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B
urada tart›flmaya çal›flt›¤›m›z ve samimi
amac›m›z, kesinlikle LEED ve/veya
BREEAM gibi farkl› ülke ve koflullar için

gelifltirilmifl “gönüllü” bina sertifikasyon sis-
temlerini ve LEED AP, BREEAM ASSESOR’lar›
olumsuzlamak, kötülemek ve karfl› olmak de-
¤il; daha yolun bafl›ndayken yanl›fl uygulama-
lar›, sorunlar› saptay›p “yerli, gerçek, do¤ru
uygulamalar›n” bafllat›labilmesine-sa¤lanabil-
mesine yard›mc› olabilmektir. Naçizane bu
köflenin yazar› da Bina Enerji Yöneticisi Serti-
fikas› olan, ÇEDB‹K üyesi, LEED AP kursuna
kat›lm›fl, ancak henüz s›nav›na girmemifl ve
LEED GOLD aday› bir binan›n da, deneyimli-
bilgili bir grupla enerji ve çevre dan›flmanl›¤›-
n› yapm›flt›r. Benzer iki projeye de dan›flman-
l›k yapmaktad›r. 

Hedefimiz, ülkemizde son y›llarda çokça
konuflulan, yaz›lan ve çizilen ancak yeni yeni
uygulamalar› bafllayan genel ad› ile “Yeflil Bi-
nalar-Tesisler”in ne kadar yeflil olup olmad›k-
lar›n›, “yabanc›” bina gönüllü sertifikalar›n›n
ülkemize ne kadar uygun olup olmad›¤›n›
tart›flmak, yüksek performansl› sürdürülebilir
binalar› öne ç›karmak ve bu vesileyle de “yer-
li ve gönüllü” bina sertifikasyon sisteminin ar-
t›k kaç›n›lmaz olarak zorunlulu¤unu kamu-

Ongan: “Buna ‘Yeflil Beyin Y›kama’ diyoruz.
Kendi uzmanlar›m›z› yetifltirmeliyiz. Avrupa
ile uyumlu kendi de¤erlendirme sistemimizi
tart›flmaya bafllamal›y›z. Etiketleme ve beyan
konusu güçlü tek bir elden yönetilmezse sü-
reç içinde Sertifika Kirlili¤ine ve Haks›z Reka-
bete yol açacak. Bireysel de¤il, ortak hareket
ve ortak menfaat etraf›nda birleflilmelidir ki,
tüketicinin de kafas› kar›flmas›n.”(1) ifadeleri-
ni kullan›yor. 

“Son olarak, flunu da belirtmem gerekir ki,
Türk Sertifika sistemi tamamlan›p uygulama-
ya geçse de, Avusturalya ve Almanya’da ol-
du¤u gibi baz› flirketlerin binalar›n› LEED veya
BREEAM kullanarak yapmaya devam edecek-
leri kaç›n›lmaz bir gerçek. Günün sonunda
asl›nda önemli olan, binan›n hangi sertifika
sistemine göre çevre dostu bina yap›ld›¤› de-
¤il, çevre dostu olup olmad›¤›d›r.”(2). 

Bu fikirleri ve kayg›lar› paylaflan, dile geti-
ren birçok sektör derne¤i, kurum ve kurulufl,
konuya duyarl› akademisyen ve uzman say›s›
oldukça fazla; giderek de yayg›nlafl›yor. Bu
kayg›lar› art›ran hem yurt d›fl›nda hem de yurt
içinde geliflmeler de ço¤al›yor. 

ABD’de LEED sertifikal› binalar›n yaklafl›k
üçte birinin maalesef sadece “ka¤›t üstünde

Ülkemiz ve Binalar›m›z, 
Sertifikasyon Çöplü¤ü Olmas›n

oyunun gündemine sunmak, tart›flmak, ol-
gunlaflt›rmak ve oluflturmakt›r...

Ayr›ca; binalarda enerji verimlili¤inden, ye-
nilenebilir enerji kullan›m›ndan, bina enerji si-
mülasyon sistemlerinden, günefl mimarl›¤›n-
dan, enerji etkin yap› malzemelerinden, en-
tegre bina tasar›m ve uygulama yönetimin-
den, enerji yönetim sistemlerinden, karbon
ayak izi ve hasta bina sendromundan, devre-
ye alma, test ve ayarlama, ölçme, do¤rulama
standartlar›ndan, metodolojilerinden, “Bina
Enerji Performans Yönetmeli¤inden”, BEP-TR
bina enerji performans sertifikas›ndan vb.
mevzuatlardan, uygulama örneklerinden dili-
mizin döndü¤ünce, bilebildi¤imiz kadar›yla
yazmaya ve sizlerle paylaflmaya çal›flaca¤›z.
Bütün bu “genifl-kapsaml›” bafll›klar, söyle-
mesi ve yazmas› kolay olan, uygulamas›, ger-
çeklefltirmesi ise zor olan konular…

Çünkü; ‹MSAD ‹fl Gelifltirme Koordinatörü
Gonca Ongan “Amerika ve Avrupa gibi gelifl-
mifl ülkeler her konuda oldu¤u gibi Yeflil Bina
konseptinde de standartlar› koyuyor; bizim
de bu dönüflüme süreç içinde uymam›z gere-
kiyor” diyor. Yaflanan bu süreçte malzemeyi
konumlamak ve ön plana ç›karmak ad›na
“Yeflil Pazarlama” yap›labildi¤ini vurgulayan

Arif Künar
EDSM Enerji Gn. Md. & ODTÜ MATPUM 
Enerji Dan›flman›
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enerji verimli” oldu¤u anlafl›lm›fl ve yeni uy-
gulamaya geçen LEED kriterlerine göre de
befl y›l boyunca binalar›n enerji performans›
izlenmeye al›nm›flt›r. ABD New Buildings Ins-
titute’den But Gifford’in yapt›¤› araflt›rmaya
göre, “LEED Sertifikal› binalar, sertifikas›z
olanlara göre yüzde 29 daha fazla enerji har-
c›yor”(3). Ülkemizde de proje yapacak olan
çok meflhur “yabanc›” bir mimar›n ‹ngilte-
re’de yapt›¤› ve sertifika alan binalar›n›n,
“enerji performans›” çok düflük ç›km›fl. 

Önemli olan, binan›n önce ve öncelikle
“yüksek performansl› sürdürülebilir-ekserji
verimlili¤i yüksek” olarak tasarlanmas› ve en-
tegre bina tasar›m-yönetim-uygulama sistemi
ile birlikte projelendirilmesidir. Zaten, bu kri-
terler olmazsa olmaz olarak hedeflenir ve uy-
gulanabilirse, LEED veya BREEAM sertifikas›
zaten en üst düzeyde sa¤lanacakt›r. Binan›n
ömür boyu iflletme maliyetlerinde de (LCC),
sürdürülebilir olarak mal sahibine, iflletmeci-
ye, kirac›ya, ülkemize ve do¤aya gerçek an-
lamda fayda sa¤layacakt›r. Aksi taktirde sa-
dece “sertifika” al›nmas› hedeflenir ve yük-
sek performans-ekserji göz ard› edilirse hem
müflteri, kirac›, mal sahibi ve iflletmeci hem de
ülkemiz kaybetmifl olacak, do¤a da yan›lt›lm›fl
olacakt›r. 

Sertifikal› Bina Maliyetleri
Sertifika alabilmek için ya LEED’in onayla-

d›¤›, tesisin bütününe puan kazand›ran sis-
tem (PV, günefl kolektörleri, rüzgar, ›s› pom-
palar›, trijenerasyon, yüksek verimli HVAC sis-
temleri, yerden ›s›tma, s›cak su-buz depola-
ma, ar›tma sistemleri vb.), cihaz-ürün (foto-
selli bataryalar, susuz pisuarlar, gün ›fl›¤› ba-
cas› vb.), ürün, malzeme (VOC sertifikal› hal›,
duvar ka¤›d›, boya, ahflap, tu¤la, beton, yal›-
t›m vb.) kullan›lacak ya da bunlar› kullanma-
y›p, kullan›lm›fl gibi “ka¤›t üzerinde beyan ve
kabul mekanizmalar›” devreye girecektir.
E¤er, LEED kriterlerinin tutturulabilmesinden
ve uygulanmas›ndan puan al›nacak ise inflaat
maliyetine ABD’de yüzde 3-7, ülkemizde de
yaklafl›k yüzde 5-10 civar›nda “ek” bir ilk ya-
t›r›m maliyeti gerekecektir. 

Bunlar› “maliyet” saymay›p, sadece LEED
AP dan›flmanl›¤›n› ve baflvurma bedelini, yak-
lafl›k yüzde 1 olarak yat›r›mc›ya-kamuoyuna
belirtmek do¤ru de¤ildir. Çünkü yukar›da be-
lirtildi¤i üzere at›k suyun geri dönüflü, iç hava
kalitesinin art›r›lmas›, do¤al-gün ›fl›¤› ayd›n-

latma, yenilenebilir enerji ve enerji verimli
teknolojilerin kullan›lmas›, sertifikal› malze-
me, otomasyon, enerji izleme sistemi, devre-
ye alma, do¤rulama vb. maliyetler asl›nda
konvensiyonel-normal bir binada kullan›lma-
yan, kullan›lmayacak olan, sadece sertifika al-
mak ve yüksek performansl› bina yapmak is-
teyen projelerde kullan›lacakt›r. Di¤er yan-
dan, yukar›da belirtilen ilk yat›r›m maliyetleri-
ni dezavantaj olarak görmemek, bunlar›n ge-
ri dönüfl sürelerinin kabul edilebilir seviyeler-
de tutulmas›n›n sa¤lanmas› önemlidir.

“LEED veya BREEAM sertifikal› bir binan›n
toplam inflaat maliyetinin sertifikas›z bir bina-
ya k›yaslamas› subjektif bir konudur. Nitekim
her bina ve o binay› yapt›ranlar farkl›d›r. “ (4).

“Yeflil maliyeti olarak da adland›rabilece¤i-
miz projede infla maliyetinin alt›nda de¤erlen-
dirilen, LEED uygulamalar›n›n maliyeti, proje-
de tercih edilen uygulamalara göre de¤ifl-
mektedir. Projemizde kulland›¤›m›z fotovol-
taikler, rüzgâr türbinleri, su tasarrufu uygula-
malar›, tercih edilen mekanik sistemler ile ya-
p› maliyeti geleneksel yap›lara göre art›fl gös-
termektedir. LEED’in proje maliyeti üzerinde-
ki etkisinin, proje maliyetinin yüzde 10’unu
aflmamas›n› planlamaktay›z.”(5). 

“2008’de ABD’de yay›nlanan sektör ra-
porlar›na göre ise tasar›m maliyetlerinde, bi-
nan›n ne kadar yeflil tasarland›¤›na göre yüze
1 - 10 aras› bir art›fl gözlendi¤i belirtilmifl.”(6). 

“Buna karfl›n yeflil bir binan›n maliyeti, ye-
flil olmayan bir binaya göre sadece yüzde 2 ila
yüzde 7 oran›nda art›fl gösteriyor.”(7).

EDSM Enerji ve dan›flman-akademisyenle-
rinden oluflan ekip taraf›ndan, ESER Yeflil Bi-
nas›’n›n LEED GOLD almas› hedefinden-aday-
l›¤›ndan çok önce bafllat›lan, “Yüksek Perfor-
mansl› Sürdürülebilir Bina” olmas›na yönelik
yap›lan yat›r›mlar ve sonradan da LEED GOLD
almak üzere yap›lan yat›r›mlar›n toplam› bina
infla maliyetinin yüzde 10’una karfl›l›k gelmifl-
tir. Sadece LEED sertifikas› al›nmas› hedeflen-
mifl olsayd› en fazla yüzde 5 maliyet art›fl› ç›-
kabilecekti.

Yeflil Bina Uzmanlar›
Ülkemizde kullan›lan bir baflka yanl›fl (ter-

minoloji) ise “Bina Enerji Yöneticisi”, “LEED
AP”, “BREEAM Assessor” sertifikas› sahibi ol-
man›n, do¤rudan “Yeflil Bina Uzman›” olma-
y› da sa¤lad›¤› iddias›d›r. Nas›l ki, B s›n›f› sürü-
cü ehliyeti alarak “‹leri Sürüfl Uzman›”, “Tra-
fik Uzman›”, “Araç Uzman›” vb. olunmuyor
ise uluslararas› literatürde yer almayan, ancak
ülkemizde giderek artan say›da, “Uluslararas›
Enerji Uzman›”ndan sonra “Yeflil Bina Uzma-
n›” gibi kendinden menkul s›fatlar› kullan-
mak do¤ru de¤ildir. Ayr›ca, “Yeflil Bina Uz-
man›”, “Bina Uzman›” diye de bir fley ola-
maz. “Bina” uzman› var m› ki, “Yeflil Bina”
uzman› olabilsin? Çünkü bir bina, mal sahibi,
müteahhit, mimar, iç mimar, peyzaj, elektrik,
elektronik, otomasyon, makine, tesisat, ay-
d›nlatma, inflaat, yap› fizi¤i, akustik, zemin,
malzeme, yang›n, güvenlik, iflletme, finans,
sat›n alma, devreye alma, çevre, enerji mü-
hendisi-uzman›, bina enerji simülasyoncusu,
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BREEAM veya LEED AP dan›flman› vb. onlarca
disiplinin yer ald›¤› ba¤›ms›z ve/veya entegre
hizmetler sonucu ortaya ç›kar. Çünkü art›k
hiçbir kifli-uzman her fleyden anlayan, bilen,
yapan, uygulayan, karar veren olamaz ve ol-
mamal›d›r. LEED AP; LEED kriterlerine göre
“Check-list”i doldurur, baflvuru dokümanla-
r›n› toplar, birikimi, uzmanl›k alan› oran›nda
da projeye katk› vermeye çal›fl›r. Bu ba¤lam-
da LEED AP de yukar›da say›lan disiplin ve uz-
manl›klar içinde yer alabilecek bir kiflidir. 

Gönüllü Sertifikasyonlarda 
Ülkemizde Yaflanan Uygulama
Sorunlar›

Türkiye’de de henüz ülke koflullar›na göre
haz›rlanm›fl bir gönüllü “sertifika” de¤erlen-
dirme sistemi olmad›¤› için, dünyada kabul
gören LEED ve BREEAM gibi uluslararas› bina
de¤erlendirme ve sertifikaland›rma kriterleri
kullan›lmaktad›r. 

Bu kriterler do¤rultusunda haz›rlanan pro-
jeler ve kriterler ülkemiz koflullar›na tam uy-
mad›¤› için tasar›mc›lara, müflavirlere, müte-
ahhitlere ve mal sahibine birtak›m ilave yük-
ler, sorunlar getirebilmektedir. Özellikle baz›
konular›n projenin-uygulaman›n bafl›nda dü-
flünülememesi, belirlenememesi ve yap›lama-
mas› durumunda projenin geliflimini ve tasar-
lanan-öngörülen uygulamalar› engelleyecek
afla¤›daki sorunlarla karfl›lafl›labilmektedir: 
- Projenin gecikmesi
- Projenin de¤ifltirilmesi
- Projenin maliyetin artmas›
- Projenin uygulanamamas›
- Projenin baflar›s›zl›¤›
- Projenin enerji simülasyonu 

- Projenin devreye al›namamas›
- Projede arzu edilen sertifika seviyesinin

sa¤lanamamas›  
- Proje performans›n›n 

ölçümlenmemesi-do¤rulanmamas›
- Kamuoyunun, müflterinin yan›lt›lmas› vb.

Ülkemizin birçok konuda oldu¤u gibi, or-
tak “ifl yapma kültürü” oluflmad›¤› için en-
tegre bina tasar›m yönetimi ve uygulamalar›
da henüz bafllayamam›flt›r.

Mal sahibi, müteahhit, projenin tüm müel-
lifleri (mimar-iç mimar-makine-elektrik-infla-
at-otomasyon-çevre-peyzaj vb.) daha kon-
sept-tasar›m aflamas›nda, proje bafllamadan
bir araya gelmeli ve proje süresince birlikte
çal›flmal›d›rlar. Art›k müteahhit veya mimar
veya LEED AP-BREEAM dan›flmanlar›n›n pro-
jenin-binan›n tek bafl›na sahibi oldu¤u ve ka-
rarlar›
- Di¤er ilgili tüm disiplinleri-uzmanl›klar›

kapsamayan 
- Sadece ifllevsellik 
- Sadece estetik
- Sadece sertifika
- Sadece prestij
- Sadece ilk yat›r›m maliyeti
- Sadece kar amaçl› bak›fllar›n-uygulamalar›n

“zaman›” ve “tercih edilmesinin” devri 
geçmelidir.
En bafltan entegre bina tasar›m, yönetim

ve uygulama sistemi ile yola ç›k›lmayan “gö-
nüllü sertifika” sistemi ne olursa olsun,
amaçlanan-hedeflenen sonuca da ulafl›lama-
yacakt›r.

Yabanc› ve Yerli Mimar-Mühendis
Ayr›m›

Sadece sertifika alma üzerine yola ç›k›l›n-
ca, bu sertifikalar› daha kolay ve garantili sa¤-
layabilen (doküman üzerinde veya gerçek)
birçok referans› olan, gerekti¤inde doküman
üzerinde geriye dönük “iyilefltirmelerde” bu-
lunmay› iyi bilen pahal› ve profesyonel “ya-
banc›” mimar-mühendis dan›flmanl›k firmala-
r›na karfl›, ülkemizde bir talep ve “güven”
oluflmufl durumdad›r. Buna karfl›n daha ucuz-
kültürel-sosyolojik--geleneksel-yerel-iklim-
malzeme-uygulama pratikleri daha iyi olan
“yerli” mimar ve mühendislerimize karfl› da
bir “güvensizlik” hakimdir. Bu durumda, da-
ha uygun koflullarla benzer ifli yapabilecek
(kulland›¤› kriterler, standartlar, yaz›l›m ve si-
mülasyonlar, mühendislik hesaplamalar› as-

l›nda ayn› olan) yerli ve yerel bir mimarl›k-mü-
hendislik ofisi kurmak ve yaflatmak neredey-
se imkans›z hale gelmektedir. 

Sonuç Yerine
- Sadece sertifikal› binalar de¤il, “gerçek”

yüksek performansl› sürdürülebilir binalar
hedeflenmelidir

- Ülke koflullar›na en uygun, “yerli” bir 
sertifikasyon sistemi sektörel dernekler
(TTMD, ÇEDB‹K, EYDER, ‹ZODER, ‹SKAV,
‹MSAD, ‹NTES, ETMD vb.), meslek 
odalar› (TMMOB), üniversiteler, TOK‹, 
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, Çevre Bakanl›¤›, E‹E
vb. ile oluflturulan ba¤›ms›z bir “Ulusal
Sertifikasyon Komisyonu-Platformu” 
taraf›ndan belirlenmelidir

- Üniversitelerimizin, mimar-
mühendislerimizin ve sektörün bu 
konularda e¤itilmesi ve desteklenmesine
çal›fl›lmal›d›r 

- Özellikle kamuda da en az›ndan BEP-TR
ile uygun bir flekilde hayata geçirilmek
üzere mevzuatlarda (K‹K vb.) “gönüllü
sertifikaland›rma” amaçl› de¤ifliklikler,
teflvikler haz›rlanmal›d›r 

- Hem BEP-TR hem de sertifikal› binalar›n,
kontrol edilmesi için ba¤›ms›z bir 
denetleme modeli-kurumu gelifltirilmedir
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