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1 Yeşil Bina Nedir ve Neden Gereklidir? 

 

 
 

Belirli standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve çevreye standart 

binaların verdiği zarardan daha az zarar veren tasarım ve inşaat pratiğine yeşil bina 

denilmektedir. Akla ilk gelenin aksine, binaların rengi yeşil değildir. 

 

Yeşil Binaların Özellikleri 

 Araziyi en uygun şekilde değerlendiren,    

 Dönüşebilen ve geri kazanılabilen malzemeleri kullanan,    

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen,    

 Fosil yakıtları olabildiğince az tüketen,    

 Gün ışığından maksimum şekilde yararlanan,    

 İç hava kalitesini denetleyen,    

 Isıtma, soğutma ve aydınlatma giderlerinde tasarruf sağlayan,    

 Gri su kullanan, yağmur suyu toplama ve arıtımına önem veren,    

 Katı atık yönetimini teşvik eden ve    

 Çatı, duvar, pencere yalıtımını en üst düzeye çıkaran  

 

binalara yeşil binalar diyebiliriz. 

 

Yeşil bina, bir binanın yaşam döngüsü boyunca çevre sorumluluğunda ve kaynak 

açısından verimli olan işlemlerin hem yapısını hem de uygulanmasını ifade eder. Yeşil binalarda 

planlamadan tasarıma, inşaat, işletme, bakım, yenileme ve yıkıma kadar çevresel etki dikkate 

alınır.  Bina tasarımcıları ve kullanıcılar bu kavram ile inşaat ve kullanımda ekonomiyi ve 

çevresel performans faktörünü en üst düzeye çıkarma olanağı bulmaktadırlar. Sürdürülebilir 

kalkınma anlayışının bir parçası olarak yeşil bina hareketi; küresel iklim değişikliği, enerji, 

dışarıya bağımlılık ve insan sağlığı gibi çağımızın en önemli konularına yanıt vermek için çok 

önemli bir fırsat sunmaktadır.  



 
2019-1-TR01-KA202-077708 

“New Vision of Construction: Green Buildings 

 

4 

 

 

Nüfus Artışı  

Dünya nüfusu 2021 yılı itibariyle 7 milyar 900bin civarındadır
1
. Nüfus artış tahminlerine 

göre 2050 yılında 9 milyarı geçmesi beklenmektedir. Artan nüfusun %70’i ise şehirlerde 

yaşamayı planlamaktadır. Bu da, kaynaklara olan talebi her geçen gün artması ve Dünyanın 

kendi kendini yenileme hızından çok daha fazla kaynak tüketilmesi anlamına gelmektedir.  

 

 
https://www.unfpa.org/world-population-trends#summery105947   

 

 

 

Suyun Azalması 

Su kıtlığı, her kıtada giderek artan bir sorundur ve en çok yoksul topluluklar 

etkilenmektedir. Bu sınırlı kaynağı yönetmek için bütünleşik ve kapsayıcı bir yaklaşım 

benimsenmelidir. Birleşmiş Milletlerin “Su Kıtlığı Bilgi Notu (Water Scarcity Factsheet)-

Raporunda
2
 2025 yılında 1,8 milyar insanın “mutlak su kıtlığı” yaşayacağı aynı dönem içinde 

dünya nüfusunun üçte ikisinin de “su sıkıntısı” yaşayacağı belirtilmektedir. Dünya nüfusunun 

                                                
1
 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dunya-Nufus-Gunu-2022-45552  

2
 https://www.unwater.org/water-facts/water-scarcity  

Tükettiğimiz kaynakların en önemlisi sudur. Yerküre üzerindeki suyun 

tamamı beş litrelik bir şişeye konsa, biz insanların erişebileceği tatlı su 

miktarı yalnızca bir yemek kaşığı kadar. Başka bir deyişle, erişilebilir 

tatlı su miktarı, dünyanın toplam su varlığının yüzde 1’inden bile az.  

 

Yeterli miktarda ve kaliteli bir suyun varlığı, tatlı su ekosistemlerinin 

olduğu kadar, gıda güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın, 

dolayısıyla insanlığın geleceğinin de temel koşulu. Tatlı su 

kaynaklarını korumak işte bu yüzden çok önemli. 

https://www.unfpa.org/world-population-trends#summery105947
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dunya-Nufus-Gunu-2022-45552
https://www.unwater.org/water-facts/water-scarcity
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çoğunun büyük şehirlerde yaşadığını düşündüğümüzde en fazla su tüketilen yerlerin binalar 

olduğunu söylemek zor olmayacaktır.   

 

Sera Etkisi  

Dünya, güneş ışınlarından ziyade güneşten gelen ışınların dünyanın yansıtması ile ısınır. 

Dünyadan yansıyan ışınlar karbondioksit, su buharı, metan gazı baştan olmak üzere atmosferdeki 

diğer gazlar aracılığıyla tutulur. Güneşten yansıyan ışınların, dünyadaki gazlar tarafından 

tutulmasına sera etkisi denir. 

İnsanın doğa üzerinde yarattığı etki sonucu gazların artması, güneş ışınlarının da daha çok 

tutulması sorununu beraberinde getirir. Karbondioksit gazının artması, dünyayı saran ozon 

tabakasının incelmesi ve delinmesi gibi faktörler havada aşırı ısınma meydana gelmesine neden 

olur. Bu da küresel ısınmayı doğurur. Küresel ısınma ve küresel su sorunu son yıllarda oldukça sık 

gündeme gelen ve acil tedbir gerektiren konular arasında yer almaktadır. 

 

 
 

 
 

Doğaya salınan bu gazlar nedeniyle atmosferde oluşan sera tabakası, güneş ışınlarının 

tekrar dünyada kalmasına ve hava sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

önlenemez iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Bazı bölgelerde su baskınlarına, bazı bölgelerde 

kuraklıklara hatta mevsiminde olmayan hava sıcaklıklarını yaşamamıza neden olmaktadır. 

Doğanın dengesini sağlayan bitki ve hayvanlar da yangınlar, seller ve ani hava değişiklikleriyle 

yok olmaktadır. 

 

Yeşil bina kavramına dönecek olursak, binaların doğaya zarar verenden çok doğaya destek 

olan ve doğanın verdiklerini en yüksek verimle kullanma özelliklerine sahip binalar olması 

gerektiği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle dünyada giderek artan yeşil bina sistemleri, doğa dostu 

binalar ve mimari çalışmalar dikkat çekmektedir. YeĢil binalar belirli standartlara uyarak 

Sera gazlarını kısaca belirtmek gerekirse Karbon dioksit (CO2), Metan 

(CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro 

karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) türü gazlardır. Bunların 

doğaya salınmaya başlaması ile beraber güneşten gelen ışınlar 

topraktan yansıdıktan sonra dünyayı terk edememektedir.  
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tasarlandıkları için yaşayanlara ve çevreye standart binalardan daha az zarar veren, kullanıcılara 

sağlıklı konforlu yaşam ortamları sunan yüksek performanslı sürdürülebilir yapılı çevre üreten 

tasarım ve inşaat uygulamasıdır. YeĢil bina sertifika sistemi ise; bina bazındaki projelerin çevre 

üzerindeki etkilerini ve doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını ortaya çıkarmada ölçülebilir 

bir referanstır.  İşte bu tanımları ve yukarıda binaların çevreye olan zararları dikkate alınarak Yeşil 

Bina Sertifika Sistemleri geliştirilmiştir. Önemli faktör her bölgenin kendi özelliklerini içeren 

sertifika sistemlerinin oluşturulmasıdır. Zira bölgenin mimari yapısı, insanlarının yaşayış tarzı, 

sosyo-ekonomik şartlar, doğa yapısı, iklim değerleri, teknik şartlar ulusal standartlar, konu ile ilgili 

genel ve yerel yönetmelik ve yasalar bu sertifikanın konularının önem ve detay kısımlarının 

oluşumunda ciddi etki yaratmaktadır.  

 

Yeşil Bina Neden Gereklidir? 

ÇEDBİK derneğinin 2015 yılında yaptığı araştırmada aşağıdaki yaklaşım tarzı çıkmıştır. Her 

şeyi çevreleyen bir çevre bilincinin yanı sıra son kullanıcının, yatırımcı finansçının, tasarım ve 

uygulayıcıların dikkat ettikleri ve takip ettikleri noktalar çok net görülmektedir. Ancak hepsinin 

ortak noktası yasa ve yönetmeliklere uygunluk, sağlık,  konfor, düşük yapım ve işletme 

maliyetleri, ciddi talep ve satış gibi noktalar önem arz etmiştir.  

 

 
 

Ayrıca, bu proje kapsamında yapılan ankette “Yeşil Bina sistemlerinde aşağıdakilerden 

hangisi önemlidir?”  sorusuna 106 kişinin verdiği cevaplar doğrultusunda aşağıdaki tablo 

çıkmıştır:  

 

KONULAR ALDIĞI OY YÜZDESĠ 

Enerji Verimliliği 103 97% 

Sürdürülebilirlik 80 75% 

Su Verimliliği 79 75% 

Çevre Dostu Malzeme Kullanımı 79 75% 
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Atık Yönetimi 74 70% 

İç Ortam Hava Kalitesi 54 51% 

Entegre Tasarım 33 31% 

Arazi Yönetimi 21 20% 

 

Bu sonuçlar dikkate alındığında B.E.S.T sertifikasının bölgesel tercihlere olan yakınlığı dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle yapılacak eğitim hazırlıklarının bölgesel tercihlere dikkat ederek 

hazırlanması ve bunun gerek akademik gerek uygulama temelli detaylara sahip olması önem arz 

etmektedir. Diğer bir soruya Yeşil Bina sertifikasına başvurulmasında sizce önemli faktör nedir. (5 

adet işaretleyiniz) 106 katılımcının verdiği cevaplar incelendiğinde teşvik talepleri, imar ve proje 

uygulama durumunda ve işletim esnasındaki kazançlar ve elbette çevre bilincinin artarak devam 

ediyor olması sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

2 Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Politikaları  

 
Enerji ile ilgili hedeflerini sistematik bir şekilde izleyebilmek için Avrupa Birliği; 2020, 2030 

ve 2050 yılları için hedefler belirlemiştir. Bu hedefler AB’ye sera gazı emisyonları, yenilenebilir 

enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili istikrarlı bir politika çerçevesi sunmaktadır. Aynı 

zamanda bu hedefler, bir yandan AB’nin enerji alanındaki küresel liderliğini gösterirken diğer 

yandan da yatırımcıların ilgili konuları açık ve net bir şekilde anlamasını sağlamaktadır.  

 

2020 Enerji Stratejisi
3
  

AB’nin 2010 ile 2020 yılları arasındaki “20-20-20 hedefleri” olarak bilinen önceliklerini 

tanımlamaktadır: 

 Sera gazlarının en az %20 oranında azaltılması; 

 Yenilenebilir enerjinin AB’nin enerji tüketimi içerisindeki payını en az %20’ye çıkarmak; 

 Enerji verimliliğini en az %20 oranında artırmak. 

 

2030 Enerji Hedefleri  

 AB Üye Ülkeleri, 2030
4
 yılı için aşağıdaki hedefler üzerinde de mutabakata varmıştır: 

 1990 yılı seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonlarını %40 oranında azaltmak; 

 AB tarafından tüketilen enerjinin %27’sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini 

sağlamak; 

 Enerji verimliliğini en az %27 oranında artırmak. 

 AB ülkeleri arasında, elektrik dâhili bağlantı hedefi olarak belirlenen %15 oranına ulaşmak 

ve altyapı projelerini ilerleterek iç enerji piyasasını tamamlamak. 

 

AB, 2050 itibariyle sera gazlarında 1990 yılına kıyasla %80 ila %90 arasında bir azalma 

hedeflemektedir. 2050 Enerji Yol Haritası
5
 bu hedefe ulaşmaya yönelik birkaç senaryo 

sunmaktadır. 

                                                
3
 https://www.ab.gov.tr/45169.html  

4
 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets-and-reporting/2030-targets_en  

https://www.ab.gov.tr/45169.html
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets-and-reporting/2030-targets_en
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AB ülkelerinin enerji verimliliği hedefleri, enerji tüketiminin azaltılması, inşaat sektöründe 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve AB enerji bağımlılığının ve sera gazı 

emisyonlarının azaltması için gereken önemli önlemleri oluşturmaktadır. 2050 yılı hedefine dair 

öngörülerde, AB Avrupa Yeşil Anlaşması ile net sıfır sera gazı emisyonu hedeflenmektedir. 

Energy Performance of Buildings Directive
6
  (EPBD) 9. maddesinde, üye devletlerin 

neredeyse sıfır enerjili bina sayısının arttırılması için ulusal planlar yapmaları 

gerektiği belirtilmiştir. 

AB ülkeleri, binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su ve aydınlatmada toplam 

enerji tüketimi 50 kWh/m2 yıl/dan daha yüksek olmayacak şekilde birincil (fosil yakıt) enerji 

tüketimine sahip olmayı amaçlamaktadır. Bina stokunun var olan yenileme (renovasyon) oranını 

yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarılması hedeflenmektedir.  AB, 2030 yılına kadar yenileme oranını iki 

katına çıkarma, 30 milyondan fazla ev, okul veya hastaneyi daha enerji verimli ve düşük karbonlu 

hale getirme, aynı zamanda istihdam oluşturma ve yenilenebilir enerjiye geçişi destekleme hedefini 

belirlemiştir. 

İklim açısından nötr bir topluma geçiş hem acil bir zorunluluk hem de herkes için daha 

konforlu ve sağlıklı iç mekan koşulları inşa etmek için fırsattır. Bu fırsat, çok yüksek enerji 

performansına sahip binaların inşa edilmesini ve mevcut binaların yenilenmesini de kapsamaktadır.  

AB, gerçekçi teknolojik çözümlere yatırım yaparak, vatandaşlarını bilgiyle güçlendirerek 

ve sanayi politikası, finans ve araştırma gibi kilit alanlarda eylemleri hizalayarak ve aynı zamanda 

adil bir geçiş için sosyal adaleti sağlayarak hedeflere öncülük etmektedir. Elektrik sektöründen 

sanayiye, hareketliliğe, binalara, tarıma ve ormancılığa kadar toplumun tüm kesimleri ve ekonomik 

sektörlerin rol oynayacağı Avrupa Yeşil Anlaşması
7
 amaçları aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

                                                                                                                                                           
5
 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf  

6
 https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en  

7
 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Avrupa Yeşil Mutabakatı Hedefleri 

 1990 yılına göre 2030'e kadar yüzde 55 oranında sera gazı emisyon azaltma hedefine ve 

2050'ye kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak, 

 İnşaat sektöründe döngüsel ekonomiye geçiş yapmasını sağlamak, 

 Sera gazı emisyonlarında (GHG) en az yüzde 80 oranında azalma ile ilgili teknik ve 

ekonomik fizibilitesini araştırmak, 

 Günümüzün elektrik tedarik güvenilirliği, enerji güvenliği, ekonomik büyüme ve refah 

seviyelerini korumak veya iyileştirmek, 

 Uyum kapasitesini artırmak, dayanıklılığı güçlendirmek ve iklim değişikliğine karşı 

savunmasızlığı azaltmak,  

 Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde Avrupa enerji sistemi için etkileri türetmek, 

 Yenileyici bir büyüme modeline doğru ilerlemek, ekonomik büyümeyi kaynak kullanımı ve 

çevresel bozulmadan ayırmak ve döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak, 

 Hava, su ve toprak dâhil sıfır kirlilik hedefi ulaştırmak ve Avrupalıların sağlığını ve 

refahını korumak,  

 Biyoçeşitlilik alanlarını korumak, eski doğal haline getirmek ve doğal sermayeyi 

geliştirmek (özellikle hava, su, toprak, orman, tatlı su, sulak alan ve deniz ekosistemleri 

dâhil),  

 Üretim ve tüketimle ilgili çevresel ve iklimsel baskıları azaltmak (özellikle enerji, 

endüstriyel gelişme, binalar ve altyapı, hareketlilik ve gıda sistemi alanlarında iyileştirme). 

 

3 Yaygın Kullanılan Sertifika Sistemleri  
Dünyadaki binalar, yerleşimler, ürün üretimi ve enerji tüketimi gibi her türlü insan faaliyeti 

sera gazı salınımına neden olmakta ve 200’den fazla çevresel etki gerçekleştirmektedir. Çevresel 

etkilerin en önemlisi küresel ısınma etkisidir. Dünyadaki çevresel etkilerin %70 binalar tarafından 

yapılmaktadır. Bu doğrultuda binaların yeşil bina olarak yapılması, kısıtlı kaynakları olan 

ekonominin ve en önemlisi dünyanın korunması için bir zorunluluktur.  

Binalar, çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı kapsamlı etkilere sahiptir. Binalar inşaat, 

kullanım, yenileme, yeniden kullanıma hazırlama ve yıkma işlemleri sırasında enerji, su ve 

hammaddeleri kullanır, atık üretir ve potansiyel olarak zararlı atmosferik emisyonlar 

yaymaktadırlar. Bu çevresel etkiler, binaların sürdürülebilir tasarım yoluyla doğal çevre üzerindeki 

etkisini azaltmaya yönelik yeşil bina standartları, sertifikaları ve derecelendirme sistemlerinin 

oluşturulmasını gerekli kılmıştır.  

Sürdürülebilir tasarıma doğru yol alma, İngiltere'de ilk yeşil bina değerlendirme sistemi 

olan BREEAM’in (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) 

oluşturulmasıyla 1990'lı yıllarda başlamıştır. 1998 yılında ABD Yeşil Bina Konseyi USGBC, 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) yeşil bina değerlendirme sistemi 

aracılığıyla binaların çevresel performansını iyileştirmeyi amaçlayan kriterleri hazırlamış, 

geliştirmiş ve onaylamıştır. İlk çıktığından bu yana, LEED dünya genelinde ön plana çıkmaya ve 

mevcut binalarda ve tüm mahallelerde değerlendirme sistemlerine yer vermeye devam etmiştir. 

Bölgesel sertifika sistemlerinden örnek vermek gerekirse CASBEE (Japonya), HQE (Fransa), 

DGNB (Almanya), TACA(İtalya) ve B.E.S.T (TÜRKİYE)’dir. 
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Bölgesel farklılıklar olsa da sertifika sistemleri altı ana konu üzerinde çalışma 

yapmaktadırlar.  

 

 

 

Arazi planlama 

Malzeme kullanımı 

Enerji verimliliği 

Su yönetimi 

Ġç hava kalitesi 

Atık yönetimi 

 

 

Bu ana konular bölgesel farklılıklara bağlı olarak alt konu veya ana konu bazında çeşitlilik 

göstermektedir. Örnek vermek gerekirse Türkiye’de de en fazla sertifika veren LEED (Amerika) 

sistemindeki konular şöyledir:  
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LEED Sertifikası  

 

 

 

BütünleĢik Süreç Yönetimi 

Sürdürülebilir saha 

Su verimliliği 

Enerji ve atmosfer 

Malzeme ve kaynaklar 

Ġç ortam kalitesi 

Yenilikçilik ve bölgesel öncelik 

 

 

BütünleĢik Süreç Yönetimi: Ön tasarım aşamasından başlayarak disiplinler arası çalışma 

ile projenin performans ve maliyet analizlerinin yapılması, ardından hedeflenen yeşil bina 

stratejilerinin uygulanmasının başından sonuna kadar takip edilmesidir. 

Saha Seçimi & UlaĢım: Proje sahasının seçiminden kaynaklanacak olan çevre kirliliğinin 

önüne geçmek ve proje lokasyonuna ulaşım için salınan karbon miktarını azaltmak. 

Sürdürülebilir Araziler: İnşaattan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, tasarımdan önce 

mevcut saha alanının değerlendirilmesi, habitatın korunması ya da yenilenmesi, açık alanların 

yaratılması, yağmur sularının yüzeyde birikmesini engelleyip ekosisteme tekrar kazandırmak, ısı 

adası etkisini azaltmak ve ışık kirliliğini azaltmaktır. 

Su Verimliliği: Bina içinde ve dışındaki su tüketimini azaltıp, alternatif su kaynaklarını 

kullanarak doğal su kaynaklarını korumak ve su tüketimini ölçerek verimli sistemler konusunda 

stratejiler belirlemektir. 

Malzeme & Kaynaklar: Hammadde kullanımı, atık azaltımı, malzemelerin tekrar 

kullanımı ve geri dönüşüm sağlanmasıdır. 

Enerji & Atmosfer: Temel test ve devreye alma-doğrulama, ileri test ve devreye alma, 

minimum enerji performansı, enerji performansının optimize edilmesi, yenilenebilir enerji, bina 

enerji ölçümü, gelişmiş enerji ölçümü, karbon azaltımı gibi konuları kapsar. 

Ġç Mekân Kalitesi: İç mekânda bulunabilecek kanserojenleri azaltmak, iç mekân hava 

kalitesini sağlamak, bina kullanıcılarına gün ışığı ve manzara sağlamak, iç hava kalitesi, ısıl, 

aydınlatma, görsel ve akustik konfor sağlamak. 

Tasarımda Ġnovasyon: LEED kredileri kapsamı dışında ama yeşil bina uygulaması 

olabilecek farklı çalışmaların desteklenmesi amaçlanmıştır. 

 

BREEAM Sertifikası  

 
 

İngiltere’de kullanılan BREEAM Sisteminin temel konuları aşağıda verilmiştir: 
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ġantiye bina Yönetimi 
Enerji verimliliği 
Sağlık ve konfor 

UlaĢım 
Su verimliliği 

Malzeme kullanımı 
Atık yönetimi 

Arazi kullanımı ve çevrebilim 
Kirlilik 

Yenilikçilik 
 

B.E.

S.T 

Serti

fikas

ı  

 
T

ürkiye’de ise ulusal detaylar dikkate alınarak hazırlanmış “BİNALARDA EKOLOJİK VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM” Sertifikası olan B.E.S.T sertifikası aktif olarak bulunmaktadır. 

Çevre Dostu Yeşil Bina Derneği tarafından organize edilen ve yüzü aşkın akademisyen ve uzman 

tarafından hazırlanan bu sertifikanın konuları 

                           

1. Bütünleşik Tasarım   

2. Arazi Kullanımı 

3. Su Kullanımı 

4. Enerji Kullanımı 

5. Sağlık ve Konfor 

6. Malzeme ve Kaynak Kullanımı 

7. Konutta Yaşam 

8. İşletme ve Bakım 

Bütünleşik (Entegre) Tasarım 

Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi konusunun amacı sürdürülebilir tasarım ve inşaat 

konusunda uzmanların bir araya gelerek yeşil konut projesini bütünleşik bir yaklaşımla 

yönetmelerini sağlamaktır. Uzmanların bağımsız çalışması yerine bir takım olarak projeyi 
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sürdürmelerini amaçlar. Yeşil binalarda kapsamlı uygulamalar yapılacağı için proje sürecinde 

takım çalışması önem kazanır.  

 

 
 

Arazi Kullanımı 

Bu kategorinin amacı binanın inşa edileceği yerde yapılı çevrenin korunması konusunda 

farkındalığı arttırmaktır. Kentsel tasarım ve planlama kriterleri gözetilmeksizin gerçekleştirilen 

yapılaşma, doğanın tahribatına yol açmakta ve merkezi olmayan bu gelişme nedeniyle ulaşım 

ihtiyacı ve çevresel kirlilik artmaktadır.  Çevresel açıdan diğer bir sorun inşaat için düz ve uygun 

arazinin azalması, yapılaşmada sıranın ekolojik değeri yüksek hassas alanlara gelmesidir. 

 

 

Su Kullanımı 

Su Kullanımı konusunun amacı, su kullanımını ölçmek ve kullanımı azaltmak için gerekli 

önlemleri almaktır. İçme suyu kaynaklarının azalması ve su kalitesinin düşmesi dünyada 

hızla büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Mevcut koşullarda tatlı su rezervine sahip ülkeler bile 

iklim değişikliği, kontrolsüz su kullanımı ve büyük Akifelerden su çekilmesi nedeniyle risk 

altındadır.  
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Enerji Verimliliği 

Enerji Kullanımı konusunun amacı enerjinin etkin kullanıldığı binaların tasarlanmasını ve 

enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini sağlayarak, tasarımdaki çözümlerle enerji 

kullanımını optimize etmektir. Bugün üretilen enerjinin büyük çoğunluğu, kömür, doğal gaz ve 

petrol gibi sürdürülebilir olmayan kaynaklardan elde edilir. Bu enerji kaynakları, bölgesel 

ve küresel boyutta çevre kirliliğine yol açmakla birlikte insan sağlığını tehdit etmektedir.  

 

Sağlık ve Konfor 

Sağlık ve Konfor konusunun amacı kullanıcılara sağlıklı ortamlar yaratılması için koşulların 

belirlenmesini sağlamak ve iç ortam kalitesini olumsuz etkileyecek durumları önlemektir. 

Fiziksel ortamı iyileştirmek için alınacak önlemlerin tasarım aşamasında belirlenmesi ve 

uygulanması gerekir.  
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Malzeme ve Kaynak Kullanımı 

Malzeme ve Kaynak Kullanımı konusunun amacı çevre dostu ve yerel malzeme kullanımını 

teşvik etmektir. Yapı malzemeleri üretim süreçlerinde ve yaşamları boyunca enerji israfı, çevre 

kirliliği ve kaynak tüketimi gibi birçok olumsuz çevresel etki oluştururlar. Binanın inşaat 

sürecinden kaynaklanan etkileri azaltmanın yanı sıra malzeme üretiminde de çevresel etkilerin 

azaltılması gerekir.  

 

Konutta Yaşam 

Konutta Yaşam konusunun amacı, tasarım ve inşaat etkilerinin, bireysel/toplumsal yaşam ve 

çevreye, olumlu katkı getirecek biçimde düzenlenmesidir. Çevresel ve sosyal ortamda birlik 

oluşturulması ve kullanıcı rahatlığı sağlanır. Otomobil yerine yaya ulaşımı ve toplu taşımaya 

uygun yapılaşma teşvik edilir. 
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İşletme ve Bakım 

İşletme ve Bakım konusunun amacı sürdürülebilir stratejilerle tasarlanmış ve inşa edilmiş 

binanın işletme ve bakım sürecini de sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirmektir. Bir binanın 

enerji ve su verimliliği, iç hava kalitesi, dayanıklılığı ve kaynak verimliliği tasarım aşamasında 

olduğu kadar işletme ve bakım sürecinde de önemlidir. Binanın işletilmesi ve bakımı, 

kullanıcıların sağlığı, binanın çevresel etkileri ve işletme maliyeti göz önüne alınarak 

uygulanmalıdır.   

 

Yenilikçilik 

Yenilikçilik konusunun amacı inşaat sektöründe ve alt sektörlerdeki yeniliklerin projeye 

uygulanmasını ve bu sayede gelişen teknolojiye uyum sağlayan yapıların tasarımını teşvik 

etmektir. En basit tanımıyla yenilikçilik, farklı, değişik ve yeni fikirler geliştirmek ve bunları 

uygulamak olarak tanımlanırsa, inşaat sektörü için geliştirilen bu fikirlerin sistematik olarak ele 

alınması önem kazanmaktadır. Yenilikçilik, verimlilikte yeni bir boyut yaratan değişimi ve yeni 

fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesini öngörür ve bu sürecin tamamını kapsar. Geniş 

anlamıyla, yaratıcılığı ticari ustalıkla birleştirir. Mevcut ürün, hizmet ve süreçte tamamlanan küçük 

parçalar ile büyük yenilikçi adımların ortaya çıkmasını sağlar.  

 

 
 

4 Proje Ortağı Ülkelerin Mesleki Eğitim Sistemleri 

 
İngiltere Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi (UK) 

İngiltere’de hem kamu hem de özel sektör yeşil binayı teşvik etmektedir. Hâlihazırda, 

İngiltere'nin bu tür bina inşaatına bağlılığını belirleyen düzenleyici mekanizmalar mevcuttur. 

Örneğin hükümet, tüm yeni evlerin sıfır karbon emisyonuna sahip olacağına bir hedef belirlemiştir. 

Ayrıca enerji verimliliği düzenlemelerinin 2010 ve 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 44 

oranında kademeli olarak artırılması da konuya dair hassasiyetin göstergesidir. Birleşik Krallık 

Bina Yönetmelikleri, bina inşaatında yalıtım seviyeleri ve sürdürülebilirliğin diğer yönleri için 

gereksinimleri belirler. Özel sektör için, 1989'dan beri İngiltere’de yeşil binayı (veya sürdürülebilir 

binayı) teşvik eden Çevreye Duyarlı Bina Derneği (AECB) örneği vardır. İngiltere ayrıca yeşil 

binaları kapsayan Avrupa Birliği politikasına da bağlıdır. Avrupa, Binaların Enerji Performansı 

Direktifi (EPBD) kapsamında 4 Ocak 2009 tarihinden itibaren zorunlu bir enerji sertifikası 

getirmiştir. Tüm Avrupa ülkelerinde 1.000 m2'den fazla alanı olan tüm binalar için Bina Enerji 

Derecelendirme sistemi (BER) adı verilen zorunlu bir sertifika ve bir sertifika Enerji Kimlik 

Belgesi gerekmektedir.  
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Birleşik Krallık Yeşil Bina Konseyi'ne göre, mevcut binalar İngiltere’nin toplam karbon 

emisyonlarının yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Birleşik Krallık'ın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi 

olan Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu (BREEAM), 1990 yılında 

kurulmuştur. 

BREEAM, İngiltere’nin en popüler sertifikasyon sistemi olmakla beraber dünyanın en köklü 

sistemlerinden biridir. BRE (Bina Araştırma Kuruluşu) tarafından yürütülen proje, Yeni İnşaat, İç 

Kullanım, Topluluk ve Ev Kalite Etiketi yanı sıra Altyapı gibi aşamalı olarak kullanımdan 

kaldırılan birkaç sistemi kapsar. Bu yapı, çift cidarlı cephesi sayesinde ısıtma ve doğal 

havalandırma için pasif güneş kazanımı ile doğal kaynaklardan yararlanmaktadır.  

Evler, 2007 yılında oluşturulan “Sürdürülebilir Evler Yasası”nın belirlediği standartlara göre de 

derecelendirilir. Burada evler, minimum enerji ve su kullanımı standartlarına göre değerlendirilir 

ve dokuz farklı kategoride gereksinimleri karşılamalarına göre bir ila altı yıldız arasında 

derecelendirilir.  

 

İspanya Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi
8
 

İspanya'da MEÖ(MEÖ) esas olarak eğitim ve istihdam yetkililerinin sorumluluğundadır. 

Ulusal yeterlilikler ve mesleki eğitim sistemi, mesleki eğitim programlarının şemsiyesidir ve 

eğitim veya istihdam yetkilileri tarafından verilen resmi yeterliliklere yol açar.  

Mesleki Eğitim Genel Konseyi, MEÖ politikasına ilişkin ulusal hükümet danışma 

organıdır; ulusal ve bölgesel kamu otoritelerinin yanı sıra sosyal ortakların (işletmeler ve 

sendikalar) temsilcilerinden oluşur. Paydaşlar, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda 

MEÖyeterliliklerinin tasarlanmasına ve güncellenmesine katılırlar. Ayrıca paydaşlar, ulusal 

yeterlilikleri (CNCP) oluşturan ve MEÖ programlarını ve niteliklerini tasarlamak ve güncellemek 

için referans olarak kullanılan ekonominin tüm sektörlerinde mesleki standartları geliştirirler. Tüm 

programlar iki yıl sürer (2000 saat) ve bir şirkette ve bir MEÖ okulunda iş temelli öğrenmeyi 

içerir:   

 

 15 veya 16 yaşındaki öğrencilere zorunlu eğitimin son yılında temel MEÖ programları (ISCED 

353) mevcuttur. Niteliksiz,  eğitimden ayrılma riski taşıyan öğrencilerin temel becerilerini 

geliştirmelerine ve bir mesleğe (mutfak asistanlığı, tarımsal bahçecilik gibi) hazırlanmalarına ve 

temel bir MEÖyeterliliği edinmelerine olanak tanır. Öğrenciler üst orta mesleki eğitime geçebilir 

ve bazı durumlarda genel eğitim yolunu açan zorunlu ortaöğretim yeterliliğini de elde edebilirler. 

 Orta düzey mesleki eğitim programları, zorunlu eğitimin bitiminden sonra 16 yaşında başlayabilir. 

Bunlar, ISCED 354'te (aşçılık ve gastronomi, acil durumlar ve sivil koruma gibi) teknisyen 

niteliklerini sağlar. Aynı çalışma alanında daha yüksek Mesleki Eğitim ve Öğretime erişim, bir 

kabul prosedürü yoluyla mümkündür. 

 Üniversite düzeyinde, daha yüksek mesleki eğitim programları (ISCED 554) gelişmiş bir teknisyen 

niteliklerini (lojistik koordinatörü, 3D animasyonlar ve oyunlar gibi) sağlar. Mezunlar, bir kabul 

prosedürü ile lisans programlarına geçebilirler. MEÖ niteliklerini ikili MEÖ (çıraklık sözleşmeleri 

veya diğer alternatif programlar) yoluyla elde etmek mümkündür. Bu gibi durumlarda, eğitimin en 

az %33'ü şirkette geçirilmek üzere program süresi üç yıla kadar olabilir.  

                                                
8
 https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
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 Sanat, tasarım ve spor alanlarında özel eğitim programları ISCED 354 ve 554 seviyelerinde 

sunulmaktadır. Yetişkinler, gençlerle aynı MEÖ programlarına kayıt olabilirler.  

 16 yaşından büyük olanlar, mesleki bir profile karşılık gelen profesyonel bir sertifika almak için 

istihdam kurumu MEÖ programlarına da katılabilirler. Programlar yetkili MEÖ sağlayıcıları 

tarafından verilir ve bir çıraklık sözleşmesi içerebilir. 1. seviye profesyonel sertifika programlarına 

(ISCED 254) girmek için resmi erişim şartı yoktur ve öğrenciler aynı alanda bir sonraki seviyeye 

geçebilirler. Düzey 2 (ISCED 351) ve düzey 3 (ISCED 453) programlarına sırasıyla zorunlu ve lise 

veya eşdeğer düzeyde eğitim almış olanlar da erişebilir. Süre, her düzeyde ulaşılacak öğrenme 

çıktılarına göre değişir (180 ila 1.110 saat arası);  

 

İspanyol MEÖ sistemi, bir MEÖ programında kazanılan yeterliliklerin (birimlerinin) 

tanınmasına ve diğerine aktarılmasına izin vererek, süresini kısaltan modüler bir sistemdir.  

Yeterlik birimleri, önceki öğrenmenin doğrulanması yoluyla da edinilebilir. Sürekli MEÖ,  farklı 

ihtiyaçlar ve beceri profilleri için tasarlanmış çok çeşitli kurslar içerir ve insanların becerilerini 

geliştirmelerine ve (kısmi) bir profesyonel sertifika almalarına olanak tanır. Kamu fonları (esas 

olarak sosyal güvenliğe şirket ve işçi katkıları) yoluyla finanse edilebilir. Eğitim, mesleki sertifika 

sağlayıcıları olarak işgücü yetkilileri tarafından akredite edilmiş özel ve kamu kurumları ve diğer 

MEÖ eğitim merkezleri tarafından sunulmaktadır. 

 
Romanya Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi (RU)

9
  

Romanya’da MEÖ, lise ve lise sonrası seviyelerde verilmektedir. Lise eğitiminin ilk iki yılı tüm 

öğrenciler için zorunludur. MEÖ dâhil (9. sınıf) lise eğitimi ve öğretimine kayıt, matematik ve 

Romence dilindeki ulusal sınavlardan alınan notları, bir alt orta öğretim diplomasını ve tüm dersler 

için bir final notu transkriptini gerektirir. Bazı MEÖ okullarının da giriş sınavları vardır. 

Yükseköğretime kaydolmak için, lise mezunlarının bakalorya sınavlarını geçmeleri gerekir. 

Başlangıç MEÖ, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Ulusal Teknik ve MEÖ Geliştirme 

Merkezi, sektörel komiteler tarafından doğrulanan (Ulusal Nitelikler Otoritesi tarafından koordine 

edilen) ve bakanlık tarafından onaylanan nitelikler için eğitim standartlarının oluşturulmasını 

koordine eder. Sosyal ortaklar komitelere katılır ve MEÖ uygulamasını destekler. MEÖ 

gelişiminin sürdürülmesi Çalışma ve Sosyal Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğundadır.  

Lise Düzeyinde MEÖ: 

- Üç yıllık okul temelli programlar (ISCED-P 352), mezunlara EQF 3. seviyede (aşçı gibi) 

profesyonel nitelikler sağlar. Programlar, iş temelli öğrenmenin (WBL) bir parçası olarak 

öğrencilere zorunlu şirket içi eğitim sağlayan işverenlerle işbirliği yapan 'profesyonel okullar' 

tarafından sunulmaktadır. WBL ayrıca okullarda program başına ortalama %50 oranında 

sunulmaktadır. Alt orta öğretimi tamamladıktan sonra eğitimlerine ara veren öğrenciler, 26 yaşına 

kadar olan programlara ücretsiz olarak kayıt olabilirler. 2017/18'den beri, eğitim sunumuna katılan 

şirketlerin talebi üzerine sağlanan ikili bir MEÖ’de mevcuttur. Öğrencilerin ikili MEÖ'deki payı, 

lise düzeyindeki toplam MEÖ nüfusunun %1,5'idir. Programlar işgücü piyasasına erişim sağlar. 

Mezunlar ayrıca EQF 4. seviye teknolojik programlarının üçüncü yılına da kayıt yaptırabilirler. 

                                                
9
 https://www.cedefop.europa.eu/files/8128_en.pdf  

https://www.cedefop.europa.eu/files/8128_en.pdf
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- Dört yıllık teknolojik programlar (ISCED-P 354), mezunlara bir lise bitirme diploması ve 

hizmetler, doğal kaynaklar, çevre koruma ve teknik çalışma alanlarında (örneğin gastronomi 

teknisyeni gibi) EQF seviye 4 'teknisyen' niteliği sunan dört yıllık teknolojik programlar (ISCED-P 

354). Programlar teknolojik liseler ve bazen kolejler tarafından sağlanmaktadır. WBL payı %25'tir. 

Zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra, öğrenciler sadece profesyonel bir yeterlilik sunan kısa bir 

MEÖ programına (ISCED-P 352) kaydolabilir.  

- Kısa programlar (ISCED-P 352), iki yıllık bir teknolojik programı tamamlayan (10. sınıfı 

tamamlayan) öğrencilere 720 saatlik iş temelli öğrenme yoluyla EQF 3. seviyede (aşçı gibi) 

mesleki yeterlilik sağlar. Programlar Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları tarafından koordine edilir 

ve esas olarak işverenler tarafından sağlanır. Eğitim ve öğretimi erken terk eden genç ve yetişkin 

kişiler de bir 'ikinci şans' programını tamamladıktan sonra bu programlara erişebilirler;  

- Dört yıllık mesleki programlar (ISCED-P 354, EQF seviye 4), mezunlara askeri, teoloji, spor, sanat 

ve pedagoji alanlarında mesleki yeterlilik ve ayrıca lise bitirme diploması sağlar. Bu programlar 

kolejler tarafından verilmektedir ve WBL'nin payı %15'e kadar çıkmaktadır. 

 

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi (TR
10

)  

Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve 

uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, 

girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil işgücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Meslekî 

ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme 

fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, 

iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla işbirliği içinde 

sürekli yenilenen bir meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. MTE 

sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, 

meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer 

katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki ve teknik ortaöğretim resmi ve özel 

okullar aracılığıyla verilir. Örgün mesleki ve teknikte eğitim süresi 4 yıldır. Örgün eğitim 

içerisindeyken süreç dışına çıkan ya da zorunlu öğrenim çağı sonrasında alternatif bir meslek 

edinmek isteyen bireylerin meslekî eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak meslekî 

açık öğretim liseleri kurulmuştur. Mesleki ve teknik ortaöğretim çeşitli programlar uygulayan 

mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı liseler ve mesleki eğitim merkezlerinden 

oluşmaktadır. 

Türkiye’de 2011-2012 eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim süresi 

ortaöğretim kademesini de kapsayacak şekilde 12 yıla çıkarılmış olup ilköğretim (ilkokul ve 

ortaokul) ile ortaöğretim kademelerini kapsar. Birinci kademe dört yıl süreli ilkokul (1, 2, 3 

ve 4. sınıf), ikinci kademe dört yıl süreli ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe dört 

yıl süreli ortaöğretim (9, 10, 11 ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir.  
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Ortaokul kademesini tamamlayan öğrenciler eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme 

sistemine göre ikamet ettikleri eğitim bölgelerinde yer alan mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarını tercih edebilir. Mahalli yerleştirme sistemi ile yerleşen öğrenciler “Anadolu meslek 

programı” veya mesleki eğitim merkezlerinde uygulanan “ustalık programına” devam eder. 

“Anadolu teknik programlarına” yerleşmek isteyen öğrenciler ise merkezi sınav sonuçlarına göre 

bu programlara yerleşebilir. Bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinde aynı anda bütün mesleki ve 

teknik orta öğretim programları açılabilir. Çok programlı liselerde ise hem genel ortaöğretim hem 

de mesleki ortaöğretim programları uygulanır. 

9. sınıfta ustalık programı hariç mesleki ve teknik ortaöğretim programları ile diğer genel 

ortaöğretim programları ortaktır. 10. sınıfta Anadolu meslek programlarına devam edecek 

öğrenciler 9. sınıf sonunda devam edecekleri alanı seçerler. 10. sınıfta Anadolu teknik 

programlarına devam edecek öğrenciler ise 8. sınıf sonunda girdikleri merkezi sınav sonuçlarına 

göre yerleştikleri alanda eğitimlerine başlar. 11. ve 12. sınıf öğrencileri ise öğrenim gördükleri 

alanın tercih ettikleri dalında eğitimlerine devam ederler. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan yeni programa göre ise; öğrenciler 9 sınıfta alanlara 

geçiş, 10 sınıfta ise seçilen alan altındaki dal programında eğitim almaya başlayacaklardır. 

 

 

5 Anket Sonuçları 
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Katılımcı Profili  

  
 

 

 

 

 

 

 

Anket Cevaplarının Analizi  
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Anketin kamu yaklaşımı konusundaki cevapları aslında beklentileri net olarak 

göstermektedir. Ankette sorulan soru: “Ülkenizde çevreye duyarlı binaların (Yeşil bina) ve bu 

binaların sertifika sistemlerinin (Yeşil bina sertifika sistemleri) uygulamaları veya uygulama 

şekillerini destekleyen yasal düzenlemeler ne düzeyde bulunmaktadır” 
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Bu konuda aldığımız cevaplar ve yaptığımız görüşmelerde kamunun bu konuda 

yönlendirici ve destekleyici olması, hatta zorunluluk düzeyinde gerekli çalışmaları tamamlaması 

gerektiği sonucu çıkmaktadır.  Ancak şunu da belirtmek gerekirse Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığının 2017-2023 Enerji Verimliliği Eylem Planı
11

 altında verimli binalar başlığı altında 

yeşil bina sayısının arttırılması gerektiği özellikle belirtilmiştir.  

Konun diğer muhatabı olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
12

 tarafından Yeşil 

Binalar bazında temel bir kılavuz oluşturulmuş buna bağlı olarak “Binalar İle Yerleşmeler İçin 

Yeşil Sertifika Yönetmeliği”
13

 yürürlüğe girmiştir.  

Ancak gerek anket ve gerekse yapılan görüşmelerde bu çalışmaların yetersiz olduğu bilgisi 

yaygın olarak görülmektedir.  Yeşil Bina sistemlerinin gerekliliği konusunda diğer bir detay ise 

maliyettir. Bu konuda özellikle Avrupa’da araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde bu konu ile ilgili 

net bir bilgi bulunmamakla beraber ÇEDBİK derneğinin özellikle İTÜ ve YTÜ ile yapmış olduğu 

araştırmalar Avrupa değerlerinin bizim içinde benzer oranları gösterdiğini belirlemiştir.  

Çevresel konulardaki kazançlar WGBC
14

’nin (World Green Building Council) yaptığı 

araştırma sonucunda önemli detaylar bizlere sunmaktadır. Özellikle enerjide %25 ila %40 oranında 

tasarruf, Su kullanımında %50’lere varan verimli ve tasarruflu kullanım ile %35 e varan sera gazı 

salınımlarının azalması ve elbette %70’lere varan atık yönetimi kazançları ile yeşil bina 

tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatmaktadır.  

 

 

 

                                                
11https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1/Belg

eler/UEVEP.pdf  
12 https://csb.gov.tr/  
13 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220612-1.htm  
14 https://www.worldgbc.org/  

https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1/Belgeler/UEVEP.pdf
https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1/Belgeler/UEVEP.pdf
https://csb.gov.tr/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220612-1.htm
https://www.worldgbc.org/

