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7. ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ KONU ALAN 
MEVZUATLAR VE BİNA SERTİFİKASYON 
SİSTEMLERİ 

Yaşanan küresel krizlerin etkisiyle ortaya çıkan çevre-
sel kaygılar ve kaynakların kullanımına dayalı sorunlar 
açısından “enerji verimliliği” tüm dünya ülkelerinin ana 
gündemi haline gelmiştir ve enerji verimliliğinin artırıl-
masına dair köklü adımlar atılmasını zorunlu kılmıştır. 
Bu bağlamda enerji verimliliği hususunda geliştirilen 
mevzuatların ana hedefi ihtiyaç duyulan enerjinin ke-
sintisiz, güvenilir, temiz ve ekonomik yollardan tedarik 
edilmesi ve enerji arz güvenliğinin temel unsurlarından 
olan kaynak çeşitliliğinin arttırılmasıdır. 

1973 yılında yaşanan ilk petrol krizi sonrasında yeni 
enerji politikalarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuş 
ve enerji tüketiminin makul seviyelere çekilmesi, enerji 
arz güvenliğinin arttırılması ve enerjiye dayalı her 
hususta çevrenin korunması öncelikli konular olarak 
benimsenmiştir. Bu bağlamda atılan ilk önemli adım 1974 
yılında Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy 
Agency - IEA)’nın kurulması olmuştur. IEA, ülkelerin 
enerji alanındaki tedarik ve tüketim miktarları, sera gazı 
emisyon oranları, enerji giderlerinin sektörel bazda 
kullanımı vb. gibi verileri yıllık olarak yayınlamaktadır. 
1979’da yaşanan ikinci petrol krizi ile enerji verimliliği 
hususunun önemi daha da artmış, petrol tüketiminin 
azaltılması ve enerji tasarrufuna gidilmesi gibi ön-
lemlerin yanı sıra fosil tabanlı yakıtların tüketiminin 
sınırlandırılmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına dikkat çekilmiştir.
1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu Brundtland Raporu olarak anılan bir rapor 
yayınlamış ve sürdürülebilir kalkınma tanımı resmi 
olarak ilk defa dile getirilmiştir. Brundtland Raporu’nda 
genel olarak yoksulluğun azaltılmasının ve çevreye zarar 
vermeden gerçekleştirilecek ekonomik büyümenin 
çevre dostu teknolojilerin kullanımıyla mümkün olacağı 
öngörülmüştür. Böylelikle dünyanın geleceğini tehdit 
eden ve küresel bir sorun olarak kabul edilen enerji 
sorunu, enerji-çevre-yapılı çevre konularının varoluş 
süreci ve yapılı çevrelerin tasarım, yapım ve kullanım 
süreçlerinde karşı karşıya kalacağı yükümlülüklerin 
belirleneceği yasal mevzuatların geliştirilmesi hususları 
öncelikli gündem haline gelmiştir. 

7.1. Uluslararası Mevzuatlar ve Gelişim 
Süreci
Yaşanan ekonomik krizler ile artan sanayileşme ve yapı-
laşmanın beraberinde getirdiği iklim değişikliği mevcut 
enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması gereğini ortaya 
çıkarmış, aynı zamanda doğal dengenin korunmasına 
ve çevresel sorunlara dikkatleri çekmiştir. İklim değişimi 
ve çevresel sorunlar bağlamında atılan ilk önemli adım 
1992 yılında Rio de Janerio’da düzenlenen Birleşmiş 
Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya 
açılan ve süreç içerisinde 195 ülkenin taraf olmasıyla 
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çevresel sorunlar gibi birçok faktörün birbiriyle olan 
ilişkisi, siyasi, sosyal ve ekolojik açıdan ortak bir yol 
izlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla 2007 
yılında hedefler doğrultusunda oluşturulan Avrupa 
Ortak Enerji Politikası (An Energy Policy for Europe) 
ile; 2020 yılında, enerji kullanımının %20 azaltılması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının %20 
arttırılması ve sera gazı emisyonlarında %20 gerileme 
sağlanması hedeflenmiştir. “20-20-20” olarak anılan bu 
hedeflere ilave olarak ortak bir iç pazar oluşturulması 
ve korunması da yeni enerji politikasının bir parçası 
olmuş, ilgili hususlarda teşvik ve destekleri kapsayan 
bir program oluşturulmuştur (URL-2).

Avrupa Komisyonu, Birliğin enerji politikasını yeni bir 
“Avrupa Enerji Birliği”ne dönüştürmek amacı ile 25 
Şubat 2015 tarihinde “İleriye Dönük İklim Değişikliği 
Politikası İle Dirençli Bir Enerji Birliği İçin Çerçeve Strateji” 
belgesini yayımlamıştır. Enerji Birliği Çerçeve Stratejisi 
olarak anılan belgede enerji güvenliği, sürdürülebilir-
lik ve rekabetçiliği artırmak üzere tasarlanan, birbirini 
tamamlayan ve birbirleriyle yakından ilişkili olan beş 
öncelik sıralanmıştır (URL-3):
• Enerji arzı güvenliğinin sağlanması, 
• Tam bütünleşmiş ortak Avrupa enerji pazarının 

oluşturulması,
• Enerji talebini azaltmaya katkı için enerji verimliliğinin 

arttırılması,
• Ekonominin karbonsuzlaştırılması,
• Araştırma, yenilikçilik ve rekabetçilik.

İklim konusunda imzalanan en kapsamlı anlaşma, 2015 
yılında Paris’te gerçekleştirilen 2. Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansı’nda alınan karar gereği hazırlanan ve 
2016’da imzaya açılan Paris Anlaşması’dır. İklim Değişikliği 
Anlaşması olarak ta bilinen anlaşmanın hedefleri insan 
sağlığının korunması, küresel ısınmadaki yükselmenin 
2°C’nin altında tutulması ve sera gazı emisyonlarının 
kısıtlanması olarak belirlenmiştir. Paris Anlaşması, Kyoto 
Protokolünü kapsayan ve çevre sorunları hakkında en 
fazla katılımın sağlandığı uygulamadır. 
Enerji alanında en büyük pazara sahip olan Avrupa 
Birliği (AB)’nin Enerji Politikası bu alanda son derece 
etkili ve önemlidir. Bu bağlamda ihtiyaçlar dikkate 
alınarak AB Komisyonu tarafından Yeşil Kitaplar (Green 

evrensel bir boyuta ulaşan BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on 
Climate Change)’dir. Sözleşme, taraf ülkeleri sera gazı 
salımlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji üzerinde 
iş birliği yapmaya ve sera gazı etkisini azaltan göl, ok-
yanus vb. kaynakları korumaya teşvik etmektedir. Bu 
amaçla ülkelerin öncelikleri ve özel koşulları gözetile-
rek, ülkelere “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” 
yüklemiştir (URL-1). 

1994 yılında 51 devlet ve Avrupa Toplulukları tarafın-
dan Lizbon’da imzalanan ve 1998’de yürürlüğe giren 
Enerji Şartı Anlaşması (Energy Charter Treaty), enerji 
sektöründe uluslararası iş birliğini destekleyen çok 
taraflı ilk belge olarak uluslararası hukukta önemli bir 
yere sahip olmuştur. Enerji arzı güvenliğinin arttırılması, 
enerji üretimi, çevirimi, taşınması, depolanması, dağıtımı, 
iletimi ve kullanımındaki verimliliğin en yüksek seviyeye 
ulaştırılması, güvenliğin güçlendirilmesi, çevre sorun-
larının en aza indirilmesi anlaşmanın temel hedeflerini 
oluşturmaktadır. Beraberinde imzalanan Enerji Şartı 
Verimliliği ve İlgili Çevresel Boyut Protokolü ise enerji 
verimliliğinin arttırılması ve enerji kullanımının çevre 
üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi için üye 
devletlerin siyasi hedefler belirlemeleri öngörülmüştür 
(Baklavacı and Akıntürk, 2016).

Japonya’nın Kyoto kentinde 1997 yılında imzalanan ve 
iklim değişikliğinin ortaya çıkmasında sorumlulukları 
bulunan OECD üye ülkelerinin de kabul ettiği Kyoto 
Protokolü, enerji politikalarının çevresel boyutunun 
gelişiminde son derece önemli bir adımdır. Protokolü 
imzalayan ülkeler küresel ısınma ve iklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarını den-
gelemeyi ve iklim sisteminin değişimi üzerinde etkili 
olan insan hareketlerini önlemeyi taahhüt etmişlerdir.

Sonraki süreçlerde enerji sektöründe yaşanan arz 
güvenliği, rekabet, otak pazar oluşturulamaması ve 
enerji kaynaklarının tükenebilirliği gibi sorunlara karşı 
AB 2007 yılı itibariyle ciddi kararlar alma yoluna gitmiştir. 
AB ülkelerinde enerji tüketimiyle bağlantılı olarak ar-
tan dışa bağımlılık, buna rağmen kaynak kullanımının 
hızla artması, enerji kaynaklarına ulaşmak için yapılan 
yatırımların maliyetinin fazlalığı, iklim değişikliği ve 
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Energy)’ başlığıyla yayımlanmış ve ekonomik, sosyal 
ve çevresel duyarlılıklara dair hedeflere ulaşabilmek 
amacıyla ortak bir politika oluşturma zorunluluğu 
yeniden vurgulanmış, yasal düzeyde adımlar atmanın 
zorunluluğu bir kez daha ifade edilmiştir. 2020 yılında 
enerji arzında yenilenebilir kaynak payının %20 olması 
hedefinin belirlendiği ‘Beyaz Kitap: Avrupa için Enerji 
Politikası (White Paper: An Energy Policy for Europe)’
başlıklı Beyaz Kitap ise 2007’de yayımlanmış ve AB 
Komisyonunun ‘Yenilenebilir Enerji Yol Haritası: 21. 
Yüzyılda Sürdürülebilir Bir Gelecek için Yenilenebilir 
Enerji’ raporunu tariflemiştir. Raporda, AB’nin enerji 
güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması, küresel 
ısınmaya yol açan sera gazı salınım seviyelerinin dü-
şürülmesi, yenilenebilir kaynakların alternatif yollarla 
kullanımına imkan sağlanması (bina ısıtma sistemin-
de biyogaz kullanımı veya binalarda rüzgar enerjisi 
kullanımı) amaçlarına yönelik hedefler belirlenmiştir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının günlük kullanımda 
yaygınlaştırılması ile sera gazı salınımının azaltılmasının 
hedeflendiği bir ortamda diğer sektörlerde olduğu 
gibi yapı sektöründe de enerji etkinliğinin ve çevre 
duyarlılığın arttırılmasına yönelik zorlayıcı, destekleyici 
ve teşvik edici düzenlemeler getirilmiştir (URL-5, URL-6).

Birlik düzeyinde oluşturulan ortak politikaların ve mev-
zuatların hayata geçirilmesinde kullanılmak üzere ise 
tüzükler ve direktifler gibi araçlar kullanılmıştır. Bağlayıcı 
niteliği olan bu araçların üye devletler tarafından kendi 
yasal çerçevelerine aktarılması ise zorunlu tutulmuştur. 
Bu bağlamda yapılı çevreleri etkileyen ve AB tarafından 
hazırlanan ilk direktif 89/106/EEC sayılı ‘Yapı Malzemeleri 
Direktifi (Council Directive 89/106/EEC – Construction 
Products Directive)’dir. Tüm yapı işlerinde kullanılmak 
üzere üretilen yapı malzemelerinden beklenen uygun-
luk değerlendirme prosedürlerini, piyasa gözetimini 
ve denetimini kapsayan usul ve esasların belirlendiği 
direktife göre yapı malzemelerinin değerlendirme 
ölçütleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (URL-6):
• Mekanik dayanım ve stabilite, 
• Yangın durumunda emniyet, 
• Hijyen, sağlık ve çevre,
• Kullanım emniyeti,
• Gürültüye karşı koruma,
• Enerji tasarrufu ve ısıl kapasite.

Paper) ve Beyaz Kitaplar (White Paper) hazırlanmıştır. 
Yeşil kitaplar belirli konuda bir öneri sunarak Avrupa 
ölçeğinde bir tartışma ve danışma sürecini başlatmayı, 
beyaz kitaplar ise yine belirli bir konuda Birlik eylemine 
yönelik somut önerileri ortaya koymayı amaçlamakta-
dır. İlk olarak 1980’lerin sonuna doğru ülkeler arasında 
parçalanmış mevcut piyasaların bütüleştirilmesi gereği 
ve mevcut enerji stoğunun çevreye zarar vermeden 
nasıl yönlendirilebileceği hususunda başlayan tar-
tışmalar bağlamında 1995 yılında AB enerji iç pazarı 
için genel ilkeleri ve hedefleri ortaya koyan ‘Beyaz 
Kitap: Avrupa Birliği İçin Bir Enerji Politikası (White 
Paper: An Energy Policy for Europe)’ başlıklı Beyaz 
Kitap yayımlanmıştır (Candan, 2004). 1996 yılında 
ise AB Komisyonu tarafından hazırlanan ‘Yeşil Kitap: 
Gelecek için Enerji: Yenilenebilir Enerji Kaynakları için 
Topluluk Stratejisi (Green Paper: Energy for the Future: 
Renewable Sources of Energy for a Community Stra-
tegy)’ başlıklı Yeşil Kitap yayımlanmış ve bu kitapta 
yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları üzerinde 
durulmuştur. Söz konusu Yeşil Kitap’ta yenilenebilir 
enerjinin AB’nin enerji ithalatına olan bağımlılığını 
azaltacağı, bölgesel kalkınma ve istihdam sorunları 
üzerinde olumlu etki yaratacağı vurgulanmıştır (URL-4).

Kasım 2001’de yayımlanan ikinci yeşil kitabın başlığı 
‘Yeşil Kitap: Enerji Arz Güvenliğine Yönelik Avrupa 
Stratejisi (Green Paper: Towards a Europan Strategy 
for the Security of Energy Supply)’ olarak belirlenmiş ve 
Birliğin enerji arzında dışa bağımlılığın %70 oranında 
artacağı öngörülerek enerjiyle alakalı doğabilecek 
risklere karşı ortak bir stratejinin en kısa zamanda 
geliştirilmesi mecburiyeti tartışmaya açılmıştır (Tür-
keş and Kılıç, 2004). Aralık 2005’te ise ‘Yeşil Kitap: 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üreti-
minin Desteklenmesi (Green Paper: The Support of 
Electricty from Renewable Energy Sources)’ başlıklı 
üçüncü Yeşil Kitap yayımlanmıştır. Böylece ikinci Ye-
şil Kitap’ın hedefleri bağlamında yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve ilili 
mevzuatların Birlik düzeyinde uyumlaştırılması gereği 
önerilmiştir. Hazırlanan son Yeşil Kitap 2006 yılında 
‘Yeşil Kitap: Sürdürülebilir, Rekabetçi ve Güvenilir 
Enerji için Avrupa Stratejisi (Green Paper: A European 
Strategy for Sustainable, Competitive and Secure 
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düzeyi sağlanarak enerji verimliliğinin artırılması için 
karşılaştırmalı bir metodolojinin kullanılması öngörülmüş 
ve ilk kez sıfır enerjili bina hedefi ortaya konulmuştur. 

Uluslararası mevzuatların gelişim süreci kronolojik 
sıralama ile Şekil 7.1.’de gösterilmiştir.

7.2. Mevzuatların Yapılı Çevreler 
Üzerindeki Etkileri
Yapılı çevreler ile doğal çevre arasındaki etkileşimden 
doğan küresel ısınma ve iklim değişimi, karbon salınımı-
nın artması, sera gazı etkisi gibi küresel sorunlar enerji 
verimliliği odaklı tasarım ve yapım süreçlerini zorunlu 
kılmıştır ve bu hususlarla ilgili sınırları ve hedefleri ortaya 
koyan mevzuatların getirdiği yükümlülükler kapsamında 
veri sağlamak ve ilgili hesap yöntemlerini geliştirmek 
amacıyla AB tarafından Avrupa Sertifika Komisyonu 
(The European Committee for Standardization – CEN) 
yetkilendirilmiştir. Üye devletlerde ise bununla ilgili tek-
nik komiteler kurulmuştur. Böylece enerji verimiliğinin 
yapı sektöründeki payının önemli boyutlara ulaşması 
nedeniyle zorunlu kılınan yükümlülükler bağlamında 
her devletin kendi uyumlaştırılmış yasal düzenlemeleri 
ile yapılı çevreden kaynaklanan sorunları kontrol altına 
alabilmesi hedeflenmiştir.

Dış hava koşullarını dikkate alarak kullanıcı konforu 
açsından gerekli iç ortam koşullarını sağlamayı ve 
binalarda maliyet etkinliği odaklı enerji verimliliğini 

Sonrasında sırasıyla 1992 yılında ‘Sıcak Su Kazanları 
Direktifi (92/42/EEC)’, ‘Elektrikli Ev Aletlerinin Enerji ve 
Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart 
Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Direktif 
(92/75/EEC)’ ve 1993 yılında ‘SAVE Direktifi - Enerji 
Verimliliğinin Artırılması Sureti ile CO2 Emisyonlarının 
Sınırlandırılmasına Dair Direktif (93/76/EEC)’ yayımlan-
mıştır. Save Direktifi üye devletlerin uygulayacağı enerji 
verimliliği programlarıyla karbondioksit emisyonlarının 
sınırlandırılmasını ve bu devletlerdeki konut ve işyer-
lerinde ısı kontrol ve payölçer sistemlerinin kullanım 
zorunluluğu ile enerji tasarrufu sağlanarak sera gazının 
salınımını azaltmayı hedeflemiştir. 

Bu direktiflerin devamı niteliğinde olan ve yapılı çevre-
ler üzerinde önemli bir etkisi bulunan ‘Binaların Enerji 
Performansı Direktifi (2002/91/EC) – EPBD’ ise 2002 
yılında kabul edilmiş, 2010 yılında ise güncel koşullar 
ve teknolojiye uygun hale getirilerek yenilenmiştir. 
Binalarda enerji performansını belirleyecek yöntemleri 
ortaya koyan direktif, binaların ısıl ve hava sızdırmazlık 
özelliklerinin, doğal havalandırma olanaklarının, ısıtma 
ve soğutma ekipmanlarının, yalıtım ve ısı köprüsü özel-
liklerinin, aydınlatma ve iç ortam koşullarının tanımlan-
masını zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda binalarda enerji 
sertifikası uygulamasını getirmiştir. 2010 yılı yenilenmiş 
haliyle ise ‘Binaların Enerji Performansı Direktifi (Energy 
Performance Building Directive –2010/31/EU – EPBD-Re-
cast)’ kapsamlı hedefler getirilmiş, optimum maliyet 

Şekil 7.1. Uluslararası Mevzuatların Gelişim Süreci
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iyileştirmeler yapılmış, şartlar zorlayıcı hale getirilmiş ve 
devletlerin belirli periyotlarla komisyona sunacakları 
raporlar sayesinde uyum sürecindeki takibi garanti 
altına alınmıştır. EPBD-Recast’ın getirdiği yeniliklerden 
bazıları aşağıdaki gibidir:
• Komisyon minimum enerji performansı için “kar-

şılaştırmalı bir sistem modeli” oluşturmalıdır. Üye 
ülkeler bu modeli bölgesel koşullara göre belirlemiş 
oldukları minimum enerji performansı şartları ile 
karşılaştırmalı olarak kullanmalıdır.

• Üye ülkeler “neredeyse sıfır enerjili binalar (NSEB)”ın 
sayısını artırmak için eylem planları oluşturmalı ve 
bu planları düzenli olarak Komisyona rapor olarak 
sunmalıdır.

Böylece binalarda enerji verimliliğinin arttırılması hedefi 
“maliyet optimum enerji verimliliği” ve “neredeyse sıfır 
enerji bina (nearly zero energy building-nZB) kavram-
larıyla ileriye götürülmüştür. 

Direktifin 6. Maddesinde yeni binalar, 7. Maddesinde 
ise mevcut binalar ile ilgili alınması gereken önlemler 
belirtilmiştir. Yeni binalar için enerji performans ge-
reklilikleri sağlanırken yenilenebilir kaynaklardan elde 
edilen enerji sistemleri, kojenerasyon, kısmen ya da 
tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan 
enerjiye dayalı bölge veya blok ısıtması ve soğutması 
ve ısı pompası gibi verimliliği yüksek alternatif enerji 
tekniklerinin tasarım aşamasında bütünleşik olarak dü-
şünülmesi zorunlu hale getirilmiştir. Mevcut binalarda 
ise büyük bir yenileme geçirmeleri durumunda binanın 
veya yenilenen kısmının enerji performansının direk-
tifte belirtilen minimum enerji performansı şartlarını 
sağlaması gerektiği ifade edilmiştir.

BEPD yükümlülükleri gereği beklenen minimum enerji 
performans kıstaslarının en uygun maliyet düzeyini 
sağlayacak tedbirlerin alınması ve karşılaştırmalı he-
saplama metodolojisinin uygulanması hususuyla ilgili 
oluşturulan çerçeve ve her devletin kendi koşulları 
dikkate alınarak hazırlanması zorunlu tutulan yöntemin 
esasları aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 
• Referans binaların belirlenmesi,
• Enerji verimliliği tedbirlerinin belirlenmesi,

gerçekleştirmeyi esas alan EPBD’nin yürürlüğe girmesi 
ile binalarda enerji performansını etkileyen aşağıdaki 
hedefler yapılı çevrelerin tasarım ve yapımında zorunlu 
hale gelmiştir (URL-5):
• Binaların enerji performansını hesaplamaya yönelik 

ortak bir hesaplama yönteminin çerçevesini oluştur-
mak, 

• Yeni binalar için uygulanacak minimum enerji per-
formans şartlarını belirlenmek,

• Mevcut binalarda enerji performansını etkileyecek 
değişiklikler yapılması durumunda uygulanacak 
enerji performans gereklerini belirlenmek,

• Enerji performansı sertifikası hazırlamak,
• Binalarda kullanılan sıcak su kazanlarının ve iklim-

lendirme sistemlerinin düzenli denetimini yapmak.

AB devletlerinde genel geçerliliği olabilecek şekilde 
hazırlanacak olan hesaplama metodolojisinin bölge-
sel koşulların farklılığı nedeniyle devletler tarafından 
uyumlaştırılması öngörülmüştür. Bu bağlamda hesap-
lama metodolojisinin genel çerçevesi aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir (URL-6):
• Binanın ısıl özellikleri ile hava sızdırmazlığı (kabuk - iç 

bölümler)
• Isıtma tesisatı ve sıcak su sistemi ile bu tesisat ve 

sistemlerin yalıtım özellikleri
• İklimlendirme tesisatı
• Havalandırma
• Aydınlatma tesisatı (özellikle konut dışı binalarda)
• Dış mekan iklim koşulları dikkate alınacak şekilde, 

binanın konumu ve yönelimi
• Pasif güneş sistemleri ve güneşten korunma
• Doğal havalandırma
• İç mekan iklim koşulları 

Bunlarla birlikte aktif güneş sistemleri ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı ısıtma ve elektrik sistemlerinin, 
kombine ısı ve güç sistemiyle sağlanan elektriğin, mahalle 
veya blok ölçeğinde ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
ve doğal aydınlatma olanaklarının sağlayacağı etkilerin 
de hesaplamalarda dikkate alınması istenmiştir. 

2010 yılındaki revize edilmiş hali ile EPBD-Recast, bina-
ların enerji gereklilikleri hususundaki konu başlıklarına 
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profesyonellerin ve bina otoritelerinin ihtiyaçlarına 
yönelik çalışmalar yapmaktadır.

• Enerji Verimli Binalar Derneği (E2BA, Energy Efficient 
Buildings Association)(2008): Enerji verimli binalar ve 
bölgeler için Avrupa çapında bir araştırma programı 
niteliği taşıyan Enerji Verimli Bina Avrupa Girişimi 
(E2B EI, Energy Efficient Building European Initiative)’i 
kurmuştur ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Direktiflerin getirdiği yükümlülükler kapsamında binaların 
bulunduğu iklim bölgesi, binaların fiziksel özellikleri, konu-
mu, yönlenmesi, saydam ve opak bileşenlerinde kullanılan 
malzemelerin cinsi ve kalınlıklarına göre ısıl kapasiteleri, ısı 
köprüleri, yenilenebilir enerji kaynak kullanımı, aydınlatma 
elemanları gibi birçok detayın önem kazanmasının yanı 
sıra kullanılan malzemelerin tercihinde ve anılan detay-
ların uygulamalarında EN, ISO gibi norm ve standartlara 
uygunluk da aranmaktadır. Bu bağlamda bina yapım 
süreci içerisinde etkili olan ısıl performans, enerji ihtiyacı 
ve kullanımı, iç ortam konfor koşulları ve iklim şartları, 
bina otomasyon ve kontrol sitemleri, sürdürülebilirlik ve 
çevre konularına ilişkin bir dizi standart geliştirilmiştir. Bu 
standartlar makro ve mikro iklim etkileri ile yönlenme ve 
binalar arası ilişkiler açısından yerleşim kararlarını, bina 
formunun belirlenmesini, yapı kabuğu tasarımını, binayla 
bütünleşik mekanik sistemlerin tasarımını ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımını etkilemekte ve yönlendir-
mektedirler. Enerji etkin yapı tasarım parametrelerinde 
kullanılacak verilere bu standartlardan erişilebilmektedir.

7.3. Bina Sertifika/Belgelendirme 
Sistemleri
Günümüzde binaların sertifikalandırılmasında kullanı-
lan ulusal ve uluslararası pek çok sertifikasyon sistemi 
bulunmaktadır. Bu sistemlerin değerlendirme ölçütleri, 
devletlerin özellikleri, yasal mevzuatları ve standartları 
kapsamında oluşturuldukları için herhangi bir sertifikas-
yon sisteminin bir başka devlete uyarlanmasında yerel 
koşullardan dolayı bazı zorluklarla karşılaşılabilmektedir. 
Bu nedenle her devletin kendi yerel özellikleri, mevzuat-
ları ve standartları bağlamında ulusal sertifikasyonunun 
oluşturulması hususu önemlidir. Dünyada kullanılan 
bina sertifika sistemlerinin ayrıntılı listesi Tablo 7.1’de 
verilmiştir. 

• Referans binalara uygulanacak enerji verimliliği 
tedbirlerinin sonucunda binalarda tüketilen birincil 
enerji miktarının hesaplanması,

• Referans binalar için enerji verimliliği tedbirlerinin 
maliyetlerinin hesaplanması,

• Maliyet analizleri için duyarlılık analizlerinin yapılması,
• Her bir referans bina için enerji performans gereksi-

nimlerinin optimum maliyet düzeyinin belirlenmesi.

Binaların enerji performansı ihtiyacı ve maliyet analizle-
rinin entegre edilmesi ile karşılaştırmalı olarak optimum 
düzeylerin belirlenmesini hedefleyen bu yöntem, aynı 
zamanda binalarda yaklaşık sıfır enerji düzeyinin be-
lirlenmesine yönelik çalışmalara öncülük etmektedir. 
Direktifin 9. Maddesinde nerdeyse sıfır enerjili binalara 
(NSEB) yer verilmiş, 31 Aralık 2020 tarihinden önce üye 
devletlerde yapılacak tüm yeni binalar için NSEB olarak 
inşa edilme zorunluluğu getirilmiş, kamu binaları için 
bu tarih 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir (URL-7). 

Ayrıca AB kapsamında, binaların düşük enerji kullanımı 
ve daha az karbon salınımını destekleyen ve AB enerji 
verimliliği koordinasyonu amacıyla faaliyet gösteren 
birçok kuruluş ve organizasyon bulunmaktadır. Bun-
lardan bazıları aşağıda listelenmiştir (Onaygil, Erkin, 
Acuner Meylani, and Aktağ, 2007):
• CECODHAS Housing Europe, Kamusal Kooperatif ve 

Sosyal Konut Avrupa Federasyonu (1988): “Sıfıra Yakın 
Enerjili Binalar Teşvik Girişimi” ile enerji verimliliği için 
çeşitli mimarlık eğitimi veren birimlerden faydalanmak 
amacıyla işbirliği projeleri düzenlemektedir.

• Binalarda Enerji Verimliliği için Avrupa Şirketler 
Topluluğu’nu (EuroACE) (1998): Enerji verimli ürünler 
üzerine çalışan Avrupa şirketlerinin bir araya geldiği 
topluluk sürdürülebilir enerji kullanımını artırmayı, 
karbon emisyonunun azaltılmasını ve ilgili alanda 
iş alanı sağlamayı hedeflemektedir.

• Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE, Building 
Performance Institute Europe): Avrupa’da bina per-
formanslarını iyileştirme ve tüketilen enerjinin neden 
olduğu CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı 
olmaktadır. 

• BUILD UP Rehber Kitap Binalarda Enerji Verimliliği 
Finansmanı: Binalarda enerji verimliliği çerçevesinde 



94 Yapılı Çevreler İçin Enerji Verimli Çözümler

Tablo 7.1 Bina sertifika sistemleri

SERTİFİKA ADI AÇILIMI ÜLKE YIL

BREEAM Yapı Araştırma Kurumu Çevre Değerlendirme Yöntemi (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method)

İngiltere 1990

BEPAC Çevresel Yapı Performans Değerlendirme Ölçütleri (Building Enviromental 
Performance Assessment Criteria)

Kanada 1993

HK-BEAM Hong Kong Çevresel Yapı Değerlendirme Yöntemi (The Hong Kong 
Building Enviromental Assessment Method)

Hong Kong 1996

LEED Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (Leadership in Energy and 
Environmental Design)

ABD 1998

EEWH Ekoloji, Enerji Korunumu, Atık Azaltımı ve Sağlık (Ecology, Energy Saving, 
Waste Reduction and Health)

Tayvan 1999

Green Globes Yeşil Küre Kanada 2000

GBCS Yeşil Bina Sertifika Sistemi (Green Building Certification System) Güney Kore 2002

Green Star Yeşil Yıldız Avustralya 2002

SBTool Sürdürülebilir Bina Aracı (Sustainable Building Tool) Çok Ortaklı 2002

Protocollo Itaca İtaca Protokolü İtalya 2003

Ecoprofile Çevresel Profil Norveç 2004

CASBEE Yapılı Çevre Verimliliği için Kapsamlı Değerlendirme Sistemi (Comprehensive 
Assessment System Built Environment Efficiency)

Japonya 2004

Green Mark Yeşil İşaret Singapur 2005

Israeli Green Building 
Standard

İsrail Yeşil Bina Standardı İsrail 2005

LiderA Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi (Sustainable Assessment System) Portekiz 2005

HQE Yüksek Çevre Kalitesi (Haute Qualite Environmentale) Fransa 2005

NABERS Ulusal Avustralya Yapılı Çevre Sınıflama Sistemi (National Australian Built 
Environment Rating System)

Avustralya 2005

3-Star 3 Yıldız Çin 2006

GRIHA Bütünleşik Yaşam Ortamı İçin Yeşil Değerlendirme (Green Rating for 
Integrated Habitat)

Hindistan 2006

PromisE PromisE Finlandiya 2006
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CEPAS Kapsamlı Çevresel Performans Değerlendirme Planı (Comprehensive 
Environmental Performance Assessment Scheme)

Hong Kong 2006

DGNB Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi (German Sustainable Building Council - 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Almanya 2008

AQUA AQUA Brezilya 2008

MINERGIE Daha YüksekYaşam Kalitesi, Daha Düşük Enerji Tüketimi (Higher Quality 
of Life, Lower Energy Consumption - Mehr Lebensqualitat, tiefer 
Energieverbrauch)

İsviçre 2008

GBI Malaysia Malezya Yeşil Bina İndeksi (Green Building Index Malaysia) Malezya 2009

BERDE Binalar için Ekolojik Duyarlılıkta Mükemmel Tasarım (Built for Ecologically 
Responsive Design Excellence)

Filipinler 2009

PBRS Pearl Bina Derecelendirme Sistemi (Pearl Building Rating System) Birleşik Arap 
Emirlikleri

2010

Environmental Status Çevresel Statü İsveç -

SBAT Sürdürülebilir Bina Değerlendirme Aracı (Sustainable Building Assessment 
Tool)

Güney Afrika -

Bu sertifika sistemlerinden dünyada genelinde en 
yaygın kullanılan ve Dünya Yeşil Bina Konseyine (World 
Green Building Council - WGBC) üye olan birçok ülke 
tarafından kabul edilenler ise BREEAM ve LEED sistem-
leridir. Bunların dışında en çok bilinen ve kullanımına 
rağbet edilen sistemler Green Star, SBTool, CASBEE ve 
DGNB’dir (Bulut, 2014).

Ölçütlere dayalı değerlendirme sistemlerinin ilki olan 
BREEAM sürdürülebilir binaların tasarımı, yapımı ve 
işletimi için bir uygulama standardı oluşturmuş ve bir 
binanın çevresel performansını kapsamlı ve yaygın 
olarak kabul görmüş ölçümler haline getirmiştir (URL-
8). BREEAM sertifika sistemine göre binaların çevresel 
performansları on farklı değerlendirme ölçütü kap-
samında 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 
Değerlendirme ölçütleri, değerlendirilecek binanın 
bulunduğu ülkenin veya coğrafyanın koşullarına göre 
farklı ağırlıklarda puanlandırılmaktadır. Söz konusu 
ölçütler ve her bir ölçüte ait puanların Avrupa’daki 
ağırlıkları Tablo 7.2’de verilmiştir (BREEAM Ticari Binalar 
2009 Değerlendirme Kılavuzu, 2013).

Tablo 7.2. BREEAM değerlendirme ölçütleri ve 
puanları
BREEAM DEĞERLENDİRME 
ÖLÇÜTLERİ

PUAN (%)

1 Yönetim 12

2 Sağlık ve refah 15

3 Enerji 19

4 Ulaşım 8

5 Malzemeler 12.5

6 Atık 7.5

7 Su 6

8 Arazi kullanımı ve ekoloji 10

9 Kirlilik 10

10 Yenilikçilik 10

Yapı sektörünün sürdürülebilirlik açısından kendisini 
geliştirmesi düşüncesiyle ortaya çıkan LEED sistemi, 
yapı sektöründe kullanılan malzeme ve yöntemlerin 
zamanla sürdürülebilirlik prensipleri gözetilerek değiş-
tirilmesini ve bunun getirisiyle doğaya en az düzeyde 
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çevresel performansları dokuz farklı değerlendirme 
ölçütü kapsamında 100 puan üzerinden değerlendi-
rilmektedir. Söz konusu ölçütlere ve her bir ölçüte ait 
puanlara Tablo 7.4’te yer verilmiştir.

Tablo 7.4. Green Star değerlendirme ölçütleri ve 
puanları (Köteşli, 2013)

GREENSTAR DEĞERLENDİRME 
ÖLÇÜTLERİ

PUAN (%)

1 Yönetim 7

2 Yapı içi çevre kalitesi 18

3 Enerji 18

4 Ulaşım 10

5 Su 11

6 Malzemeler 18

7 Arazi kullanımı ve ekoloji 6

8 Salımlar 9

9 Yenilikçilik 3

1998 yılında 14 ülkenin katılımıyla ‘Natural Resources 
Canada’ öncülüğünde temelleri atılan GBtool, 2002 
yılında IISBEE (International Initative for a Sustainable 
Built Environment) kontrolüne girerek SBtool adını 
almış ve bugün 21 ülke ortaklığında yürütülen çok 
uluslu bir değerlendirme yöntemi haline gelmiştir 
(Odaman Kaya, 2012). Binaların ve projelerin sürdürü-
lebilir performansını değerlendirmek için oluşturulan 
genel bir çerçeve niteliğindeki SBTool sertifika sistemi, 
belirli bölgelerin ve alanların çevresel etkenlerini göz 
önüne almaktadır. Sistemde gerekli bilgilerin veril-
mesi şartıyla değerlendirme ölçütlerinde çıkartma 
ya da belli ağırlıklarda azaltma yapılabilmektedir. 
Ağırlıklandırmalar belirli bir seviyeye kadar ve yetkili 
üçüncü şahıslar tarafından kısmen değiştirilebilecek 
ve yerel ölçütlere göre düzenlenebilmeye açık olacak 
şekilde oluşturulmuştur (Nils, 2011). SBTool sertifika 
sistemine göre binaların çevresel performansları 
yedi farklı değerlendirme ölçütü kapsamında 100 
puan üzerinden değerlendirilmektedir. Söz konusu 
ölçütler ve her bir ölçüte ait puanlar Tablo 7.5’te 
verilmiştir (Nils, 2007).

zarar veren binaların inşa edilmesini sağlamayı amaç-
lamaktadır. LEED sertifikası, bina tasarımlarında işletim 
maliyetlerini düşürmek ve yapının değerini artırmak, 
atıkların depo alanlarına gönderimini azaltmak, enerji 
ve su tasarrufu sağlamak, kullanıcılar için sağlıklı ve 
güvenli olmak, zararlı sera gazı salımlarını azaltmak, 
vergi iadeleri, imar hakkı ve diğer teşvikleri sağlamak, 
çevresel yönetim ve sosyal sorumluluk da kullanıcı-
lara bağlılığı kanıtlamak gibi faydalar sağlamaktadır 
(Cevahir, 2010).

Sistemde binaların çevresel performansları sekiz farklı 
değerlendirme ölçütü kapsamında değerlendirilmektedir. 
Sistemin her bir ölçütünün belirli bir puanı bulunmak-
tadır. Ölçütler için sistem kapsamı altında bulunan her 
bir yapı türüne göre ayrı bir puanlama oluşturulmuştur. 
LEED-Yeni Yapı için oluşturulan değerlendirme ölçütleri 
ve puanları Tablo 7.3’te verilmiştir (URL-9).

Tablo 7.3. LEED-Yeni Yapı değerlendirme ölçütleri 
ve puanları

LEED DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN (%)

1 Konum ve ulaşım 16

2 Sürdürülebilir araziler 10

3 Su verimliliği 11

4 Enerji ve atmosfer 33

5 Malzeme ve kaynaklar 14

6 Yapı içi çevre kalitesi 16

7 Tasarımda yenilikçilik 6

8 Bölgesel öncelik 4

BREEAM ve LEED sertifikalarının aksine ulusal ölçekte 
bir çevresel değerlendirme sistemi olan GREENSTAR 
Avustralya’da yeşil binaların avantajları ile ilgili ortak 
bir dilin oluşturularak toplumsal bilincin arttırılması 
ve çevresel alanda liderlik yapanların tanınmasını 
sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bütünleşik tasarımın 
teşvik edilerek binanın yaşam döngüsü analizi sonu-
cu ortaya çıkan etkilerinin belirlenmesi de sistemin 
amaçları arasında bulunmaktadır. Avustralya’daki 
ticari binaların %11’i Green Star sertifikasına sahiptir 
(URL-10). Green Star sertifika sistemine göre binaların 
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bir sistemdir (URL-13). Uluslararası düzeyde uygula-
nabilir bir sistem olan DGNB’de binalar tüm yaşam 
döngüsü boyunca değerlendirilmektedir. Esnek 
yapısı ile binaların farklı türlerine uygulanabilmesine 
ve ülkeye özgü ölçütlerin oluşturulmasına imkan 
sağlayan sistem, ekolojik olduğu kadar ekonomik, 
sosyo-kültürel ve işlevsel konuları da değerlendir-
mektedir (URL-14). DGNB sertifika sistemine göre 
binaların çevresel performansları altı farklı değerlen-
dirme ölçütü kapsamında yüzdelik puan üzerinden 
değerlendirilmektedir. Hesaplamalar altı ölçüt için 
oluşturulan bir değerlendirme kombinasyonu yardı-
mıyla yapılmaktadır. Genel proje için ilk beş ölçütün 
toplam yüzdelik puan ağırlığına ve ayrıca konumun 
niteliği ölçütüne dayalı bir hesaplama yapılmaktadır. 
Söz konusu değerlendirme ölçütleri ve her bir ölçüte 
ait yüzdelik puanlar Tablo 7.7’de verilmiştir (URL-15). 

Tablo 7.7.DGNB değerlendirme ölçütleri ve puanları
DGNB 
DEĞERLENDİRME 
ÖLÇÜTLERİ

Binalar için 
PUAN (%)

Kentsel 
Bölgeler için 

PUAN (%)
1 Ekolojik nitelik %22.5 %22.5

2 Ekonomik nitelik %22.5 %22.5

3 Sosyo-kültürel ve 
işlevsel nitelik

%22.5 %22.5

4 Teknik nitelik %22.5 %22.5

5 Sürecin niteliği %10 %10

6 Konumun niteliği %100 %100

Sanayi devrimi ile başlayan ve hızla gelişen süreçlerin 
sonucu oluşan çevresel problemlerin yarattığı dünyanın 
geleceğine dair endişeler ve “enerjiye sahip olan her 
şeye sahip olur” mantığı ile ihtiyaç duyulan enerjinin 
kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan tedarik 
edilmesi ve kaynakların çeşitlendirilmesi önem kazan-
maya başlamıştır. Öte yandan hızla artan nüfusun ve 
değişen yaşam kültürünün gereksinimlerini karşılamayı 
hedeflerken neredeyse rastgele oluşan yapılı çevreler 
her geçen gün maruz kaldığı farklı etkiler ve dinamikler 
nedeniyle plansız ve niteliksiz olarak gelişmeye devam 
etmiş, hatta bu durum dünyanın geleceğini tehdit 
eden boyutlara ulaşmıştır. Tasarım, yapım, kullanım, 

Tablo 7.5. SBTool değerlendirme ölçütleri ve 
puanları 
SBTool DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN (%)
1 Arazi seçimi, proje planlaması ve 

gelişimi
8

2 Enerji ve kaynak tüketimi 22

3 Çevresel yükler 26

4 Yapı içi çevre kalitesi 22

5 Hizmet kalitesi 15

6 Sosyal ve ekonomik yönler 5

7 Kültürel ve algısal yönler 2

Bir diğer sertifika sistemi Japonya Yeşil Bina Konseyi 
(Japan Green Building Council – JaGBC) ve Japonya 
Sürdürülebilir Bina Konsorsiyumu tarafından 2004 yılında 
yayımlanan CASBEE (Binalarda Çevresel Verimlilik için 
Kapsamlı Değerlendirme Sistemi - The Comprehensive 
Assessment System for Building Environmental Effi-
ciency)’dir (URL-11). Uygulama yöntemi ve belgeleme 
sistemi açısından son derece karmaşık bir yapıya sahip 
olan CASBEE sertifika sisteminin dilinin Japonca olması 
ve sadece kendi bölgesini dikkate alması nedeniyle 
farklı ülkelerin kullanımı için uygun değildir. Sistemin 
değerlendirme ölçütleri Tablo 7.6’da verilmiştir, ancak 
ölçütlere ilişkin puanlama bilgilerine ulaşılamamıştır 
(Köteşli, 2013). 

Tablo 7.6. CASBEE değerlendirme ölçütleri ve 
puanları (URL-12)

CASBEE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
İnşaat Çevre Kalitesi (Q) Çevresel Yükler (L)

Q1 Yapı içi çevre LR1 Enerji 

Q2 Hizmet kalitesi LR2 Kaynak ve malzeme

Q3 Bölgedeki yapı dışı 
çevre

LR3 Arsa dışı çevre

DGNB (Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi Sistemi 
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
e.V) kalite öncelikli olarak binaların planlaması ve 
değerlendirilmesinde kullanılmak üzere 2008 yılında, 
Alman Yeşil Bina Konseyi ve Ulaşım, İnşaat ve Kentsel 
İlişkiler Birleşmiş Bakanlığı ortaklığında oluşturulmuş 
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yıkım ve/veya geri dönüşüm aşamaları boyunca CO2 

emisyon oranındaki artış, çevresel etkiler ve enerji 
kaynaklarının tüketimi hususlarında önemli bir paya 
sahip olan yapılı çevreler ise özellikleri ve içerikleri 
itibariyle doğaya karşı duran ve onu tahrip eden 
gelişimleriyle özellikle enerji verimliliği bağlamında 
zayıf kalmıştır (Beyhan, 2018). Bu çerçevede ekosisteme 
verilen zararlar ve yaşanan enerji krizleriyle gündeme 
gelen enerji arzı, tedariki ve devamlılığının sağlanması 
konularında yaşanan problemler dünya devletlerinin 
dikkatini çekmiş ve yapı sektörünü fazlasıyla etkileyen 
önlemlere ihtiyaç olduğu ortak kararına varılmıştır. İlgili 
önlemleri almaya yönelik çözümlere ulaşabilmek için 
ise uluslararası ortak hedefler belirlenmiş ve bağlayıcı 
olan mevzuatların üretim süreci başlamıştır. 

Yapılı çevre içerisinde kullanıcı sağlığı ve konforuna 
dair gerekliliklerin yanı sıra enerji korunumu, yapıların 
karbon ayak izleri dahil olumsuz tüm çevresel etkilerin 
azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
kapsamlı yasal düzenlemeler geliştirilmiş, ölçütlerin 
ve sınırların ortaya konulduğu standartlar ve rehber 
dokümanlar hazırlanmıştır. İhtiyaçlar çerçevesinde ya-
şanan bu gelişmeler ile zaman içerisinde devletlerarası 
anlaşmalar, birleşmeler ve değişen duyarlılıklar gerçek-
leşmiştir. Enerji ve kaynak ihtiyacı açısından bağımlılığın 
giderek artması, enerji kaynaklarına sahiplik açısından 
değerlendirildiğinde dünyanın en büyük enerji alıcısı 
durumunda olan AB enerji ve çevre politikalarının 
oluşturulmasında en önemli rolü üstlenmiş ve öncü 
olmuştur. Çevre ve enerji stratejilerinin geliştirilmesi 
bağlamında “sürdürülebilir kalkınma” kavramını orta-
ya konmuş, 1987’ de Brundland Raporu ile başlayan 
süreçte, küresel ısınma ve iklim değişikliği hususunda 
mücadele çok uluslu katılımla 1997’de imzalanan Kyoto 
Protokolü sayesinde başlamış ve “20-20-20” hedefleri 
olarak ifade edilen eylem planının hazırlanması ile ivme 
kazanmıştır. Gelinen noktada “neredeyse sıfır enerjili 
bina” anlayışı benimsenmeye başlamış, hatta “sıfır 
enerjili binalar” ile “pozitif enerjili binalar” gündem-
deki yerlerini alarak uygulamalarda gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. Özellikle sıfır enerji düzeyinin sağlanması 
ve fosil yakıt kullanımının sınırlandırılarak yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ayrı bir 
öneme sahip olmuştur. 
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SONUÇLAR
Gazi Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen 
KA2 Stratejik Ortaklıklar AB Projesi kapsamında, 
geleceğin teminatı olan gençlerin “Enerji-Enerji So-
runları-Enerji Etkin Yapılı Çevreler” konularında bilgi 
düzeylerinin artırılması ve küresel bir sorun haline 
dönüşen enerji ve yapılı çevreler ilişkisine dair bilinç 
seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. İlgili amaç 
bağlamında tüm eğitim etkinliklerine, aktivitelere ve 
görsel sunum çalışmalarına (üçüncü ve dördüncü 
fikri çıktılara) temel kaynak olarak ikinci fikri çıktı 
mahiyetinde bu kitap hazırlanmıştır. 

Kitabın içeriği oluşturulurken, işlevsel gereklilikler, 
fiziksel ihtiyaçlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde 
tasarlanan/inşa edilen yapılı çevrelerin, enerji so-
runları, çevresel etkileri ve sürdürülebilir yaklaşım-
ları hususlarında kavramsal ve teknik bilgilere yer 
verilmesine dikkat edilmiştir. Bu bağlamda, yapılı 
çevrelerin kullanıcısı ya da karar vericisi olacak gelecek 
nesillerin bilinçlenmesi hedeflenmiştir. Hazırlanan 
kitap konuları eğitim modüllerine dönüştürülmüş ve 
uzaktan erişilebilir bir eğitim süreci kurgulanmıştır. 
Görsel ve sesli sunum teknikleri ile hazırlanan eğitim 
modülleri konu anlatımlarını ve sonrasında da genç-
lerin kendilerini sınayabilecekleri sınav ortamlarını 
kapsamaktadır. Eğitim modülleri proje sürecinde 
hazırlanacak olan projenin resmi web sitesinde 
“e-lerning” olarak yayımlanacaktır. 

İkinci fikri çıktıya erişerek eğitim sürecini tamamla-
yacak olan gençlerin sürdürülebilirlik, iklim değişimi, 
ekoloji, sera etkisi, küresel ısınma, karbon ayak izi, 
çevresel etkiler, enerji etkin yapılı çevreler, 3R kav-
ramı, yenilenebilir enerji, sıfır enerjili binalar, bina 
sertifikasyon sistemleri ve ilgili mevzuatlar husus-
larında bilgilenerek, gelecekte içinde yaşayacakları 
yapılı çevreleri daha bilinçli olarak sorgulamaları, 
beklentilerini yüksek tutmaları, konuya ilgilerinin 
artmasıyla birlikte çözüm yaklaşımlarının bir parçası 
olarak davranış geliştirmeleri beklenmektedir. 
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Projenin ilerleyen aşamalarında hazırlanacak aktivite 
kartlarının (üçüncü fikri çıktı) ve vidoların konuları ve 
içerikleri de bu fikri çıktı kapsamında tasarlanacaktır. 
Böylece gençlerin eğitim sürecinde kazanmaları 
hedeflenen bilgilerin oyunlar, etkinlikler, deneyimler, 
paylaşımlar içeren aktivitler ve görsel-işitsel hafıza-
larına hitap eden videolar aracılığıyla pekiştirilmesi 
planlanmaktadır.


