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Öz: Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, plansız kentleşme ve 
doğal kaynakların bilinçsiz kullanımından kaynaklı çevre 
sorunları günümüzde küresel bir tehdit oluşturmaktadır. 
Bu tehdit “sürdürülebilir kalkınma” kavramının ortaya 
çıkmasına neden olmuş, ekonomik, ekolojik ve sosyal 
sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, tüm sektörler çözüm 
arayışı içine girmiştir. İnşaat sektörünün, konutlardan ka-
musal alanlara kadar geniş bir yelpazesi olmasından dolayı 
sürdürülebilir kalkınmadaki sorumluluğu da büyüktür. Bu 
bağlamda “yeşil yapı”, “çevre dostu bina”, “sürdürülebilir 
inşaat” vb. kavramların uygulamalarını artırmak için dev-
letler ve sivil kuruluşlar tarafından çeşitli politikalar geliş-
tirilmiş, yapıları ve kamu alanlarını denetlemek amacıyla 
tüm dünyada özel sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Sis-
temler belirlenen kriterlere uyan yapıları ödüllendirmek-
tedir. Ancak iklim, kültür, malzeme çeşitliliği, coğrafi ve 
hukuki altyapı gibi konulardaki farklılıklardan dolayı tek 
bir sertifikanın bütün ülkelerde kullanılması verimli olma-
maktadır. Çalışmanın amacı; sürdürülebilirlik kavramının 
tanıtılması ve çevre dostu yapılar için geliştirilen, uluslar 
arası dinamiklerde kabul görmüş, sürdürülebilirlik sertifi-
kalarından LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarının in-
celenerek, Türkiye’ye özgü geliştirilen sertifika sistemine 
yol göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, LEED, BREEAM, 
DGNB, ÇEDBİK, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri

Abstract: Rapid population growth, industrialization, 
weak urban planning and environmental problems driven 
by unconscientious use of natural resources have created 
a global threat in modern world. As a preventative mea-
sure, “Sustainable Development” concept has emerged. 
In all industries, we have started observing solutions that 
promise to provide economic, ecological and social sus-
tainability. The construction industry has also a significant 
role contributing to sustainability due to involvement in 
wide variety of projects impacting the environment, such 
as: housing, public spaces. Therefore, various polices 
have been developed by governments and civil society 
organizations to encourage widespread application of 
“Green Building”, “Nature Friendly Building” , “Sustain-
able Construction” concepts. Additionally,  specialized 
certifications have been established all over the world to 
audit public buildings and other structures. Certifications 
require structures to comply with the criteria that ensure 
minimal or preferably no damage to the environment,  
people and climate. Audited structures are documented; 
compliant ones are rewarded to motivate the other com-
petitive players. However, due the differences in climate, 
culture, material diversity, geographical and legal issues, 
one standard certification for all countries is not a viable 
option. The purpose of the study is to review the concept 
of sustainability and to influence a unique certification 
system that is applicable to the projects in Turkey, scru-
tinizing the  internationally accepted LEED, BREEAM 
and DGNB certificates specialized in new nature-friendly 
housing projects.

Key Words: Sustainability, LEED, BREEAM, DGNB, 
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GİRİŞ

Hızla artan dünya nüfusu ve doğal kaynak-
ların bilinçsiz tüketimi, başta çevre kirliliği 
olmak üzere, küresel ısınma, iklim değişik-
liği, biyoçeşitliliğin azalması, ozon tabaka-
sının zarar görmesi ve doğal kaynakların 
tahribi gibi birçok ekolojik sorununa neden 
olmaktadır. Ekolojik sorunlar, ekonomik ve 
toplumsal sorunları da beraberinde getirmek-
tedir. 1960’lı yıllarda başlayan çevre kaygısı 
ile çevresel sürdürülebilirlik kavramı ortaya 
çıkmış, 1980’li yıllarda ise sürdürülebilirlik 
kavramı genişlemiştir.   Tanımı genişleyen 
sürdürülebilirlik kavramı gün geçtikçe daha 
çok önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirliğe 
katkı sağlamak amacıyla tüm sektörler çözüm 
arayışı içine girmiştir. 

İnşaat sektörü, dünyada tüketilen enerjinin 
%50’si, tüketilen suyun %42’si, sera gazla-
rının %50’si, içme sularındaki kirlemenin 
%40’ı, hava kirliliğinin de  %24’ünden so-
rumludur (Palabıyık,  S vd.)  Bu rakamlar göz 
önüne alındığında inşaat sektörünün sürdürü-
lebilirliğin sağlanmasında ki rolü anlaşılmak-
tadır.

Bu sorunların önüne geçilebilmesi için, inşaat 
sektöründe su ve enerji kullanımının, atık ve 
kirliliğin azaltılması; yapı malzemelerinin ve-
rimliliği ve bina konforunun artırılması gerek-
mektedir. Yeşil bina kavramının ortaya çıkışı 
da işte bu noktada başlamaktadır. Yapıların 

çevre dostu uygulamalarını desteklemek, sür-
dürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla yeşil 
bina sertifika sistemleri geliştirilmiştir.

Yeşil bina kavramı ilk başta akla geldiği üze-
re sadece bina içinde çevre dostu uygulamalar 
anlamına gelmemektedir. Sürdürülebilir veya 
yeşil olarak adlandırılan şehirlerin en küçük 
biriminin binalar olması ve yeşil uygulama-
ların çıkış noktası enerji etkin binalar olma-
sından dolayı çevreci uygulamaya yeşil bina 
denmektedir.

Asıl amaç ekolojik, ekonomik ve sosyal kay-
nakların gelecek nesillere aktarılmasını sağla-
mak, yaşanılabilir bir çevre oluşturmaktır.

The Office of the Federal Environmental 
Executive yeşil binaları; binanın ve çevresinin 
kullandığı enerji, su ve malzemelerin verimli-
liğini artırma ve binaların yerleşim, tasarım, 
inşaat, operasyon, onarım ve binanın yaşam 
ömrü süresince insan ve çevre sağlığı üzerin-
deki etkilerinin azaltılmasına yönelik bir uy-
gulama olarak tanımlamıştır (EPA, 2016).

Binalara yeşil bina ünvanı; doğal kaynakların 
kullanımı, arazi seçimi, su ve enerji tüketimi, 
malzeme kullanımı, tasarım, kirlilik, konfor 
gibi konularda belirlenen ölçütler baz alına-
rak verilmektedir.

MATERYAL

Çalışma kapsamında yeşil bina sertifika sis-
temleri incelenmiştir. 
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Çalışmanın ana materyali literatür verilerine 
dayanmaktadır. Çalışmada konuyla ilgili kav-
ram ve tanımlara yer verilmiş, sürdürülebilir-
liği sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve ulus-
lar arası dinamiklerde kabul görmüş sertifika 
sistemlerine değinilmiş, LEED, BREEAM ve 
DGNB sertifika sistemleri ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır. 

Yeşil Bina Sertifika Sistemleri

İnşaat sektörünün sürdürülebilirlik ile il-
gili çalışmaları binalar temel alınarak baş-
lamıştır. Dünya’da çeşitli yasal düzenle-
meler yapılarak, binaların varlık değerleri-
ni artırmaya yönelik kurallar koyulmakta 
ve 100 yıllık bir yaşam için üretilmeleri 
hedeflenmektedir(Özdemir, 2012). Yapının 
çevresel performansını değerlendirmeye yö-
nelik ölçütler belirlenerek sertifika sistemleri 
geliştirilmiştir. Günümüzde hem ulusal hem 
de uluslararası ölçekte kullanılan çok sayıda 
yeşil bina sertifika sistemi bulunmaktadır. 

1990 yılında İngiltere’de Yapı Araştırma 
Kurumu tarafından geliştirilen “Araştırma 
Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu” 
BREEAM ölçütlere dayalı sertifika sistemle-
rinin ilk örneğidir. 

Dünya’da kullanımı oldukça yaygın 
olan BREEAM’i LEED (ABD), 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), Environmental 
Status (İsveç) ve DGNB (Almanya) gibi çok 
sayıda sertifika sistemi izlemiştir.

BREEAM

BRE (Building Establishment / Yapı 
Araştırma Kurumu) İngiltere’de faaliyet 
gösteren, sürdürülebilirlik ve çevre koruma 
konularında uzmanlık sunan, bağımsız ve 
tarafsız, dünyanın önde gelen danışmanlık, 
eğitim, test ve sertifikasyon kurumu olup, 
çevresel politikaların sürekli güncellenmesi 
ve yerel koşulara adapte edilmesi gereklili-
ğine dikkat çekmektedir (BRE, 2011). 1990 
yılında uygulamaya geçirilen ölçütlere dayalı 
değerlendirme sistemlerinin ilk ve en uzun 
süreli örneği olan BREEAM’in hedefleri; 

 Yapıların çevre üzerindeki yaşam döngü 
etkilerini azaltmak, 

 Yapıların çevresel faydalara göre tanımla-
masını sağlamak, 

 Yapılar için güvenilir, çevresel etiketler 
oluşturmak, 

 Mevcut standartların üzerinde binalar yap-
mak, 

 Piyasayı yapıların çevreye olumsuz etki-
lerini minimize edecek yaratıcı çözümler 
üretmeye teşvik etmek, 
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 Sürdürülebilir yapılara olan talebi artır-
mak, 

 İlgili kişi ve kurumların bu konuda daha 
bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır 
(BRE,2011b)

Günümüzde farklı ülke ve bölgelere özel 
BREEAM sürümleri bulunmaktadır. Bu sü-
rümlerde ofis yapıları, ekolojik konutlar, 
apartmanlar, okullar, alışveriş merkezleri, 
yurtlar, bakımevleri, endüstri yapıları, ada-
let sarayları, hastaneler, yurtlar ve hapishane 
binaları gibi yapılar değerlendirilmektedir. 
BREEAM’in değerlendirme kapsamı dışın-
da kalan yapılar için talep üzerine kurulan 
BREEAM Bespoke (Sipariş) hazırlanmak-
ta ve değerlendirme kriterleri yapı türüne 
özgü olarak belirlenmektedir. Ayrıca İngiltere 
dışındaki kullanımlar için BREEAM 
International sürümü hazırlanmıştır (Sev ve 
Canbay, 2009).

BREEAM kapsamında yapıların çevresel 
performansını ölçmek ve değerlendirmek 
amacıyla 10 performans kriteri belirlenmiştir. 
Sistemdeki her kategorinin belirli bir yüzdesi 
ve buna bağlı olarak belirlenen ağırlık katsa-
yısı vardır. BREEAM Sertifikasyon sistemini 
oluşturan kriterler; 

1. Yönetim (Management) 

2. Sağlık (Health & Wellbeing)

3. Enerji (Energy) 

4. Taşıma (Transport) 

5. Su (Water) 

6. Malzemeler (Materials) 

7. Atık (Waste) 

8. Arazi kullanımı ve Ekoloji  
(Land use & Ecology) 

9. Kirlilik (Pollution) 

10. Yenilik (Innovation) olarak sıralanmak-
tadır.

BREEAM değerlendirme sisteminin kriterle-
rine göre yapılar toplam 100 puan üzerinden 
değerlendirilmektedir. 

Tablo 1. BREEAM Sertifika Düzeyleri

Sistem Düzeyleri Puan

Geçer (Pass) ≥30

İyi (Good) ≥45

Çok iyi (Very good) ≥55

Mükemmel (Excellent) ≥70

Olağanüstü (Outstanding) ≥85

LEED

LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) - Enerji ve Çevre 
Tasarımında Liderlik, 1983 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yeşil binaları ve ko-
nuyla ilgili dökümanları kolay ulaşılabilir 
bir merkezde toplamak amacıyla kurulan 
USGBC (The U.S.Green Building Council) – 
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Birleşik Devletler Yeşil Binalar Konseyi’nin 
üyesidir. 1998 yılında uygulamaya geçirilen 
LEED Siteminin hedefi; yapı sektöründe payı 
olan bütün kişi ve kuruluşların, yapıların ya-
şam döngüsü sürecinde oluşturdukları çevre-
sel etkilere dikkatini çekerek, etkinliklerini 
ve ürünlerini bu etkileri azaltmak amacıyla 
geliştirmeleridir. USGBC’ye göre LEED’in 
amaçları; belirli ölçme standartları oluştura-
rak “yeşil bina” yı tanımlamak, bütünsel bir 
bina tasarım yöntemi geliştirmek, yapı sek-
töründe çevresel liderlik oluşturmak, yeşil 
rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın yararları 
konusunda tüketici bilincini artırmak olarak 
sıralanmaktadır (LEED, 2013).  

Yapıların çevresel performanslarını ölçmek 
ve değerlendirmek amacıyla 1998 yılından 
beri sürümler geliştirilmektedir.

2016 yılında geliştirilen son sürümü ‘LEED 
v4’ kapsamında belirlenen kriterler; 

1. Sürdürülebilir Araziler  
(Sustainable Sites) 

2. Su Verimliliği 
(Water Effiency)

3. Enerji ve Atmosfer 
(Energy and Atmosphere)

4. Malzeme ve Kaynaklar 
(Materials and Resoruces)

5. Yerleşim ve Ulaşım  
(Location and Transportation)

6. İç Mekan Kalitesi 
(Indoor Environmental Quality)

7. İnovasyon 
(Innovation)

8. Bölgesel Öncelik Kredileri 
(Regional Priority Credits)

9. Bütünleştirici Süreç

(Integrative Process) olarak 9 ana başlık al-
tında toplanmaktadır. 

LEED Değerlendirme sisteminin kriterlerine 
göre yapılar toplam 110 olası puan üzerinden 
değerlendirilmektedir. 

Tablo 2. LEED Sertifika Düzeyleri

Sistem Düzeyleri Puan

Sertifikalı 40-49

Gümüş 50-59

Altın 60-79

Platin 80+

DGNB

DGNB tam adıyla Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (Alman Sürdürülebilir 
Binalar Konseyi) 2007 yılında kurulmuş, 
2008 yılında Dünya Yeşil Binalar Konseyi’ne 
üye olmuştur.

DGNB’nin amacı;
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 Sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamak 
için malzeme geliştirmek,

 Binaların inşaat ve işletme sürecini planla-
mak için çözüm önerileri getirmek,

 Sürdürülebilir bir binaya verilebilmesi 
için bir kalite etiketi geliştirmek,

 İşletme maliyetlerinin azaltılmasını sağla-
mak,

 Kaynakları verimli ve karlı kullanan kul-
lanıcılar için konfor, performans ve refah 
sağlayan çevre dostu bir alt yapı oluştur-
maktır (Anbarcı vd., 2012).

DGNB sertifika sisteminin yapıların kul-
lanım şekline göre uyarlanmış kategorileri 
bulunmaktadır. DGNB Sertifika sisteminde 
ticari binalar, endüstriyel binalar, sağlık bi-
naları, mahalleler, karma kullanımlı binalar 
eğitim yapıları, oteller, küçük konutlar, yeni 
inşaatlar, laboratuarlar, buluşma noktaları sa-
nayi siteleri, yenileme olarak ayrılmaktadır. 
LEED ve BREEAM’in aksine DGNB kentsel 
bölgeler için de bir sertifika türü geliştirmiş-
tir.

DGNB Sertifika sistemi, yapıların çevresel 
performansını ölçmek ve değerlendirmek 
amacıyla 6 temel değerlendirme kriteri belir-
lenmiştir. Sistemdeki her kategorinin belirli 
bir yüzdesi ve buna bağlı olarak belirlenen 
ağırlık katsayıları vardır.  Bunlar;

1. Ekolojik nitelik, 
(Ökologische Qualität)

2. Ekonomik nitelik, 
(Ökonomische Qualität)

3. Sosyokültürel nitelik, 
(Soziokulturelle & Funktioale Qualität)

4. Teknik nitelik, 
(Technische Qualität)

5. Yerleşim yeri niteliği 
(Standort Qualität)

6. Süreç niteliği

(Prozessqualität) olarak 6 ana başlık altında 
toplanmaktadır. 

Bu kriterlerden alınan puanlar sonucunda 
DGNB Sertifika düzeyleri belirlenmektedir 
(DGNB).

Tablo 3. DGNB Sertifika Düzeyleri

Sistem Düzeyleri Puan

Sertifikalı -%

Gümüş %35

Altın %50

Platin %65

YÖNTEM

Dünya’da ve özellikle Türkiye’de geçer-
liliği olan sertifika sistemlerinden LEED, 
BREEAM ve DGNB Sertifika sistemlerinin 
karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
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Karşılaştırma kapsamında üç sertifika siste-
minin genel özellikleri, değerlendirme kate-
gorileri ve bu kategorileri hangi standartları 
kullanarak değerlendirdikleri belirlenmiştir.

LEED, BREEAM ve DGNB

Sertifikasyon Sistemlerinin  
Karşılaştırılması

Dünyadaki en yaygın yeşil bina sistemle-
ri 1990 yılında İngiltere’de ortaya çıkan 
BREEAM, 1998 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ortaya çıkan LEED ve 2007 
yılında Almanya’da ortaya çıkan DGNB ser-
tifikalarıdır. Oluşturulan yeşil bina sertifika 
sistemlerinin ortak çıkış amacı birbirine pa-
ralel olsa da, her sistemin kendine özgü me-
totları vardır. Ortak bir amaç taşımalarının 
yanı sıra hesaplama sistemlerinin farklı ol-
ması nedeniyle aynı bina için yapılan LEED, 
BREEAM veya DGNB Sertifika sistemlerine 

göre değerlendirmeler farklı sonuçlar ver-
mektedir.

Üç sistemin de çıkış amacı insanların refah 
düzeylerini artırmaya çalışırken gelecek ne-
sillerin hayatlarını kötü yönde etkileyecek 
ürün ve uygulamalardan kaçınmasını sağla-
maktır. Binaların yeşil bina kriterleri ile de-
ğerlendirilerek, uluslararası ve yerel standart-
ların üzerine çıkmalarını sağlamak ve bunu 
başaran yapıları da ödüllendirerek katkı sağ-
lamak bu sistemler ile gerçekleştirilir. Ancak 
bu sertifikaları sadece “bina” gözü ile görmek 
yanlışlıktır. Asıl amaç binalar ile başlayarak, 
üreticilerin çevreye duyarlı ürünler geliştir-
meye teşvik etmek ve sürdürülebilirliğe katkı 
sağlamaktır.

Genel özellikleri açısında irdelendiğinde ota-
ya çıkan temel farklılıklar Tablo 4’te özetlen-
miştir. 

Tablo 4. BREEAM, LEED ve DGNB Sistemlerinin Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması
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BREEAM LEED DGNB

Yenileme durumu Yıllık Gerekli durumlarda Gerekli durumlar-da

Sertifika Tasarım ve inşaat sonrası Proje bitiminde Ön sertifika ve proje bitiminde

Değerlen-dirme Breeam Uzmanı Leed Uzmanı DGNB Teknik komite

Danışman Ücretli denetçi şartı Leed uzmanı Dgnb
Denetçisi

Belgeler Referans belgelere 
denetçiler ulaşabiliyor

Bazı referans 
belgelere 200 dolar 
ücret karşılığın-
da herkes ulaşabilir.

İnternet aracılığı ile herkes 
ancak sınırlı 

 LEED, BREEAM ve DGNB sertifika sis-
temlerinin arasında değerlendirme konula-
rında benzerlik vardır ancak değerlendirme 
yöntemleri birbirinden oldukça farklıdır. Bu 

üç sistemin, değerlendirme kategorilerine 
göre karşılaştırmalı analizi Tablo 5.’te belir-
tilmektedir. 

Tablo 5. BREEAM, LEED ve DGNB Sistemlerinin Değerlendirme Kategorilerine Göre 
Karşılaştırmalı Analizi

BREEAM LEED DGNB

Enerji ü ü ü

CO2 ü ü

Ekoloji ü ü ü

Ekonomi ü

Sağlık ve refah ü ü ü

İç mekan kalitesi ü ü ü

İnovasyon ü ü

Arazi kullanımı ü ü ü

Yönetim ü

Malzeme ü ü ü

Kirlilik ü ü

Yenilenebilir teknoloji ü ü

Ulaşım ü ü ü
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Atık ü

Su ü ü ü

Çevre Kirliliği ü ü ü

Yapılarda belirlenen sürdürülebilirlik para-
metrelerine göre karşılaştırılan üç sertifika 
sisteminde; BREEAM sertifikasının ekono-
mi kategorisini, LEED sertifikasının CO2 
emisyonu, ekonomi, yönetim, kirlilik ve atık 
kategorilerini, DGNB sertifikasının ise ino-
vasyon, yönetim, yenilenebilir teknoloji ve 
atık kategorilerini tek başına ele almadığı so-
nucuna varılmaktadır. 

BREEAM, LEED ve DGNB sertifika sistem-
lerinin değerlendirilmesinde farklı standartlar 
kullanılmaktadır. LEED ve BREEAM serti-
fikalarında belli standartlar çerçevesinde ve 
önerilen belli uygulamalar kullanılarak he-
saplamalar yapılırken, DGNB’de yerel stan-
dartlara uyum sağlanmakta ve hangi program 
veya uygulamanın kullanılacağı müşteriye 
bırakılmaktadır (Mutdoğan, 2014).

Tablo 6. BREEAM, LEED, DGNB yeşil bina değerlendirme sistemlerinin uyguladığı 
standartlar (Yetkin 2014c)

Sertifika Sistemi Uygulanan standartlar

BREEAM BS, EN, ISO, CIBSE

LEED ASHRAE,  IESNA, ASTM, CIBSE

DGNB DIN, EnEv, 
EU-standartları

Bu üç sertifika sistemi karşılaştırıldığında or-
taya çıkan bariz farklar şu şekildedir:

1) Değerlendirme sürecinde baz alınan stan-
dartlar: DGNB sertifika sistemi, LEED ve 
BREEAM’den farklı olarak ulusal yasa, 
yönetmelik ve standartlara uyumlu ve say-
gılı biri yaklaşım sergilemekte, var olduğu 
ülkenin standartlarıyla revize edilebilmek-
tedir. 

2) Seçilen yöntem ve uygulama: LEED ve 
BREEAM sistemlerinde gidilen yol puan 
kazandırırken, DGNB’de ortaya çıkan so-
nuç performansına göre puan almaktadır. 

3) Öncelik: LEED sertifika sisteminin önce-
liği yapıyı kullananların yaşam kalitesini 
artırmak iken, BREEAM sertifika sistemi-
nin önceliği yapının çevreye verdiği zarar-
ları en aza indirmektir. DGNB sertifikası 
ise sosyal ve ekonomik faktörleri öncelikli 
tutmaktadır. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Sürdürülebilir kalkınmanın her geçen gün 
önemi artmaktadır. Bu konuda yeşil bina ser-
tifikalarının katkısı oldukça büyüktür. Yeşil 
binalar yalnız yapıları denetlemekle kalma-
makta, aynı zamanda inşaat sektörü ile ilişki-
li her sektörü etkilemektedir. Firmaları, çevre 
dostu uygulamalara teşvik ederek ve rekabet 
ortamı oluşturarak sürdürülebilirliğe ekstra 
katkı sağlamaktadır. 

Ekolojik yapıların sürdürülebilir kalkınma-
daki rolü, çevresel sürdürülebilir tasarım ile 
başlamakta, çevre dostu uygulama ile devam 
etmekte ve koruma ile tamamlanmaktadır.

Günümüzde yeşil binaların avantajları ve de-
zavantajları hala tartışılmaktadır. Örnek ola-
rak; yeşil bina yapımının maliyeti ne kadar 
artırdığı önemli bir soru işaretidir. Yeşil bina 
sistemleri, ilk etapta maliyeti belli bir miktar 
artırsa da yapının sağlıklı ömrünün uzaması, 
kullanım maliyetlerinin azalması, pazarlama 
değerinin ve kullanıcı konforunun da artması 
sonuçları göz önüne alındığında uzun vade-
de hem ekolojik hem de ekonomik kar sağ-
lamaktadır. 

Sertifika sistemlerinin geliştirildikleri ül-
kelerin dışında ne kadar sağlıklı değerlen-
dirme yapabildikleri ayrı bir tartışma ko-
nusudur. Her ne kadar çalışmada incelenen 
LEED, BREEAM ve DGNB Sistemlerinin 
Uluslararası kullanımı yaygın olsa da, uzman-

ların genel görüşü her ülkenin kendine özgü 
bir sertifika sistemi geliştirmesi yönündedir. 
Bu nedenle ülkelerin; kendi sosyal, coğrafi, 
kültürel, ekolojik ve ekonomik özelliklerini 
göz önünde bulundurarak ve daha önce oluş-
turulan sertifika sistemlerinden esinlenerek, 
ülkeye özgü, sertifika sistemleri geliştirmele-
ri gerekmektedir.

Bu sertifika sistemlerinin oluşturulması, ge-
liştirilmesi ve güncellenmesi sürecinde mi-
marlar, peyzaj mimarları, iç mimarlar, şehir 
bölge planlamacılar, inşaat mühendisleri, 
makine mühendisleri, elektrik mühendisleri 
ve diğer mühendislik meslek disiplinleri ko-
ordineli olarak çalışması gerektiği sonucuna 
varılmıştır.

Ülkelerin kendilerine özgü sertifika sistemi 
geliştirmelerinin bir avantajı da sertifika al-
mak için gerekli olan mali artışın bir nebze de 
olsa düşecek olmasıdır. Belge ve başvuru ma-
liyetleri, kriterlerin karşılanması için yapılan 
ekstra harcamalar, ve dilden kaynaklı zorluk-
ların ortadan kalkacak olması düşünüldüğün-
de yerel bir sistem kullanmanın ekonomik ka-
zanç sağlayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’ye özgü bir yeşil bina sertifikası 
geliştirilmesi sorumluluğunu 2007 yılından 
itibaren ÇEDBİK üstlenmiştir. 2016 yılında 
konutlar için yeşil konut sertifikasını güncel-
leyen ÇEDBİK çalışmalarına devam etmek-
tedir. Peyzaj mimarisi meslek disiplini göz 
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önüne alındığında varılan sonuç geliştirilen 
sertifika sistemlerinin yalnız yapılar için de-
ğil kamusal alanlar içinde sürüm geliştirmeleri 
gerekliliğidir. Her ne kadar yapılar şehirlerin 
en küçük ve fazla sayıda birimleri olsa da, sür-
dürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir şehirlere 
yalnız yapılarla değil kamusal alanlarında sür-
dürülebilirliğinin sağlanması ile ulaşılabilir. 
Kamusal alanların da sertifikalandırılmasıyla 
belediyeler rekabet içine girecek ve dolayısıy-
la hem halk hem de çevre için yararlı yatırım-
lar yapılacaktır. 

İnşaat sektöründe sürdürülebilirliğin sağlan-
masındaki bir önemli konu da malzeme kul-
lanımıdır. Yeşil malzeme kullanımının artması 
gerekmektedir. Sürdürülebilir bir çevre, sürdü-
rülebilir yapılar ve alanlar oluşturmakla müm-
kündür. Bunun için oluşturulan alanlarda, sür-
dürülebilir malzeme kullanımının gerekliliği 
sertifika sistemlerinin kategorilerinde belirtil-
miştir. Ancak esas konu sürdürülebilir malze-
melerin üretimini sağlamaktır. Bu gereklilik, 
üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve 
devlet tarafından çeşitli ekonomik katkılarla 
teşvik edilmesiyle mümkün olacaktır. 

Sertifika sistemleri günümüzde yeni bir iş sa-
hası oluşmasını gerekli kılmıştır. Sertifika sis-
temlerinin tanınırlığı gün geçtikçe artsa da ma-
alesef henüz yeterli değildir. Sürdürülebilirlik 
kavramı ve sertifika sistemleri çalışmalarında 
görev alacak, ilgili meslek disiplinlerinin eği-

timine okul yıllarından başlanmalı ve bu kav-
ramlar için ders açılmalıdır. 

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında çevre bilin-
ci hepsinden önemlidir. Oluşturulan yasalar ve 
geliştirilen sertifika sistemleri bu amaç uğruna 
yapılan çalışmalardır. Ancak bu çalışmaların, 
yalnız ilgili meslek disiplinlerinin katıldı-
ğı mecralarda değil, okullardaki derslerden 
kamu spotlarına kadar herkesin görebileceği 
ve anlayabileceği şekilde tanıtılması gerek-
mektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında 
yapılan çalışmalar gözden geçirilmeli, eksik-
likler giderilmeli ve yeni çalışmalar yapılarak 
kanunlaştırılmalıdır. 

KAYNAKÇA

ANBARCI, M., GİRAN, Ö.,DEMİR,         
H.Ö., (2012). Uluslararası Yeşil Bina 
Sertifika Sistemleri İle Türkiye’deki Bina 
Enerji Verimliliği Uygulaması. NWSA-
Engiıneering Sciences 2012, Volume: 7, 
Number: 1

BREEAM, (2011). BREEAM New 
Construction- Non-Domestic Manual. 
www.bre.org, Erişim Tarihi: 23.12.2016

DGNB, (2017). www.dgnb.de, Erişim Tarihi: 
17.07.2017

EPA, (2016). https://archive.epa.gov/
g r e e n b u i l d i n g / w e b / h t m l / a b o u t .
html?ref=driverlayer.com, Erişim Tarihi: 
06.03.2017



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 

INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring

ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

301

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

GÜLTEKİN, A.B., BULUT, B., (2015). Yeşil 
Bina Sertifika Sistemleri: Türkiye İçin Bir 
Sistem Önerisi. 2. International Buildings 
Symposium, Ankara

LEED (2013.) Reference Guide for Building 
Design and Construction v4. www.usgbc.
org, Erişim Tarihi: 24.01.2017

ÖZDEMİR, E., (2012). Mevzuat ve Yeşil 
Bina Sertifikaları Bağlamında Yapı 
Malzemelerinin Seçimi ve Türkiye 
İçin Gereklilikler. Yüksek Lisans Tezi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul

PALABIYIK, S., NASIR, A., SOYGENİŞ, 
M., (2010). “Sürdürülebilirlik: Mimari 
Tasarım Stüdyosuna Yaklaşım”, 
International Sustainable Buildings 
Symposium, Ankara

SEV, A., CANBAY, N., (2009). Dünya 
Genelinde Uygulanan Yeşil Bina 
Değerlendirme ve Sertifika Sistemleri, 
Yapı Dergisi Yapıda Ekoloji Eki, 329:42-
47

Yazar Notu: Bu Çalışma Reva Şermet’in 
yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 

INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring

ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

302

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

EXTENDED ABSTRACT

Rapid population growth, industrialization, weak urban planning, and global warming the 
unconscious use of natural resources, climate change, depletion of the ozone layer damage 
constitutes environmental problems such as global threat today. As a preventative measure, 
“Sustainable Development” concept has emerged. In all industries, we have started observing 
solutions that promise to provide economic, ecological, and social sustainability. The construc-
tion industry has also a significant role contributing to sustainability due to involvement in wide 
variety of projeortaya çıkmakcts impacting the environment, such as: housing, roads, infrast-
ructure and public spaces. Therefore, various polices have been developed by governments and 
civil society organizations to encourage widespread application of “Green Building”, “Nature 
Friendly Building” , “Sustainable Construction” , “Sustainable City” concepts. The purpose 
of study is to review the concept of sustainability and green building, green building certifi-
cation systems on the basis of the literature review and developed certification systems is to 
contribute. According to The Office of the Federal Environmental Executive, Green building 
is the practice of creating structures and using processes that are environmentally responsible 
and resource-efficient throughout a building’s life-cycle from siting to design, construction, 
operation, maintenance, renovation and deconstruction. Establishing rules to increase the value 
of the buildings by making various legal arrangements all around the world and aiming to be 
produced for a 100 years of life. Additionally,  specialized certifications have been established 
all over the world to audit public buildings and other structures. In 1990, the United Kingdom 
became the first country to launch a green building standard: BREEAM—The Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method. After BREEAM, LEED (USA), 
SBTool(International) EcoProfile(Norway), Green Star (Australia) CASBEE (Japan), DGNB 
(Deutschland) developed many certification systems. Certifications require structures to comply 
with the criteria that ensure minimal or preferably no damage to the environment,  people and 
climate. Audited structures are documented; compliant ones are rewarded to motivate the ot-
her competitive players. Within scope of the study; scrutinizing the  internationally accepted 
LEED, BREEAM and DGNB certificates specialized in new nature-friendly housing projects. 
Although the common goal of green building certification systems created is both parallels, the 
system has its own unique methods. Due to the fact that the calculation systems are different in 
addition to the common purpose motors, evaluations according to LEED, BREEAM or DGNB 
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certification systems for the same building give different results. Standarts: The DGNB certi-
fication system, unlike LEED and BREEAM, is approachable and respectful to national laws, 
regulations and standards and can be revised by the standards of the country where it exists. 
Selected method: LEED and BREEAM certification systems earn points to be tracked. But 
DGNB certification system earns points according to the result. Priority: The priority of the 
LEED certification system is to increase the quality of life of those who use it. The priority of 
the BREEAM certification system is to minimize the damage done to the environment. But the 
DGNB certificate gives priority to social and economic factors. Each country needs to develop 
its own certification system. Due to differences in climate, culture, infrastructure, material di-
versity, geographical and legal issues, one standard certification for all countries is not a viable 
option. Since 2007, ÇEDBIK has been developing a green building certification system for 
Turkey. Considering the profession discipline of landscape architecture, the resulting conc-
lusion is that the developed certification systems need to be developed in public spaces, not 
just for constructions. Although the buildings are the smallest and largest units of the cities, 
sustainable environment and sustainable cities can only be achieved by ensuring sustainability 
in their public spaces, not by constructions alone. With the certification of the public sphere, 
municipalities will compete and therefore will make useful investments for both the public and 
the environment. Another point is the use of green materials. Sustainable material production 
and consumption must be encouraged for this. The most important factor in achieving sustai-
nability is the development of environmental awareness. Environmental awareness needs to be 
introduced not only in the meetings attended by the relevant professional disciplines but also in 
the way that everyone can see and understand.


