertifikalı bina bodrum katının labirent sistemi görünümü 

 

Labirent ile yeraltında oluşturulan termal kütle kapasitesine, termal döşeme ve soğuk 

kiriş sistemleri entegre edilmiştir. Soğuk kirişler, iç hava sıcaklıklarının hassas bir 

şekilde ayarlanabilmesine olanak vermektedir. Merkezdeki avlu binadaki sıcak havanın 

yükselmesini sağlamaktadır. Galeri üstündeki otomatik havalandırma pencereleri ile 

doğal havalandırma yapılmaktadır. Avludan yükselen sıcak hava yazın çatıdan dışarı 

atılmakta ve kışın ise ısınmada kullanılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 5.11 LEED platin sertifikalı binada labirent sisteminde hava akışının şematik 

gösterimi 
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Gece ile gündüz arasında 15 - 20 derece sıcaklık farkı olan bölgelerde, yaz döneminde 

gece var olan doğal serinliğin kullanıldığı sistemde, ilave olarak yer seviyesinin 

altındaki belli bir derinlikte sıcaklığın yıl boyunca sabit olmasından da 

yararlanılmaktadır. Ankara için 16 derece olan söz konusu sabit sıcaklık kullanılarak, 

kış döneminde labirente gelen ve labirent kanalları arasında akışı sağlanarak doğal yolla 

ısıtılan havanın, klima santrallarına iletilmesi sağlanmaktadır Söz konusu sistemin, 

ısıtma/soğutma maliyetlerinde % 35 - 40 düzeylerine ulaşan oranlarda tasarruf 

sağlayabildiği öngörülmektedir. 

 

Pasif ısıtma ve soğutma teknikleri açısından Türkiye’de ilk kez kullanılan söz konusu 

labirent sistemi, termal kütle kapasitesinin döşeme ve soğuk kiriş sistemleri ile 

entegrasyonunu sağlayarak, iç mekan termal konforunun temin edilmesine olanak 

vermektedir.  

 

Termal Beton Döşeme Isıtma ve Soğutma Sistemi: TMB binasında kullanılan enerji 

verimliliğine yönelik bir diğer tasarım enstrümanı ise, aktif soğuk kirişlerle kombine 

edilmiş aktif termal döşeme sistemidir (Şekil 5.12).  

 

 
 

Şekil 5.12 LEED platin sertifikalı binada termal döşeme sistemi görüntüsü 
 

İkincil kanallar, özel dikey şaftlardan her kata yayılmaktadır. Her kattaki kanallar 

şartlandırılmış havayı merkezi bir omurga koridoru vasıtasıyla yayarak, ofis 
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katlarındaki aktif termal kütle içine döşenmiş borular ve aktif soğuk kirişlerle ortama 

iletmektedir. İç mekanlardaki soğuk kirişlere bağlanan ve beton döşemeler içerisine 

yerleştirilen küçük çaplı borular beton döşeme ile ısı transferi sağlayarak, iç alanlara 

verilen havanın mevsime göre soğutulması ya da ısıtılmasına katkı sağlamakta olup, 

böylelikle klima santrallarındaki enerji tüketimini azaltmakta ve soğuk kirişlerdeki 

soğutma ya da ısıtma katkı ihtiyacını minimize etmektedir. 

 

Soğuk Kiriş Sistemi: Klima santrallarından gelen havayı mekana yaymakta ve 4 borulu 

sistem vasıtası ile konfor şartlarını kontrol etmektedir. Havanın sadece santrallerden 

gönderilen basınç ile dağıtılması, mekanlardaki gürültü oranını önemli düzeyde 

azaltmaktadır. Soğuk kiriş
18

 üniteleri, ısı konforunu sağlamak için son iklimlendirme 

kontrollerini yapmaktadır (Şekil 5.13). 

 

 

 

Şekil 5.13 LEED platin sertifikalı binada soğuk kiriş ünitelerinin görüntüleri 

 

Fan, filtre ve drenaj gerektirmeyen tasarım ürünü olan çok fonksiyonlu aktif soğuk kiriş 

cihazları içerisine, tavanda yer alan aydınlatma, sprinkler, dedektör ve hoparlör gibi 

diğer bütün ekipmanlar entegre edilmiştir. Önemli bir mimari özgürlük sunan, esnek 

                                                           
18

 İki tip soğuk kiriş bulunmaktadır: Pasif ve aktif soğuk kirişler. Pasif soğuk kiriş yalnız yerçekimi 

etkisiyle çalışır, bu nedenle çalışması sessiz soğutma olarak da adlandırılır. Aktif soğuk kiriş ise, pasifin 

aksine, ilave olarak birincil hava yani dış ortamdan alınan hava ile beslenir bu ise ikincil havanın yani iç 

ortamdaki havanın soğutma serpantini (ısı değiştirici) ile hareketlendirilmesine neden olur. İlave olarak, 

bu şekilde soğuk kiriş sağlıklı şartları karşılamak için ihtiyaç duyulan yüzdede dış hava ile beslenmiş de 

olur. Pasif soğuk kirişlerin aksine, aktif soğuk kirişler indüksiyon yani havayı hareketlendirmesi nedeni 

ile aynı zamanda ısıtma için kullanıma da uygundurlar (Uzun 2011). 
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tasarımı sayesinde yenileme ihtiyaçlarına da kolayca uyum sağlayan söz konusu sistem 

ile asma tavan ihtiyacı ortadan kaldırılmakta olup, ayrıca bakıma da gerek 

duyulmamaktadır. Beton tavanın, doğal soğutma elemanı olarak kullanılması da söz 

konusu olmaktadır. Yüksek sıcaklıkla soğutma ve düşük sıcaklıkla ısıtma özelliği 

sayesinde bina giderlerinin, fan coil sistemine göre daha az olması sağlanmış ve böylece 

hem enerji verimliliği yüksek, hem de sağlanan konforun üst düzeyde olduğu bir ortam 

elde edilmiştir. 

 

Konferans Salonu ve Havalandırma Sistemi: Konferans salonunun tavan kaplaması 

bilgisayarda modellenerek, her biri özel olarak imal edilen 870 adet ceviz kaplama 

ahşap lamelden yapılmıştır (Şekil 5.14). 

 

 
 

Şekil 5.14 LEED platin sertifikalı binada konferans salonu görünümü 

 

Salonun havalandırması, duvarlara yerleştirilen kanalların son bulduğu deplasmanlı 

havalandırma kutuları vasıtasıyla, gürültüyü minimize ederek ve enerji verimliliğini 

yüksek tutarak yapılmaktadır. Salonun merkez noktasında gereken ekstra ısıtma ve 

soğutma ihtiyaçları, döşemeye yerleştirilmiş menfezler aracılığıyla yapılmaktadır. Geniş 

katılımlı toplantılar için rahat ve konforlu bir ortam sağlayan salonda, estetik etkilerinin 

de dikkate alındığı bir aydınlatma tasarımı uygulanmıştır.    

 

Metal Ağ Cephe Giydirme: Bina şeffaf bir kabuğa sahip olmasına rağmen, enerji 

modellemeleri ile test edilerek tasarlanan ve ikinci katman vazifesi gören paslanmaz 
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çelik metal ağ ile çevrilidir. Böylece, güneşten kaynaklı ısı kazanımı minimize edilmiş 

ve binanın soğutma enerjisi ihtiyacı da minimumda tutulmuştur. Bina cephelerinin 

enerji tüketiminin optimize edilmesi için, bina yüzeylerinin ısıtma ve soğutma 

yüklerinin minimize edilmesini sağlayan sistemler kurulmuştur. Ayrıca, merkezi avlu, 

ısınan havanın yükselmesi prensibiyle baca etkisi yaratmakta ve cam çatıda yer alan 

otomatik kontrollü damperler ile doğal havalandırma sağlanmaktadır. 

 

İki katmandan oluşan bina cephe kabuğunun yapıyı saran ilk katmanı klasik bir cam 

cama birleşimli panel sistem, ikinci katmanı ise gölgelendirme ve güneş kontrolünü 

sağlayan paslanmaz çelik metal ağ olarak belirlenmiştir. Hassasiyetle tasarlanan söz 

konusu katmanın yoğunluğu bina sakinlerinin dışarısı ile ilişki kurmalarına engel 

olmadan, yönelimlere göre açıklıkları optimize ederek güneşten kaynaklı ısı 

kazanımının önüne geçmek üzere hesaplanmıştır.  

 

Binanın gün içindeki güneş alma açılarına göre 3 cephede 3 farklı yoğunlukta 

kullanılan, yaklaşık iki bin metrekarelik uygulama alanı ile bina cephesinin % 75’ini 

kaplayan ve mesh sistemi
19

 olarak adlandırılan söz konusu metal ağ ile LEED 

sertifikasyonunda iklimlendirme için büyük avantajlar sağlamıştır. Mesh sistemi, güneş 

yansıma etkisine ve ışık durumuna bağlı olarak mimari etkiyi çevresel faktörler ile 

birleştirmekte ve gün içinde güneşin etkisini azaltarak iç mekan atmosferini 

düzenlemektedir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik çubuk ve halatlardan elde edilen 

sistem, dış etkenlere karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü olup, hiçbir bakım ve 

yenileme gerektirmemektedir. Gölgelendirme ve güneş kontrolünü sağlayan, güneşe 

açık yüzeylerde aşırı ısınmayı önleyen ve binanın aldığı gün ışığını optimize eden söz 

konusu paslanmaz çelik ağ sayesinde, güneş kaynaklı ısı kazanımının önüne 

geçilmektedir. Işık koşullarına göre etrafındaki renkleri yansıtması ile yeni ve farklı bir 

görsel etki yaratmasının yanı sıra, mesh, patlayıcılara karşı dayanıklı olması ve basıncı 

emip dışarıya itmesi özelliği ile güvenlik konusunda da büyük bir katkı sağlamaktadır 

(Şekil 5.15). 

                                                           
19

 Prestijli mimari yapıları giydirmek amacıyla yaygın bir şekilde kullanılan, paslanmaz çelik halatlar ve 

paslanmaz çubukların özel makinelerde yüksek teknoloji ile dokunup üretilmesi ile elde edilen paslanmaz 

çelik örgüler Mesh olarak adlandırılmaktadır. Bina dış cephe kaplamalarından merdiven korkuluklarına, 

tavan, zemin döşemelerine kadar birçok kullanım alanı bulunan Mesh Sistemi, tasarımlarda fark 

yaratmakta, mimariye estetik ve fonksiyonel açılardan yeni bir boyut kazandırmaktadır. 
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Şekil 5.15 LEED platin sertifikalı binada mesh kaplama görüntüleri 

 

LEED sertifika sisteminin en üstün derecesi olan platin seviyesine 110 puan üzerinden 

81 puan alarak ulaşan binanın sürdürülebilirlik kriterlerine yer verilen bu bölümde,  

temin edilen temel standartlar ve kredi unsurları incelenmiştir. Söz konusu puanlar, 

LEED platin sertifika puan kartından alınmıştır. 

  

 5.1.2.1 Sürdürülebilir arazi 

 

Sürdürülebilir arazi kriteri için, 26 puan üzerinden 22 puan alınmıştır. Birer puan 

değerindeki kirletilmiş endüstriyel alanların ıslahı ve tekrar kullanımı kredisi, arazi 

geliştirme-açık alanların arttırılması kredisi, yağmur suyu yönetimi-kalite kontrolü 
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kredisi ve ışık kirliliğinin azaltılması kredilerinden hiç puan alınamamıştır (Çizelge 

5.6). 

 

Çizelge 5.6 LEED platin sertifikalı binanın sürdürülebilir arazi kriteri puanları 

 

Sürdürülebilir Arazi 22/26 

Arazi Seçimi 1/1 

Yapılaşma Yoğunluğu ve Temel Hizmetlere Yakınlık 5/5 

Kirletilmiş Endüstriyel Alanların Islahı ve Tekrar Kullanımı 0/1 

Alternatif Ulaşım-Toplu Taşıma İmkanları 6/6 

Alternatif Ulaşım-Bisiklet Parkı ve Soyunma Odaları 1/1 

Alternatif Ulaşım - Düşük Salımlı ve Yakıt Verimli Araçlar 3/3 

Alternatif Ulaşım - Otopark Kapasitesi 2/2 

Arazi Geliştirme - Doğal Yaşamı Korumak ve Yenilemek 0/1 

Arazi Geliştirme - Açık Alanların Arttırılması 1/1 

Akış Suyu Yönetimi - Miktar Kontrolü 1/1 

Akış Suyu Yönetimi - Kalite Kontrolü 0/1 

Isı Adası Etkisi - Çatı Harici 1/1 

Isı Adası Etkisi – Çatı 1/1 

Işık Kirliliğinin Azaltılması 0/1 

 

Arazi seçimi ile yapılaşma yoğunluğu ve temel hizmetlere yakınlık standardı altında; 

yerleşim yerinin seçiminde mevcut yerleşim bölgelerine, ulaşım araçlarına ve kentsel 

altyapılara uygun bir konumda olmasına dikkat edilmiş ve yeşil alanlar gibi ekolojik 

değeri yüksek olan alanlar ile daha önceden ikamet edilmiş alanlardan kaçınılmıştır. 

İnşaat esnasında açığa çıkan toprağın yağmur suyu kanalıyla karışmamasını sağlayan 

önlemler alınmış, uygun bir erozyon ya da sedimantasyon planıyla söz konusu kirliliğin 

önüne geçilmiştir. 

 

Bisiklet gibi alternatif ulaşım araçlarının kullanımı teşvik edilmiş ve bisiklet park yerleri 

ile soyunma odaları düzenlenmiştir. Alternatif yakıt kullanan araçlara öncelikli park yeri 

sağlanarak, teşviki amaçlanmıştır. Tek kişilik araç kullanımını azaltmak ve dolayısıyla 

otopark alanlarından yer kazanmak amacıyla, aynı yöne giden kişilerin tek araçla 

ulaşımını sağlayan araçlara park önceliği sağlanmıştır. 

 

Açık alanların arttırılması için bina çevresinde ve çatıda yeşil alanlar oluşturulmuş ve 

yerel bitkilerle yeşillendirme yapılmıştır. Yağmur suyu drenajı, geçirimsiz yüzeylerin 
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azaltılması ve sahada filtreleme uygulamaları amaçlanarak, yağmur suyu toplama 

sistemi kurulmuştur. Isı adası soğutma yükünün hafifletilmesi için, çatıda kullanılan 

yalıtım malzemelerinin yanı sıra, güneş ısısı etkisini azaltarak, ışınları yansıtacak açık 

renkli malzeme kullanımları tercih edilmiştir. 

 

5.1.2.2. Su tasarrufu 

 

İncelenen binada su tasarrufu kriterinde tam puan alınmıştır. Gelişmiş atık su 

teknolojileri, peyzajda etkin sulama ve su kullanımının azaltılması kredileri için, bütün 

yükümlülükler yerine getirilmiş olup, toplam 10 tam puan alınmasına hak kazanılmıştır 

(Çizelge 5.7). 

 

Çizelge 5.7 LEED platin sertifikalı binanın su tasarrufu kriteri puanları 

 

Su Tasarrufu 10/10 

Peyzaj Etkin Sulama 

Yenilikçi Atık Su Teknolojileri 

4/4 

2/2 

Su Kullanımını Azaltmak 4/4 

 

Peyzaj etkin sulama kapsamında, sulama için kullanılan su tüketim değerinin azaltılması 

hedeflenerek, bitkilerin gruplanarak dikilmesi, çim alanlarının azaltılması ve iklim 

koşullarına uygun bitki türlerinin seçilmesi önlemleri alınmıştır. Sulama sistemlerinin 

tasarım optimizasyonu sağlanarak, verim artırılmıştır. Yağmur suyunun sulama 

talebinin bir miktarını karşılayacak sistemler kurulmuştur. Yağmur suyu depolaması ve 

atık su geri kazanımı, alternatif kaynaklar olarak değerlendirilmiştir.  

 

Yenilikçi atık su teknolojileri standardı kapsamında, atık su oluşumunun ve temiz su 

ihtiyacının azaltılması hedeflenerek, kanalizasyona giden temiz su miktarının 

azaltılması veya atık su miktarının üçüncü derecede arıtmaya tabi tutulmasını sağlayan 

gri su arıtma sistemleri kurulmuştur. Böylece, arıtılmış suyun filtreden geçirilip insan 

vücudu ile temas etmeyen alanlarda yeniden kullanılması sağlanmıştır. Yüksek verimli 

armatürler, az su tüketen vitrifiye elemanları, susuz pisuvarlar kullanılarak temiz su 

tüketimi azaltılmış, peyzaj için az su tüketen endemik bitkiler tercih edilmiş ve ayrıca 

yağmur suyu toplama ve atık su arıtma stratejilerinin kullanımı ile de su tüketimi 
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azaltılmıştır. Yağmur suyunun depolanması ile gri su kullanımı gibi ekolojik tutumlar 

benimsenmiştir. 

 

Su kullanımını azaltma kriterini sağlamak için, su şebekesi ve atık su sistemleri 

üzerindeki yükün azaltılması hedeflenerek, bina içinde su verimliliğini en üst düzeye 

çıkaran önlemler alınmıştır. Bu kapsamda, tuvalet, pisuvar, musluk, duş, mutfak 

lavabosu gibi kullanım alanlarında, perlatörlü musluklar ve fotoselli bataryalar benzeri 

malzemelerin kullanımı tercih edilmiştir.  

 

 5.1.2.3. Enerji ve atmosfer 

 

Yeşil bina tasarımında maliyet ve çevrecilik adına düzenlenmiş çok önemli bir kriter 

olan enerji ve atmosfer kriterinden, 35 puan üzerinden 19 puan alınmıştır (Çizelge 5.8). 

Söz konusu kriterde tam puan alınan krediler; gelişmiş sistemsel devreye alma ve kabul, 

gelişmiş ısı taşıyıcı akışkan yöntemi, ölçüm ve doğrulamadır. Projede yenilenebilir 

enerji kullanımı kredisi 7 puan üzerinden 4 puan, optimum enerji performansı kredisi 19 

puan üzerinden 8 puan alırken, yeşil enerji kullanımı için hiç puan alınamamıştır. 

 

Çizelge 5.8 LEED platin sertifikalı binada enerji ve atmosfer kriteri puanları 

 

Enerji ve Atmosfer 19/35 

Optimum Enerji Performansı 8/19 

Yenilenebilir Enerji 4/7 

Gelişmiş İşletmeye Alma 2/2 

Akışkanların Kapsamlı Yönetimi 2/2 

Ölçüm ve Doğrulama 3/3 

Yeşil Enerji Kullanımı 0/2 

 

Binanın enerji harcayan sistemlerinin belirlenmesi ve standartlara uygunluğu 

denetlenmiş olup, commissioning için profesyonel hizmet alınmıştır. Proje sahiplerinin 

isteklerine göre sistemlerin tasarımı, uygulaması ve bakımı süreçleri planlanmış, 

iklimlendirme, aydınlatma, enerji, elektrik, sıcak su ve otomasyon sistemleri 

uzmanlarca denetlenmiştir. Enerji kullanan sistemlerin, TSE 825 ve ASHRAE 90.1 

standartlarına uygun bir şekilde tasarlanması ve uygulanması sağlanmıştır. 
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Bina, enerji etkinliği çerçevesinde yenilikçi, doğal havalandırma ve iklimlendirme 

uygulamaları ve modern pasif soğutma ve ısıtma teknikleri ile öne çıkmaktadır. 

Ankara’daki tipik karasal iklim koşullarının en belirgin göstergesi olan gündüz ve gece 

sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkını kullanarak, yazın soğutmadaki enerji sarfiyatını 

minimize etmek ve kışın da ısıtma yükünü toprağın senelik averaj ısısını kullanmak 

üzere, bodrum katlardaki otoparkların altına, termal açıdan bağıl ağırlığı yüksek olan 

betonarme bir labirent katı tasarlanmıştır. 

 

Sahip olduğu sürdürülebilir tasarım özellikleri sayesinde bina, çeşitli çevre dostu ve 

enerji tüketimini azaltıcı bileşenleri ile ideal hava şartlarını doğal kaynaklarla 

oluşturmasının yanı sıra, ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için gerekli 

enerji yükünü de hafifletmektedir.  

 

Yenilenebilir enerji hedefini desteklemek üzere, çatıda etkin yöne yerleştirilmiş 6 adet 

güneş kollektörü ve 12 adet PV panel yer almaktadır. Güneş kollektörleri sıcak su 

ihtiyacı için kullanılmakta ve binanın elektrik ihtiyacının yaklaşık % 5’i PV panellerle 

karşılanmaktadır (Şekil 5.16).  

 

  
 

Şekil 5.16 LEED platin sertifikalı binada güneş enerjisi kollektörleri görünümü 

 

İşletme güvenliği sağlayan, verimli ve uzun ömürlü güneş kolektörleri sayesinde, 

kullanma suyu ısıtması yapılmakta, mahal ısıtması desteklenebilmekte ve solar soğutma 
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gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, diğer ısıtıcılarla da problemsiz olarak entegre 

edilebilmektedir. Düşük yansıma kayıpları, sürekli sızdırmazlık ve yüksek dayanıklılık 

özelliklerine sahip olan düzlemsel kolektörler, güneş ışınlarının yüksek verimlilikle 

emilmesini ve ısının depolanmasını sağlamaktadır. 

 

Binada yer alan enerji tasarruflu LED aydınlatmalar, binanın fiziksel durumunu kontrol 

altında tutan otomasyon sistemi, gün ışığına ve harekete duyarlı aydınlatma seviye 

otomasyonu ve gökyüzünde ışık kirliliğini azaltan dış aydınlatma tasarımı, binanın 

önemli ekolojik unsurlarını oluşturmaktadır.  

 

Az su tüketen vitrifiye elemanları, yağmur suyunun depolanması ile gri su kullanımı 

gibi ekolojik tutumlar benimsenerek, giderler kısıtlanmıştır. Peyzaj için de az su 

tüketen, endemik bitkiler tercih edilmiş ve bütünsel bir tasarım elde edilmiştir. 

 

 5.1.2.4. Malzeme ve kaynaklar 

 

Bu kategoride, 14 tam puan üzerinden 8 puan alınmıştır. Bina yapımında, hızlı 

yenilenebilir malzeme, sertifikalı ahşap, geri dönüştürülmüş malzeme ve yerel malzeme 

kullanılmış olması ve iyi bir inşaat atık yönetimi uygulanması ile söz konusu 

kredilerden tam puan alınmasının sağlandığı görülmektedir. Malzemelerin ve eski bina 

elemanlarının yeniden kullanımı kredilerinde ise hiç puan alınamamıştır (Çizelge 5.9). 

 

Çizelge 5.9 LEED platin sertifikalı binanın malzeme ve kaynaklar kriteri puanları 

 

Malzeme ve Kaynaklar 8/14 

Bina Tekrar Kullanımı (Duvar-Döşeme-Çatı) 0/3 

Bina Tekrar Kullanımı (İç Mekan Yapısal Olmayan Elemanlar) 0/1 

İnşaat Atık Yönetimi 2/2 

Malzemelerin Tekrardan Kullanımı 0/2 

Geriye Dönüştürülmüş Bileşen 2/2 

Yerel Malzemeler 2/2 

Çabuk Yenilenebilen Malzeme Kullanımı 1/1 

Sertifikalı Ahşap Kullanımı 1/1 
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Bina yapımında kullanılan ürünlerin yüksek ısı yalıtım performansları, standartlarca 

belirlenen oranda geri dönüşümlü malzeme ile üretilmesi, ürünlerin yapının ekonomik 

ömrünü tamamlamasından sonra tekrar geri dönüşüme tabi tutulabilmesi, LEED 

sertifikasyonu açısından olumlu girdiler olarak sayılmaktadır. Bu kapsamda,  

hammaddeden mamulün montajına kadar olan süreçler ve ürünlerin karbon ayak izi de 

değerlendirilmeye alınmaktadır. Binada kullanılan ürünlerin Türkiye’de üretilmesi, 

asgari nakliye ile daha düşük CO2 emisyonu oluşmasını sağlamaktadır.  

 

Düşük ısı geçirim katsayısı ile enerji tüketimini % 40 azaltan pencere ve kapı 

sistemlerinin kullanılması, LEED sertifikasyon sisteminin beklentilerine cevap veren 

özellikler olarak görülmektedir. Kendine özgü çizgileri ile tasarım açısından, uygulama 

ve montaj kolaylıkları ile işlevsellik yönünden öne çıkan doğrama sisteminin, 

Türkiye’de üretilmesi de puan kazandıran özellikler arasında yer almaktadır. 

 

Atık yönetim planı kapsamında, inşaat atıklarının bertarafı işlemleri, yeşil bina 

stratejilerinin başarıyla uygulandığı, iyi bir yönetim süreci ile yürütülmüştür.  

 

Ormanların kontrollü kesimini ve çevre bilinciyle yönetilmesini sağlamak için sertifikalı 

ahşap kullanımı yeşil binalarda tercih edilen bir özellik olmasına rağmen, sınırlı sayıda 

tedarikçinin olması, ithal edilmesi ve çok iyi bilinmemesi kullanımı zorlaştırmaktadır. 

Ayrıca, yaygın olarak kullanılan yapı malzemelerinin çoğu, geniş arazi, fazla kaynak 

kullanımı, büyük sermaye ve uzun zaman istemesine rağmen, hızlı yenilenebilen 

malzemeler nispeten daha az kaynak tüketimi anlamına gelmekte ve çevresel olarak 

daha sorumlu sayılmaktadırlar. Sertifikalı ahşaplara benzer şekilde, çabuk yenilenebilir 

yapı malzemelerinin kullanımları da zorlaştıran kısıtlar olmasına rağmen, TMB 

binasında söz konusu malzemelerin kullanım imkanı bulunarak, ilgili kredilerinden tam 

puan alındığı ve platin hedefine ulaşmayı sağlayan farkın yaratıldığı görülmektedir. 

 

5.1.2.5. İç Mekan Yaşam Kalitesi 

 

İkinci en yüksek puanın, iç mekan yaşam kalitesi kategorisinde gerçekleştirilen kriterler 

için alındığı görülmektedir. İç mekan hava kalitesini sağlayan labirent sistemi ile 
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kullanıcı konforunun temin edildiği gözlemlenen binanın söz konusu özellikleri ile 15 

tam puan üzerinden 13 puan alan krediler toplanmıştır. Düşük salınımlı malzeme olarak 

komposit ahşap kullanımı kredisi ile gün ışığı kredisi hariç, diğer bütün kredilerden tam 

puan alınmıştır (Çizelge 5.10). 

 

Çizelge 5.10 LEED platin sertifikalı binanın iç mekan yaşam kalitesi kriteri puanları 

 
İç Mekan Yaşam Kalitesi  13/15 

Taze Hava Girişinin İzlenmesi 1/1 

Arttırılmış Havalandırma 1/1 

İnşaatta İç Ortam Hava Kalitesi ve Yönetim Planı 1/1 

Kullanım Öncesi İç Ortam Hava Kalitesi Yönetimi 1/1 

Düşük Salımlı Malzemeler-Yapıştırıcılar 1/1 

Düşük Salımlı Malzemeler-Boya ve Kaplamalar 1/1 

Düşük Salımlı Malzemeler-Yer Kaplamaları 1/1 

Düşük Salımlı Malzemeler-Kompozit Ahşap 0/1 

İç Ortam Kirletici Kaynağı Kontrolü 1/1 

Sistemlerin Kontrol Edilebilirliği-Aydınlatma 1/1 

Sistemlerin Kontrol Edilebilirliği-Termal Konfor 1/1 

Termal Konfor-Tasarım 1/1 

Termal Konfor-Doğrulama 1/1 

Gün ışığı ve Manzara-Gün ışığı 0/1 

Gün ışığı ve Manzara-Manzara 1/1 

 

Binanın termal labirent ve soğuk kiriş sistemleri aracılığıyla artırılan iç mekan yaşam 

kalitesi, LEED sertifikasyon sürecinde öne çıkan ve uluslararası düzeyde kabul gören en 

önemli özelliklerden biridir. Bölüm 2.2.4’de belirtilen ve dünya çapında yeşil bina 

uygulamalarını ele alan en güncel rapor olan WGBC’nin “Ofislerde Sağlık, Rahatlık ve 

Verimlilik” adlı raporunda, örnek olarak TMB binasına yer verilmekte olup, binanın iç 

mekan hava kalitesini sağlayan labirent sistemi ile kullanıcı konforunun temin edildiği 

vurgulanmaktadır. 

 

Binada, düşük salımlı, VOC değeri düşük boya, yapıştırıcı, yalıtım malzemeleri, geri 

dönüştürülmüş zemin ve tavan döşemeleri, sertifikalı halı ve zemin kaplamaları 

kullanılmış ve böylece hem kullanıcı sağlığı ve konforuna katkı yapılmış, hem de 

estetik görünümlü mekanlar oluşturulmuştur. İklimlendirme sistemlerinde CFC gazı 

bulundurmayan, ısı taşıyan akışkanlar kullanılmıştır. 
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Termal konforu sağlayan ve kontrol eden sistemlerin yönetiminin başarılı bir şekilde 

yürütüldüğü, bina iç mekanında rahatlık ve konforu hissettiren ısıtma, soğutma ve 

havalandırmanın bulunduğu ve kullanıcı memnuniyetinin yüksek olduğu, binada 

yapılan gözlemler esnasında tespit edilmiştir. 

 

 5.1.2.6.  İnovasyon 

 

Lisanslı LEED uzmanı kredisi için tam puan alınırken, tasarımda yenilik kredisi 5 puan 

üzerinden 4 puan alarak, toplam 6 puan üzerinden 5 puan almaya hak kazanılmıştır. 

Yenilikçi tasarım örneği olarak Türkiye’deki ilk uygulamalardan biri olan termal 

labirent sisteminin bulunması, binanın ödül puanlarını toplamasına olanak 

sağlamaktadır. 

 

 5.1.2.7. Bölgesel Öncelik 

 

Bölgesel öncelik hediye puanlarını 4 tam puan ile kazandıran krediler, su tasarrufu 

kredilerinin tamamı ile optimum enerji performansı kredisidir. Su kredilerine ait 

puanların tamamını alan bina, ağırlıklı olarak çelik ağ cephe giydirme ile sağlanan, 

optimum enerji performansı sayesinde bölgesel öncelik ödül puanını da kazanmaktadır.  

 

Örnek alınan binaların sertifikalandırma kriterleri açısından incelenmesi sonucunda; 

platin sertifikalı binanın, su tasarrufu kategorisinde tam puan alması ile öne çıktığı 

görülmektedir. Ayrıca, yenilikçi tasarım örneği uygulamaları ile gerek iç mekan yaşam 

kalitesi açısından kazandığı puanlar, gerekse tasarımda inovasyon ödül puanları 

açısından kazandığı ilave puanlar ile platin sertifika seviyesine ulaşmayı başarmıştır. 

Malzeme ve kaynaklar kriteri de, altın sertifikalı binaya göre fark yaratacak şekilde 

yüksek puan alınan kriter olmuştur. Altın sertifikalı binanın ise, en yüksek puanı 

sürdürülebilir arazi kriterinden aldığı görülmektedir.  Arazinin organize sanayi bölgesi 

içinde olması, hem doğal olarak yeşil alanların ve tarım arazilerinin korunmasını, hem 

de binanın doğal yaşamı koruma ve yenileme kredisinden tam puan almasını sağlayan 

bir avantaj olmuştur. Diğer yandan, enerji ve atmosfer kriterinden aldığı puanlar ile de 

öne çıkan binanın, ödül puanlarının platin sertifikalı binaya göre düşük olduğu 
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görülmektedir. Her bir kriterin başarı yüzdesine de yer verilerek, sürdürülebilirlik 

özelliklerinin etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek olduğu düşünülen, 

ağırlıklandırılmış oranlara esas teşkil eden değerlere işaret edilmesi sağlanmıştır. 

 

Çizelge 5.11 Örnek alınan binaların sürdürülebilirlik kriterlerinin niceliksel değerlerinin 

karşılaştırılması 

 

Ölçütler 

SİF İş Makinaları  

Bölge Müdürlüğü Binası 

Türkiye Müteahhitler Birliği 

Genel Merkez Binası 

Yeni İnşaat  

LEED v3-Altın 

Yeni İnşaat  

LEED v3-Platin 

Puanlama 
Aldığı 

Puan 

Başarı 

Oranı 
Puanlama 

Aldığı 

Puan 

Başarı 

Oranı 

Sürdürülebilir Arazi 26 22 0,20 26 22 0,20 

Su Tasarrufu 10 6 0,05 10 10 0,09 

Enerji ve Atmosfer 35 21 0,19 35 19 0,17 

Malzeme ve Kaynaklar 14 6 0,05 14 8 0,07 

İç Mekan Yaşam Kalitesi 15 7 0,06 15 13 0,12 

İnovasyon 6 4 0,04 6 5 0,05 

Bölgesel Öncelik 4 4 0,04 4 4 0,04 

Toplam Puan 110 70 0,64 110 81 0,74 

Sertifika Tarihi  Mayıs 2014  Mayıs 2014 

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, örnek alınan binaların sürdürülebilirlik 

özelliklerini derecelendiren LEED sertifika sistemine göre alınan puanlar ve başarı 

oranları yukarıda özet olarak sunulmuştur (Çizelge 5.11).  

 

5.2 Örnek Alınan Binaların İnşaat Maliyetleri ve İşletme Giderleri Yönünden 

İncelenmesi 

 

Çalışmanın bu bölümünde, incelenen binaların, yatırım maliyetleri ve işletme giderleri 

yönünden değerlendirilmesi ve yeşil bina kimliği kazandıran özelliklerin, bina 

maliyetleri üzerindeki etkilerinin saptanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, binalara ilişkin 

proje, keşif özeti, hak ediş gibi belgeler incelenmiş ve bina yetkilisi, proje müdürü, 
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LEED danışmanı, devreye alma uzmanı gibi ilgili kişilerle karşılıklı görüşmeler 

yapılmıştır. Bu kapsamda elde edilen veriler derlenmiş ve bilgilerin bir kısmı 

özetlenerek aşağıda verilmiştir (Çizelge 5.12).  

 

Çizelge 5.12 Örnek alınan binaların yapı özellikleri ve inşaat maliyetleri 

 

Göstergeler LEED v3-Altın LEED v3-Platin 

İli Ankara Ankara 

İlçesi Yenimahalle Çankaya 

Mahallesi İvedik Birlik 

Ada No/Parsel No 19489/ 2 26129/10 

Türü Ofis Binası ve İmalathane Ofis Binası  

Durumu Yeni İnşaat Yeni İnşaat 

Mülkiyet Şekli Malsahipliği  Malsahipliği 

Proje Başlangıç tarihi Ekim 2011 Eylül 2011 

Kullanıcı Sayısı 30-35 30 

Yapım Başlangıç Tarihi Temmuz 2012 Ağustos 2012 

Yapım Bitiş Tarihi Eylül 2013 Ekim 2013 

Yeşil Bina Sertifika Skoru LEED v.3 Altın LEED v.3 Platin 

Yapı Sınıfı III A IV A 

Yapının Birim Maliyeti* 490 TL/m² 650 TL/m² 

Arsa Alanı 3.764 m² 1.295 m² 

Arsa Vergi Değeri 1.882.000 TL 821.600 TL 

Arsa Alım-Satım Değeri 2.755.800 TL 2.723.000 TL 

Toplam Yapı İnşaat Alanı 4.131 m² 5.397 m² 

Yapının Toplam Kat Sayısı 1+3=4 3+4=7 

Yapının Taban Alanı 1.460 m² 458 m² 

Yapının Toplam Yüksekliği 12,20 m 22,70 m 

Yapı Vergi Değeri 3.844.225 TL 4.129.650 TL 

Toplam Proje Maliyeti 8.710.000 TL 23.682.552 TL 

Toplam İnşaat Maliyeti 5.744.200 TL 20.291.533 TL 

*2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 

 



132 
 

Yapı özellikleri, planlama ve yapım sürecine ilişkin bilgiler ile arsa bedeli, inşaat bedeli, 

toplam proje bedeli gibi maliyet unsurlarına yer verilen çizelge, binaların kapasitelerini 

ve özelliklerini karşılaştırmaya ve kıyaslamaya imkan vermekte olup, devam eden 

bölümlerde yer alan bulgulara temel oluşturmaktadır. Maliyetler, binaların inşaat 

tamamlanma tarihleri itibariyle ABD Dolar kuru ile güncellenen fiyatlar ile ifade 

edilmektedir. 

 

Proje geliştirme, planlama, inşaat ve sertifikalandırma süreleri paralellik gösteren ve 

hemen hemen aynı zaman diliminde gerçekleştirilen her iki binanın kullanım amacı 

yönünden de benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Her iki bina da kar amacı 

düşünülmeden, kullanım rahatlığı, imaj, prestij, konfor, kalite, sağlamlık ve estetik gibi 

özellikler gözetilerek sertifika hedefine yönelik olarak planlanmış ve bu amaçla enerji 

etkin binalar olarak gerçekleştirilmiştir. LEED sertifika sisteminin öngördüğü 

sürdürülebilirlik özelliklerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefine yönelik 

önlem ve adımların, binaların toplam proje maliyetlerinin yükselmesine neden olduğu 

gözlenmiştir.  

 

Sertifika derecesine göre proje maliyetlerinin arttığının açıkça görüldüğü ve platin 

sertifikalı binanın toplam proje maliyetinin önemli derecede yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer yandan, ilave yeşil maliyetlerin belirlenmesi için, gerçekleşmiş giderler 

esas alınarak binaların yeşil özelliklerinden kaynaklanan maliyetleri ayrıştırılmaya 

çalışılmış ve bu amaçla, hangi maliyetlerin LEED sürecinden dolayı eklenen maliyetler 

olduğuna ilişkin detaylı inceleme yapılmıştır. Bu noktada, yeşil bina sertifikasını 

almaya hak kazandıracak yatırım kalemlerinin neler olduğunun doğru belirlenmesine 

dikkat edilmiş, ancak söz konusu ayrımı yapmanın kolay olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

nedenle yeşil maliyet birkaç alternatif ile belirlenmiştir. 

 

Anonymous (2010)’da, bütün değişen maliyetlerin LEED sürecine atfedilebileceği kesin 

kabul edildiği için, birinci alternatifte sadece; ilave tasarım, devreye alma danışmanlığı, 

enerji modellemesi, erozyon kontrolü ve sedimentasyon planı, proje yönetimi, LEED 

başvuru ve sertifika ücretleri ile LEED danışmanlık ücreti gibi değişen maliyetlerin 

dikkate alınması önerilmiştir. Bu çerçevede; özellikli yatırım kalemleri de olsa bütün 
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giderlerin yeşil bina sertifikasına yönelik olarak değil, enerji etkin ve doğa dostu bir 

bina için gerekli olduğu dikkate alınarak, değişen maliyetler hesaba katılmış olup, sabit 

maliyetler dahil edilmemiştir. Fakat söz konusu yaklaşımın, yeşilin maliyetini çok 

düşük oranlara çektiği görülmüştür. İlave olarak, sadece sertifika alma bedelinin değil, o 

sertifikayı almaya hak kazandıracak özelliklerin maliyetinin de yeşil maliyete 

yansıtılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak sadece belirli bedellerden oluşması 

nedeni ile bağımsız ve ayrıştırması kolay olan söz konusu alternatif değeri, hem yeşil 

maliyetin alt sınırını göstermesi, hem de hesaplanma kolaylığı ile pratik olması nedeni 

ile kullanılabilecektir. Ayrıca, literatürde değişen maliyetler olarak belirtilen maliyetleri 

yansıtması yönünden de dikkate alınması gereken sonuçların elde edildiği bir alternatif 

olarak ortaya konulmaktadır. 

 

İkinci alternatifte; değişen maliyetlere ilaveten, binalara puan kazandıran yeşil 

özelliklerin maliyetleri hesaba katılmıştır. Fakat LEED sisteminde puan kazandıracak 

alternatif sistemler, uygulamalar ve malzemeler gibi yeşil özellikler için ne kadar 

harcama yapıldığını belirlemek ve söz konusu değerleri ayrıştırmak hususunda 

zorlanılmıştır. Bu noktada, yeşil bina sertifikası değil ama lüks bir inşaat hedeflenerek 

yapılan projelerde günümüz teknolojileri ile zaten enerji tasarrufuna yönelik özelliklerin 

uygulandığı dikkate alınarak, sadece özellikli yatırım kalemleri dikkate alınmıştır. 

Örneğin, termal labirent, soğuk kiriş, mesh cephe kaplama, trombe duvarı ve yeşil çatı 

sistemleri özellikli yatırım kalemleri olarak kabul edilmiştir.  

 

Üçüncü alternatif ise; değişen maliyetler dahil özellikli yatırımlar ve standart bir binaya 

göre farklılık gösteren bütün kalemlerin dikkate alındığı alternatif olarak belirlenmiştir. 

Örneğin, standart binalarda olmayan güneş kollektörleri, PV paneller, gri su arıtma 

sistemi, yağmur suyu toplama sistemi, aydınlatma ve havalandırma otomasyonu gibi 

yatırımlar bu kapsamda ele alınmıştır. Söz konusu yatırım kalemlerinin maliyetlerinin 

ikinci alternatifle belirlenen değerlere ilave edilmesi ile hesaplanan üçüncü alternatife 

ilişkin sonuçlar, en kapsamlı ilave maliyet değerini vermesi nedeni ile temel bulgu 

olarak değerlendirilmektedir. İlave maliyetlere ilişkin üst sınırı göstermesi ve literatürde 

yeşil maliyet olarak tanımlanan harcamaları en kapsamlı haliyle yansıtması açısından da 

dikkate alınması gereken sonuçların elde edildiği bir alternatif olarak görülmektedir. 
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Maliyet artışlarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer 

nokta ise, sertifika sürecinin ne zaman başladığıdır. Sertifika kararının projenin en 

başında verildiği projelerde, sertifika kriterlerinin tasarıma entegrasyonu ve 

uygulanacak sistem ve malzeme kararlarının projenin başlangıcında belirlenmesi ile 

revizyondan kaynaklı maliyet artışlarının önüne geçilebilmektedir (Yaman 2012). Bu 

kapsamda, incelenen her iki binanın da karar aşamasında yeşil sertifika hedefi 

konmamasına rağmen, enerji etkin özellikler taşıması düşüncesiyle planlandığı tespit 

edilmiş olup, hedefin daha ileriye taşınması ile sertifika alınmasının gündeme geldiği ve 

bu nedenle tasarım sürecinde bazı revizyonlar yapıldığı belirlenmiştir. 

 

TMB binası, LEED danışmanlık hizmeti projeye geç dahil edilmiş olsa da bütünleşik 

tasarımın en iyi uygulandığı projelerden biri olarak gösterilmektedir. Arsa seçimi, 

labirent kararının verilmesi ve tasarım aşamalarının başlangıcında LEED danışmanının 

devrede olmadığı projede, söz konusu durum olmasaydı projenin enerji verimliliğinin 

daha yüksek olacağı belirtilmektedir. Ayrıca, Türkiye’de sürdürülebilirlik 

danışmanlarının arsa seçimi konusunda fazla müdahale etme şanslarının olmadığı da 

dile getirilmektedir. İlk enerji modelleme çalışmaları sonucunda, TMB binasının 

başlangıçta hedeflenen enerji verimliliği düzeyini sağlamaktan uzak olduğu görülmüş 

ve bu nedenle tasarım süreci planlanandan çok daha uzun sürmüştür. Bu süreçte, her bir 

mimari ve mekanik sistem tasarım senaryosunun tekrarlı enerji modellemesi yapılarak, 

tasarımlar değiştirilmiştir. 

 

İncelenen iki binanın farklı sertifika seviyelerinde olması, sertifika seviyesine göre 

maliyet artış farkının gözlenmesine imkan vermiştir. LEED platin sertifikası alan TMB 

binasının inşaat maliyetinin, daha fazla puan kazanılması için yapılması gereken 

uygulamalarla arttığı tespit edilmiş ve LEED altın sertifikalı binanın toplam proje 

maliyetinin göreceli olarak daha düşük olduğu ortaya konulmuştur. Binalara yapılan 

yatırımın toplam maliyetini belirlemek için; arazi, tasarım, inşaat, çevre düzenleme, 

mobilya ve demirbaşlar ile izin-onay bedellerinin toplamından oluşan değer tespit 

edilmiştir. İnşaat maliyetleri açısından, arazi, tasarım, demirbaşlar ve izinler hariç 

sadece binanın tasarım özelliklerine göre inşa edilmesi için yapılan harcamaların 

toplamı esas alınmıştır.  
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Anonymous (2003)’de belirtildiği üzere, çoğu çalışmada inşaat maliyetlerine ilişkin 

verilerin tespit edilebildiği göz önünde bulundurularak, geniş çaplı verilere dayalı 

araştırmalardan elde edilen sonuçlar, toplam inşaat maliyetleri üzerinden analiz 

edilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmada toplam yatırım maliyetleri de tespit 

edilebildiği için, inşaat ve yatırım maliyetleri üzerinden ayrı ayrı değerlendirme 

yapılmıştır. Değişen maliyetler olarak adlandırılan ve inşaat maliyetleri dışında kalan 

diğer maliyetler de saptanmıştır. Bu kapsamda; enerji modellemesi, erozyon ve 

sedimentasyon kontrol planı ile peyzaj planı dahil ilave tasarım maliyetleri, LEED 

başvuru ve sertifika bedelleri, LEED danışmanlık bedeli ve devreye alma uzmanlığı 

bedeli tespit edilmiştir. 

 

Yeşil binalar, enerji ve su kullanımları ile uzun dönem işletme ve bakım masraflarının 

azaltılması yoluyla malikine ve/veya kullanıcısına para kazandıran binalar olmaları ile 

öne çıkmaktadır. Yeşil binaların kullanımında öngörülen performansı sağlayabilmek 

için; sistemin devreye alınması ve kontrolü işlemlerinin titizlikle yapılması, tasarrufa 

yönelik işletme tercihlerinin belirlenmesi, etkili bir yönetim sürdürülmesi, kullanıcının 

eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve önerilen kullanım alışkanlıklarını kazanması konusunda 

bilinçlendirilmesi gibi hususlar önem taşımaktadır. 

 

Kaynak kullanımının planlanması ve işletme maliyetlerinin tahmini, yeşil bina 

maliyetlerinin ekonomik analizinin temelini oluşturmaktadır. İşletme maliyetlerinin 

belirlenmesi için; tüketim miktarlarında ve maliyetlerde ne kadarlık bir tasarruf 

gerçekleştirildiğini ortaya koymak gerekmektedir. Bunun için, tasarruf miktarlarının 

tahmin edilmesi ve kaynak kullanım şekline göre maliyetlerin ne kadar azalacağının 

belirlenmesi gündeme gelmektedir. Enerji modellemesi programları ile yapılabilen 

tahmin ve tespitler, sağlanacak tasarrufları ve maliyet azalmasını ortaya koymaktadır. 

Böylece, binanın enerjiyi etkin kullanımına olanak verecek işletme planı 

belirlenmektedir. 

 

Anonim (2014b)’de; yeşil bina sistemlerinin gayrimenkul değerine etkisini 

gösterebilmek için, LEED sertifikasının binada ne kadarlık bir işletme gideri tasarrufu 

sağlayacağının ortaya konulmasına işaret edilmekte, incelemeye alınan binaların, enerji 



136 
 

ve su, bakım-onarım, personel ve hizmet tasarruf oranlarının tespit edilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Bu yaklaşım ile bu çalışmada, örnek alınan binaların enerji ve su 

tasarruf oranları ortaya konulmuştur. Bakım, onarım, personel ve hizmete ilişkin 

tasarruf oranları ise değerlendirme dışı bırakılmıştır.  

 

İncelenen binaların enerji etkinlik oranlarını ve işletme maliyetlerini belirlemek için, 

yetkili kişilerle görüşmeler yapılmış, enerji tüketimlerini gösteren belgeler temin 

edilmiş, enerji modelleme programları incelenmiş ve gerekli veriler derlenmiştir. 

Böylece, elektrik, su ve doğal gaz tüketimleri için gerçekleşen yıllık işletme giderleri 

tespit edilmiş ve enerji modellemesi kapsamında belirlenen enerji tasarruf oranları ve 

referans bina değerleri ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir. 

 

5.2.1 LEED altın sertifikalı binaya ait maliyetler  

 

İncelenen binaya ait toplam proje ve inşaat maliyetlerinin belirlenmesi için, özel 

projeler direktörü, LEED danışmanı, yüklenici firma proje müdürü ve şantiye şefi ile 

yapılan görüşmelerin sonuçları ve proje dokümanlarının incelenmesi ile saptanan 

değerler kullanılmıştır. Bu çerçevede; 2012 yılının Haziran ayında 1.500.000 $ bedelle 

satın alınan 3.764 m
2 

yüzölçümündeki arsada aynı yılın temmuz ayında inşaatına 

başlanılan ve inşaat alanı 4.131 m
2
 olan binanın toplam yatırım bedelinin, inşaat 

tamamlanma tarihi olan 2013 yılı Eylül ayı fiyatları üzerinden 8.938.650 TL olarak 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Böylece, binanın toplam inşaat alanına göre birim yatırım 

maliyeti 2.164 TL/m² ve birim inşaat maliyeti ise 1.391 TL/m² olarak hesaplanmıştır. 

 

Yeşil maliyet analizi için, ilave maliyetlerin dikkate alınması amacıyla, her bir ilave 

yeşil özelliğin maliyeti çıkarılarak hesaplanan yeşil bina sertifikalandırma bedelinin, 

yatırım ve inşaat maliyetleri içindeki payı, yukarıda açıklanan alternatiflere göre 

saptanmıştır. Sürdürülebilirliğin değeri olarak dikkate alınan çeşitli maliyet unsurlarına 

bağlı olarak kabul edilen üç alternatif için, ilave maliyet artışının toplam proje maliyeti 

içinde en az % 0,54 ve en fazla % 4,78 oranında olduğu belirlenmiştir. Toplam inşaat 

maliyeti içinde ilave maliyetlerin payı ise en az % 0,84 ve en fazla % 7,43 olarak 

belirlenmiştir. 
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Birinci alternatife göre yapılan değerlendirmede; bina inşaatı için yapılan bütün yatırım 

kalemlerinin, günümüz inşaat teknolojisi olanakları ile modern bir bina ve karlı bir 

yatırım için yapılması gereken harcamalar olduğu düşünülerek ve yeşil bina sertifikası 

almamış olması halinde bile yapılacak harcamalar kapsamında kaldığı varsayılarak, 

sadece sertifikalandırma sürecinin gerekleri olan ve değişen maliyetler olarak 

adlandırılan giderler hesaba katılmıştır. Böylece, değişen maliyetlerin toplam yatırım ve 

inşaat tutarları içindeki payı ortaya konulmuştur. (Çizelge 5.13).  

 

Çizelge 5.13 LEED altın sertifikalı bina için “birinci alternatife göre” yeşil maliyet 

 

Toplam Yatırım Maliyeti (TL) 8.938.650 

Toplam İnşaat Maliyeti (TL) 5.744.200 

Birim İnşaat Maliyeti (TL/m²) 1.391 

Birim Yatırım Maliyeti (TL/m²) 2.164 

  LEED Başvuru ve Sertifika Bedeli (TL) 6.020 

LEED Danışmanlık ve Devreye Alma Bedeli (TL) 20.000 

İlave Tasarım Maliyeti (TL) 22.250 

  Toplam Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL) 48.270 

Birim Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL/m²) 11,68 

Toplam Proje Maliyeti Oranı (%) 0,54 

Toplam İnşaat Maliyet Oranı (%)  0,84 

 

Sertifikalandırma bedelleri ve danışmanlık ücretleri, enerji modellemesi, erozyon ve 

sedimentasyon kontrolü planı ve peyzaj planlama maliyeti dikkate alındığında, toplam 

proje maliyeti içinde yeşilin maliyetinin sadece % 0,54 olduğu tespit edilmiştir. Toplam 

inşaat maliyetleri üzerinden değerlendirildiğinde ise söz konusu oran % 0,84’e 

yükselmiştir. Böylece, birinci alternatife göre toplam inşaat alanı birimine düşen ilave 

maliyetin bedelinin 11,68 TL/m² olduğu saptanmıştır. 

 

İkinci alternatif kapsamında, değişen maliyetlere ilaveten yeşil bina sertifikası 

alınmasına hak kazandırdığı düşünülen, trombe duvarı ve yeşil çatı sistemi gibi özellikli 

yatırımlar için yapılan tasarım ve inşaat harcamaları dikkate alınmıştır. Bu şekilde 

hesaplandığında; yeşil özelliklerin toplam yatırım maliyetine oranı % 1,95 olarak tespit 

edilmiş, toplam inşaat maliyetleri üzerinden değerlendirildiğinde söz konusu oran % 
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3,03 olarak belirlenmiş ve toplam inşaat alanı birimine düşen ilave maliyetin bedelinin 

42,13 TL/m² olduğu ortaya konulmuştur (Çizelge 5.14). 

 

Çizelge 5.14 LEED altın sertifikalı bina için “ikinci alternatife göre” yeşil maliyet 

 

Toplam Yatırım Maliyeti (TL) 8.938.650 

Toplam İnşaat Maliyeti (TL) 5.744.200 

Birim İnşaat Maliyeti (TL/m²) 1.391 

Birim Yatırım Maliyeti (TL/m²) 2.164 

  LEED Başvuru ve Sertifika Bedeli (TL) 6.020 

LEED Danışmanlık ve Devreye Alma Bedeli (TL) 20.000 

İlave Tasarım Maliyeti (TL) 22.250 

İlave İnşaat Maliyeti (TL) 125.760 

  Toplam Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL) 174.030 

Birim Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL/m²) 42,13 

Toplam Proje Maliyeti Oranı (%)  1,95 

Toplam İnşaat Maliyeti Oranı (%)  3,03 

      

Standart bir binaya göre özellik gösteren bütün kalemlerin dikkate alındığı, üçüncü 

alternatife göre belirlenen sonuçlar aşağıda sunulmuştur (Çizelge 5.15).  

  

Çizelge 5.15 LEED altın sertifikalı bina için “üçüncü alternatife göre” yeşil maliyet 

 

Toplam Yatırım Maliyeti (TL) 8.938.650 

Toplam İnşaat Maliyeti (TL) 5.744.200 

Birim İnşaat Maliyeti (TL/m²) 1.391 

Birim Yatırım Maliyeti (TL/m²) 2.164 

  LEED Başvuru ve Sertifika Bedeli (TL) 6.020 

LEED Danışmanlık ve Devreye Alma Bedeli (TL) 20.000 

İlave Tasarım Maliyeti (TL) 22.250 

İlave İnşaat Maliyeti (TL) 378.592 

  Toplam Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL) 426.862 

Birim Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL/m²) 103,33 

Toplam Yatırım Maliyeti Oranı (%)  4,78 

Toplam İnşaat Maliyet Oranı (%)  7,43 
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Üçüncü alternatife göre; LEED sertifika bedelleri ve danışmanlık ücretleri de dahil 

olmak üzere sürdürülebilir bina özelliğine yönelik bütün yatırımlar (trombe duvarı, yeşil 

çatı sistemi, PV panel sistemi, gün ışığı bacaları, güneş kollektörleri, yağmur suyu 

toplama sistemi, aydınlatma ve havalandırma otomasyonu) hesaba katıldığında, toplam 

proje maliyeti içinde yeşilin payının % 4,78 olduğu ve toplam inşaat maliyetleri 

üzerinden değerlendirildiğinde ise söz konusu oranın % 7,43’e yükseldiği belirlenmiştir. 

Üçüncü alternatife göre, birim yeşil maliyet 103,33 TL/m² olarak saptanmıştır. 

 

5.2.2 LEED platin sertifikalı binaya ait maliyetler  

 

TMB binasının toplam proje ve inşaat maliyetlerine ilişkin değerlerin elde edilmesi 

amacıyla, birlik yetkilileri, bina işletim görevlisi, commissioning danışmanı ve 

yüklenici firma şantiye şefi ile yapılan görüşmelerin ve ilgili dokümanların incelenmesi 

sonucunda; 1.295 m² yüzölçümündeki arsanın 2012 yılının Mayıs ayında 1.500.000 $ 

bedelle satın alındığı, aynı yılın ağustos ayında inşaat alanı 5.397 m² olan binanın 

inşaatına başlanıldığı ve toplam yatırım bedelinin, inşaat tamamlanma tarihi olan 2013 

yılı Ekim ayı fiyatları üzerinden, 23.929.402 TL olarak gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Binanın toplam inşaat alanına göre birim yatırım maliyeti 4.434 TL/m² ve birim inşaat 

maliyeti ise 3.760 TL/m² olarak hesaplanmıştır. 

 

TMB binasında tasarımda yenilik kredisinden puan kazandıran termal labirent sistemi, 

ilk yatırım maliyetini artıran bir unsur olmuştur. Ancak sistem binanın ısıtılması ve 

soğutulması için ihtiyaç duyulan enerji tüketimini azalttığı için, ısıtma ve soğutmada 

kullanılacak mekanik cihazların seçiminde daha düşük kapasiteli araçlar 

kullanılabilmesine ve dolayısıyla maliyetin azalmasına da olanak sağlayabilmiştir. 

 

Yeşil maliyet analizi kapsamında, yukarıda açıklanan üç alternatif için, toplam yatırım 

maliyet oranının, en az % 1,11 ve en fazla  % 8 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Toplam inşaat maliyet oranı ise en az % 1,31 ve en fazla % 9,43 olarak saptanmıştır. 

 

Birinci alternatife göre, sadece değişen maliyetler dikkate alındığında, toplam proje 

maliyeti içinde yeşilin maliyetinin % 1,11 olduğu tespit edilmiştir. Toplam inşaat 
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maliyetleri üzerinden değerlendirildiğinde ise söz konusu oran % 1,31 olarak 

belirlenmiştir. Birinci alternatife göre toplam inşaat alanı birimine düşen ilave maliyetin 

bedelinin 49,27 TL/m² olduğu hesaplanmıştır (Çizelge 5.16). 

 

Çizelge 5.16 LEED platin sertifikalı bina için “birinci alternatife göre” yeşil maliyet 

 

Toplam Yatırım Maliyeti (TL) 23.929.402 

Toplam İnşaat Maliyeti (TL) 20.291.533 

Birim İnşaat Maliyeti (TL/m²) 3.760 

Birim Yatırım Maliyeti (TL/m²) 4.434 

  LEED Başvuru ve Sertifika Bedeli (TL) 7.344 

Devreye Alma ve LEED Danışmanlık Bedeli (TL) 127.546 

İlave Tasarım Maliyeti (TL) 131.000 

  Toplam Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL) 265.890 

Birim Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL/m²) 49,27 

Toplam Proje Maliyeti Oranı (%)  1,11 

Toplam İnşaat Maliyet Oranı (%)  1,31 

 

İkinci alternatife göre, yeşil özelliklerin toplam proje maliyetine oranı % 5,98 ve toplam 

inşaat maliyetine oranı ise % 7,06 olarak belirlenmiş ve toplam inşaat alanı birimine 

düşen ilave maliyet 265,31 TL/m² olarak hesaplanmıştır (Çizelge 5.17). 

 

Çizelge 5.17 LEED platin sertifikalı bina için “ikinci alternatife göre” yeşil maliyet 

 

Toplam Yatırım Maliyeti (TL) 23.929.402 

Toplam İnşaat Maliyeti (TL) 20.291.533 

Birim İnşaat Maliyeti (TL/m²) 3.760 

Birim Yatırım Maliyeti (TL/m²) 4.434 

  LEED Başvuru ve Sertifika Bedeli (TL) 7.344 

LEED Danışmanlık ve Devreye Alma Bedeli (TL) 127.546 

İlave Tasarım Maliyeti (TL) 131.000 

İlave İnşaat Maliyeti (TL) 1.166.000 

  Toplam Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL) 1.431.890 

Birim Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL/m²) 265,31 

Toplam Proje Maliyeti Oranı (%)  5,98 

Toplam İnşaat Maliyet Oranı (%)  7,06 
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Üçüncü alternatife göre; standart bir binaya göre özellik gösteren bütün kalemler olarak, 

LEED sertifika bedelleri ve danışmanlık ücretlerine ilave olarak, termal labirent sistemi, 

çelik ağ cephe sistemi, soğuk kiriş sistemi, yeşil çatı sistemi, PV panel sistemi, gri su 

arıtma sistemi, güneş kollektörleri, yağmur suyu toplama sistemi, aydınlatma ve 

havalandırma otomasyonu gibi yatırım kalemlerinin maliyeti dikkate alındığında, 

toplam proje maliyeti içinde yeşilin maliyetinin % 8’e ulaştığı ve toplam inşaat 

maliyetleri üzerinden değerlendirildiğinde ise söz konusu oranın % 9,43 olduğu tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla, toplam inşaat alanı birimine düşen ilave maliyetin 354,59 TL/m² 

olduğu ortaya konmuştur (Çizelge 5.18). 

 

Çizelge 5.18 LEED platin sertifikalı bina için “üçüncü alternatife göre” yeşil maliyet  

 

Toplam Yatırım Maliyeti (TL) 23.929.402 

Toplam İnşaat Maliyeti (TL) 20.291.533 

Birim İnşaat Maliyeti (TL/m²) 3.760 

Birim Yatırım Maliyeti (TL/m²) 4.434 

  LEED Başvuru ve Sertifika Bedeli (TL) 7.344 

LEED Danışmanlık ve Devreye Alma Bedeli (TL) 127.546 

İlave Tasarım Maliyeti (TL) 131.000 

İlave İnşaat Maliyeti (TL) 1.647.836 

  Toplam Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL) 1.913.726 

Birim Yeşil Bina Sertifikalandırma Bedeli (TL/m²) 354,59 

Toplam Proje Maliyeti Oranı (%)  8 

Toplam İnşaat Maliyeti Oranı (%)  9,43 

 

İncelenen örneklerin gerçekleşen maliyetleri üzerinden yapılan değerlendirme 

sonucunda, değişen maliyetlere ait birinci alternatif ayrı tutularak ikinci ve üçüncü 

alternatifler ele alındığında, LEED altın sertifikası alan binada toplam inşaat 

maliyetlerinin en az % 3,03’ü ve en fazla % 7,43’ü oranında ilave maliyet artışı olduğu 

ortaya konulmuştur. LEED platin sertifikalı binada ise söz konusu oranlar % 7,06 ve % 

9,43 olarak belirlenmiştir. Literatürde belirtilen oranlarla karşılaştırıldığında ve 

gelişmemiş bir yeşil bina piyasasına ait veriler olduğu da göz önünde 

bulundurulduğunda, belirlenen oranların makul ölçülerde olduğu görülmektedir. Bütün 

yeşil unsurların hesaba katıldığı üçüncü alternatif kapsamında birim maliyetler 
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karşılaştırıldığında, LEED platin sertifikalı binada yeşil unsurların birim maliyetinin, 

LEED altın sertifikalı binaya göre 3,43 kat fazla olduğu belirlenmiştir. Böylece, 

sertifika derecesinin maliyet artışına sebep olduğu da ortaya konulmuştur. 

 

Örnek alınan binaların yukarıda belirtilen şekilde ayrıştırılan ilave maliyetlerinin, 

işletme dönemine ait giderleri ile karşılaştırılması için, çalışmanın bundan sonraki 

kısmında her iki binaya ait işletme giderlerine yönelik veriler irdelenmektedir. 

 

5.2.3 LEED altın sertifikalı binaya ait işletme giderleri 

 

Yapımı 2013 yılı Eylül ayında tamamlanan ve hemen kullanılmaya başlanan binaya ait 

bir yıllık gerçekleşen elektrik, doğal gaz ve su tüketim miktar ve tutarlarının 

belirlenmesi için, ödeme faturaları esas alınmıştır. 2014 yılı Şubat ayı ile 2015 yılı Ocak 

ayı arasında gerçekleşen 12 aylık değerlerin dökümü çıkarılmış ve yıllık toplam tüketim 

miktarları ile toplam tutarları belirlenmiştir. 

 

Çizelge 5.19 LEED altın sertifikalı binasının yıllık işletme giderleri karşılaştırması 

 

  Gerçekleşen Tasarlanan Referans Bina 

  Tüketim  
Tutar 

(TL) 
Tüketim  

Tutar 

(TL) 
Tüketim  

Tutar 

(TL) 

Elektrik 161.346 kWh/yıl 43.333 177.000 kWh/yıl  47.537 300.000 kWh/yıl  80.572 

Doğal Gaz 135.462 kWh/yıl 14.190 131.000 kWh/yıl  13.723 127.000 kWh/yıl  12.700 

Su 1.943 m³/yıl  20.984 1.750 m³/yıl  18.900 1.890 m³/yıl 20.412 

Toplam   78.507   80.160   113.684 

            

Binanın toplam 1.875 m² iklimlendirme alanı kapsamında, HAP v4.5 programı 

kullanılarak yapılan enerji modellemesinin incelenmesi sonucunda; tasarlanan bina için 

ASHRAE 90.1 2007 standartları ve referans bina için TS825 esas alınarak, belirlenen 

değerler ortaya konulmuştur. Gerçekleşen, tasarlanan ve referans binaya ilişkin elektrik, 

doğal gaz ve su tüketim miktarları ile maliyetleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve 

enerji etkinliğinin öngörülen ve gerçekleşen oranları tespit edilmiştir. Bu çerçevede 

yapılan değerlendirmede; referans bina ile tasarlanan binanın elektrik, doğalgaz ve su 
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giderlerine ilişkin maliyetleri arasındaki tasarruf oranı % 29 ve referans bina ile 

gerçekleşen bina arasındaki tasarruf oranı % 31 olarak saptanmıştır. (Çizelge 5.19, Şekil 

5.17). 

 

 
 

Şekil 5.17 LEED altın sertifikalı binaya ait yıllık elektrik ve doğal gaz tüketim değerleri 

 

Referans binada doğal gaz tüketimine ilişkin değerler tasarlanan binaya göre düşüktür. 

Bunun sebebi, karşılaştırılan ısıtma-soğutma sisteminin daha çok elektriğe dayalı olması 

olarak yorumlanmaktadır. Benzer şekilde su tüketim değerlerinde de uyumsuzluk 

olduğu görülmektedir. Tasarlanan binaya ait su tüketim değerlerinin, referans bina 

değerlerinden düşük olarak tespit edilmiş olmasına karşın, gerçekleşen değerler, 

referans bina değerlerinden de yüksektir. Tespit edilen sapmaların enerji 

modellemesinde kabul edilen kapasite değerleri ile gerçek fiziki değerler arasındaki 

farktan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

 

Enerji modelleme programlarına dayalı sonuçların, gerçek tüketimlerden sapması doğal 

olarak kabul edilmektedir. Ancak sapmanın fazla olması, ya işletmenin enerji 

modellemesinde kabul edilen varsayımlara uygun yapılamadığını göstermekte veya 

modellemedeki kapasite varsayımlarının gerçek fiziki değerlerden farklı kabul 

edilmesinden kaynaklanabilmektedir. Sapma olduğu belirlendiğinde, aydınlatma, ısıtma 

ve havalandırma otomasyonu gibi ilgili sistemler kontrol edilerek düzeltilmesi 

sağlanabilmektedir. Binanın yıllık gerçekleşen su tüketim miktarının, enerji modelleme 

programı kapsamında belirlenen “tasarlanan bina” ve “referans bina” temelinde 

karşılaştırılması grafiksel olarak yapılmıştır (Şekil 5.18). 
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Şekil 5.18 LEED altın sertifikalı binasına ait yıllık su tüketim değerleri 

 

Yıllık elektrik, doğal gaz ve su kullanımına ilişkin gerçekleşen maliyetlerin, referans 

binaya göre % 31 oranında daha tasarruflu olduğu ve söz konusu tasarruf değerinin 

113.684 - 78.507 = 35.177 TL/yıl olduğu ortaya konulmuştur. Elektrik tüketim miktarı 

referans binaya göre % 46 azalırken, maliyetinde de aynı oranda azalma olduğu tespit 

edilmiştir. Su ve doğalgaz kullanıma ilişkin maliyetlerin modellemedeki sapmadan 

dolayı, negatif tasarruf oranı vermesi nedeni ile elektrik ve doğal gazın tüketim 

değerleri birlikte değerlendirildiğinde, toplam % 30 tasarruf oranına ulaşılmaktadır. 

Elektrik ve doğal gaz maliyetlerinin toplamında ise % 38 tasarruf sağlanmıştır. 

Dolayısıyla, binada doğal gaz ve su kullanımına ilişkin sistemlerde kalibrasyon 

gerektiği değerlendirilerek, mevcut haliyle elektik, doğal gaz ve su kullanımlarından 

kaynaklanan toplam tüketim değerlerinin referans binaya göre % 12 oranında tasarruf 

sağladığı belirlenmiştir.  

 

5.2.4 LEED platin sertifikalı binaya ait işletme giderleri 

 

İnşaatının tamamlandığında 2013 yılının Ekim ayında kullanılmaya başlanan bina için, 

bilgisayar kayıtları esas alınarak, 2014 yılı Şubat ayı ile 2015 yılı Ocak ayı arasında 

gerçekleşen 12 aylık işletme giderleri incelenmiş ve yıllık tüketim miktarları ile ödenen 

bedellerin dökümü yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için, gerçekleşen, 

tasarlanan ve referans binaya ilişkin elektrik ve doğal gaz tüketim miktarları ve 

maliyetlerinin karşılaştırılması yapılmıştır (Çizelge 5.20, Şekil 5.19). 
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Çizelge 5.20 LEED platin sertifikalı binada yıllık işletme harcamaları karşılaştırması 

 
  Gerçekleşen Tasarlanan Referans Bina 

  Tüketim  
Tutar 

(TL) 
Tüketim  

Tutar 

(TL) 
Tüketim  

Tutar 

(TL) 

Elektrik 185.237 kWh/yıl 64.765 214.000 kWh/yıl  74.821 310.000 kWh/yıl  108.386 

Doğal Gaz 244.199 kWh/yıl 24.494 145.000 kWh/yıl  14.544 373.000 kWh/yıl  37.413 

Su 636 m³/yıl  6.869 842 m³/yıl  9.094 1.263 m³/yıl 13.641 

Toplam   96.128   98.459   159.440 

 

Binanın toplam 3.194 m² iklimlendirme alanı için, Design Builder programı kullanılarak 

enerji modellemesinin yapıldığı tespit edilmiş ve söz konusu modelleme ile tasarlanan 

binanın ASHRAE 90.1 2007 standartlarına göre belirlenen değerleri ile TS825’e göre 

belirlenen referans bina değerleri ortaya konulmuştur. referans bina ile tasarlanan 

binanın elektrik, doğalgaz ve su harcamalarına ilişkin maliyetleri arasındaki tasarruf 

oranı % 40 iken, referans bina ile gerçekleşen bina arasındaki tasarruf oranının % 38 

olduğu ortaya konulmuştur. Doğal gaz tüketimine ilişkin gerçekleşen değerlerin 

tasarlanan binaya göre daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak sapmanın fazla 

olmadığı ve gerçekleşen değerlerin referans alınan bina değerlerinden düşük olduğu 

dikkate alındığında, söz konusu farkın işletme yönetiminden kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.19 LEED platin sertifikalı binada elektrik ve doğal gaz tüketim değerleri 
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Binada su kullanımından kaynaklanan giderlerin ortaya konulması amacıyla; binanın 

yıllık gerçekleşen su tüketim miktarı ve maliyeti ele alınarak, enerji modelleme 

programı kapsamında belirlenen tüketim değerleri ile tasarlanan bina ve referans bina 

temelinde karşılaştırılmıştır (Şekil 5.20).  

 

 
 

Şekil 5.20 LEED platin sertifikalı binada su tüketim değerleri 

 

Elde edilen bulgulara göre; LEED platin sertifikalı binada kullanılan yıllık elektrik,  

doğal gaz ve su maliyetlerinde referans binaya göre % 40 azalma olduğu tespit 

edilmiştir. İncelenen binada, elektrik, doğal gaz ve su kullanımından yılda toplam 

159.440 – 96.128 = 63.312 TL’lik bir tasarruf elde edildiği ortaya konulmuştur. Binada 

kullanılan yıllık elektrik ve doğal gaz miktarları toplamı referans binaya göre % 37 

azalırken, maliyetlerinde de % 39 azalma olduğu saptanmıştır. Ayrıca, binada kullanılan 

yıllık toplam su miktarı referans binaya göre % 50 azalırken, maliyetlerinde de % 50 

azalma olduğu belirlenmiştir. Böylece, binanın LEED sertifikalandırma sisteminde su 

tasarrufu kriterinden tam puan almasını sağlayan özellikleri gerçekleştirdiği gözlenmiş, 

labirent ve soğuk kiriş sistemi gibi fark yaratan özellikleri sayesinde enerji tasarrufuna 

yönelik iyileştirmelerin hayata geçirildiği tespit edilmiştir. 

 

5.3 Örnek Alınan Binalarda Maliyetlerin Değere Etkisinin İncelenmesi 

 

İncelenen binaların sürdürülebilirlik özelliklerinin taşınmaz değerine katkısını ortaya 

koyabilmek için, binaların kullanım sürecini etkileyen yeşil özelliklerinin ifade edilmesi 
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hedeflenmiştir. Ancak doğrudan ölçülemeyen ve değeri etkileyen dolaylı, gizli veya ek 

yararlar göz ardı edilerek, sadece enerji etkinliğine ilişkin sayısallaştırılabilen 

sürdürülebilirlik verilerinden en önemlilerini oluşturan, yıllık elektrik, doğal gaz ve su 

maliyetlerinin taşınmaz değeri ile ilişkilendirilmesi yapılmıştır.  

 

Değer etkisinin analizinde, öncelikle piyasanın sürdürülebilirliğe bakışı irdelenmiştir. 

Yeşil binalar, henüz Türkiye taşınmaz piyasasında yaygınlaşmış ve önemli bir etken 

durumuna gelmiş varlıklar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle, satış ve kiralamada 

yeşil bina olma avantajları kullanılamamaktadır. Enerji etkinliğinin getirdiği faydalar 

konusunda kullanıcı bilinci oluşmadığı ve tüketici algısı gelişmediği için, ödeme 

istekliliği belirleyici olmaktadır. Yeşil binaların, kaynakları tasarruflu kullanmalarından 

kaynaklanan fayda sebebiyle zamanla taşınmaz piyasasında tercih edilir hale geleceği, 

satın alma ve kiralamada yeşil bina özelliklerinin önemli bir etken olacağı ve sağladığı 

iyi ve sağlıklı kullanım koşulları nedeni ile yaygınlaşacağı düşünülmektedir. 

 

Örnek alınan binaların bulunduğu bölgelerde yapılan piyasa araştırmalarında, Türkiye 

genelindeki durumun bulunduğu gözlenmiştir. Piyasanın sürdürülebilirliğe ilişkin 

farkındalığının belirlenmesine yönelik incelemede, taşınmazların bulunduğu yakın 

çevrede potansiyel alıcıların yeşil özelliklere ilişkin bir talebinin olmadığı, çoğu 

binalarda enerji etkinliğine yönelik basit uygulamaların (sıcak su kollektörleri, çatı 

yalıtımı gibi) dahi bulunmadığı tespit edilmiştir. Böylece taşınmazlardan birinin 

organize sanayi bölgesinde bulunmasının da etkisi ile piyasanın yeşile prim vermediği 

gözlenmiştir.  

 

Literatür çalışmasının sonuçlarına göre, binalara yeşil niteliği kazandıran yatırımların 

taşınmaz değerinde meydana getirmesi beklenen artışı ortaya koymak için kullanılan 

teknikler; yapım sürecinde ortaya çıkan ilave tasarım ve inşaat maliyetlerinin 

ayrıştırılması, enerji tasarruf maliyetlerinin kapitalize edilmesi ve enerji tasarruf 

maliyetlerinin brüt gelir çarpanı ile çarpılması olarak sıralanmıştır. Bu bölümde, söz 

konusu teknikler kapsamında yapılan değerlendirmelere yer verilmektedir. 
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İlave Tasarım ve İnşaat Maliyetlerinin Kapitalize Edilmiş Enerji Tasarruf Maliyetleri ile 

Karşılaştırılması Tekniği:  Yapım sürecinde ortaya çıkan ilave maliyetler Bölüm 5.2.1. 

ve 5.2.2’de belirtildiği şekilde ayrıştırılmış ve üç değişik alternatifle ortaya 

konulmuştur. Üçüncü alternatif kapsamında belirlenen ve bütün yeşil özelliklerin 

hesaba katıldığı ilave maliyetler esas alınarak, binaların kullanım süreçlerinde elde 

edilen tasarruf miktarları ile karşılaştırılması ve böylece elde edilen faydaların 

maliyetlere yansıtılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, enerji tasarruflarının 

kapitalizasyonu için, Ünsal (2011)’a benzer şekilde bugünkü değer formülü 

kullanılmıştır.  

 

BD = A ×  
[(1 + f)n − 1]

[(1 + f)n ×  f]
 

 

Eşitlikte;            

BD: Bugünkü Değer (TL) 

A: Yıllık Tasarruf Maliyeti (TL/Yıl) 

f: Yıllık İndirgeme Oranı (%) 

n: Ekonomik Ömür (Yıl) 

olarak ifade edilmektedir. 

 

Kapitalize edilmiş tasarrufların belirlenmesinde, doğal gaz, elektrik ve su birim 

fiyatlarındaki artış oranları göz ardı edilmiş, indirgeme oranı eurobond faizi, enflasyon 

verileri ve gayrimenkul risk primine göre % 8 olarak alınmış ve ekonomik ömür 20 yıl
20

 

kabul edilmiştir. Buna göre, LEED altın sertifikalı bina için 35.177 TL olarak bulunan 

yıllık enerji tasarruf tutarının bugünkü değeri;  

 

BD = 35.177 × 
[(1,08)20 − 1]

[(1,08)20  ×  0,08]
= 345.368  

 

                                                           
20

 Standart binaların ekonomik ömrünün 40 yıl olması beklenirken, LEED gümüş sertifikalı binaların 

ekonomik ömürlerinin 60 yıl, LEED altın ve platin sertifikalı binaların ekonomik ömürlerinin ise daha 

fazla olacağı kabul edilmektedir. Binalarda değişik enerji sistemleri ve teknolojilerinin farklı ekonomik 

ömürleri vardır. Bazı enerji ekipmanları 8-15 yılda bir yenilenirken bazıları binanın ekonomik ömrü 

süresince kullanılmaktadır. Bu nedenle, enerji etkinliği daha yüksek olan yeşil binalarda, elektik, gaz ve 

su ile ilgili unsurların ekonomik ömrünün 20 yıl olarak kabul edilmesi uygun görülmektedir (Kats 2003). 
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olarak hesaplanmıştır. 

 

Toplam inşaat alanı üzerinden birim maliyetlere dönüştürüldüğünde 8,52 TL/m² olarak 

bulunan enerji tasarrufunun, 20 yıllık bugünkü değeri 83,60 TL/m² olarak saptanmıştır. 

İlave maliyetin net bugünkü değeri, yıllık tasarrufun bugünkü değeri ile 

karşılaştırıldığında geri ödeme süresi 0,24 yıl olarak belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, 

sürdürülebilirlik özelliklerini sağlamak için yapılan ilave maliyetlerin sadece enerji ve 

su tasarrufundan sağlanan fayda ile 0,24 yılda geri kazanıldığı ortaya konulmuştur. 

Enerji tasarruflarından sağlanan fayda hesaba katıldığında, ilave harcamalara ait ilk 

yatırım bedelinin birim net bugünkü değeri 20 TL/m²’ye düşmektedir (Çizelge 5.21). 

 

Çizelge 5.21 Örnek alınan binalar için fayda/maliyet analizi 

 

Göstergeler LEED v3-Altın  LEED v3-Platin  

 

TL TL/m
2
 TL TL/m

2
 

İlave Maliyet Tutarı  426.861 103,33 1.913.726 354,59 

Yıllık Tasarruf Tutarı  35.177 8,52 63.312 11,73 

Yıllık Tasarrufun Bugünkü Değeri  345.368 83,60 621.597 115,17 

İlave Maliyet Tutarının Net Bugünkü 

Değeri  
81.493 20 1.292.129 239 

Fayda/Maliyet Oranı 4,24 0,48 

Geri Ödeme Süresi (Yıl) 0,24 2,08 

 

LEED platin sertifikalı bina için yapılan analizde ise; toplam inşaat alanı üzerinden 

birim maliyetlere dönüştürüldüğünde, 11,73 TL/m² olarak bulunan enerji tasarrufunun 

20 yıllık bugünkü değeri 115,17 TL/m² olarak hesaplanmıştır. İlave maliyetin net 

bugünkü değeri, yıllık tasarrufun bugünkü değeri ile karşılaştırıldığında geri ödeme 

süresi 2,08 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, LEED platin sertifikalı binada 

sürdürülebilirlik özelliklerini sağlamak için yapılan ilave maliyetlerin sadece enerji 

tasarrufundan sağlanan fayda ile 2,08 yılda geri kazanıldığı saptanmıştır. Enerji 

tasarruflarından sağlanan fayda hesaba katıldığında, ilave harcamalara ait ilk yatırım 

bedelinin birim net bugünkü değeri 239 TL/m²’ye düşmektedir (Çizelge 5.21). Sadece 

enerji ve su tasarruflarının hesaba katıldığı, verimlilik ve sağlık gibi ölçülemeyen 

faydaların yanı sıra, işletme ve bakım hizmetlerinden sağlanacak faydaların etkisinin 
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daha da yüksek olduğu dikkate alınırsa, geri ödeme sürelerinin kısalacağı ve 

fayda/maliyet oranlarının yükseleceği vurgulanmaktadır. 

 

Analiz sonuçlarına göre, LEED altın sertifikalı bina inşa etmenin LEED platin 

sertifikalı binaya göre daha az ilave maliyet gerektirdiği ve tasarruf tutarlarının 

bugünkü değeri dikkate alındığında söz konusu ilave maliyetlerin altın sertifikalı binada 

daha kısa sürede geri kazanıldığı ve dolayısıyla altın sertifikalı bina inşa etmenin daha 

karlı bir yatırım olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki ve Türkiye’deki altın sertifikalı 

bina sayılarının daha fazla olmasının da söz konusu sonucu desteklediği 

düşünülmektedir.  

 

Brüt Kira Çarpanı Tekniği: LEED platin sertifikalı bina için, yeşil özelliklerin sağladığı 

faydaların bina değerine katkısının belirlenmesi amacıyla brüt kira çarpanı tekniği ile 

yapılan hesaplamada, öncelikle piyasa araştırması yapılmıştır. Bu kapsamda, taşınmazın 

bulunduğu bölgede taşınmaz piyasasında sürdürülebilirlik ve enerji etkinlik 

farkındalığının oluşmadığı gözlenmiştir. Binanın yeşil özelliklerinin piyasaya uyum 

sağlayabilme yeteneğinin henüz gelişmediği tespit edilmiştir. Ancak yine de yaklaşık 

bir çıkarımda bulunabilmek için standart binaların satış ve kira değerlerine yönelik 

incelemeler yapılması yoluyla tespit edilecek brüt kira çarpanının, düzeltilerek 

kullanılması hedeflenmiştir.  

 

Öncelikle, platin sertifikalı binanın yakın çevresinde komple satılık binalar olup 

olmadığı incelenmiş, mevcut durumda satışta olan 3 adet binanın talep edilen satış ve 

kira değerleri tespit edilmiştir. Diğer yandan, kıyasen kullanmak üzere, lüks konut 

satışlarına ilişkin veriler de incelenmiştir. Konu taşınmaz ile yaş ve konum gibi 

özelliklerin yanı sır, ısıtma enerjisi etkinliği gibi basit enerji tasarrufu amaçlı özellikler 

açısından benzer taşınmazlar araştırılmıştır. Duvar, pencere ve çatı yalıtımı bulunan, 

sıcak su kollektörleri olan, tasarruflu armatürler gibi malzemeler kullanılan ve lüks 

inşaat niteliği taşıyan binaların satış ve kira değerleri belirlenmiştir. Bu araştırmalar 

sonucunda elde edilen piyasa verilerine göre, ortalama birim satış değerinin 5.000 

TL/m² ve ortalama yıllık birim kira değerinin ise 177 TL/m² olduğu tespit edilmiştir. 

Buna göre brüt kira çarpanı, Ünsal (2011)’a benzer şekilde; 
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Brüt Kira Çarpanı =
Satış Fiyatı (TL/m2)

Brüt Kira (TL/m2)
 

 

eşitliği kullanılarak 28,25 olarak hesaplanmıştır. Ancak yeşile odaklı piyasa yapısının 

oluşmamış olması nedeni ile bulunan değerlerde düzeltme yapılması için bazı 

katsayıların kullanılması gerektiği değerlendirilmiştir. Bienert vd. (2010)’da belirtildiği 

üzere, piyasa eğilimlerini de hesaba katarak enerji tasarruf potansiyeli maliyetinin, 

enerji etkinliği ile oluşan ilave değerin hesaplanmasında ana unsur olarak ele alınması 

sağlamak amacıyla, Ağırlıklandırılmış Düzeltme Faktörü aşağıdaki şekilde 

hesaplanmıştır. Ağırlıklandırılmış Düzeltme Faktörü Bienert vd. (2010)’a benzer 

şekilde; 

 

WAF= MAR × ECSP × VEA  

Eşitlikte; 

WAF: Ağırlıklandırılmış Düzeltme Faktörü 

MAR: Piyasa Düzeltme Oranı 

ECSP: Enerji Maliyeti Tasarruf Potansiyeli 

VEA: Değerleme Tahmin Düzeltmesi 

olarak gösterilmektedir. 

 

Enerji maliyeti tasarruf potansiyeli ise Bienert vd. (2010)’a benzer şekilde  

 

ESCP =
Yıllık Enerji Tasarruf Maliyeti (TL)

Yıllık Piyasa Kirası (TL)
 

 

olarak formüle edilmiştir. 

 

Sürdürülebilir odaklı bir piyasa olmamasına rağmen, Ünsal (2011)’a benzer şekilde 

enerji maliyetinin değere olan etkisinin net olarak ortaya konulabilmesi için MAR ve 

VEA değerleri % 100 olarak alınmıştır. Buna göre; LEED platin sertifikalı bina için 

piyasa araştırması ile 177 TL/m² olarak tespit edilen yıllık ortalama birim kira emsal 

alınarak; 
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ESCP =
63.312

177 ×  3200
= 0,1118 

 

 olarak bulunmuştur.  

 

Ağırlıklandırılmış düzeltme faktörü olarak aylık ortalama piyasa kirasına artırıcı etki 

olarak yansıtıldığında ise, tespit edilen ortalama birim kiranın 196,79 TL/m² olarak 

düzeltilmesi gerekeceği değerlendirilmiştir. Böylece, LEED platin sertifikalı binanın 

kira priminin % 11,18 olduğu da söylenebilecektir. 

 

Piyasa verilerine göre elde edilen ortalama birim satış değerlerinde de düzeltme 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu amaçla; Runde ve Thoyre (2010) tarafından 

belirtilen, yeşil binaların daha düşük sürdürülebilirlik riskine maruz kalmaya eğilim 

göstermesi nedeni ile kapitalizasyon oranının düşürülmesi gerektiği dikkate alınarak, 

benzer şekilde söz konusu etki brüt kira çarpanının yükseltilmesi olarak yansıtılmış ve 

konu taşınmaz için brüt kira çarpanı, sertifika seviyesinin yüksek olması da göz önünde 

bulundurularak, yapılan tahmin doğrultusunda1,25 puan artırılarak 29,50 olarak kabul 

edilmiştir.  

 

Adomatis (2010)’a göre yıllık enerji tasarruf tutarlarının brüt kira çarpanı ile çarpılması 

ile yeşil değer elde edilebilecektir. Buna göre, LEED platin sertifikalı bina için 63.312 

TL olarak bulunan yıllık enerji tasarruf tutarının brüt kira çarpanı ile çarpılması 

sonucunda yeşil değer 63.312 × 29,50 = 1.867.704 TL olarak bulunmuştur. Diğer bir 

deyişle, LEED platin sertifikalı binanın toplam kullanım alanı için birim yeşil değer 584 

TL/m² olarak hesaplanmıştır. Bulunan yeşil değer, standart bina ile yeşil bina arasındaki 

enerji ve su tasarrufundan sağlanan faydaların yarattığı değer farkıdır. Diğer 

faydalardan sağlanan kazanç ile birim yeşil değerin daha da artacağı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, Bölüm 5.2.4’de yer alan Çizelge 5.20’den alınan 

gerçekleşen ve standart bina işletme giderlerine ilişkin veriler kullanılarak, potansiyel 

net gelir üzerinden hesaplandığında ise konu taşınmaz için birim yeşil değerin 4.711-

3.593 = 1.118 TL/m² olabileceği tahmin edilmiştir (Çizelge 5.22).  
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Çizelge 5.22 LEED platin sertifikalı binaya ilişkin piyasa değeri tahmini  

 

Göstergeler   Standart Bina      Yeşil Bina 

Toplam Kiralanabilir Alan (m²) 3.200 

 

3.200 

 Birim Kira (TL/m²) 177 

 

196,79 

 Yıllık Brüt Kira (TL) 566.400 

 

629.728 

 Yıllık İşletme Masrafları (TL) 159.440 

 

96.128 

 Yıllık Potansiyel Net Gelir (TL) 406.960 

 

533.600 

 Brüt Kira Çarpanı 28,25 

 

28,25 

 Piyasa Değeri (TL) 11.496.620 

  

15.074.200 

  Piyasa Değeri (TL/m²) 3.593 4.711 

 

Öngörülen piyasa değeri, diğer faydalar göz ardı edilerek sadece enerji ve su 

tasarruflarına dayalı faydaların dikkate alındığı bir tahmin olup, diğer faydaları da 

yansıtacak gerçek piyasa değerini ödeme istekliliği ve piyasa talebinin belirleyeceği 

değerlendirilmektedir.  

 

Benzer şekilde, LEED altın sertifikalı bina için piyasa araştırması ile 120 TL/m² olarak 

tespit edilen yıllık ortalama birim kira emsal alınarak; 

 

ESCP =
35.177

120 ×  1875
= 0,1563 

 

olarak bulunmuştur.  

 

Söz konusu ağırlıklandırılmış düzeltme faktörünün, aylık ortalama piyasa kirasına 

artırıcı etki olarak yansıtılması ile ortalama birim kiranın 138,76 TL/m² olarak 

düzeltilmesi gerekeceği değerlendirilmiştir. Diğer bir deyişle, LEED altın sertifikalı 

binanın kira priminin % 15,63 olduğu da söylenebilecektir. Araştırılan birim satış ve 

kira değerlerine göre brüt kira çarpanı 29 olarak bulunmuş ve sertifika seviyesi dikkate 

alınarak yapılan düzeltme sonucunda brüt kira çarpanının yarım puan artırılarak 29,50 

olarak kabul edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Düzeltilmiş brüt kira 

çarpanının, 35.177 TL olarak tespit edilen yıllık enerji tasarruf tutarı ile çarpılması 

sonucunda, yeşil değer 1.037.692 TL veya 553 TL/m² olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, 

Bölüm 5.2.4’de yer alan Çizelge 5.19’dan alınan gerçekleşen ve standart bina işletme 
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giderlerine ilişkin veriler kullanılarak, potansiyel net gelir üzerinden hesaplandığında 

ise konu taşınmaz için birim yeşil değerin 2.810 - 1.722 = 1.088 TL/m² olabileceği 

tahmin edilmiştir (Çizelge 5.23). 

 

Yeşil binaların piyasa değerinin ödeme istekliliği ve piyasa talebi ile belirlenecek 

olduğu dikkate alınarak, sadece bir tahmin olarak ortaya konulan yeşil değerin, 

incelenen binaların sağladığı diğer faydaların etkisinin yansıtılması ile daha da 

yükselebileceği düşünülmektedir. 

 

Çizelge 5.23 LEED altın sertifikalı binaya ilişkin piyasa değeri tahmini 

 

Göstergeler     Standart Bina         Yeşil Bina 

Toplam Kiralanabilir Alan (m²) 1.875 

 

1.875 

 Birim Kira (TL/m²) 120 

 

138,76 

 Yıllık Brüt Kira (TL) 225.000 

 

260.175 

 Yıllık İşletme Masrafları (TL) 113.684 

 

78.507 

 Yıllık Potansiyel Net Gelir (TL) 111.316 

 

181.668 

 Brüt Kira Çarpanı 29 

 

29 

 Piyasa Değeri (TL) 

Piyasa Değeri (TL/m²) 

3.228.164  

1.722 

 

5.268.372  

2.810    

 

İnşaat maliyetlerinin taşınmaz değeri üzerindeki etkisine yönelik çıkarımda 

bulunabilmek amacıyla, birim inşaat alanı için tespit edilen ilave maliyet ile birim 

kullanım alanı için tahmin edilen yeşil değer karşılaştırıldığında, altın sertifikalı binada 

1:5,35 ve platin sertifikalı binada ise 1:1,65 oranlarının söz konusu olabileceği 

kanaatine ulaşılmıştır.  

 

Maliyet Yaklaşımı: Konu taşınmazların maliyet yaklaşımı ile değerlemesi de 

yapılmıştır. Mevcut yıpranma payı tabloları yeşil binaları yansıtmadığı için, efektif 

yaşın ekonomik ömre bölünmesi ile bulunan yıpranma payı kullanılmıştır. Daha 

dayanıklı malzemeler, özel tasarım ilkeleri ve inşaat teknikleri uygulanan yeşil binaların 

standart binalardan daha uzun ekonomik ömrü olduğu dikkate alınarak ekonomik ömür 

60 yıl olarak belirlenmiştir. Her iki bina da yeni inşa edilmiş olduğu için efektif yaşları 

1 ve yıpranma payları 1/60 olarak alınmıştır. Toplam inşaat alanları dikkate alınarak 

maliyet değerleri hesaplandığında, LEED platin sertifikalı bina ile LEED altın 

sertifikalı binanın maliyet değerleri arasında 2,77 kat fark bulunmaktadır. Maliyet 
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değerlerinin piyasa değerlerinden az olması yaygın durum iken, maliyet değerlerinin 

yukarıda tahmin edilen piyasa değerlerinden yüksek olmasının, tahminlere yansıtılan 

sürdürülebilirlik etkisinin artırılmasını gerektirebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, 

enerji etkinliğinin maliyet yöntemi yaklaşımıyla bütünleşmesini sağlamak için, piyasa 

etkisini yansıtan düzeltmeler yapılması gerektiği değerlendirilmektedir (Çizelge 5.24).  

  

Çizelge 5.24 Örnek alınan binaların maliyet değeri 

 

Göstergeler LEED v3-Altın LEED v3-Platin 

 

TL TL/m² TL TL/m² 

Toplam İnşaat Maliyeti  5.744.200 1.391 20.291.533 3.760 

Yıpranma Miktarı  95.737 23 338.192 63 

Binanın Maliyet Değeri  5.648.463 1.367 19.953.341 3.697 

Arsa Değeri  2.994.450 796 2.969.850 2.293 

Taşınmazın Maliyet Değeri  8.642.913 2.163 22.923.191 5.990 

 

İncelenen taşınmazların bulunduğu piyasada yeşil bina özelliklerine ilişkin algı 

oluşmadığı için, piyasanın belirlediği bir etki gözlenememiştir. Sadece emlak 

komisyoncuları ve inşaat yüklenicilerinden edinilen spekülatif bilgilerle piyasa etkisi 

değerlendirilmiştir. Sürdürülebilir odaklı olmayan piyasa yapısı nedeni ile yeşil bina 

özelliklerinin maliyetinin değere ne derece yansıyacağı konusunda belirsizlikler 

bulunduğu, piyasa talebi oluşmadığı ve ödeme istekliliği ölçülemediği için, maliyet 

değerinin piyasa değerinin üzerinde olması durumu süperyeterlik etkisi olarak 

açıklanmıştır.  
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Büyük bir değişimin eşiğinde olan dünyanın insan yaşamını etkileyen çevresel, sosyal 

ve ekonomik dönüşümü de beraberinde getireceği beklentisi kapsamında, ön plana 

çıkan sürdürülebilir özellikler, değişen tercihler ve farklılaşan anlayışlar, pek çok alanda 

olduğu gibi yaşam alanlarının yapımında da yüksek nitelikli bina sistemlerinin 

geliştirilmesine yol açmaktadır. Günümüz kaynaklarının gelecek neslin ihtiyaçlarının 

karşılanmasını tehlikeye atmayacak şekilde kullanılmasını hedefleyen planlamalar 

çerçevesinde geliştirilen ve genel olarak yeşil bina olarak adlandırılan söz konusu yeni 

nesil yapılarda, enerji verimliliği ve çevresel etkiler açısından önem verilen konuların 

yanı sıra, maliyet etkinliğinin de sağlanması beklenmektedir.  

 

Sınırlı olan ve tükenmeye başlayan enerji ve doğal kaynakların büyük bir kısmının 

binaların yapım ve kullanım sürecinde harcanıyor olmasının olumsuz etkilerini 

azaltmaya yönelik çabalar, binaların sürdürülebilirlik özelliklerinin ön plana çıkmasına 

ve yeşil bina sistemlerinin geliştirilmesine neden olan en önemli etkenlerdendir. 

 

Yeşil binalarda proje geliştirme ve sertifikalandırma süreçlerinin incelenerek maliyetler 

açısından ele alınması ve maliyetlerin taşınmaz değeri üzerindeki etkilerinin irdelenmesi 

amacıyla hazırlanan bu çalışmada, LEED sertifikalandırma sistemi kapsamında altın ve 

platin derecelerinde sertifika almış iki örnek bina incelenmiş ve aşağıda belirtilen genel 

değerlendirme ve somut sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Çalışma kapsamında edinilen deneyim sonucunda yeşil binalar, sürdürülebilir yapı 

ilkeleri doğrultusunda doğal kaynakları etkili ve tasarruflu kullanan, yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmiş, çevre ve insanın yaşam koşullarını iyileştiren ve koruyan,  

sağlıklı, verimli, rahat, kaliteli ve güvenli olan, görsellik ve konfora dayalı özellikleri ile 

öne çıkan, üstün teknolojiye sahip ve maliyet etkin yapılar olarak tanımlanmış ve 

“yeşil” sıfatıyla anılan binaların “yüksek performanslı bina” şeklinde adlandırılmasının 

daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Sürdürülebilirliğin veya yeşilin maliyetinin belirlenmesinde, yeşil bina sertifikasına 

yüklenecek maliyet unsurlarının tespit edilmesinin önem taşıdığı, ancak söz konusu 
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unsurların neler olduğu hususundaki belirsizlikler nedeniyle, ayrıştırma yapmanın kolay 

olmadığı saptanmıştır. Fakat bütün değişen maliyetlerin kesinlikle hesaba katılması 

gerektiği yönündeki görüşlerin çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, proje 

geliştirme, yapım ve kullanım maliyetlerine ilişkin verilere erişmede zorluklar 

bulunduğu ve verilerin paylaşımı konusunda isteksizlik ve çekinceler olduğu 

gözlenmiştir.  

 

Dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek Türkiye’de de ilerleyen yeşil bina 

sektörünün gelişimini ivmelendiren çalışmalar bulunmasına rağmen, taşınmaz 

piyasasında henüz sürdürülebilirlik ve enerji etkinlik farkındalığının oluşmadığı, 

binaların yeşil özelliklerinin piyasaya uyum sağlayabilme yeteneğinin henüz 

gelişmediği ve piyasanın şeffaf ve sürdürülebilir odaklı olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, 

yeşil bina değerlemesi çalışmalarının önemli kısıtları bulunduğu, belirgin bir değerleme 

yöntemi ortaya konulmadığı, ortak bir kabul olarak benimsenecek esasları belirleyen 

çalışmaların sınırlı sayıda bulunduğu, geniş ve kapsamlı verilere dayalı araştırmaların 

yapılmadığı, bir değerleme yöntemi olduğu ifade edilen yeşil değerlemenin 

metodolojisinin belirlenmediği ve bu konuda deneyim edinmiş etkin değerleme 

uzmanlarının sayısının az olduğu tespit edilmiştir. 

 

İncelenen taşınmazların bulunduğu piyasada emsal binaların bulunmaması nedeni ile 

yeşil bina olma özelliklerinin piyasa değerlerine etkilerinin takdir edilmesinin zorlukları 

gözlenmiştir. Piyasa talebi ve ödeme istekliliğinin yok denecek kadar düşük olduğu, 

enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe yönelik algının gelişmediği ve tercih edilme 

önceliğinin az olduğu tespit edilmiştir. 

 

Örnek alınan binalara ait verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular; LEED yeşil 

bina sertifikalandırma sisteminin toplam inşaat maliyetleri üzerinde, altın sertifikalı 

binada en fazla % 7,43 ve platin sertifikalı binada ise en fazla % 9,43 oranında ilave 

maliyet getirdiğini ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, platin sertifikalı binada yeşil 

unsurların birim maliyetinin, altın sertifikalı binaya göre 3,43 kat fazla olduğu 

belirlenmiştir. Buna rağmen enerji ve su tasarrufu sayesinde, altın sertifikalı binada 

yılda % 31 ve platin sertifikalı binada ise % 40 oranında maliyet azalışı olduğu tespit 
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edilmiştir. Altın sertifikalı binada gerçekleşen yıllık elektrik, doğal gaz ve su tüketim 

miktarlarındaki azalışın % 12 oranında olduğu belirlenmiştir. Platin sertifikalı binada ise 

söz konusu oranın % 41 olduğu hesaplanmıştır. İncelenen iki örnek proje ile ilgili 

bulguların, literatürde belirtilen sınırlardan büyük farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir.       

    

Değişen maliyetler kapsamında; LEED sertifikalandırma sisteminin gerekleri olan 

başvuru ücreti, sertifika bedeli, danışmanlık ücreti, sistem devreye alma ve kontrol 

uzmanlığı ücreti, erozyon ve sedimentasyon kontrolü planı bedeli, enerji modellemesi 

bedeli ve ilave tasarım bedeli dikkate alınmıştır. Böylece, değişen maliyetlerin toplam 

inşaat maliyetleri içindeki payı, altın sertifikalı binada % 0,84 platin sertifikalı binada 

ise % 1,31 olarak tespit edilmiştir. Sadece değişen maliyetler hesaba katıldığında, yeşil 

bina sertifikalandırmanın birim değeri altın sertifikalı binada 11,68 TL/m² ve platin 

sertifikalı binada ise 49,27 TL/m² olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, enerji tasarrufu ve 

bina tasarımına yönelik iyileştirmelerin modern ve lüks bir binanın gerektirdiği 

maliyetler kapsamında kaldığı düşünüldüğünde, sertifikalandırmanın getireceği ilave 

maliyetin toplam inşaat maliyeti içindeki payının çok az olduğu ortaya konulmuştur. 

Toplam proje maliyeti üzerinden değerlendirildiğinde, söz konusu oranların daha da 

azalarak, altın sertifikalı binada % 0,54 platin sertifikası alan binada ise % 1,11 olduğu 

belirlenmiştir. 

 

LEED sertifika seviyesinin yükseldiği durumlarda maliyetin de arttığı gözlenmiştir. 

Platin sertifikalı binanın birim inşaat ve birim ilave maliyetlerinin altın sertifikalı binaya 

göre, sırasıyla 2,70 kat ve 3,43 kat fazla olduğu saptanmıştır. Birim inşaat alanına düşen 

yıllık işletme masrafları tasarruf tutarı ise, altın sertifikalı binaya göre platin sertifikalı 

binada 1,38 kat fazla olarak belirlenmiştir.  

 

Verimlilik ve sağlık, iç mekan kalitesinde artış, çevrenin korunması gibi ölçülmesi zor 

faydalar da dahil diğer faydalar hesaba katılmadan, sadece işletme dönemindeki enerji 

ve su kullanımlarından elde edilen tasarrufların bugünkü değeri dikkate alındığında ve 

ilave yeşil maliyetler üzerinden değerlendirildiğinde, birim fayda maliyet oranlarının 

LEED altın sertifikası alan binada 4,24 ve LEED platin sertifikası alan binada ise 0,48 
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olduğu saptanmıştır. Sadece enerji ve su tasarruflarından sağlanan fayda ile belirlenen 

söz konusu oranların diğer fonksiyonel, çevresel, sosyal ve estetik performanslardan 

kaynaklanan faydalar hesaba katıldığında daha da yüksek olabileceği vurgulanmalıdır. 

İşletme dönemi kazançlarının bugünkü değeri dikkate alındığında ve maliyetlerin 

değere etkileri irdelendiğinde, yeşil değerin, LEED altın sertifikalı bina için 553 TL/m² 

ve LEED platin sertifikalı bina için ise 584 TL/m² olabileceği tahmin edilmiştir. Birim 

kullanım alanı için, ilave maliyet ile yeşil değer arasındaki oranın, altın sertifikalı 

binada 1:5,35 ve platin sertifikalı binada ise 1:1,65 olabileceği kanaatine varılmıştır. Bu 

çerçevede belirlenen yeşil değer, diğer faydalar göz ardı edilerek, sadece enerji ve su 

tasarruflarına dayalı faydaların dikkate alındığı ve genel bir çıkarımda bulunabilmeye 

imkan verecek bir tahmin olup, diğer faydaları da yansıtacak gerçek piyasa değerini 

ödeme istekliliği ve piyasa talebinin belirleyeceği ve böylece söz konusu değerin daha 

da yükselebileceği öngörülmüştür. 

 

Araştırma sonuçlarına göre genel olarak, dünyada ve Türkiye’deki gelişmelerin geldiği 

nokta ve gelecekten beklentileri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:  

 

Yeşil bina piyasaları olgunlaşmış olan ülkelerde yapılan çalışmalar, günümüzde artık 

yeşil binaların standart binalardan daha pahalı olmadığını ortaya koymaktadır. Diğer 

yandan, giderek önem kazanan enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin, bina değerini 

belirleyen ve tanımlayan temel kriterlerden biri haline geldiği ve yeşil binaların piyasa 

değerinin daha açık ve net bir şekilde tarif edilebildiği yönündeki fikirler artmaktadır. 

 

Günümüzde sayıları giderek artan yeşil binaların desteklenmesi konusunda, USGBC 

üyeleri arasında görüş birliği sağlanmış, daha düşük maliyetler ile daha yüksek 

ekonomik canlılık ve çevresel sağlığın teşvik edilmesini sağlamak gerektiği ilkesi öne 

çıkarak kabul edilmiştir. Bu amaçla yürütülen çalışmalar kapsamında, dünyada yeşil 

bina sertifikalandırma sistemleri arasındaki liderliğini ilerleten LEED’in piyasaya 

sürülen en yeni versiyonu LEED v4 ile güvenli materyaller ve ürün şeffaflığına daha 

fazla önem verildiği ve teknolojinin rolünü artıran temel yenilikler getirildiği 

görülmektedir. Yeni versiyonu ile daha net, anlaşılması ve uygulaması kolay ve 

fonksiyonel hale getirilen LEED değerleme sistemi, gelecek versiyonlarıyla da 
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bağlantısını kurmaktadır. Böylece, ülkelerin kendi ulusal sistemlerini geliştirme 

çabalarına rağmen, LEED’in dünya çapındaki liderliğini kuvvetlendirerek sürdürmeye 

devam edeceği değerlendirilmektedir.  

 

Türkiye’de; ÇEDBİK gibi lider sivil toplum kuruluşunun kurulması, ulusal yeşil bina 

sertifika sisteminin oluşturulması çabaları kapsamında hazırlanan yönetmeliğin 

yürürlüğe girmesi ve TSE Güvenli Yeşil Bina Belgesinin verilmeye başlanması, yeşil 

binaların önem kazanması ve yaygınlaşması yönünde atılan adımlar olarak öne 

çıkmaktadır. Türkiye’de yeşil bina sektörünün gelişmesi ve toplumsal farkındalığın 

artırılması için atılacak daha çok adımlar olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, 

yapılacak eğitimler ile geliştirilecek proje ve modeller, sektörün ilerlemesi ve yeşil 

binaların yaygınlaşmasını destekleyen çalışmalar olacaktır. Ayrıca, enerji etkinliği ve 

sürdürülebilirlik hedeflerinin taşınmaz değerlemesindeki etkileri konusundaki 

çalışmaların geliştirilmesi de önem taşımaktadır. Bu amaçla, konuyla ilgili belirsizlikleri 

netleştirecek örnek proje ve metodolojiler geliştirilmesi ve değerleme uzmanlarının 

etkinliğini artıracak eğitim programları düzenlenmesi gibi adımların hızla atılması ile 

taşınmaz piyasasının yükselen eğilimi yeşil binaların tartışma konusu olan yeşil değer 

katkısı hakkındaki esasların daha net olarak ortaya konulabileceği düşünülmektedir.  

 

Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de hız kazanan söz konusu gelişmelerin; ekonomi, 

çevre ve sosyal odaklı sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması, sadece bina olarak 

değil mahalle ve kent ölçeğinde de yeni nesil yaşam alanlarının oluşturulması, 

sürdürülebilir inşaat yapımının teşvik edilmesi, yenilenebilir enerjinin binalarda 

kullanımını kolaylaştıracak sistemler kurulması, ilgili hususların yasal düzenlemelerle 

desteklenmesi, toplumsal farkındalığın ve bilincin arttırılması, algı değişimi başlatılması 

ve maliyetlerin azaltılması hedeflerinin eyleme geçirilmesi ile daha da ilerleyeceği 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, yeşil binaların çevresel, sosyal ve ekonomik 

yararlarını ortaya koyan ve taşınmazların piyasa değerinde sürdürülebilirliğin etkisini 

yansıtan, yeşil değerin tespit edilmesine yönelik rehber çalışmalar yapılması ve yeşil 

değerleme konusunda eğitim almış, etkin uzmanların yetiştirilmesine önem verilmesi 

gerektiği düşünülmektedir.  
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