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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında kurulan ve 2009 yılından itibaren 
müdür olarak görev aldığım Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) bünyesinde bugüne kadar 
birçok etkinlik ve proje gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bina, kent ve kırsal ölçekte yürüttüğümüz 
çalışmalar, genç ve dinamik bir ekiple ve büyük bir keyifle gerçekleştirilmiş olup bilimsel kazanımların 
yanı sıra öğrencilerimize ve sektöre sağladığı önemli katkılar ile üniversitemizin AR-GE faaliyetlerine de 
değer kazandırmıştır.

YUAM olarak gerçekleştirdiğimiz önemli projelerden birisi de “Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir 
Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesidir. Söz konusu proje kapsamında 
ülkemize özgü yeşil mahalle sertifika sistemi SEEB-TR Mahalle, 2014 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı 
desteği ile yine YUAM bünyesinde geliştirilen ve yine bir ilk olma özelliği ile ülkemize özgü yeşil bina 
sertifika sistemi SEEB-TR’nin devam projesi olarak geliştirilmiştir. SEEB-TR Mahalle, SEEB-TR Bina 
sertifika sisteminin devamı niteliğinde ele alınmış olup uluslararası örneklere benzer nitelikte ve dolayısıyla 
yeni alt başlık açılımlarına başlangıç sağlayabilecek bir familya çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu 
anlamda her iki sertifika sistemi de akademik/bilimsel çalışmalara, profesyonellere, araştırmacılara, 
yerel ve merkezi yönetimlere hem içeriği hem de yaklaşımıyla önemli katkılar sağlayacaktır.

“Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi” projesinin bir çıktısı olarak 
oluşturulan “Kentsel Mekâna Yeşil Yaklaşımlar” başlıklı bu kitabımızın ana kurgusu da SEEB-
TR Mahalle üzerine şekillendirilmiştir. Kitabın ana bölümünü oluşturan SEEB-TR Mahalle; Enerji, Su, 
Malzeme Kullanımı, Toplum ve Çevre olmak üzere beş ana kriter olarak ele alınmış ve her bir kriter alt 
kriterlere ayrılarak sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmiştir. SEEB-TR Mahalle sertifika sistemine 
detaylı olarak yer verilen yayınımızda mahalle ölçeğinde geliştirilmiş olan mevcut sertifika sistemleri 
ile projenin alan çalışmaları kapsamında ele alınan örnek uygulamalara yer verilmiş ve bu örnekler 
geliştirilen sertifika sistemi ile birlikte değerlendirilmiştir. Kitapta ayrıca kentsel tasarım ve mevzuat ile 
birlikte sürdürülebilir mekânların önemli başlıkları olan enerji, su, malzeme, ulaşım ve toplum konuları da 
detaylı olarak irdelenmiştir.

İki bölüm olarak ele alınan kitabın birinci bölümünde proje ekibinde yer alan ve proje sırasınca desteklerini 
bizden esirgemeyen hocalarımızın uzmanlık alanlarında sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımlarına yer 
verilmiştir. İkinci bölümde ise proje kapsamında yürütülen çalışmalar detaylı içerikleri ile paylaşılmıştır. 
Bu kitabın ortaya çıkarılmasında desteklerinden dolayı başta TÜBİTAK’a (Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu) ve değerli katkılarını esirgemeyen Güzin Konuk, Feridun Duyguluer, Orhan Demir, 
İnci Olgun, Çiğdem Tekin, Mustafa Özgünler, Papatya Seçkin, Esra Turgut, Cem Baççıoğlu, Özge Boso 
Hanyalı’ya, son olarak kitap kapağı tasarımı için Elvin Akkan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL



Fotoğraf: Sokak kullanımı.
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Fotoğraf: Kamusal alan kullanımı (Ahmet Toğrul, 2017).
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Fotoğraf: Rüzgar Gülü, Rotherdam.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMINDA ENERJİNİN ETKİN 
KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUF

Mustafa Özgünler

1. GİRİŞ

18. yüzyıl sonlarında Sanayi Devrimi ile başlayan endüstrileşme hareketi; yenilenemeyen fosil 
enerji kaynaklarının hızla tüketilmesini de beraberinde getirmiştir. Bu devrimden günümüze kadar; 
hammaddelere erişim ve onların işlenişi, orman alanlarının tahrip ve yok edilmesi; bu alanların 
yerini hızlı, kontrolsüz biçimde yapılaşmaya bırakmasıyla sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde 
yapma çevre, doğal çevre içerisindeki oranını arttırmıştır. Artan enerji tüketimi ve sera gazı 
doğanın dengeleyebileceği oranların çok üzerine çıkmıştır. Bu durum ekolojik dengeyi olumsuz 
yönde etkilemiştir.

Tükenebilir enerji kaynaklarının yarattığı kirlilik ve bu kaynakların bir gün tükenebileceği 
düşüncesi bu tip kaynakların daha az kullanıldığı kendi kendine yeten sürdürülebilir enerji 
kaynaklarını kullanan doğaya en az zararı veren ve kirletmeyen binaların ve bu tip binalardan 
oluşan yerleşmelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenlerden ötürü tüm dünyada kabul 
edilen kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bina tasarımını, teşvik etmek ve konfor koşullarının 
sağlanması için gereken enerjinin en aza indirilmesini sağlayan çeşitli yönetmelikler ve sertifika 
sistemleri oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır. 

Görüldüğü gibi yapılan tüm çalışmalar gelecek nesillere kaynakları tükenmemiş yaşanabilir 
bir Dünya bırakma amacı taşımaktadır. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek ve enerji 
kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlamak için enerji ihtiyacının en aza indirilmesi, enerjinin 
etkin kullanılması temel gerekliliktir.

Enerjinin etkin kullanımı, refah seviyesinden fedakarlık yapmaksızın ve kalite ve performansı 
düşürmeden bir mal veya hizmet elde etmek için gerekli olan enerji miktarının azaltılmasıdır. 
Enerjinin etkin kullanımı sonucunda sağlanacak enerji tasarrufunun, daha hızlı ve daha ucuza elde 
edilebilen bir enerji kaynağı olduğu bugün bütün dünyada kabul edilen bir gerçektir.
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Bu çalışma kapsamında yapı, ulaşım, sanayi gibi farklı bir çok sektörde enerji tüketiminin 
azaltılması ve gerekli enerjinin etkin kullanımı ile ilgili uygulanabilecek alternatifler ve ayrıca 
yerinde üretilen enerji ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili çeşitli öneriler 
irdelenerek sürdürülebilirlik kavramında enerjini önemi vurgulanacaktır. 

2. ENERJİ İHTİYACI

Yaşamın devam edebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçların başında enerji gelmektedir. 
Herhangi bir canlı organizmanın yaşamını devam ettirebilmesi için enerji gerektiği gibi insanlığın 
yaşayabilmesi içinde enerji gereklidir. Hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz enerji miktarı 
teknoloji ve endüstrileşmenin gelişmesiyle sürekli artmaktadır. Kişi başına tüketilen enerji 
miktarlarının artmasının yanı sıra Dünya nüfusundaki paralel artış enerjiye olan talebi kat kat 
arttırmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre 1970 yılından günümüze enerji talebi Dünya genelinde 2 kat artmıştır. 
Aynı şekilde 1970 yılında 3.7 milyar olan insan nüfusu 2015 yılında 7.4 milyarlara ulaşmıştır. Bu 
durum enerji ihtiyacının nüfusa paralel olarak arttığını göstermektedir. Başka bir deyişle Dünya’da 
var olan tüm sektörler enerji taleplerini sabitlese bile nüfus artışı ile orantılı olarak enerji talebi 
yükselmeye devam edecektir [1].

18. yüzyıl sonlarında Sanayi Devrimi’yle başlayan endüstrileşme hareketi ile ivme kazanan enerji 
talebindeki artış 2060 yılında tahmini nufusu 10.6 milyar olarak öngörülen Dünya’da artmaya 
devam edecektir [2]. Bu durum enerji kaynaklarına olan talebin kullanımını da arttıracaktır. 
Özellikle tükenebilir fosil enerji kaynaklarının tükenme süreside azalacaktır. Tükenebilir enerji 
kaynaklarının yarattığı kirlilik, ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir. 
Bu durum doğal çevreyi hızla azalacak, iklim değişiklikleri nedeniyle yok olan yıpranan bitki 
örtüsü nedeniyle Dünya yaşanılması güç bir yer olacaktır. Bunu engelleyebilmek için kısa vadede 
sonuçların alınabileceği bir alan olan enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu, öncelikle 
üzerinde durmamız gereken bir konudur ve ulusal enerji politikamızın önemli bir ilkesi olarak 
belirlenmelidir.

Şekil 1: Kaynaklarına göre Dünya’da artan 
enerji tüketimi [3].
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Yapı, sanayi ve ulaştırma sektörleri başlıca nihai enerji tüketim sektörleri olup, ülkemizdeki nihai 
enerji tüketiminin yaklaşık %92’si bu sektörlerde tüketilmektedir. Bu sektörlerde enerjinin etkin 
kullanımına yönelik teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve gerekli tasarruf önlemlerinin 
alınması ile ülkemiz önemli bir ek kaynak kazanabilir.

3. ENERJİ EKONOMİSİ

Görüldüğü gibi yapılan tüm çalışmalar gelecek nesillere kaynakları tükenmemiş yaşanabilir 
bir Dünya bırakma amacı taşımaktadır. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek ve enerji 
kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlamak için enerji ihtiyacının en aza indirilmesi, enerjinin 
etkin kullanılması temel gerekliliktir.

Enerjinin etkin kullanımı, refah seviyesinden fedakarlık yapmaksızın ve kalite ve performansı 
düşürmeden bir mal veya hizmet elde etmek için gerekli olan enerji miktarının azaltılmasıdır. 
Enerjinin etkin kullanımı sonucunda sağlanacak enerji tasarrufunun, daha hızlı ve daha ucuza elde 
edilebilen bir enerji kaynağı olduğu bugün bütün dünyada kabul edilen bir gerçektir [4].

Bu nedenlerden ötürü tüm dünyada kabul edilen kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bina 
tasarımını, teşvik etmek ve konfor koşullarının sağlanması için gereken enerjinin en aza indirilmesini 
sağlayan çeşitli yönetmelikler ve sertifika sistemleri oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır. Bu 
sertifika sistemlerinin tümünde enerjinin etkin kullanımı ile ilgili bölümler oldukça ağırlıklıdır. 

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde tüm dünyada hükümetler bu konunun geliştirilmesi için aktif 
bir rol üstlenmişler, sektörde yer alan tüm aktörleri az enerji tüketen ve az çevre kirliliği yaratan, 
çevre dostu binaların (Yeşil Bina) yapımına yönlendirmişlerdir. Bu doğrultuda yeşil bina tasarım 
ve yapımı için sertifikasyon sistemleri (LEED, BREEAM, DGNB, CASBEE vb.) geliştirilerek binaların 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması veya yok edilmesi amaçlanmıştır.

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standartlarında ve hizmet kalitesinde, üretim kalitesinde ve 
miktarında azalmaya yol açmadan enerji tüketiminin minimuma indirilmesidir şeklinde tarif 
edilebilir. Ya da enerji verimliliği aynı işi gerçekleştirmek için mümkün olan en düşük miktarda 
enerjinin kullanılması, dolayısıyla tüketicilerin enerji kaynaklarına daha az para ödemesi, buradan 
elde edilen tasarrufun da ihtiyaç duyulan başka hizmetlere harcanabilmesi anlamına gelmektedir. 
Enerji verimliliği kavramında temel amaç binalarda sağlık, konfor ve güvenlikle ilgili ihtiyaçlar 
karşılanırken enerji/fayda oranını minimum düzeyde tutacak planlamaların yapılmasının 
sağlaması, binanın toplam enerji kullanım miktarının kontrol edilmesi, binadaki tüm ihtiyaçlar için 
enerji verimliliğinin yükseltilmesidir. Yapılan hesaplarda Türkiye binalarda %30, sanayide %20, 
ulaşımda %10 tasarruf potansiyeline sahiptir. Türkiye’de son 10 yılda ortalama %10 tasarruf 
edilebilseydi yaklaşık 25 milyar USD’ lık bir fayda sağlanabilirdi. Verimlilik yatırımları 25 milyar 
USD’lik iş hacmi oluştururdu. Atmosfere 50 milyon ton CO2 daha az salınırdı [5].

Tüm bu gerekçelere bakıldığında enerji verimliliğinin arttırılması ile sağlanan enerji ekonomisi 
sayesinde Dünya’nın ekolojik dengesinde de büyük bir iyileşme olacağı kesindir. 
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4. TOPLAM ENERJİ İHTİYACININ AZALTILMASI

Enerji verimliliğinin yükseltilmesinde birbirinden farklı iki temel kavrama dikkat edilmelidir. 
Bu kavramları aktif ve pasif sistemler olarak isimlendirmek mümkündür. Pasif sistemlerin 
oluşturulması genelde tasarımcıları ilgilendiren önemli bir konudur. Genel amacı enerjiye ihtiyaç 
duyan sistemlerin azaltılması ve/veya bu tip bir sisteme ihtiyaç duyulmadan kullanıcı konfor 
koşullarını sağlayacak tasarımların oluşturulmasıdır. Enerji sıfır binalar veya güneş evleri olarak 
adlandırılan binalar bu tip bir tasarım sonucu oluşturulmuş binalardır. Bu binaların en büyük 
özelliği dışarıdan verilen ek bir enerjiye ihtiyaç duymadan tüm konfor koşullarını sağlaması, 
kendi kendilerine yetebilmeleridir. Mimarlık öğrencilerine bu doğrultuda eğitim verilmesi, ‘Pasif 
Evler’de denen bu tip enerji etkin bina tasarımına ait kriterlerin anlatılması piyasada yaratacağı 
farkındalık nedeniyle oldukça önemlidir.

Ancak binaların ölçekleri büyüdükçe konfor koşullarının pasif sistemler ile karşılanması çok zor 
olmaktadır. Özellikle yoğun şehir dokusu içerisinde pasif sistem oluşturma kriterlerinin bazılarının 
uygulanması çok zor olabilmektedir. 

Pasif sistemlerin etkin olabilmesi için bina tasarımının en başından itibaren belli parametreler 
dahilinde tasarlanması, ön proje ve uygulama projelerinin bu parametrelere uygun oluşturulması 
gerekmektedir. Tasarlanan herhangi bir binada, uygun yer seçimi, uygun yönlenme, doğru bina 
biçimi seçildi ise, binayı uygun yalıtım ve saydamlık oranlarına sahip kabuk ile kapladığımızda en 
az %60 olacak şekilde %100’e varacak enerji ihtiyaç azaltımı sağlanabilir.

Pasif bina tasarımına ek olarak, günümüz teknolojisi ile sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan 
PV panel, rüzgâr tribünü gibi birçok sistem ile binanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak 
mümkündür. Ancak pasif sistem tasarımının başında, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan 
bu tip sistemlere duyulan ihtiyacında en az seviyede tutulması gerekliliği unutulmamalıdır. 
Günümüz enerji etkin bina tasarımı kavramında tasarımda kullanılan tüm malzemelerin gömülü 
karbon ayak izleri ve gömülü enerjileri de çok önemlidir. Binaya yükleyeceğimiz her sistemin 
üretilme aşamasında harcanılan enerji miktarı ve doğaya salınan karbon miktarı bazı durumlarda 
sağladıkları kazançtan çok daha fazla zarar verici olabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü detaylı 
hesaplamalar yapılmalı, bu tip sistemlerin kullanım kararı buna göre alınmalıdır.

Akıllı evlerdeki yeni ürünler, aydınlatma ve ısıtma kontrolüne imkân vererek yaşam standartlarını 
yükseltirken enerji tasarrufu da yapmaktadır. Son 30 yıldaki teknoloji ve uygulamalardaki 
gelişmeler (aydınlatma armatürleri, diğer elektrikli aletler, yapı kabuğu sistem ve detayları, 
yalıtım, bina enerji kullanımı kontrolü vb.) tüm bina tasarım ve yapımında birçok bina servisinin 
daha düşük enerji yoğunluğu ile karşılanmasını sağlamıştır.

Enerji, su, petrol ve doğalgaz gibi hayati kaynakların temininden evlerdeki aydınlatma ve ısıtmaya, 
endüstri ve ticarette gereken enerjiye kadar hayatın bütün bölümlerinde çok değişik şekillerde 
tüketilmektedir. Binalarda ise aydınlatma, diğer elektrikli eşyalar, kışın ısıtma, yazın soğutma, 
sıcak su vb. için kullanılan enerji miktarı, dünyada kullanılan enerjinin büyük bir bölümünü teşkil 
etmektedir. Bugün konut ve ticari bina kullanıcıları, ulaşım ve endüstri sektöründen fazla enerji 
kullanmaktadır. Bu enerjinin çoğu faydalı bir şekilde tüketilmekte, fakat her gün çok büyük 
miktarlarda da boşa harcanmaktadır.
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Binalarda enerji verimliğinin en temel gereği binanın kendisinin üretim ve işletme aşamalarında az 
enerji kullanmasıdır. Yukarıda sıralanan kriterin amacı budur ancak bunun yanı sıra binanın içinde 
az enerjiye ihtiyaç duyacak aletlerin kullanılması enerji tüketiminde belirgin azaltım sağlayacaktır. 
Standart elektrikli ürünler yerine yüksek enerji verimliliğine sahip (A++) ürünlerin kullanılması 
toplam tüketimi %35-40 arasında azaltabilmektedir. Ancak ülkemizde enerji verimli ürünlerin 
pahalı olması sağladıkları kâr miktarının geri dönüş süresini uzatmaktadır yapılan araştırmalarda 
bu sürenin yaklaşık 13 yıl olduğu görülmektedir [6].

Bu durumda enerji verimli ürünlerin kullanımı azalmaktadır. Toplam enerji ihtiyacının azaltılmasında 
önemli bir yeri olan enerji verimli ürünlerin kullanımına teşvik için gerekli düzenlemelerin yapılarak 
ve ilk yatırım maliyetlerinin azaltılması gerekmektedir. Yerleşmeyi oluşturan birimlerin ayrı ayrı 
tüketimleri azaltıldığında bütüne ait enerji talebi de azalacaktır. 

Benzer şekilde bina dışında şehir ölçeğinde de sokak aydınlatması ve benzeri enerji tüketen tüm 
sistemlerde enerji verimli ürünlerin kullanılması toplam enerji ihtiyacını büyük oranda azaltacaktır. 
Sadece normal akkor telli bir ampulün enerji tasarruflu bir ampul ile değiştirilmesi yaklaşık %25 
oranında enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Bina sahası dış mekânlarının gerekli zamanlarda minimum enerji ile aydınlatılarak görsel konforun 
sağlanması amaçlanmaktadır. Birçok binada düşük tüketimli armatürler kullanarak, aydınlatma 
sistemlerinde tasarrufa gidilmektedir fakat dış aydınlatmada tam bir enerji verimliliğinden söz 
etmek için bu uygulamaların aydınlatma otomasyonunu da içermesi gerekmektedir.

Bina sahası dış mekânlarının ihtiyaç programına göre aydınlatma bölgelerine ayrılarak, her bölümün 
gerekli zamanlarda aydınlatılacak şekilde enerji verimli teknolojiler kullanılarak planlanması ve 
işleve uygun aydınlatma düzeyleri ile aydınlatılması, bina sahası dış mekânlarının aydınlatılmasının 
bölgesel ve dış ortam ve günışığı etkileşimli bir şekilde yapılarak minimum enerji ile görsel konforun 
sağlanması, bina sahası dış mekânlarının aydınlatılmasında kullanım periyoduna ve yoğunluğuna 
bağlı programlanmış zaman ayarlı teknoloji kullanımı bina dış aydınlatma otomasyonu kapsamına 
giren maddeler arasında sayılabilir.

Şekil 2: Standart ve Enerji Verimliliği 
Yüksek Ürünlerin Elektrik Enerji Maliyetleri 
[6].
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Enerji verimliliği ile ilgili Avrupa düzeyinde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
direktifler olarak kendini göstermektedir:

• Binalarda enerji performansı direktifi (EPBD),
• Kojenerasyon - ikincil enerji direktifi (CHP),
• Enerji verimliliği için eko-tasarım gerekleri ve ürünleri direktifi (EuP),
• Enerji kullanım verimliliği ve enerji hizmetleri direktifi (ESD),
• Enerji ürünleri vergilendirme direktifi,
• Kazanlar, buzdolapları, klima, fırın, aydınlatma ve diğer cihazlar için etiketleme ve 

standartlar direktifi,
• Energy Star ve ofis ekipmanları için etiketleme ve yönetmelikler direktifi.

Enerji ve verimlilik araştırmalarına AB, Japonya ve ABD büyük yatırımlar yapmakta ve standartların 
geliştirilmesinde öncü rol oynamaktadırlar. Bu standartlar doğrultusunda hazırlanan direktiflerin 
bu ülkelere rekabet avantajı sağlayacağı gerçektir. Bu direktifler uygulandığında enerji tasarrufu 
sağlanmakla kalınmayacak aynı zamanda iç pazarlara canlılık gelecek ve yeni ihraç ürünleri 
geliştirilmiş olacaktır [4].

5. ENERJİ DAĞITIMI

Elektrik enerjisi pahalı, ancak vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Bu bağlamda, bugün yaygın olarak 
kullandığımız elektrik enerjisinde verimliliği sağlamak, kalite ve güvenilirliğin azaltılmaması 
koşuluyla üretim maliyetlerini ve sistem kayıplarını en aza indirmek, elektrik enerji sistemlerinin 
planlanması ve işletilmesinde en önemli hedefler haline gelmiştir.

Türkiye’deki mevcut elektrik dağıtım sistemleri incelendiğinde sistemde oluşan kayıpların oranı 
%15-17 arasında değişmektedir. Bu oran dünya ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça yüksektir [5]. 
Dağıtım şebekesindeki eksikliklerin neden olduğu bu yüksek kayıpların yanı sıra binalara ulaşan 
enerjinin kalitesi ve güvenilirliği de etkilenmektedir. 

Ülkemizde dağıtım şebekesinde bu oranda yüksek kayıplar olmasının nedenlerinden en önemlisi 
şehir şebekelerinde kullanılan altyapının çok eski olmasıdır. Çoğu bölgede enerjiyi kilometrelerce 
ileri taşımaya yarayan elektrik hatlarında halen iklim etkilerine açık havai hatların kullanılması 
sistemin güvenliğini azaltmakta, yıpranma ve hasarın artmasına neden olmaktadır. Yer altı hatları, 
hava hattına oranla oldukça pahalı olmasına karşın güvenlik, görsellik ve kayıpların azaltılması 
açısındantercih edilen sistem olmalıdır. Sistemin yer altına alınması ve akıllı dağıtım şebekelerine 
geçilmesi sistemin tüm elemanlarında kalite artışına neden olarak kayıpları ve kaçak kullanımı en 
aza indirecektir. Akıllı enerji dağıtım sistemine ek olarak bina bazında kullanılan sayaçların akıllı 
sayaca çevrilmesi özellikle dış aydınlatma istemlerine verilen enerjinin dış aydınlık seviyesine 
göre otomasyon sistemleri ile ayarlanarak verilmesi gereksiz tüketimi engelleyecek önemli ölçüde 
verimlilik sağlayacaktır.

Aktif Enerji Verimliliği, yalnızca enerji tasarruflu cihazlar ve ekipmanla tesis etmekle değil, sadece 
gereken enerjinin kullanılması için tüm bu cihaz ve ekipmanların kontrolü de yapıldığı zaman 
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gerçekleştirilebilir. Gerçek verimliliğin sağlanması ve sürekli olmasını sağlayan ölçüm, izleme 
ve kontrol aracılığı ile enerji kullanımının yönetimidir. İşletme aşamasında bir binanın ne kadar 
enerji tükettiği günümüzde oldukça önemli bir hale gelmiştir. Tüketilen enerjinin verimli kullanılıp 
kullanılmadığını ortaya çıkarmak amacıyla; inşası tamamlanmış ve kullanımda olan binaların 
tükettiği enerjinin ölçülmesi ve kaydedilmesi gerekmektedir. Bu izleme sonucunda; enerjinin 
verimli kullanıldığı veya boşa harcandığı yerler belirlenir ve en fazla enerji tasarrufu potansiyeline 
sahip alanlara dikkat çekilir.

Bunun için bina enerji yönetim sistemini kontrol edilebilen alt bileşenlere bölünerek her bir bileşenin 
hem ayrı ayrı kontrolü hem de diğer bileşenlerle olan bağlantıları sağlanmalı, enerji kullanımı 
ile ilgili veriler doğru bir şekilde toplanmalı ve raporlanmalı, ölçme, izleme ve analiz sistemleri 
oluşturulmalıdır. Tam ve etkin aktif enerji verimliliği kontrollerinin uygulanması bina yönetim 
sistemi ile entegre edildiği zaman çok daha kolay hale gelecektir. Yapısal kablolamanın, data 
kablolarının, güç kablosu uzantılarının ve aksesuarlarının ortaklaşa kullanımının sağlanmasıyla, 
tesis aşaması da daha tasarruflu olacaktır.

Binalarda enerji kullanımının izlenmesinin %20-30 arasında enerji verimliliği sağlayacağı 
düşünülmektedir. Akıllı enerji yönetim sistemi olarak isimlendirilen izleme sisteminin amacı 
enerjinin en az düzeyde tüketilmesi ve tüketilirken enerji kalitesinin yükseltilmesidir. Piyasada 
değişik sistemler mevcuttur. Üretimi enerjinin ucuz olduğu zaman dilimine kaydırarak maliyetin 
azaltılması, kullanıma göre tasarım yapılarak fazla enerji tüketimlerinin azaltılması, sistemdeki 
kayıpların ortaya çıkarılması, enerji tüketiminin kontrol edilip tüketim değerleri değişen cihazların 
bakımlarının yapılması sistemin faydaları arasında sıralanabilir.

Buna ek olarak şehirlerde tek bir gerilim seviyesi seçilerek, gerilimin birkaç kere 
transformasyonundan kaynaklanan kayıpların önüne geçilmelidir. Transformatörlerdeki kayıpları 
azaltıcı ileri malzeme ve teknolojilerin araştırılması ve kullanılması teşvik edilmelidir.

6. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI

Artan enerji ihtiyacı ile birlikte tükenebilir enerji kaynaklarının azalması önemli bir problem 
olduğundan enerji ekonomisinin temel amaçlarından birisi bu kaynakların tükenmesini önlemektir. 
Bunun yanı sıra bu kaynakların enerjiye çevrilmesi sırasında ortaya çıkan karbondioksit 
emisyonlarının da azaltılması sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Yukarıda sıralanan önlemler ile 
enerji tüketimi önemli ölçüde azaltmak mümkündür ancak doğası gereği insan yaşamının devam 
etmesi için enerji ihtiyacının sıfıra inmesi imkânsızdır. Bu nedenle ihtiyaç duyacağımız bu kalan 
enerjinin üretiminde yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının kullanımı yaşanabilir Dünya açısından 
kaçınılmaz gerekliliktir. Bu gerekçeden görülebileceği gibi günümüzde geçerli olan sürdürülebilirlik 
sertifikalarının tümünde yenilenebilir enerji kullanımına büyük önem verilmektedir. 

Tüm sertifikalarda da görülen ve zorunlu kriter olarak tanımlanan bina ölçeğinden başlayan enerji 
korunumu; altyapı sistemlerinin performansını izlemek için ölçümlerin tesis edilmesi; altyapıya 
yönelik “Akıllı Şebeke Teknolojisi”; yerinde yenilenebilir enerjinin kullanımın teşvik edilmesi; 
ufak nüanslar dışında sertifika kriterlerinin oluşturulmasında ortak bir esas teşkil etmektedir. 
Yurdumuz yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisi 



Fotoğraf: Yenilenebilir Enerji Sistemi.
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açısından oldukça verimli bölgelere sahip olduğundan verimli ve doğru sistemlerin tasarlanarak 
kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Gerekli bölgelere teşvikler sağlanarak bu tip 
sistemlerin kullanımını cazip hale getirmek kaçınılmaz gerekliliktir.  

6. SONUÇ

İnsanın ihtiyacı olan enerjinin sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılanması sürdürülebilirlik 
bağlamında karbon ayak izinin azaltılması, tükenebilir enerji kaynaklarının korunması anlamında 
önemli bir yere sahiptir. Ancak gerçek enerji ekonomisi yukarıda basit örnekler ile ifade edildiği 
gibi temel konfor koşullarından taviz vermeden ihtiyaç duyulan enerji seviyesinin azaltılmasıdır. 
Bu sayede sürdürebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerji seviyesi de azalacağından konu ile 
ilgili yapılacak ilk yatırım maliyetleri ve sürdürülebilir enerji sistemlerinin üretiminden kaynaklı 
karbon ayak izi de azalacaktır.
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Fotoğraf: Kemerburgaz su kemeri (Kaan Kurtuluş, 2016).
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SUYA DUYARLI AKILLI YAKLAŞIMLAR

İnci Olgun, Çiğdem Tekin

1. GİRİŞ

İnsanoğlu binlerce yıldan bu yana su tarihini üç semavi kutsal kitaptan ve özellikle de birbirlerinin 
kopyasıymış gibi anlatılan ‘Nuh Tufanı Destanı’ndan öğrenmiştir. Oysa kutsal kitapların anlattığı 
Nuh Tufanı’nın kaynağı çok daha eskilerde Mezopotamya Kültürü’nün bugün okunabilmiş olan 
tabletlerinde karşımıza çıkmakta; hatta Orta Doğu Uygarlıkları’nın ürettiği en önemli Epope olan 
‘Gılgamış’ bile su ve sulama kültürü üzerine söylenmeye başlanmıştır. Yunanca’da ve Asurca’da 
“iki nehir arasında kalan” bölge anlamına gelen Mezopotamya (M.Ö. 4000-3100) ise tarım 
toplumu olarak ilk su yönetimi kavramının ve ilk uygulamaların sulama ve akaçlama sistemlerinin 
görüldüğü  uygarlıktır [1].

Şekil 1: Tarlada pulluk ile ekim. 13. yy B.C. 
Sennedjen Türbesi, Thebes [2].

Şekil 2: Mısır’da Nil yaşamın suyu kabul 
ediliyordu [3].

Dünya coğrafyasına dağılmış tüm yerleşik alanlarda yerel doğal koşullara dayalı toplum ve 
dolayısıyla yaşam kültürü ile bağlantılı suyun kullanım biçimi, suya sahip olma miktarı ile 
değişmektedir. Yerküre üzerinde büyük miktardaki varlığına rağmen, suyun hacim olarak Dünya’da 
yayılımı eşit değildir. Benzer şekilde yaşadıkları bölgenin şartlarına göre kişi başına düşen su 
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Suyun var olması durumunda yönetimi, hiç olmaması durumunda üretimi önemli bir sorun olmuştur. 
Mevcut iklim koşulları içinde su üretebilmek için geliştirilen çözümler hem görsel hem de işlevsel 
açıdan dikkate değer yapılardır (Şekil 3-4-5-6).

‘Çiğ’, ‘sis’ ya da ‘bulut göleti’ isimleri ile tanımlanan suni göletler; suyun az temin edildiği 
alanlarda suyu toplayabilmek için yapılan sistemlerden biridir. Yapılan araştırmalarda bu sistemin 
Cilalı Taş Devri ve Geç Tunç Çağı’nda kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur (Şekil 3) [4].

1900’lü yıllarda Ukrayna’da Rus mühendis Friedrich Zibold Feodasiyan’ın antik Bizans şehri 
yakınlarında 13 adet büyük koni şeklinde taş tümülüs bulmuştur. Zibold bu yapıların bu bölgede 
yaşayan insanların su ihtiyacını temin eden çiğ kondansatörleri olduğunu ifade etmiştir (Şekil 4) [5].

miktarı da aynı değildir. Suyu doğrudan elde edebilme ve ulaşabilme şartlarının eşit olmaması 
ile yeraltı, yerüstü ve yağış suları açısından kurak olan bölgelerde yaşayan insanlar, çok eski 
tarihlerden beri yaşamlarını sürdürebilmek için sudan en etkin ve yaratıcı yollar ile faydalanmaya 
çalışmışlardır. 

Farklı coğrafyalara, farklı çağlara ve sebeplere bağlı gelecek yüzyılların kriz ve savaş konusu 
olarak tanımlanan su, kültürel yaşamın ve buna bağlı mekânsal oluşumlarda tarih boyunca zengin 
yaratıcılık ve çeşitliliğin örneklerinin verilmesini sağlamıştır. İnsanlara temiz su temin edebilmek, 
toplayabilmek, dağıtabilmek amacıyla yapılan yapılar ya da üretilen çözümler işlevlerinin ötesinde 
özellikleri ile de bugün araştırma konusu olmuş özgün eserlerdir.

Özellikle sıcak ve kurak iklim bölgelerinde tarımsal alanlarda su elde etmenin bir yolu doğal 
taşlar ile daire şeklinde bir sistem kurmaktır. Taşlar gün boyunca ısıyı absorbe etmekte ve gece 
bırakmaktadır. Böylece havanın içindeki su taşlar üzerinde yoğuşmakta, oluşan su damlaları 
toprağa akmaktadır. Taşlar eğer bir bitkilendirme alanını çeviriyorsa aynı zamanda bitkileri sert 
rüzgâr etkisinden de korumaktadır (Şekil 5) [6].

Şekil 3: Çiğ göleti.

Şekil 4: Çiğ kondansatörü.

Şekil 5: Tarım alanlarında su yönetimi.

Şekil 6: Knapen kondansatörü.
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Su toplama amaçlı geliştirilmiş ve aynı prensipler ile çalışan farklı bir yapı da Knapen tarafından 
1930’da Fransa’da tasarlanmış ve uygulanmıştır. Havadaki nemin yoğuşması yoluyla suyun 
toplanması prensibi ile çalışmaktadır (Şekil 6) [7-8].

Su kıtlığına geliştirilen çözümler yanında su kaynaklarına doğrudan ulaşılamayan bölgelerde de 
suyun temini, toplanması ve dağıtılması için kurulan sistemler de mimari özellikleri açısından 
dikkat çekicidir. Bugün kullanılmayan ancak ayakta olan bu eserler kentlerin merkezinde 
turizm açısından önemli miraslar haline dönüşmüştür. Üç büyük imparatorluğun başkenti olan 
İstanbul’da da geçmişten günümüze suyu temin edebilmek amacıyla yapılan birçok yapı, sanat 
ve mimari açıdan önemli eserlerdir (Şekil 7-8). Şehrin kuruluş dönemlerinde su ihtiyacı yeraltı 
kaynaklarından sağlanırken, Romalılar ve Bizanslılar şehrin çevresinde inşa ettikleri su bentleri 
ve suyun taşınabilmesi için su kemerleri ve yerleşim merkezlerinde yer alan büyük sarnıçlar ile 
döneminin altyapıya dair önemli mühendislik çalışmalarını ortaya koymuşlardır [9]. 

Roma Dönemi’nden Osmanlı Dönemi’ne İstanbul’un su medeniyeti kimliği, taşıma su ile biçimlenmiş; 
çevredeki suların toplanarak kente sevkiyatı ve dağıtımı devasa bir sistem ile gerçekleştirilmiştir 
[12]. Bugün de bu mücadele farklı koşullar altında yine devam etmektedir. Zamanın ilerisindeki 
tüm bu örneklerde toplumun temel ihtiyacı olan suya erişim ve yokluğunda yaşanan riskler bugün 
için sadece gelişmiş bir mühendisliği değil, artık suyu kullanım biçimi ile birlikte toplumsal algının 
da yönetimini zorunlu hale getirmiştir.  

Nüfusun artışı ile büyüyen kentler, yaşam standardının giderek yükselmesine bağlı olarak 
artan ihtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik üretilen incelikli çözümlerin en dikkat çekici 
örnekleri genellikle suyun kullanımı ve tedarikine dair verilmiştir. Bugün ise konunun sınırları 
iklim değişikliği, kullanılabilir su seviyelerinde azalmalar, kentsel nüfusun verimliliğini etkileyen 
su kullanım biçimleri ve daha iyi su yönetimi sağlayacak araçların ekonomik maliyetleri ile 
ilişkilidir. Gelişmiş ülkelerde derinleştirilmiş araştırmaların konusu olan bu sorunlar gelişmekte 
olan ülkelerin gündemini ise yakın zamanda meşgul etmeye başlamıştır.

Su tasarrufunda ücret ve tarifelere dayalı ekonomik araçların kullanımına odaklanan Avrupa Birliği 
ülkelerinden bazıları 1990’lı yıllarda su tüketimini önemli ölçüde azaltmışken; aynı dönemde 
konfor standartlarını (yüzme havuzu, su temalı bahçe peyzaj uygulamaları vb.) üst seviyelerde 
tutan gelişmiş ülkeler ile birlikte denetimsiz su tüketiminin yaşandığı gelişmekte olan ülkeler 
kullanım tipolojileri açısından çoğunluğu temsil etmekteydi. Söz konusu yıllarda su tüketiminin 
azaltılmasına yönelik merkezi eğilim, genel olarak sosyo-ekonomik ve kurumsal çerçeve 

Şekil 7-8: İstanbul’da yer alan su kemerleri 
[10-11].
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değişiklikleri ile bağlantılıydı. Düzenlenen yüksek su tarifeleri ile birlikte bir diğer müdahalede 
eski boru sistemlerinin yenilenmesi ve su kaçaklarının önlenmesini içeren altyapı yatırımlarıyla 
gerçekleştirilmiş, böylece kişi başına su kullanımında düşük rakamlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Birleşmiş Milletler’in Su Kaynakları Enstitüsü’nün verilerine göre Dünya üzerinde 250 milyon 
insan barındıran 26 ülke bugün kişi başına yılda 1000 m3 olarak belirlenen yaşamsal miktarda 
suya ulaşamamakta, bunun yanında 400 milyon kişi “su stresi” yaşamaktadır. Bazı bölgelerde 
suyun hızla azalması ve akarsu havzalarının birçok ülkeye ait olması ile sınır aşan suyolları 
21.yy’daki su jeopolitiğinde yaşanabilecek sorunların manzarasını şimdiden göstermektedir. Doğal 
eşitsizliklerin ötesinde global nüfusun artması, gelecekteki su çatışmalarını patlamaya hazır bir 
öncelik kazandıracak, bu çatışmalar iki temel koşula bağlı olacaktır: Önce nüfus artışı (bugünkü 
6 milyar nüfus otuz yıl sonra 8 milyarı bulacaktır) sonra nüfusu 10 milyonun üzerinde 40 mega 
kentin ve bir milyonun üzerinde nüfusu olan 600 yerleşim bölgesinin ortaya çıkacak olmasıdır. 
Sonuç olarak azalan kullanılabilir su potansiyeline karşın Dünya nüfusunun her geçen gün daha 
çok suya ihtiyaç duyması, su kaynakları konusundaki ulusal ve küresel duyarlılığı arttırmıştır [13]. 
Ülkemizde başta İstanbul olmak üzere nüfusu yüksek şehirlerimiz için de benzer bir duyarlılık 
söz konusudur. Bu noktada bahsi geçen tüm konuların dikkate alınarak, kentsel gelişimin nasıl 
sağlanabileceği ve hangi araçların kullanılabileceğinin kararının doğru verilmesi gerekmektedir. 

2. SU KAYNAKLARININ ENTEGRE YÖNETİMİNDE YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMLERİ

Su kaynaklarına ilişkin yönetim anlayışı her geçen zaman dilimi ve karşılaşılan krizin ölçeği ile 
birlikte sürekli kendini daha tutarlı arayışlara dayalı sorgulamalarla yenilemektedir. Özellikle 
yerele bağlı uzman kuruluşlar ve kurumlar tarafından halkın katılımını da esas alan koordinasyonlar 
yapılandırılmaya çalışılmakta, konunun sadece denetim araçları sağlamanın ötesinde son derece 
vahim olan çıplak gerçeği göstererek akıl uzlaşmasını da beraberinde getirmesine çalışmaktadır. 
Ancak bu şekilde çözülenden daha fazla problemin birikmesinin önüne geçilebilecektir. 

Sürdürülebilir bir kentsel gelişmenin ve kalkınmanın esasını “Çevre Verimliliği” teşkil etmektedir. 
Dünyanın her geçen yıl ile birlikte sorunlarını arttıran ve doğaya ödenen bedelin bilançosunu her 
seferinde biraz daha yükselten çevre kirliliği ve iklim değişikliği olgusu sürdürülebilirlik ile ilgili 
tüm konu başlıklarını tartışmaların en başında tutmaktadır. Kaynakların hızla tükenmesi ve yaşanan 
çevre kirliliği var olan kaynaklar açısından tehdit niteliği taşımaktadır. Yaşam kalitesinin çevresel 
verimlilik ile birlikte dengeyi bulması kentsel gelişmede sürecin doğru yönetebilmesi ile mümkün 
olabilecektir. Bu noktada ihtiyaç duyulan doğru stratejileri geliştirecek yönetim biçimleridir. 

Integrated Water Resources Management (Entegre Su Kaynakları Yönetimi) IWRM’nin 
oluşturulması Birleşmiş Milletler’in 1977’deki Su Konferansı’nda küresel düzeyde ortaya çıkmış, 
sonrasında ise hükümetler 2002’de IWRM ve su verimliliği planları geliştirerek uygulamaya 
geçirilmesine karar vermiştir. 2012 yılına gelindiğinde, ülkelerin %80’inden fazlası bu hedefe 
ulaşmak için iyi bir ilerleme kaydetmişken su gibi acil eylem planlarına ihtiyaç duyan enerji ve 
gıda güvenliği konusunu da masaya yatırmışlardır. Yerel ölçekte ilerleme ve sonuç almak için 
politikaları, yasaları ve kurumları organize etmeyi, tüm bunlara bağlı olarak ise reformları 
hedefleyen IWRM’in en önemli öğretisi; su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin 
değişimi yönlendirecek eylemlerin yukarıdan aşağıya olduğu kadar aşağıdan yukarıya doğruda 
kolaylaştırıcı süreçlere odaklanması gerekliliğidir [14].
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Su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi için kabul edilecek üst düzey politika ve stratejiler 
çerçevesinde tanımlanacak öncelikler ve hedefler yerel su hizmetleri, su altyapısı veya ekosistem 
restorasyonu gibi tüm düzeylerde yukardan aşağıya bütüncül bir yaklaşım sunmalıdır. Aynı zamanda 
aşağıdan yukarı hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı tüketime yönelik sorumluluk, 
şeffaflık ve bilgi geri beslemesini sağlayacak yönetim süreçlerini de tanımlamalıdır. 

Bahsi geçen bağlamda doğal ve yapılı çevre için suyun daha etkili ve dolayısıyla verimli kullanılması 
ve kentsel gelişimi doğru planlamak açısından da böylesi değerli bir kaynağın ‘Entegre Su Döngüsü 
Yönetimi’ çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle kentsel alanlarda yeşil 
altyapının neredeyse tamamen yok olma noktasına gelmiş olması ve çürüyen altyapı sistemleri 
nedeniyle topluluk yaklaşımlarını öne çıkarmak artık kaçınılmaz olmuştur.

Geleneksel altyapı mühendisliği ve kamu sağlığına ilişkin su yönetimi anlayışı sadece ‘şebeke 
suyu’, ‘yağmur suyu’ ve ‘atıksu’ olmak üzere üç tür başlık üzerinden suyun bir kez kullanıldığı ve 
sonra atıldığı son derece tartışmalı bir durum sergilerken; ‘Entegre Su Döngüsü Yönetimi’, değişen 
iklim yapısı ve su tedarikini daha az güvenilir kılan kentsel büyümeye karşın kaynak verimliliğinde 
daha avantajlı sonuçlar elde etmektedir. Bununla birlikte suyun toplanması, depolanarak arıtılması 
ve salıverilmesi vb. için tasarlanan doğal ekolojik işlemlerin tümü, yaşam alışkanlıklarının ötesinde 
akıllı altyapı sistemi ile entegre edilmiş sürdürülebilir bir yapıda tanımlandığında ise kazanımlar 
daha da artacaktır. 

Zygiaris; bugünün kentlerinin çevre ve sosyal sürdürülebilirliğe yönelik olarak ekosistem 
bağlantılı kentsel yenilikleri, geleneksel karakterlerinden daha fazla ön planda tutmaya başladığını 
vurgulamaktadır. Söz konusu yeniliklerde çeşitli akıllı ortam kavramlarını tanımlamak için ise genel 
terim olarak “akıllı şehir”i kullanmaktadır. Bu genelleme bilimsel olarak doğru olmamakla birlikte 
IT temelli yenilikçi kentsel ekosistemleri ifade etmesi açısından oldukça etkili bir tanımlamadır 
[15].

Akıllı Şehir vizyonunu elde etmek için senkronize edilmesi gereken belirli işlemler ve süreçler 
söz konusudur. Bunlar, kentsel planlamanın akıllı planlama faaliyetleriyle zenginleştirilmesini ve 
akıllı şehir eylemlerini tamamlayacak altyapı planlamasını hedeflemektedir. Bir diğer kritik faktör, 
kent planının ve yenilikçi bakış açısının harmanlandığı akıllı öncelikler için bir kimlik yaratma 
yeteneğidir. Akıllı bir kentin kimliği, vatandaşlar ve toplumlar arasında sosyal açıdan kapsamlı 
akıllı bir şehir vizyonu yaratmak için uygulamaya geçirilecek projeler, değişimin planlaması ve 
toplumsal inovasyon eylemleri ile uyumlu olmak zorundadır [15].

Sahip olduğu kaynakları koruyarak geliştiren ve dengeli kullanımına ilişkin bilişim teknolojileri 
ile entegre hale getirilmiş kentsel kaynak yönetimini hedefleyen Akıllı Kent ve Kentleşme 
uygulamalarında;

• Dijital teknolojilerle ilişkilendirilmiş bir kentsel yapı,
• Söz konusu ilişkilendirmeye dayalı kullanımlarım sonucu olarak kentsel yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesi, konfor seviyesinin arttırılması,
• İlgili kent yönetim birimleri tarafından sayısal verilere dökülebilir bir takibin sağlanarak, 

yerinde ve zamanında müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi, buna bağlı olarak kaynak 
yönetiminin daha verimli kılınması,
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• Bilişim teknolojilerinin kullanımında yerel dinamiklerin gözetilmesi,
• Güncel şartlara uyumun sağlanmasında dinamik yönetişim gerçekleştirilmesi üzerine 

çalışılmaktadır [16]. 

Peki yönetişimin dinamizmini arttırarak, sorunların biriktiklerinden daha hızlı çözüldüğü yeni ve 
daha akıllı bir duruma geçmeye odaklanan mekânsal politikalara cevaben yeşil sertifika sistemlerini 
değerlendirmek mümkün müdür? Yapının projelendirme aşamasından başlayarak, uygulama ve 
hatta yönetim aşamasına kadar birçok başlıkta çevreye ekolojik yönden katkı sağlayan yeşil bina 
sertifika sistemi, mahalle ölçeği ile akıllı kentleşmeye dair projelerde teşvik açısından önemli bir 
rol üstlenmektedir.

Bugün gelinen noktada, yaşam kalitesine ilişkin çözümlerin çoğunun, sorunun kendisini oluşturan 
sebeplere dair insan algısını geliştirerek, farkındalığın sağlanması ve sorumluluklarının 
hatırlatılmasına duyulan ihtiyaç olduğu görülmektedir. Sertifika sistemi gibi organizasyonlar 
farkındalıkla birlikte ortaya koydukları teşvik mekanizması ile çözüme dair dikkate değer bir 
destek sunmaktadır. Mimarından, uygulayıcısına, denetleyicisinden, müşterisine kadar tüm 
aktörlerin çevre bilinci açısından öncelikle algı yönetimini gerçekleştirmekte ve yenilikçi tüm 
yaklaşımlara fırsat tanımaktadır. 

 

2.1. Sertifika Sistemleri ve Akıllı Yönetişim

Uluslararası ya da yerel yeşil sertifika sistemlerinin hedefleri, mevcut ya da yeni inşa edilecek 
olan bina/binalar ve içinde yer aldığı arazi koşullarını sürdürülebilirlik bağlamında düzenlemektir. 
Ancak, bu örnekler tekildir. Bu örneklerin artmasını sağlayabilmenin yolu sürdürülebilirlik ilkesi 
bağlamında oluşturulan politikaların bina ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar genişletilmesi ve 
bütünlüğün sağlanabilmesidir.

C. Perry özellikle “Mahalle ölçeğini kent planlamanın en önemli birimi olarak” görmüştür [17]. 
Bina, binaların ilişkisi ve bir arada olabilme durumları ile oluşan mahalle ölçeğinin sürdürülebilir 
kalkınmayı merkeze koyan tasarımlar üzerinden yeniden kavramsallaştırılması ise söz konusu 
yargıyı destekler niteliktedir. Aynı nedenle mahalle ölçeğinin sürdürülebilir gelişme sürecindeki 
etkilerinin anlaşılması için ölçülebilir değerlendirme yöntemleri geliştirilmelidir. Bu anlamda 
sürdürülebilirlik kriterleri ile bina ölçeğinden mahalle ölçeğine kadar tüm yeşil sertifika sistemleri, 
üst ölçek hedefler ve kentsel gelişme politikaları ile kolaylıkla ilişkilendirilebilinir [18].

Uluslararası sertifikalar (LEED, BREEAM, CASBEE, DGNB vd.) küçük farklılıklar (önem derecesi ve 
puanlama) içerse de temelde aynı amaçları hedefleyen birbirine benzer değerlendirme kriterlerine 
sahiptir. Bu kriterlerden birisi de yakın gelecekte gezegenimizi dolayısıyla yaşamımızı daha çok 
tehdit etmesini beklediğimiz kullanılabilir suyun yönetimidir. Burada amaç mekânsal türlere bağlı 
farklılıkları gözeterek, gerekli konfor ve hijyen koşullarından ödün verilmeden su tüketiminin 
azaltılabilmesi ve suyun verimli kullanımının sağlanmasıdır. Proje konusu ve kullanıcı ihtiyaçlarına 
bağlı olarak su tasarrufu sağlayacak önlemlerin alınması, seçilecek sistem ve ekipmanların 
tasarrufu ön planda tutulmaktadır. 

Bu kapsamda genel olarak; çevrenin ve kaynakların korunması (yerine konulabilme maliyetlerinin 
yüksekliği ile orantılı olarak) amaçlı kararlar verilerek, su tüketiminin azaltmasına yönelik her türlü 
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sistem, teknoloji önerilmekte ve şehir şebekesi suyu dışında farklı kaynakların kullanımı teşvik 
edilerek, hijyenik ve diğer kullanımlar için harcanan su miktarının düşürülmesi hedeflenmektedir. 
Uygulama öneri ve stratejilerinde ise özellikle değerlendirmeye alınması beklenen genel kararlar 
ise;

• Binada tüketilmesi öngörülen su miktarına ilişkin detaylı hesaplamaların yapılmış olması; 
bu miktarın bina fonksiyonuna bağlı kullanıcı profilinin gerçek ve öngörülen kullanım 
biçimleri üzerinden değerlendirilmesi;

• Su kullanımının tasarrufuna yönelik yöntemlerin doğal kaynakları korumaya yönelik olarak 
tanımlanmış olması;

• Suyun kullanımının yönetimine ilişkin atıksu arıtma sistemi ile su tüketiminin azaltılması 
ve buna bağlı olarak enerji ve maliyet hesabının düşürülmesi,

• Yağmur suyunun doğrudan doğaya geri kazanımını sağlayacak yöntem ya da sistemlere 
önem verilmesi şeklindedir. 

Sertifika sistemleri suyun tüketimine ve kullanım biçimine dair değerlendirmelerini kentsel 
mekân ölçeğinde bütüncül bir bakış ile ilişkilendirmektedir. Özellikle suyun tedariki, kullanımı ve 
korunumuna ilişkin detaylandırılmış açılımları getiren kriterler (Tablo 1), sürdürülebilir büyümeyi 
ve yaşam kalitesi yüksek kentsel gelişmeyi hedefleyen akıllı şehirciliğin temel ölçütleriyle de 
örtüşmektedir. Hızla büyüyen kentlerin artan su ihtiyaçlarını mevcut kaynakların korunumu ve 
geliştirilmesi ile birlikte düşünen her iki yaklaşımda da tüketimin azaltılmasına yönelik stratejik 
eylemler hedeflenmektedir. Bu anlamda yeşil sertifika edinimine yönelik tasarım ve mühendislik 
yaklaşımları, suyun yönetimine ilişkin yenilikçi çözümlerin üretilmesine sağlayacağı katkı akıllı 
kent uygulamalarının uzağında yer almamaktadır.

Geçen yirmi yıl süresince gelişmiş ülkelerde tasarımcılar ve şehir plancıları yapı ölçeğinden 
başlayarak arazi kullanımı ve farklı kentsel mekân ölçeklerinde su tüketimi ve yağmur 
suyu yönetimine ilişkin yenilikleri projelerinde kullanarak su tasarrufunu %50’nin üzerine 
çekilebildiğini göstermişlerdir. Gri suyu, şebeke suyu standartlarına ulaştıran; kahverengi ve 
siyah suyu ise yerinde arıtarak tuvalet ve dış ortamda kullanıma sunan teknolojilerin ve akıllı 
sistemlerin geliştirildiği süreç içinde özellikle en önemli kaynak olan yağmur suyu döngüsünün 
ekolojik sistemle bütünleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kentsel dönüşüm vesilesiyle inşa edilen çoğu bina, dolayısıyla geçirimsiz yüzey ile daha fazla 
miktarda yağmur suyu ekolojik döngünün dışına çekilmektedir. Yağmur bahçeleri ve yeşil ile 
ilişkilendirilen her nokta, kentsel ısı ada etkisini azaltacağı gibi ekolojik döngüyü dolayısıyla 
sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlayacak yeni bir altyapı maddesi olarak peyzajın önemini her 
zamankinden daha fazla ortaya çıkarmıştır. 

Bir tarafta ağır su baskınlarına maruz kalan, diğer tarafta ise şiddetli kuraklıklar ile yüzleşen 
kentsel alanlarda toprağa sızan ya da buharlaşarak atmosfere karışan doğal su döngüsünü 
arttıracak stratejilerin akıllı kentleşme ile ilişkilendirildiği projeler araştırmaların öncelikli 
konusunu oluşturmaktadır. 



20

Sertifika Sistem 
Örnekleri

Su Yönetimine İlişkin Bina ve Mahalle 
Ölçeğinde Kategoriler

• Su Tüketimi
• Yerinde Su Arıtma
• Sulama Sistemleri
• Araç Yıkama
• Su Sayacı
• Ana Su Kaçaklarının Tespiti
• Sıhhi Tesisat Suyunun Kesilmesi

Kaynaklar ve Enerji;
• Su Stratejisi

Su Verimliliği
• Su Tasarruflu Çevre Düzenlemesi
• Su Kullanımının Azaltılması
• Yenilikçi Su Tüketim Teknolojileri

Yeşil Altyapı ve Binalar
• Azami Bina Su Verimliliği (Ön koşul)
• Bina Su Verimliliği
• Su Verimli Peyzaj
• Yağmur Suyu Yönetimi
• Atık Su Yönetimi

Akıllı Konum ve Bağlantılar
• Sulak Alan ve Suların Korunumu (Ön koşul)
• Habitatları veya Sulak Alanları ve Su Kütleleri 

Korunmuş Alan Tasarımı 
• Habitatın veya Sulak Alanların ve Su 

Kütlelerinin Korunumu
• Habitatın veya Sulak Alanların ve Su 

Kütlelerinin Uzun Süre Korunumunun Yönetimi

Mahalle ölçeğinde doğal kaynak olarak suyun çevre 
dostu doğru yöntemler ile yönetilmesini içermektedir. 

Bina ve binanın yer aldığı arazide su kullanımı ve 
tüketimine ilişkin yöntemleri içermektedir.

Bina ve binanın yer aldığı arazide su kullanımı ve 
tüketimine ilişkin yöntemleri içermektedir.

Mahalle ölçeğinde akıllı yerleşim planlaması dahilinde 
doğal kaynak olarak suya ilişkin alan ve kaynakların 
doğru planlanması-yönetilmesi amacını içermektedir. 

Arazi Kullanımı ve Enerji;
• Su Kirliliği
• Yağmur Suyu Toplanması

Değerlendirme

Bir binada su tüketim miktarını ve kaçakları 
azaltabilmek amaçlı sistem kurulumu ağırlıklıdır. 

BREEAM

Bina Ölçeğinde

BREEAM_UD

Mahalle Ölçeğinde

LEED

Bina Ölçeğinde

LEED

Mahalle Ölçeğinde

Tablo 1.Yeşil Sertifika Sistemlerinde Su Yönetimi [19-26].
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Sertifika Sistem 
Örnekleri

Su Yönetimine İlişkin Bina ve Mahalle 
Ölçeğinde Kategoriler

Ekolojik Nitelik
• İçme Suyu Talebi ve Atık Su Hacmi

• Suyun Korunumu
• Gri Suyun Yeniden Kullanımı
• Yağmur Suyu Kullanımı

Çevresel Kalite
• Küresel ve Yerel Çevresel Etki
• Toprak ve Yeraltı Suyu Korunumu
• Su Sirkülasyonu Sistemleri

Kentsel Gelişmede Çevresel Kalite
Doğal Çevre (Mikro Klima ve Ekosistemler)

• Su Ortamının Korunması ve Gözetilmesi

Teknik Altyapı
• Yağmur Suyu Yönetimi

Kentsel Gelişmedeki Dış Çevresel Yükler
Sosyal Altyapı

• Şebeke Suyu Kullanımının Azaltılması (Yük)
• Yağmur Suyu Deşarj Yükünün Azaltılması
• Kanalizasyon ve Gri Su Arıtma Yükünün 

Azaltılması

Değerlendirme

Bina ölçeğinde su ihtiyacı ve atık su yönetimini 
içermektedir.

Bina içi tüketime bağlı oluşan suyun yeniden 
kullanılabilirliği ve bina dışı yağmur suyunun doğru 
yönetilmesini içermektedir.

Mahalle ölçeğinde doğal kaynak olarak suyun 
korunumu ve tüketimine ilişkin sistem ve yöntemleri 
içermektedir.

Mahalle sınırları içinde yer alan doğal çevrede su 
kaynaklarının korunumu amaçlamaktadır.

Suyun doğal döngüsünde yağmur suyunun 
yönetilmesinin içermektedir.

Yerleşim dokusu kullanım ve arıtma yükünün 
azaltılması ile
Peyzaj alanlarında yağmur suyu döngüsü ve 
kontrolünü içermektedir.

DGNB

Bina Ölçeğinde

CASBEE

Bina Ölçeğinde

DGNB

Mahalle Ölçeğinde

CASBEE

Mahalle Ölçeğinde

Tablo 1 (Devam).Yeşil Sertifika Sistemlerinde Su Yönetimi [19-26].
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Gelecek nesil ile birlikte su, atık su ve katı atık projeleri, kentsel alan ölçeğinde entegre bir 
sistem olarak değerlendirilirken, peyzaj bu akıllı altyapı kurgusu ile bütünleşik canlı bir makine 
olarak yağmur suyunu temizleyip tutabilir ve diğer taraftan atık su akıntısını temizleyebilir altyapı 
olarak görülmektedir. Bu şekilde blok ölçeğinde atık suyun toplanmasını ve geri dönüştürülmesini 
sağlayacak ve kanalizasyon hatları ihtiyacını azaltırken aynı oranda su tedarik hatlarının 
uzunluğunu da azaltacak kentsel altyapı sistemi ile entegre su yönetimini sağlamak daha fazla 
mümkün görünmektedir [27].

Kentsel mekânda gerçekleştirilecek tüm altyapı çalışmalarında sadece doğru teknik sistemleri 
tanımlayarak uygulamak artık yeterli değildir; işin özünü oluşturan asıl mesele doğru geliştirme 
sürecinin takip edilmesi ve kullanıcı farkındalığı beraberinde sürdürülebilir olanın özendirilmesidir. 
Tam bu noktada teknik stratejilere önemli ölçüde zemin hazırlayan yeşil sertifika sistemleri, sürecin 
tüm aktörleri ile yüksek kaliteli bir yapılı çevre yaratmayı sağlarken, tasarımcı ve plancılara 
yapılı çevrenin kalitesini nasıl artırabileceğini ve insanların günlük yaşam deneyimlerini nasıl 
derinleştirebileceği konusunda yol gösterir. Sürdürülebilirlik için daha fazla tasarım stratejileri 
geliştirmeye yardımcı olan sertifika sistemleri, geliştiricinin mikro-yardımcısı olarak, tüm entegre 
sistemlerin maliyetlerini amorti ederken, özellikle su konusunda teşvike yönelik eylemleri masaya 
yatırabilmektedir.

2.2. Türkiye’de Akıllı Kent Uygulamasında Su Yönetimi

Nüfus yoğunluğu açısından doygunluk sınırlarını bir kaç defa katlamış olan kentlerimiz son 
dönemlerde tüm Dünya’da yaşanan iklim değişiklerinin sonuçlarını artan tekrarlarla yaşamaya 
başlamıştır. Yakın gelecekte kaynak sorunuyla yüzleşmemize neden olacak bu gelişmeler çözüm 
arayışlarını olması gereken hızda gündeme taşıyamamaktadır. Özellikle sıkça tedirginliğini 
yaşadığımız su kıtlığı sorunu da bunlardan biridir. On Birinci Kalkınma Planı’nda Kentsel Altyapı 
başlığı altında yer alan ve “Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin 
sağlanması ve atık suyun insana ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin 
gerçekleştirilmesi”amacı doğrultusunda belirlenen politika ve tedbirler su kaynaklarının 
korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımını hedeflemektedir [28]:

Madde 698.  İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun  
  şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve  
  yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

• Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon 
idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

• İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ’nin içme suyu proje 
finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri 
ödeme sistemi geliştirilecektir. 

• 698.3. SUKAP (Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri) programı fiziki 
kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.

Farklı kentsel büyüme ve gelişme kotasyonlarına sahip olan kentlerimiz için suyun yönetimine 
ilişkin önceki Kalkınma Planı’nda da bir takım eylemler tanımlanmış olsa da bunlar sürdürülebilir 
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nitelikte çıktılar üretmeye ve konulan hedeflere ulaşmaya yeterince yaklaşamamıştır. Hızlı nüfus 
artışı ile birlikte yaşlanan altyapı sorunun en temel birleşeni altyapı yatırımlarının maliyeti ise 
konunun kısa vadede çözülmesini iyice zorlaştırmaktadır. Ayrıca atık suların yönetimi ve kentsel 
gelişimin su kalitesi üzerindeki etkilerinin, kentsel kalkınmanın, yerel ve bölgesel hidroloji ve 
ekosistemler üzerindeki etkilerini hesaplama zorluğu diğer önemli bir sorunu oluşturmaktadır. 
İçinde bulunulan bu durumda konuya ilişkin üretilecek çözümlerin olgunlaştırılması ve işler hale 
getirilmesi için eş zamanlı olarak kaynak verimliliğini sağlayacak ve ilerleyen zamanda tüm diğer 
sistemlerle entegre proje yönetimini destekleyebilecek nitelikteki yeşil sertifika sistemleri önemli 
bir rol üstlenebilir.

Ülkemizde gelişen bilinç ve merkezi yönetimin desteği ile yerel yeşil sertifika sistemi çalışmalarına 
başlanmış, bu çalışmaların ilk denemesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 2013 
yılında İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilir Enerji Etkin 
Binalar (SEEB-TR) projesi ilk yerel yeşil bina sertifika modeli prototipi olarak geliştirilmiş, proje 
sonunda edinilen bilimsel kazanımlar, yerleşme ölçeğinde yeşil sertifika modelinin oluşturulması 
çalışmasına aktarılmıştır. Öncekine benzer olarak kentsel mekâna yönelik yapılan sertifika 
çalışmasında da suyun yönetimi ayrı bir başlıkta ve Ülkemizin yerel koşulları içinde uygulanabilir 
kriterler bağlamında ele alınmıştır. 

Diğer taraftan, su problemi ve yönetimine ilişkin olarak Akıllı Kent bağlamında, Kalkınma Bakanlığı 
tarafından desteklenen Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi kapsamında ülkemizde 
kentlerin karşılaştığı sorunlar; ulaşım, enerji, su, sağlık, kent hizmetleri, çevre ve güvenlik olmak 
üzere yedi ana başlıkta incelenmiş; suya ilişkin problem ise “Şehirlerin yakınlarında bulunan su 
kaynakları şehirlerin ihtiyacını karşılayamamakta ve yenilenebilir olma özelliklerini yitirmektedir. 
Şehirlerin yol açtığı kirlilik temiz su kaynaklarını tehdit etmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir 
[29].

Tespit edilen temel sorunlara ilişkin üretilen Akıllı Kent Çözümleri; enerji, su, ulaşım, kentsel 
hizmetler ve sağlık hizmetleri başlıklarında değerlendirilmiş; su sorununa ilişkin çözüm önerileri 
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

• Akıllı sayaçlar ve talep yönetimi:
İşletme maliyetlerini düşürürken gerçek zamanlı talep verilerinin toplanması, bina ve 
mal sahiplerine tüketimin nereden kaynaklandığının ve kaçakları belirlemek üzere gerçek 
zamanlı su tüketim verilerinin sunulması.

• Sızıntıların tespiti ve önleyici bakım:
Sualtyapısında durumun izlenebilmesi için sensörlerin kullanılması ve kaçakların belirlenip 
onarılması veya gerekli hallerde su basıncının değiştirilmesi yoluyla su kayıplarının 
yönetilmesi.

• Su kalitesi takibi:
Su şebekesindeki, su ağızlarındaki ve nehirlerdeki sensörler vasıtasıyla gerçek zamanlı su 
kalitesinin takibi ve alınması gereken önlemlerin vatandaşlara ve yöneticilere iletilmesi.

• Erken uyarı sistemi:
Yağmur sularının yönetilebilmesi ve sellerin önlenmesi için tahmini analizlerin, havadurumu 
verilerinin ve altyapı akış/tıkanma sensörlerin kullanılması şeklindedir[29].
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Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Raporu’nda ayrıca Türkiye’de bazı belediyelerin 
suya ilişkin akıllı kent uygulamaları Tablo 2’de oransal karşılaştırma ile verilmiştir [30].

Tanımlanan maddelerden ilk ikisi, sertifika sistemlerinin bina su tüketiminde tasarruf sağlayacak 
teknolojik altyapının oluşturulması ile bütüncül bir çerçevede değerlendirilebilirken; son iki madde, 
çevre bağlamında sürdürülebilir kaynak yönetimi ve kirliliğin önlenerek, çevrenin korumasına dair 
yeşil mahalle sertifikası ile benzer ilkesel hedefleri ortaya koymaktadır. 

Yukarıda tanımlı konular su şebekesi dağıtımına ilişkinken takibi yapılması gereken diğer bir konu 
başlığını yağmur suyu yönetimi oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde özellikle hesaplanabilir hale 
getirilmeye çalışılan yağmur suyu, su yönetiminin en önemli parçasıdır. Kültürel bir değişimi de 
beraberinde getiren çevresel boyutlar, su ile ilgili pek çok konuda olduğu gibi geleneksel yağmur 
suyu drenaj yaklaşımlarımızı da odağa taşıyarak çevresel verileri ve planlamayı destekleyecek 
entegre su döngüsü yönetim önlemlerine ilişkin performans çalışmalarının önemi ile bizi karşı 
karşıya bırakmıştır. Entegre su döngüsü yönetimi, doğal ve yapılı çevre için suyun daha verimli 
ve etkili kullanılmasını sağlayarak kentsel gelişim bağlamında etkili yöntemlerin oluşturulmasını 
amaçlamaktadır. Ülkemizin iklim özellikleri gözetildiğinde yağmur suyu önemli bir kaynak 
değerine sahiptir ve bu anlamda hesaplanabilir değerlere dayalı stratejik eylemlerle kazanımı ve 
uygun şekilde kullanımına ihtiyaç vardır. 

Yaşadığımız coğrafyanın özelliklerini gözeterek geliştirilecek bir değerlendirme sisteminin, akıllı 
kentleşmeye dayalı yenilikçi yönetim biçimleri ile sentezlenmesi bağlamında yapılacak çalışmalar 
su yönetimi konusunda atılacak adımların daha çevreci, yenilebilir olmasını sağlayacaktır. 
Kentsel mekâna yönelik sertifika sistemleri özelinde tüm kriter başlıklarının kompakt bir proje 
yaklaşımına yönlendirmesi ise su gibi önemli bir kaynağın yönetimini tüketim değerlerinin azaltımı 
ile sınırlamanın ötesinde ekosistemin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Yakın gelecek 
tehditlerimizden biri olarak su kıtlığı gerçeği ile akılcı yaklaşımlarla yüzleşmemizi sağlayacak 
stratejilerden biri yerel yeşil sertifika sistemleri ise diğerinin de akıllı kentleşmeye yönelik 
oluşturulacak sistemlerin geç kalınmadan planlanmasıdır. 

3. SONUÇ

Gezegenimizde suya ilişkin bilinç ve hassasiyetin artmasına rağmen elimizdeki veriler nüfus 
ve tüketim miktarının, mevcut kaynaklar düşünüldüğünde yeterli düzeyde olmadığını bize 
göstermektedir. Ülkeler doğal kaynakların yönetimi açısından uluslararası ve ulusal ölçekte 
bina, mahalle ya da kent ölçeğinde su ve suyun yönetimine ilişkin strateji, eylem ve teşvik 
mekanizmalarını organize etmeye çalışmaktadır. 

Tablo 2. Belediyelerde akıllı kent uygulamalarından su başlığına ilişkin yapılan çalışmalar

Uygulamaya alınmış çalışmalar
Planlama ve/veya kurulum aşamasındadır
Çözümümüz/uygulamamız bulunmamaktadır

Akıllı su sayaçları ve talep yönetimi
Sızıntıların tespiti ve önleyici bakım
Su kalitesi takibi
Su kalitesi takibi

4
2

4
3

9
7

6

7

27
31
30

30
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Türkiye bu anlamda önemli bir eşiktedir ve çoklu planlama yaklaşımları, yönetişim modelleri 
ile kentsel gelişmede yaşanacak olası problemlere artık tahammül kalmamıştır. Diğer taraftan 
tüm programlar ve uygulamaların bağlayıcı üst yasal çerçeveyi dikkate alacak şekilde birbirini 
destekler hale getirilmesinin, yerelden başlayan ve ülke ölçeğine yayılacak bir kentsel kalkınmayı 
da beraberinde getireceği unutulmamalıdır.

Bugün mimarların ve planlamacıların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri sürdürülebilir 
mahalleler, topluluklar ve daha büyük ölçekte yerleşim alanlarının işletme maliyetlerini düşürmek 
ve daha yaşanılabilir alanlar yaratmaya çalışmaktır. İzlenecek belirli bir şablon olmasa da bir dizi 
evrensel tasarım ilkesinin referansından hareketle yardımcı olabilecek yönlendirici tasarım ve 
planlama araçları mevcuttur [31]. Düşük maliyetli çözümler ile birlikte gelişmiş çevresel sonuçlar 
elde etmek için gereken planlama çerçevesini ve yönetim uygulamalarını yönlendirici olarak 
kullanan araçlardan biriside yeşil sertifika sistemleridir.

Yeni uygulamaların gelişimini de tetiklemek için yapılan çalışmaların bütüncül bir bakış açısı ile 
ele alınması ve planlanmasına fırsat tanıyan sertifika sistemleri ölçekler arası tasarım ve planlama 
yaklaşımlarını birbiriyle ilişkilendiren uygulamaları daha kapsayıcı hale getirebilme gücüne 
sahiptir. Tüm sertifika sistemlerinin temel kriter maddesi olan su ise sürdürülebilir tasarım ve 
planlamanın kilit unsurlarından biridir. 

Hayatımızın tüm yönlerine dokunan ve aynı sebeple tasarımımızın da tüm yönlerine dokunması 
gereken su, mahallelerimizin nasıl tasarlandığı ve geliştirildiği süreci ile de doğrudan ilişkilidir. 
Nokta kaynaklı su kirliliğinin önlenmesinin ötesinde su kalitesinin korunmasının sağlanması; su 
kaynaklarının çeşitlendirilerek su kalitesine yönelik kullanım çeşitlerinin sınıflandırılması (yağmur 
suyu, yeraltı suyu, yüzey suyu, şebeke suyu, gri ve siyah sular, vd.), verimli bir şekilde yönetilmesi 
ve en uygun kullanıma tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Doğal hidrolojik çevrimi taklit eden etkili su yönetimlerine yönelik kentsel sistemlerin tasarım 
çalışmalarının üretilmeye çalışıldığı günümüzde coğrafyaya özel tipoloji sınıflandırmalarına 
ve metodolojik olarak toplanan kamuya açık verilere ihtiyaç duyulmaktadır. İmar ve doğal su 
döngüsünü entegre etmek için sürdürülebilir çözümler sunan ve kentsel planlama ile tasarıma yeni 
bir yaklaşım tanımlamak için kullanılan Water Sensitive Urban Design WSUD (Suya Duyarlı Kentsel 
Tasarım) kentsel gelişimin su alma üzerindeki etkisini en aza indirmeyi kentsel su döngüsünün tüm 
bileşenlerinin entegrasyonu ile sağlamayı hedefleyen bir yapıdır [31]. Bu entegrasyonunun en 
önemli bilimsel parçası ise tipolojik verilere erişimi sağlayacak sistem kurgularıdır. Kamuya açık 
olan verilerini kullanarak, su sistemi dinamiklerini şekillendirmesi beklenen ve farklı fiziki-sosyal 
yapı kombinasyonlarına sahip kentsel mahalle tipolojilerini tanımlamak açısından önemli fırsatlar 
sağlayan entegrasyonun, yeşil sertifika sistemlerinin yönlendirici uygulamalarını araçsallaştırabilir. 
Suyun bina ölçeğinden, kent ölçeğine kadar doğru yönetimi akıllı kent uygulamaları ile sertifika 
sistemlerinin entegre hareketini sağlayacak mekanizmaların kurulması ile sağlanabilir.
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Fotoğraf: Dış mekân tasarım konsepti.
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TÜRKİYE YAPI MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE İTİCİ GÜÇLER ve 
DEĞİŞİM

Çiğdem Tekin,  Özge Boso Hanyalı

1. GİRİŞ

Mevcut koşullarda sürdürülebilir bir gezegenin tanımı birçok alt başlıkta çok önemli değişimleri 
gerektirmektedir. Bu alt başlıklar içinde inşaat sektörü yüzlerce araştırmacı tarafından nesnel 
olarak gezegene olumsuz etkileri tanımlanmış çok önemli değişimleri gerektiren düşük teknolojili 
bir alandır. 

Dünyanın içinde bulunduğu mevcut koşullar değerlendirildiğinde, on yıllardır insan etkisiyle 
oluşan ve devam eden küresel birçok problem sıralanabilir. Bunlar her ülkenin koşullarına bağlı 
olarak farklı yoğunluk ve etkilere sahiptir. Ancak, yerel ülke politikaları dışında, ülkelerin pay 
aldıkları ortak sorunlar çevresinde birlikte hareket etmeleri gereken önemli çevre sorunları da 
bulunmaktadır. Bugün tüm dünyanın sürecine tanık olduğu ve kabul ettiği en önemli küresel 
problem; iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin oluşumunda ve çözümünde tüm dünyada inşaat 
sektörü önemli rol oynamaktadır. Bu sektör üretim-taşınım-kullanım-kullanım sonrası süreçlerde 
enerji kullanımı ile farklı oranlarda çok önemli bir paya sahiptir.

Bugüne kadar iklim değişikliği bağlamında genel olarak ulusal ve uluslararası ortak ya da ayrı 
birçok işbirliği yapılmaya çalışılmıştır. Birleşmiş Milletlerin iklim değişikliğinin bilimsel temellerini 
değerlendirmek için kurduğu Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yaklaşık 
6000’in üzerinde bilimsel makale incelenerek hazırlanan 1,5 °C Küresel Isınma Özel Raporu 
Güney Kore’de onaylanmıştır. Raporda öne çıkan konular:

• İnsanlar, dünyanın sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,0 °C ısınmasına neden oldu.
• Seragazı emisyonları mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma 2030 ile 2052 yılları 

arasında 1,5°C sınırını geçecek.
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• 1,5 °C sınırı sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu önleme açısından kritik bir öneme 
sahiptir.

• 1,5 °C sınırını aşmamak için küresel emisyonları 2030 yılında 2010 yılına göre %45 
azaltmak ve 2050 yılına net sıfır emisyona ulaşmak gerekmektedir.

• Tarım, enerji, sanayi, inşaat ve ulaşımda “hızlı ve geniş kapsamlı” dönüşümler 
gerekmektedir.

• Paris antlaşması kapsamında verilen taahhütler bu bağlamda yeterli olmadığı için ülkelerin 
en kısa zamanda taahhütlerini yenilemesi gerekmektedir [1].

Leeds Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Dünyada fosil enerji altyapılarından 
vazgeçilmeye hemen başlandığı takdirde iklim değişikliğinin kontrol altına alınabileceği, 
önümüzdeki 40 yılda karbon emisyonları sıfırlanırsa küresel sıcaklıkların 1,5 derecenin altında 
kalma olasılığının %66 olacağı, fosil yakıtlardan 2030 yılına kadar vazgeçilmediği taktirde ise bu 
olasılığın %33’e gerileyebileceği belirtilmiştir [2]. 

Makro ölçekte Türkiye, dünyanın mevcut çevre şartlarının oluşumunda belli bir paya sahiptir. Bu 
payın anlaşılabilmesi ve aşılabilmesi için mikro ölçekte Türkiye’de mevcut durumun ve bunların 
çözümüne ilişkin yasal ve tüzel yaklaşımının görülebilmesi önemlidir. 

 

2. DEĞİŞİM GEREKLİLİĞİ: SERA GAZI - OZON ETKİSİ - ASİTLEŞME - SU KULLANIMI - 
ÖTROFİKASYON

Küresel Sirkülasyon Modeli (KSM) çıktılarına göre; Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz 
Havzası’nda yirmi birinci yüzyıl sonlarına doğru sıcaklıkların artışıyla beraber, yağışlarda önemli 
azalmaların meydana gelebileceği ve dolayısıyla bu bölgenin küresel iklim değişikliğine karşı en 
kırılgan bölgelerden biri olacağı, insani faaliyetler ile bu etkinin daha da artabileceği belirtilmiştir 
[3]. 

Şekil 1: 1961-2017 Türkiye yıllık sıcaklık 
ortalaması [4].
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Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) iklim değerlendirmelerine göre; 2017 yılı küresel ortalama 
sıcaklığı 1981-2010 ortalamasının (14.3°C) 0.46°C üzerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Türkiye 
ortalama sıcaklığı ise 14.2°C ile 1981–2010 ortalaması olan 13.5°C’nin 0.7°C üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

Özellikle 2000 ve sonrasında uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir sıcaklık artışı görülmektedir 
(Şekil 1) [4]. 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum gereği gelecekte iklim değişikliği anlamında büyük riskler 
taşıdığı birçok çalışmada ifade edilmiştir. Bu risklere ülke içindeki faaliyetlerin de eklenmesi ile 
olası senaryoların daha hızlı yaşanmasına neden olabileceği beklenmektedir. Türkiye’de insan 
faaliyetleri ile, insan hayatına ve doğal hayata; canlı türleri, hava, bitki örtüsü, su kaynaklarına 
olan etkisi ancak somut veriler ile ifade edilebilir. İnşaat sektörü ve alt bileşenlerinden olan yapı 
malzemesi sektörü, yapı üretim ve kullanım sürecinin tüm aşamalarında doğal çevreyi doğrudan 
ve dolaylı yoldan olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  

Yapılaşmış çevre içinde yer alan yakın/uzak doğal çevre, çeşitli insani faaliyetler sonucunda 
zarar görmüştür/görmektedir. Üst başlıkta en önemli etkinin; “iklim değişikliği” olduğu herkes 
tarafından kabul görmektedir. Alt başlıklarında; sera gazı etkisi, ozon tabakasının incelmesi, 
asitleşme, ötrofikasyon, fotokimyasal sis oluşumu, su kıtlığı-su kirliliği, toprak yönetimi-toprak 
kirliliği, atık yönetimi gibi birçok etki sayılabilir. Bu etkiler ağırlıklı olarak inşaat sektörü içinde 
üretim-taşınım-kullanım-kullanım sonrası süreçlerde enerji tüketimi ve atık yönetiminden 
kaynaklanmaktadır.

2.1. Sera Gazı Etkisi

Kızılötesi ışığın önce soğurulması daha sonra tekrar yayılmasıyla gerçekleşen ve sera etkisi olarak 
adlandırılan süreç, Dünya’nın ısınmasına neden olmaktadır. Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine 
oluşurken, bir kısmı da insan faaliyetleri sonucunda oluşmaktadır. Doğal olarak sera gazları içinde 
farklı oranlarda su buharı, CO2, O3, CH4, N2O bulunmaktadır. Sorun insan faaliyetleri ile bu 
oranların artması ve sera etkisinin oluşmasıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan 2020’de paylaşılan son verilere göre [5] 
Türkiye’nin 2018 yılı toplam sera gazı emisyon miktarının 1990 yılına göre %137,5’lik bir artış 
2017 yılına göre ise %0,5’lik bir azalma göstererek, toplam 520,9 Mt CO2 eşdeğeri olduğu 
paylaşılmıştır (Şekil 2). Bu emisyonlara büyük oranda çevrim ve enerji sektörü, ulaştırma sektörü, 
imalat sanayi ve inşaat sektörünün sebep olduğu belirtilmektedir. 

Emisyon oranlarında en büyük pay CO2’e aittir. TÜİK verilerine göre [5]; 2018 yılında toplam 
CO2 emisyonları yaklaşık %85,8’i enerji kaynaklı emisyonlardan, %13,9‘u endüstriyel işlemler 
ve ürün kullanımından, %0,3’ü ise atıktan kaynaklandığı belirtilmiştir (Şekil 3). Enerji kaynaklı 
CO2 emisyonları 2018 yılında, 1990 yılına göre %167 artarken bir önceki yıla göre %1,8 azalarak 
373,1 Mt CO2 eşd. olarak hesaplanmıştır. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı kaynaklı CO2 
emisyonları 2018 yılında 65,2 Mt CO2 eşd. olarak hesaplanarak 2017 yılına göre %2,5 artmıştır. 
Enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının 1990’a kıyasla artmış olması, endüstriyel işlemler ve ürün 
kullanımı kaynaklı CO2 emisyonlarının artış göstermesinden kaynaklanmaktadır
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CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturmaktadır (Şekil 3). Toplam 
CO2 emisyonlarının 2018 yılında %35,5’i elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %85,8’i enerji 
sektöründen, %13,9’u endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, %0,3’ü ise tarım ve atık 
sektörlerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. CH4 emisyonlarının %63,1’i tarımsal faaliyetlerden, 
%20,3’ü atıktan, %16,6’sı enerjiden ve endüstriyel kullanımdan kaynaklandığı belirtilmiştir. 
Tarımdan kaynaklı CH4 emisyonları 2017 yılına göre %7,6 artarken 1990 yılına göre %45,1 
artmıştır. Atıktan kaynaklı CH4 emisyonları ise, 2017 yılına göre %0,7 artarken 1990 yılına göre 
%21,5 artmıştır.  N2O emisyonlarındaki en büyük payı ise, tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. 
N2O emisyonlarının %70,1’i tarımsal faaliyetlerden, %9,5’i enerjiden, %15,7’si atıktan, 
%4,7’sinin ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandığı belirtilmiştir. Toplam N2O 
emisyonunun 2017 ve 1990 yıllarına göre sırasıyla %0,2 ve %56,8 arttığı belirtilmiştir. (Şekil 
3). [5]. 

Türkiye’de 2018 yılı toplam seragazı emisyon miktarı, 1990 yılına göre %137,5 artış kaydetmiştir. 
Bugünkü rakamlar ile pek çok gelişmiş ülkeye göre kişi başına düşen oran daha düşük olmasına 
rağmen, Türkiye ve seçilmiş ülkelerde kişi başına düşen sera gazı emisyon miktarının ulusal katkı 
hedefleri doğrultusundaki tedbirlerin alınsa bile 2030’daki durumuna dair tahminlerde (Şekil 4) 
çok olumlu olduğu görünmemektedir [7].

Şekil 2. Toplam ve Kişi Başı Sera Gazı 
Emisyonları (milyon ton CO2 eşdeğeri), 
1990-2018 [5-6]

Şekil 3: Türkiye’de 2018 yılına ait 
sektörlere ve gazlara göre sera gazı 
emisyon oranları (%) 1990-2018 [5-6].
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Şekil 4: Türkiye’de sera gazlarına göre 
emisyonların gelişimi (milyon ton) ve 
değişimi (%) 1990-2016 [5-6] .

Şekil 5: 2030 Türkiye ve seçilmiş ülkelerin 
emisyon miktarları.
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2.2. Ozon Tabakasının İncelmesi

Ozon tabakasının görevi yeryüzünü güneşin zararlı UV etkilerinden korumaktır. Ozon esas itibari 
ile CFC’lerin (Cloro Floro Carbon) katalitik kimyasal reaksiyonları sonucu zarar görmektedir.

Yapı malzemelerinden özellikle sert köpüklerin üretiminde kullanılan; uçucu gaza dönüşebilen 
klor-florkarbonlar (CFCs), hidro-klor-flor-karbonlar (HCFCs), hidro-flor-karbonlar (HFCs), 
hidrokarbonlar (bütan, pentan, propan), alkoller, inert gazlar ve su buharıdır. Köpük yapıcı olarak 
kullanılan klor-flor-karbon (CFC), polimer içerisinde iyi çözünürlük ve düşük viskoziteye sahip 
olmasına rağmen, ozon tabakasına zarar verme etkisi bulunmamaktadır. Ancak, fosil yakıtların 
kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonları tarafından yaratılan iklim değişikliğini 
şiddetlendiren son derece güçlü seragazları benzeri bir etkiye sahiptir [8]. 

Montreal Protokolü’ndeki Kigali Değişikliği, HFC’ler olarak adlandırılan iklim kirleticilerinin 
kısıtlanmasını zorunlu hale getirmiştir. HFC’lerin kullanımını azaltacak bir strateji uygulanabilirse, 
2100 yılına kadar potansiyel olarak dünya çapında ısınmayı ortalama 0,5°C’ye kadar önleyebilecek 
bir değişiklik yapılabilecek, 2050 yılına kadar yılda 4,1 milyar ton karbondioksit eşdeğerinde 
küresel ısınma ile HFC emisyonları önlenebilecektir [8]. 

Türkiye’de ozon tabakasının incelmesine etki eden maddelere ilişkin olarak 7 Nisan 2017’de Ozon 
Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik [9] yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, 
“Ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol 
altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

HCFC’nin yapı malzemesi üretiminde yaygın kullanım alanı Yönetmelik’te Ek-3’de tanımlanan 
“Kontrol Altına Alınan Maddelerin Son Kullanım Alanları” başlığı altında yer alan; sert poliüretan 
köpükler gurubunda yer alan; yalıtım panelleri, yalıtım malzemeleri ve soğutucu alan yalıtımı 
amaçlı olarak üretilen yalıtım malzemelerinde kullanımı kontrol altına alınmıştır. Maddenin 
açılımında; köpük üretimi başlığı altında konut ve sanayi üretim tesislerinde kullanılabilecek 
yalıtım malzemelerini; sert köpük üretimi; yalıtım panelleri, soğutucu yalıtımları, Boru izolasyon 
maddeleri üretimi, esnek köpük üretimi, yüzey kaplama köpüğünü kapsamaktadır [9].

Sert köpük yalıtım malzemeleri çeşitli sebeplerle özellikle konutlarda ısı yalıtımında en çok tercih 
edilen malzemelerdendir. Talebin yüksek olması üretim-tüketim ve çevre etkisini de doğrudan 
artıracağından, yönetmelikte de kullanımı kısıtlandığı gibi belirtilen köpük yapıcı ajanların yerine 
üreticilerin üretim prosesleri dahilinde yeni bir yapılanma yoluna gitmesi gerekmektedir.

2.3. Asitleşme

Asitleşme, atmosferin içine kükürtdioksit (SO2) ve nitrojen oksitlerin (NOx) boşaltılmasıdır. 
Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan atmosfere karışmaktadır. Konutlarda ısıtma ve 
endüstriyel amaçlı fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanımı sonucu atmosfere sürekli emisyon 
verilmektedir. Azot Oksitler (NOx)’in atmosferdeki bulunuşu taşıt egzosu ve sabit yakma 
tesislerinden kaynaklanmaktadır. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek, nitrik asit 
(HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlamaktadır. Atmosferdeki HNO3 
oluşumu ise asit yağışını oluşturmaktadır [10]. 
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Asitleşmenin çevre üzerindeki önemli etkilerinden biri de, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan 
asit nemidir. Asit nemi, toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa, kadmiyum ya da alüminyum 
gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan 
bu maddeler, asidik nemle tepkimenin sonucunda, besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki, 
hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin 
bozulmasının sorumlusu da yine asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. 
Ülkemizde yağmur sularında yapılan ölçümlerde asit etkisi yapan anyonların yüksek bulunduğu 
dönemlerde bile Türkiye topraklarının alkali yapısından dolayı tampon özelliği göstermekte ve 
asidin nötralizasyonu sonucu beklenen ölçüde zararlanmanın henüz olmadığı görülmektedir [10]. 

Asitleştirici maddelerin emisyonu; yakıt kullanımı, endüstriyel işlemler, trafik ve tarımsal atıkların 
yakılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de toplam SO2 emisyonlarının %58`i elektrik üretimi, 
%27`si endüstriyel yakıt kullanımı ve %2.5`i endüstriyel işlem kaynaklıdır [7]. 

2.4. Su Kullanımı

Türkiye’nin özellikle 1995-2001 yılları arasında genel su rezervi ve kullanımı Avrupa Çevre 
Ajansının (EEA) verilerine göre; “Türkiye’nin toplam net su potansiyeli dikkate alındığında, bu 
potansiyelin ülkede eşit biçimde dağıtılmaması ve nüfus artışının kişi başına kullanılabilen yıllık 
su miktarında azalmaya neden olması mevcut su potansiyeli açısından ülkenin su sıkıntısı içinde 
olduğunu göstermektedir. Yüzeysel su kaynaklarının kullanımı, toplam hacimde yeraltı sularıyla 
kıyaslandığında çok daha fazladır. Toplam tatlı su (yüzey ve yeraltı) kullanımı, 1995 ile 2001 yılları 
arasında %32,9 artış göstermiştir. Bu oranın yaklaşık %84’lük kısmını yüzeysel su kaynakları 
oluşturmaktadır. Yüzeysel ve yeraltı su tüketimi ayrı ayrı ele alındığında, yüzeysel su kaynaklarının 
tüketimi %35’e ulaşırken, aynı dönemdeki yeraltı su kaynakları tüketiminin yalnızca %22,6’da 
kaldığı görülmektedir. Yüzeysel su kaynaklarının toplam tatlı su kaynakları tüketimindeki payı, 
1995 ve 2001 yılları arasında %83,1’den %84,4’e yükselmiştir. Ancak, yeraltı sularının toplam 
tüketimdeki payı aynı dönemde %16,9’dan %15,5’e düşmüştür. “ şeklindedir [7].

TUİK verilerine göre; Türkiye, 2013 yılında kişi başına yıllık yaklaşık 1 500 metreküp su kullanımı 
ile su kıtlığı yaşayabilecek ülkeler arasında yer almaktadır. 2030 yılına kadar, kişi başına yıllık 
mevcut suyun 1100 m3 düşmesi beklenmektedir. Ancak bu göstergenin de Türkiye’nin su kıtlığına 
maruz kalabileceğini işaret ettiği ifade edilmektedir [5].

Yaşamsal faaliyetler dışında Türkiye’de inşaat sektöründe yapı malzemesi üreticisi şirketlerin 
büyük çoğunluğunun faaliyetlerinde su çok önemli bir yere sahiptir. Yapı malzemeleri üretiminde 
su hem hammadde olarak, hem de süreçlerde yoğun biçimde kullanılmaktadır (Şekil 6).

2.5. Ötrofikasyon

Şengörür ve Demirel tarafından yapılan bir çalışmada [11];  Ötrofikasyonun, Türkiye’de son 30 
yılda iç sularda önemli bir sorun olmaya başladığı belirtilmiştir. Ötrofikasyon, besin elementleri 
olarak genellikle fosfor ve azot bileşiklerinin neden olduğu, rezervuar, göl ve nehirlerde biyolojik 
üretimin doğal prosesinin zenginleşmesidir. 
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Suyun azot ve fosfor çevrim kapasitesinin aşılması sonucu oluşan birikimin kendi kendini temizleme 
kapasitesini aştığında oluşmaktadır. Ötrofikasyon, görülebilir mavi-yeşil alg (siyanobakteri) veya 
algal patlamalar, yüzey birikintileri, yüzey bitki yığınları ve bentik macrofitlerin toplanmasıyla 
sonuçlanabilir. Bu durum organik maddelerin bozunması, toksik maddelerin serbest kalması veya 
öncelikle okside olmuş fosfatların sedimanlara bağlanması ve oksijen yokluğundan balık ölümleri 
gibi ikincil problemlere neden olabilen suda çözünmüş oksijenin azalmasını tetikleyebilir [13]. 

Su kaynaklarına besin elementleri noktasal ve noktasal olmayan (yayılı) kirletici kaynaklardan 
ulaşmaktadır. Noktasal kaynaklar, evsel ve endüstriyel atık sularıdır. Yayılı kaynaklar ise tarımsal 
alanlarda yapılan gübreleme, katı atık depolama sahalarının sızıntı suları, büyükbaş, kümes ve 
küçükbaş hayvan atıkları, atmosferik taşınım, yüzey akışı ve erozyondur [14].

Son yıllarda endüstriyel faaliyetler ile ağır metallerin sucul ortamlara ulaşımı da arttırmıştır. 
Ağır metal kirliliğine bağlı olarak sucul canlılarda tür sayısının azaldığı, bazı türlerin ortamdan 
kaybolduğu ya da ağır metallere toleransı yüksek olan türlerin ortamda baskın olduğu 
görülebilmektedir. Evsel ve endüstriyel atıksu deşarjları ile çöp sızıntı suları yüzeysel ve yeraltı 
sularındaki ağır metal kirliliğinin en önemli kaynaklarıdır [15]. Özellikle metal kaplama endüstrisi 
[16], boya üretimi sanayi  [17], demir çelik sanayi  [18], ağır metallerin önemli kaynaklarındandır. 
Ağır metallerin yüzeysel sulara taşınımında en önemli proseslerden biri atmosferik taşınımdır.

3. MEVCUT DURUM İLE MÜCADELE: YASAL - TÜZEL YAKLAŞIM

Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yaklaşık %40’ı ısıtma-soğutma amaçlı binalar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Binalar, enerji tüketiminde sanayi sektöründen sonra ikinci sırada yer 
almaktadır. Sanayi, bina üretimini desteklediği için bu iki sektör birbiri ile ilişkilidir ve toplamda 
tüketim oranı %70’lere yaklaşmaktadır. Bugünkü ekonomik faaliyetlerin ağırlıklı olarak bina 
üretiminde yoğunlaşmasından dolayı bina ve sanayi kaynaklı yakın gelecekte enerji tüketim 
miktarının azalmadan artacağı gözlenmektedir. 

Şekil 6: Yapı malzemeleri üreticilerinin 
2011-2013 su kullanımı [11].

Kullanılan toplam yüzey suyu hacmi (m3)
Kullanılan toplam yeraltı suyu hacmi (m3)
Biriktirilen toplam yağmur suyu hacmi (m3)
Tekrar kullanılan toplam su hacmi (m3)
Arıtılan toplam su hacmi (m3)
Şebeke suyu (m3)



37

Türkiye’de “Enerji” başlığına ilişkin olarak mevcut durum değerlendirildiğinde; %75 oranında 
enerjinin ithal edilmesi (Şekil 7) ile dışa bağımlılık, enerji kullanımında verimsizlik, CO2 salınımının 
yüksek olması ve sayısal olarak ortaya konan çevresel etkiler ve hissedebilen boyutta fiziksel 
değişimler yakın gelecekte bu senaryonun daha kötü sonuçlar doğurabileceğinin sinyallerini 
vermektedir. Bu bağlamda uluslararası işbirliklerine katılma gereklilikleri, Türkiye’nin ulusal 
mekanizması içinde de önemli değişimlerin yapılmasını gerektirmektedir. Uluslararası işbirliklerine 
katılımcı olmak belli taahhütleri yapabilecek bir sistem kurmak ve sürekliliğini korumak ile 
gerçekleşebilir. Türkiye’de fiziksel çevre içinde insani faaliyetler sonucu oluşan etkilerin gözle 
görülebilir ve hissedilebilir boyutu ile yaşanıyor olması, kontrol mekanizmasını güçlendirmek ve 
politik davranışları yeniden yapılandırmak, tüzel kişilerin katılımını sağlamak yolu ile mümkündür. 
Bu amaçla; enerjinin çevre üzerindeki etkisini azaltabilecek bir yönetim planı arkasında birçok 
sektörde yeniden yapılanma planı içeren önemli değişimler gerektirmektedir. 

3.1. Yasal Yaklaşım

Türkiye uluslararası işbirlikleri içinde koşullarına bağlı olarak yer almak, aynı zamanda bu 
işbirliklerinde yine koşullarına bağlı olarak çeşitli taahhütleri yerine getirmek zorundadır. Bu 
bağlamda bu taahhütlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak amacı ile farkındalık oluşturmak, 
hedefler belirlemek, yasal düzenlemeler ile yaptırım uygulamak, denetlemek ve kontrol altına 
almak gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası kuruluşların öncülüğünde 1992 yılında Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), 1997 yılında ise Kyoto Protokolü (KP) 
oluşturulmuştur. Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihinde BMİDÇS’ye resmen sözleşmeye katılan 189. 
taraf olmuştur. Kyoto Protokolü’ne ise 26 Ağustos 2009 tarihinde resmen taraf olmuştur. Kyoto 
Protokolü’ne bağlı olarak 2014 İklim Değişikliği zirvesinde; Türkiye’nin en az 2020 yılına kadar 

Şekil 7: Türkiye birincil enerji tüketiminde 
dışa bağımlılığın artışı (1990-2015) [19].
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iklim değişikliği ile mücadele yolunda teknoloji, kapasite geliştirme ve finans desteği alabilmesine 
karar verilmiştir. Peru’da tüm tarafların iklim değişikliği ile mücadele için “Ulusal Olarak 
Belirlenmiş Katkılarını” (INDC) 2015 yılı Paris Konferansı’ndan önce sunmaları yönünde karar 
alınmıştır. Bu kapsamda, Türkiye 2020-2030 yıllarını kapsayan “Ulusal Katkı”sını Birleşmiş 
Milletler Sekretaryası’na sunmuştur. Türkiye 2020-2030 yılları arasında artıştan azalış yöntemi 
ile (BAU-Business as Usual) sera gazı emisyonlarını yüzde 21’e kadar azaltacağını bildirmiştir. 
2015 yılı Aralık ayında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 21. Taraflar Konferansı’nda, 2020 
yılında devreye girecek olan yeni anlaşmanın müzakerelerine başlanmıştır. Müzakereler sonunda 
yeni anlaşma, “Paris Anlaşması” adıyla kabul edilmiştir. 22 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Paris 
Anlaşması’nı imzalamıştır  [20]. 

Türkiye’de taraf olduğu uluslararası işbirliklerini destekleyici nitelikte ulusal ölçekte çevre ve 
enerji konularında farklı şekillerde ele alınan çeşitli hedefler belirlenmekte, süreler tanımlanmakta 
yasal olarak da düzenlemeler ile yaptırımı kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Bunlardan bazıları; 

• 2 Mayıs 2007 Enerji Verimliliği Kanunu,
• 5 Aralık 2008 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
• 03 Ekim 2013 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği,
• Aralık 2013 TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları,
• Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
• 2017 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi,
• 6 Temmuz 2018 Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği,
• 19 Ekim 2018 Çevre Etiketi Yönetmeliği’dir.

Türkiye’de son on yılların çevre ve enerji konusundaki hareketliliğinin temellerinde 1982 
Anayasası’ndaki hassasiyet de yer almaktadır. 1982 Anayasası’nda; “Tüm Türk vatandaşlarının 
sağlıklı bir çevreye sahip olma haklarının yanı sıra, Devletin ve vatandaşların çevreyi iyileştirme, 
çevre sağlığını koruma ve kirlenmeyi önleme görevini kabul etmektedir. Türkiye, uygun politika 
çerçevelerini sağlayan ve çevresel sorunları ele almak için küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde 
işbirliğini ve uyumlu eylemi destekleyen tüm önemli uluslararası çevre sözleşmelerine taraftır.“ 
şeklinde belirtilmiştir.

Türkiye Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) da aynı hassasiyetle, “Çevrenin Korunması” 
başlığı altında; amaçlar ve hedeflerde; “Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre 
duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan 
faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi 
temel hedeftir. Enerji, sanayi, tarım, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu 
yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine 
yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.”  Politika olarak; 
“Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su 
ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme 
kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.” [21] şeklinde ifade 
edilmiştir. 
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Türkiye’nin Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) sürdürülebilirliği kalkınma çabalarının özüne 
koymaktadır. Plan, üretim süreçlerinde ve hizmetler sektöründe eko-verimlilik ve daha temiz 
teknolojileri teşvik etmektedir. Doğal kaynak verimliliğine adanmamış olmasına rağmen, 10. 
Kalkınma Planı, Türkiye’de, bölgesel, ulusal ve sektörel düzeyde, doğal kaynakları (su, ormancılık, 
mineraller ve biyolojik çeşitlilik) ele alan tüm ilgili stratejiler, programlar ve eylem planları için 
temel sağlamaktadır. 

Türkiye’nin ulusal ölçekteki yasal yaklaşımlarında yer alan çözümleri, yer aldığı uluslararası 
işbirlikleri ile uyum içinde benzer yaklaşımlar içermektedir. Enerji verimliliği, çevre etkilerinin 
azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı, teknoloji değişimi-yenilikçilik, yeşil kavramlarının 
gelişimi gibi anahtar birçok başlıkta ortak yaklaşımların olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
benzerlikler bazı yasal düzenlemelerde yer alan yaklaşımlar üzerinden örneklenebilir;

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) [22]: Enerji verimliliği enerjide arz güvenliliğinin 
sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir 
kılınması, iklim değişikliği ile mücadele etkinliğinin arttırılması ve çevrenin korunması gibi ulusal 
stratejik hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen bir kavramdır. 

Belgede 1998-2008 döneminde Türkiye’nin toplam nihai enerji üretimindeki yıllık artış oranı 
%3,81’dir. Aynı dönem için yıllık ortalama artışların sanayi sektöründe %3,56, konut sektöründe 
%3,49, ulaştırma sektöründe %4,07, hizmet sektöründe ise %7,44 civarında olduğu ifade 
edilmektedir. 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2011-2014 dönemine ilişkin olarak yayımlanan “Türkiye 
Sanayi Stratejisi Belgesi”nde yer alan aşağıdaki ifadeler ile uyumlu hususları içermekte ve 
desteklemektedir. Buna göre; 

(5.6.2) numaralı “Elektrik Enerjisi Sektörü” başlığının altında yer alan “Mevcut Durum” alt başlığı 
altındaki (231) numaralı maddesi; “Enerji verimliliğinin arttırılması, hem daha az enerji ile daha 
çok üretim yapılmasını sağlayacağı ve sanayi maliyetlerini düşüreceği için hem de zararlı gazların 
salınımını azaltacağı için önem arz etmektedir.” Bu maddenin yaklaşımı; Enerji Verimliliği, Çevre 
Etkisinin Azaltılabilmesidir.

(5.6.2) numaralı “Elektrik Enerjisi Sektörü” başlığının altında yer alan “Politikalar” alt başlığı 
altındaki (235) numaralı maddenin (b) bendi; “Enerji verimliliği hususunda alınacak tedbirlerle 
2020 yılına kadar sanayide, binalarda ve ulaştırma sektöründe daha az enerji kullanımının 
sağlanması öngörülmektedir. Bu maddenin yaklaşımı;  Enerji Verimliliğidir. 

(5.7) numaralı “Çevre” başlığı altında yer alan “Mevcut Durum” alt başlığı altındaki (254) 
numaralı madde; “Düşük Karbon Ekonomisi (DKE) ya da Düşük Fosil Yakıt Ekonomisi (DFYE) 
kavramları, biyosfere en az düzeyde sera gazı (özellikle karbondioksit) salınımı sağlanabildiği 
ekonomileri tanımlamak için kullanılmaktadır. İklim değişikliğine yol açan sera gazı salınımı 
azaltılması sürecinde önemli bir araç olarak değerlendirilen DKE konseptine göre, ağır sanayinin 
faaliyet gösterdiği ve yoğun nüfuslu ülkeler karbon-yoğun ülkeler olarak addedilmekte ve söz 
konusu ülkelerde, mümkün olduğu ölçüde “sıfır karbon toplumu”na geçilmesi, enerji verimliliği ile 
yenilenebilir enerjiye dayalı ekonomik modellerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 



40

Bu kapsamda, DKE’lerin amacı imalattan tarıma, ulaştırmadan elektrik üretimine pek çok sektörde, 
düşük emisyonlu teknolojiler kullanılarak enerji ve hammadde üretilmesi ve böylece söz konusu 
enerji ve hammaddelerin tüketildiği alanlarda verimliliğin sağlanarak bu alanların atıklarının da geri 
dönüşüm ya da bertarafının en az düzeyde sera gazı emisyonu salımı ile gerçekleştirilebilmesidir. 
Bu maddenin yaklaşımı; Sıfır Karbon, Çevre Etkisinin Azaltılması, Atık Yönetimi, Yenilenebilir 
Enerji Kullanımı’dır.

(5.7) numaralı “Çevre” başlığı altında yer alan “Mevcut Durum” alt başlığı altındaki (255) 
numaralı madde; “Diğer taraftan, yeni istihdam ve pazar fırsatları yaratması beklenen DKE’lerin 
önümüzdeki dönemde en hızlı büyüyecek ekonomiler olması öngörülmektedir. Bu doğrultuda, 
düşük karbon ekonomisi alanlarında (yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, düşük karbonlu 
teknolojiler, endüstriyel ormancılık, bitkilendirme, verimli toprak işleme yöntemleri vb.) faaliyet 
gösteren ve yeni hizmet ve ürün geliştiren kuruluşların desteklenmesi, yeni iş modellerinin ortaya 
koyulması, yeni pazarların yaratılması ve yeni istihdam ve “yeşil meslek” imkânlarının sağlanması 
beklenmektedir.” Bu maddenin yaklaşımı; İnovatif-Yenilikçi Gelişim-Teknoloji, Yeşil Kavramını 
İçeren Yeni Pazar oluşturmaktır.

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi; Enerji verimliliği, çevresel etkinin azaltılması, atık yönetimi, 
yenilenebilir enerji kullanımı, yenilikçi teknoloji, yeşil meslek, yeşil kavramlar gibi yaklaşımlarını 
yasal düzenlemeler ile uygulanabilir düzeye getirmeyi hedeflemektedir. Bu kavramlar farklı 
sektörlerde yeniden yapılanmayı teşvik edici farkındalık yaratıcı etkileri ile olumlu değişimlere 
ivme katabilecektir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği [23]; 25.11.2014 resmi gazetede yayınlanan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği; çevresel etki değerlendirmesi sürecinde uyulacak 
idari ve teknik usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çevresel etki 
değerlendirmesi uygulanacak olan projeler listesinde yapı malzemesi üreticileri de yer almaktadır; 
metal endüstrisi, endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri orman ürünleri ve selüloz 
tesisleri, çimento fabrikaları, cam, cam elyafı, taş yünü ve benzeri üretim tesisleri, (100.000 
ton/yıl ve üzeri), seramik veya porselen üretimi yapan tesisler, [hammadde kapasitesi (çamur 
hazırlama, astarlama, sırlama vb. işlemlerde kullanılan malzemeler)] (300.000 ton/yıl ve üzeri).

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında seçme-eleme kriterleri uygulanacak 
projeler listesinde de yapı malzemeleri üreticileri yer almaktadır;

• Hazır beton tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak şekillendirilmiş 
malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim 
yapan tesisler, (Üretim kapasitesi 100 m3/saat ve üzeri)

• Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler, [Hammadde kapasitesi (çamur hazırlamaya 
esas malzemeler)] (1.000 ton/yıl ve üzeri)

• Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler, [Hammadde kapasitesi (çamur hazırlama, 
astarlama, sırlama vb. işlemlerde kullanılan malzemeler)] (1.000 ton/yıl ve üzeri)

• Klinker öğütme tesisleri,
• Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları,
• Manyezit işleme tesisleri,
• Perlit ve benzeri maden genleştirme tesisleridir.
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İnşaat sektörü açısından bu yönetmelik ile yüksek enerji kullanan yapı malzemesi üreticilerinin 
enerji kullanımı ve çevre etkileri kontrol altına alınabilecek, azaltılabilecektir. Çimento üretiminde 
ve ihracatında dünyada ilk beş içinde yer alan Türkiye’de çimento sektörünün sera gazı emisyonuna 
katkısı 2013 yılı verilerinde %12,6 olarak ifade edilmektedir [24]. Global olarak da çimento ve 
demir-çelik üretimi atmosfere CO2 salınımın en çok gerçekleştiği sektörlerdir. Çimento üretiminin 
global karbon emisyonu salınımlarının % 6´sına, demir-çelik üretiminin ise %6,7’sine neden 
olduğu çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir [25-26]. 

Yasal yaptırım dışında, yüksek enerji kullanımı ve çevresel etkilerinin farkında olan ve küresel-
ulusal sorunların çözümünde yer almaya çalışan yapı malzemesi üreticileri yenilikçi çözümler ile 
yer almaya çalışmaktadır. Örneğin cam-çimento üreticilerinden bazıları verimlilik prensibi ile atık 
ısıdan elektrik enerjisi üretebilecek ve bu üretimi tekrar kullanabilecek teknolojiyi kullanmaktadır. 
Bu yaklaşım bu üreticinin toplumsal bir sorunun çözümündeki rolü ile örnek olmasını sağlamakta, 
tüketiciye de aynı ürünler arasından seçim yapabilmesinde duyarlı olmasını, farkındalığının 
gelişmesini sağlamaktadır.   

Çevre Etiketi Yönetmeliği [27]; 19 Ekim 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan bu yönetmeliğin 
amacı: “Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri 
azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi 
akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve 
teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik 
ile oluşturulan çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde 
aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de 
kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, 
ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve 
doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.”

Çevre Etiketi Yönetmeliği üreticinin isteğine bağlı, gönüllü olarak alınabilecek bir etikettir. Bu etiketin 
varlığı tüketicinin benzer ürünler arasından daha kolay seçim yapabilmesini sağlayabilecektir. 
Önemli olan etiketli olan ürünlere olan talebin arttırılabilmesidir. Böylece üreticinin belirtilen 
amaçlar çerçevesinde toplumsal misyonla yeniden yapılanmasını sağlayabilecektir.

3.2. Tüzel Yaklaşım: Yapı Malzemesi Üreticileri 

İnşaat sektörünün çevreye etkisi en çok enerji tüketimi yolu ile gerçekleşmektedir; yapı malzemesi 
üretimi ve üretilen malzemelerin taşınması sırasında tüketilen enerji oldukça yüksektir. Bu 
tüketim CO2 salınımı ile doğrudan ilişkilidir. Tüketim ve salınım oranları her üretici için değişkenlik 
göstermektedir. 

Türkiye ekonomisinin %8,2’sini tarım, %26,9’unu endüstri, %64,4’ünü de diğer sektörler 
oluşturmaktadır. Yapı malzemesi sektörünün çevre-enerji konularındaki hassasiyetini tek tek her 
üretici üzerinden belirlemek çok mümkün değildir. 1984 yılında kurulan Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (İMSAD); 37 sektör derneği, 81 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleri ile 
sektöründe 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşan bir sivil toplum örgütüdür. Bu örgüt; 
Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır  [28].
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2017 verileriyle 95 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemesi sektörü, 17,3 
milyar dolar ile Türkiye’nin ihracat lideri sektörleri arasındadır. Bu ihracatın %75’i Türkiye İMSAD 
üyelerince gerçekleştirilmektedir.  1,5 milyon çalışanı istihdam eden Türkiye inşaat malzemesi 
sanayisi, ailelerle birlikte toplam nüfusun % 7,5’u ile doğrudan ilgili bir sektördür. Türkiye 
15,96 milyar dolar ihracatı ile 2016 yılında dünyanın on üçüncü ihracatçısı ülkesi olmuştur. 
İnşaat malzemeleri iç pazarı 2017 yılında cari fiyatlarla %25,7 büyümüş ve 347 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2017 yılında toplam ihracat içinde, inşaat malzemelerinin payı % 11’e ulaşmıştır 
(Şekil 8-11). 

Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) Türkiye raporunda; Türkiye’nin, çevresel koruma ve sosyal 
içermenin ekonomik büyüme planlarına entegrasyonunu sağlama zorluğuyla karşı karşıya olduğu, 
aynı zamanda malzeme kaynak verimliliğinde verimli politikalara sahip olmadığı belirtilmiştir. EEA 
tarafından Türkiye için malzeme kaynak verimliliğinin itici güçleri olarak:

• İthalat bağımlılığı,
• Enerji yoğunluğu ve enerji arz güvenliği,
• Yerel tasarrufu arttırma ve atık azaltımı,
• Çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması,
• Su kıtlığı ve artan su talebinin karşılanması,

Şekil 8: İnşaat sektörü büyüme yıllık yüzde  
[28].

Şekil 9: İnşaat sektörü ve ekonomik 
büyüme ilişkisi  [28].

Şekil 10: İnşaat sektörünün GSYH içinde 
payı (%)  [28].
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Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri sektörünün yoğun enerji tüketimine sahip bir sektör olmasının 
bilincinde olup, enerji ve karbon yönetimine büyük önem vermektedir. Üyelerini, enerji verimliliği, 
sera gazı ve enerji azaltımı konusunda bilinçlendirip, bu konuda olumlu adımlar atmaları konusunda 
teşvik etmektedir. Bu kapsamdaki hedefleri:

• İnşaat malzemelerinin üretimi ve taşınması sürecindeki verimliliğin arttırılması,
• Malzeme niteliklerinin inovasyonla yükseltilerek verimliliğin arttırılması,
• Enerji kullanımının ve sera gazı salımlarının azaltılması,

şeklinde paylaşılmıştır [11]. Bu hedefler doğrultusunda çevreye olan etkinin minimize edilmesinin 
yanında yüksek yakıt fiyatları ve giderek azalan fosil yakıtların tedarik riski göz önüne alındığında, 
üretim maliyet ve risklerinin de azaltılması düşünülmektedir. 

Yapı malzemeleri üretiminde daha az enerji tüketen, daha verimli ekipmanlar kullanılması, süreç 
optimizasyon çalışmaları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji azaltımları büyük önem 
kazanmıştır.  Bu amaçla çoğu üretici firma ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni uygulamaya 
geçmiştir. Enerji yöneticilerinin bulunduğu üreticilerde aynı zamanda enerji yönetim birimleri de 
bulunmaktadır.

2030 Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu Hedefleri çerçevesinde Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi 
sektöründe inovasyon faaliyetlerini tetikleyen unsurları belirlemiştir. Bu unsurlar arasında başta 
alternatif hammaddelerin kullanımı, atık yönetimi ve atıkların geri dönüştürülmesi ile ürün bazlı 
inovasyonların hayata geçirilmesi yer almıştır. 

4. DEĞİŞİM: YEŞİL İŞLETME - YEŞİL PAZARLAMA - YEŞİL ETİKET 

Gereklilikler, itici güçler inşaat sektöründe gönüllü ya da gönülsüz olarak önemli değişimleri 
gerektirmiştir. Bu süreci erken hisseden ya da daha duyarlı olan üreticiler, üretimde ve pazarlamada 

Şekil 11: 2000-2013 Türkiye Yerli 
Malzeme Üretimi  [7].

olduğu ifade edilmiştir [7]. Belirtilen itici güçlerin, İMSAD tarafından yapılan birçok çalışmada da 
belirlendiği ve hassasiyet gösterildiği tespit edilmiştir. 



44

yapılanmalarını, görünürlüklerini küresel problemlerin çözümü üzerinden şekillendirmeye 
başlamışlardır. 

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde yer alan; (5.7) numaralı “Çevre” başlığı altında yer alan 
“Mevcut Durum” alt başlığı altındaki (255) numaralı maddede belirtildiği gibi; “.... yeni iş 
modellerinin ortaya koyulması, yeni pazarların yaratılması ve yeni istihdam ve “yeşil meslek” 
imkânlarının sağlanması beklenmektedir.” şeklinde yer alan ifade de yenilikçi değişimlerin 
sinyallerini vermiştir. Bu değişim; yeşil işletme, yeşil pazarlama ve yeşil etiket gibi kavramların 
oluşmasına-gelişmesine neden olmuştur. 

Yeşil İşletme-Yeşil Pazarlama-Yeşil Etiket: Ekonomik bir birim olan işletmeler, bir takım sosyal 
siyasal ve kültürel faaliyetlerin etkisi altındadırlar. Ancak, faaliyet gösterdikleri çevre ile karşılıklı 
etkileşim içerisindedirler. İşletmeler mal ve hizmet üreten bir kurum olarak işlevlerini yerine 
getirmekte bunun karşılığında kazanç elde ederken, aynı zamanda toplumun ekonomik, sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlarına da cevap vermek ve sosyal sorunların çözülmesine yardım etmek gibi geniş 
bir fonksiyon üstlenmektedirler [29]. Çevre etkin ulusal-uluslararası yasal ve tüzel düzenlemeler 
öncelikle ticari amaçlı kurumları etkilemektedir. İşletmelerin çevreye olan yaklaşımları, toplumda 
kabul görmelerini etkileyen önemli bir ayıraçtır. Kabul görme, rekabet edebilme, tercih edilme 
kaygıları işletmelerde küresel problemlere çözüm arayışları içinde; toplumsal pazarlama ve yeşil 
pazarlama gibi kavramların gelişmesine yol açmıştır. 

Uzun vadede işletmeler dahil tüm ilgililerin çıkarına olan toplumsal pazarlama ya da diğer adıyla 
sosyal pazarlama anlayışında, işletmeler bir yandan tüketicileri diğer yandan toplumsal öncelikleri 
desteklemek ve öte yandan da kar sağlamak durumundadırlar [30]. Bu misyonları ile işletmeler, 
“yeşil” ön adı ile geleneksel üretim yaklaşımlarını sürdürülebilir çözümler ile yenileyerek “yeşil 
işletme” kimliğini genellikle gönüllü olarak üstlenmektedirler.

Yeşil İşletmeler üçe ayrılmaktadır; Birincisi; eko-inovatif fikirler üretmek yolu ile şirketlerin yeşil 
işletmeler haline gelmesini sağlayan, belirli bir uzman düzeyine ulaşmış danışmanlık şirketleridir. 
İkincisi; bilgi ve fikirden öte, eko-inovatif ürünler ve hizmetler üretmeye odaklanmış şirketlerdir.

Üçüncüsü ise; yapmış olduğu işi eko-inovatif adımlar ile çevreye duyarlı hale getirmeye çalışan 
işletmelerdir [31].

Yeşil işletme ile ortaya çıkan yeşil pazarlama; kirlilik, enerji tüketimi ve tükenebilir kaynakların 
tüketiminin olumlu ve olumsuz yanlarını inceleyen, toplumun ve tüketicilerin ihtiyacını tatmin 
etmede sorumluluk anlayışı içerisinde uzun vadeli karlılığı hedefleyen bir iş stratejisidir [32]. 

Yeşil işletmeler üretim sistemlerini yeniden düzenleyerek daha az enerji kullanmaya gayret 
etmekte, atıklarını azaltma yoluna giderek, geri kazanım yoluyla işletme maliyetlerini düşürmekte 
ve karlılıklarını artırmaktadırlar. Yeşil işletmeler paralelinde atık yönetimi ile ilgili farklı iş 
alanlarının oluşmasına da neden olmaktadırlar. 

Ay ve diğerleri tarafından; işletmelerin yeşil pazarlamayı seçmelerinin nedenleri olarak [33];

• İşletmeler, yeşil pazarlamayı amaçlarına ulaşmak için bir fırsat olarak görmektedir. 
• İşletmeler, konuyla ilgili sosyal duyarlılık göstererek moral seviyelerini yükselttiklerini 

düşünmektedirler. 
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• Devlet kurumları, çeşitli teşvik ve yaptırımlar, işletmeleri çevre konusunda duyarlı olmaya 
zorlamaktadır. 

• İşletmeler, çevreyle ilgili faaliyetlerini, rekabet ettikleri diğer işletmeler üzerinde bir 
baskı unsuru olarak kullanmaktadırlar. 

• Atıkların boşaltılması sırasında uygulanan ücretlendirme, hammadde ve diğer malzeme 
kullanımının azaltılması gibi maliyet faktörleri işletmeleri konuyla ilgili davranışlarını 
değiştirmeye zorlamaktadır. 

şeklinde belirtilmektedir.  

Yeşil işletme-yeşil pazarlama birbirini var etmektedir. Ancak, dışarıda politika olarak kendini 
rekabet amacı ile “yeşil” olarak pazarlayan, ancak içeride yeşil işletme gerekliliklerine sahip 
olmayan değişimden istifade etmeye çalışan, tüketiciyi yanıltan kurumlar da vardır. Gerçek 
anlamda “yeşil” kimliğini kazanmak misyonunu üstlenen işletmeler adım adım pazarlama 
stratejilerini planlamaktadırlar.

Bu bağlamda yeşil pazarlama yaklaşımı Warner tarafından dört aşamada incelenmiştir [34]; 

• Birinci aşamada; Çevreci tüketiciler için yeşil ürünler tasarlanmaktadır. Bu aşama yeşil 
hedefleme olarak adlandırılmaktadır.

• İkinci aşamada; Yeşil stratejiler geliştirilmektedir. 
• Üçüncü aşamada; Çevre dostu olmayan ürünlerin, üretimi durdurularak sadece yeşil 

ürünler üretilmektedir.
• Dördüncü aşamada; Sadece yeşil ya da çevreci olmak yeterli değildir. İşletme artık her 

anlamda sosyal sorumluluk bilincine ulaşmıştır. İşletmelerin yeşil pazarlama bilincine 
ulaşabilmeleri işletme kültürüne ve çevresel etmenlere bağlı olarak gelişmektedir.

Yeşil işletme, yeşil pazarlama ile ilgili stratejiler tüketiciye ulaşan ürünü de farklılaştırabilmek 
için “yeşil” ön adı ile etiket kavramını da beraberinde geliştirmiştir. Güvenilirlik simgesi olarak 
“etiket” rekabet edebilir ve kullanıcı tarafından daha çok tercih edilebilir özellikleri ile öne 
çıkmaktadır. Yeşil işletme-yeşil pazarlama-yeşil etiket, kurumlara mevcut küresel problemlere 
sürdürülebilir çözüm arayışları ile destek oldukları için statü sağlamakta, kullanıcının karar verme 
aşamasında öncelik kazanmaktadır. 

Etiketler, ürünlerin üretilmesi ve kullanılması süreçlerinin çevre dostu olması neticesinde ürünlere 
eklenmektedir. Bu etiketler, kapsam bakımından çok çeşitlidir. Devlet organları, bağımsız 
kuruluşlar veya şirketler belirli standartlar ölçütünde etiketleme yapabilmektedirler [31].  Başarılı 
bir etiket çevreyi iki yönden korumaktadır [35]:

• Etiketli ürünler, etiketsiz ürünlerden daha fazla çevre dostu olduğunu garanti etmektedir.
• Çevreyi düşünen tüketicilere, çevreye olumsuz etki yapan ürünleri kullanmaktan kaçınma 

şansı vermektedir. 

Etiketler ülkelere göre farklı isimler alabilmektedir. Ancak genel olarak etiketleme üçe 
ayrılmaktadır [35]:
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• Eko-Etiketleme (Yaşam Döngüsü Etiketleri): Ürünün hayat döngüsünün analizinde 
kullanılan etiketler en geniş şekilde eko etiket olarak adlandırılır. Bu analiz genellikle 
beşikten–mezara analizi olarak değerlendirilir. Etiketin analizinin üretimin bütün yönlerini 
gösterdiği varsayılır, ürünün kullanılıp atılması çevreye mümkün olan en az zararı vermesi 
açısından belli bir düzen ile yapılır.

• Tek Kullanımlık Etiketler: Tek kullanımlık etiketler ürünün belirli bir yönü hakkında bilgi 
verir “Ozon tabakasına zarar vermeyen ürün” gibi. Tek kullanımlık etiketlerin önemli bir 
eksikliği, üreticiler tarafından suiistimale açık olmasından dolayı, tüketicilerin bütün 
yönleriyle çevre dostu bir ürün aldığı hissini uyandırabilmeleridir.

• Negatif Etiketler: Tüketicilerin sağlık ve güvenlik risklerini içeren bilgileri ürünün üzerine 
etiketleyerek uyarma amacını güder. Negatif etiketleme, tek kullanımlık etiketleme ile 
aynı şekildedir, aralarındaki fark, olumsuz etiketlemenin zorunlu olmasıdır.

Etiketlemenin temeli, çevreye olumsuz etkisi olan ürünlerin üretimini azaltmaktır. Etiketin böyle 
bir etki gösterebilmesi için önemli olan, etiketli ürünlere beklenen talebin artmasıdır. 

5. SONUÇ

İnsanoğlunun yerleşik hayat konforunun tükenmek bilmeyen hırsları özellikle 1850 petrolün 
bulunması ile başlayan ve son on yıllarda artan etki ile gezegenimiz yaşanabilir olma özelliklerini 
kaybedebilme sinyallerini uzun zaman önce vermeye başlamıştır. 

İnsanoğlunun 2600 yılına kadar yok olabileceği uyarısında bulunan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi 
Stephen Hawking Tencent WE Zirvesi’nde; “Artan nüfus ve enerji talebinin gezegeni felakete 
sürükleyeceğini belirterek, Dünya’nın alev topu haline gelebileceğini, insanlığın faciadan 
kurtulmak için başka bir gezegen bulması gerektiğini” söylemiştir.

Ulusal-uluslararası işbirlikleri, yaşanabilir bir gezegen için yapılabilecekleri bugünkü ölçek ve 
koşullar içinde daha güçlü yaptırımlar ile her ülkenin birincil amaçları olmasını sağlayabilecek 
şekilde oluşturulmalıdır. Bu organizasyon yukarıdan aşağıya kadar birbirini kontrol edebilecek 
yasal denetimli bir sistem içinde planlanmalıdır.  
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Fotoğraf: Şehir parkı üzerindeki yollar.
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KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA ÇEVRESEL 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve MAHALLE SERTİFİKA 
SİSTEMLERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ

Nazire Papatya Seçkin, Cem Baççıoğlu

1. GİRİŞ

Kentlerde nüfus artışı ve dolayısıyla kontrolsüz büyüme, insan aktivitelerinde artış, kent dokusunun 
morfolojik yapısında değişme vb. etkiler ekonomik, sosyal ve çevresel sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Yoğun kentleşme ve doğal çevrenin tahribatı, mikroklimayı olumsuz yönde etkilemekte, 
küresel ısınmayı tetiklemektedir. Bu noktada, sürdürülebilir kentleşme olgusu önem kazanmaktadır. 
Mimari ve kentsel tasarımların, uygulama ve kullanım süresince çevreye olumsuz etkilerini azaltmak ve 
hatta olumlu etkiler sağlamak amacıyla belgeleme sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler vasıtasıyla 
çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal yönden sürdürülebilir yapılar ve kentler hedeflenmekte; bu 
doğrultuda, doğayla uyumlu, bölgeye ve iklim verilerine uygun, enerji verimli, yenilenebilir malzeme 
kullanımını ve atık yönetimini öngören, ekosistemlere ve ekolojik yapıya duyarlı bütüncül bir anlayışla 
tasarlanan yerleşimler değerlendirilmektedir (Şekil 1).  Bu kapsamda, Dünya’da birçok sertifika sistemi 
söz konusudur. Bu çalışmada, LEED (ABD), BREEAM (Birleşik Krallık), DGNB (Almanya), CASBEE 
(Japonya), Green Mark (Singapur), Green Star (Avustralya), GSAS (Katar) ve ESTİDAMA (Birleşik Arap 
Emirlikleri) sertifika sistemleri konu edilmiştir. 
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Sertifika sistemleri, doğal çevreyi etkileyen unsurlar açısından incelendiğinde, arazi kullanımı ve/veya 
seçimi, kirletilmiş arazilerin yeniden kullanımı, karma kullanımlı yerleşimlerin tasarlanması, sulak 
alanların, su kaynaklarının ve toprağın korunumu, verimli su kullanımı, ekoloji stratejisi, biyoçeşitliliğin 
ve habitatın korunumu, yeşil yüzey ve alanların artırılması, ısı adası etkisinin azaltılması, atık yönetimi 
konularına yer verildiği görülmektedir. 

Çevre, çok geniş kapsamda incelenmesi gereken ve birçok unsurun birbiri ile ilişki içinde olduğu bir 
konudur. Bu nedenle, yazı kapsamında irdelenen sertifika sistemleri çevreyi etkileyen unsurlar içerisinde 
sadece arazi kullanımı/seçimi ve bunda etkili olan unsurlar, karma kullanımlı tasarımlar, biyoçeşitlilik ve 
ısı adası etkisi bakımından değerlendirilecektir.

2. ARAZİ KULLANIMI

Arazi kullanımı; araziden insanların ihtiyaçları doğrultusunda yararlanma şeklini; arazi üzerinde yapılan 
faaliyetler, düzenlemeler ile arazinin sosyal ve ekonomik amaçlar (tarımsal, rekreasyonel, konut, ulaşım 
gibi kullanımlar) için yönetim biçimini tanımlamaktadır. 

Ülkemizde arazi kullanımını başta doğal yapı (topoğrafya, iklim, jeomorfoloji, toprak yapısı, su kaynakları, 
flora ve fauna varlığı gibi), yasal ve kurumsal etkiler, demografik yapı ve değişimi, ekonomik etkenler 
olmak üzere altyapı yatırımları, geleneksel ve kültürel yapı etkilemektedir [1].

Şekil 1: Sürdürülebilir kentler için çevresel 
kriterler.
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Arazi kullanım planlaması, en uygun arazi kullanım seçeneklerinin belirlenmesi ve uygulanması 
amacıyla arazi ve toprak potansiyelinin, arazi kullanımı alternatiflerinin, ekonomik ve sosyal koşulların 
sistematik olarak değerlendirilmesini içerir. Bu suretle, hem kaynakların korunmasını hem de toplumun 
gereksinimlerini en iyi biçimde karşılayacak arazi kullanımları uygulanır [2]. Arazi kullanımının 
planlanması ve yönetimi, çevre değerlerinin korunması bakımından hayati önem taşımaktadır.

Arazi kullanımlarına ilişkin karar alma süreçlerindeki çevresel endişeler, ekolojik planlama yaklaşımını 
üretmiştir. Ekolojik planlama, daha çok arazi kullanımına yönelik mekânsal planlama süreci ile doğal 
kaynaklara yönelik etki değerlendirmesi süreci arasında bir bağ oluşturmaktadır [3]. Ekolojik planlama, 
sadece ekolojik envanteri dikkate alan salt bir planlama anlayışı değil, aynı zamanda insan faaliyetleri 
sonucu oluşan sosyo-kültürel yapı ile kent ve doğal sistemler arasında sürdürülebilir bir ilişkiyi amaçlayan 
planlama sürecidir. Bu anlayış ile, ekolojik zenginliği nedeniyle hassas ve risk altında olan ya da olabilecek 
ekosistemlerin koruma altına alınması mümkün olabilmektedir [4].

Kişi başına yaşam alanı için artan talep ile ekonomik faaliyet ve ulaşım altyapısının büyümesi arasındaki 
bağlantı, çoğunlukla, toprağın kullanım alanının artmasına yol açmaktadır. Ancak, sınırlı bir kaynak 
olan toprağın nasıl kullanıldığı, çevresel değişime yönelik en temel nedenlerden birini teşkil etmekte ve 
ekosistemler ile yaşam kalitesi ve altyapı yönetimi üzerinde anlamlı etkilere yol açmaktadır [5].

Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter 
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter 
gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını 
sağlamak amacıyla yürürlükte olan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda, arazi ve toprak 
kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal 
arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının 
hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı 
yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak 
yöntemlerin oluşturulmasına dair usûl ve esaslar belirlenmiştir [6].

Bilindiği gibi, ormanlar, tarım alanları, çayır ve meralar, sulak alanlar gibi ekosistemler karbondioksiti 
tutarak iklim değişikliğini önleyici etkiye sahiptir. Ancak, arazi kullanımlarındaki değişiklik, yanlış 
kullanımlar, toprak yapısının bozulması gibi nedenlerle bu ekosistemlerin tuttukları karbondioksit 
atmosfere salınır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’ne göre, sera gazı ölçümlerinin 
yapılıp değerlendirilmesi istenen araziler altı kategoride sınıflandırılmıştır [7]. Bunlar; orman alanları, 
ekili alanlar, çayır ve meralar, sulak alanlar, yerleşim alanları ve bu 5 kategoriye dahil edilmeyen ve 
işletilmeyen arazi alanlarıdır. Dolayısıyla, arazi kullanımındaki değişiklikler, iklim değişikliği üzerinde 
önemli rol oynamaktadır.

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması noktasından bakıldığında, arazi kullanım politikalarının 
geliştirilmesi etkili olacaktır. Yanlış ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek amacıyla Çevre Düzeni 
Planları’nın yurt genelinde oluşturulması, sürdürülebilir toprak/arazi yönetimi planlarının güncel 
veriler elde edilerek oluşturulması gibi olumlu tedbirlerin yanısıra alternatif enerji kaynaklarının 
yaygınlaştırılması, CO2 etkisinin tolere edilmesi için ağaçlandırma vb. kullanımların artırılması da olumlu 
sonuçlara neden olacaktır [1]. Bu bağlamda, arazi kullanımının, sertifika sistemlerinin değerlendirme 
ölçütlerinde ağırlıklı olarak yer alması da sürece katkı sağlayacaktır.
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İnsan faaliyetleri sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının değişime uğrayıp 
bozulması toprak kirliliği olarak tanımlanmaktadır [8]. Kirlilik kaynakları, başta toprağın kirlenmesine 
ve buna bağlı olarak ağır metal kirliliğine, yer altı suyu kirliliğine, sediment kirliliğine, akarsu, nehir, 
göl kirliliğine ve sonuçta deniz kirliliğine sebep olur [9]. Kirlenen toprağın, verimliliği ve kapasitesi de 
değişime uğrar.

Nüfus artışına, sanayinin gelişmesine ve tarımsal faaliyetlerin artışına paralel olarak suya olan talep de 
artmaktadır. Talep artışına karşın su kaynaklarının azlığı ve kirliliği durumu karşısında bir takım önlemlerin 
alınması kaçınılmazdır. Bu önlemlerin başında, su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, suyun amaç dışı 
ve aşırı kullanımının engellenmesi ile suyun etkin ve tasarruflu kullanılması, dolayısıyla su kaynaklarının 
sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gelmektedir [10]. 

Fosil yakıt kullanımı ile ortaya çıkan SO2 ve NOx gibi gazların oluşturduğu asit yağmurları ve geri 
dönüşümü olmayan malzeme ve maddeler biyolojik çevreyi olumsuz etkilemektedir.  Sanayi ve yerleşim 
bölgelerindeki atıklar, yeraltı sularını ve akarsuları kirletmektedir. Zararlı kirleticiler toprağın su ve hava 
geçirgenliğini sağlayan gözeneklerini de tıkamaktadırlar. Bu durum toprakta yaşayan tüm canlıların hava 
ve su gereksinimleri üzerine zararlı etki yapacaktır [9].

Yeşil alanlar ve verimli tarım arazileri üzerine sosyal bina ve konut inşası yerine, terk edilmiş ya da 
kullanılmayan eski endüstriyel, askeri veya ticari alanlar olarak tanımlanan kahverengi alanların 
(brownfields) değerlendirilmesi, arazi koruma açısından son derece önemlidir. Bu açıdan sertifika 
sistemlerine baktığımızda, kullanılmış arazilerin değerlendirilmesi hususuna önem verildiği görülmektedir.

BREEAM Topluluklar (2017) derecelendirmesinde, Arazi kullanımı, karşılanması gereken zorunlu 
kriterler arasında yer almaktadır. Bu kriterin amacı, önceden kentsel gelişim bulunan ya da kirletilmiş 
(contaminated) arazilerin kullanımının teşvik edilmesi ve bozulmamış alanların korunmasıdır.

Proje alanında olası arazi kirliliği ile ilgili sorunların tespiti için, kirletilmiş alan uzmanı tarafından en iyi 
uygulamalar klavuzuna uygun olarak hem sahada hem de masa başında ön çalışma yapılması zorunludur. 
Ön çalışmaya bağlı olarak arazi kirliliği ile ilgili sorunların tespiti halinde uzman tarafından iyileştirmeye 
(remediation) yönelik önerilerin yapılması beklenmektedir. Zorunlu olan bu çalışmalar sonucunda, 
iyileştirmenin gerekli olduğu durumlar için araştırma bulgularının ve risk değerlendirmesinden gelen 
bilgilerin mastır plana aktarılması sonucu kredi kazanılır. Daha fazla kredi, bir iyileştirme stratejisinin 
kirletilmiş alan uzmanı tarafından en iyi uygulamalar klavuzuna uygun hazırlanması ile elde edilmektedir.  
Arazi alanının en az %75’inin önceden kentsel gelişime maruz kalmış olması da kredi kazandırmaktadır. 
Arazi kullanımı ve ekoloji kategorisi altında Arazi kullanımı’nın yanı sıra, Ekoloji stratejisi, Su kirliliği, 
Ekolojik değerin artırılması, Peyzaj ve yağmur suyunun toplanması başlıkları bulunmaktadır.

Greenstar Topluluklar (2016) sertifika sisteminde, Çevre ana başlığı altında yeralan Sürdürülebilir 
araziler kriterinde belirtildiği üzere, önceden kentsel gelişim için kullanılmış olan arazileri yeniden 
kullanan, kirlenmiş arazileri iyileştirme yöntemleri ile geri kazanan, çevreye duyarlı alanlarda projenin 
olumsuz etkilerini önleyen tasarımlar teşvik edilmektedir. 

Greenmark (2017) sertifika sisteminde, ayrı bir başlık olarak incelenen Arazi kullanımı kriterinin içeriğinde; 
yüksek tarımsal ya da ekolojik değere sahip arazilerin kullanılmasından kaçınılması, kahverengi alanların 
kullanılmasıyla yeşil alanların bozulmasının önlenmesi, kirletilmiş alanların uygun iyileştirme önlemleri 
ile kullanıma geri kazandırılması bulunmaktadır. Bunların yanı sıra su baskını riskinin değerlendirilerek, 
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bu alanlara yerleşilmemesi ya da yerleşilmesi durumunda gerekli önlemlerin alındığının belgelendirilmesi 
gerekmektedir. 

Arazi kullanımı açısından CASBEE (2015) değerlendirme sistemine bakıldığında, arazi ve su ortamlarının 
korunması, Çevresel Kalite başlığı altında Doğal çevre alt başlığı içinde ele alınmaktadır. İlgili iki kriter 
Arazinin korunması ve gözetilmesi ve Su ortamının korunması ve gözetilmesi olarak adlandırılmıştır. 
Arazinin korunması için; bina planları ve biçimlerinin mevcut topoğrafya karakterine uyumu, yüzey 
toprağının korunması ve toprak kirliliğinin gözetilmesi alt kriterleri incelenmektedir. Su korunumu için 
ise Su kütlelelerinin korunumu, yer altı sularının (akiferler) korunumu ve su kalitesinin gözetimi konuları 
alt kriterler olarak değerlendirilmektedir.

DGNB NUD (2016) sertifika sisteminde, Toprak ve su korunumu ile Arazi kullanımı başlıkları Çevresel 
kalite kategorisi altında yer almaktadır. Küresel ve yerel çevresel etki değerlendirmesinin konusu olarak 
ele alınan Toprak ve su korunumunda amaç, suyun ve toprağın kirlenmeye karşı korunması ve çeşitli 
işlevlerinin devam ettirilmesidir. Kaynak tüketimi ve atık yönetiminin konusu olarak ele alınan Arazi 
kullanımında ise amaç, doğal arazinin yapılaşma için kullanımının azaltılması olarak ifade edilmiştir.

Arazi kullanımı ile ilgili olarak GSAS (2017) değerlendirme sistemi mahalle şeması, Tasarım alanı 
kategorisi altında Toprağın korunması, Su kaynaklarının korunması, Habitatın korunması kriterlerini 
içermektedir. Estidama derecelendirme sisteminde arazi ile ilgili değerlendirmeler, Doğal sistemler ana 
başlığı altında ele alınmıştır. Doğal sistemlerin değerlendirilmesi, Doğal sistemlerin korunması, Arazilerin 
yeniden kullanımı ve Kirlenmiş arazilerin iyileştirilmesi kriterleri ile arazi seçimi, toprak, habitat ve doğal 
kaynakların korunumu konuları incelenmektedir.

Arazi kullanımını ilgilendiren kriterler, LEED ND içerisinde farklı kategoriler altında ele alınmıştır. Bu alanla 
ilgili alt başlıklar, Akıllı konum ve bağlantılar, Yeşil altyapı ve binalar kategorileri altında incelenmektedir.
Akıllı konum ve bağlantılar kategorisi altında, Akıllı yerleşim, Sulak alan ve suların korunumu, Tarım 
alanlarının korunumu, Öncelikli yerler, Terkedilmiş sanayi bölgelerinin yeniden geliştirilmesi, Habitatları 
veya sulak alanları ve su kütleleri korunmuş alan tasarımı kriterleri ile proje alanı seçiminde uyulması 
gereken kurallardan başlayarak yerleşme kararlarına ve çevrenin korunumuna dair bilgiler verilmektedir. 
Yeşil altyapı ve binalar kategorisi altında bulunan Minimum alan bozunumu kriterinin amacı; ağaçları, 
doğal bitkileri ve geçirgen yüzeyleri korumak olarak belirtilmiştir. Bu kritere göre mümkün olduğunca 
daha önceden kentsel gelişime uğramamış arazilerin korunarak, buralara yerleşilmemesi gerekmektedir. 
Kompakt yerleşim yoluyla proje yoğunluğunun bu alanların dışında çözüldüğünün sayısal olarak 
gösterilmesi ek kredi kazanılmasını sağlamaktadır. Akıllı yerleşim, Sulak alan ve suların korunumu, Tarım 
alanlarının korunumu kriterleri ise LEED derecelendirilmesi için önkoşul olarak belirtilmiştir.

Bir arazi kullanım sisteminin üretkenliği ve sürdürülebilirliği, arazi kaynakları, iklim ve insan faaliyetleri 
arasındaki etkileşimle belirlenir (Şekil 2). İklim değişikliği ve değişkenlikten kaynaklanabilecek olumsuz 
iklim koşulları, kaynakların yanlış yönetilmesi veya yanlış kullanılmasıyla birlikte bozulmaya ve kırılganlığa 
yol açmaktadır. Doğru arazi kullanımlarının belirlenmesi, arazi bozulumunun en aza indirilmesi, bozulmuş 
arazinin rehabilitasyonu, arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması (örneğin toprak, su ve 
biyolojik çeşitlilik) için gereklidir. Arazi kaynaklarının hangi bileşenlerinin risk altında olduğunu anlamak, 
bu riskleri azaltmak için en etkili ve uygun tedbirleri seçmek ve uygulamak hayati öneme sahiptir. 
Sürdürülebilir arazi yönetimi, toprak ve su tasarrufu, doğal kaynak yönetimi ve entegre peyzaj yönetimi 
gibi yerleşik yaklaşımları kapsamakta olup, sosyal, ekonomik, fiziksel ve biyolojik ihtiyaç ve değerleri 
bütünleştirerek üretken ve sağlıklı ekosistemlere ulaşmak için bütüncül bir yaklaşım içerir [11].
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3. KARMA KULLANIM

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (2017)’nde tarif edildiği üzere, Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, 
Turizm+Ticaret+Konut gibi karma kullanım alanları, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, 
ticaret, turizm, konut kullanımlarından konut hariç sadece birinin veya ikisinin veya tamamının birlikte 
yer aldığı alanlardır. 

Arazi kullanım kararlarında karma kullanımlarla, çeşitli kullanım tiplerinin bir arada bulunması sebebiyle 
ulaşım süreleri kısalır, kesintisiz yaya bağlantılarına sahip yürünebilir alanlar ve uyumlu arazi kullanımları 
elde edilir (Şekil 3).

Karma kullanım, yaya hareketi ve bisiklet kullanımının artması ile motorlu araçlara bağımlılığın ve buna 
bağlı olarak yollardaki kalabalığın ve hava kirliliğinin azalmasının yanı sıra, özellikle büyük kentlerde, 
kent sakinlerinin iletişiminin artmasına, sosyal bağların ve ilişkilerin de güçlenmesine katkı sağlar 
[12]. Kentsel gelişimler için birbirleriyle bağlantılı birçok faydası nedeniyle karma kullanım, sertifika 
sistemlerinin içerisinde yerel şartlar gözönüne alınarak farklı açılarıyla ön plana çıkmaktadır. Bazı 
sertifika sistemlerinde doğrudan karma kullanım başlığı altında ele alınırken, birçok sertifika sisteminde 
farklı açılarıyla dolaylı olarak incelenmiştir.

LEED ND sertifika sisteminde, Mahalle deseni ve tasarımı başlığı altında Karma kullanımlı mahalle 
merkezleri alt başlığı tanımlanmaktadır. Kriterin amacı, araçla kat edilen mesafeyi ve araca olan 

Şekil 2: Arazi kaynaklarının farklı 
bileşenlerinin sürdürülebilir arazi kullanımı 
üzerine etkileri [11].

Şekil 3: Karma kullanımın günlük hayata 
etkisi [12].

Yürüme mesafelerinin artması ve buna 
bağlı olarak araçlara duyulan bağımlılık

Yürüme mesafelerinin azaltılması, yürüme 
ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi
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bağımlılığı azaltmak, günlük yürüyüşü, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek ve çeşitli 
arazi kullanımlarına erişim sağlayarak araçsız yaşamı desteklemek olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 
konut birimleri ile perakende mağazalar, eğitim yapıları, postaneler, bankalar, polis ve itfaiye gibi farklı 
arazi kullanımına sahip donatıların birbirlerine belli mesafeleri geçmeyecek yakınlıkta planlanmaları 
beklenmektedir. 

BREEAM Topluluklar sertifika sisteminde, kriterlerin ortalama veya büyük ölçekli ve karma kullanımlı 
projeler için uygulandıklarında en iyi sonucu vereceği belirtilmiştir. BREEAM Topluluklar, Sosyal ve 
ekonomik refah kategorisi altında Kamusal alan kriteri içerisinde, karma kullanımın zemin katlara 
yayılması ile kullanım sıklığını, caddeye taşan işlevleri teşvik eden, iç ve dış mekânlar arasındaki ilişkiyi 
artırarak daha canlı mekânlar yaratan projeler desteklenmektedir.

DGNB mahalle sertifika sisteminde, Sosyo-kültürel kalite ana başlığı altında Sosyal ve fonksiyonel karışım 
kriteri ile karma kullanımın sağlayacağı avantajlar desteklenmektedir.  Bu avantajlar, mahallede esnek 
sosyo-kültürel ve işlevsel yapılar oluşturulması ve sürdürülmesi, mahalle sakinlerinin ve kullanıcılarının 
refahının yükseltilmesi, bölgenin değerinin korunması ve sahadaki karma kullanımın erişilebilirliği 
artırmasıyla daha az araç trafiği oluşması ve buna bağlı emisyonların azalması olarak sıralanmıştır. 

Greenmark Mahalleler sertifika sistemi karma kullanım konusunu Çevresel planlama ana başlığı altında 
Bölge içinde kendine yetebilirlik ve erişilebilirlik kriteri ile ele almaktadır.  Buna göre günlük ihtiyaçları 
karşılamak için gereken çeşitli tesislerin mastır plana uygun bir şekilde dahil edilmesi gerekmektedir. 
Aynı zamanda araç kullanımının ve kat edilen mesafenin en aza indirilmesi için anahtar öneme sahip 
tesislerin uygun şekilde erişilebilir olması; bu amaçla yerel planlama rehberlerine uyulması istenmektedir. 
Yerel rehberlerin olmadığı bölgeler için tesis işlevlerine göre olması gereken mesafeler kriter içerisinde 
verilmiştir.

4. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve EKOLOJİK DEĞER

Biyolojik çeşitlilik kaynaklarının insan kaynaklı faaliyetlerden dolayı zarar görmesi ve bazı türlerin 
soyunun tükenmesinin endişe verici oranlara ulaşması dolayısıyla doğan ihtiyaç üzerine, 1992 yılında 
Rio de Janerio’da gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde BM Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi kabul edilmiş ve 1993’te yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye ülkemiz, 1996 yılında taraf 
olmuştur. Sözleşme, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında kullanımı 
ile genetik kaynakların kullanımından doğacak faydanın adil şekilde paylaşımı konularında hazırlanacak 
ulusal stratejilerin belirlenmesini, eylem planları ve programların geliştirilmesini öngörmektedir [13].

Biyolojik çeşitlilik veya kısaca biyoçeşitlilik kavramı, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde “diğerlerinin yanı 
sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de 
dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi 
içindeki ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Yine Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne göre biyolojik çeşitlilik hem kendi başına hem de ekolojik, genetik, 
sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, rekreatif ve estetik açıdan değer taşımakta; biyosferdeki yaşam 
destek sistemlerinin idame ettirilmesi ve evrimi için hayati öneme sahip bulunmaktadır [14].

Biyolojik çeşitlilik kavramı içinde yer alan ekosistem, tür ve genetik çeşitlilik, yaşanabilir kentlerin önemli 
bir unsurudur. Etkin yeşil alan ve tabiattan yoksun olan kentlerdeki sınırlı sayı ve çeşitteki bitki ve hayvan 
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varlığı, hızlı nüfus artışı, kirlilik ve kentleşmenin neden olduğu diğer çevre sorunları nedeniyle olumsuz 
etkilenmekte; değerini yitirmektedir [15].

DGNB UD sistemi içerisinde kentsel ekolojik strateji ile ilgili konular ‘Çevresel Kalite’ kategorisi altında 
ele alınmıştır. DGNB biyoçeşitlilik kriterine özel önem vermektedir. Kriterin amacı, proje alanı olan 
mahalledeki biyoçeşitliliği korumak veya geliştirmek ve habitatları birbirine bağlamaktır. Yeni ve evcil 
hayvan türleri için habitat yaratılması, genel çevresel kalitenin değerlendirildiği biyotop alan faktörünün 
yüksek tutulması, mahalleye komşu habitatlarla mahalle içerisinde bağlantılar kurulması, işgalci bitki 
türleri ile mücadele gibi önlemler değerlendirilir. 

Greenmark mahalle çerçevesinde ekolojik strateji ile ilgili öne çıkan başlıklardan biri, ‘Kamu için Yeşil 
ve Mavi Alanlar’dır. Mahalle sakinlerinin yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri parklar, yeşil alanlar ve 
su kütlelerinin oluşturulmasını hedefler. Bu kriter başlığı altında aynı zamanda kamusal kullanım ve 
biyoçeşitlilik için yeşil ve mavi alanların birbirleriyle bağlantısının sağlanması beklenmektedir. Peyzajda 
kullanılan bitkilerin %60’dan fazlasının yerel olması istenmektedir. Habitatın korunması ve onarımı 
ekolojik strateji açısından önemli bir konu olarak görülmektedir. Proje alanı içindeki ve çevresindeki 
habitatların ekolojik değerinin belirlenmesi ve bu yolla biyoçeşitliliğin artırılması ve ormanların tahrip 
edilmesinin engellenmesini amaçlamaktadır. Çevresel etki değerlendirmesi, yerel türlerin korunması 
ve çeşitlendirilmesi ve yeşil alanların korunması bu başlık altında incelenmektedir. Arazinin, projenin 
gerçekleşmesinden önce ve sonrasındaki yeşil alanlarındaki değişimin hesaplanması beklenmektedir. 
Yeşil alanda azalma olmama durumunda bir puan alınırken, artış sağlanması durumunda artış miktarına 
göre daha fazla puan alınmaktadır. 

BREEAM Topluluklar’da ‘Arazi Kullanımı ve Ekoloji’ kategorisi altında ‘Ekoloji Stratejisi’, ‘Ekolojik 
Değerlerin Artırılması’ ve ‘Peyzaj’ altbaşlıkları yer almaktadır. ‘Ekoloji Stratejisi’, BREEAM 
derecelendirmesi alınması için karşılanması gereken zorunlu kriterler arasındadır. Amacı kentsel 
gelişimin mevcut doğal habitatları olabildiğince koruması, bunun mümkün olmadığı yerlerde ise habitat 
üzerindeki etkilerini en aza indirmesi ve alan ile yakın çevredeki biyoçeşitliği geliştirmek üzere tedbirler 
alınması olarak belirtilmiştir. 

Ekoloji stratejisi ile ilgili olarak, uygun bir uzman ekolojistin ekolojik etki değerlendirmesi yapmak üzere 
görevlendirilmesi; bu etki değerlendirmesine göre uzman ekolojistin bir ekoloji stratejisi oluşturması 
ve mastır planın bu ekoloji stratejisi ile uyumlu olduğunun uzman ekolojist tarafından teyit edilmesi, 
gerçekleştirilmesi zorunlu olan kriterlerdir. Sonrasında biyoçeşitlilikte net bir kazanç olduğunu gösteren 
yasal bir kurum tarafından onaylanmış bir ekoloji strateji planının olması ve ekolojistin mastır planın 
biyoçeşitlilikte net kazanç sağlayacağını teyit etmesi gerekir.

LEED ND, Akıllı konum ve bağlantılar ana başlığı altında Tehlikedeki türler ve ekolojik toplulukların 
korunması kriteri bulunmaktadır. Önkoşul olarak belirtilen kriterin sağlanması için proje alanında 
tehlikedeki türlerin araştırılması yapılmalıdır. Tespit amacıyla doğal yaşamın ve mirasın korunmasından 
sorumlu devlet kurumlarından danışmanlık alınması ve yeterli bilginin olmadığı durumlarda kabul görmüş 
metodolojileri kullanarak biyolojik araştırma yapılması istenmektedir. Tehlikedeki bir türe rastlanmaması 
durumunda tespit çalışması kriterin sağlanması için yeterlidir. Aksi durumda koruma planı hazırlanması 
gerekmektedir. 

GSAS sertfika sistemi mahalle şemasında biyoçeşitlilik ve ekolojik değerle ilgili başlıklar, Habitatın 
korunması, Peyzaj olanakları, Çölleşmenin engellenmesi konuları Tasarım alanı ana başlığı altında ele 
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alınmıştır. Estidama Pearl Topluluklar derecelendirme sisteminde ise,  Ekolojik gelişme, Habitat oluşturma 
ve Restorasyon kriterleri değerlendirilmektedir.

Greenstar Topluluklar sertifika sistemi içerisinde ilgili konular Çevre ana başlığı altında Ekolojik değer 
alt başlığı ile ele alınmaktadır. Amacı proje sahasının ekolojik değerini artıran projeleri teşvik ve 
sertifikasyona kabul etmek olarak belirlenmiştir. Ekolojik değeri ve biyoçeşitliliği artıran projeler bu 
kriterden puan almaktadır. 

CASBEE UD, Çevresel kalite kategorisi altında, Yeşil alan ve Biyoçeşitlilik alt dallarına ayrılan Doğa başlığı 
ile yeşil alanların, habitatların ve biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgiler vermektedir. 
Zeminin bitkilendirmesinin yanı sıra binaların da kullanılmasıyla, duvar ve çatı bitkilendirmesi ile 
mahalledeki toplam yeşil alanın artırılması desteklenmektedir. Aynı zamanda Çevresel yükler kategorisi 
altında yeşil alanların artırılması yoluyla CO2 emisyonlarının azaltılması da incelenmektedir. CASBEE, 
Biyoçeşitlilik başlığını, Doğal kaynakların ve topoğrafyanın korunumu ve Habitatların yenilenmesi 
ve oluşturulması olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Korunum başlığı altında, hayvan ve bitkiler üzerinde 
yapılan araştırmalarla proje alanının ekosisteminin değerlendirilmesi, değerli türlerin tespit edilmesi ve 
bunların korunmasına dair planlar oluşturulması istenmektedir. Aynı zamanda topoğrafyanın korunumu 
ile proje alanının doğal formunun sahip olduğu devamlılığının bozulmaması ve verimli yüzey toprağının 
tespit edilerek, projede yüzey toprağı olarak tekrar kullanılması için önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Rejenerasyon ve yaratma başlığı altında bir ekosistemde bulunan habitatlar ve bunlar arasındaki koridorlar 
incelenerek, bunların oluşturulması, geliştirilmesi ve kalitelerinin artırılması desteklenmektedir. 

5. MİKROKLİMA ve ISI ADASI ETKİSİ

Kentlerde görülen mikroklimatik problemlerden biri ısı adası etkisidir. Isı adası etkisi, yerleşim alanının, 
çevredeki kırsal alanlara göre daha yüksek sıcaklık değerlerine sahip olmasıdır. Kentte kullanılan 
kaplamalar, geleneksel çatılar ve diğer koyu renkli yüzeyler kentlerde solar radyasyonu emen ve bu ısıyı 
atmosfere geri yansıtan geniş sert yüzeylerdir. Bitkisel yüzeylerin azalması ve sert yüzeylerin artması, ısı 
adası etkisini artırmaktadır.

BREEAM Topluluklar sisteminde mikroklima kriteri ile kentsel gelişimin iklim koşullarının mikro ölçekte 
kontrol edilmesi yoluyla konforlu bir dış ortam sağlaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, kentsel 
morfolojinin dış ortam mikroklima koşullarına etkisine dair simulasyon veya çalışmaların yapılmış 
olması; olumsuz koşulların minimize edilmesi için tasarım yapılması ve kamusal alan tasarımının tüm yıl 
boyunca mikroklima koşullarını optimize etmesi ve bunlarla birlikte yaya ve bisiklet yollarının konumları 
ve tasarımlarının bu mikroklima koşullarından yararlanıyor olması kriterlerine göre değerlendirme 
yapmaktadır.

CASBEE 2007 versiyonunda Çevresel kalite ana başlığı altında Yazın yaya alanlarında mikroklimanın 
korunması ve gözetilmesi bulunmaktadır. Bu kriter içinde; doğal havalandırma, gölgeleme, yeşil alan ve 
açık su kütleleri kullanarak ısı adası etkisinin azaltılması ve atık sıcak havanın uzaklaştırılması ile ilgili 
önlemler ele alınmıştır. CASBEE 2014 versiyonunda ise bu kriter ve altbaşlıklar kaldırılarak, diğer kriterler 
altında incelenmiştir. Yeni versiyonda ilgili sorunlara karşı önlemlerin, Çevresel kalite ana başlığı altında 
Yeşil alanlar ve su kaynakları kriterlerinin yanı sıra, Çevresel yüklerin azaltılması ana başlığı altında, 
kentsel iklimi etkileyecek emisyonların azaltılması ile alındığı yorumu yapılabilir.
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Mikroklima optimizasyonu ve ısı adası etkisi, GSAS sertifika sisteminde, Tasarım alanı başlığı içerisinde 
Çölleşmenin engellenmesi kriteri ile dolaylı olarak ele alınmıştır.  Ayrıca İç/Dış çevre ana başlığı altında 
Isı adası etkisi, Ters rüzgâr etkisi, Hava akımı kriterleri ile daha detaylı olarak incelenmektedir. 

Mikroklima optimizasyonu Greenmark mahalleler sistemi içerisinde Çevresel planlama ana başlığı 
altında, Mikroklima optimizasyonu altbaşlığı ile ele alınmıştır. Kriterin amacı bölge planlama, yapıların 
form ve yerleşimleri, bitkisel peyzaj ve su kütlelerinin kullanımı ile daha iyi bir mikro klima için tasarımın 
optimize edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda güneş ve çevresel sıcaklık üzerine modelleme, simülasyon 
ve ölçümler ile optimizasyon yapılması beklenmektedir. Çevresel planlama altında yer alan Dış ısıl çevre 
başlığı en fazla puana sahip başlıktır. Isı adası etkisinin azaltılması ve açık alan ısıl konforunun artırılması 
için alınması gereken önlemleri kapsar. Kentsel gelişim projesinin içerisinden hava akımı geçişini 
sağlaması üzerine tasarım yapılması ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri ya da rüzgâr tüneli ile  
testlerinin yapılması, yeşil duvar ve çatıların kullanımı, yaya yollarının en az %40’ının gölgelendirilmesi, 
açık alan yapılarının en az %50’sine gölgeleme elemanları sağlanması, güneş ışığını yansıtmayan geçirgen 
sert zemin kaplamalarının kullanımı gibi açık alan termal konforuna ve ısı adası etkisinin engellenmesine 
yönelik alınan her bir önlem puanlandırılmaktadır. 

Greenstar sistemi içerisinde Mikroklima ve iklim değişikliği ayrı bir başlık olarak incelenmemekle birlikte, 
Çevre ana başlığı altında sera gazı stratejisi ve ısı adası etkisi dolaylı olarak konu edilmiştir. 

Estidama Pearl Topluluklar derecelendirme sisteminde, Yaşanabilir toplumlar ana başlığı altında ele alınan 
Dış mekânısıl konfor stratejisi kurak bölge şartları göz önüne alınarak zorunlu kriter olarak belirlenmiştir. 
Kriterin amacı geçiş dönemlerinde dış mekânda ve yaz aylarında kamusal alanlarda ve yürüyüş yollarında 
ısıl konforu artırmaktır. 

DGNB UD sistemi içerisinde kentsel mikroklima Çevresel kalite Kategorisi altında Kentsel iklim altbaşlığı 
ele alınmıştır. Bu kriterle amaçlanan mahallede konforlu bir mikro klima oluşturulması ve kentsel iklim 
üzerindeki negatif etkilerden kaçınılmasıdır. Kentsel iklim niteliksel ve niceliksel açıdan ele alınır ve açık 
hava mikro klima konforunu iyileştiren önlemler pozitif olarak değerlendirilir. Kentsel iklim dışında, Sosyo 
kültürel ve fonksiyonel kalite ana başlığı altında; Sağlık, konfor ve kullanıcı-dostu olma değerlendirme 
alanında, Açık alanların termal konforu altbaşlığı bulunmaktadır. Açık alanların termal konforu ile 
amaç, mahalledeki park ve meydan gibi açık kamusal alanların mikroklima etkilerinin dikkate alınarak 
planlanmasıyla çekiciliklerinin artırılmasıdır. Bu kriter altında, Temel konfor şartları, rüzgâr ve hissedilen 
sıcaklık alanlarından puan alınır. Açık alan ihtiyacı, toplam kriter puanlamasında %4,2 ile önemli bir 
paya sahiptir. Kriter başlığının amacı rahatlama, dinlenme ve doğayla etkileşimde olma ihtiyacının 
giderilmesi için yürüme mesafesinde ulaşılabilir yüksek kalitede açık alanlar yaratılmasıdır. Açık alanların 
entegrasyon niteliğinin analiz edilmesi, mahalle birim alanına düşen kamusal alan miktarının bulunduğu 
açık alan faktörünün hesaplanması gibi niteliksel ve niceliksel metotlar kullanılarak değerlendirilir.

6. SONUÇ

Yoğun kentleşme ve artan insan faaliyetlerine paralel olarak başlıca seragazı olan CO2 salınımının artması 
ve dolayısıyla küresel ısınma, geri dönüşümsüz atıklar, suların ve toprağın kirlenmesi gibi çevre üzerinde 
meydana gelen olumsuz etkiler, mikroklimanın da değişmesine, iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara 
ulaşmasına neden olmaktadır. Çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal yönden sürdürülebilir kentlerin 
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tasarlanması ve oluşturulması amacıyla birtakım kriterler ön plana çıkmaktadır. Su kaynaklarının, 
toprağın, biyoçeşitliliğin ve habitatın korunması, kirletilmiş arazilerin yeniden kullanımı, yeşil yüzey ve 
alanların artırılması, ekolojik değer, ısı adası etkisinin azaltılması bu kriterlerin birkaçını oluşturur.

Örneğin arazi seçimi veya kullanımı söz konusu olduğunda, daha önce kullanılmış arazilerin tekrar 
kullanılması tercih edilmekte, yeşil alanlar ve verimli tarım arazileri üzerine yapılaşma yapılmaması 
önerilmektedir. Bu açıdan sertifika sistemlerine baktığımızda, kullanılmış arazilerin yeniden 
değerlendirilmesine önem verildiği ve başlıca puanlamaya değer görüldüğü fark edilmektedir. Yine bu 
kriterle bağlantılı olarak, su kaynaklarının ve toprağın korunumu konusunu ele alan alt başlıkların yer 
aldığı görülmektedir. Bunların yanı sıra karma kullanımlı yerleşimlerin tasarlanması teşvik edilmektedir. 
Bu kriter sayesinde, konut, eğitim, ticaret yapıları vb. arazi kullanımlarının birbiri ile güçlü mekânsal 
ilişkide bulunması, araçsız ulaşımın ve erişim kolaylığının sağlanması mümkün olacaktır.

Hemen hemen tüm sertifika sistemlerinde detaylı olarak yer alan, önem verilen bir diğer kriter 
biyoçeşitlilik olmaktadır. Biyoçeşitliliğin korunmasının yanı sıra, biyoçeşitliliğin artırılması, geliştirilmesi 
konularına da ayrıca değer verilmektedir. Bilindiği gibi biyoçeşitlilik, bir bölgedeki ekosistem, tür ve 
genetik çeşitliliğin oluşturduğu biyolojik zenginliktir. Ancak hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, habitat 
kaybı, istilacı türlerin artışı gibi unsurlar biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz yönde etki etmektedir. Sertifika 
sistemlerinde özellikle değinilen bu konu, biyolojik çeşitliliği ve habitatı korumaya, hatta geliştirmeye 
yönelik hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. 

Yeşil alanlar kentler için önemli doğal çevre bileşenleridir. Sertifika sistemleri incelendiğinde, ekoloji 
başlığı ile ilişkili olarak ekoloji stratejisinin belirlenmesi ve bu doğrultuda tasarım kararlarının alınması, 
yeşil alan oranının artırılması, peyzaj düzenlemelerinde yerel bitki türlerine yer verilmesi, tehlike altındaki 
türlerin tespiti ve korunması gibi konular detaylıca yer almaktadır. Kentsel alanlarda ekoloji stratejisinin 
belirlenmesi ve tasarıma ilişkin tüm kararlarda bu stratejiye uyumun sağlanması, denetlenmesi son 
derece önem taşımaktadır.

Yine tüm sertifika sistemleri içinde yer verilen bir diğer kriter ısı adası etkisidir. Isı adası etkisi, farklı 
sertifika sistemlerinde farklı başlıklar altında yer alsa da, mutlaka değinilen bir kriter olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dış ortam konforunu ve mikroklimayı etkilediğinden, mikroklima optimizasyonu ile birlikte 
değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda, yaya yollarının gölgelendirilmesi, güneş ışığını yansıtmayan 
geçirgen zemin malzemelerinin kullanımı, bitkisel peyzaj ve su ögelerinin kullanımı gibi tedbirler 
puanlandırılmaktadır.

Kentler büyümeye devam ettikçe, konut ve altyapı tesislerine olan talebin artışıyla birlikte, doğal 
kaynakların tüketimi, hava, su ve toprağın kirlenme potansiyeli, biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi, iklim 
değişikliğinin hızlanması yönünde tehditleri artıracak; sürüdürülebilir planlama ve tasarım kararlarının 
alınmasına yönelik tedbirler kilit rol oynayacaktır. Bu bağlamda, kentlerin iklim değişikliğinin etkilerine 
cevap verme yeteneği, altyapı, ekoloji stratejisi, arazi kullanımı gibi konularda alınacak doğru kararlarla 
kritik öneme sahip olacaktır. Bu nedenle mahalle sertifika sistemleri içerisinde yer alan çevresel 
kriterlerin önemi büyüktür.
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Fotoğraf: Lizbon tramvay yolu.
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YEŞİL MAHALLE PLANLAMASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ULAŞIMIN ROLÜ

Orhan Demir

1. GİRİŞ

“Yeşil Mahalle” kavramı ulaştırma planlaması açısından, kentsel aktivitelere, donatılara ve toplu taşıma 
sistemlerine erişilebilirliğin son derece yüksek olduğu; ulaştırmadan kaynaklanan gürültü ve çevre 
kirliliğinin en aza indirildiği; doğal kaynakların korunduğu; yenilenebilir enerjinin kullanılarak daha az 
enerji kullanan ulaşım türlerinin öne çıkarıldığı; bisiklet ulaşımı için yeterli altyapının oluşturulduğu; 
yaşam kalitesi yüksek, yürünebilir, konforlu, güvenli yerleşim birimlerini tanımlamaktadır. 

Bu tanımlamaya göre, yeşil mahalle kavramına uygun ulaştırma sisteminin; mahallede bulunan kişilerin 
doğrudan yaşamı/konforu üzerindeki etkileri ve küresel ölçekte de çok önemli bir sorun olan çevre 
kirliliği/iklim değişikliği üzerindeki etkileri olmak üzere iki farklı başlık altında değerlendirilmesi önem 
kazanmaktadır. Doğal olarak söz konusu başlıklar altında önerilen çözümlerin bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınması kaçınılmazdır. 

Sürdürülebilir ulaşım ya da sürdürülebilir hareketlilik olarak da isimlendirilen çözümlerin başında 
otomobil bağımlılığını azaltan ve toplu taşıma sistemleri ile bazı kaynaklarda organik ulaşım olarak 
da isimlendirilen bisiklet ve yaya ulaşımını destekleyen öneriler gelmektedir. Ancak, bisiklet ve yaya 
ulaşımının ana ulaşım türü olarak değerlendirilmesi ne yazık ki bir kaç Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinin 
haricinde, gelişmiş ülkelerde bile henüz istenilen düzeye erişememiştir. Yapılan araştırmalarda toplu 
taşıma yolculuklarının önemli bir ayağı olarak ortaya çıkan yaya yolculukları genellikle yaya ulaşımı 
olarak değerlendirilmemektedir [1]. 

Özellikle yola erişimin parsel düzeyine indiği, sokakların çoğunlukla erişim yolu olarak düzenlendiği 
konut ağırlıklı yerleşim birimlerinde yaya güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlerin başında “araç 
hızlarının yavaşlatılması” gelmektedir. Belirli bir bölgedeki tüm arterlerde araç hızlarının 30 km/saat 
ile sınırlandırılması olarak tanımlanabilecek “30 km bölgesi” düzenlemesi ilk olarak 1983 yılında, 
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o zamanki nüfusu yaklaşık 30.000 kişi olan Almanya’daki Buxtehude kasabasında uygulanmıştır. Söz 
konusu bölgede en yüksek hızın 30 km/saat olarak belirlenmesi elbette tesadüf ya da rastgele bir seçim 
değildir. Zira, yapılan araştırmalar aracın yayaya çarpması şeklinde olan trafik kazalarında, araç hızının 
70 km/saat olması durumunda yayanın yaşamını kaybetme olasılığı % 90 iken, araç hızının 50 km/saat 
olması durumunda bu olasılığın % 45 düzeyine, araç hızının 30 km/saat olması durumunda ise yayanın 
yaşamını kaybetme olasılığının % 5 düzeyine indiğini göstermektedir [2].

Söz konusu taşıt hızları ile kazalarda yayaların yaşamını kaybetme olasılığı arasındaki ilişki aşağıda 
verilen lojistik regresyon denklemi ile tanımlanabilir (Şekil 1).

                          1

P(v) = --------------------------------

              1 + exp (6,9 – 0,13 v)

Burada;

P(v) : Yayanın yaşamını kaybetme olasılığı 

v : Araç hızı (km/saat)
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Şekil 1: Regresyon Denklemi Grafiği.

Söz konusu hız sınırlandırmaları araçların yayalara çarpması şeklindeki kazalarda yayaların yaşamlarını 
kaybetme olasılıklarını azaltırken, aynı zamanda araç sürücülerinin yayaları daha kolay fark etmeleri 
sonucunda kaza sayılarının ciddi oranlarda azalmasına da neden olmuştur. Böylece, 1983 yılında başlayan 
“30 km bölgesi” düzenlemesi uygulaması hızla yayılmış ve günümüzde gelişmiş ülkelerin hemen hemen 
tüm büyük kentlerinde, gerek konut yerleşiminin ağırlıklı olduğu bölgelerde, gerekse de kentin merkezi 
alanlarında yaygın bir şekilde uygulanmaya başlamıştır (Şekil 2).
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Şekil 2: 30 Km Hız Bölgesi Uygulamaları 
(Fotoğraf: Orhan Demir).

Şekil 3: Yaya Alanlarında Hizmet Düzeyi 
[3].

Yaya güvenlik ve konforunu arttırmaya yönelik bu düzenleme, elbette, yeşil mahalle kavramını destekleyen 
uygulamaların en önemlilerinden birisi olarak değerlendirilmektedir ve yayaların belirli konfor şartlarında 
yürüyebilecekleri kaldırımlar ile desteklenmesi son derece önemlidir. 

2. YAYA YOLU

Yaya ulaşımı planlamasında, yaya hareketlerinin konfor, serbestlik ve güvenlik koşulları genellikle, 
“hizmet düzeyi” kavramı ile ölçülmekte ve belirlenmekte ve söz konusu kavram yayalar için yaya 
yollarının ve kaldırımlarının planlanmasında kullanılmaktadır. 

Ulaştırma planlamasında, araçlar için olduğu gibi, yayalar için de A ile F arasında değişen altı farklı hizmet 
düzeyi tanımlanmıştır. A hizmet düzeyinde yayaların çok büyük ölçüde hareket serbestlikleri bulunurken 
ve yürüme hızları kendileri tarafından belirlenirken, yaya yoğunluğunun artmasına paralel olarak, birbirini 
geçme, kesişme ve karşılaşmalar nedeniyle hızlar dış etkenler tarafından belirlenir ve düşmeye başlar. 
E hizmet düzeyi, yaya hareketlerinin çok problemli olduğu kalabalık alanları tanımlarken, durma noktası 
kalabalığı F hizmet düzeyi olarak tanımlanmıştır [3] (Şekil 3).
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Dolayısıyla, yeşil mahalle planlamasında yaya alanlarının yürünebilirliği, dezavantajlı gurupların erişim 
kolaylıkları, konforu gibi özelliklerinin yanı sıra, öngörülen yaya yoğunluğuna uygun genişliklerde 
planlanması da önem kazanmaktadır. Elbette, tüm yaya kaldırımları ve yaya yollarının A hizmet düzeyinde 
işlev görecek şekilde planlanması, yayaların hareket serbestlikleri ve konforları açılarından en elverişli 
durum olmakla birlikte, gerek fiziksel kısıtlamalar, gerekse de kısıtlı kaynaklar nedeniyle, bu olanağın 
bulunmadığı bölgelerde en düşük D hizmet düzeyi olacak şekilde yapılacak düzenlemelerin de kabul 
edilebilir düzeyde olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, yeşil mahalle kavramının ulaştırma planlaması 
açısından değerlendirilmesi sırasında, yaya hizmet düzeyinin de önemli bir kriter olarak değerlendirmeye 
alınması öngörülmektedir. 

Konut alanlarında yer alan ana arter, toplayıcı yollar ve erişim yolları olmak üzere işlev gören tüm araç 
yollarının her iki kenarında da yaya kaldırımı düzenlenmesi önerilmektedir [4]. Böylece yeşil mahalle 
olarak değerlendirilecek konut ağırlıklı yerleşim birimlerinde yer alan tüm yolların her iki kenarında yaya 
kaldırımlarının yer alması önem kazanmaktadır. 

Planlanan ya da düzenlenen yaya yolları ile yaya kaldırımlarının genişliklerine ilişkin değerlendirme, 
bölgedeki yaya yoğunluğuna bağlı olarak Şekil 3’de verilen kriterlere göre yapılmalıdır. Ancak, yaya 
kaldırımları ve yaya yolları planlamasına ilişkin hemen hemen tüm kaynaklarda, en dar yaya yolu 
genişliğinin 1,5 metre olması önerilmektedir. Mevcut tarihi dokudan kaynaklanan dar yollar ya da başka 
nedenlerle, yaya yolu genişliğinin zorunlu olarak 1,5 metrenin altında olduğu durumlarda ise belirli 
aralıklarla geçiş bölgelerinin oluşturulması önem kazanmaktadır (Şekil 4).

Böylece özellikle tekerlekli sandalye kullanan iki kişinin karşılaşması durumunda bile yaya akışı kesintiye 
uğramamış olacaktır (Şekil 5).

Elbette, yaya yolları ya da kaldırımların yeterli genişlikte düzenlenmesinin yanı sıra, konforlu ve güvenli 
yürüme olanağı sunup sunmadıkları da en az fiziksel genişlikler kadar önemlidir. Kaplama cinsi ve 
kalitesi yürüme konforu koşullarını belirlemede ilk sırada yer almakla birlikte, güzergah üzerinde 
yürümeyi engelleyen ya da zorlaştıran herhangi bir engel olmaması da önem arz etmektedir. Özellikle 
yaya güzergahlarının araç yolları ile kesiştikleri noktalarda; bir yandan araç hızlarını azaltıcı önlemler 
alınırken, diğer yandan da bu noktalarda yaya kaldırımlarını geçilecek olan araç yolu düzeyine indirmek 
ya da yükseltmek çağdaş ulaştırma planlamasında sıklıkla uygulanmaktadır (Şekil 6).

	

Şekil 4: Konut Bölgesindeki Geniş Yaya 
Kaldırımı (Fotoğraf: Orhan Demir).

Şekil 5: Yaya Yollarında Geçiş Bölgesi [4].
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Yayaların sinyal bulunmayan yaya geçitlerinde araç yollarını geçerken güvenliklerinin arttırılması için 
alınan başka bir önlem de araç yolundaki yürüme mesafesini kısaltmak üzere araç yollarının ortasında 
düzenlenen platformlardır. Böylece, bir yandan yayaların araç yolunda kalma mesafe ve süreleri kısalmakta, 
diğer yandan da karşıya geçmeden önce bir yönden gelen araçları kontrol ederek orta platforma geçen 
yayalar diğer yöndeki araçları da güvenli bir bölgede kontrol edebilme fırsatını bulmaktadırlar. (Şekil 7)

Şekil 6: Yayaların Araç Yolu  Geçişleri İçin 
Alçaltılmış Kaldırım Köşeleri (Fotoğraflar: 
Orhan Demir).

Şekil 7: Yayaların Geçişi İçin Oluşturulan 
Orta Platform (Fotoğraflar: Orhan Demir).

Şekil 8: Dezavantajlı Grupların Erişimi İçin 
Uygun Merdiven Tasarımı (Fotoğraflar: 
Orhan Demir).

Yürünecek güzergah üzerinde yer alan düşeydeki yükseklik farkları; engelli, yaşlı, bebek arabalı yayalar 
olarak sayabileceğimiz dezavantajlı gruplar için önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. İnilecek ya 
da çıkılacak düşeydeki farkın büyük olması durumunda tekerlekli sandalyeli ve bebek arabalı kişilerin 
güvenli olarak kullanabilecekleri eğimlerdeki rampaların düzenlenmesi son derece önemli ve gereklidir. 
Şekil 8’de kısa mesafede yüksek eğim bulunan ve merdiven için uygun olan bir yaya alanında dezavantajlı 
grupların da uygun eğimler ile erişimi için yapılan düzenleme gösterilmiştir.  
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Ulaşım, yürüyüş, gezinti, toplanma, dinlenme gibi farklı amaçlar için kullanılan yaya bölgelerini ya da 
güzergahlarını daha konforlu ve eğlenceli hale getirmek üzere, bu bölge ya da güzergahların çevrelerinde 
dinlenme mekânları, oyun ve spor alanları oluşturulması ayrıca mekânlarının çekiciliğini ve canlılığını 
arttıracaktır. Şekil 9’da konut bölgesi içerisinde yer alan yaya kaldırımı kenarında düzenlenmiş dinlenme 
mekânı ve oyun alanı gösterilmiştir. 

3. BİSİKLET YOLU

Sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin planlamasında kısa mesafeli yolculuklar için yaya ulaşımı kadar 
bisiklet ulaşımı da önem kazanmaktadır. Böylelikle, motorlu araç kullanımının azaltılmasına bağlı olarak, 
bir yandan trafik sıkışıklığı, gürültü ve hava kirliliği, trafik kazaları gibi insan ve çevre sağlığı açılarından 
son derece sakıncalı unsurlar azaltılırken, diğer yandan da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış 
olacaktır. 

Ancak, bisiklet kullanımının yaygınlaşabilmesi için, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılabileceği güvenli 
ve konforlu bütüncül bisiklet altyapısının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle altyapı elemanlarının 
başında bisiklet yolları gelmektedir. Dünyadaki örnekler, bisiklet yolları ağının önemli odak noktalarını 
birbirine bağlayan bütüncül bir yaklaşımla planlanmaması durumunda, önemli ölçüde kullanılmadığını 
göstermiştir.  Özellikle ülkemizde, yeni gelişme alanlarındaki geniş caddelerin araç yolu ile kaldırım 
arasında, planlanmış bir ağın parçası olmayan ve parçacı yaklaşım ile oluşturulan bisiklet yollarının 
hemen hemen hiç kullanıcısının olmadığı sıklıkla gözlenen bir durumdur. 

Bisiklet yolu ağı, kent içi karayolundaki kademelenmeye benzer şekilde üzerindeki yolculuk talepleri, 
güzergahtaki araç yoğunluğu ve araç hızları göz önüne alınarak bir kademelenme içerisinde planlanmalıdır. 
Bu kademenin en alt basamağında, araç hızları ve yoğunluğunun çok düşük olduğu erişim yolları yer 
almaktadır. Çoğunlukla konut alanlarındaki ara sokaklardan tanımlanan arterler üzerinde gerek araç trafiği 
yoğunluğu gerekse de araç hızları düşük olduğu için, genellikle ayrı bir bisiklet şeridi ya da bisiklet yolu 
düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. Özellikle, yukarıda kısaca açıklanan “30 km bölgesi” düzenlemesi 
yapılmış alanlarda, motorlu araçlar ile bisikletliler aynı platformu paylaşmakta, araç hızlarının 30 km/
saat düzeyinin altında olması nedeniyle de önemli kaza riskleri ortaya çıkmamaktadır. 

Arterin karayolu kademelenmesi içerisindeki derecesi yükseldikçe, artan araç yoğunluğu, araç hızları ve 
bisiklet yolculuk taleplerine paralel olarak, sırasıyla; yol üzerinde bisiklet şeridi, korumalı bisiklet yolu, 
ayrılmış bisiklet yolu düzenlenmelidir. Bugüne kadar yapılan örneklerde; cadde üzerinde park eden araçlar 
ile kaldırım arasında, park eden araçlar ile araç trafiği şeridi arasında, araç yolundan ayrılmış korumalı 

Şekil 9: Yaya Yolları Kenarındaki Dinlenme 
ve Oyun Alanları (Fotoğraflar: Orhan 
Demir).
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bisiklet yolu gibi pek çok farklı örneğe rastlanmaktadır. Ancak, konut ağırlıklı yerleşim alanlarındaki 
sürdürülebilir ulaşım kavramının ele alındığı bu kısa çalışmada, daha çok yoğun araç ve bisiklet trafiğinin 
birlikte yer aldığı kentin merkezi bölgelerinde ve ana arterlerinde gözlenen bu uygulamalara yer 
verilmemiştir. 

Bisiklet yolu olarak kullanılan güzergâhın kaplama cinsi ve pürüzlülüğü de oldukça önemlidir. Deneyimler, 
kilitli taş, parke taş vb. pürüzlü kaplamalı olarak düzenlenen bisiklet yollarının sürüş konforunu olumsuz 
yönde etkilediğini ve kullanıcılar tarafından tercih edilmediğini göstermektedir. Şekil 10’da yaya kaldırımı 
bitişiğinde düzenlenen bisiklet yollarındaki farklı kaplama gösterilmiştir.  

Şekil 10: Yaya Kaldırımı ile Araç Platformu 
Arasında Düzenlenmiş Bisiklet Yolları 
(Fotoğraflar: Orhan Demir).

Standartları yüksek bir bisiklet yolu ağında, elbette, farklı zemin rengi, bisiklet yolu olduğunu belirten 
işaretlemeler, trafik işaretlemeleri, levhalar, yön okları, kavşaklarda güvenlik önlemleri ve bisikletliler 
için ayrı sinyalizasyon, belirli aralıklarla yerleştirilmiş pompalar, uygun park yerleri gibi altyapı elemanları 
yer almalıdır. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi,  gerek bisiklet, gerekse de araç trafiği yoğunluğunun 
düşük olduğu konut ağırlıklı yerleşimlerdeki sürdürülebilir ulaşım kavramını ele alan bu çalışmada 
değerlendirilen bölgelerde, bisiklet ve motorlu araçların aynı platformda yer alacağı öngörülmektedir. 
Ancak, bu bölgelerde, yukarıda sıralanan altyapı elemanlarından bazılarının (örneğin belirli aralıklarla 
yerleştirilmiş herkesin kullanabileceği bisiklet pompaları) yer alması, bisiklet kullanıcılarının konforuna 
olumlu bir etki yapacaktır (Şekil 11)
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Konut yerleşiminin ağırlıklı olduğu mahallelerde sürdürülebilir ulaşım kavramı açısından, yaşayanların 
bisikletlerini park edecekleri park alanları da önem kazanmaktadır. Bisiklet altyapısının gelişmiş olduğu 
ve bisikletin kent içi ulaşım aracı olarak kullanıldığı söz konusu yerleşim bölgelerinde, aynı binada, hatta 
aynı konut biriminde çok sayıda bisiklet kullanıcısının ikamet etmesi nedeniyle, önemli ölçüde bisiklet 
park yeri gereksinimi de ortaya çıkmaktadır. Nispeten küçük konut birimlerinin yer aldığı, tarihi doku 
içerisinde bulunan konutlarda ya da garaj/depolama alanı bulunmayan binalarda bisiklet park yeri sorunu 
daha yoğun olarak yaşanmaktadır. Çok katlı binalarda, konut içerisinde bisikletlerin depolanabileceği 
yeterli alan bulunması durumunda bile, bisikletleri üst katlara taşıma zorluğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle, yeşil  mahalle kavramına uygun olarak planlanan konutların bodrum/giriş katlarında, ön ya da 
arka bahçelerinde yeterli sayıda bisiklet park yeri düzenlenmesi son derece önemli ve gereklidir. (Şekil 
12)

4. MOTORLU ARAÇLAR

Yeşil mahalle olarak planlanan ya da düzenlenen yerleşim birimlerinde motorlu araç hızlarını azaltacak 
önlemler mutlaka alınmalıdır. Bu bölgelerde “30 km bölgesi” düzenlemesi önerilmesi nedeniyle, bu 
kısa metinde, trafiğin sönümlendirilmesi ya da yavaşlatılması olarak isimlendirilebilecek, motorlu araç 
trafiğinin hızını veya hacmini azaltıcı önlemler ele alınmamıştır. Bu önlemler, hız kesici tümsekler, 
yükseltilmiş yaya geçitleri, yükseltilmiş kavşaklar vb. motorlu araç sürücülerinin araç hızlarını düşürmeye 
zorlayan uygulamalar ile trafik akım yönlerinin değiştirilmesi, tek yönlü yollar, yol geometrisinin 
değiştirilmesi gibi trafik hacmini azaltan uygulamalar olmak üzere iki farklı yöntem ile yapılmaktadır. 
Ancak, fosil yakıt kullanan  motorlu araçlardan kaynaklanan sera gazlarının azaltılması için alınacak 
önlemler, yeşil mahalle kavramının en önemli ve gerekli uygulamaları olarak değerlendirilmektedir. Bu 
uygulamaların başında, yenilenebilir elektrik enerjisi ile hareket eden elektrikli araçların kullanımının 
yaygınlaştırılması gelmektedir. 

Bilindiği gibi, günümüz teknolojisi ile, elektrikli araçların en önemli dezavantajlarından birisi enerji 
depolama sistemlerinin kapasitelerinin fosil yakıt kullanan araçlara oranla kısıtlı olmasıdır. Başka bir 

Şekil 11: Bisiklet Pompası (Fotoğraflar: 
Orhan Demir).

Şekil 12: Konutların Ön ve Arka 
Bahçelerindeki Bisiklet Park Yerleri 
(Fotoğraflar: Orhan Demir).
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deyişle, elektrikli araçlar için tek bir şarj ile katedilebilecek mesafe, henüz, fosil yakıt kullanan araçların 
tek bir depo yakıt ile katedebilecekleri mesafeden daha kısadır. Bu durumda, elektrik enerjisi kullanan 
araçlar için sağlanacak avantajlar, örneğin, yakıtlarını diğerlerine göre avantajlı olarak alabilecekleri 
uygulamalar, söz konusu araçların kullanımlarının arttırılması için önemli bir teşvik olarak görülmektedir. 
Çağdaş ulaşım planlaması yaklaşımında, en avantajlı konumdaki araç park yerlerinin elektrikli araçlar 
için hem park yeri, hem de şarj istasyonu olarak düzenlenmesi uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. 
Böylelikle, elektrikli araçların kullanımının da yaygınlaşması sağlanarak, ulaştırmadan kaynaklanan sera 
gazlarının azaltılmasına ve iklim değişikliğinin önlenmesi çabalarına çok önemli bir katkı sağlanmaktadır. 
Elektrikli araçlar için düzenlenmiş park yeri ve şarj istasyonu örnekleri Şekil 13’de gösterilmiştir. 

Şekil 13: Elektrikli Otomobiller İçin Park 
Yerleri ve Şarj İstasyonları (Fotoğraflar: 
Orhan Demir).

5. SONUÇ

Sonuç olarak, yeşil mahalle planlamasında yukarıda kısaca açıklanan önlem ve uygulamaların, bütüncül 
bir planlama çerçevesi içerisinde tümüyle yer alması, çevresel açıdan sürdürülebilir ulaşım planlaması 
için son derece önemli ve gereklidir. Ülkemiz kentlerinde özel otomobil sahiplik oranı ile otomobil 
sayısının hızla artmasına ve toplu taşıma sistemlerinin hizmet düzeylerinin düşük olmasına bağlı olarak, 
özel araç kullanım oranları da giderek artmaktadır. Bu eğilimi değiştirecek önlemler sürdürülebilir ulaşım 
planlamasının vazgeçilmez önceliklerinden birisi olmalıdır. Böylece, başta ekonomik kayıplar, sağlık 
sorunları ve çevre kirliliği olmak üzere birçok önemli sorunun çözümüne de katkı getirilmiş olacaktır. 
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Fotoğraf: Dış mekân tasarım detayları.
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KATILIMCI YAKLAŞIMLA KENTSEL MEKÂNI GÜVENİLİR 
KILMAK 

Sema Ergönül, Esra Turgut

1. GİRİŞ

Günümüzde kentlere yönelim ile birlikte kent nüfusunun artması, çevre problemlerini ve doğal 
kaynakların giderek tehlikeye girmesini de beraberinde getirmektedir. Doğayı korumak adına atılan 
adımlar bina ve kent bazında sürdürülebilirliği öne çıkarmıştır. Bir kentin sürdürülebilir olması yüzyıllar 
boyunca yaşanabilir olması anlamına gelmektedir. Bunun için de sadece çevresel değil ekonomik ve 
sosyal açıdan da sürdürülebilir olması, o kentin maruz kaldığı çeşitli tehlike ve tehditlere karşı korunabilir 
olması gerekir. Bu anlamda, kentlerin sürdürülebilirliği ve güvenliği konuları sıklıkla konuşulmakta ve bu 
kapsamda çalışmalar yürütülmektedir.

Bir yandan kentlerin sürdürülebilirliği önem kazanırken bir yandan da gelişen teknolojiden yararlanılarak 
sürdürülebilirliğin sağlanması yolunda teknoloji odaklı akıllı kentlerle karşılaşmaktayız. Akıllı kent 
oluşumunda enerji, çevre, ulaşım, ekonomi, yönetim ve güvenlik konularında akıllı çözümlerin üretilmesi 
kentlerde yaşam konforunu olumlu yönde etkileyecektir. Ancak, teknolojik odaklı çözümlerin toplum odaklı 
çözümlerle birlikte değerlendirilmesi ile yapılı çevrenin iyileştirilmesinde kentsel sorumluluk kazanılmış 
olacaktır. Topluluk güvenliğin de yine bu kapsamda akıllı kentlerin bir parçası olarak ele alınabilir [1].  

Birleşmiş Milletler Gelişim Programına [1] göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun üçte ikisi (6.5 
milyar insan) kentlerde yaşayamaya başlayacaktır. Kentleşmeye doğru olan bu eğilim yeni işletme 
modellerinin geliştirilmesini ve kent sakinlerinin korunması yönünde çalışmaları önemli hale getirecektir. 
Tüm dünyada önemli hale gelen suç ve şiddet sorununu azaltmak adına yerel otoritelere oldukça önemli 
görevler düşmekte olup bazı ülke otoriteleri bu konuda çeşitli önlemler üretmeye başlamışlardır.
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Güvenli kentler/topluluklar, o kent/toplulukta yaşayan insanların çeşitli korku, şiddet, incinme ve 
yaralanma gibi riskleri bünyesinde barındırmayan bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürebilecekleri bir 
kent/topluluk olarak bilinmektedir. Ne yazık ki, tüm dünyada kentlerin gittikçe artan nüfusu ile birlikte 
ihtiyaçların artması ve ekonomik açıdan olumsuz koşullar kentleri güvenli yaşam alanları olmaktan 
uzaklaştırmıştır. Kent yaşayanlarının günlük yaşamlarını sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak ve birbirleriyle 
iletişim kurmak için güvenli dolaşım alanlarına ve dolayısıyla güvenliğe ihtiyaçları vardır.

Topluluk güvenliği sadece yaralanmayı ve şiddeti azaltmak ve önlemekten öte ekonomik refah ve sosyal 
dengenin sağlanması ile de ilişkili olup katılımcı toplulukların oluşturulmasıyla ilgilidir. Yaşadığımız 
evler, dolaşım alanları, kamusal alanlar ve çalıştığımız mekânların güvenli olması yaşanabilir toplukların 
oluşturulmasında önemlidir. 

2. GÜVENLİ KENTLER ve GÜVENLİ TOPLULUKLAR

Somerkoski ve Lillsunde (2014) güvenlik kavramının birçok bakış açısından ele alınabileceğini 
belirtmektedir. Güvenliği optimum düzeyde sağlamak için bireylerin, toplumların ve hükümetlerin katılımı 
gerekir. Güvenlik, sosyal uyum, barış ve eşitlik ortamı olarak tanımlanabilir. Somerkoski ve Lillsunde 
(2014) tarafından da belirtildiği üzere, Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre güvenlik, bir topluma tehdit 
oluşturan faktörlerin, vatandaşların refah ve refah hissine sahip olacak şekilde yönetildiği bir durumdur. 
Ayrıca, güvenlik, birinin tehlikeye maruz kalmama ihtimalinin en yüksek olduğu durum olarak ta görülebilir 
[2].

Akıllı kentlerin bir parçası olarak ele alındığında güvenli kent oluşumunda teknoloji ve doğal çevrenin 
entegrasyonu ile o kentte yaşayanlara daha sağlıklı bir çevre sunulması, sağlık hizmetlerine kolay erişim 
ve herhangi bir tehlike/tehdit anında hızlı yanıt verilebilmesi önem kazanmaktadır [3].

Kentler insan yaşamında değerli bir role sahiptir. Bu durum sadece yaşayan nüfusun kentte giderek 
artması açısından değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal gelişim açısından da önem arz etmektedir [4]. 
Akıllı kentlerde toplumun güvenlik ve emniyetinin sağlanması hükümetler, yerel yönetimler ve politikacılar 
açısından önemli zorluklardan biri olduğunu belirten Vitalij vd. (2012), “Güvenli Kent” oluşumunun sadece 
bir belediyenin bireysel düzeyinde değil tek bir federal yapıya entegre edilebilen oldukça karmaşık bir 
operasyonel zincir ve etkili yayılım için çeşitli entegre operasyonel hizmetler sağlayan açık ve güvenilir 
bir çözüm olduğuna vurgu yapmaktadır [5]. Bu sebeple, Güvenli Kent karmaşık ve çok işlevli operasyonel 
görevler için çok boyutlu bir kapsama alanı, tümleşik sistem çeşitliliği (video izleme ve video analizi, 
kimyasal kontrol, acil durum iletişimi, halka açık adres, genel alarm, medya vb.) sunmakta; mevcut ve 
gelecekteki hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde genişletilmesi için destek (örneğin, eCall, kamuya açık 
nesnelerin bağlanması, telefon bildirimi) sağlamaktadır. 

Güvenli kent kavramının amacı, bütünleşik bir yaklaşımla sorunun ele alınmasıdır. Suç ve mağduriyeti 
azaltmak ve toplum güvenliğini sağlamak için tüm paydaşların (polis, yangın / acil sağlık hizmetleri, 
hükümetler, Ulusal Güvenlik, kamu hizmetleri, vatandaşlar vb.) katılımı önem arz etmektedir. 
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2. 1. Güvenli Kent / Topluluk Oluşumu Yönünde Yaklaşımlar

Kentleşme ve kentlerdeki nüfus sayısı arttıkça suç, şiddet, hukuksuzluk ve kuralsızlığın artmasına tanık 
olmaktayız. Gittikçe artan şiddet ve güvensiz bir ortamda yaşama hissiyatı kentte yaşayanların her gün 
karşılaştığı önemli bir sorun olarak tüm dünyada karşımıza çıkmaktadır [6]. Tüm dünyada önemli hale 
gelen suç ve şiddet sorununu azaltmak adına yerel otoritelere oldukça önemli görevler düşmekte olup bazı 
ülke otoriteleri bu konuda çeşitli önlemler üretmeye başlamışlardır. Suç ve şiddetin azaltılmasında yerel 
yönetimlerin rolü ve paydaşların katılımı önemlidir. Bu bağlamda, UN-Habitat [6] güvenli kentler oluşumu 
yerel otoriteleri suç ve şiddeti önleme stratejileri geliştirmeleri yönünde desteklemekte ve stratejik bir 
yaklaşım sunmaktadır. Geliştirilen stratejik yaklaşım aşağıda belirtilen konulara dikkat çekmektedir.

• Suç ve şiddeti azaltma ve önleme konusunda katkıda bulunabilecek çeşitli yerel ortakları 
belirlemek ve seferber edilmesi, 

• Bir kamu lideri, ideal olarak Belediye Başkanı tarafından yönetilen bir yerel güvenlik koalisyonu/
ortaklığının oluşturulması,

• Yerel emniyet ve güvenlik problemlerinin değerlendirilmesi, ölçülmesi ve anlaşılması,
• Yerel suç önleme stratejisi ve ayrıntılı bir eylem planının geliştirilmesi, 
• Önlem alınmasında yerel stratejiyi, sosyal bütünlük ve toplumun katılımını iyileştirerek suç 

korkularını ele alan girişimler yoluyla uygulanması, 
• Yerel yönetimin, ceza hukuku sistemi ve sivil toplum kuruluşlarının çeşitli birimlerindeki kararlarda 

güvenliği kesin bir boyut olarak dahil ederek yerel katılımcı yaklaşımını kurumsallaştırması,
• Şiddet ve suç önleme konusunda çalışan kurumların güçlendirilmesi, eğitim, kurumsal reform ve 

kentsel güvenlik politikalarının iyileştirilmesidir.

Şekil 1 UN HABITAT tarafından geliştirilen güvenli kent yaklaşımı, araçları ve hizmetlerini göstermektedir. 
Daha güvenli kent oluşumuna sistematik bir yaklaşım, yerel yönetimlerin güvenlik konusunda sorun 
çözmelerinde daha etkin rol oynayacaktır.  

On beş yıllık deneyime sahip olan Güvenli Kentler Programı, dünya genelinde 24 ülkede, 53 il ve ilçede 
etkin kentsel güvenlik programları uygulamıştır. Programlarda suç ve şiddeti azaltmak veya önlemek 
için daha bütüncül ve katılımcı bir yaklaşım sunulmakta olup herkes için daha güvenli ve adil bir şehir 
için sosyal açıdan kapsayıcı ve katılımcı, şehir genelinde kentsel güvenlik stratejileri ve eylem planları 
benimseyen kentler ve kasabalar desteklenmektedir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 2030 yılına kadar 
gerçekleşmesi planlanan 17 hedef bulunmaktadır. Amacı, evrensel boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak, 
üzerinde yaşadığımız gezeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak olan 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 11.si ‘Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar’ başlığı altında kentlerin 
ve yerleşim yerlerinin güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesini hedeflemektedir [7]. Bu hedef 
ile; herkes için güvenli konut ve temel hizmetlere erişimin sağlanması, herkes için güvenli ve sürdürülebilir 
ulaşım sistemlerine erişim sağlanması ve karayolu güvenliğinin arttırılması, katılımcı, bütünleşik ve 
sürdürülebilir kentleşme ve kapasitelerinin arttırılması, kültürel ve doğal mirasın korunması ve bu yönde 
çalışmaların arttırılması, afet etkilerinin azaltılarak ölümleri ve etkilenen insan sayısının azaltılması, 
güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil ve kamusal alanlara evrensel erişimin sağlanması gibi toplumun 
tüm bireylerinin güvenli bir yaşam konforuna sahip olması yönünde çözümler desteklenmektedir. 
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İªBİRLİĞİ GELİªTİRİLMESİ

• Liderlik geliºimi

• Tüm paydaºların koordine 
edilmesi ve bir araya getirilmesi

• Yerel kapasite oluºturulması

• Kapsayıcı kampanyalarla 
vatandaºların dahil edilmesi

• İletiºim stratejileri

GÜVENLİK TEªHİSİ / 
DEĞERLENDİRME

• Mağduriyet anketleri
• Hızlı güvenlik açığı ve risk 
değerlendirmesi
• Gençlik suçlu profilleri
• Kadın güvenlik denetimleri
• Kadınlara karºı ºiddet anlık 
görüntü anketleri
• Kapsam çalıºmaları
• Sokak taramaları
• Komºuluk güvenlik açığı
• Kentsel güvenlik ihtiyaçları 
değerlendirme

YEREL GÜVENLİK STRATEJİSİ 
GELİªTİRME VE EYLEM PLANI

• Vizyon
• Kent/topluluk danıºma
• Katılımcı bütçeleme araçları
• Güvenli topluluk fırsat aracı
• Kentsel mekanı denetlemek
• Ara buluculuk el kitabı
• Eğitim modülleri

• KENTTEN KENTE AĞ

• KENTSEL GÜVENLİK 
POLİTİKALARI EĞİTİMİ

KURUMSALLAªMA

• Kentsel güvenlik politikası

• Kentsel güvenlik konusunda 
detaylı rapor

• Yasa ve tüzüklerin gözden 
geçirilmesi

• Eğitim ve kapasite geliºtirme 
modülleri

DEĞERLENDİRME VE GERİ 
BİLDİRİM

• Liderlik geliºimi

• Süreç değerlendirme göstergeleri

• Etki değerlendirme göstergeleri

• Araç geliºtirme

ªekil 1: Güvenli kent yaklaºımı, araçlar ve hizmetler (URL1)

Şekil 1: Güvenli kent yaklaşımı, araçlar ve 
hizmetler [6].

Güvenli Topluluk kavramı, toplum temelli emniyet teşviki ve yaralanma önleme müdahaleleri ve 
faaliyetlerinin organize edilmesi ve yönetilmesi vizyonunu temsil eder. Güvenli Topluluk modeli, 
yaralanma önleme ve sistematik, çok disiplinli bir işbirliği ile yaralanma yükünü azaltmaya ve azaltmaya 
çalışan topluluklara odaklanmasıyla bilinmektedir. Toplum odaklı yaralanma önleme faaliyetlerine 
dayanan Güvenli Toplum hareketi 1980’lerin sonunda İsveç’te başlamıştır. Güvenli Topluluklar, DSÖ’nün 
Stockholm’deki Karolinska Institutet’teki Toplum Güvenliği Teşviği İşbirliği Merkezi (WHO CC) tarafından 
belirlenen 12 kritere sahip olan topluluklar olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu 12 kriter 6 gösterge 
olarak değiştirilmiştir. Bu göstergeler dikkate alınarak 1989-2004 yılları arasında 83 topluluk güvenli 
olarak belirlenmiştir [8].
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Günümüzde ise güvenli bir topluluk olmak için, yedi göstergenin yerine getirilmesi zorunludur [9}. Bir 
topluluğun Uluslararası Güvenli Topluluk olması için yerine getirmesi gereken yedi gösterge şunlardır:

• Toplulukların güvenliğinin geliştirilmesinden sorumlu olan kesitsel bir grup tarafından yönetilen 
ortaklık ve işbirliğine dayalı bir altyapı,

• Tüm cinsiyet ve yaş grubunu, çevre ve durumları kapsayan uzun vadeli, sürdürülebilir programlar, 
• Yüksek riskli grupları ve ortamları hedefleyen programlar ve savunmasız grupların güvenliğini 

sağlayan programlar,
• Mevcut kanıtlara dayanan programlar,
• Yaralanmaların sıklığını ve nedenlerini belgeleyen programlar,
• Programlarını, süreçlerini ve değişimin etkilerini belirlemek için değerlendirme ölçümleri,
• Ulusal ve uluslararası Güvenli Topluluklar ağlarına katılımın devam etmesi olarak ifade edilebilir.

Güvenli topluluk terimi, topluluğun mükemmel bir şekilde güvenli olmasından ziyade yapılandırılmış bir 
yaklaşımla güvenliğin arttırılması için çalışıldığını belirtmektedir. Amaç sadece liderin güvenli topluluk 
programını yönetmesi değil, halkın bu konuda bilinçlendirilerek sisteme dahil edilmesidir. Güvenli 
bir toplulukta toplumun kendisi lider rolündedir. Bu alanda yapılan çalışmalar güvenli topluluklarda 
yaralanmaların her yıl %25 oranında azaldığını göstermiştir [9].

Güvenli Topluluk yaklaşımında, karar vericilerin uygun güvenlik stratejileri seçmeye istekli, motive, bilgili, 
yetenekli ve istekli olmaları ve bu doğrultuda paydaşlar arasındaki iletişimi etkin kılmaları önem arz 
etmektedir. 

Birleşmiş Milletler, 1996 yılında İstanbul’da gerçekleşen Habitat II Konferansında kabul edilen İnsan 
Yerleşmeleri Yaşam Alanı Gündemiyle kentlerde şiddeti ve suçu etkin bir şekilde azaltmak ve ortadan 
kaldırmak için bir dizi yaklaşım ve strateji başlattı. BM-Habitat Güvenli Kentler programında kişisel 
güvenliği güçlendirmek ve güvenlik hizmetlerini ve topluma karşı hesap verebilirliği arttırmak amacıyla 
üç ana başlıkta güvenli kent yaklaşımı ele alınmıştır. 

1. Kentsel güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla kentsel güvenlik oluşturulması: kentsel güvenlik 
açıklığı; bir bireyin, hane halkının veya toplumun asgari refah seviyesinin altına düşmesi ya da 
riskli olaylar ve süreçler (zorla tahliye, suçlama) nedeniyle fiziksel ve sosyo-ekonomik sonuçlara 
maruz kalma olasılığı (evsiz veya fiziksel yaralanma) olarak tanımlanmıştır. 

2. Kentsel planlama, yönetim ve yönetişim yoluyla kentsel güvenliğin oluşturulması: Kapsayıcı ve 
katılımcı kent planlamasına ve yerel bölgelere vurgu yapılarak sürdürülebilir kentleşme kalkınma 
uygulamaları, politika oluşturma ve strateji geliştirme içerir. Bu da yönetişimde etkinliği artırmak 
için kurumsal ve örgütsel gelişimi, kaynak planlamasını ve yönetimi teşvik eder. 

3. Emniyet yönetiminin iyileştirilmesi:Kentsel güvenliği ve sosyal uyumu arttırmak, iyi bir kentsel 
yönetim sorunudur. Bu nedenle, insanlar ve gruplar arasında korkusuzca etkileşimin olduğu 
mahalleler ve vatandaşlar için güvenliğin geliştirildiği bir kent yaratılmak istenmektedir. Bu da 
kentin sakinleri için yaşam kalitesinin iyileştirildiği ve ekonomik kalkınmanın geliştirildiği bir 
çevre yaratan iyi bir yönetimin ihtiyatlı yönleridir. 

Uluslararası iş yapan şirket yöneticilerinin %95’i Finlandiya’yı güvenli bir ülke olarak kabul etmektedir 
[10]. Güvenli kent sayılmasının temel unsurları; vatandaşların refahı, güçlü sosyal bağlılık, topluluk 
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duygusu veya ekonomik istikrar olarak görülmektedir. Finlandiya’da güvenli topluluk oluşumuna yönelik 
altyapı gerek ulusal programlar gerekse yerel güvenlik planları açısından uygun bulunmaktadır. Ulusal 
strateji ve yerel güvenlik planları güvenli topluluk gereksinimleri ile birleştirilebilinir. Bu durumda, 
Finlandiya’da güvenli topluluk rehberi Şekil 2’de belirtildiği üzere yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ele 
alınmıştır [2].

Güvenli planlama, üst ve yerel yöneticilerin, toplulukların, işletmelerin, kuruluşların, derneklerin ve 
vatandaşların yanı sıra mevzuatla desteklendiğinde normal çalışmanın bir parçasıdır [2].

Güvenli
Topluluk

Yerel Refah

Yerel Güvenlik Planlamas

İç Güvenlik Programı / Hedef Program

Vizyonun
Belirlenmesi

Paydaº
Katılım

İhtiyaç
Değerlendirilmesi

Zorlukların
Belirlenmesi

Proje
Planlaması

Proje
Uygulanması

Aºamalı
Yaklaºım

Sürekli
Planlama

Sürdürülebilir
Gelecek için
Yatırım

ªekil 3: Güvenli kent yol haritası (Assocham, 2013).

ªekil 2: Yerel, bölgesel ve ulusal güvenlik çalıºmaları
Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Planlama Komisyonu [11] güvenli toplum oluşumunda bireysel güvenliğin 
bir insan hakkı olduğunu belirtmektedir. 2010 yılında Güney Afrika’da  uzun vadeli bir vizyon ve stratejik 
plan geliştirmek üzere kurulan Ulusal Planlama Komisyonuna göre, güvenlik doğrudan sosyal-ekonomik 
gelişme ve eşitlikle ilgilidir. Güvenli bir ülke, istihdamın yaratılmasına elverişli bir ortam, gelişmiş eğitim 
ve sağlık sonuçları ve sosyal uyumu güçlendirecek bir ortam sağlayarak ekonomik büyümeyi ve dönüşümü 
teşvik eder. Komisyona göre, 2030’a kadar Güney Afrika’da yaşayan insanlar evde, okulda ve işte güvende 
hissedecek ve korkudan uzak bir topluluk hayatının tadını çıkaracaktır. Hassas gruplar eşit korumaya 
sahip olmalı; suç korkusu aktif vatandaşlık etkin bir ceza adalet sistemi ve polis, iş dünyası, sivil toplum ve 
topluluklar arasındaki koordineli ortaklıklar yoluyla ortadan kaldırılmalıdır. Güvenlik, ceza adalet sistemi, 
yerel yönetim, topluluk ve özel sektör ile sosyal ve ekonomik kalkınmada rol oynayan oyuncuları kapsar. 
Sadece bütünleşik bir yaklaşım, tüm Güney Afrikalılar için güvenliği gerçeğe dönüştürecektir. Topluluklar 
kendilerini güvende hissetmediklerinde ve korku içinde yaşadıklarında, ülkenin ekonomik kalkınması ve 
insanların refahı etkilenir ve bu da potansiyellerine ulaşma yeteneklerini engeller.

Hindistan Sanayi ve Ticaret Odası ASSOCHAM (2013) tarafından yürütülen çalışmada kamu güvenliğinin 
tüm dünyada hükümetlerin önemli görevi olduğu, devletin vatandaşların güvenlik ve refahının sağlanması 
için gerekli yasal ve organizasyonel düzenin sağlanması vurgulanmıştır [12]. Evrensel nüfusun yarıdan 
fazlasının kentlerde yaşadığı dikkate alındığında kent yaşayanlarının yaşam güvenliği ve refahının 
sağlanması daha da önemli hale gelmektedir. Kentlerdeki suç, şiddet ve korku önemli zorluklar ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle, iyi bir yönetimin temel ilkeleri, suç ve güvensizlik ile ilgili ortak sorunları 

Şekil 2: Yerel, bölgesel ve ulusal güvenlik 
çalışmaları.
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azaltmak ve önlemek amacıyla herhangi bir kentsel güvenlik stratejisinde doğrudan bir uygulama bulmak 
olmalıdır. ASSOCHAM (2013) tarafından yapılan çalışmada güvenli kent oluşumu yönetişim, planlama, 
teknoloji, kaynaklar ve farkındalık gibi yönleri içeren katılımcı ve işbirlikçi bir yol haritası sunulmuştur. 
Bu yol haritasında, öncelikli olarak net bir vizyon tanımlanması, daha sonrasında ise geniş yelpazede 
paydaşların katılım, girdi ve fikirlerine yer verilmektedir (Şekil 3) [12].

2. 2. Güvenli Kentlerin Sağladığı Faydalar

Genellikle, “güvenli şehir” projelerinin hedefi, suç oranlarını azaltmak ve kamu güvenliğini arttırmaktan, 
ekonomik büyümeyi teşvik etmeye ve genel vatandaş refahını iyileştirmeye kadar geniş çaplı güvenli bir 
şehir girişimidir. Güvenli kent projesinin faydaları geniş kapsamlıdır ve ölçmesi güç olabilir.

Günümüzün iş yaşamını şekillendiren kritik alanlar ve bilgiler hakkında önemli bir kaynak teşkil eden 
IHS Markit 2017 yılında güvenli şehirlerin faydaları üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir [13]. Bu 
çalışmada, IHS Markit, güvenli şehir güvenlik firmaları, şehir yetkilileri ve diğer endüstri uzmanlarından 
yöneticilerle yaptığı ön görüşmeler sonucunda bir projenin başarısını veya başarısızlığını ölçmek için 
dört endeks belirlemiştir. Bu endeksler çerçevesinde, vatandaşlarla anket yapılması yoluyla, dünyadaki 
kilit şehirlerdeki güvenli şehir projelerinin devlet yatırımı, güvenlik sonucu,  sosyal fayda ve ekonomik 
faydası  ölçülmüştür. Her bir endeks, güvenli bir şekilde şehir projelerinin belirli bir süre boyunca nasıl 
etkilendiğini incelemek için kullanılan altı veya yedi temel göstergeden oluşmaktadır. Tek bir endekste 
birden fazla göstergeyi analiz etmenin amacı, çok çeşitli proje hedeflerini ve zorluklarını dikkate almaktır. 
IHS Markit tarafından belirlenen dört endeks; 

• Devlet yatırımı: Bir hükümetin veya şehir yönetiminin, güvenli şehir Bilgi ve İletişim Teknolojisi 
(BİT) ekipmanı için harcama taahhüdünün yanı sıra, BİT yeterliliği seviyesini, kamu güvenliğine 
tahsis edilen polis kaynağını ve fiziksel güvenlik ile kritik iletişim ekipmanının kapsamını ölçer.

• Güvenlik sonucu: Suç düzeyini, isyanlara, protestolara, teröre ve kaçırma riskine maruz kalan 
bireyler ve mülklerin yanı sıra halkın suç algısını ve polis biriminin olaylara hızlı ve etkin bir 
şekilde müdahale etme yeteneğini ölçer.

• Sosyal fayda: Eğlence ve spor etkinliklerinin güvenle tadını çıkarma yeteneği, halkın hükümete 
ve polis gücüne güvenlik konusundaki yanıtlarına ve yetenekli çalışanların şehre taşınıp 
taşmadığına bağlı olarak takdir etmeleri gibi sosyal faydaları ölçer.

• Ekonomik fayda: Kişisel zenginlik ve refah, turizm ve perakende harcamaları, istihdam oranları, 
şehir yatırımı ve kısa vadede meydana gelen ciddi ekonomik zorlukların riski ve önlenmesi gibi 
ekonomik faydaları ölçer.Şekil 3: Güvenli kent yol haritası [12].
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Her bir endeks, bir dizi 26 temel göstergeden derlenmiştir (Tablo 1). Göstergeler arasında ayrım yapmak 
ve genel kategorideki önemini yansıtmak için ağırlıklar uygulanmıştır. Her kategori için taahhüt, harcama 
veya risk seviyesini temsil etmek üzere bir ile beş arasında bir puan verilmiştir. 5 puan en olumlu etkiye 
ve 1 puan ise en az olumlu etkiye yöneliktir. Endeks verileri, IHS Markit araştırmasından ve kamu 
kaynaklarından elde edilmiştir.

Singapur, Londra, Dubai ve Nairobi bu kapsamda değerlendirilmiştir. Ekonomik açıdan Dünya’nın en 
ekonomik kentlerinden biri olan Singapur’da suç oranı düşüktür. Güvenli kent kapsamında yürütülen 
çalışmalar daha çok vatandaşları suçlardan korumaya yöneliktir. Güvenlik kapsamında, teknolojiye dayalı 
çözümler öne çıkmaktır. Singapur’da proje sonucunda her endekste artış sağlanmış olmasına rağmen 
en çok artış sosyal faydada olmuştur. Londra güvenli kentlerden biridir. Ulusal düzeyde acil servis ağı 
oluşturarak radyo sistemi üzerinden bütün iletişimi sağlamıştır. Proje sonrası Londra’da da en çok artış 
sosyal faydada sağlanmıştır. Dünyanın öncü konumda akıllı kentlerinden biri olan Dubai’de yapılan güvenli 
kente yönelik tüm girişimler teknoloji ağırlıklıdır. Dubai’de de en çok artış sosyal faydada olmuştur. 
Nairobi’de altyapı sınırlı ve suç oranı gittikçe artmaktadır. Suç oranını azaltmak ve vatandaşın refahını 
artırmak için güvenli kent çözümünü uygulamış ve başarılı olmuştur. Diğer şehirlerden farklı olarak 
Nairobi’de en büyük artış devlet yatırımında sağlanmıştır.  Bu dört kente yapılan uygulamalarda, devlet 
yatırımlarının, özellikle teknolojik yatırımların arttırılması ile kentin soysal ve ekonomik pozisyonuna da 
fayda sağlanacağı sonucu anlam kazanmıştır. Teknolojilerin, şehir yapısının ve güvenlik gereksinimlerinin 
sürekli evrimi, güvenli şehir projelerini başarılı kılmak için geniş bir uzmanlık yelpazesine ihtiyaç duyulduğu 
anlamına gelir. Güçlü bir devlet desteği bu projeleri kolaylaştırıyor, ancak sonuçta halk sağlığı, yangın ve 
kurtarma ve sosyal hizmetler, vatandaşları ve teknoloji firmaları dahil olmak üzere hükümet paydaşları 
arasında işbirliğine dayalı bir yaklaşım, başarılı güvenli şehir projeleri için en iyi fırsatı sağlayacaktır.

Tablo 1: HIS Markit güvenli kent endeksleri.

Ülkenin BİT kalkınma 
endeksi

Polis yatırımı

Komuta ve kontrol 
kapsamı

Güvenli kent BİT harcama 
taahhüdü

Video izleme kapsamı

Kritik haberleşme 
kapsamı

Suç faaliyeti önleme

Bireylerin riskini önleme

Vatandaşın suç algısı

Polis mahkumiyet oranı

Ciddi suç oranı

Mülklerin riskini önleme

Acil yanıt süresi

Devlet takdiri

Boş zaman etkinlik oranı

Yetenekli işgücü

Vatandaş mutluluğu

Polis takdiri

Şehir önerisi

Nüfus artışı

Ekonomik refah

Şehir yatırımı

Ekonomik risk önleme

Turizm

Perakende harcama

İş

Devlet Yatırımı Güvenlik Sonucu Sosyal Fayda Ekonomik Fayda
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3. KENTLERİN YAŞAM KALİTESİ

Bir kentin güvenliğinin sağlanması; o kentte yaşayanların iş ve yaşam kalitesinin ve ekonomik refahın 
arttırılması, ulaşım ve iletişim ağlarının iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel çevrenin geliştirilmesi ve 
kültürel mirasın korunması açısından bir zorunluluktur. Ancak, tüm dünyada kırsal alanlardan kentlere 
göçün yoğun bir şekilde devam etmesi ve kentlerin nüfus artışını tolere edemeyecek yapıya sahip 
olmaları ne yazık ki kentlerde yaşamı zor hale getirmektedir. Bu durum yönetimsel, ekonomik ve sosyal 
açıdan kontrol edilemez bir noktaya doğru gitmektedir. Bazı ülkeler bu durumu değerlendirerek çeşitli 
önlemler alınması yönünde adımlar atmışlar ve vatandaşlarına daha yaşanabilir alanlar sunmaya özen 
göstermişlerdir. Ekonomik açıdan belirli bir refah düzeyinde olan kentler bu kapsamda daha avantajlı 
durumdadırlar.  

Avrupa Komisyonu 2011 yılında yayınladığı bölgesel politikasında [4] kentlerin çekiciliğinin rekabet 
edebilirlikleri kadar sundukları yaşam kalitesi ile de ilgili olduğu; şehirlerin sadece işletmeleri çekmek 
için değil aynı zamanda yetenekleri çekmek için de rekabet etmesi gerektiği belirtilmiştir. Avrupa 
ekonomisinin ana bölgelerindeki hareketli şehirler ulusal sınırların içinden ve ötesinden birçok göçmeni 
çekerken, çevre kentlerin diğer bölgelerden ve ülkelerden mütevazı veya olmayan bir girişi vardır. 
Çevresel şehirlerin bölgedeki ekonomik açıdan aktif sakinleri korumak için uygun koşullar sağlaması 
doğal olarak kilit bir önceliktir [4].

Rekabet edebilmek için şehirler kendilerini “yeşil”, “yaratıcı” veya “kültürel” şehirler olarak 
tanımlamaktadırlar. Ancak, çekicilik sosyal yaşam ve eğitim kalitesi, kültürel ve estetik varlıklar, iyi 
spor ve eğlence olanakları, çevresel varlıklar, hava ve suyun temizliği, ayrıca sosyal yaşam ve kentsel 
güvenlik üzerine inşa edilmelidir.  Ayrıca, çekicilik, sürdürülebilir ve bütünleşik kent gelişimi;sağlıklı 
kentsel planlama; sürdürülebilir kentsel ulaşım; her yaşa uygun politikalar; satın alınabilir konut; iyi 
kamu hizmetleri, temiz hava, temiz su, yeşil alanlar ve benzeri durumların bir sonucudur. Kentsel gelişime 
bütünleşik yaklaşım, yaşamın tüm yönlerini de dikkate almak zorundadır. Örneğin, kentsel toplu taşıma, 
iş yolunda olduğu kadar boş zaman yolculuklarına da hizmet etmek zorundadır ve ulaştırma altyapılarının 
gelecekteki yaş düzenlerine uyarlanması aktif bir yaşlı sınıf için yeni hizmetler üretebilir [4].

21. yüzyılda sürdürülebilir kentler güvenli, yaşanabilir ve sağlıklı kentlerdir. Ekonomi ve nüfus yoğunluğu 
açısından güvenlik ve yaşanabilirlik bir kent için önemli unsurlardır. ASSOCHAM (2015) geleceğin eşit, 
müreffeh ve sürdürülebilir güvenli kentlerini altı başlıkta değerlendirmiştir (Şekil 4) [14]. Güvenli ve 
sağlıklı bir kent için titiz planlama, yönetim ve iyi idareye sahip olunması güvenli, iyi planlanmış ve 
sürdürülebilir bir kent sağlayabilir. Yeşil bir kent ile sürdürülebilir kalkınma teşvik edilerek sağlıklı bir 
çevre yaratılabilinir. Kapsayıcı bir kent, sosyal açıdan eşit, her kesimden insan için gerekli altyapının 
oluşturulmasını ve sürdürülebilir olmasını benimsemektedir. Dirençli kent, yüksek kalite altyapıya 
sahip, planlı gelişim ve güçlü yönetime sahiptir. Ancak bu şekilde güçlüklere karşı konabilecek ve 
korunabilecektir. Yaşanabilir kentlerde daha iyi yaşam koşulları sağlanması ve eğitim, altyapı ve beceri 
geliştirmeye önem vererek iş fırsatlarının yaratılması önem arz etmektedir. İyi planlanmış bir kent, dirençli, 
yeşil, kapsayıcı, üretken, güvenli ve sağlıklı kent gelişiminin sağlanmasına ihtiyaç duyar. Sürdürülebilir 
planlama vatandaşın yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde kentsel mekânın tasarlanmasıdır.

Ekonomist’in NEC [15] sponsorluğunda yürüttüğü 2017 yılı Güvenli Şehirler Endeksi, Dünya’daki 
60 kenti kişisel güvenlik, dijital güvenlik, sağlık güvenliği ve altyapı güvenliği faktörleri kapsamında 
değerlendirerek bir sıralama yapmıştır.  2015 yılında yapılan sıralama dikkate alındığında ilk 3’te yer 
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alan Tokyo, Singapur ve Osaka şehirlerinde sıralama olarak bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bu 
çalışmada; Kişisel güvenlik ile kentsel suç, terörizm ve diğer şiddet olayları dikkate alınmıştır. Dijital 
güvenlik ile siber saldırılar gibi tehditler ölçülmüştür. Sağlık güvenliği, sağlık hizmetlerine erişimi, 
hastaneleri ve acil durum servislerini göz önünde bulundurmuştur. Altyapı güvenliğinde ise güvenli 
binalar, yollar ve köprülere sahip şehirlere bakılmıştır. Değerlendirme yapılırken 100 üzerinden bir 
puan almak için güvenliğin her alanında 49 gösterge dikkate alınmıştır. Daha güvenli şehirler daha 
yüksek puan almıştır. Bu değerlendirme İstanbul toplamda 40. sırada yer almıştır. Ancak, ayrı olarak 
değerlendirmelere bakıldığında kişisel güvenlikte 44, dijital güvenlikte 36,  sağlık güvenliğinde 45 ve 
altyapı güvenliğinde 41. sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul gelir sıralamasında ise düşük orta gelirli 
olarak tanımlanmaktadır. Tokyo, Singapur ve Osaka yüksek gelir grubuna giren şehirlerdir. Toplam 60 
kent içinde Karachi son sırada bulunmaktadır. 

Dünya çapında şehirler ve ülkeler hakkında en büyük veritabanına sahip olan NUMBEO tarafından belirli 
bir şehir veya ülkede genel suç düzeyinin tahmin edilmesini belirleyen suç endeksi ile ilgili olarak yapılan 
çalışmada 2019 yılı için dünya’daki şehirler değerlendirilmiştir [16]. Suç endeksi 20’den düşük ise suç 
düzeyi çok düşük, 20 ile 40 arasında suç düzeyi düşük, 40 ile 60 arasında suç düzeyi orta, 60 ile 80 
arası suç düzeyi yüksek ve son olarak 80’den büyük ise suç düzeyi çok yüksek olarak değerlendirilmiştir. 
Çalışma sonucuna göre; suç oranı en düşük olan ilk üç şehir Abu Dabi, Doha/Katar ve Quebec City/
Kanada’dır. Tokyo 6., Osaka 4., Singapur 21. sıradadır.  Türkiye’den İstanbul 48,99 puan ile 206. Sırada 
yer alırken Eskişehir 11.  (17.37), İzmir 54. (27.53), Bursa 30. (23.58) ve Ankara 138.(41.35) sıradadır. 
Aynı çalışmada güvenlik endeksi dikkate alındığında; Eskişehir 11. (82.63), İzmir 54. (72.47), Bursa 30. 
(76.42), Ankara 138. (58.65) ve İstanbul ise 51.01 dir (Tablo 2).

Gündüzöz (2016) Türkiye ve Dünyada Güvenli Kent Yaklaşımı üzerine yaptığı çalışmada suç oranının 
en düşük olması bir kentin güvenli olacağı anlamına gelmeyeceğini belirtmektedir [17]. Gündüzöz’e 
(2016) göre, bir kentin güvenli sayılabilmesi için o kent yaşayanlarının  günün herhangi bir saatinde 
kentin herhangi bir noktasında kendisini güvende hissetmesi önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, 

Eºit, Refah, 
Sürdürülebilir, 
Güvenli ªehir

ªekil 3: Güvenli kent yol haritası (Assocham, 2013).

Güvenli 
ve Sağlıklı

Yeºil Yaºanabilir

İyi PlanlanmıºKapsayıcı

Dirençli

Şekil 4: Sürdürülebilir güvenli kentler [14].
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güvenli kent yaklaşımı; kent planlaması, bina tasarımları, trafik düzeni, kent bilgi ve güvenlik sistemleri, 
suça ilişkin sosyolojik, ekonomik, politik boyutlar da dahil kentin tasarım ve gelişimine yön verirken 
güvenlik kaygılarını ve kamu düzenini göz önünde tutan, suçların önlenmesi için ideal sosyal ve fiziki 
koşulları sağlamaya çalışan, suç işlendikten sonra da suçluların yakalanmasını kolaylaştıran kentle ilgili 
aktivitelerin tümüdür. 

Tablo 2. Kentlerin Toplum Güvenlik Endeksleri.

Abu 
Dhabi

Quebec 
City

Osaka

İzmir

Ankara

İstanbul

Doha

Singapur

Tokyo

Bursa

Eskişehir

10.97

12.17

14.72

21.47

15.07

16.51

48.99

17.37

27.53

23.58

41.35

62.64

58.90

64.50

69.79

79.49

88.45

37.66

30.66

35.24

36.02

34.29

89.03

87.83

85.28

78.53

84.93

83.49

51.01

82.63

72.47

76.42

58.65

26.53

31.66

30.52

42.15

34.20

40.61

52.57

32.75

39.22

35.23

36.32

68.74

72.29

67.14

70.30

73.10

80.65

68.05

64.29

71.92

79.35

66.99

47.52

66.84

33.25

32.29

53.24

44.65

69.73

33.26

62.65

42.36

71.58

43.89

36.03

47.98

57.45

84.32

85.26

93.02

76.11

96.88

93.39

91.49

172.29

167.25

190.79

156.91

168.05

171.18

111.44

164.06

140.65

164.45

130.16

106.60

135.96

131.85

103.77

92.69

102.66

42.03

47.16

43.44

43.84

49.39

96.18

95.06

95.92

82.49

89.76

86.97

69.69

88.78

85.36

86.96

76.38

89.34

89.97

86.73

76.02

83.43

83.11

39.69

79.59

62.61

70.65

46.55

Kentler Suç 
Endeksi

Yaşam 
Maliyeti

Güvenlik  
Endeksi

Trafikte 
Geçen 
Zaman

Sağlık Kirlilik İklim 
Endeksi

Yaşam 
Kalitesi

Satın 
Alma 
Gücü 

Endeksi

Gündüz 
Tek 

Başına 
Güvenli 
Yürüme

Gece 
Tek 

Başına 
Güvenli 
Yürüme
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4. SONUÇ

Tüm insanlar sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşama hakkına sahiptir. Bu ortamların yaratılması ise 
yöneticilerin sorumluluğundadır. Her kesimden vatandaşın yaşam konforunun sağlanması o kentin 
gelişmişliğinin göstergesidir. Çağdaş yaşamın önemli bir parçası olan toplum güvenliği, ekonomik refah 
ve sosyal denge ile birlikte değerlendirildiğinde bir anlam kazanacaktır. 

Bir kentin güvenliğinin sağlanması şüphesiz o kentte yaşayanların iş ve yaşam kalitesinin ve ekonomik 
refahın arttırılması, ulaşım ve iletişim ağlarının iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel çevrenin geliştirilmesi ve 
kültürel mirasın korunması anlamına gelmektedir. Etkin bir yönetim anlayışı, katılımı ve uygun planların 
oluşturulması ile mümkün olacaktır. 

Makro ölçekten mikro ölçeğe doğru tüm paydaşların katılımını sağlayacak şekilde ihtiyaca uygun plan ve 
programların oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi ile kentler daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale 
gelecek ve uluslararası ölçekte rekabet edebilecektir. 

Son yıllarda gerçekleşen göçler nedeniyle nüfusun artması ve terör tehdidi nedeniyle Türkiye’de güvenlik 
sorunu önemli bir hal almıştır. Ne yazık ki, kent nüfusunun güvenliğini sağlayacak şekilde gerek ulusal 
gerek bölgesel ölçekte her hangi bir stratejik bir plan ve program bulunmamaktadır. Mevcut mevzuatlar 
da bu konuda yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, güvenlik sorunu sadece planlama ve mevzuat olmaktan öte 
bütünleşik bir yaklaşımla çözülmesi gereken bir konudur. Her kesimi kapsayan çok katılımlı bir yaklaşım 
suç unsurlarını azaltarak yaşanabilir kentler oluşmasına imkân sağlayacaktır. 

Yaşanabilir güvenli kent oluşumunda kentin her yönüyle kapsayıcı bir tasarım önem arz etmektedir. 
Kentsel tasarımda tüm aktörlerin gerek duyulan her aşamada etkin olarak yer almaları güvenli ve 
sürdürülebilir kentlerin yaratılmasında başarılı olunması muhtemeldir.

Kültürel, çevresel, ekonomik ve sosyal dayanıklılık kapsamında istihdam, eğitim, ulaşım, sağlık, güvenlik ve 
erişebilirlik gibi sorunları çözmüş kentler vatandaşlarına yaşanabilir ve refah düzeyi yüksek sürdürülebilir 
güvenli bir kent sunacaktır. Böyle bir kent oluşumu da çok katılımlı bir yaklaşımla gerçekleşebilecektir. 
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Fotoğraf: Kırsal alan yerleşim örüntüsü.
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YEŞİL (SÜRDÜRÜLEBİLİR) MAHALLE İÇİN MEVZUAT ALTLIĞI

Feridun Duyguluer

1. GİRİŞ

İnsan yerleşmelerinin nitel ve nicel olarak değerlendirmesi tarih boyunca yapılmış olmakla beraber, 
“çevre”nin, “ekonomi”nin üstünlüğü karşısında zarar görmesi ve “toplum”un “piyasa” politikaları 
nedeniyle değer kaybetmesi sonucunda, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren “insani gelişmişlik” ve 
“yaşam kalitesi” gibi değerlendirme yaklaşımları benimsenmeye başlamıştır.

Kentler arası “sıralama / derecelendirme” yapılması ve “kentsel endeks”lerin tespit edilmesi için 
ölçme metodolojileri geliştirilmiştir. Çalışma konuları yaşanabilirlik, mutluluk, refah, hedonik durum, 
memnuniyet ve  iyi olma hali gibi değerlendirmelere esas olan kentsel göstergeler, “yaşam kalitesi”nin 
ölçümü için kullanılmaktadır.

Bu arada yerleşmelerin bir parçası olan  “mahalle” olgusu,  nasıl sosyolojik olarak çeşitli detaylı 
incelemelere tabi tutulduysa, aynı şekilde kentsel düzen tekniği yönünden de çok önemli tartışmalara 
ve değerlendirmelere sahne olmuştur. Özellikle “sürdürülebilir kentsel gelişme” için oluşturulan “yeşil 
kent”, “eko-kent”, “yeni kent”, “akıllı kent” vs gibi yaklaşımlar geliştirilirken, “yeşil mahalle” kurgusu 
da ifade edilmeye başlanmıştır. 

Gündemlerdeki kentsel dönüşüm projeleri için “yeşil mahalle” yaklaşımı tekil yapı dönüşümleri yerine, 
“toplu yapı dönüşümlerini” ön plana çıkartan bir fırsat yaratmıştır. Ayrıca, yeni (gelişme) alanlar için de 
önemli bir dayanak oluşturmuştur. Eski mahalle yaşantısına tam olarak dönülebileceğini düşünmemekte 
mahalleyi esas alan uygulama stratejilerinin, sosyal ilişkileri kuvvetlendiren ve ekonomik yararlar 
sağlayan etkileri de gündeme gelmeye başlamıştır.

Bu konuları destekleyen hukuksal ortam hangi çıkış noktalarını kullanmış ve mevcut mevzuat topluluğu, 
“yeşil mahalle” için yeterli olmuş mudur?
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2. ULUSLARARASI PROGRAMLAR

“İnsan hakları” başta olmak üzere ülkelerin ilke belirleme ve politika oluşturma aşamalarında, mevzuat 
dayanakları için yararlandıkları ulusüstü programlar ve içerdikleri politika kavramları ile birlikte, bir 
çerçeve içinde Şekil 1’de sunulmaktadır.

Kentsel anlaşmalar ve kentsel haklar bağlamında, uluslararası ortamda başta Birleşmiş Miletler (BM) 
ve Avrupa Komisyonu (CoE) olmak üzere, 40’in üzerinde çeşitli anlaşma, sözleşme, şart, deklarasyon 
ve beyanname bulunmaktadır [1]. Rio Deklarasyonu’ndan sonra uluslararası hukuk ortamı için 
BM bünyesinde başlatılan ve 2002 yılında Uluslararası Hukuk Birliği tarafından duyurusu yapılan 
“Sürdürülebilir Kalkınmanın 7 ilkesi” ile ilgili belirlemeler genel itibariyle temel girdileri oluşturmaktadır. 
Goepel bu ilkeleri, 

I. Doğal kaynaklar, 
II. Hakçalık, 
III. Tedbirlilik, 
IV. Katılım, 
V. İyi yönetişim, 
VI. Sorumluluklar,
VII. İnsan hakları ile bütünleşme, şeklinde sıralamaktadır [2]. 

Bu belgelerin hedeflediği “kentlerin geleceği” ve “yaşam kalitesi” temaları, sürdürülebilirlik politikalarının 
ulusal hukuka dahil edilmesine önemli katkı sağlamaktadır.

3. MEVZUATA GİDEN YOL: PLANLAMADA MAHALLENİN ÖNEMİ

Mahalle’nin, kentsel birim olarak fiziki planlama ortamına dahil oluşu 20. yüzyılın başlarına denk 
gelmektedir. Planlama çalışmalarında “mahalle” ölçeğine atıf yapan çeşitli plancılar olmakla beraber, 
kavram olarak “komşuluk birimi” (neighbourhood unit) ifadesini kullanan Clarence Perry’dir [3]. Daha 
sonra, İngiltere’de “kentsel köy” (urban village) [4] ve Krier’in üzerinde durduğu “kentsel kartiye” 
(urban quarter) [5] yaklaşımları, “mahalle birimi” ilkelerinin planlama çevrelerince önemsenerek 
devam ettirildiğini göstermektedir. Perry’nin şeması, daha sonra 2004 yılında Andres Duany tarafından 
güncellenmiş ve Duany’nin takipçilerinden olan Douglas Farr tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri ile 
birlikte 2007’de yeniden düzenlenmiştir [6].

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
• İnsan Hakları
• Sürdürülebilir 

Kalkınma
• Çevre
• İklim Değişikliği
• İnsan 

Yerleşmeleri

AVRUPA BİRLİĞİ
• Çevre
• Enerji
• İklimsel Eylem
• Bölgesel ve 

Kentsel Gelişim

AVRUPA KONSEYİ 
(CoE)
• İnsan Hakları
• Kentler
• Yerel Yönetimler

OECD
• Kamu Yönetimi
• Çevre
• Yeşil Büyüme
• Kentsel Gelişme

Şekil 1: Sürdürülebilir çevre politikaları 
için ulusüstü programlar çerçevesi; 
sözleşmeler, anlaşmalar, deklarasyonlar, 
şartlar.
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Uluslararası ortamda, mahalle biriminin ön plana çıktığı birçok deklarasyon içinde yer alan 1933 tarihli  
“Atina Bildirgesi” ise 1998 ve 2003 yıllarında güncellenirken:

• mahallenin planlama sürecinin “en küçük birimi” olduğu; 
• planlama, yerel kimlik ve aidiyet duygusu için bir mahalle kavramının yaratılması;  
• kent yönetiminde halkın katılımının sağlanmasında mahallenin kilit rol oynadığı

şeklinde önemli vurgulamalar yapılmıştır [7].

Aynı şekilde, “Yeni Şehircilik” akımı içinde geliştirilen “Geleneksel Mahalle Düzenlemesi” (Traditional 
Neighbourhood Development), kabul edilmiş ilkeler içinde kentsel gelişmenin temel birimi olarak ele 
alınmıştır [8].

Bu gelişmeler, hukuki düzenlemelerde de etkili olmuştur. Özellikle, Perry’nin “mahalle birimi” modeli, 
sadece bir “teknik katkı” olarak değil, ayrıca, kentsel gelişme için kamu hukukunun oluşumunda çok-
disiplinlilik ve çoğulculuk ilkelerinin yer almasına (1940’larda ki ABD federal konut politikasını etkilediği 
gibi) önemli katkı sağlamıştır [9].

Bir diğer hukuki düzenleme örneği, 2008 yılındaki Kaliforniya Tüm Sokaklar Kanunu’dur (California 
Complete Streets Act). Kanun hazırlanırken Perry’nin ilkelerinden yararlanıldığını ifade eden Miller, 
mahalle tasarımında yerel yönetimlerin toplu ulaşım, engelliler, bisiklet kullanımı, sera gazı emisyonunun 
azaltılması vs. gibi  hususları içeren “kompakt mahalle” oluşumuna önayak olduğunu belirtmektedir [10]. 

Ayrıca, çok önemli bir mevzuat örneği olarak, İngiltere’deki kanun düzeyindeki bir belgeye, akıllı kod ve 
mahalle bağlamında dikkat çekmemiz yararlı olacaktır. 2011 yılında yürürlüğe konulan “Localism Act  
2017” (yerellik kanunu), o tarihteki koalisyon hükümetince yerel uygulamaları hızlandırmayı amaçlıyordu. 
Bu kanuna paralel olarak, kademelenmeyi azaltma amacıyla kalkınma ajansları da iptal edilmiş ve tüm 
bakanlık genelgeleri de yürürlükten kaldırılmıştır. Sadece ülkesel ölçekte bir politika belgesi olarak 
“Ulusal Planlama Politikası Çerçevesi” (National Planning Policy Framework) adı altında bir doküman 
hazırlanmış ve tüm fiziki planlama konuları yerel düzeyin yetkisine verilmiştir.

Bahsi geçen kanun içinde, “mahalle planlaması” alt başlığı ile çok ayrıntılı hükümler bulunuyordu. Çeşitli 
teşvik unsurlarının ve idari kolaylaştırmaların yer aldığı adı geçen kanunda, “planlama hakkı” olarak ifade 
edebileceğimiz “kent sakinleri yapı hakkı” (community right to build) şekliyle çok özel bir hak tanımı 
yapıldı. İlk önce, idareden bağımsız olarak, yerel halkın belirli bir beraberlikle “yerel plan” veya “imar 
emri” (development order) hazırlamaları, sonra bir referandum yapılması ve kabul edildiği takdirde bu 
planın mevcut imar planının bir parçası olarak uygulamaya konulması şeklinde bir süreç başlatıldı. Ancak 
daha da ilginç olan durum, İngiltere “mahalle planlaması”nın bir kanun içinde ve bir alt başlık ile yer 
almasıyla yetinmedi; 2017 Nisan ayında, “Mahalle Planlaması Kanunu” (Neighbourhood Planning Act 
2017) isimli yeni bir kanunu yürürlüğe koydu. Bu kanun ile 2011 tarihli kanundaki yaklaşımları aynen 
devam ettirirken, ilave kolaylaştırmalar ve yönetimsel uyumluluk konularıyla ilgili bazı detay hükümler 
getirildi. Tabi ki çeşitli eleştirileri de beraberinde getirdiğini bilerek, mahalle planlaması ve katılım 
yönünden adı geçen kanunların Ülkemizce dikkate alınması önem taşımaktadır. 

Benzer uygulamalar Almanya’da da karşımıza çıkmaktadır. “Sosyal kent” başlıklı politika programı altında, 
kentlerde mahalle planlaması konuları çok önemsenirken, özelikle Berlin’deki uygulamalarda, “kentsel 
dönüşüm” kavramı artık “mahalle yönetimi” (quartiermanagement) kavramına dönüştürülmüştür. Yerel 
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sorunlara en verimli şekilde yaklaşılmasını benimseyen bu programda, vatandaşlar birer “yerel uzman” 
olarak nitelendirilmektedir [11].

4. ULUSAL MEVZUAT

Uluslararası düzeyde Ülkemiz önemli sözleşmelere imza atmış olup, bu sözleşmeler doğrultusunda çeşitli 
kanunlar ve yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Özellikle insan hakları, kent, çevre, doğal kaynaklar, yerel 
yönetim ve enerji konularında dikkate alınması gereken kuralların kentsel yaşam kalitesine ve “yeşil 
mahalle” kurgusuna vereceği destek göz ardı edilmemelidir.

a. Kanunlar (Sürdürülebilirlik Kanunları): Temel çıkış noktamız, “sürdürülebilirlik” olduğuna 
göre, mevzuatımızın kapsamı “çevre”, “enerji”,  “kentsel düzen” ve “yönetim” başlıkları altında 
toplanabilmektedir. Bu doğrultuda diğer alt başlıklara da yer vererek özetleyeceğimiz yeşil mahalle 
mevzuatına giden şematik anlatım Şekil 2’de görülmektedir.

Oluşturulan çerçeve kapsamında, bir hukuk analizi olarak “sürdürülebilirlik” ifadesinin kanunlarımızda yer 
alma yoğunluğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Bugün itibariyle, en az 25 kanunda “sürdürülebilirlik” 
ifadesi yer almaktadır. Önemli olan 15 kanun aşağıdaki Tablo 1’de sıralanmıştır.

Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili ilk hüküm 1989 yılında oluşturulmuştur. 1989 yılında  Çevre 
Müsteşarlığı’nın kuruluşu (KHK389) ile “sürdürülebilir kalkınma” amacı ifade edilmiştir. 2006 yılında 
Çevre Kanunu’nda değişiklik ile “sürdürülebilir çevre” kavramına yer verilmiş ve tanımlama yapılmıştır. 
Kanun çokluğu dikkat çekerken, uygulama ise çok gerilerde kalmıştır. Ancak bu aşamada yazılı kural 
olarak, Anayasa ve kanunların “yeşil mahalle” için bir engelleme teşkil etmediği belirtilerek, aşağıdaki 
özet değerlendirme oluşturulmuştur. Şekil 2: Yeşil Mahalle mevzuat ilişkisi.
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Anayasa (Kanun No: 2709 -1982): Detaylı bir değerlendirme ile Anayasa’nın pek çok maddesinin dolaylı 
veya dolaysız, kentsel yaşam ile olumlu veya olumsuz bağlantısı kurulabilmektedir. Ancak, öncelikli 
olarak Anayasa’da “demokrasi”, “adalet” “sosyal hukuk devleti”, “kamu yararı”, “doğal ve tarihi 
koruma” ve “eşitlik” normlarına yer verildiği söylenebilir. Ayrıca temel haklar kapsamında, “yaşama 
hakkı”, “mülkiyet hakkı”, “sağlık hakkı” “çevre hakkı”, “konut hakkı”, “yerleşme hürriyeti” ve “çalışma 
hürriyeti” gibi önemli kavramlar da yer almaktadır. Özellikle 56. ve 57. maddeler kısaca şu şekildedir:

• Madde 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
• Madde 57- Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, 

konut ihtiyacını, karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.

Çok doğaldır ki çeşitli tartışmalar yaşansa da, genel olarak bakıldığında, yukarıda yer verilen hükümler,  
“kentsel yaşam kalitesi” için temel vurgulardır.

Temel Kanunlar: Anayasa’da belirtilen esaslar doğrultusunda, tüm kanunların “yaşam kalitesine” katkı 
verdiği değerlendirilebilir ve giderek “kentsel mekân bağlamlı” çözümlemeler yapabiliriz. Ancak, konuyu 
dağıtmadan, sadece “C” bağlamlı bir derleme yapmaya çalışırsak aşağıdaki tespitler ortaya çıkar.

Kanun düzeyinde 100 civarında kanun, “mekân” (yer) konusuna ve bu konuyu yönlendiren esaslara 
gönderme yapmaktadır. Konumuzla bağlantı kurabileceğimiz öncelikli kanunlar aşağıda verilmektedir:

• Çevre Kanunu (2872-1983) içinde çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi kabul 
edilmiştir.

2634 Turizmi Teşvik Kanunu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Çevre Kanunu 11.08.1983

İmar Kanunu

Meteoroloji Hizmetleri Hakkında Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Engelliler Hakkında Kanun

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun

Tarım Kanunu

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

Biyogüvenlik Kanunu

Belediye Kanunu

2863

2872

3194

3254

5018

5225

5216

5378

5403

5449

5488

5686

5977

5393

Tablo 1: Sürdürülebilirlik bağlamlı hükümler içeren kanunlar.
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• İmar Kanunu (3194 -1985) mekânsal planlama ile kentsel düzeni desteklemektedir.
• Engelliler Hakkında Kanun (5378 - 2005) “erişilebilirlik” ile “binaların, açık alanların, ulaşım 

ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve 
bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” durumunu tanımlamıştır. 

• Belediye Kanunu (5393-2005) mahallî müşterek ihtiyaçları karşılamak amacı için hüküm altına 
alınmıştır.

• Güvenlik ile ilgili olarak, “iş güvenliği”, “sosyal güvenlik”, “özel güvenlik” ve “hukuki güvenlik” 
gibi hususlarını ele alan çeşitli kanunlar bulunmaktadır.

• Ayrıca, insan hakları ile ilgili kurumsallaştırmaya da dikkat çekmek gerekmektedir. 2001 yılında, 
Başbakanlık “İnsan Hakları Başkanlığı”; sonra bu başkanlığın yerine 2012 yılında “Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu” kurulmuş ve son olarak 2016 yılında 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu oluşturulmuştur. Hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerin eşitlik esası ile yerinde 
gözetilmesini amaçlayan kurumun uygulama yönetmeliğinde (24.11.2017), kamu hizmeti ve 
halka hizmet bilinci ile halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve 
verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, 
hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olma hususları yer almıştır.

Yukarıdaki ve benzeri kanunların yanında, “yaşam” kavramına gönderme yapan kanunlarımızı da 
hatırlatmak yararlı olur:

• Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu (5104-2004) ile kentsel dönüşüm projesi 
çerçevesinde kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesini amaçlamıştır.

• Belediye Kanunu (5393-2005) ile muhtarlara, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak 
ihtiyaçlarını belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirme gibi çok dikkat çeken bir görev 
yüklenmiştir.

• Enerji Verimliliği Kanunu (5627 - 2007) çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin 
kullanımında verimliliğin artırılması amacı ile yürürlüğe konulmuş ve binalarda yaşam standardı 
kalitesini düşürmeden enerji tüketiminin azaltılması esası benimsenmiştir.

• Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (6306-2012) ile sağlıklı ve 
güvenli yaşama çevrelerini teşkil etme amacı benimsenmiştir. Ayrıca, söz konusu Kanun’un 
uygulama yönetmeliğinde de yaşam kalitesinin artırılması esası hüküm altına alınmıştır.

b. Yıllık Programlar: Kanunların haricinde, makro politikaları belirleyen kalkınma planları ve yıllık 
programlar da konumuzla ilgili uygulamaya dönük faaliyetleri belirlemişlerdir. Onuncu Kalkınma Planı 
(2014 - 2018) kapsamında hazırlanmış olan ve 28.10.2017 tarihinde ilan edilen “2018 Yılı Programı”nda, 
mekânsal gelişme ve planlama bölümü içinde, “…mahalle ve komşuluk birimlerini dikkate alacak plan 
uygulamaları” şekliyle getirilen bir hüküm bulunmakta; ayrıca 348 nolu Tedbir ile, “Sürdürülebilir 
Yeşil Bina İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu 
hazırlanacak ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımı uygulamaya konulacaktır.” ifadesi ile somut 
olarak yapılması gereken “kılavuz hazırlığı” yer almaktadır. 

İlave olarak, 27.10.2018 tarihinde ilan edilen “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda yer 
verilen  “Kentsel yaşam kalitesinin ve kentlerdeki dönüşümün ölçülmesi ve izlenmesine ilişkin yeterli 
veri altyapısı bulunmamaktadır” ifadesi ile belirlenen gerekçe doğrultusunda, “Temel kentsel hizmetlere 
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tüm vatandaşların adil şekilde erişebilmesi amacıyla hizmet sunumunda mahalle ve komşuluk birimlerini 
dikkate alacak plan uygulamaları önemini korumaktadır. Öncelikle sosyal donatı ve yeşil alanlara 
yürüme mesafesinde erişilebilmesine yönelik mahalle düzeyinde standartlar geliştirilmesi” şeklinde 
hedef belirlemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan 376 nolu Tedbir’de de “23/12/2017 tarih 
30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika 
Yönetmeliği gereği ve 2017 yılında tamamlanan Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin 
Belgelendirmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzuna göre hazırlanacak olan Ulusal Yeşil Bina 
Bilgi Sistemi (YES-TR) yazılım programının ihalesi yapılarak 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 
sistemin mevzuat altyapısı oluşturulacaktır.” şekliyle belirleme yapılmıştır.

c. Mevzuat İçinde Mahalle ve Muhtarlık: Anayasa’da mahalle kavramı yer almamakla birlikte, mahalle 
oluşumuna destek veren “mahallî müşterek ihtiyaçlar” ve “yerinden yönetim ilkesi” gibi hükümler 
bulunmaktadır. Bu bağlamda mahalle ile yakın bağlantısı olan mevzuat topluluğunu, tarih sırası içinde 
derlediğimizde, özet olarak Tablo 2’de oluşmaktadır.

Tablo 2’de “mahalle” ve muhtarlık” için temel olan mevzuat dokümanlarının tarih sırası 1829’dan 
başlamaktadır. Osmanlı Dönemi, 1829 yılında 2. Mahmut’un Fermanı ile İstanbul’da ilk muhtarlık teşkilatı 
kurulmuş ve Cumhuriyet Dönemi’nde ise önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Muhtarlıklara pek çok 
kanunla çeşitli görevler yüklenmiştir. Her ne kadar mahalle muhtarının mahallesini resmi olarak temsil 
etme yetkisi olmasa da, kanunlarla yüklenen görevler nedeniyle “enformel temsiliyet” özelliğini, muhtar 
her zaman muhafaza etmiştir. Muhtarlık kurumu ile ilgili tespitlerin, eleştiri ve önerilerin toplandığı 
makalesinde ise, Arıkoba şu değerlendirmeleri yapmaktadır.

• Mahalle muhtarlığının, günün gereklerini dikkate alan bir yaklaşımla, yasal ve yönetsel 
konumunun yeniden belirlenmesi,

• Belediye-mahalle-muhtarlık ilişkisinin kurulması,
• Muhtarlığın mahalle ölçeğinde belediyenin yürüttüğü kimi hizmetlerin gözetleyicisi / denetleyicisi 

olması,
• Kimi işlemlerin başka bir kuruma / işleme gerek kalmadan muhtarlıkta tamamlanabilmesi,
• Kimi vergilerin muhtarlıkta tahsil edilip, kimi müracaatların muhtarlıktan yapılabilmesi,
• Vatandaşa ilave bir yük getiren değil, aksine kurumları onlara yaklaştırarak ve tek bir işlemde 

bitirilebilecek olanları burada bitirmeye imkân veren,

akılcı düzenlemeler yapılabilir. Asıl yapılması gereken, muhtarlığın yeniden ve çok daha temelden ele 
alınmasıdır [12].

d. İkincil Mevzuat: Yönetmelikler: Mekânı kullanma gereksinimlerimiz, sürdürülebilirlik süreçleri ile 
fazlasıyla iç içedir. En az 70 yönetmelikte “sürdürülebilir” ifadesinin yer aldığını belirleyebiliyoruz. Ayrıca 
yaşanabilirlik ve erişilebilirlik kapsamında, sürdürülebilir kentsel yaşama destek veren yönetmeliklerimize 
de dikkat çekmek gerekmektedir. 
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Türk Kanunu Medenisi 743 (mülga)

İmar Kanunu 3194

Adres ve Numaralamaya İlişkin 
Yönetmelik

İstanbul BŞB Muhtarlıklar Müdürlüğü 
Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216

Belediye Kanunu 5393

Mahalli İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanun 2972

Türk Medeni Kanunu 4721

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 (mülga)

Belediye Kanunu 1580 (mülga)

Anayasa 2709

04.04.1926

09.05.1985

31.07.2006

12.03.2015 
(ilan)

23.07.2004

13.07.2005

18.01.1984

08.12.2001

06.05.1930

14.04.1930

09.11.1982

Komşu hakkı

Komşuya zarar vermemek

Kırsal alanlardan mahalleye dönüşen köyler

Mahallenin kentsel elemanları: Bina, Bulvar, Cadde, 
Küme Evler, Meydan, Sokak

Muhtarlıklar arası koordinasyon ve muhtarlıklara 
yardımlar

Mahalleye dönüşen köyler

Tanım:Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve 
öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri 
arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birim.

Mahalle Yönetimi: Muhtarın görevleri;

Ortak İhtiyaçlar: Yaşam Kalitesi

Hemşeri hukuku

Belediye Meclisinin görevleri

Kent konseyi

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım

Mahalle Muhtarı ve Mahalle İhtiyar Heyeti

Mahalle seçim çevresi

Komşu Hakkı

Taşkın yapı (komşu arazisine)

Komşunun arazisinden geçit hakkı

İlk kez “mahalle” birimi yer aldı.

Belediye içindeki mahalleler ihdası, ilgası, 
birleştirilmesi

Sağlıklı ve düzenli kentleşme

Şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir 
planlama çerçevesi

Mahalli müşterek ihtiyaçlar

Komşularının sıhhatine veya hayatına zarar veren 
meskenlerin ıslahına sahiplerinin mecbur olduğu

Mevzuat Adı ve No Hükümler ve KavramlarResmi 
Gazete

Tablo 2: Mahalle mevzuatı (özet).
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Bu çerçevede analitik olarak ele almak istersek, yönetmelikler,  4 alt başlık altında toplanabiliyor

• i. İmar ve Planlama Yönetmelikleri
• ii. Yapılı çevrenin değerlendirilmesi ile ilgili yönetmelikler
• iii. Zabıta yönetmelikleri
• iv. Performans yönetmelikleri

i. İmar ve Planlama Yönetmelikleri: Ülkemizdeki planlama çalışmalarında, mahalle ölçeğini 
yakalayabilmek amacıyla ilkokul hizmet etki alanını esas alan hesaplama yaklaşımı benimsenir. Yıllardır 
kabul edilmiş bir ilkedir. Orhan Kuntay, 2004 yılındaki makalesinin “Komşuluk Birimi, Mahalle Birimi” 
başlıklı alt bölümünde, “İlkokul Birimi” konusuna değinerek, bu kavramın planlama mesleği içinde 
benimsendiğini ifade ederken, “planlamada en temel veri olarak ilköğretime yönelinmiştir” demekte ve 
kavramın yurtdışından ithal edilen bir ilke olduğunu belirtmiştir. “Nüfusun %10’unun ilkokul çağında 
olacağı varsayımı ile 5.000 nüfuslu yerleşimin temel alındığı yerleşme deseni ilkesi yazılı olmayan bir 
planlama kuralı olarak, nüfus artışları dikkate alınarak, günümüzde de devam ettirilmektedir.” şeklinde 
bir değerlendirme yapmıştır [13].

14.6.2014 tarihli Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 23. Madde’sinde “mahalle ve semt ölçeği” 
kavramına yer verilmekte ve donatıların “erişilebilir şekilde merkezlerle birlikte planlanması”nın esas 
olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda yer alan “yürüme mesafeleri” ve “hizmet etki alanı” 
kriterleri, planlama hukuku için önemli bir kazanımdır.

Ayrıca aşağıdaki yönetmelikler de:

• 26.07.2005 tarihli “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme  Projelerinin Hazırlanması, 
Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve  Esaslara Ait Yönetmelik” ile 
“kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması” ve  “çevrenin 
yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi”,

• 03.11.2003 tarihli “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve  Turizm Merkezlerinde 
İmar Planlarının Hazırlanması  ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” içinde “sürdürülebilir 
turizm ilkesi”,

• 03.07.2017 tarihli “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” kapsamında “sürdürülebilir çevre şartlarına 
uygun yapı ve yapılaşma”, “erişilebilirlik mevzuat ve standartları”,

şeklindeki hükümlerle yeşil mahalleye destek verebilmektedir.

ii. Yapılı Çevrenin Değerlendirilmesi ile ilgili Yönetmelikler: Değerlendirme işlemleri kurumsal yapılar 
içinde devamlı olarak yapılmakta ve mevzuat içine yerleştirilmeleri de önemsenmektedir. Örneğin, binalar 
için geliştirilen LEED uygulaması New York Kenti Tüzüğünde (City Charter) 2005 yılında yapılan bir ilave 
ile (Local Law 86) zorunlu hale getirilmiştir. İngiltere’de, BREEAM uygulamaları ikincil mevzuat içinde 
yer almakadır.

Yapılı çevre bağlamındaki temel konu, programlanan (ex-ante) faaliyet ile uygulamada ortaya çıkan (ex-
post) ürünün arasındaki performatif sonucun belirlenmesidir. Planlama ile uygulama arasındaki bağlantıyı 
analitik olarak inceleyen yazılarında, Alexander ve Faludi, planlamanın değerlendirilme kriterlerini ele 
alırken, “esneklik” unsurunun planlama sürecine özellikle dahil edildiğini belirtirler [14].
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Esneklik, olumlu veya olumsuz süreçlere yol açabilen çok kritik bir yaklaşım unsurudur. Bu konunun 
mevzuat içinde de önemi vardır. Planlamayla ilgili hukuksal metinlerde esneklik unsuruna, bürokratik 
veya politik nedenlerle çok dikkat edilir. Önem verilen husus, planlama ile uygulama arasında oluşabilecek 
uyumsuzluğun (veya uygulama eksikliğinin) azaltılmasıdır veya bu bağlantının koparılmasıdır. En iyi örnek 
ÇED yönetmeliğidir: 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği, yürürlüğe girdiği 1993 yılındaki içeriği ile bugünkü 
arasında önemli değişiklikler yaşadı. İlk zamanlarda, “imar planı” ile bağlantılı bir değerlendirme 
süreci belirlenmişti. Sonraları, 2004 yılından itibaren idari kolaylaştırma amacıyla, “planlama” işlemi 
yönetmelikten çıkarıldı ve işlem süreçleri kısaltıldı. Sadece proje bağlantılı bir yönetmelik haline geldi; 
bu da yetmedi, istisnalaştırma suretiyle, proje çeşitliliğinde de azaltma yaşandı. Yönetmeliğin bugünkü 
durumu, kolaylaştırılmış bir yönetmelik olmasının yanında, aynı zamanda etkinliği ve yaptırımı azaltılmış 
bir yönetmelik olduğudur.

Diğer bir değerlendirme örneği, binalar için getirilen “enerji verimliliği” konusudur. 05.12.2008 
tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni binalar için “enerji kimlik 
belgesi” (EKB) zorunluluğu getirilmişti. Enerji ihtiyaç ve tüketimlerinin sınıflandırılması yapılacaktı. Hatta 
EKB, yapı kullanma izin belgesi formuna da dahil edildi. Binanın kullanımındaki enerji performansının 
bu bilgilere göre değerlendirilmesi veya önlemlerin alınması isteniyordu. Söz konusu uygulamanın çok 
gerekli ve yararlı olduğu tartışmasızdır. Ancak çeşitli eleştiriler üzerine 16 ay sonra, 2010 yılında, 
Yönetmelik’te pek çok madde değiştirildi ve iptal edildi. Ardından, yerel yönetimlerde, bu belgenin 
hazırlanması ve onaylanmasındaki sorunlar nedeniyle ruhsat aşamasında gecikmeler yaşanması, mevcut 
binalara ilişkin belge uygulamasının doğurduğu sorunlar, mühendislik hesaplarına ilişkin tartışmalar 
ve geliştirilen yazılım programlarına ilişkin farklı değerlendirmeler nedeniyle, kimlik zorunluluğu (alım, 
satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı) 2020 yılına 
kadar uzatıldı.  Böylesine önemli bir yönetmelik kapsamında yaşanan tartışmalar, değişiklikler ve süre 
uzatımları düşündürücüdür.

Yeşil mahalle sürecinde de aynı süreçler yaşanabilir. Zaten 23.12.2017 tarihli  “Binalar İle Yerleşmeler 
İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” de bu sürecin önemli bir örneğidir.

“Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” (2017) ile doğal kaynakları ve enerjiyi verimli 
kullanarak çevresel etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. İsteğe bağlı olarak temin edilecek olan bu sertifika sistemi “kentsel 
yaşam kalitesi” için önemsenmesi gereken bir sürecin başlangıcıdır. Yönetmelik, ilk defa 2014 yılında, 
“Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine  Dair Yönetmelik”  ismi 
ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin belirlediği bir “temel değerlendirme kılavuzu”nun hazırlanması 
işi 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne verilmiş ve kılavuz hazırlama çalışması 04.12.2017 
tarihinde tamamlanmıştı [15].

Ancak 2014 tarihli yönetmelik iptal edilerek 2017 yılında (23.12.2017) yeni bir yönetmelik çıkarılmıştır. 
Kısa ifadesi ile, 2014 yılı olan yürürlük tarihi 2017 yılına ötelenmiştir.  “Binalar İle Yerleşmeler İçin 
Yeşil Sertifika Yönetmeliği” adı altında yürürlüğe giren yeni hükümler, eski hükümlere göre, işlemlerin 
ve çalışma süreçlerinde yer alan kriterlerin azaltılmasını esas almıştır. 2017 yılı yönetmeliğinde yeşil 
yerleşmelerin belgelendirmesi için zorunlu ölçütlerini, performans göstergelerini ve bunların ağırlık 
yüzdelerini kapsayan değerlendirme kılavuzuna ilişkin usul ve esasların, Bakanlıkça belirleneceği 
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belirtilmiştir.  “Sürdürülebilir yerleşme” ifadesi, yerini  “yeşil yerleşme” ifadesine bırakmıştır. Her iki 
kavram aynı kapıya çıkıyormuş gibi gözükse de, ifade değişikliğinin sebebi bilinmemektedir. Yönetmeliğin 
hükümleri çeşitli yönlerden tartışılabilir; ancak en önemli basamak, bir “değerlendirme kılavuzu”nun 
hazırlanmasıdır. Her iki yönetmelikte de temel kılavuzun Bakanlıkça yayımlanacağı belirtilmiş olmasına 
rağmen henüz bir kamuoyu duyurusu yapılmış değildir. 

Olumlu bir gelişme olarak belirtilmesi gerekir ki, “yaşam döngüsü” yaklaşımı bu yönetmelikte yer almış 
bulunmaktadır. Yapılı çevrenin değerlendirilmesinde ülkelerce kullanılan metodolojilerin çoğunlukla 
benimsediği “yaşam döngüsü analizi” ve “yaşam döngüsü değerlendirmesi” konuları da, yeşil mahalle 
için önemli mevzuat dayanağını sağlamaktadır.

Diğer önemli bir mevzuat konusu da, “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği” (SÇD) ile ilgili 
gecikme ve istisnalaştırma hususudur. Çevre Kanunu’na 2011 yılında ilave  edilen SÇD’nin tanımında, 
plan ve programlar için çevresel değerlerin entegre edilmesi ve katılımcı bir süreç ile rapor hazırlanması 
hususları belirlenmiş idi. Fiziksel planlama için çok yararlı olacağını konuşuluyordu. Ancak uygulama 
yönetmeliği ise, tam 11 yıl sonra (08.04.2017) yayınlandı. Ayrıca, ilk taslağından farklı olarak, “imar  
planları” da yönetmelik uygulamasından çıkarıldı. Gündemlerde ağırlıklı yer alan kentsel dönüşüm 
projeleri ve ilgili imar planlarının “yaşanabilirlik” niteliğine katkı verecek olan bu Yönetmeliğin, istisnalar 
ile etkinliğinin azaltılması uygun olmamıştır.

Burada, konumuzla da ilgili olarak belirtmek gerekir ki, “SÇD Yönetmeliği” hiç şüphesiz “yeşil mahalle” 
oluşumu için ilk take-off mevzuatı da olabilirdi. Çünkü söz konusu yönetmelikte, “çevre” kavramına 
getirilen tanım nedeniyle,  dolaylı olarak, sadece fiziki değil, ayrıca “ekonomik etki” ve “sosyal etki” 
değerlendirmelerinin de yapılması hüküm altına alınmıştır. İmar planlarının dışlanması, yeşil mahalle için 
bir olumsuzluktur.

iii. Zabıta Yönetmelikleri: İlave etmek gerekir ki, “zabıta” görevleri ve işlemleri de “yeşil mahalle”ye 
çok katkı sağlayacak hükümler içermektedir. Genellikle çarşı/pazar denetimi ve işportacı takibi 
yapmak olarak benimsediğimiz “zabıta görevleri”, “yeşil mahalle”in oluşumunda çok etkin olabilecek 
yazılı kuralları barındırmaktadır. Detaylandırılıp ve etkin hale getirildiğinde, zabıta kurumu, bir “yeşil 
mahallenin” uygulamaya geçmesinde, izleme ve gözetim görevini yapacak nitelikli ve işlevsel bir kurum 
olabilir.

Çünkü, zabıta işleri tamamen yerel bir örgütlenmedir. Getirilmiş olan çerçeve, yönetmeliğe (Belediye 
Zabıta Yönetmeliği; 11.04.2007) göre her belediyenin kendi (yerel) zabıta yönetmeliğini hazırlaması 
gerekmektedir. “Zabıta”nın kentsel yaşama katkı sağlayacak görevleri arasında:

• Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri: Beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve 
sağlığını sağlayıp korumak amacıyla, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek; 
şehir içme suyu; tüketicinin korunması izin alınmaksızın yapılan işleri (bina, faaliyet ve üretim) 
tespit etmek; yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde tedbirler almak; işyeri açma ruhsatları; 
Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek;

• İmar ile ilgili görevleri: İzinsiz yapılaşma ve yıkım için tedbir almak;
• Sağlık ile ilgili görevleri: Sağlık personeline yardımcı olmak; gıda, gürültü ve kirlenme denetimi 

yapmak;
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• Trafikle ilgili görevleri: Fen elemanları ile birlikte çalışmak; taşıma araçlarını ve güzergahları 
denetlemek; araç park yerlerini denetlemek; altyapı çalışmalarında önlem almak; terminallerde 
fiyat ve tarife denetimi yapmak;

• Yardım görevleri: Yabancılara yardım; sivil savunma hizmetleri; dezavantajlı gruplara yardım;

bulunmaktadır.

Yukarıda özetlenen görevleri daha etkin olarak yerine getirebilmek için, belediyeler, imar, çevre, sağlık, 
trafik ve turizm gibi tematik birimler kurabilirler.  Örneğin, Ordu Altınordu Belediyesi ve Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi’nde “çevre zabıtası” ve Afyon Bolvadin Belediyesi’nde “imar zabıtası”  birimleri;  
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ise “çevre ve imar zabıtası” birimi bulunmaktadır. Böylesine bir 
örgütlenme modeli, “yeşil mahalle” için herhalde gözden kaçırılmamalıdır.

iv. Performans Yönetmelikleri: Yönetmeliklerin çokluğu ve çeşitliliği, kentsel yaşam kalitesi hususunda 
etkin ve verimli  oldukları anlamına gelmemelidir. Ancak son yıllarda, çevre bağlantılı konularda, atık 
yönetimi, çevre denetimi,  çevresel gürültü,  erişilebilirlik,  doğal ve tarihi koruma, aydınlatma,  hava 
kalitesi,  bisiklet yolları,  sürdürülebilir yeşil bina, sürdürülebilir yerleşme ve enerji verimliliği gibi 
konuların yönetmeliklerimizde ele alınması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.

Dikkat çeken bir yönetmelik;  Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği (2013) ile yapı, açık alan 
ve toplu taşım araçları için “erişilebilirlik belgesi” düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda 
“Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi” (UEİS) adı altında yeni bir düzenlemenin yapılacağı ifade edilerek, 
erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının takip edilmesi için kamu kurumlarına ait mekânlarda “izleme 
sorumlular” belirlenecektir. Eğer etkin olarak uygulamaya girebilirse, söz konusu yönetmeliğin kentsel 
yaşam kalitesine olumlu etkilerinin olacağı açıktır.

Bu doğrultuda, uygulama etkinliğinin arttırılmasına destek verecek (yönetmeliklerde yer alan) amaçlara 
ve aktivitelere, özellikle performans hedeflerine dikkat çekmek  gerekir. Yeni bir analiz ve yeni bir 
değerlendirme olarak, yönetmeliklerdeki kentsel mekân ve kentsel işlevlerle ilgili önemli hükümleri 
belirleyebiliyoruz. Kentsel öğeler, performatif sonuçlar için gereken faaliyetler ve göstergelerin yer aldığı, 
açıkça “performans standardı” olarak ifade edebileceğimiz kurgunun, yönetmelikler topluluğu içinde yer 
aldığını göstermek amacıyla Tablo 3 hazırlanmıştır.

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 
Hk. Yönetmelik

Isınmadan Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Kent Konseyi Yönetmeliği

2918

2872, 644KHK, 
4990, 5836

2872, 4856

5393

18.07.97

17.05.04

13.01.05

08.10.06

Trafik akımı programı (Bld trafik birimi)

İl / ilçe trafik komisyonları kararları

İzleme planı (işletmelerin faaliyetlerin)

Sera gazı emisyon raporu (Bakanlık)

İl ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi 
(Bakanlık)

Kentin yaşam kalitesini geliştiren 
programlar

Yönetmelik Adı İlgili Kanun Plan, Program, Sistem,Tasarım veya Rapor Resmi Gazete

Tablo 3: Yeşil (sürdürülebilir) mahalle için performans yönetmelikleri.
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Elektrik Şebeke Yönetmeliği

Binalar ile Yerleşmeler için 
Yeşil Sertifika Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği

Şehir İçi Yollarda Bisiklet 
Yolları, Bisiklet İstasyonları ve 
Bisiklet Park Yerleri Tasarımına 
ve Yapımına Dair Yönetmelik

Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli 
Çevre Kurumlarının Çalışma Usul 
ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin 
Artırılmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hk. Yönetmelik

Hava Kalitesi Değerlendirme ve 
Yönetimi Yönetmeliği 

Koku Oluşturan Emisyonların 
Kontrolü Hk. Yönetmelik

Erişilebilirlik İzleme ve 
Denetleme Yönetmeliği

Stratejik Çevresel 
Değerlendirme Yönetmeliği

İçme ve Kullanma Suyu

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma 
Sistemleri Hk. Yönetmelik

Kentsel Atıksu Arıtımı 
Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Genel Aydınlatma Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Çevre Etiketi Yönetmeliği

644KHK

2872, 4856

644KHK

2872, 644KHK

5627

2872, 4856

2872, 644KHK

5378

2872, 644KHK

644KHK

644KHK

2872, 4856

2872, 4856

6446

2872, 644KHK

2872

28.05.14

23.11.17

04.06.10

03.11.15

03.08.13

09.06.08

06.06.08

19.07.13

20.07.13

08.04.17

12.10.17

06.01.17

08.10.08

21.11.08

27.07.13

02.04.15

19.10.18

İletim sistemi mastır planı ve imar planı

İletim sistemi performansı

Değerlendirme Kılavuzu

Yeşil Yerleşme Sertifikası 

Gürültü Haritaları: Akustik rapor

Çevresel gürültü değerlendirme raporu

Tasarım standartları

Bisikletlilerin ulaşım sistemine entegresi

İl düzeyinde uygulama programları

Kentsel ulaşım ana planı

Sürdürülebilir kentsel ulaşım planı

Otopark alanları

Temiz hava planı (Bölgelerin tespiti ve 
sınıflandırılması)

Koku emisyon ölçüm raporu

Erişilebilirlik standartları ve 
erişilebilirlik izleme sistemi

Stratejik Çevresel Değerlendirme 
Raporu (planlar ve programlar için)

İçme suyu sistemi (teknik altyapı planı 
ile kent planı ilişkisinin kurulması)

Teknik altyapı sistemi (Kent planı ile 
teknik altyapı planı ilişkisi), Performans 
testleri

Alıcı ortamın kullanım planı

Çevre denetimi planı

Genel aydınlatma tasarımı (yollar ve park)

Atık Yönetim Planı

Ürün ve hizmetele çevre etiketi

Yönetmelik Adı İlgili Kanun Plan, Program, Sistem,Tasarım veya Rapor Resmi Gazete

Tablo 3: Yeşil (sürdürülebilir) mahalle için performans yönetmelikleri (devam).
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5. MEVZUATI ELE ALMA

Hukuk düzeni, toplumu düzenleyen ve kamu gücü ile desteklenen kurallar bütünü içinde barış, güven, 
eşitlik ve özgürlük sağladığına göre, hukuk ortamının “yaşanabilir ve sürdürülebilir bir mahalle”  için 
destek vermemesi düşünülemez. Mevzuatımız içinde “yeşil mahalle” olgusunu engelleyen bir hukuk 
normu veya yaptırımı da bulunmamaktadır. 

Çevre, imar, enerji, koruma, engelliler, trafik ve yerel yönetim ile ilgili kanunlar, yeşil mahalle için genel 
mevzuatı teşkil etmektedir ve kentsel yaşam kalitesi bağlamında önemli kavramlara ve hükümlere yer 
verildiğini söyleyebiliriz. İki soru kapsamında hareket edilmesi önemlidir:

• Mevcut kanunların, yönetmelikler ile etkinliği nasıl arttırılabilir ?
• Kanun düzeyinde yeni bir hazırlığa gerek var mıdır? 

İkinci soruyu hemen cevaplayalım. Koordinasyon eksikliği ve sektörel yaklaşım farklılıkları nedeniyle 
hemen bir kanun önerisinin etkin olacağı şüphelidir. Ayrıca kent, çevre, planlama, imar vs gibi mekânsal 
konularla ilgili kanunlarımız, kanunların gerekçelerinde yazan “güzel” amaçlarına hiçbir zaman 
ulaşamamıştır. Montesquieu’nun dediği gibi, kanunların “iyi” veya kötü” olmaları, kabul edilen ilkelere 
bağlıdır. Buradan hareketle, bu yazıda kanun düzeyi önerilere yer verilmemiştir. Mevcut kanunların 
etkinliğini arttırma ve uygulama süreçlerini verimli hale getirilebilmek (birinci soru) bir “yönetim hüneri” 
olarak düşünülmelidir. Bu amaçla, birinci sorunun cevaplandırılması çok daha önemlidir.

Mevzuat girişimi, yeşil mahalleye destek verecek yönetmeliklerin bütünleşik olarak ele alınarak yeşil 
mahalle için uygulama performanslarının arttırılması çerçevesinde yapılmalıdır. Sürdürülebilirlik için 
kullanılacak “değerlendirme araçları” ve “sertifikasyon işlemleri” bu çerçeve dahilinde yürütülmelidir.

Mevcut yönetmeliklerin  etkinliklerinin arttırılabilmesi için kabul edilebilecek temel ilke, “işlemsel 
yaklaşım” ile “performatif yaklaşım” arasındaki ilişkinin ve dengenin sağlanabilmesidir.  Bu bağlamda 
yürürlükteki kanunlardan ve yönetmeliklerden verim alabilmek için, 3 hazırlık yapılması önerilebilir.

İlk hazırlık, sürdürülebilirlik hukukunun verimliliğinin arttırılmasına ilişkindir. Bulgular (verimsizlik, 
tanımsızlık, ilişkisizlik ve süreçsizlik) bu hazırlık aşamasında ortaya çıkacaktır. Bugüne kadar uygulaması 
ve açıklaması yapılmamış pek çok kanun hükmü [16] bulunmakta olup, bu aşamada, sürdürülebilirlik ve 
yeşil mahalle için temel çıkış kriterleri oluşturulacaktır.

Bilindiği gibi, “sürdürülebilirlik” kavramı (en az 70 yönetmelikte) yoğun olarak yer almaktadır. İlk 
hüküm 1989 yılında, “sürdürülebilir kalkınma” ifadesine yer verilerek, 689 sayılı Çevre Müsteşarlığı’nın 
kuruluşunu sağlayan  KHK ile getirilmiştir. 2006 yılında Çevre Kanunu’nda değişiklik ile “sürdürülebilir 
çevre” kavramının tanımı yapılmıştır. Bütün bu yoğun kullanımlara ve gelişmelere karşın, uygulama ve 
verimlilik yönünden, “sürdürülebilirlik” konusu etkinliğe kavuşamamıştır.

Sürdürülebilirlik konusunun aksiyonel aşamaya geçmesi için gerekli kriterler, İmar Kanunu’na 2013 
yılında eklenen 8/f maddesinde yer almaktadır. Madde, uygulama kararlarının;

• Yörenin koşulları,
• Bölgenin genel özellikleri,
• Erişilebilirlik,
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• Sürdürülebilirlik,

• Çevreye etki,

kriterlerine göre oluşturulmasını ifade eder. Çok önemli hukuksal bir kazanım sunan madde, Bakanlığın 
da bu doğrultuda esasları belirlemesini hükme bağlamıştır. Bu ise sürdürülebilir kent oluşumu için 
yapılabilecek çok önemli kanuni bir katkıdır.

Açıklığa kavuşmamış kanun hükümleri ise azımsanamayacak düzeydedir [16]. Bu duruma kanunlardaki 
ifadeleriyle: “sakınım planı”, “risk yönetimi”, “imar hakkı aktarımı”, “katılım”,  “mahalli hususiyet”, 
“koruma ve kullanma esasları”, “şehirlerin özelliklerini gözeten planlama” vs. gibi örnekler verilebilir. 
Çok doğaldır ki getirilen bu “güzel” kavramların uygulamalarda etkin olabilmeleri için ikincil mevzuat 
içinde tanımlarının ve açıklamalarının yapılması ve ilkelerin tespit edilmesi gerekmektedir. “Hukuki 
belirlilik” ilkesi, “yeşil mahalle” oluşumu için önemli bir destek  olacaktır. 

İkinci hazırlık aşaması, “Performans Yönetmelikleri” için işbirliğinin temin edilmesidir. Performans 
yönetmelikleri olarak ön bölümlerde yer alan (21 adet yönetmelik) yönetmelikler topluluğu, “sürdürülebilir 
çevre” ve giderek  “yeşil mahalle” için vazgeçilmez girdileri sağlayacak hükümleri içermektedir. Farklı 
temaları ve farklı sektörleri esas aldıkları için, bir dağınıklık içindedirler. Önemli olan husus, söz konusu 
yönetmeliklerin, bütünleşik olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin esasların belirlenmesidir. Merkezi 
Yönetimce hazırlanmış olan bu yönetmeliklerin çoğunlukla etkin olarak uygulamaları bulunmamaktadır. 
Ayrıca, bilgi bütünleştirme ve kurumlar arası işbirliği konuları da benzer şekilde açıklığa kavuşmamıştır. 

Sektörel veya tematik bazda üretilip, sadece ilgili kurumun izleme programında yer alsa da, konumuz 
itibariyle bu “yönetmelikler topluluğu”nun yeşil mahalle ilkeleri bağlamında birlikte ve etkileşimli olarak 
ele alınması hususu, çok stratejik bir yaklaşım oluşturmaktadır. Özellikle, yeşil mahalle “parametrelerinin” 
detaylandırılması, “yerel kimliklerin” ve “yerel göstergelerin” tespit edilmesi için önemli dayanak 
hükümlerini barındırmaktadırlar. Parametreler için, bir önceki (4. kısım, iv. bölüm) bölümde yer alan 
Tablo 3’de:

• İl ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi (Bakanlık),
• Kentin yaşam kalitesini geliştiren programlar,
• Atıksu alıcı ortam kullanım planı,
• Temiz hava planı (Bölgelerin tespiti ve sınıflandırılması),
• Sürdürülebilir kentsel ulaşım planı,
• Çevre denetimi planı,
• Gürültü haritaları,
• Akustik rapor,
• Çevresel gürültü değerlendirme raporu,
• Koku emisyon ölçüm raporu,
• Erişilebilirlik standartları ve erişilebilirlik izleme sistemi,
• Genel aydınlatma tasarımı (Yollar ve parklar),
• İl düzeyinde uygulama programları,
• Elektrik iletim sistemi mastır planı ve imar planı ilişkisi,
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• İletim sistemi performansı,
• Atık yönetim planı,
• Tasarım standartları,
• Bisikletlilerin ulaşım sistemine entegrasyonu,
• Teknik altyapı sistemi (Kent planı ile teknik altyapı planı ilişkisi), 
• Performans testleri,

• Stratejik çevresel değerlendirme raporu (planlar ve programlar için)

şekliyle sıralanan plan, program ve raporlar bağlamında çok faktörlü bir çerçeve oluşturulmaktadır. 

Faktör analiz yöntemindeki gibi, faktörleri gruplandırmaya çalışırsak:

• Kirlilik (hava kirliliği, koku, gürültü, kirlilik derecelendirmesi),
• Atıklar (atıklar ve altyapı),
• Erişim (ulaşım ve erişilebilirlik),
• Çevre (çevre denetimi, stratejik çevresel değerlendirme),
• Enerji (elektrik, enerji verimliliği),
• Kentsel yaşam (kentsel yaşam kalitesi),
• Standartlar,
• Tasarım,
• Programlar

şeklinde 9 faktörlü bir indirgeme yapılabilmektedir. Hatta faktör sayısını 4’e indirmekte mümkündür. Bu 
faktörler sıradüzen bağlantısı ile şu şekilde ifade edilebilir (Sadece yukarıda yer verilen yönetmeliklerin 
ifade ettiği hazırlıklar ele alınmıştır).

• Tasarım (planlar, standartlar ve raporlar)
• Kentsel yaşam (çevre, enerji ve erişim)
• Olumsuz sonuçlar (kirlilik ve atıklar)
• Tedbirler (kalite geliştirme programı, uygulama programı)

Şekil 3’de algoritma, performans yönetmeliklerinin bütünleşik olarak kullanımında, ilişkisel ve işlemsel 
sıralamayı göstermektedir. Bu ilişkisel yöntem ile, ilgili yönetimin gerekli tedbirlerini alma, olumsuzlukları 
giderme ve yeniden tasarım yapma aşamaları ile değerlendirme ve sertifikalandırma süreçleri için bir 
mevzuat desteği oluşturma işi önemsenmelidir. 

Şekil 3: Algoritma, performans 
yönetmeliklerinin bütünleşik olarak 
kullanımında, ilişkisel ve işlemsel sıralama.
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Üçüncü hazırlık hususu bir “çerçeve yönetmelik” konusudur. Yukarıdaki değerlendirmelerden sonra, 
“yeşil mahalle” için bir çerçeve yönetmeliğin hazırlanması hususu ağırlık kazanmaktadır. Mevcut 2017 
tarihli Yeşil Sertifika Yönetmeliği’nin detaylandırılıp, geliştirilmesi de düşünülebilir. Ancak öncelikle, 
bir mevzuat altlığı oluşturmak için, yönetmelikler topluluğunun bir çerçeve içinde konsolide edilmesi 
gerekmektedir. Şekil 3’de ki algoritma düzeni içinde, eşgüdüm ve öncelikleri sağlama amacıyla, bir 
“Çerçeve Yönetmelik” hazırlığı kapsayıcılık bağlamında en etkin yoldur. Söz konusu hazırlık çeşitli 
yönetmeliklerin birbirinden kopuk olmaları, eksikliklerin ve karmaşanın devam ettiği bir ortamda, teknik, 
idari, mali, hukuki vs. birçok faktörün ele alındığı bütüncül bir yönetmelik oluşturulmasına yöneliktir.

Her ne kadar “yeşil mahalle” ifadesi popülerlik kazanmış olsa da, temel çıkış noktası “sürdürülebilir 
çevre” politikası olmaktadır. Bu durumda, yeni hazırlığın başlığı “Sürdürülebilir Yapılı Çevrenin 
Değerlendirilmesi için Çerçeve Yönetmelik” şekliyle ifade edilebilir. Yönetmeliklerin işbirliğini esas alan 
bir bütünlük içinde:

• Yaptırımcılık ve yönlendiricilik (rehberlik) ikilemine açıklama getiren,
• Belediyelerde kapasite arttırılmasının esaslarını açıklayan,
• Yerel özelliklere dikkat çeken,
• Katılımın (bir program içinde) planlanmasını öneren,
• Sektörler arası politika entegrasyonu için öneri getiren,
• Yapılı çevrenin aktörleri ile (kamu ve özel) ilgili sorumlukları hatırlatan,
• Yapılı çevrede gönüllülük konusuna dikkat çeken,
• Gösterge oluşturma ve izleme programı detaylarını belirleyen,
• Denetim (oto-kontrol) tekniklerini açıklayan,

• Yerel yönetimler için teşviklere yer veren,

şekliyle bir içerik hazırlanmasıdır.

Bir çerçeve yönetmeliğe referansla iş yapılması, özellikle belediyeler açısından, konuların dağılmasını 
ve zaman kayıplarının önlenmesi bağlamında gerekli bir girişimdir. Çeşitli proje hazırlıklarında, 
belediyelerimiz ve aynı zamanda diğer ilgililer için öncelikli başvuru dokümanı olabilir. Aynı zamanda  
“yeşil mahalle” (sürdürülebilir çevre, yeşil kent vs gibi diğer konular)  konusu da bir bütünlük içinde 
ele alınmış olmaktadır. Yeşil mahallenin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması da bu süreç içine 
yerleştirilmelidir.

Çerçeve Yönetmeliğin diğer önemli bir görevi de belediyeler için bir “Değerlendirme ve Sertifikasyon 
Rehberi”nin oluşturulmasıdır. “Yeşil Mahalle Rehberi” de denilebilir. Bu rehber doküman, “Tasarım + 
Uygulama + Değerlendirme ve Geri Besleme” sürecini benimsemelidir.

Rehberin çıkış noktası bir “yumuşak kanun” hazırlama işidir. Uluslararası hukuk ortamında geliştirilen ve 
Avrupa Birliği hukukunda da ağırlıklı olarak yer bulan “yumuşak kanun” ifadesi, olağan (sert, yaptırımcı) 
kanunların yanında, uygulama politikalarına destek veren dokümanlar için kullanılmaktadır.  Yumuşak 
kanun (esnek kanun) yaklaşımı, yönetimlerin uygulamalarında giderek rağbet kazanmaktadır.  Bağlayıcı 
olmayan dokümanlar olarak ilkeler, standartlar, göstergeler, rehberler, etik kurallar, idari reform 
paketleri, tavsiye kararları ve tedbirler gibi çok çeşitli örnekleri vardır.  
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Hatta bu yumuşak kanun hükümleri, belirli bir uygulama sonucunda sert kanuna da dönüştürülebilmektedir. 
İnsan hakları deklarasyonları ilk yayınladıkları durumlarıyla yumuşak kanun kapsamı içine girmektedir. 
Merry, insan hakları için, yumuşak kanun kurallarının “sertleştirilerek”, ülke kanunlarına aktarıldığını 
belirtir [17]. Salet ve Vries ise, sürdürülebilirlik bağlamında, planlama ve kanunlar arasındaki 
“tansiyon”dan bahsederek, merkezi yasal düzenlemelerin ve yerel uygulamaların sertlik ve yumuşaklık 
arasında gezindiğini belirtir [18]. Cartaxo ve arkadaşları, sürdürülebilir kentlerde en inovatif yaklaşım 
olarak, esnek (yumuşak), uyarlanabilir, katılımcı hukuksal araçların olduğunu vurgular [19].

Belirlenen  bu yaklaşımla oluşturulacak “Yeşil Mahalle Rehberi”nin içinde:

• Mekânı (veya çevreyi) değerlendirme modelleri,
• Zorunlu veya isteğe bağlı sertifikasyon,
• Mekânsal ve bölgesel sınıflamalar,
• İşlevsel ayrımlara göre, tematik sertifikasyon çeşitleri ve sınıfları,
• Büyük projeler için özel kriterler,
• Minimum maliyetler ile sınırlama,
• Sertifikasyonu özendirecek teşvikler,
• Kamuoyu oluşturma,
• Gönüllülük esasları

gibi alt başlıklar yer alacaktır.

“Sürdürülebilir çevre” ilkeleri doğrultusunda bir değerlendirme modeli veya model alternatifleri 
önerilmelidir. Değerlendirme için genel bir model, belediyelerdeki kapasite farklılığı nedeniyle, 
uygulanabilirlik kazanmayabilir. Bu nedenle model alternatifleri denenmelidir. Örneğin, mevcut yerleşme 
ve yeni yerleşme için farklılık getirilebilir. Coğrafi farklılıklar, maliyet farklılıkları, mekânsal farklılıklar vs.

Değerlendirmede, mekânın (yer) ölçeği önem taşımaktadır. 2017 tarihli Yönetmelik’te, “yerleşme” 
kavramına  “en az bir imar adası ölçeği” açıklaması getirilmiştir. Ancak planlama kurumunca kabul 
edilmiş olan “komşuluk birimi” yaklaşımı göz ardı edilmemelidir. Yeşil mahallenin, bir idari sınıra değil, 
bir işlevsel sınıra ihtiyacı vardır. İmar adası yaklaşımı yeterli olmayabilir. Hatta, dünya örneklerinden bir 
bütünleme yaptığımızda, ortaya çıkan model,  değerlendirmelerin bir kademelenme oluşturduğudur: 

i. Binanın değerlendirilmesi
ii. Mahallenin değerlendirmesi
iii. Kentin değerlendirilmesi

şekliyle bir  “kademeli değerlendirme” süreci oluşturulabilir.

Yeşil Mahalle Rehberi’nin içinde yer alacak değerlendirme süreci sonunda, amaçlara ne ölçüde 
ulaşılabildiği ile ilgili bulguların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Kurallar ile uygulama arasındaki 
ilişkinin belirlenebilmesi ve “kanıta dayalı” bir sonuç elde edilmesidir. Buradaki bağlantı değerlendirmenin 
“önce” ve/veya sonra yapılmasına bağlı olduğudur. Örneğin pek çok yöntem metodu (başta ÇED olmak 
üzere) proje öncesi yapılan  değerlendirmelere dayanır. Uygulama sonrası değerlendirme yapılarak 
performans açıklarını yakalamak ise çok önemli bir yönetim aracı olmaktadır. “Önce-Sonra-Kontrol-Etki 
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Analizi” (Before-After-Control-Impact Analysis - BACI) olarak ifade edilen, hatta bir analiz tasarımı olarak 
da açıklanan değerlendirme modeli [20], aslında bir süreç denetim/değerlendirme niteliği taşımaktadır.

Değerlendirme sürecinde kullanılacak olan “gösterge” geliştirme işleri de rehber dahilinde yer bulmalıdır. 
Yapılı çevre için pek çok kentsel göstergeler geliştirilmiş olup; “kentsel yaşam kalitesi”, “kentsel 
sürdürülebilirlik” ve “kentsel yaşanabilirlik” gibi ölçme kavramları da gündeme girmiştir.

Değerlendirmelere ve göstergelere önemli destek veren dokümanlar özellikle uluslararası geliştirilmiş olan 
standartlardır. Toplumsal yaşamda yer alan üretim ve faaliyet biçimlerinin standartlara dayandırılması 
da hukuki ortam içinde kabul edilmiştir. Üretilen standartların kullanımı gönüllülük esasına dayanır. 
Ülkemiz’deki süreç de aynı şekildedir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından üretilen standartlar 
ihtiyari olup, ilgili kurumun programına göre mecburi kılınabilmesi için Resmî Gazete’de yayımlanması 
gerekir [21].

Çevre, engelliler, enerji, sağlık, sürdürülebilirlik vs gibi temel konuları ele alan standartlar gün geçtikçe 
kentsel yaşamın kalitesini arttırmayı hedefleyen bir üretim içindedir. Ancak, karışık bir durum ortamı 
vardır.  Hizmet, ürün ve sistem konularında standardizasyon işlerini yürüten ISO (Uluslararası  Standartlar 
Teşkilatı), “çevre” anahtar kavramı başlığı altında önemli derecede ürün geliştirmesi yapmış olup, 
ardından bu çalışmalara “yönetim” ve “sosyal sorumluluk” bağlamları da ilave ederek “çevre yönetimi” 
ile ilgili standartlar üretmiştir. Bazılarının Türkçe çevirisi de bulunan 9000, 14000 17000, 26000 ve 
37000 serileri (ISO Kaynakları) özellikle “çevrenin değerlendirilmesi” önemli başvuru kaynaklarıdır. 
Mevzuatımıza eklenecek bazı önemli hükümleri içermesi nedeniyle, 37120 nolu standart örnek olarak 
ele alınabilir.

Sürdürülebilirlik ve teknoloji esaslı, 2014 yılında duyurusu yapılan ISO 37120 Standardı,  “kentlerin 
akıllılığı (smartness) ve dirençliliği (resilience) üzerinden yürütülmektedir. TSE tarafından duyurulduğu 
şekliyle, orijinal adı “Toplumların Sürdürülebilir Kalkınması - Yaşam Kalitesi ve Şehir Hizmetleri için 
Göstergeler” (Sustainable Development of Communities – Indicators For City Services and Quality 
of Life) olan bu standart, mühendislik ve yerel yönetim platformlarında “akıllı kent standardı” olarak 
isimlendirilmiştir. Söz konusu standardın oluşturulmasında elektrik mühendisliği etkin olmuştur. 
Plancıların, mimarların ve sosyologların da bu konuya etkin olarak dahil olmaları önem taşımaktadır.

Bu doküman ile geliştirilmiş olan göstergeler, 17 başlık altında (100 alt gösterge) toplanmıştır. Ana 
başlıklar şöyledir: 

• Ekonomi, 
• Eğitim, 
• Enerji, 
• Çevre, 
• Finans, 
• Yangın ve Afet, 
• Yönetişim, 
• Sağlık, 
• Rekreasyon, 
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• Güvenlik, 
• Konut, 
• Katı Atık, 
• Telekomünikasyon ve İnovasyon, 
• Ulaşım, 
• Kentsel Planlama, 
• Atıksu,
• Su olarak 17 başlık bulunmaktadır [22].

Ülkemiz’de de ISO’nun pek çok standardı tercüme veya uyarlama yapılmak suretiyle kamu yönetimi 
ortamına aktarılmış olup, zorunluluk veya gönüllülük esası üzerinden uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca, Ülkemiz’de TSE tarafından üretilen ve kentsel yaşam kalitesi için kullanılabilen çeşitli ürün ve 
faaliyet standartları bulunmakta olup son yıllarda en önemli ve dikkat çeken konu, engelliler ile ilgili 
üretilmiş olan erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik standartlarıdır.

6. SONUÇ

Unutulmaması gereken bir husus, burada getirilmiş olan mevzuat altlığının  ve yeşil mahalle oluşumunun, 
kurumsal yapılanma gerektirdiğidir.

Sorunların temelinde politika ve yönetim girdileri bulunmaktadır. “Siyasi taahhüt” çok önemlidir. 
Özellikle çevre hukukundaki  uygulama açığını (uygulama boşluğunu) değerlendiren iki yazarın 
belirledikleri öneriler şunlardır. Rose, kamu ve özel yönetimlerdeki kurumsal ve sektörel hedeflerin 
çatışması nedeniyle, çevre sorunlarının “birleşik yönetim” yaklaşımı ile “akıllı mevzuat” başlığı altında 
ele alınmasını öneriyor [23]. Akıllı mevzuat yaklaşımı, Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) içinde sahiplenilmiş olup, “network esaslı beraber yönetim” açıklamasına dayanmaktadır. 
Faber ise, yine benzer gerekçelerle, çevre konularında “politik kutuplaşma” yaşandığını belirtirken,  
çözüm olarak uygulamadaki bulgulardan destek alan ve işbirliği içinde geliştirilen “uyarlamalı yönetim” 
(adaptive management) modelini önermektedir[24]. Sorun, sonuçlardan dersler çıkarılmamasıdır.

Ancak, bu önerilerin yanında, Ülkemiz’deki “muhtarlık” kurumunun da yeniden yapılandırılmasını 
önermemiz gerekmektedir. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, mahalle ile ilgili formel/enformel pek çok 
görevi bulunan bir muhtarın, idari olarak mahallesini “temsil etme” yetkisi bulunmamaktadır. Yönetişim 
bakımından “yeşil mahalle” mekânı, ister muhtarlık sınırları kadar büyük, isterse (işlevsel olarak) daha 
küçük olsun, bir muhtarın arttırılmış yetkilerine her zaman gereksinim duyacaktır. Yıllardır yerel yönetim 
denilince, her zaman belediyelerin (bazen il özel idarelerinin) ele alındığı mevzuat çalışmaları yapılmış, 
“mahalle yönetimi” ise ihmal edilmiştir. Sadece yeşil mahalle için değil, Ülkemiz’deki  yerel yönetim 
unsurlarının gelişmesine katkı verecek “mahalle muhtarlığı” müessesesinin özellikle kuvvetlendirilmeye 
ihtiyacı vardır.

Mevzuat altlığı ve kurumsal yapılandırmalar için esnek (yönlendirici, rehber, bağlayıcı olmayan) kurallar 
önerirken, aktörlerin sorumluluklarının da yaptırımcı (iş üretme zorunluluğunu getiren ve görev ihmalini 
kabul etmeyen) kurallara bağlaması da unutulmamalıdır. 
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• Mimar Sinan Üniversitesinin (proje koordinatörü: Prof. Dr. Güzin KONUK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
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• Kalkınma Bakanlığının On Birinci Kalkınma Planı, “Kentsel Yaşam Kalitesi”(Ocak 2018) Özel İhtisas 
Komisyonu Raporuna, komisyon üyesi olarak yaptığım katkılardan;

yararlanılmıştır. 
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Fotoğraf: Sokak tasarım detayları.



113

KENTSEL TASARIM ve AKILLI KODLAR

Güzin Konuk

1. GİRİŞ

21. yüzyılda, kentlerin amacı, farklılaşan karakter ya da imajı sürdürülebilir kılarken aidiyet duygusu 
taşıyan toplumları var etmek, mekânları yaratmaktan öte mekânlara yaşam kalitesini getirmek ve 
insanları da o yeni mekânlara çekmek olmuştur.

Kentsel mekânların tasarımı kentsel planlamanın sosyal ve ekonomik  geleceği için çok önemli etkiler 
ortaya koymaktadır. İyi bir kentsel tasarım mekânda değer yaratır. Bu oluşturulan değer yalnızca imaj 
değeri değil sosyal, çevresel ve ekonomik olduğu kadar kültürel değerdir. Örneğin suçu engelleyecek bir 
tasarım toplumsal değer yaratabilir. Çevresel değerler de kuşkusuz toplumsal sağlığa değer katacaktır. 
Kolay bir erişim trafiği rahatlatacağı gibi yaşam kalitesini de yükseltecektir.

Gelişme sorunları içinde planlama bürokrasisinin güçlükleri ise kimi zaman kolay ve kaçak yapılanmalar 
ile kentlerimizde  tasarım kalitesini yitirmemize neden olmuştur. Ya da gelişme süreci içinde fonların 
kısıtlılığı öncelikleri değiştirmiş, diğer taraftan tasarım ve tasarım kalitesinin eksikliği, tasarım ve çevre 
de yaşam standartlarında düşmeye neden olmuştur. Ancak yeni gelişmelerde, tasarımın da önemli bir 
yaşam kalitesi değeri olduğu düşünülerek davranılması ümit vericidir. 

Gelişme sürecinde kentsel dönüşüm ile birlikte kentsel mekân tasarımına yönelik vizyonlar yerel 
yönetimlerce daha çok öncelenmeye başlamıştır. Planlama süreci, kamunun ve politikacıların baskısı 
altında gelişirken, yerele özgü beklenti ve farklılıkların yansıtılması değer kazanmış, kentsel tasarım öne 
çıkmıştır.

Sonuç olarak günümüzde yerele özgü farklılıklar, yerel çevre kalitesi, toplumsal kimlik, mahalle 
yapılanması, değer olarak kentsel tasarım alanında tartışmaların baş konusu olmuştur.

Kentsel dokuya ilişkin imaj ve kalite, ölçek ya da işlevi ne olursa olsun, mekân yaratma ile birlikte “kentsel 
tasarım”ın temel konuları haline gelmiştir. Kentsel tasarım bundan böyle yalnızca yapılar ya da yapılar 
arası mekânlarla değil, sürdürülebilir kalite adına, onları kimlikli mekânlar olarak yeniden yaratmak ve 
biçimlendirmek rolünü de üstlenmiştir. 
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2. KENTSEL TASARIM / STRATEJİK GELİŞME ve PLANLAMA İLİŞKİSİ

Kentsel tasarım, temel konusu itibariyle stratejik gelişme adına, planlama sürecinde ana stratejileri 
koruyan, planlama politikaları ile birlikte artık yeni kentsel tasarım araçları sunmaktır. Bu araçların en 
yeni ve önemli olanı “ülkesel kentsel tasarım protokolleri”dir.

Kentsel tasarım protokolleri bir tür manifestodur. Ülkesel ölçekte kentsel politikaları mekâna indirgerken 
yerel yönetim uygulamalarında rehberler ile ilişkilenerek mekânsal kararları desteklerler. Bu yukarıdan 
aşağıya, ülkeden sokağa ve aşağıdan yukarıya, insandan mekâna doğru çalışan bir sürdürülebilir sistemdir. 

“Kentsel tasarım”ın gücü, onun yenilikçi protokollerle ulusal ve yerel ölçekte politikalar oluşturması için 
önemli araçları kullanabilmesindedir. Kentsel tasarımı planlama ortamında yakınlaştıran ve güçlendiren 
bu yenilikçi araçlar daha iyi bir çevre sunmak hedefine dayanırlar. Her kesime yönelik araçlar, özel bir 
referans oluşturmaktadırlar.

Tasarım alanındaki yeni gelişmeler, insanla mekân arasındaki ortaklığı bir anlaşmaya dökmektedir. 
Kentsel tasarım protokolü olarak tanımlanan bu anlaşmaları, her ölçekte ve tüm kesimler arası ortak 
gerçekleşen bir işbirliği platformu olarak görmek gerekir.

Kentsel tasarım, günlük yaşamımızı etkileyen bir araç olarak hem ekonomiye hem de doğal, ve/veya 
yapılanmış çevreye yaşanabilirlik olarak değerli katkılar koyar. Yeni kentsel tasarım araçları olarak 
kullanılan “Borneo Tasarım Rehberleri” ve sonuç gelişmede oluşan “Organik Bütünlük ve Detayda 
Çeşitlilik” getirdiği zenginlik izlenmektedir. Kentsel tasarım, fırsatları değerlendirirken, kentli ile 
ilişkisinde daha iyi bir ortam yaratmak ve sürdürmek üzere kentsel mekânlara holistik yaklaşmaktadır. 
Diğer taraftan planlama sistemi ise yeni gelişmelerde kalite adına proaktif rol üstlenirken, kentsel 
tasarımla süreç içinde yapacağı ortaklıklara bağlı geliştireceği tasarım kodları, hem girişimciyi ve hem 
de kullanıcıyı özendirecektir.

Şekil 1: Avon Nehri kentsel tasarım projesi 
[Avon Nehri’nin kıyıları, bisiklet yolları 
ve inşaat kısıtlamaları olan bir park alanı 
olarak geliştirilmesi önerilmiştir.] [1].
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Kentsel tasarım bir yandan kentsel formun kalitesi ve onun öğelerini ilişkilendirir, diğer yandan da ölçekler 
arası ilişkide yereli de öne çıkaran süreç ve çıktıları betimler. “Kentsel tasarım” makro ölçekte planlama 
sistemi ve ağ ilişkilerini yönlendirir; mikro ölçekte ise insan, sokak, mahalle ilişki akışını üstlenmektedir. 
Politikaları ve sistemleri entegre ederken diğer yandan da uygulamayı işler hale getirir.

Şekil 2: WrensNest 1/1000 ölçekli kentsel 
tasarım kararlarını içeren plan [2].

Şekil 3: Borneo - Sporenburg, Amsterdam 
mastır plan ve plan detayları [3].
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Kentsel tasarım, mekânı üretken ve sürdürülebilir kılan ilkeleri oluşturur; bunlar yerel ekonomi içinde 
yaratıcı üretkenlik, sosyal bağ, dayanıklılık ve çeşitliliğe dayanan konulardır. Ayrıca insanı kentte 
yaşanabilirlik ilkeleri ile buluşturur; bunlarda konfor, canlılık, güven duygusu ve yürünebilirlik ilkeleridir.

Kentsel tasarım ve stratejik planlama ilişkisi içinde paydaşlar, bağlam, işbirliği, vizyon ve değişime adapte 
olmayı becermek için iyi bir yönetişim gerekmektedir. Protokollerin amaçları bu kapsamda üretkenlik, 
sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, yönetişim iken; hedefler yeni işgücü yaratmak, iyileştirmek, korumak ve 
dayanıklı kılmak, canlılık ve erişilebilirliği desteklemek, stratejik plan ve süreci kolaylaştırmaya yönelik 
olmak zorundadır.

Şekil 4: Cambridge kentsel tasarım rehber 
ve kod çeşitliliği [4].

Şekil 5: Yerel karakteristik ve ölçekler 
arası ilişki “Tasarım Kodları” [4].
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Kentsel tasarımın protokoller bağlamında ilkeleri ise etkinlik, değer yaratmak, innovasyon, adaptasyon 
dayanıklılık, eşitlikçi ve dayanışmacı bir geleceğe toplumları entegre etmektir.

Bu kapsamda yenilikçi “kentsel tasarım” araçları ile yerel gelişme şemasını oluşturmak ve kentsel 
gelişme politikaları rehberliği ile de “yer” duygusunu canlandırmak gerekir. Söz konusu yaklaşımla 
farklılıkları ortaya çıkartmak ve erişilebilir mekânlar ile güvenli ve sürdürülebilir yapılanmayı oluşturmak, 
doğal çevreden yola çıkarak da yerel karakteristikleri, yerel mirası, kentsel peyzajı, doğal peyzajı 
geliştirmek gerekir.

Belirtilen süreç, girişimcilerin tasarım kalitesini sunmalarından emin olmayı, buna da rehberlik yapmayı 
gerektirecektir. Süreç içine ayrıca sürdürülebilirlik katılmalı, stratejik çevre değerlendirilmeli, habitat ve 
yasal değerler de bu değerlendirmeler içinde yerel çevre ile ilgili konuları ve hedefe yönelik ölçülebilir 
belirleyicileri kapsamalıdır.

Kentsel karakter alanları değerlendirme yaklaşımları, hem kimlik mekânlar olarak yeni mahalleler 
yaratmak hem de çevrede var olan mahalleleri başarıyla geliştirmek demektir. Bu süreç ise gelişme 
fırsatlarını düşünmek ve dönüştürmek adına paydaşlar arası birliktelikle yeni gelişmeleri yaratmak 
demektir. 

Sürdürülebilir toplumlar adına 21. yüzyıl kalite ve esnekliği öne çıkartmıştır. Bina enerji performansı, yeşil 
kodlar, iklim değişimine duyarlı adapte olabilen çözümler, sürdürülebilir mahalleleri ve yaşam biçimini 
benimsetmiştir. Akıllı kodlar ve tasarım kodları da tasarım rehberleri ile birlikte ileriye dönük giderek bir 
dizi yeni parametreler oluşturabilir hale gelmiştir. 

Planlama adına akıllı büyüme, akıllı kodlar ile “kentsel tasarım”ı yeniden okumak ve tasarım kodları 
ile gelecek adına yenilenen süreçte hardware/donanımlar olarak akıllı kodlar, software/yazılım olarak 
tasarım kodları ile gelişmeyi bütünleştirmelidir.

Şekil 6: Londra kentsel tasarım rehberi alt 
açılımları [5].

Sit Karakteri ve 
Bağlam

Çevresel ve doğal 
miras özelliklerini 

korumak ve gelişimin 
mevcut saha 

kısıtlamalarına ve 
fırsatlarına cevap 

vermesini sağlamak.

Kamusal alan ve 
çevre gelişimi ile 

sorunsuz bir şekilde 
bütünleşen, son 

derece işlevsel ve 
estetik açıdan hoş 
siteler oluşturmak.

Yayalar, bisikletliler, 
toplu taşıma araçları 

ve araçlar için 
şehir genelindeki 

bağlantılara öncelik 
verilmesi.

Hem yeşil hem de 
dolgu bağlamında 

yaya dostu ve 
yürünebilir mahalleler  

oluşturmak.

Dinamik ve 
misafirperver kamu 

sokak kapıları ve 
dinlenme alanları 

yaratmak.

Yerleşik mirası 
korumak, çekici 

ticari ve ofis 
ortamları yaratmak 

ve konut olanaklarını 
genişletmek.

Sit Düzenleme Yapılanma Bağlantı Alt Açılımlar Kamusal Mekân
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3.AKILLI KENT /SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve TEKNOLOJİ

3.1. Akıllı Kent ve Sürdürülebilirlik

Entelektüel ve “akıllı kentler” demek bilgi altyapısına sahip ve bunu ekonomik gelişmeyle ilişkilendiren 
kentler demektir. Akıllı kentler teknolojik ağların entegrasyonu ile yapılanmış çevrenin birleşmiş 
olmasını vurgular. Aynı zamanda sosyal ve insana ilişkin bileşenler ile teknolojik alanı kavramsal olarak 
bütünleştirir.

Sürdürülebilir mekânlar üzerine yapılan çalışmalar teknolojik gelişmelerle de birlikte, “akıllı kentler” 
ve “sürdürülebilirlik” olarak gelişmiştir. Bu yaklaşım bizleri daha akıllı ve daha sürdürülebilir, sonunda 
daha “dayanıklı” kentlere taşımakta bunu da “teknoloji” ve “yenilikler” ile birlikte planlama ve tasarımı 
yönlendirmektedir.

Planlama ortamında profesyonel plancılar “sürdürülebilirlik” konularını tartışabilir, analiz edebilir, 
tanımlayabilir olma becerisine sahip liderler olma çabası göstermektedirler. Bu yaklaşım aynı zamanda 
“sürdürülebilirlik” konularında geniş kapsamlı ve mekân temelli stratejilere de entegre olma becerisi 
kazanmak demektir.

Akıllı kentlerin temelde yararı ise acil sorunların ve gelecekteki fırsatların değerlendirilmesinde, süreci 
izlemek adına stratejik bir araç olması ve yenilikçi planlama yaklaşımlarında rol üstlenmesidir. Akıllı kent 
ve sürdürülebilir yaklaşıma ilişkin sürecin çerçevesi değişik hedefler üzerinden tanımlanmıştır. Bu geniş 
çerçeve ile çalışma çıktılarının tanımlamasına yardımcı olmak  rehberlik üzerinden sağlanabilecektir.

Şekil 7: Londra kentsel tasarım rehberi 
park tasarım detayı [5].
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Gelecek yirmi yılda kentsel gelişme ve gereksinimlerin en kritik konusu, bugünün plancıları için 
“teknolojileri” tanımlamak ve kentsel gelişmeyle bütünleştirmektir. Akıllı kentlere dair planlama ve 
tasarım ilişkisi de söz konusu noktadan yola çıkarak gerekli teknolojileri tanımlamak ve ilgi konularını 
araştırarak bugünü gelecek adına hazırlayabilmek için yeni modeller oluşturmak zorundadır.

Bu kapsamda bir diğer kritik konu da “teknolojiler”in içinde yer aldığı yararlı bilgileri   “planlama” 
ve “kentsel tasarım” alanı için nasıl tanımlanacağıdır. Tanımlama, var olan sistemleri sorgulamayı ve 
değiştirmeyi, geliştirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu tanımlama ile oluşacak “bilgi portalı”nın toplumlara 
katkısının nasıl sağlanacağı ve nasıl bir değer yaratılacağı konusu da ayrıca öne çıkmaktadır.

Asıl gelecek adına başarı, uyumlu bilgi transferi yaparak, mekanizmalar içinde uygun olanları   planlama 
sürecine aktarmak ve onların aracılığı ile de topluma sunmaktır. Böylece bu teknolojiler gündelik yaşamın 
bir parçası olarak daha iyi uygulanabilir, sonuçlara ulaşılmasında yol gösterici olabilirler.

Akıllı kentlerin, planlama ve kentsel tasarımla olan ilişkisini tanımlamada beş ilke göze çarpmaktadır. Bu 
ilkeler;

• Farkındalık ortamını sağlamak, 
• Planlama ve tasarım ile olan ilişkiyi anlaşılabilir kılmak, 
• Gerekli donanımları sağlamak, 
• Kaynak oluşturmak, 
• İlişkileri artırmak olarak sayılabilir.

Farkındalık akıllı kent girişimleri, programları, gelişmeler ile ilgili bilgilere ilişkin ortamı yaratmak 
demektir. Planlama sistemi içinde de planlama pratiğinin akıllı kent çıktıları ile nasıl ilişkilendirileceğinin 
anlaşılması önemlidir. Bu kapsamda hem donanım ve hem de yazılımları anlamak gerekir. Bu  bakışla 
aktivite olarak akıllı kodları gündeme taşımak ve planlama tasarım ilişkisini geliştirmek öne çıkmaktadır.

Akıllı kenti tanımak, akıllı kent planlama ilişkisini geliştirmek için aynı zamanda liderlik de önemlidir. 
Liderlerin planlama pratiğinde donanımlarını ve ilgi alanlarını artırarak, akıllı kentle ilgili akıllı kodların 
tanımlamasını açık bir şekilde ortaya koymaları beklenmektedir.

Akıllı kent demek teknoloji ve bilgi ile donanımlı hale gelmiş kent demektir. Söz konusu nedenle akıllı 
kodlar ve onların işlerliğini sağlayacak bilgi ortamı, donanımı ve kaynak altyapısı sağlanmalıdır. Son 
olarak da süreç ve aktivitelerin izlenmesi gerekir. Bu sayede paydaşlar arası ilgi ortamını artırmak, 
büyütmek, teknolojiden yararlanarak geniş kapsamlı ilişki  ve işbirliği kurmak mümkün olur.

3.2. Akıllı Kentler ve Teknoloji

Akıllı kent gelişimi kapsamında, planlama ilişkisi ile sürdürülebilir toplum, konularında pek çok araştırma 
yapılmıştır. Bu gelişmeleri; dijital katılım için “araçlar” geliştirilmesi, bunların “kamu ile ilişkilendirme”si 
ve planlama ortamında geniş bir “katılım” sağlanması konularındaki gelişmeler olarak değerlendirebiliriz. 

Ayrıca planlama adına yeni bir portal oluşturulmalıdır. Bu “portal” yenilikçi bir portal olup dijital araç gibi 
yeni konularda öğrenme kaynaklarını ve bağlantılarını, arka planlarını, materyalleri,  uzman bağlantılarını 
da sağlamalıdır.
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YERE ÖZGÜ KENTSEL TASARIM REHBERLERİ
Projeye bağımlı, noktasal, spesifik, detaylı kentsel 

tasarım çalışmaları
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YERLEŞMEYE İLİŞKİN KENTSEL TASARIM STRATEJİLERİ
Kimlikli ve özgün bir kentsel gelişmede stratejik düşünme ve kentsel tasarım ile 

çözüm üretmede kullanılan bütünsel yaklaşım
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TEMATİK KENTSEL TASARIM REHBERLERİ
Turizm, konut, yeşil sistem, aktivite alanları, 

merkezler, aydınlatma, sokak cepheleri, bisiklet vb.
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Kaynak: (1) Commission for Architecture and the Built Environment (Cabe) (2010). Getting the big picture right: A guide to large scale urban design. London: 
Blackmore on Revive. (2) Commission for Architecture and the Built Environment (Cabe) (2008). Creating successful masterplans: A guide for clients. London: 
CABE. (3) Ashford Borough Council (2003). East Stour Village Development Brief. Ashford.
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Şekil 8 (sol sayfa): Kentsel tasarım 
rehberleri model önerisi [6].

Şekil 9 (sonraki sayfa): Kentsel mekânsal 
standartların geliştirilmesi [7].

“Kentsel tasarım rehberleri” proje sayfası 
qr kodu

“Kentsel mekânsal standartlar” proje 
sayfası qr kodu

1990’dan bu yana “akıllı kent” (smart city) tanımı, yeni bir terim olarak kullanılmaktadır. Bunun pek çok 
açılımı vardır, ancak en bilineni, “bilgi ve iletişim teknolojileri”nin (ITC) (information and communication 
technologies)  kentsel sistemde kullanılmasıdır.

Bu sistemler kente ve kentlilere servisler sağlamakta, kentsel sistemde altyapıyı artırmaktadır. Akıllı 
kent teknolojilerinin gelişmesi sonucunda kentsel dayanıklılık, kentsel altyapı, üretim bedelleri ve kentsel 
deneyim değerlendirilmeleri hızlanmış hassaslaşmış, iyileştirilmiş ve geliştirilmiştir.

Ayrıca akıllı kentler, kentsel gelişme ve planlama tasarım ilişkisini çözmüş kentler olmalı, bu akıllı 
teknolojileri geliştirirken, akıllı kodları da gündeme alarak tüm bilgi ve iletişim sistemlerinin birlikte 
çalışmasını sağlamalıdır. 

3.3. Akıllı Kentler / Planlama İlişkisi

Akıllı kentler stratejik gelişme adına, kentsel düzen ve birlikteliği, planlama ve kentsel tasarım ile yeniden 
geliştirmek için bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını oluşturarak kullanıcı ve paydaşlarla birlikte 
geleceğin kentini ortaya koymaktadır.

Akıllı kentler, katılımlı ve sosyo-ekonomik parçacılığı azaltan bir planlama yaklaşımını destekler. Ayrıca 
teknoloji sayesinde planlama çoklu boyutları için altyapı yatırımlarını, önemli bir veri altyapısı olarak 
oluşturur (big data), ayrıca kamu güvenliği ve sağlığı ile de ilişkili yaklaşımlar sergiler.

Aynı zamanda dayanıklı kentler ve onların iklim değişiminde adaptasyonları ile bu etkinin azaltılmasının 
önemi de öne çıkmaktadır. Bu ise yenilenebilir enerji ve enerji etkin yapılar sistemini gerektirmektedir. 
Kentsel planlama ve tasarım sürecinde, aynı zamanda “kentsel katılım” ve karar alma adına bilgi 
altyapısına da çok önem verilmektedir.

Akıllı kentler ve teknolojik işbirliği; toplumsal sistemler, altyapı sistemleri, kent ve yapılanma ilişkisi, 
bireysel çalışma ortamı ile mahalle altyapısı olarak ağlar, sosyal arayüzler olarak sayılabilirler. 
“Planlama” ve “kentsel tasarım”; akıllı kodlar, tasarım kodları, geçiş zonları ve sektörel altyapı, donatı 
ve  standartlar ile teknolojilere ve geleceğe uyum sağlar.

Sonuç olarak “akıllı kentler”, sürdürülebilir kentlerin devamıdır, sürdürülebilirlik sistemine (ekonomi-
ekoloji-sosyal boyut) dördüncü bileşen olarak  teknolojiyi katmıştır. Amaç politik, sosyal, teknolojik, 
finansal, çevresel eğilimlere bağlı stratejiler ile planlama ve tasarımı yönlendirmektir.

“Akıllı kent sistemler” ve “teknoloji” ilişkisi toplumsal sistemlerin etkin uygulamasını sağlamakta ve 
karmaşık sistemleri kolaylaştırmaktadır; kentsel ulaşım ve güç sistemlerini fiziksel sistemler olarak 
yeniden etkinleştirerek, enerji tüketimini azaltmakta, daha az tüketim masrafları için sistemi etkin 
kılmaktadır, ayrıca kentsel akışı daha da hızlandırarak servisleri artırmakta ve sonuç olarak en önemlisi 
“yaşam kalitesi”ni yükseltmektedir. Ayrıca akıllı kentler, akıllı kodlar ile özgün katılımcı, esnek, korumacı, 
doğaya saygılı, kimliği ve mirası sürdüren, bir kentsel ortamda, paydaşlar ile katılımcı bir biçimde  düzen 
ilişkilerini yönlendirmektedir.

Bu kapsamda akıllı kentlerin, akıllı kodlarla ve tasarım kodları ile birlikteliğini, planlama ve kentsel 
tasarım bakışı ile açmak gerekir.



YEREL TABANLI PLANLAR VE 
GEÇİŞ ZONLARI

Yerel Üniteler / Yönlendirici Plan
Semt
Mahalle

Koridor

G1: Kentsel Çekirdek
G2: Kentsel Merkez
G3: Kentsel Alan
G4: Kentsel Çeper
G5: Kırsal Alan
G6: Doğal Koruma
ÖA: Özel Alanlar
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Sektör Tabanlı

BÖLGESEL 
ÖLÇEK

Yerel Tabanlı

KENTSEL 
ÖLÇEK

Yapılanma Tabanlı

MAHALLE 
ÖLÇEĞİ

GİRİŞ VE YÖNTEM GİRİŞ VE YÖNTEM

PLANLAMA BOYUTU
AKILLI BÜYÜME

KENTSEL TASARIM BOYUTU 
AKILLI KODLAR

0.2. SORUN ve YÖNTEM

Akıllı kodlar - Akıllı büyüme.
Kamusal hedefli ve geleneksel 
planlama ve gelişme.
Kimlikli kentler yaratmak .
Yaşam kalitesini yeni kentsel 
mekânsal standartlarla 
düzenlemek.
Bölgesel, sektörel, toplumsal ve 
kentsel bölge üzerinden bir model
İki yenilikçi araç olarak geçiş zonları 
ile kentsel mekânsal standartlar.

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

• 
•
•

BÖLGE TABANLI PLANLAR
BÖLGESEL ÖLÇEK

A1: Korunan Açık Alanlar

A2: Rezerv Edilen Açık Alanlar

B1: Mevcut Gelişme

B2: Kontrollü Gelişme

B3: Sınırlı Gelişme

B4: Hedeflenen Gelişme

TEMEL AÇILIMLAR

Karma işlev alanları ve düzenleyicileri
Kentsel mekânda kentsel boyutların 
kullanılması ve oluşturulması
Planlanmış ünitelerin gelişimi ve yenilikler
Otopark standartları
Kentsel merkezlerde yoğunluk ve artırımı
Sokak standartları yenileştirilmesi ve 
yaşam kalitesi artırımı
Yürünebilir mekânları destekleyen 
standartlar
Gelişme ve büyüme alanları
Yeşil altyapı ve su sistemi

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

TEMEL AÇILIMLAR

Sokak ve yapı adası ilişkisi
Bina kütlesi ve diğer binalar ile olan ilişkisi
Ölçek ve tiplerin birlikteliği
Bina cephesi ve kamusal mekân 
ilişkisi
Biçim Temelli Kod Sistemine 
dayanan standartlar
Açık diyagram ve açıklayıcı görsel 
malzemeyle gösterilen kurallar
Yapılanma temelli gelişme ölçeği 
Kimlik ve karakteri yönlendiren 
anahtar ilkeler

YAPILANMA TABANLI PLANLAR 

VE MAHALLE ÖLÇEĞİ

0.1. AMAÇ ve HEDEF

TEMEL AÇILIMLAR 1.2.

2.2.

3.3.

3.4.

1.1.

2.1.

3.1. 3.2.

Konu.

Proje kapsamında ülke geneli için önerilecek “yerleşme” ölçeğindeki MODEL 
özelinde; Mekânsal Planlar Yapım  Yönetmeliğinin  eki  standartlara  ilişkin  
tablonun,  bu  bağlamdaki  standart  ve kodlarla geliştirilerek güncellenmesinin 
teşvik edilmesidir.

Kapsam ve Amaç.

Ülke geneli için önerilecek model özelinde 'kentsel, sosyal ve teknik altyapı' 
standartlarına ilişkin planlama, tasarım ve uygulama detayları ile gösterim 
tekniklerinin yeni yapılacak planlarda uygulanması ve mevzuat, planlama ve 
yapılaşma eksenindeki uygulama esaslarının strateji dokümanı çerçevesinde 
güncellenmesini teşvik etmeyi kapsamaktadır.

Aşamalar.

Ülke geneli için önerilecek “yerleşme” ölçeğindeki bir MODEL özelinde 
güncel mevzuattaki “kentsel, sosyal ve teknik altyapı” standartlarının; 
yerleşme ve yapılaşma düzeyindeki ilke ve prensipler doğrultusunda 
güncellenmesine yönelik geliştirilmesi.

Güncel mevzuat ekinde yer alan 'kentsel, sosyal ve teknik altyapı' 
standartlarnın güncellenmesine yönelik strateji dokümanı sunulması.

Kodlarla ilişkili gösterim tekniklerinin oluşturulması.

Akıllı Büyüme
Akıllı Kodlar
Standartlar

Kentsel Tasarım ve
Tasarım Rehberleri

Planlama ve Tasarım

Geleneksel Planlama

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

MAHALLE ve YAPILANMA ÖLÇEĞİ

Mahalle ölçeği [Sınır, Kullanım, Ölçek, Ağ 

Sistemi, Kamusal]

Yapılanma ölçeği [Sokak, Yapı Adası, Bina]

HEDEFLER VE YÖNLENDİRİCİLER
[İmaj, Yaya hareketi, Trafik akışı, 
Otopark, Konfor, Sokak peyzajı, Ölçek 
ilişkisi, Bina yüksekliği Yapılanma ve 
kitle düzeni ilişkisi, Yapı adası ve 
konutların duruşu, Açık alan ve donatılar, 
Kimlik, Mahalle ünitesi]

-

-



GİRİŞ VE YÖNTEM TANIMLAMA AÇILIM

UYGULAMA BOYUTU 
MEKÂNSAL STANDARTLAR

ŞEMALAR ve TABLOLAR KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

0.3. ÖNERİ ve MODEL YATAY İLİŞKİLER DÜŞEY İLİŞKİLER

1.3.

1.4.

2.3.

2.4.

1.6.

1.7.

1.8.

AKILLI BÜYÜME 
VE AKILLI KODLAR 
SİSTEMİNDE COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMLERİ 
ALTYAPISI

KENTSEL MEKÂNSAL 
STANDARTLARIN 
GELİŞTİRİLMESİ'NDE 
COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİ KULLANIMI

KENTSEL MEKÂNSAL 
STANDARTLAR İLİŞKİSİ: 
ÜLKEMİZ PLANLAMA 
SİSTEMİ İÇİNDE BİR 
DEĞERLENDİRME

MEKÂNSAL PLANLAR 
YAPIM YÖNETMELİĞİ 
ÇERÇEVESİNDE DONATI 
STANDARTLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

BÖLGE TABANLI 
TİPLERİN ŞEMASI

YEREL TABANLI 
ŞEMALAR

YAPILANMA TABANLI 
ŞEMALAR

DONATILAR ve 
STANDARTLAR

Yapılanma Standartları
Kamusal Alan Standartları
Otopark ve Standartları
Sokak Tasarım Standartları
Peyzaj ve Standartları

DESTEK/EK STANDARTLAR
Sürdürülebilirlik
Mimari Standartlar
Sokak Mobilyaları ve Bildirişim 
Ögeleri Standartları
Kentsel Materyal Yelpazesi

GÖSTERİM TEKNİKLERİ

MAHALLE VE AKILLI KOD

PLANLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR; 

MEKÂNSAL STRATEJİK PLANLAMA 

- BİÇİM TEMELLİ YAKLAŞIM

YENİ ŞEHİRCİLİK AKIMI

AKILLI BÜYÜME OLGUSU VE AKILLI 

KODLAR: KARŞILAŞTIRMALI 

ÖRNEKLEME 

[ABD, İNGİLTERE VE ALMANYA]
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- Yasal Taban - 

- Kapsam/Otorite

- Standartlar 1
- Standartlar 2

- 

- Kodlar 1
- Kodlar 2

- Süreç/Geçerlilik

- Standartlar 1
- Standartlar 2

- 

- Kodlar 1
- Kodlar 2

Ölçek Perspektif3 4
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Kuramsal Altyapı Detay Bilgiler

Konum Tipoloji

Ulusal ve Uluslararası Standartlar/Kodlar

STANDARTLAR / YOL

Y3

Geometrik Tasarım8

STANDARTLAR / YOL

Y3

TOPLUMSAL TABANLI PLANLAR

Toplumsal Üniteler
Semt
Mahalle

Koridor

GEÇİŞ ZONLARI

G1: Kentsel Çekirdek
G2: Kentsel Merkez
G3: Kentsel Kullanım
G4: Kentsel Çeper
G5: Kırsal Rezerv
G6: Doğal Koruma
ÖA: Özel Alanlar

Y
Ö

N
T

E
M

M
O

D
E

L

GİRİŞ VE YÖNTEM GİRİŞ VE YÖNTEM GİRİŞ VE YÖNTEM TANIMLAMA AÇILIM

PLANLAMA BOYUTU
AKILLI BÜYÜME

KENTSEL TASARIM BOYUTU 
AKILLI KODLAR

UYGULAMA BOYUTU 
MEKÂNSAL STANDARTLAR

ŞEMALAR ve TABLOLAR KURAMSAL

0.1. SORUN ve YÖNTEM 0.2. ÖNERİ ve MODEL YATAY İLİŞKİLER DÜŞEY İLİŞKİLER
Konu.

Proje kapsamında ülke geneli için önerilecek “yerleşme” ölçeğindeki MODEL 
özelinde; Mekânsal Planlar Yapım  Yönetmeliğinin  eki  standartlara  ilişkin  
tablonun,  bu  bağlamdaki  standart  ve kodlarla geliştirilerek güncellenmesinin 
teşvik edilmesidir.

Kapsam ve Amaç.

Ülke geneli için önerilecek model özelinde 'kentsel, sosyal ve teknik altyapı' 
standartlarına ilişkin planlama, tasarım ve uygulama detayları ile gösterim 
tekniklerinin yeni yapılacak planlarda uygulanması ve mevzuat, planlama ve 
yapılaşma eksenindeki uygulama esaslarının strateji dokümanı çerçevesinde 
güncellenmesini teşvik etmeyi kapsamaktadır.

Aşamalar.

Ülke geneli için önerilecek “yerleşme” ölçeğindeki bir MODEL özelinde 
güncel mevzuattaki “kentsel, sosyal ve teknik altyapı” standartlarının; 
yerleşme ve yapılaşma düzeyindeki ilke ve prensipler doğrultusunda 
güncellenmesine yönelik geliştirilmesi.

Güncel mevzuat ekinde yer alan 'kentsel, sosyal ve teknik altyapı' 
standartlarnın güncellenmesine yönelik strateji dokümanı sunulması.

Kodlarla ilişkili gösterim tekniklerinin oluşturulması.
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BÖLGE TABANLI PLANLAR
BÖLGESEL ÖLÇEK

B1: Korunan Doğal Alan

B2: Korunacak Doğal Alan

B3: Gelişime Kapalı Alan

B4: Kontrollü Gelişme Alanı

B5: Yeniden Gelişecek Alan

B6: Özel Bölgeler

B7: Stratejik Dinamiklere           

Sahip Alanlar

1.3.

2.7.

2.8.

A.2.

A.3.

A.4.

AKILLI BÜYÜME 
VE AKILLI KODLAR 
SISTEMİNDE COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMLERİ 
ALTYAPISI

KENTSEL MEKÂNSAL 
STANDARTLAR İLİŞKİSİ: 
ÜLKEMİZ PLANLAMA 
SİSTEMİ İÇİNDE BİR 
DEĞERLENDİRME

MEKÂNSAL PLANLAR 
YAPIM YÖNETMELİĞİ 
ÇERÇEVESİNDE DONATI 
STANDARTLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

A.     BÖLGESEL ÖLÇEK

    Bölge Tabanlı Tiplerin Şeması

           KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

B.     KENTSEL ÖLÇEK

    Toplumsal Tabanlı Şemalar

TEMEL AÇILIMLAR

Karma İşlev Alanları ve Düzenleyicileri
Kentsel Mekânda Kentsel Boyutların 
Kullanılması ve Oluşturulması
Planlanmış Ünitelerin Gelişimi ve Yenilikler
Otopark Standartları
Kentsel Merkezlerde Yoğunluk ve Artırımı
Sokak Standartları Yenileştirilmesi ve 
Yaşam Kalitesi Artırımı
Yürünebilir Mekânları Destekleyen 
Standartlar
Gelişme ve Büyüme Alanları
Yeşil Altyapı ve Su Sistemi

DONATILAR ve 
STANDARTLAR

Yapılanma Standartları
Kamusal Alan Standartları
Otopark ve Standartları
Sokak Tasarım Standartları
Peyzaj ve Standartları

DESTEK/EK STANDARTLAR
Sürdürülebilirlik
Mimari Standartlar
Sokak Mobilyaları ve Bildirişim 
Ögeleri Standartları
Kentsel Materyal Yelpazesi

Gösterim Teknikleri El Kitabı

YAPILANMA TABANLI PLANLAR

Yapı Adası
Sokak

Bina

HEDEFLER VE YÖNLENDİRİCİLER
İmaj 
Yaya Hareketi
Trafik Akımı
Otopark
Konfor
Sokak Peyzajı
Ölçek İlişkisi

Bina Yüksekliği

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Planlamada Yeni Yaklaşımlar; 

Mekânsal Stratejik Planlama - Biçim 

Temelli Yaklaşım

Yeni Şehircilik Akımı

Akıllı Büyüme Olgusu ve Akıllı Kodlar: 

Karşılaştırmalı Örnekleme 

[ABD, İngiltere ve Almanya]
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G4

G3

G6

ÖA
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G5

KAVRAMSAL AÇILIMLAR

Sokak ve yapı adası ilişkisi
Bina kütlesi ve diğer binalar ile olan ilişkisi
Ölçek ve tiplerin birlikteliği
Bina cephesi ve kamusal mekan 
ilişkisi
Biçim Temelli Kod Sistemine 
dayanan standartlar
Açık diyagram ve açıklayıcı görsel 
malzemeyle gösterilen kurallar
Yapılanma temelli gelişme ölçeği 
Kimlik ve karakteri yönlendiren 
anahtar ilkeler

-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Yapılanma ve Kitle
Yapı Adası ve 
Konutların Duruşu
Yaya Sirkülasyonu
Taşıt Ulaşımı
Açık Alan ve Donatılar
Kimlik

Mahalle Ünitesi
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C.     MAHALLE ÖLÇEĞİ

    Gösterim ve StandartlarC.1. C.2.

GÖSTERİM TEKNİKLERİ
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C.     MAHALLE ÖLÇEĞİ

    Gösterim ve StandartlarC.1. C.2.

GÖSTERİM TEKNİKLERİ

Konu.

Proje kapsamında ülke geneli için önerilecek “yerleşme” ölçeğindeki MODEL 
özelinde; Mekânsal Planlar Yapım  Yönetmeliğinin  eki  standartlara  ilişkin  
tablonun,  bu  bağlamdaki  standart  ve kodlarla geliştirilerek güncellenmesinin 
teşvik edilmesidir.

Kapsam ve Amaç.

Ülke geneli için önerilecek model özelinde 'kentsel, sosyal ve teknik altyapı' 
standartlarına ilişkin planlama, tasarım ve uygulama detayları ile gösterim 
tekniklerinin yeni yapılacak planlarda uygulanması ve mevzuat, planlama ve 
yapılaşma eksenindeki uygulama esaslarının strateji dokümanı çerçevesinde 
güncellenmesini teşvik etmeyi kapsamaktadır.

Aşamalar.

Ülke geneli için önerilecek “yerleşme” ölçeğindeki bir MODEL özelinde 
güncel mevzuattaki “kentsel, sosyal ve teknik altyapı” standartlarının; 
yerleşme ve yapılaşma düzeyindeki ilke ve prensipler doğrultusunda 
güncellenmesine yönelik geliştirilmesi.

Güncel mevzuat ekinde yer alan 'kentsel, sosyal ve teknik altyapı' 
standartlarnın güncellenmesine yönelik strateji dokümanı sunulması.

Kodlarla ilişkili gösterim tekniklerinin oluşturulması.
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4. AKILLI BÜYÜME ve AKILLI KODLAR

Akıllı büyüme ve gelişme bizi kentte akıllı kodlara taşımaktadır. Pratikte geleneksel yaklaşımlarda, 
arazi kullanımına göre gelişen planlama sorunsalında, kentsel gelişme “biçim işlevi izler” 
mantığında  anlatılmaktadır. “Akıllı kodlar” da bunun tersi olarak, işlevden öte biçim ve 
biçimlendirme öne çıkmakta, işlevsel ilişkilere daha az önem verilmekte, kentsel gelişmede biçime 
dayalı “kodlar” tanımlanmaktadır.

Akıllı büyüme, “akıllı kodlar” ile hem canlı ve yaşanabilir, hem de erişilebilir mekânları yaratmayı 
hedeflemektedir. Bu bakış özellikle bağlam, mekâna ait olma, mekân duyusunu hissetme ve 
aidiyet açısından da çok önemli olup, yapılanmaya ve sokaklara odaklanılmakta, kullanıcının ve 
katılımcının mekân ilişkisi, özellikle yerele özgü duruşu öne çıkmaktadır.

Biçim temelli “akıllı kodlar”, binaların fiziksel formlarını, sokak ve parsel üzerinde biçimlenmelerini, 
tasarımlarını ve ölçeğini düzenlemeye yöneliktir. Bu farklık ve asıl amaç, yapılanmış çevreyi parsel 
bazında değil, parçalı yaklaşımlar yerine bütünsel olarak dikkate almak, mahallelerin biçimlenişini 
ve yapılanmasını, kullanıcı ve katılımcılar adına, kullanım esnekliğini de kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlemektir. Yapılar ve yapılar arası mekânların biçimlenmesi kodlarla tanımlanmaktadır. Bu 
kapsamda yeni bir “kentsel tasarım” ile, bina yapılanma kitlesi, cephe müdahaleleri, otoparkların 
konumlandırılması,  diğer yapılar  ile ve özellikle de sokaklarla olan ilişkileri, sokak peyzajı ve 
mekân yaratma kalitesi dikkatle değerlendirilmektedir.

Mekân tasarımı ve mekânın özgün kullanımı yapılar ve yapılanma kalitesi ile sağlanır; her bir 
yapının işlevinden öte ve fakat diğerlerinden farklı olarak işlevini yansıtmasına dayanır. İşlev ve 
yapıdan yararlanma şekli tasarımın özelliği ile ifade bulmalı ve kullanıcı ile buluşmalıdır.

4.1. Akıllı Kodlar / Temel Karakteristikler

Kentsel tasarımın temel karakteristikleri, bütünsel ele alışı işaret eder ve planlama ile mimarlık 
ortamında  kendisi için köprü işlevini belirler. Bunlar yapılanmaya ilişkin biçim, örüntü, ilişki ve 
bağlantılar olarak  ortaya konacağı gibi, sokak ve sokak yaşamı, sokak kenarları ve arayüzleri, 
toplumsal kimliğin yerelle birlikte tasarımını, ekonomik gücün tasarımını da çözümlemektedir.

Kentsel tasarım yerel referansları arar, tarihsellik ve kültürel kimliği çözümler, fiziksel kaynakları ve 
sınırlandırıcıları kullanır, toplumun geleceğe ilişkin beklentilerini “vizyon” ile ortaya koyar.

Kentsel tasarım, dört temel kavramı göz önüne almaktadır; yapılanma, mekân, arayüzler ve tüm bunların 
uyum  ve birlikteliği.

• Yapılanma; ölçek ve bağlam ile yapılanmayı doğal çevrede strüktüre eder ve kurgular. İnsan 
ile çevresel ilişkilerde konforu öne çı ırken; işlevsellik, yoğunluk ve bina kitle düzeni ilişkilerini 
yapılanma ile kentsel tasarım belirler.

• Mekân; toplumu kendi içinde özel kaliteleri ile tanımlayan bir olgudur. Fiziksel olmasının yanı 
sıra duyguları da canlandırması önemlidir. Bunlar mahallede aidiyet duygusu, tarihsellik ve 
ortak bellek, aktiviteler ve canlılık duygusu, bağlam, anlam ve ölçek ile yaratılan uyum duyguları 
olarak sıralanabilir. Mekân yaratma, işbirliği, yerel bilgi, vizyon, yaratıcılık ve esneklik, kimlik ve 
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karakter, sürdürülebilirlik ve yenilikçi bir anlayış ile gelişmelidir. Kentsel tasarım, çok disiplinli 
bir yaklaşımıyla disiplinler arası bir ara kesit oluştururken, paydaşlar arası işbirliği içinde de 
kentsel mekânı elinde tutmaya çalışır.

• Arayüzler, yapılanma ile mekân arasındaki çevreyi, kenar ve sınırları anlamlı kılarak; farklı ve 
tekil bir biçimde yapılanmada fırsat oluşturarak; bireyselliği sosyalliğe  dönüştürerek  kamusal 
kenti yaratır. Arayüz kentsel yaşamın karakterinin oluşması ve farklılıklar ile çeşitliliğin 
buluşması demektir. Kentsel karakteri, hareketi, geçirgenliği, doğayı tanımlayarak cepheleri, 
sınırlar ve kenarları yaşanabilir kılar.

• Uyum ve birliktelik; kentsel sistemi yeniden ele alarak okunabilir bir düzen ilişkisi içinde, tekil 
ve kimlikli bir çözüm üretmek demektir. Uyum kentin bütünsel sistemini oluştururken kentliyle 
de bütünleşmekte ve ortak dili aramaktadır. Bu tekillik, kimlik, karakter, anlam, ölçek, güven ve 
konforu da içerir. Aynı zamanda “uyum doğa ile de birliktelik demektir. İklim, güneş, topoğrafya 
ve eğim gibi doğal veriler, kentsel peyzajı, sokak ölçeği ve yaşamı, algılama ve okunabilirliği, 
nirengileri, dolayısıyla mekân ile doğa ve insan uyumunu yaratır.

Kentsel tasarım, fiziksel çevreyi bu uyum ve birliktelik adına, duyularla birlikte bütünüyle göz önüne 
almaktadır. Planlama, plan, politika ve rehberler oluştururken; mimarlık mekânda binaların duruşu ve yer 
alışı ile ilgilenirken; kentsel tasarım ise disiplinler arası işbirlikçi yaklaşımı ve bütünsel bakış ile insanı 
öne çıkaran  entegrasyonu yaratmaktadır.

Kentsel tasarım, toplumsal kimlik ile ekonomik canlılığı ve mekânda farklılıklarını yaratır. Planlara ilişkin 
beklentileri standartlar, rehberler, yönlendirici ve sınırlandırıcılar üzerinden “akıllı kodlar” ile mekâna 
yansıtır ve etkilerini izler. Uygulama sürecinde esnekliği, kaliteyi, davranışları başarıya dönük olarak 
irdeler.

4.2. Akıllı Kent Parametreleri

Kentsel ölçekte politikalar tüm planlama hedeflerinin yanı sıra kentlerin çekici ve özgün olarak gelişmesi 
ve yeniliklerin yaratılması gerektiğini destekleyen hedefler oluştururlar.

Bugün artık küresel ekonomik yarışın bu anlamda daha kompakt kente yöneldiğini, kentsel kaliteyi 
yükseltirken, kırsal kaliteyi de koruyarak sürdürmeyi hedeflediğini gözlemliyoruz. Sürdürülebilir politikalar 
sosyal dokuyu ele almış aidiyet duyusunu geliştirmek için mekânsal çözümler  ile mahallelere dönmeyi 
benimsemiştir. Kentsel erişimde akışkanlık ve geçirgenlik; yaratıcı endüstriler; yeni teknolojilerle kent ve 
mekânlar uyumlandırılmıştır. En önemlisi toplumsal kimlik ve yerellik öne çıkmış, özgün yerleşmeler ve 
karakter alanları, doğa ile birlikte koruma ve gelişmeye bağlı uyumlandırılmıştır.

Görünen odur ki akıllı kentler, yaşam kalitelerini zenginleştirecektir. Bu kapsamda akıllı kentler “akıllı 
kodlar” ile “kentsel tasarım”a daha çok yakınlaşmakta, kent kimliğini yenilikçi araçlar ile daha çok 
vurgulamaktadır.

Kimlik ve karakter yere özgü değerler demektir. Ekonomik,  fiziksel, doğal, sosyo –kültürel ve stratejik 
değerlerin bütünsel olarak mekâna yansıması “akıllı kentler”de “akıllı kodlar” ile çözümlenmektedir. 
Değerler değişim değerleri olduğu gibi kullanım değerleri, imaj değerleri, sosyal değerler, çevresel 
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değerler, kültürel değerler olarak kente yansır. Değerlerin ayrıcalıklı yansıması sonucunda ise akıllı 
kent parametreleri, insanla mekânın ve üretim ilişkilerinin yeniden bütünleşmesini sağlayacaktır. Akıllı 
kodları, kentsel tasarım açısından belirlemek için akıllı kent parametrelerini oluşturan bileşenler ise önce 
kentin donanımı (hardware) yani fiziksel karakteristikleri, daha sonra da yazılımı (sothware)  duygusal 
karakteristikleridir. 

Akıllı kodların temel karakteristiği sisteme bütünsel bakabilmesidir. Yapılanma, işlevden öte yapının 
kalitesi ve uzun süre mevcudiyetini koruyacak nitelikte, bulunduğu kent ve sokak bağlamında ise karma 
kullanım ve tipolojilere çeşitlilik yaratma adına önem taşımaktadır.  Sokak ve sokak yaşamını, yapılar 
arasında mekân yaratmayı ayrıca toplumsal birlikteliği oluşturacak arayüzleri geliştirmeyi hedefleyen 
tasarım yaklaşımları ile bağlantılı akıllı kodlar bütünsel bakışla uyum ve birlikteliğin oluşturulmasını 
sağlamaktadır. 

Yerellik, kullanıcı ve yerel bakışı, kentin gücü olarak tanıtan “akıllı kodlar” kentlerin yaşam kalitelerini 
yeni bir araçlar dizisi olarak zenginleştirmektedir. Bu kapsamda “kentsel tasarım” hedefleri de kentsel 
mekâna “akıllı kodlar” ile daha çok yaklaşmakta, yapılar ve arayüzler ile de kent kimliğini yeniden 
vurgulamaktadır.

“Akıllı kodlar” ile hedeflenen kimlik ve yere özgü değerler, bağlamın bütünsel bir yansımasıdır; fiziksel 
olduğu kadar, doğal ve kültürel, son olarak da stratejik bağlamsal değerleri de kentte yansıtır. Akıllı 
kodlar ile oluşturulan ayrıcalıklı yansıma, kentin özgün karakterini, insanla mekânın üretim ilişkilerinin 
yeniden biçimlenişini sağlayacak; aynı zamanda kentin gücünü, okunabilirliğini, gelişmeye bağlı bütünsel 
yapısını, karakterini, farklılığını, sürekliliğini, yeniliklere adapte olma biçimini, hareket kolaylığını, 
kamusal mekânları oluşturmasını  tanımlayacaktır.

Akıllı kodlar ile oluşturulan karakter alanları ise stratejik ilişkileri yansıtırken, özgün bir dil ortaya 
koyacaktır, ayrıca tekil farklılıkları vurgulayarak yeni düzen ilişkisini belirleyecektir.

Tasarımda çeşitliliğin, düzen ile kaos arasındaki geçişi doğru kurması beklenirken, akıllı kodlar bu 
noktada devreye girerek hem çeşitliliği hem de düzeni sağlayacaktır. Düzen okunabilirlik ile okunamazlık 
arasındaki ilişkidir, doğru kurgulanırlarsa çoğulcu bir sihirli kaos da yaratabilir.

Konumsal durumlar, deterministik olmayan yapılanmalar, değişikliğe adapte olabilen esneklikler, otantik 
olmanın yarattığı endişeler, çeşitliliğin oluşturduğu ortamın toleransını belirler. Akıllı kodlar ile irdelenen 
düzen ilişkisi, çeşitliliğin sorgulandığı yeni gelişmeler ve toleransın oluşturduğu empati ve izlenimler 
ile düzen sınırlarını oluşturabilir. Bu şekilde sağlanan okunabilirlik, kentlerin örüntüsünü açık ve kolay 
anlaşılmasını sağlar.

Örüntüyü tanımlayan akıllı kod parametreleri; sokaklar, sokakların oluşturduğu ağ sistemi, yapı adası 
sistemi, yapı adalarında yapılanma düzeni, yapılar arası mekân ilişkisi, sekanslar, doğaya açılımlar, 
nitelikli yapıların oluşturduğu miras ve referanslar, ortak bellek, kentsel peyzaj, bina tipolojilerinden 
oluşmaktadır.

Kentler için yeni normlar belirleyen akıllı kodlar, kentliler tarafından her bir uygulama için yeniden 
üretilerek geliştirilirler. Aynı zamanda akıllı kodlar kullanıcı kadar, algılayıcı ve onun etkilenme  seviyesini 
de dikkate alır. Bu sistem zamansız, yalın, esnek, üretken bir sistemdir. Her kente özgü çeşitlilik sunar. 
Akıllı kodlar, önemi yeni öngörüleri, olası yorumları, seçenek fırsatlarını, fırsat ilişkilerini, otantik 
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olabilmeyi mümkün kılar. Akıllı kod sistemi sürekli yenilenen çeşitlenen bireysel yaratıcılığı ortaya koyan 
bir güncellemedir. Makro ve mikro ölçekte düzen ilişkileri akıllı kodlar ile sağlandığı için içindeki esneklik 
birlikteliği oluşturacak ve bireysel özgürlükleri yansıtacaktır.

Akıllı kodlar çerçevesi ve tasarım kodları yönlendirici ilkeleri ise;

Yerel bilgiyi kullanmak, bağlam ve ekonomiyi geliştirerek paydaşlarla işbirlikleri kurmak, vizyon yaratmak, 
ortak hedef ve güç oluşturmak; bununla birlikte kaynaklar yaratmak ve esnek olmak, mekân yaratmak ve 
sosyal birlikteliği oluşturmak, sürdürülebilir olmak, değer yaratmak (ekonomik-ekolojik-sosyal değerler), 
yenilikçi olmak ve vizyon için stratejiler koymak akıllı kodların yönlendirici ilkelerini oluşturmaktadır. Şekil 10: Yer yaratmada yenilikçi ilkeler [8].
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Akıllı kodlar ile bağlam ve yere özgü koşullar öne çıkmakta mekânda yere ait olmak yeniden 
anlamlandırılmaktadır. Buna yerel bilginin de kullanılması olarak bakılmakta, karar verme sürecinde 
katılıma önem verilmektedir. Akıllı kodlar karar verme sürecinde de yardımcı olmakta, çelişkileri, yanlış 
anlamaları çözen ve karara bağlayan bir durum sergilemektedir. Özellikle kamusal mekânlarda farklı 
yaşta ve fiziksel kalitede (çocuk-engelli-yaşlı vb.) kentlileri buluşturmakta; mekân ve tipoloji çeşitliliği 
ile kültürel çeşitliliği de getirmekte kentsel kamusal yaşamı, birliktelikleri canlandırmakta, eylem ve 
ilişkileri zenginleştirmektedir.

Bütünsel bakmak, semt ve mahalleleri özgün bir karakter alanı olarak görmek, yapılanmalar kadar ulaşım 
ilişkileri ve aksları da tanımlamak sokak yaşamı ile bütünü içselleştirmek demektir.

Akıllı kodlar işlevlerden öte tipolojilere odaklanır. Kullanım zaman içinde değişebilir, aynı kullanımda 
yapılanmanın tekrarı yerine çeşitliliği farklı zaman, farklı yaşam ve farklı kullanıcı için karma olarak 
sunmak önemlidir. Aynı zamanda da işlevler değişebilir ancak yapıların mekânda daha uzun süre 
yaşayacağı unutulmamalıdır. 

Bütünsel bakmak, semt ve mahalleleri özgün bir karakter alanı olarak görmek, yapılanmalar kadar ulaşım 
ilişkileri ve aksları da tanımlamak sokak yaşamı ile bütünü içselleştirmek demektir.

Sokak ve sokak yaşamı, sokak peyzajı, kamusal mekân, kamusal alan ve tasarımı, mekân yaratma 
endişesi, insan ve mekân ilişkisini biçimlendirme çok önemlidir. Akıllı kodlar ile hem fiziksel ve hem 
de duygusal belirleyiciler değerlendirilmektedir. Bir yandan yapılanmaya ilişkin kompozisyon, hareketi 
yönlendiren her ölçekte bağlantılar, çeşitlilik, kamusal mekân ve sürdürülebilirlik ele alınırken, diğer 
yandan da karakter, yerellik, görsel kalite, yaşam stili, aidiyet ve güven duygusu ile aktiviteler ve 
davranışlar değerlendirilmektedir.

Akıllı kodlar ile mekâna önem verilmiş, kamusallık ve sokak kavramı yeniden öne çıkmıştır. Bu yeni 
bakış ile kullanıcı açısından seçenekler oluşmuş, yürünebilir mekânlara odaklanılarak insan ölçeği, sokak 
ve sokak peyzajı eklemlenmiş, yürünebilirlik ile de geçirgenlik ve erişilebilirlik yaklaşımları yaşamı 
zenginleştirmiştir. 

Akıllı kodların doğru uygulayabilmek için hem paydaşlarla katılımı doğru yönlendirmeli hem de uygulama 
dokümanları doğru ortaya konmalıdır. Bu dokümanlar seçenek ve esneklik sunabilmelidir. Bu nedenle 
akıllı kodları oluşturacak ekiplerin de yetiştirilmesi gerekir. Konuya ilişkin farkındalık sahibi, detayları 
iyi çalışan, mahalle ve semt karakterini güçlü yansıtacak mesleki yaklaşıma sahip, aynı zamanda kolay 
anlaşılır belgeler hazırlayabilecek uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı kodlar çok güçlü ve farklı bir 
vizyon ve yaratıcı stratejik yaklaşımları yansıtacağı için, yaratıcı düşüncede esnek, işbirlikçi bir anlayışı 
kuran yönetişime gereksinim vardır.

4.3. Kompakt Gelişme ve Akıllı Kodlar

Kompakt gelişme, yoğun ve sıcak ilişkileri vurgulamakta, sınırsız büyümeyi engellerken bunun yerine 
yaşam kalitesine önem vermektedir. Kompakt gelişme yapılanmada da çeşitlilik yaratmakta bu sayede 
farklı yaşam ortamları farklı tipolojilerin oluşmasına fırsat tanımaktadır. 

Donatıların zenginleşmesi ve çeşitlenmesi ise sokak yaşamının yeniden canlı hale getirirken, ev ve iş 
arasında yürüyerek gidip gelme, komşularla bağları ve özellikle de aidiyet duygusunu geliştirmektedir. 
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Topluma ait olma duygusu yaratmak, işbirlikleri için yeni fırsatlardır ve bu yaşamı kolaylaştırmakta, 
toplumsal bağları artırmaktadır.

Akıllı kodlar, kolay anlaşılırlığı ile planlama ve toplum arasındaki köprüyü aşmakta, gelişmeyi aktif 
kılmakta, katılımı ve kamusallığı da teşvik etmektedir.

Akıllı kodlar ile, emsal gibi sonunda neyi ifade edeceği anlaşılamayan gelişme kuralları yerine kolay 
görünen ve anlaşılan çok boyutlu anlatılar ifadelendirilmeye çalışılmaktadır.

Kolay anlaşılır görsel ifadeler taşıyan akıllı kodlar, resim, diyagram ve grafiklerle gelişme çerçevesini 
aktarır. Kullanıcının beklentisi ve bakışına uygun olarak içinde yer aldığı bağlam ile ilişkilendirilen 
kodlar çok boyutlu dijital anlatılar ve görsel gerçeklikle sunulmaktadır. Böylece gelişmenin sonuçlarını 
görebilmek, çevresini, yerel değerlerle ilişkisini, bağlamı değerlendirebilmek mümkün olmaktadır. 

5. KENTSEL TASARIM SÜREÇ ve BİLEŞENLERİ

Kentsel tasarım süreci; kaliteli kentsel tasarım adına politikalar bağlamını; gelişme sürecinde stratejik 
kentsel tasarım hedef ve ilkelerini; bağlam ve idealler çerçevesinde kentsel tasarım temalarını, yerel 
karakter rehberini ve sonunda tasarım kalite standartlarını kapsamaktadır.

Şekil 11: Gateshead kentsel tasarım 
rehberi içerik şeması [9].

BELGE STRÜKTÜRÜ

1. GİRİŞ

Kentsel Tasarım

7. TASARIM KALİTE STANDARTLARI

Tasarım Kalite Standartları

2. KENTSEL TASARIM REHBERLİĞİ

Çerçeve

4. KENTSEL TASARIM TEMALARI

Stratejik Kentsel Tasarım Konuları

5. TASARIM İLKELERİ
Stratejik Kentsel Tasarım İlkeleri için 

Kaliteli 

3. KENTSEL TASARIM ve GELİŞME 
SÜRECİ

Gelişme Yönetim Süreci

6. YEREL KARAKTER REHBERİ

Karakteri Tanımlayan Yapı / Bina
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5.1. Kentsel Tasarım Süreç Bileşenleri ve Politikalar Bağlamı

Politikalar bağlamı “kentsel tasarım” ilişkisi adına üç önemli ilkeye dayanır. Bunlardan ilki iyi bir 
tasarımın gerekliliğidir; ikincisi başarılı mekân yaratmak gerektiği konusudur, bu da iyi bir  vizyon olduğu 
kadar bu vizyonun  söz ve protokole de dayalı olması demektir. Son ilke ise iyi bir kentsel tasarımın yer 
ve bağlamı tanımlayabilmesidir.

İyi bir sürdürülebilir kent; sosyal, ekonomik ve mekânsal yol göstericilere gereksinim duyar. Bunlar; 
sosyal olarak birleştiren, sağlıklı ve güvenli, çevreye duyarlı, iyi tasarlanmış ve yapılanmış, çoklu konut 
tipolojileri ve karakteristikleri sunan, iyi bağlantılar oluşturan, insanların ihtiyaçları için buluştukları, 
mirası koruyan, davet edici ve koruyucu, gelişen ekonomik ve mekânsal rehberlik sağlayan içeriğe 
sahiptir. 

Politikalar bağlamında kentsel tasarım, farklı ölçeklerde rol alır. Bunlardan ilki ülkesel ölçekte ulusal 
planlama politikaları olup bunun içinde kentsel tasarım rehber modeli olarak yer alırken; ikincisi ise 
bölgesel planlama politikalarıdır. Söz konusu politikalar bölge tabanlı ölçekte sektörel olarak karakter 
alanlarının tanımlanması ve tiplerin akıllı büyüme ile belirlenmesi gerektirir. Bu ise üst ölçek kentsel 
tasarım stratejileri ve stratejik mekânsal gelişme ilişkisi anlamına gelmektedir.

Kentsel ölçekte, yerel tabanlı gelişme çerçevesine bağlı olarak geçiş zonlarının tanımlanması ve 
yerel tabanlı kentsel tasarım stratejik şemasının oluşturulmasına yönelik politikaların öngörülmesi 
beklenmektedir. Gelişme planları politika ve stratejileri içinde “Kentsel Tasarım Stratejik Şeması” çok 
önemlidir. Ek planlama dokümanları olarak hazırlanan kentsel tasarım stratejileri kimlik mekânlarını 
tanımlayarak kentsel tasarım projelerine rehberlik sağlarken, geçiş zonları ve karakter alanlarının yeni 
gelişme stratejileri içinde tanımlanmaları, akıllı kodların tanımlanmasında önemli bir belirleyicidir. 

Yerel ölçekte “Yere Özgü Kentsel Tasarım Rehberleri” ve “Tematik Kentsel Tasarım Rehberleri” ile 
kentsel gelişme adına “Akıllı Kodlar” bütüncül bir sistem oluştururken bu süreçte iki önemli girdiyi de 
karşımıza getirmektedir. Birincisi kentsel tasarımı oluşturan kentsel form bileşenleri ve yönlendiren 
öğeler; ikincisi ise kentsel tasarım süreç bileşenleri ve tasarım hedefleridir.

5.2. Kentsel Tasarım ve Kentsel Form

Kentsel form bileşenleri ve  kentsel tasarım öğeleri makro ve mikro ölçekte kentsel dokunun oluşum ve 
gelişimini yönlendirirler. Bu nedenle, kentsel tasarım hedefleri ve stratejileri, gelişme alanları ile birlikte 
var olan kentsel form ile ilişkilendirilmelidir.

Kentsel form bileşenleri olarak yapılar ve kullanıma ilişkin örüntüleri, neden oldukları eylem ve hareketler 
ile mekânda ki bütünsel oluşumu etkileyecektir. Bu bağlamda rehberin, bileşenler üzerinden mekânı 
okuması; konum, ölçek, görünüm ve detay içerikli açılımları ortaya koyması gerekmektedir. Diğer 
taraftan sosyal ve ekonomik faktörlerde kentsel formun bileşenleri olarak unutulmamalıdır.

Kentsel Tasarım politika ve rehberliğinin başarılı olabilmesi için özgün bağlam ile gelişme biçimi 
ilişkilendirmelidir. Bu nedenle gelişme formuna bakış açısı, rehberin kentsel tasarım hedefleri ile 
buluşarak özgün yerel kimliği yakalamasını sağlaması açısından zorunludur.
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Bağlam stratejik planlama çerçevesinin kentsel tasarım projeleri ile ilişkilendirilmesini de kapsar. Bu 
süreçte yukarıdan aşağıya ulusal kentsel politikalar hedef ve ilkeler sunulurken, aşağıdan yukarıya da 
kentsel tasarım ile stratejik politika ve planlar ilişkilendirilerek geliştirilmelidir.

Unutulmamalıdır ki süreç içinde bağlam, paydaşlarla birliktelik sağlanırsa geçerlilik sağlanır. Bu 
birliktelik ortamı, “vizyon” geliştirmeye yardımcı ortamdır, dolayısıyla tasarım politikalarını da birlikte 
kuracak ve sergileyecektir.

5.3. Kentsel Tasarım Bileşenleri

1. Kentsel Strüktür: Kentsel strüktür, bölge, kent ya da bir alanın bütünsel çerçevesidir. 
Yapılanmış form, arazi formu, doğal çevre, aktiviteler ve açık alan sistemlerini kapsar. Ulaşım 
ve altyapı ağlarının geniş sistemlerini içerir. Yol ve mekânların birbiri ile ve kentsel bütünle olan 
ilişkisi, temel plan, form kullanım ilişkisi kentsel strüktürü oluşturur.

2. Kentsel Alt  Birimler: Açık alanlar ile yapılanmış formun kentsel doku ile olan kurulu 
dengesidir ve alt bileşenleridir. Doğadan başlayarak yapı adası ve parsele kadar inen 
bölümlenmeyi içerir. Yapı adası, yol, yapılanma, parsel örüntüleri, sokak tipolojileri ve sokak 
sıralanımlarından oluşur. Yapıların ayrıca konum ve yapılanma ilişkilerini de belirler, dokusal 
yansımayı, homojen ya da heterojen biçimlenmeyi tanımlamaktadır.

3. Yoğunluk ve Karma Kullanım: Kentsel gelişmede yoğunluğun farklı işlevsel sıralanımıdır. 
Yoğunlukla oluşan farklılıklar, kentsel sisteme farklı yansıyan geçiş zonlarını belirler, bunlar aynı 
zamanda farklı karakter alanlarıdırlar. Yoğunluğun getireceği dokusal farklılıkların yanı sıra, 
işlevsel farklılığa bağlı olarak da çeşitlenirler; konut tipolojileri, rekreasyon farklılıkları, ticari 
kullanım çeşitliliği ya da kurumsal kullanım farklılıkları gibi.

4. Yükseklik ve Kitle: Yapılanmanın, yüksekliği ve kitle dokusunun yanı sıra, zeminde 
konumlanması, çevresel formlarla ilişkisi, sokak ve yapılanma düzen ilişkisi çerçevesinde 
değerlendirilir. Yapı zarfları en önemli kentsel tasarım girdileridir, binanın parselde duruşu, geri 
çekilme, açıklık-kapalılık etkisi, sokak ile kurduğu yükseklik ilişkisi, yönlenme, özellikle de insan 
ölçeği ile olan ilişkisini kapsar. Bulunduğu bağlam içinde binanın kat yüksekliği, çatı hizası, yapı 
parçaları, detaylar, yine yüksekliğe bağlı stratejik manzara ve gök çizgisi ile birlikte siluet etkisi 
kitle düzeni oluşturmada son derece önemlidir.

5. Sokak Peyzajı ve Doğal Peyzaj: Yapılanmanın sokak ve sokak kesiti ile olan zenginliğini 
tanımlayan kentsel peyzaj kamusal alanın sokak, açık alan, yeşil yol, koridor, yaya yolu olarak 
tasarımını da kapsar. Doğal peyzaj ise bitkilendirme, mikro iklimlendirme ve güneşlenme ile 
birlikte gölgelik alanların oluşturulmasına yönelik yaşam konforuna katkı koyar.

6. Cepheler ve Arayüzler: Yapıların arsa, sokak, komşu parselle olan ilişkisinin cephe 
çizgisindeki arakesitidir. Cephe düzenini ortaya koyar, ölçek, oran, biçim ile yapının diğer yapılar 
ve kentsel mekânla ilişkisidir; 3. boyutta yaratılan büyük bir etkidir ve bütünün  parçalarla olan 
ilişki örüntüsünü  oluşturur. Aynı zamanda kent ile kentlinin buluştuğu ara yüzdür. 
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Şekil 12: Gateshead kentsel tasarım 
rehberi kentsel hiyerarşi detayı [9].

Şekil 13: Gateshead kentsel tasarım 
rehberi ölçek detayları [9].

KENTSEL STRÜKTÜR

ÖLÇEK (KÜLTLE)

KENTSEL BİRİM

ÖLÇEK (YÜKSEKLİK)

DETAY

MİMARİ FORM
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Ara mekânlar özel ve yarı kamusal olarak tüm bileşenleri ile bireylerin kentlileşmesine  ara yüz 
ile katkı koyarlar. Bunlar mahallelerde en önemli sosyal arakesitlerdir, cephelerin açılım ifadesi, 
sosyal rolü, eylemleri ve birlikteliği yaratması, kapılar, açıklıklar ve girişler, malzemeler hep bu 
ara mekânlar ile sosyal birlikteliği ve aidiyet duygusunu yaratırlar.

7. Detaylar ve Malzemeler: Kentsel tasarımda bütünde olduğu gibi alt parçada da uyum ve 
birliktelik önemlidir. Malzeme seçimi ve detaylardaki bu kalite yaşam kalitesini yansıtacaktır. 
Zeminde objelerin görünümü, malzeme seçimi, dayanıklılık ve bakım, renk ve doku oluşturması, 
sürdürülebilirlik özellikleri öne çıkmaktadır. Kamusal ve özel mekânların düzenlenmesi, sokak 
mobilyaları, kaldırımlar, reklam ve bildirişim öğeleri bileşenlerini oluşturur. Ayrıca kamusal 
ortamda insanın çevresel konforu, güneşlenme, ısı adası etkisine yönelik kontrolün sağlanması 
ile mekân kalitesini yükseltir. 

8. Kamusal Mekân: Mekân yaratmak kentsel tasarımın temel konusudur. Kamusal mekân, 
kullanımı ve toplumu bir araya getirici rolü ile kentsel yaşamın merkezinde yer alır. Bu kapsamda 
kentliler tarafından kullanılması ve deneyimlenmesi çok önemlidir. Kamusal mekânlar, sokaklar, 
meydanlar, plazalar, parklar, kamusal altyapılanmalar olarak sıralanabilir. Çoğunlukla özel 
mekânlarında ilişkilendirilerek farklı mekânsal deneyimlerin oluşturulmaya çalışıldığı kamusal 
mekânların kentsel yaşama olan katkısı önemli bir sürekliliğe sahiptir. 

9. Topoğrafya ve Doğa: Doğal çevre öncelikli yaklaşımı gerektirirken, özellikle topoğrafya 
kullanımı, yapılanmaya ilişkin nitelikli plan ve tasarım kararlarını öne çıkarır. Burada doğal çevre 
ve topoğrafyanın oluşturduğu  arazi formu ve özellikleri, özgün bitki dokusu, çevresel hassas 
mekânlar, tarım toprakları dikkate alınmalıdır. Bu açılım doğa ile üretkenliği birlikte düşünmeyi 
gerektirir. Yerel ekonomik kapasite, yaşam kalitesi, sosyal ve ekonomik çözümler ve destek 
sistemler ekoloji ile bir bütün olarak ele alınmalıdır.

10. Sürdürülebilirlik: Bu sistemde sürdürülebilir gelişmeyi destekleyecek katmanlar ayrı ayrı 
değerlendirilerek ilişkilendirilir; amaç stratejik olarak kentsel proje alanlarını tespit etmektir. 
Sosyal olarak mahalle ölçeğinde yoksunluk ya da refah düzeyi ele alınırken, ekonomik olarak 
da fırsat alanları birer kentsel proje ve kentsel tasarım konusu olarak değerlendirilir ve bütünle 
ilişkilendirilen kentsel tasarım çerçeveleri oluşturulur. Özellikle ekolojik sınırlar ve kapasiteler, 
sürdürülebilirliğin net sınırlarını ve olmazsa olmaz kapasite değerlerini, bunlara bağlı olarak da 
ekolojik restorasyon projelerini belirler. Diğer taraftan sosyal faktörler ise kültürel sonuçlar 
olarak mekâna yansırken, mahalle ve sınırları üzerinden sosyal birlikteliği oluşturan kültürel 
çerçeveleri tanımlayabilmektedir.

Gelişme sürecinde, stratejik kentsel tasarımın tanımlanan bu hedef ve ilkeleri planlamanın en önemli 
gelişme yönlendiricileridir. Kentsel tasarım hedeflerini politikalar bağlamında ortaya koymadan 
önce kentsel formun bileşenlerini analiz etmek gerekirken ancak hedefleri kentsel tasarım ilkeleri ile 
ilişkilendirerek mekânsal kararları zenginleştirmek mümkündür. Bu süreçte yönetim ve yönetişimi de 
gelişmenin ayrılmaz bir parçası olarak unutmamak gerekir. İyi bir liderlik sistemi ile konuyu kavramak, 
ortak vizyonu oluşturmak ve stratejik olarak hedefe yönelmek  mümkündür.
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5.4. Kentsel Tasarım İlkeleri

İyi bir tasarım için kentsel tasarım hedef ve ilkelerini ortaya koymak ve belirlemek gerekir. Bu ilkeleri, 
akıllı kodlar ve tasarım kodları için önemli yazılımlar olarak görmek demektir. Bununla birlikte kentsel 
tasarım hedefleri, mekânsal karakteristikleri iyi anlamayı, var olan doğal özellikleri analiz ederek 
kimlik öğelerini seçmeyi ve güçlü olarak yeniden ortaya koymayı; kısacası özgün ve detaylı çalışmayı 
gerektiriyor. Bu bağlamda kentsel tasarımın olmazsa olmaz (8) sekiz temel ilkesini tekrar hatırlamakta 
fayda var.

1. Karakter, kendine özgü kimliği olan ve yansıtan kentsel mekânı tanımlar. Yapılanmış 
çevrenin karakteri, kentsel peyzaj ve doğal peyzajın sorumluluğunda farklılaşan örüntüyü 
okumak ve bunu yansıtan kültürü anlamayı gerektirir. Karakter çözümlemesi kültürel 
miras ve yerel tarih, görsel etki, gelenekler ritim ve dokusal örüntü ile oluşan dildir.

2. Süreklilik ve kapanma, kamusal ve özel mekânları çoğunlukla birbirinden net olarak 
farklılaşan ve açıkça ayrılabilen mekânlar dizisi üzerinden değerlendirmektir. Sokak 
cephelerinin sürekliliği ve kapanması kentsel mekânı net olarak özel ve kamusal alan 
olarak tanımlar; bu ise kentsel mekânı süreklilik ve kapalılık ilişkisi çerçevesinde 
değerlendirebilmemizi sağlar. 

3. Kamusal mekân kalitesi, kamusal mekânı ve bileşenlerini çekici, güvenli, etkin çalışan, 
işleyen yapılar olarak başta dezavantajlı grubu oluşturan yaşlı, çocuk ve özürlülere olmak 
üzere tüm toplumu kapsayacak şekilde açmak demektir. 

4. Kolay hareket, geçirgenlik ve akışkanlık adına kolay girilip çıkılan ve kolay bulunan 
demektir. Erişebilirlik ve akışkanlık mekânları birbiri ile ilişkilendirerek, yaya olarak kolay 
hareket etmeyi, insanı araç trafiğinin önünde tutmayı ve entegre ulaşımı sağlayacaktır. 

5. Okunabilirlik, kentin bütünsel açık imajı olması ve sahip olduğu dil ile yaşanan mekânın 
kolay anlaşılabilmesi, fark edilebilir olması demektir. Odaklar, izler, kimlikler, nirengiler 
üzerinden kentin okunulabilirliği geliştirilerek, insanların yollarını kolay bulmaları ve 
gezinmeleri sağlanır; ayrıca kolektif belleği oluşturmada da okunabilirliğin etkisinden 
yararlanılır.

6. Esneklik, süreç içinde işlevi değişen bir mekânın yeni ihtiyaçlar uygun olarak kendini 
kolayca değişebilmesi demektir. Mekânın sosyal, teknolojik ve ekonomik dönüşümlere ve 
değişimlere hızla adapte olması gerekir.

7. Farklılık, kentsel toplumların farklılık ve çeşitliliklerinin seçenekler olarak mekâna 
da yansıması demektir. Farklılığı ve seçeneği, çoklu bir sistemde birlikte kullanmak, 
yaşanabilir mekânlar yaratmak ve yerel gereksinimlerle ilişkilendirmek önemlidir.

8. Sürdürülebilirlik, kentsel tasarımın da toplumsal, ekonomik, ekolojik bileşenlere bağlı 
bir ortamdan gelecek adına hassas bir biçimde söz etmesidir.

Şekil 14 (sol sayfa): Gateshead kentsel 
tasarım rehberi alt açılımları [9].

Şekil 15 (sol sayfa): Gateshead kentsel 
tasarım rehberi hedef ve alt hedefler [9].
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5.5. Kentsel Tasarım Hedef ve Bileşenleri ile Tasarım İlkeleri Karşılaştırmalı İlişkilendirme

En önemli sonuç bütünleşik bakış olup, hedefleri ve bileşenleri çapraz sorgulamaya dayanmaktadır. 
Söz konusu sorgulama güçlü birliktelikleri ortaya çıkaran ancak teknolojinin etkisi ile kolayca ilişkileri 
kurgulayabilecek bir özellik arz etmektedir.

Sonuç sentez olarak  sisteme bütünsel bakmak ve gelişen teknolojilerle ilişkili bir çözüm getirmek 
önemlidir. Özellikle “akıllı kentler” olgusu içinde teknolojiyi de kullanarak bilgi ve iletişim altyapısını 
planlama ve kentsel tasarım ile buluşturmak şarttır. Bu bağlamda hem “hardware/donanımlar”, hem de 
“software/yazılımlar” geliştirilmeli buna uygun sistem altyapısı kurulmalıdır. 

Akıllı kodlar ve tasarım kodları alt ölçekte yenilikçi araçlarken, üst ölçekte akıllı büyüme için sektörel 
kodlar, akıllı kent için ise geçiş zonları kurulması gerekir. Kurulan bu sistem içinde akıllı kodlar, tasarım 
kodları ve standartların ise planlama ve kentsel tasarım işbirliği ile, iyi ve kaliteli gelişmeyi sağlaması 
hedeflenmelidir. Diğer taraftan politikalar, jeolojik yapı, peyzaj değerleri, yapılanma formu ve hareket ile 
bakı-vistalar olarak ilişkileri belirleyecektir. İdeal yaklaşımlar ise karakter alanları, yapılanma, hareket, 
okunabilirlik ve sürdürülebilirlikle ilişkili olacaktır.

Kentsel tasarım, kaliteli çevreyi tanımlamak için vardır; bu kapsamda kentsel yaşam kalitesine katkı 
getirmeyi hedefler, yeni gelişmelerde çağdaş tasarım kalite ve donatı standartlarını oluşturmaya çalışır, 
yenilikçi  araçları önererek -kentsel tasarım kavramsal şeması, yere özgü kentsel tasarım rehberleri, 
tematik kentsel tasarım projeleri, tasarım kodları ve tasarım standartları- hedefleri kolayca aşacak 
çözümleri ortaya koyar. Kentsel tasarım, proje ve politikalarının birlikte belirlenmesine çalışır, kolay 
uygulamaları hedefler ve davranışları kapsar. İnsan olmadan ve mekânı benimsemeden kentsel yaşam 
oluşamaz, kentli katılımları ve davranışları bu nedenle çok önemlidir.

Sonuç olarak fiziksel ve duygusal parametreler bizim kentsel ortamda akıllı kodlar ve tasarım kodlarını 
oluşturmamızı ve mekânı sürdürülebilir kılmamızı sağlarlar.

6. TASARIM KODLARI

Tasarım kodları, kentsel tasarım ile önemli kentsel gelişmeleri koordine etmek ve daha iyi tasarlanmış bir 
çevre kalitesi için hedefe ulaşmada yardımcı bir araçtır. Tasarım kodlarının, kentsel tasarım ve planlama 
ortamı, dolayısıyla süreci ile ilişkili, uyumlu ve detaylandırmada öncelikli olması önemlidir. Bu anlamda 
tasarım kodları, girişimcileri ve ekipleri ayrıca danışmanları sisteme hazırlayarak yerel yönetimlere 
önemli bir anahtar rol sunar.

Tasarım kodları yönlendirici rehberlerdir; üstlendikleri rolleriyle de önemli ve özellikli bir referansa 
dönüşürler. Planlama alanında tasarım kodları kentsel tasarım planlama sürecinde yer alırlar. Yerel 
yönetimlere, girişimci ve paydaşlara, ayrı ayrı uzlaşıcı bir biçimde yaklaşarak, gelişme sürecinde önemli 
bir araç rolü oynarlar.

Tasarım kodları, 21. Yüzyıl ile birlikte değişim ve dönüşüm içinde, kentlerde tartışılmaya, deneyimlenmeye 
başlanmıştır. Yüzyılın başlarında kentsel düzen ve kimliğin, yaşam kalitesinin tartışılması paralelinde, 
planlama sistemlerinde yer alan tasarım kodları, ulusal programlarda ele alınarak pilot projeler üretilmiştir. 
Böylece tasarım kodlarının planlama, gelişme ve kentsel tasarım sürecine nasıl entegre olacağı konusu 
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önemli ölçüde ön plana çıkmıştır. Özellikle sürdürülebilirlik sürecinde daha iyi bir boyuta erişmek adına 
tasarım kodları güçlü politikalar ve araçlarla beslenmişlerdir. Binaların enerji etkin tasarımı, yeşil, kodlar 
mahalle sertifika sistemleri, bunlardan en önemlileridir.

Tasarım kodları ile planlama ve kentsel tasarım sürecinde rehberler ve standartlar oluşturularak uygun 
ve tekil, özgün araçların kullanımı da özendirilecektir; kentsel tasarım kavramsal şeması, kentsel tasarım 
rehberleri, kır tasarım rehberleri, kentsel tasarım şeması, mastır plan, yere özgü rehberler gibi...

Tasarım kodları zor bir koordinasyon demektir. İçeriği karmaşıktır, doğal değerler, kimlik değerleri, 
büyümeye ilişkin veriler, potansiyeller ve projeler gibi çoklu boyutları vardır. Geleneksel süreçte detaylı 
tasarım elde etmek olanaksızdır, ancak tasarım kodları bu tür çıkmazlar karşısında bir köprü oluşturur, 
tasarım ve yaşam kalitesini yükselten mekanizmaları harekete geçirir, çoklu sistemler arasında koordine 
yaklaşımları geliştirir.

Bu kapsamda hardware ve software nitelikli kentsel donanımlar ve yazılımları, bir başka deyişle 
biçimlendirme hedefli akıllı kodlar ile tasarım kodlarını geliştirmemiz gerekir.

Birliktelik ve kompozisyona yönelik veriler, bağlantı ve geçirgenlik, farklılıklar ve beraberlikler, kamusal 
mekân ve mekân yaratma ile sürdürülebilirliği kapsayan hardware/fiziksel parametreler, somut ele 
alışlar, ilişkiler, ağ sistemleri ve yere özgü sonuçlara karşılık gelir. Diğer tarafta ise software olarak 
ortaya konulan soyut değerler olarak yere özgü ve onun içsel duruşunu yakalayan veriler bulunmaktadır. 
Bu duyusal parametreler, karakter alanları, tekillik, özgünlük, yaşam kalitesi, destekler için uyum 
arayüzlerini içerir.

Bu kapsamda; bağlantılar, kompozisyon, yapısal ve strüktürel birliktelik, farklılıklar, kamusal mekânlar, 
sürdürülebilirlik temel karakteristiklerdir.

6.1. Birliktelik ve Kompozisyon; yapılanmış çevrenin fiziksel strüktürüdür, aynı zamanda binalar, 
mekânlar, mekânın tekil karakteri, ölçek ve yoğunluğu ile tanımlanmış ve zenginlik sunan detaylarının bir 
arada duruşunu anlatır.

• Yerel kimlik, 
• Kentsel peyzaj, 
• Mahalleler, 
• Ölçek, 
• Yoğunluk, 
• Sokak peyzajı,
• Nirengiler, 
• Bakı noktaları, 
• Odaklar, 
• Sınırlar, 
• Kamusal ve özel mekânlar.
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Şekil 16: Gateshead kentsel tasarım 
rehberi örnek tasarım fikirleri [9].

Şekil 17: Gateshead kentsel tasarım 
projeleri [9].
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6.2. Bağlantılar ve Geçirgenlikler; bağlantılar hareketin oluşturduğu ağ sistemini ifade eder. Her 
yerin ayrı bir kentsel örüntüsü vardır; bu ağ sistemi sokaklar, yollar, yaya hareket mekânları, bağlantı ve 
iletişim ağları ilişkilerini oluşturur.

• Toplu taşım, 
• Taşıt ulaşım ağları, 
• Erişim ve servis mekân bağları, 
• Yayalar,
• Bisikletler, 
• Bağlantılı farklı ulaşım modları, 
• Ağ sistemleri.

6.3. Farklılıklar ve Beraberlikler; başarılı bir kentsel çevre farklılıkların yansımasından oluşur. 
Karma işlevler, kültürel ve demografik yapı, farklı yaş grupları, farklı gelir grupları kentte beraberlikleri 
önemlidir. Tüm açılımları birbirini içermeli ve değişime adapte olabilmelidir.

• Karma işlev,
• Karma konut tipolojisi, 
• Karma yaş grupları,
• Gelir grupları, 
• Karma kültürler,
• Karma demografik yapı, 
• Karma beceriler, 
• Adapte olabilirlik.

6.4. Kamusal Mekân ve Mekân Yaratma; mekân yaratma, yapıların oluşturduğu, kentlilerin sürekli 
kullandıkları alanları, mekâna dönüştürmek, birliktelikleri yaratmak için yeniden sunmak, paydaşlarla 
birlikte canlandırmak demektir. Sokaklar, meydanlar, parklar, açık alan sistemleridirler. Çekici, aktif, iyi 
kullanılan, çözümlenmiş, bakımı kolay, yararlanılan yerlerdir.

• Sokaklar, 
• Meydanlar, 
• Plazalar, 
• Doğal alanlar, 
• Yeşil alanlar, 
• Oyun alanları, 
• Tören ve kutlama mekânları, 
• Altyapısal alanlar, 
• Kamusal sanat ve kent mobilyalarının sergilendiği mekânlar.
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Şekil 18: Gateshead kentsel ve kırsal 
yerleşimlere ait tasarım detayları [9].

6.6. Sürdürülebilirlik; çevresel, ekonomik, toplumsal boyutlara, gelecek jenerasyonlar için hassas bir 
biçimde, kullanım, yenileme, yeniden değerlendirme, koruma ve geliştirme adına bütünsel bakmaktır. 
Sürdürülebilirlik yaklaşımı sorumluluk gerektiren bir kültür olup, becerileri gelecek adına yeni 
jenerasyonlar için değere koymayı gerektirir.

• Sosyal sürdürülebilirlik: 
(eşitlik-aidiyet-refah-birliktelik-rekreasyon fırsatı-eğitim fırsatı), 

• Çevresel sürdürülebilirlik: 
(enerji-ekoloji-su-döngüsü-restorasyon-bioçeşitlilik-atıklar-iklim-topoğrafya)

• Ekonomik sürdürülebilirlik: 
(işgücü-yatırım-girişim-yerel gelişme-refah-insan kapitali)

6.7. Karakter Alanları; kentlerin kimliklerini yansıtan, karakterlerini nasıl yansıttıklarını, nasıl 
hissettirdiklerini ve karakteristik özelliklerini ifade eder. Karakter alanları özellikle mahalle 
yerleşmelerinde, kültürel ve mimari miras alanlarında, doğal özellikli alanlarda özgün kimliği kaçınılmaz 
olarak sunar. 
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• Mimari miras,
• Kültürel miras,
• Kimlik-mekân duygusu,
• Doğal özellikler,
• Kültürel altyapı,
• Tekillik,
• Yerel deneyim,
• Sosyal çekicilik.

6.8. Tekillik ve Özgünlük; kentsel mekâna dair özellikli duruşu, görsel donatıları, mimari kaliteyi, 
malzeme seçimini, kendini yansıtma biçimini, estetik gücü ve güzellikleri tamamlayıcı ifadelerdir. 

• Konum,
• Çevre, 
• Manzara ve bakı noktaları,
• Mimari kalite,
• Sürpriz açılım ve zevkler,
• Malzeme ve yansıması,
• Koku,
• Ses,
• Doku özellikleri, 
• Yaşam kalitesi.

6.9. Yaşam Stili; kentlerin ve kentlilerin yaşantısını yansıtarak ritmi belirler. Başarılı mekânlar 
kentliye daha iyi bir yaşam koşulu sunan, yerel deneyimleri yansıtan, ortak vizyonu yansıtan, gelecek 
adına beklentilerini sunmaya çalışan, sosyal etkinlikler ve kutlamalar ile kentlileri kolayca buluşturan bir 
altyapıdır.

• Günlük, 
• Haftalık, 
• Hafta sonu, 
• Mevsimlik, 
• Sabah ve akşam,
• Yaşam ritmidir,
• Kutlamalar,
• Etkinlikler,
• Dinlence ve oyun fırsatları.
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Şekil 19: Gateshead kentsel tasarım 
rehberi mahalle dokusu çalışmaları [9].

6.10. Destekler ve Uyum; kentsel tasarımın altlığının hazırlanması açısından önemlidir. Yapılar ve 
mekânlar, arayüzler toplumsal destek beklerler ve isterler, ancak bu desteği sağlayan bir uyum ve 
birlikteliği kente kazandırırlarsa başarılıdırlar. Güvenlik, kamusallık, mekâna ve kente özenle bakmak, 
aidiyet, kentsel çevre ile toplumsal desteğin birlikte uyumuna bağlıdır, öyle sağlanır.

• Bağlanma, 
• Kamusal ve özel arayüzler, 
• Aidiyet,
• Toplumsallık,
• Bireysel ifade,
• Sahiplilik,
• Sorumluluk,
• Görünürlük.
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6.11. Davranışlar ve Beklentiler; kentlilerin mekândaki aktivitelerinin bir yansımasıdır. Kurallar bu 
davranış ve aktiviteleri mekânda özgün bir biçimde işaretlerler, bunun içinde davranışsal beklentileri 
gösteren ve yönlendiren araçlar gerekir. Yaşam kalitesi ve mekân dili oluşurken yönetişim adına strüktürel 
yapılanma ile danışma ve iletişim yaratma, kurallar ile yasa ve politikaları belirleme, ölçekler arası 
irdeleme, beklentiler adına da rehberleri ve kodları oluşturarak gelecek için katılımcı süreci yönetmek 
gerekir.

• Yönetişim,
• Strüktürler,
• İletişim,
• Kurallar,
• Yasa,
• Politikalar,
• Beklentiler,
• Rehberler,
• Kodlar,
• Değerlendirmeler,
• Gelişmeler.

7. KOD AÇILIMLARI

7.1. Akıllı Kodlar / Tasarım Kodları

Kentsel tasarım, kentsel gelişmede görsel biçim ve işlevsel sistem ile ilgilidir, onları geniş bir çevre ve 
bağlam ile uyum içinde ilişkilendirir. Kentsel tasarım perspektifi dahilinde ayrıca kamusal mekâna önem 
verilir; bunun nedeni ise, kentsel mekân kavramı içinde iyi bir yaşam kalitesine ulaşmak, kentliler için 
mekân duyusu yaratmak ve kamusallık adına önemli birliktelikler  için kentsel tasarımı ve araçlarına 
gerek vardır.

Kentsel gelişmenin zaman içinde yaşam kalitesini artırmak için yeni amaçlara gereksinimi vardır. Söz 
konusu nedenle kentsel gelişmede sürekli yeni düşünceler tartışılır, farklı yaklaşımlar ve onları yaşama 
geçirecek yeni araçlar kullanılır.

Kentsel tasarım süreç içinde kentsel tasarım ilkeleri ile gelişme politikalarını destekler. Bu birliktelik 
çerçevesinde stratejik planlamayı yönlendirir, özelliklede tasarım yaklaşımları ile yerel kimliği ve kentsel 
karakteri canlandırır.

Kentsel tasarım kodları gelişme sürecinde yeni bir kentsel araçtır, amacı da kentsel stratejik  gelişme 
planlarına rehberlik etmektir. Bu işbirliğinin rolü ise kentsel toplulukların gelişimini yönlendirmek, plan-
proje diyalektiği ile kentsel uyum ve birlikteliği yaratmaktır; ayrıca tasarım diline önem vererek kentsel 
karakterin kaybolmamasını sağlayan tasarım kontrolleri ile de tasarım dilinin seviyesi ortaya konulur.

Kentsel tasarım kodları yalnızca var olan kentsel karakteri ve kimliği sürdürmez aynı zamanda da yeni 
kentsel gelişmelerde yere özgü rehberler ile kimlik ve karakteri artırırlar. Bunun dışında yeni gelişmelerde 
proaktif kodları, gelişmenin kalitesi ve dili için bir referans olarak kullanırlar.
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Şekil 20: Gateshead kentsel tasarım 
rehberi entegre tasarım bakış açısı [9].

Kentsel tasarım kodlarının amacı, kentsel  formu oluşturmak ve kimlik duygusunu geliştirmektir. Kentsel 
tasarım kodları bu kavramları yansıtırlar. Kentsel tasarım kodları 21. yüzyıl için  yeni bir yaklaşım 
metodolojisidir, bu kavram iyi bir yeni gelişmenin “tasarım açısından düzenlenebilir, planlanabilir” 
görüşüne dayanmaktadır.

7.2. Tasarım Kodları ve Hedefleri

• Yerel mirasa önem vererek onun korunmasını özendirirken miras değerini daha çok ortaya 
çıkaracak ve  yerel kimliği vurgular.

• Tasarım kodları kentsel karakteri artıran bir yaklaşımdır. Kimlik ve karaktere önem 
vererek mekân duygusunu canlandırır.

• Stratejik planlama yaklaşımında tasarım kalitesini kurar, korur ve sonuç olarak yapılanma 
kalitesini artırır.

• Kentsel uyum ve birlikteliğin ilkelerini ve kriterlerini kentsel kodlar ortaya koyarlar. Bu 
kapsamda doğal değerleri ve kentsel yapılanma değerlerini birleştirerek bütünsel bir 
bakışla tanımlar.
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• Tasarım kodları gelişmeye pozitif katkı ve tavsiyeler sunarlar. Gelişme planları kentsel 
tasarım kodları ile aktive olurlar ve bütünsel katkıları yansıtırlar.

• “Kod” kavramı planlama ve kentsel tasarım için yönlendirici bir araç olarak kullanılır. 
Kentsel gelişmeyi iyi bir çerçeve olarak formüle eder, analizler ile canlandırır, kimliği 
geliştirerek sonunda yapılanmayı uygulamaya yönlendirir.

• Kentsel gelişmede kentsel tasarım kodları katkı ve entegrasyonu bir metodoloji olarak 
sunulmalıdır.

• Kodlar kentsel tasarım kavramına bir yandan katkı ve entegrasyon sağlarken diğer yandan 
kavramsal yapıya ve deneyimlere de uygun analizler ortaya koyarlar.

Sonuç olarak kentsel tasarım kodları gelişme adına yönlendirici bir araçtır, gelişme stratejilerinin 
oluşmasına ve uygulanmasına yardımcıdır, ayrıca kentsel gelişmeye yerel kimliği artırmaya ve kaliteyi 
oluşturmaya yönelik hedefleri de kazandırır.

7.3. Tasarım Kodları ve Gelişme Süreci

Kentsel tasarım kodları, kentsel gelişme stratejileri içinde performansa bağlı duruşu nedeni ile farklı 
araçlar olarak kullanılırlar. Bunlar genelde kentsel tasarım kodları olarak yansırlar, ayrıca  tasarım 
kodları, yönlendirici kodlar, akıllı kodlar, kentsel kodlar, tasarım ve yapılanma kodları olarak konuya özel 
içerik ve tanıma sahiptir. 

Kentsel tasarım kodlarının asıl rolü süreçte, gelişme kurallarını oluşturmak, kentsel tasarıma rehberlik 
yapmak, planlama ek dokümanı olarak planlamaya katkı koymak, kentsel dönüşüm için de bütünlüğü 
sağlayacak dönüşüm kodlarını oluşturmaktır.

Kentsel tasarım kodları kentsel gelişme stratejileri içinde yönetişimsel, çevresel, mekânsal ve ekonomik 
stratejileri destekler. Kentsel gelişme stratejilerini uygulamaya yardımcı olurken bu paralelde amaç 
olarak kaliteyi de vurgular, ayrıca kimlik ve karakteri de artırır.

“Kimlik” ve “karakter” için anahtar açılımlar; süreklilik, tekillik, özgünlük, yarışmacılık, etkinlik tanımları 
olarak yansır. Süreklilik hem tarih ve hem de yaşayan değerlerin yansıtılmasını kapsar. Tekillik farklılıkları 
yansıtırken, özgünlük ve bağlamsallık pozitif gelişmeyi işaret eder. Yarışmacılık aslında yan yana gelişteki 
uyum ve birliktelik ile onun oluşturduğu gücün yansımasıdır. Son olarak da etkin olmak en önemlisi aidiyet 
duygusunu yaratmaktır, bu da toplumsal birlikteliğin desteklenmesi ile sağlanır.

7.4. Tasarım Kodları ve Boyutları

Kentsel tasarım kodlarının dört ayrı ölçekte kullanımı ve açılımları vardır. Bunlar kentsel ölçek, yerel alan 
ölçeği, sokak boyutu ve ölçeği, kamusal mekân boyutu olarak tasarım kodlarının içeriğini de oluşturacaktır.

Kentsel Ölçekte Tasarım Kodları: 

• Farklılık, özgünlük ve kimlik,
• Bağlam, stratejik görünürlük,
• Sınırlar, kenar ve arayüzlerde görsel süreklilik,
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• İmaj ve okunabilirlik,
• Bağlantılar, ağlar ve ilişkilerdir.

Yerel Alan Ölçeğinde Tasarım Kodları:

• Canlılık ve çekicilik öğeleri,
• Mekânsal strüktürde farklılık,
• Özgün kent formu,
• Açıklık ve geçirgenlik boyutlarıdır.

Sokak Ölçeğinde Tasarım Kodları: 

• Karakterin güçlendirilmesi
• Yayanın özendirmesi,
• Mekâna değer kazandırılması,
• Ulaşım ile otoparkların ilişkilendirilmesidir.

Kamusal Mekân Boyutunda Tasarın Kodları:

• Yeni deneyimler yaratmak ve aktif, görünür, oryante olunan, donanımlı, erişilebilir fırsatları 
ortaya koymak.

• Tanımlanmış kalite ile konforu, pasif/aktif bağları, çeşitliliği sunmak.
• Kalite bağlamında detayda da çeşitliliği sokak peyzajı ile kent mobilyaları ile sağlamak.

8. SONUÇ

Tasarım kodları tanımlama, uygulama geliştirme aşamalarından oluşan bir metodoloji sunmaktadır. Bu 
metodoloji, kodlar adına birikim ve deneyimlerin tanımlanması ile başlar. Daha sonra strüktürü öngörmek 
için kentsel tasarım ilkelerini uygular. Son olarak da ilkelerin kentsel tasarım ögeleri ile gelişimini 
yaratır. Bu kapsamda kentsel ölçek, yerel alan ölçeği, sokak ölçeği ve kamusal mekân ölçeği ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir.

Tasarım kodları daha iyi bir çevre yaratmak ve elde etmek için temel bir rol oynamaktadır; bu nedenle 
gelişme sürecinde etkin olmalıdır. Süreçte  paydaşları ve  aktiviteleri kentsel tasarıma entegre ederek, 
daha iyi bir koordinasyon ile konsensüs yaratılabilir. Tasarım kodları ile oluşturulan ve artan ekonomik 
değer ile daha iyi bir tasarım ve mekân oluşturulabilir; böylece mekân duyusu da beraberinde oluşacaktır.

Tasarım kodları bir dizi görsel tasarım kuralıdır ve fiziksel çevrenin gelişimi için birçok tavsiyeleri içerirler. 
Yazılı ve çizili bileşenleri vardır, detaylı ve hassas kodları oluşturmaktadırlar; bunlar ise planlama ve 
vizyon çerçevesinde yapılanmaya kadar kodlar ile yansıtılırlar.

Tasarım kodları mekân yaratmada duyguları ve çeşitliliği teşvik eder, yaratıcı girdilere odaklanırlar. 
Tasarım sürecinin karmaşıklığı içinde sonucun netleşmesini tasarım kodları sağlar. Geleneksel kimlik ve 
karakteri oluşturan stillerin yanı sıra tasarım kodları ortaya yaratıcı ve tarafsız yönlendiriciler de koyarlar. 
Yatırım adına kaynakların dağılımını aktörlerle birlikte sağlar. Yerel çevreyi ve vizyonu güçlü ancak esnek 
olarak değerlendirir.
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Tasarım kodlarının disiplinler arası bir becerisi vardır. Planlama, kentsel tasarım, ulaşım planlaması, 
peyzaj mimarlığı, gelişme ve pazarlama ile proje yönetimi konuları ve uzmanları arasında işbirliğini ve 
koordinasyonu kurar. Tasarım kodları, girişimciler ve yerel planlama otoriteleri ile gelişme alanında 
kaliteli eşikler kuracak ve güçlü etkisi ile buluşmayı sağlayacaktır.
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1. GİRİŞ

Kentlerin sürdürülebilir olması yönünde uygulamalar ve konunun önemi arttıkça, sosyal, ekonomik ve 
çevresel sürdürülebilirlik bağlamında yaşanan kaygılar kentleşme planlarına da yansımaktadır. Bu 
kapsamda ülkeler çeşitli politikalar ve sistemler geliştirmektedirler. Geliştirilen mevcut değerlendirme 
sistemleri başlangıçta sadece tekil binaları dikkate alırken, bu yüzyılın başından itibaren bina değerlendirme 
sistemlerinin kentsel toplumların sürdürülebilirlikle ilgili problemlerinin çözümünde tek başına yeterli 
olmadığı anlaşılmaya başlanmış ve üst ölçekte ele alınmaya başlanmıştır. Böylece değerlendirme 
sistemleri tekil binalar, mahalle ve kent olarak üç ölçekte değerlendirme yapabilmektedirler. 

İlk olarak 1990 yılında, binalara ilişkin değişik çevresel konuları eş zamanlı olarak değerlendirmek üzere 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method- Yapı Araştırma Kurumu 
Çevresel Değerlendirme Yöntemi) geliştirilmiştir. Bu tarihten itibaren geliştirilen bina değerlendirme 
sistemlerinin sayısında artış görülmüştür. Kent ölçeğinde değerlendirme sistemleri kullanıcıların 
kendi kentlerinin gerçek durumunu anlamalarına olanak sağlamaktadır. Günümüzde geleceğe yönelik 
planlama yapılırken kentlerdeki genel eğilimleri izlemek üzere değerlendirme araçları kullanılmaktadır. 
Çeşitli kurumlar tarafından, Economist Intelligence Unit’in “Yaşanabilirlik  Sıralaması”, Mercer 
Human Resource Consulting’in “Yaşam Kalitesi Anketi” ve Mori Memorial Vakfı’nın “Küresel Güç Kent 
Endeksi” gibi birçok kent sıralaması yayımlanmaktadır. Çoğunlukla yıllık olarak yayınlanmakta olan kent 
sıralaması, paydaşların kentlerinin mevcut performansını,  iyiye giden ve kötüleşen eğilimleri anlamalarını 
desteklemektedir.

Kent düzeyinde en iyi kurgulanmış sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi ilk kez 2011 yılında Japonya 
Sürdürülebilir Binalar Konsorsiyumu (Japan Sustainable Building Council-JSBC) tarafından tanıtılarak 
2012 sürümü yayınlanan CASBEE-City (Comprehensive Assessment System for Building Environmental 
Efficiency City - Kentsel Gelişimlerin Çevresel Etkinliği için Bütüncül Değerlendirme Sistemi Kentler)’dir.  

Türkiye’ye özgü mahalle ölçeğinde SEEB-TR MAHALLE değerlendirme sistemi geliştirilirken yaygın 
olarak kullanılan sertifika sistemleri de analiz edilmiştir. Bu kapsamda,  LEED ND, BREEAM Communities, 
GreenMark for Districts, GreenStar Communities, CASBEE-UD, QSAS-NH, DGNB-UD ve Estidama Pearl 
Community değerlendirme sistemleri detaylı olarak ele alınmış ve mevcut sertifika kriterleri bu bölümde 
sunulmuştur.  
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BRE (Building Research Establishment –Yapı Araştırma Kurumu)

Topluluklar şemasının değerlendirebileceği ölçek için niceliksel bir tanım verilmemiştir. Kentsel gelişim 
projesinin mevcut durumdaki ulaşım ve eğitim altyapısına ciddi etkisi olup olmadığı gibi bir takım 
niteliksel özelliklerine bakılarak şema kapsamında olup olmadığına karar verilmektedir.

İlk olarak 1990 yılında başlatılan BREEAM, yeni bina tasarımları için dünyanın ilk çevresel 
değerlendirme yöntemidir. Piyasanın bir proje için en uygun çevresel performansın nasıl sağlanacağına 
karar verebilmesi için ticarete konu kredilerle dengeli bir puan kartı yaklaşımı kullanır [1].
Yıllar boyunca BREEAM düzenli olarak güncellemiştir ve sürekli gelişen proje türleri, tasarımlar ve 
yaşam döngüsü aşamalarına uygulanmıştır. BREEAM şimdi 50’den fazla ülkede çeşitli formlarda 
uygulanmaktadır.
2011 yılında BREEAM, hem stratejik hem de yerel düzeyde, gelecekteki gelişimine dahil olan paydaş 
grubunu genişletmeyi taahhüt etmiştir. Bunu yaparken, büyük ölçekli gelişmelerin ana planlaması 
dahil olmak üzere tüm geliştirme yaşam döngüsü aşamaları ve altyapısında tasarım desteği ve 
değerlendirmenin bir aracı olmayı hedeflemektedir. BREEAM Communities (Topluluklar) çevresel 
değerlendirme yöntemi, kentsel gelişimin sosyal ve ekonomik etkilerinin daha fazla dikkate alınmasıyla 
daha gerçekçi bir şekilde sürdürülebilirliğe yaklaşmak için genişletilmiştir [1].
BREEAM Communities BREEAM metodolojisine dayanan bağımsız bir üçüncü taraf değerlendirme ve 
sertifikasyon standardıdır. Bir gelişim için tasarım sürecinin en erken aşamasında sürdürülebilirliği 
etkileyen konuları ve fırsatları değerlendirmek için bir çerçevedir. Plan, büyük ölçekli kalkınma projeleri 
üzerinde etkili olan temel çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerini ele almaktadır.

BREEAM Communities (Topluluklar): BREEAM sisteminin mahalleleri değerlendirmek için geliştirdiği 
şemadır. 
Mahalle değerlendirme şeması dışında BREEAM aşağıdaki şemalara ait teknik standartlardan 
oluşmaktadır:

BREEAM Infrastructure: Altyapı projelerini değerlendirir.
BREEAM New Construction: Yeni yapıları değerlendirir.
BREEAM In-Use : Kullanımdaki mevcut binaları değerlendirir.
BREEAM Refurbishment and Fit-out: Yenileme ve tadilat projelerini değerlendirir.

İLK YÜRÜRLÜĞE GİRME YILI

YÜRÜRLÜKTEKİ VERSİYONU

ÜLKE

KURULUŞ
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Aile İçindeki Yeri ve Kapsamı

Gerekçe ve Amaçlar

BREEAM Communities sürdürülebilirlik üzerinde temel bir etkiye sahip olacak kararları etkilemek için 
mahalle ölçeğinde veya daha büyük ölçekte yeni geliştirme ve yenilenme projeleri için tasarımların ve 
planların değerlendirilmesi ve belgelendirilmesini kapsamaktadır. Şu anda, bitmiş mahallelerin inşaat 
sonrası sertifikasyonu bu değerlendirmeye dahil edilmemiştir; ancak BREEAM gelecekte topluluklar için 
performans değerlendirmelerinin daha ileri aşamalarını geliştirebilir [1].

BREEAM, bir kentsel gelişim için uygun bir alanın seçilmesinin yeni bir topluluğun sürdürülebilirliğini 
belirlemede kritik bir faktör olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İngiltere’de, bir kentsel gelişim 
için yer seçme süreci büyük ölçüde yerel planlama yetkilileri, geliştiriciler ve arazi sahipleri tarafından 
belirlendiğinden arsa seçimi konusu şu anda BREEAM Communities tarafından değerlendirilmemektedir.

BREEAM mastır plan hazırlanması sürecinde sürdürülebilirliğin değerlendirilmesinde üç adım olduğunu 
ortaya koyarak, topluluk değerlendirme sürecini bu adımlara göre 3 aşamada gerçekleştirmektedir.

1. Aşama: Gelişim ilkesinin oluşturulması saha seçiminin ardından, geliştiricinin bir planlama uygulamasının 
bir parçası olarak sahadaki belirli geliştirme türlerine uygunluğunu ve ihtiyacını göstermesi gereken bir 
süreç bulunmaktadır. Genellikle yerel yönetimin planlama politikası belgelerinde yer alan daha geniş 

BREEAM, geliştirdiği standartlar ile yapılı çevrenin çevresel etkilerini hafifletirken sosyal ve ekonomik 
faydalar sağlamayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken BREEAM, kentsel gelişimlerin sürdürülebilirlik 
faydalarına göre tanınmasını ve sürdürülebilir kalkınma talebini teşvik etmesini sağlar. BREEAM 
Communities Teknik Kılavuzunda [1] belirtildiği üzere BREEAM’in temel prensipleri şunlardır:

• Sürdürülebilirlik etkilerinin erişilebilir, bütüncül ve dengeli bir ölçüsü ile kaliteyi sağlar. 
• Sürdürülebilirliği belirlemek için ölçülmüş önlemleri kullanır. 
• Tanımlayıcı şartname ve tasarım çözümlerinden kaçınarak esnek bir yaklaşım benimser.
• Sürdürülebilirliği tanımlamak için uygun maliyetli bir standardının nicelleştirilmesi ve kalibre 

edilmesi için temel olarak en uygun bilimsel uygulamayı kullanır. 
• Düzenleme, iklim ve sektör de dahil olmak üzere “yerel” kapsamı karşılamak için uyarlanmış 

ortak bir değerlendirme çerçevesi sağlar. 
• İnşaat alanında çalışmış uzman kişileri erişilebilirlik sağlamak için geliştirme ve operasyonel 

süreçlere entegre eder. 
• Etiketin bağımsızlığını, güvenilirliğini ve tutarlılığını sağlamak için üçüncü taraf sertifikasını 

benimser. 
• Politika ve teknolojideki gelişmeleri desteklemek, mevcut beceriler ve anlayışları geliştirmek 

ve maliyetleri en aza indirmek için mümkün olan her yerde mevcut endüstri araçlarını, 
uygulamalarını ve diğer standartları benimsemektedir. 

• Performans standartlarındaki değişikliklerin (politika, düzenleme ve piyasa kabiliyetinin 
muhasebeleştirilmesi) temel prensipleri ve değişim hızına uygun olarak devam eden gelişimi 
bilgilendirmek için paydaş danışmanlığını kullanır.
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alan için stratejik planlar, gerekli olan konut, istihdam veya hizmetleri belirtmelidir. Yeni geliştirme, 
planlama izni almak için bu yerel gereksinimlere cevap vermelidir. Bu aşamada BREEAM Toplulukları 
çerçevesi, toplum ölçeğinde enerji üretimi, ulaşım ve sosyal ihtiyaçlar gibi alan çapında sürdürülebilirliğin 
artırılmasına yönelik fırsatları vurgulamaktadır. Bu adımdaki tüm meseleler, yüksek sürdürülebilirlik 
standartlarını hedefleyen gelişmeler için standart uygulama olarak kabul edilmesi gerekenleri yansıtan 
zorunlu bir unsur içermektedir. 

2. Aşama: Gelişimin düzenini belirleme; insanların proje alanının etrafından ve içinden nasıl dolaşacağı ve 
binaların ve olanakların nereye yerleştirileceği ile ilgili ayrıntılı şartları kapsamaktadır.

3. Aşama: Detayların tasarlanması; peyzajın tasarımı ve özellikleri, sürdürülebilir drenaj çözümleri, 
ulaşım tesisleri ve yapılı çevrenin daha detaylı tasarımının (detaylı bina tasarımı hariç) dahil olduğu daha 
detaylı bir tasarıma sahiptir.

BREEM Communities şeması ilke ve değerlendirme kriterleri, orta büyüklükte ya da daha büyük karma 
kullanımlı gelişim projelerine uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte, BRE değerlendirme 
metodolojisinin, daha küçük ölçekli gelişmeler için de (örn. Konut siteleri, perakende veya iş parkları, vb.) 
dikkatli bir çalışmayla faydalar sağlayabileceğini belirtmektedir. 

BRE Global, ‘orta büyüklükte ya da büyük gelişmeler’ tanımlamasındaki değişkenlik göz önüne alındığında, 
BREEAM Toplulukları değerlendiricilerinin, geliştiricilerin, toplulukların ve yerel makamların, bir BREEAM 
Communities değerlendirmesi için uygun olan gelişmelerin türünü ve ölçeğini belirlemeye yardımcı 
olacak bir dizi soru hazırlamıştır. 

Aşağıda verilmiş olan bu soruların çoğuna “evet” cevabını vermek, bu şemayı kullanmanın gelişimin 
sürdürülebilirliğini artırabileceğini gösterir [1]:

Yeni gelişim, toplu taşıma sistemleri ve otoyollara ekstra kapasite veya yeni ulaşım altyapısı (bisiklet / 
yaya yolları, yollar, park yeri, vb.) gerektiren önemli ekstra yükler getirecek mi?

Gelişim, yerleşim sakinleri ve ziyaretçilerin kullanacağı kamusal alanın bitişik alanlarını içeriyor mu veya 
kullanıyor mu? 

Yeni gelişim, yerel istihdamın, sosyal kaynaşmanın veya ekolojik değerin artırılmasına, çeşitlenmesine ya 
da eklenmesine neden olacak mı?

Gelişim yeni tıp merkezleri, okullar, perakende merkezleri, dini ibadet yerleri veya benzeri diğer tesis ve 
hizmetlerin sunulmasını gerektiren ilave kapasiteyi tetikleyen konutları içerecek mi?

Gelişim enerji, su ve atık hizmetleri topluluk düzeyinde sağlayarak fayda yaratabilecek bir ölçekte midir 
ya da mevcut gelişmelere bağlanma potansiyeli var mıdır? 

Geliştirmenin mevcut topluluklar üzerinde önemli bir etkisi olabilir mi?
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Öne Çıkan Özellikler

1990 yılında  geliştirilen BREEAM bina değerlendirme sistemi olarak ortaya çıkan ilk sertifika sistemidir. 
Bu alanda öncü bir marka olarak dünya genelinde en çok tanınan değerlendirme sistemlerinden biri haline 
gelmiştir. BREEAM Communities standartları bir kentsel gelişim projesinin erken planlama ve tasarım 
aşamalarında kullanılmak üzere kurgulanmıştır. Bu nedenle mevcut mahalleleri değil, yeni gelişim ve 
yenileme projelerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. 

Diğer bir takım sertifika sistemlerinden farklı olarak proje alanı seçimine önem verildiği belirtilse de, 
İngiltere’de yeni kentsel gelişim alanlarının belirlenmesinde yerel planlama yetkilileri, geliştiriciler ve 
arazi sahipleri gibi farklı paydaşların proje alanını belirlemesi nedeniyle değerlendirme kriterleri arasına 
dahil edilmemiştir.

BREEAM Communities sisteminin önemli bir yönü değerlendirme sürecini mastır planlama aşamasından 
başlayarak detaylı olarak tanımlanmasıdır. Kategori ve kriterlerin düzenlenmesinde farklı aşamaların 
dikkate alındığı görülmektedir. Mastır plan aşamasında değerlendirme süreci, “kentsel gelişim ilkesinin 
oluşturulması”, “gelişimin düzeninin belirlenmesi” ve “detayların tasarımı” olmak üzere üç aşamada ele 
alınmıştır. BREEAM Communities Standardının sürdürülebilirliğin temel konularını ele alan 5 farklı temel 
kategori altındaki kriterleri, bağlı oldukları kategorilerin yanı sıra 3 farklı aşamada ait oldukları planlama 
aşamasına göre değerlendirmeye katılmaktadır. 

Kriterler

BREEAM Communities, beş temel teknik kategoriyi yöneten; arazi kullanımı ve ekoloji; kaynaklar ve 
enerji; sosyal ve ekonomik refah; ve taşıma ve hareket; artı “İnovasyon” adı verilen altıncı kategoriden 
oluşmaktadır. Değerlendirme konularının her biri, tasarımların ve planların bu konu için belirlenen 
performans seviyelerini karşıladığı yerlerde verilen, kendisine atanmış bir dizi krediye sahiptir.

Kategori puanlarına ve genel BREEAM Communities derecelendirmesine ek olarak, bireysel değerlendirme 
sorunlarına karşı performansın (farklı kredi düzeylerine tahsis edilmiş) performansının, kullanıcılara bir 
dizi geliştirme etkisi için güvenilir bir dizi sürdürülebilirlik göstergelerine sahip olduğunu da belirtmek 
gerekir. Bu bağlamda, yöntemin, bireysel sürdürülebilirlik konularına yönelik spesifik organizasyonel 
politika hedeflerini destekleyecek performans düzeylerini tanımlamak için kullanılması mümkündür. 
Tasarım esnekliğini sınırlandırabileceği ve proje maliyetlerini etkileyebileceği için, bireysel sorunları ve 
kredi seviyelerini kullanarak planlama ve tasarım hedefleri belirlerken dikkatli olunmalıdır.

BREEAM Communities Değerlendirme Kategorileri ve bunlara bağlı kriterler şunlardır:

Danışma Planı

Danışma ve Katılım

Tasarım, planlama ve inşaat süreci boyunca toplumun ihtiyaçlarının, fikirlerinin ve bilgilerinin paydaş katılımının 
kalitesini arttırmak için kullanılmasını sağlamak.

Topluluğun ve kilit paydaşların ihtiyaçlarının, fikirlerinin ve bilgilerinin, tasarım süreci boyunca gelişimin kalitesini ve 
kabul edilebilirliğini arttırmak için kullanılmasını sağlamak.

1. YÖNETİM

Tasarımın İncelenmesi Ana planın tasarımının toplum ve diğer kilit paydaşlar tarafından gözden geçirilmesini sağlamak, canlı, sağlıklı, 
işlevsel ve kapsayıcı bir gelişmeyi desteklemesini sağlamak.
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Taşkın Risk Değerlendirmesi

Gürültü Kirliliği

Konut Sağlanması

Mikro İklimlendirme

Kamu Hizmetleri

Yeşil Altyapı

Yeşil Park Yeri

İklim Değişikliğine Uyum

Kamusal Alan

Hizmet, Tesis ve Olanakların 
Sağlanması

Ekonomik Etki

Demografik İhtiyaçlar ve Öncelikler

Tesislerin Topluluk Yönetimi

2. SOSYAL ve EKONOMİK REFAH

Gelişmenin taşkın riskini dikkate alarak ve mevcut yerde, gelişime ve çevre bölgelere sel riskini azaltmak için uygun 
önlemlerin alınmasını sağlamak.

Mevcut gürültü kaynaklarının azaltılmasını, gelecekte site sakinleri arasındaki olası gürültü çatışmalarını azaltmayı 
ve gürültüye duyarlı alanları yeni gelişmeyle ilişkili gürültü kaynaklarından korumayı içerir.

Toplumsal eşitsizlikleri en aza indirgemek ve gelişimde uygun barınma sağlanmasını sağlayarak sosyal açıdan 
kapsayıcı bir toplumu teşvik etmek.

Kalkınmanın sağlanması için iklim koşullarının mikro ölçekte kontrol edilmesi yoluyla rahat bir dış ortam sağlamak.

Saha hizmetlerine ve iletişim altyapısına kolay erişim sağlamak, en az kesinti ve yeniden yapılanma ihtiyacı ve 
hizmetlerde gelecekteki büyümeye izin vermek.

Doğal ortamdaki yüksek kaliteli alana veya herkes için kentsel yeşil altyapıya erişim sağlamak.

Parkın beklenen kullanıcılar için gelişime iyi entegre olmasını sağlamak.

Gelişmenin, iklim değişikliğinin bilinen ve tahmin edilen etkilerine karşı dayanıklı olmasını sağlamak.

Kamusal alanda rahat ve hareketli mekânlar yaratarak sosyal etkileşimi teşvik etmek.

Gerekli tesislerin temin edilmesini ve makul ve güvenli bir yürüme mesafesinde yer almasını sağlamak.

Gelişmenin iç yatırımı çekmesini sağlayarak ekonomik refahı arttırmak, yerel alan ve çevre ekonomisindeki mevcut 
ekonomik aktiviteyi işler hale getirmek, tamamlamak ve güçlendirmek.

Konut, hizmet, tesis ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik kalkınma planlarının yerel demografik eğilimlere ve 
önceliklere dayandığından emin olmak.

Seçilen tesisleri geliştirmek, yönetmek ve  sahiplenmeye aktif olarak dahil olan toplulukları desteklemek.

Yerel Konuşma Dili

Taşkın Risk Yönetimi

Gelişmenin kendi kimliğini güçlendirirken yerel karakterle ilgili olmasını sağlamak.

Yağışların kamu kanalizasyonlarına ve su yollarına tahliyesini önlemek ve azaltmak,
Bölgede ve arazide lokalize taşma riski, su yolu kirliliği ve diğer çevresel zararları en aza indirgemek.

Kapsayıcı Tasarım Mümkün olduğunca çok sayıda mevcut ve gelecekteki konut sakinlerinin erişilebilirliğini artırarak, kapsayıcı bir 
topluluk oluşturmak.

Işık Kirliliği

Eğitim ve Yetenekler

Sahadaki aydınlatmanın ışık kirliliğini azaltmak için tasarlandığından emin olmak.

Gelişimin beceri ve eğitim fırsatlarını artırarak yerel alana katkıda bulunmasını sağlamak.

Enerji Stratejisi

3. KAYNAKLAR ve ENERJİ

Operasyonel enerji talebini, tüketimi ve karbondioksit emisyonlarını en aza indirmek için tasarlanan gelişmeleri 
tanımak ve teşvik etmek.
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Mevcut Binalar ve Altyapı

Ulaşım Karbon Emisyonu

4. ARAZİ KULLANIMI ve EKOLOJİ

Sürdürülebilir Binalar

Düşük Etkili Malzemeler

Kaynak Verimliliği

Su Stratejisi

Ekoloji Strateji

Mevcut binalarda ve altyapıda gömülü karbonu dikkate almak ve mümkün olan yerlerde yeniden kullanımını teşvik 
etmek.

Araba kullanımıyla ilgili kirliliği azaltmak ve araç sahibi olmak yerine uygun alternatifler sağlamak.

Gelişimdeki tüm binaların sürdürülebilirliğini arttırmak.

Kamusal alanda düşük etkili malzemelerin kullanılması yoluyla inşaatın çevresel etkisini azaltmak.

İnşaat sırasında ve gelişimin yaşam döngüsü boyunca atıkları azaltarak kaynak verimliliğini arttırmak.

Geliştirmenin, su talebini verimlilik ve uygun arz tarafı seçenekleriyle en aza indirecek şekilde tasarlanmasını 
sağlamak ve bölgedeki mevcut ve öngörülen suyun mevcudiyetini tam olarak dikkate almak.

Gelişmenin, mümkün ve uygulanablir olan her yerde doğal habitatları korumasını ve bu mümkün olmadığında mevcut 
habitatlar üzerindeki etkisini en aza indirip azaltmasını ve yöredeki biyoçeşitliliği arttırmaya yönelik tedbirleri teşvik 
etmesini sağlamak.

Arazi Kullanımı

Peyzaj

Yağmur Suyu Toplama

Ekolojik Değerin Arttırılması

Su Kirliliği

Önceden geliştirilmiş veya kirlenmiş arazilerin kullanımını teşvik etmek ve daha önce bozulmamış olan doğal araziden 
uzak durmak.

Peyzajın karakterine saygı duyulmasını ve mümkün olan yerlerde, özelliklerin ve lokal çevreye uygun tasarımın yerini 
geliştirmesini sağlamak.

Su ihtiyacını en aza indirmek için yüzey su akış alanının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Gelişimin ekolojik değerinin, iyileştirme yoluyla maksimize edildiğinden emin olmak.

Yerel su yolunun kirlilikten ve diğer çevresel zararlardan korunması için tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Nakliye Değerlendirmesi

Bisiklet Ağı

Toplu Taşıma Araçlarına Erişim

Toplu Taşıma Araçları

6. İNOVASYON

Bisiklet Tesisleri

Güvenli ve Güzel Sokaklar

5. NAKLİYE (ULAŞIM ve DOLAŞIM)

Ulaşım ve hareket stratejilerinin sağlanması, mevcut ulaşım altyapısı üzerindeki gelişimin etkisini azaltmak ve ulaşım 
yoluyla çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği geliştirmek.

Bisiklet sürmeyi, boş zaman aktivitesi olarak ve güvenli ve verimli bir bisiklet ağı sağlayarak araç kullanımına 
alternatif olarak tanıtmak.

Sabit toplu taşımaların bağlantı noktalarına (tren, otobüs, tramvay veya metro) ve yerel merkezlere sık ve uygun 
olmasını sağlamak. 

Güvenli ve konforlu ulaşım olanakları sağlayarak yıl boyunca toplu taşıma araçlarının yaygın kullanımını teşvik etmek.

Standart BREEAM konuları tarafından ödüllendirilmeyen sürdürülebilirlik ile ilgili faydaların tanınması yoluyla 
tasarım, planlama ve inşaat sektöründeki yenilikleri desteklemek.

Bisiklet binme tesislerinin yeterli düzeyde olmasını sağlayarak bisiklet sürmeyi teşvik etmek.

İnsan etkileşimini ve olumlu bir yer duygusunu teşvik eden güvenli ve çekici alanlar yaratmak.
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Puanlama Sistemi

BREEAM Toplulukları ağırlık sistemi kategorilerin amacına göre belirlenmiştir. Kategori ağırlıklandırmaları, 
her bir kategorinin, sürdürülebilirliğin üç sütunu olarak bilinen sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan 
her birine karşı olan etkisini belirleyerek geliştirilmiştir. Ağırlıklandırmalar oluşturulduktan sonra, her 
değerlendirme konusunun önemini kategorinin genel amacı üzerindeki etkisine göre önceliklendirerek 
bireysel değerlendirme konuları ağırlıklandırılmıştır. ‘Sosyal ve ekonomik refah’ kategorisi, ağırlıklandırma 
amacıyla; yerel ekonomi, sosyal refah ve çevresel koşullar olmak üzere üç alt kategoriye ayrılmıştır. Bu 
ağırlıkların açıkça tanımlanmış amaçlara dayanmasını sağlamaktadır.  Breem kategorilerinin ağırlıkları 
şekilde görülmektedir.

Şekil 1: BREEAM Communities kategori 
ağırlıkları.

Şekil 2: BREEAM Communities kategori 
ağırlıkları [1].

Kategorilerden alınan puanlar doğrultusunda proje BREEAM derecelendirme sınıfı kazanır.  BREEAM 
sınıfları bir müşterinin veya diğer bir paydaşın bireysel gelişim projesinin BREAAM Communities 
tarafından değerlendirilmiş diğer gelişmelerle performansını karşılaştırmasını sağlar.

Sınıflandırılmamış bir BREEAM derecesi, BREEAM Communities kriterlerine uygun olmayan performansı 
temsil eder. Bu durum, BREEAM Topluluklarının temel sürdürülebilirlik konularına ilişkin zorunlu 
performans standartlarını karşılamada veya resmi BREEAM Toplulukları sertifikasyonu için gereken 
genel eşik puanını karşılamada başarısız olunması durumunda ortaya çıkabilir. Sınıflandırılmamış 
değerlendirmeler için sertifika verilmemektedir. BREEAM sınıfları ve puanlama karşılıkları şekilde 
görülmektedir.



159

Örnekler

Masthusen, Malmö, İsveç 

Birleşik Krallık sınırları dışında BREEAM Communities Final Sertifikasyonu alan ilk projedir. Malmö Batı 
Liman Bölgesinde yer alan proje çok fonksiyonlu merkez, aktif rotalar, kamusal alanları ile ön plana 
çıkmaktadır. Proje BREEAM Communities 2008 şemasına göre “çok iyi”olarak değerlendirilmiştir.

Sheffield Housing Corporation, Birleşik Krallık

60 hektarlık alanda 2300 konut biriminden oluşan Norfolk Park, Shirecliffe and Falstaff projeleri, 
Sheffield Housing Şirketinin isteği üzerine BREEAM Communities ile sertifikalandırılmıştır. 
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3. LEED ND

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TAM ADI
Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development
(Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik- Mahalle Gelişimi)

2007

LEED v4 (2018)

Amerika Birleşik Devletleri (Uluslararası tanınırlığı bulunmakta)

En az iki yaşanabilir bina içeren ve yaklaşık 6 km2 den daha büyük olmayan bölgeler için uygulanır.

USGBC (United States Green Building Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi)

Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) 1993 yılında kurulması ile ‘yeşil bina’ kavramının tanımı ve 
ölçülmesine yönelik çalışmalarına başlamış ve 1998 yılında ilk yeşil bina derecelendirme sistemini 
oluşturmuştur. Bu sistemi daha sonra farklı tip binalar, farklı sektörler ve farklı aşamalardaki yapılar 
için ayrı sistemler üreterek geliştirmesi sonucu mahalle gelişim sertifikası LEED-ND (Neighborhood 
Development) mahalle geliştirme sertifikasını oluşturmuştur. 

LEED-ND, sağlık, doğal çevre ve yaşam kalitesini başarıyla koruyan ve geliştiren geliştirme projelerini 
tanır. Derecelendirme sistemi aşağıda belirtilen uygulamalarla akıllı büyüme ve yeni kentleşmeyi teşvik 
etmektedir:

• Seyahat mesafelerini azaltan mahallelerin yerinin belirlenmesi ve tasarımı, 
• İşlere ve hizmetlere yürüyerek veya toplu taşımayla erişimin sağlanabileceği gelişmeler 

yaratılması,
• Daha verimli enerji ve su kullanımı için yeşil bina ve yeşil altyapı uygulamalarının teşvik 

edilmesidir.

LEED ND (Neighborhood Development - Mahalle Gelişimi): Leed’in mahalle sertifikası konsept 
planlamadan, inşaat aşamasına kadar bütün aşamalar için yeni bir bölge ya da varolan bölgenin 
planlanmasında; konut, konut dışı ya da karma kullanım projelerine uygulanır.   Plan (tasarım aşaması) 
ve Built Project (bitme aşaması) olarak iki farklı alt kategorisi bulunmaktadır.
Mahalle ölçeği dışındaki sertifika şemaları:

• BD+C (Bina Tasarımı ve İnşası): Yeni yapılan ya da büyük bir renovasyondan geçen binalara 
uygulanır.

• ID+C (İç Mekân Tasarımı ve İnşası): İç mekân projelerine uygulanır.
• O+M (Bina İşletme ve Bakımı): Mevcut binalara uygulanır.
• Homes (Evler): Müstakil konutlara uygulanır
• Cities and Communities (Kentler ve Topluluklar): Bütün bir kent ya da kentin bir bölümüne 

uygulanır

İLK YÜRÜRLÜĞE GİRME YILI

YÜRÜRLÜKTEKİ VERSİYONU

ÜLKE

MEKÂNSAL ÖLÇEK

KURULUŞ

NEDİR?

AİLE
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USGBC farklı projeler için farklı LEED sertifika tipleri geliştirmiştir.

• LEED ND: Mahalle Geliştirme, mahallelere uygulanır
• LEED BD+C: Bina Tasarımı ve İnşası, yeni binalara uygulanır
• LEED ID+C: İç mekân Tasarımı ve İnşası, iç mekân projelerine uygulanır.
• LEED O+M: Bina İşletme ve Bakımı, mevcut binalara uygulanır.
• LEED Homes, müstakil konutlara uygulanır
• LEED Cities and Communities: Kentler ve Topluluklar, bütün bir kent ya da kentin bir bölümüne 

uygulanır.

Leed ND mahalle sertifikası konsept planlamadan, inşaat aşamasına kadar bütün aşamalar için yeni bir 
bölge ya da varolan bölgenin planlanmasında; konut, konut dışı ya da karma kullanım projelerine uygulanır.  
Plan (tasarım aşaması) ve Built Project (bitme aşaması) olarak iki farklı alt kategorisi bulunmaktadır.
LEED ND’de Projeler bütün mahalleleri, mahallelerin bölümlerini veya birden çok komşuluğu kapsayabilir. 
Projeler çoğunlukla karışık kullanım içindir, ancak mevcut mahalle kullanımlarını tamamlayan küçük, 
tek kullanımlık projeler de derecelendirme sistemini kullanabilir. LEED ND, teşvik edilerek veya yerel 
yönetmelikleri ve düzenlemeleri revize ederken bir rehber olarak kullanılan, sürdürülebilir arazi gelişimini 
desteklemeye yardımcı olacak nitelikte bir araçtır. 

Değerlendirmeye konu bölgelerin en az iki bina içerecek büyüklükte olması ve 130 ha alanı geçmemesi 
gerektiği öngörülmüştür. LEED-ND, mahallelere ve mahallelerin bölümlerine uygulanır. Ancak sistem, 
Yeni Şehircilik tarafından tanımlanan mahalle koşullarını esas almıştır. 

Aile İçindeki Yeri ve Kapsamı

Gerekçe ve Amaçlar

LEED-ND akıllı büyüme, şehircilik ve yeşil bina açısından iyi performans gösteren projelerin 
belgelenmesi için tasarlanmıştır. Yalnızca bina ölçeğindeki değerlendirmelerin sürdürülebilirlik hedefini 
gerçekleştirmede yetersiz kaldığının ve mahalle ölçeğinin bu çerçevedeki önemli rolünün anlaşılması ile 
2007 yılında LEED Neighborhood Development (Mahalle Gelişimi) pilot versiyon, 2018 yılında ise son 
versiyonu tanıtılmıştır [2] [3].

LEED-ND öncelikli olarak çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yaratmak üzere özel sektörün 
projelerine yeşil damgası vurmaları açısından geliştirilmiştir. Ancak, sadece yeşil projeler için bir 
sertifika sistemi olarak kalmayıp arazi gelişiminin çevresel standartlara uygun hale getirilmesine de 
katkıda bulunmaktadır.

Mahallelerin planlama ve gelişimini sertifikalandırmak; sağlıklı, uzun ömürlü, fiyat erişilebilir ve 
çevreye duyarlı gelişimi desteklemek üzere bir dizi performans standardı sunan sistem, birçok farklı 
sektörden uzman ve girişimcinin katılımı ile oluşturulmuştur. Sistem, Akıllı Büyüme ilkelerini, Yeni 
Şehircilik Kongresi(CNU) tüzüğünü ve diğer LEED sistemlerinin temel prensiplerini bir araya getirmeyi 
hedeflemiştir [2] [3].
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Tek ve karma arazi kullanımı içeren yerleşimler, tek kullanımlı kent içi boş alanlar ve öncelikli olarak yeni 
gelişme alanları değerlendirme kapsamı içinde yer almaktadır [3].

LEED-ND Değerlendirme Sistemi Akıllı Konum ve Bağlantı, Mahalle Dokusu ve Tasarımı, Yeşil Altyapı 
ve Binalar ve bunlara ek olarak Yenilik ve Tasarım Süreci ile Bölgesel Öncelik Kredisi bölümlerinden 
oluşmakta ve temelde nerede inşa edilecek, ne inşa edilecek ve çevresel etkiler nasıl yönetilecek 
sorularına cevap vermektedir:

• Akıllı Konum ve Bağlantı Kategorisi - Nerede inşa edilecek: Proje seçimi aşamasında verimli, 
doğal toprakların korunmasını sağlayan, alternatif ulaşım sistemlerini destekleyen yer seçimi 
yapılmasına teşvik eder. Bu ana kriter mahalle gelişim planı ve mahalle gelişimine uygulanır.

• Mahalle Dokusu ve Tasarımı - Ne inşa edilecek. Yürünebilir sokak yapısı sistemini destekleyen, 
karma kullanımlı ve canlı mahalle düzenini destekler.

• Yeşil Altyapı ve Binalar - Çevresel etkileri nasıl yönetilecek: Sürdürülebilir malzeme kullanımını, 
mevcut ve tarihi yapıların yeniden kullanımı gibi sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederken, 
enerji ve su kullanımını altyapılarda ve binalarda azaltacak tasarımları ve inşaat aktivitelerini 
teşvik eder.

LEED-ND bina ölçeğinin ötesine geçerek bütün bir mahalleyi ya da bir grup binayı ele alan ilk LEED 
derecelendirme sistemidir. USGBC’nin yoğun pazarlama faaliyeti ile dünya genelinde en çok kullanılan 
değerlendirme sistemi haline gelmiştir.

LEED-ND Yenilik ve Bölgesel Öncelik ana kategorileri ile diğer sertifika sistemlerinden farklılaştığını 
belirtmektedir. İncelenen diğer sertifika sistemlerinin çoğu farklı biçimlerde yenilik kategorisini 
değerlendirmelerine dahil ederken, bölgesel öncelik kategorisinin LEED ND’e özgü olduğu görülmektedir. 
Özellikle “Akıllı Konum ve Bağlantılar” kategorisi altındaki kriterler ile proje alanı seçimine diğer sertifika 
sistemlerine göre daha fazla ağırlık verdiği görülmektedir. 

LEED-ND dışındaki bütün LEED projeleri, proje tümüyle inşa edildikten sonra sertifikalandırılmaktadır. 
LEED- ND ise ilgili olduğu projelerin uzun planlama ve geliştirme süreçlerinden dolayı üç aşamalı bir 
sertifikalandırma sistemi geliştirmiştir. Bu durum projelerin, planlama, izin ve inşaat süreçleri boyunca 
USGBC tarafından tanınmasını ve geliştirme süreci boyunca geri bildirim almasını sağlamaktadır.

LEED-ND kriterleri “akıllı konum ve bağlantılar, mahalle deseni ve tasarım, yeşil altyapı ve binalar, 
yenilik ve tasarım süreci, bölgesel öncelik kredisi” olmak üzere toplam beş kategoride ele alınmaktadır. 
Kategorilere verilen ağırlıklar Amerika Çevresel Koruma Ajansı tarafından belirlenen çevresel etki 
kategorileri ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsünün belirlediği ağırlıkların birbirine göre 
değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. En yüksek ağırlığı en büyük çevresel etkiye sahip kriter almaktadır. 

Öne Çıkan Özellikler

Kriterler
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Aşağıda LEED-ND değerlendirme sistemi, ana başlıkları oluşturan kategoriler ve bunlara bağlı kriterleri 
bulunmaktadır:

Akıllı Yerleşim

Bisiklet Yolları ve Parklar

Konut ve İş Yakınlığı

2. MAHALLE DESENİ ve TASARIMI

Yamaçların Korunması

Kompakt Gelişim

Terkedilmiş Sanayi Bölgelerinin 
Yeniden Geliştirilmesi

Otomobil Bağımlılığı Azaltılmış Yerler

Habitatların ve Sulak Alanların ve Su 
Kütleleri Korunmuş Alan Tasarımı

Habitatların ve Sulak Alanların ve Su 
Kütlelerinin Korunumu

Habitatların ve Sulak Alanların ve Su 
Kütlelerinin Uzun Süre Korunumu

Tarım Alanlarının Korunumu

Taşkın Önleme

Öncelikli Yerler

Sulak Alan ve Suların Korunumu

Tehlikeli Türler ve Ekolojik 
Topluluklar

Dolgu ve bağlantılı bitişik alanlar veya transit koridor veya yakın mahalle varlıklarına sahip alanlarda yerleşme (Ön 
Koşul)

Bir bisiklet ağı boyunca yerleştirilmesi ve bisiklet depolama ve park yeri sağlanması

İşleri ve konutları, özellikle de uygun fiyatlı konutları yan yana konumlandırılması

Dik yamaçların gelişmeden korunması

Minimum yoğunluk eşiklerinin karşılanması (Ön Koşul) 

Kirlenmiş bir alanın düzeltilmesi ve yeniden geliştirilmesi

Transit olarak iyi veya düşük ortalama sürüş oranına sahip bir alanda geliştirilmesi

Kalıcı olarak önceden mevcut habitat, sulak alanlar veya su kütlelerinin korunması

Bozulmuş sahadaki habitatların, sulak alanların veya su kütlelerinin geri kazanımı ve ebediyen muhafaza edilmesi

Yerinde habitat, sulak alanlar veya su kütleleri için uzun vadeli bir yönetim planı uygulanması

Asal tarım arazisinin korunması (Ön Koşul)

Taşkın alanları üzerinde çoğu binaların önlenmesi (Ön Koşul)

Son derece erişilebilir ve yakınlardaki diğer gelişmelere bağlı alanlarda geliştirilmesi

Sulak alanlar veya su kütleleri üzerine veya yakınına inşa edilmemesi (Ön Koşul)

Yerinde tespit edilen tür ve habitatın korunması (Ön Koşul)

1. AKILLI KONUM ve BAĞLANTILAR

Yürünebilir Sokaklar Kamuya bakan bina girişlerinin, sokak genişliğine uygun yüksekliklerin inşa edilmesinin, sürekli kaldırımların ve 
sınırlı garaj girişlerinin dahil olmasının sağlanması (Ön Koşul) 
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Yakın ve Açık Toplum

Kompakt Gelişim

Karma Gelir Grubu Toplumlar

Karma Kullanımlı Mahalle Merkezleri

Azaltılmış Otopark Alanı

Sokak Ağı

Toplu Taşıma

Kamu Alanlarına Erişilebilirlik

Dinlenme Tesislerine Erişilebilirlik

Evrensel Tasarım

Sosyal Yardım ve Katılım

Yerel Gıda Üretimi

Ağaç Kaplı ve Gölgelik Caddeler

Mahalle Okulları

Sertifikalı Yeşil Binalar

Azami Bina Enerji Verimliliği

Azami Bina Su Verimliliği

3. YEŞİL ALTYAPI ve BİNALAR

Ulaşım Talep Yönetimi

Yürünebilir Sokaklar

Mahalle sokaklarının birbirine ve bitişik bölgelere bağlanması (Ön Koşul) 

Araziyi verimli kullanmak için konut ve / veya konut dışı alan eklenmesi

Farklı konut türleri ve satın alınabilirlik seviyelerinin sağlanması

Mahalle mağazaları, hizmetleri ve olanakların  birbirine ve sakinlerin yürüyüş mesafesindeki mahalle merkezlerinde 
sağlanması

Yüzey park yerlerinin minimize edilmesi ve bina cepheleri boyunca caydırılması. Ayrıca bisiklet ve araba ortak 
otoparkı sağlanması.

Sokakların birbirlerine ve bitişik alanlara üstün bir şekilde bağlanmasının sağlanması ve çıkmazlardan kaçınılması.

Toplu taşıma duraklarında barınaklar, banklar, aydınlatma ve bilgi ekranlarının içerilmesi.

Konut sakinlerine ve ticari kiracılara yürüme mesafesinde alanlar, parklar ve meydanlar sağlanması

Açık veya kapalı dinlenme tesislerinin  sağlanması

Herkes için kamusal alanlar ve konut birimlerinin tasarlanması

Proje tasarımlarının toplum ihtiyaçları üzerine şekillendirilmesi

Bahçe alanına, yerel ürünlere veya çiftçi pazarına erişimin sağlanması

Sokakların ağaçlarla çizilmesi ve gölgelendirilmesi

Yerel okullara yürüme mesafesinde yerleştirilmesi

LEED veya benzer bir yeşil bina derecelendirme sistemine göre sertifikalı en az bir bina içerilmesi.

Bina enerji verimliliği için minimum gereksinimlerin karşılanması

Bina su verimliliği için minimum gereksinimlerin karşılanması

Transit geçişler, servisler, araç paylaşımı ve/veya Ayrışmış park fiyatlandırması ile çevresel olarak tercih edilen 
ulaşım seçeneklerinin kullanılmasının teşvik edilmesi 

Ön Koşul 1’de istenilenler uymanın yanı sıra, sık bina girişleri, zemin seviyeli pencereler, sokakta park etme, 
yükseltilmiş zemin kat üniteleri, düşük sokak hızları ve / veya asfalt yolların asgari geçit kesintileri sağlanarak sokak 
düzeyinde yaya deneyiminin iyileştirilmesi
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Güneş Uyumu

Isıtma ve Soğutmanın Dağıtımı

Enerji Verimli Altyapı

Atık Su Yönetimi

Katı Atık Yönetim Altyapısı

Hafif Kirlilik Azaltımı

Kuzey ve güneye maruz kalmayı maksimize etmek için binaları veya yoğun blokları yönlendirerek pasif ve güneş 
erişiminin arttırılması

Mahalle çapında paylaşılan bir sistem üzerinden bina ısıtma ve soğutma sağlanması

Enerji verimli komşuluk altyapısı sağlanması

Arıtılmış atık suyun tekrar kullanılması

Mahalle kompostlaştırma, geri dönüşüm ve tehlikeli atık toplama sağlanması.

Dış aydınlatmanın sınırlandırılması ve aşağı doğru yönlendirilmesi

Tarihi Kaynakların Korunması ve 
Adaptif Kullanımı

Yerinde Yenilenebilir Enerji  
Kaynakları

Altyapıda Geri Dönüştürülmüş 
Malzeme

Tasarım ve İnşaatta Minimum Alan 
Bozunumu

Sertifikalı Yeşil Binalar

Bina Enerji Verimliliği

Bina Su Verimliliği

Su Verimli Peyzaj

Yağmur Suyu Yönetimi

Isı Adası Etkisinin Azaltılması

Mevcut Yapı Kullanımı

Tarihi binaların yeniden kullanımı ve geri kazanılması

Yerinde yenilenebilir enerji üretilmesi

Mahalle altyapısında geri dönüştürülmüş içerik kullanılması

Miras ağaçlarının ve daha önce gelişmemiş toprakların korunması

LEED veya benzer bir yeşil bina derecelendirme sistemi altında sertifikalı birden fazla bina içerilmesi

Üstün bina enerji verimliliği sağlanması.

Üstün bina su verimliliği sağlanması.

Dış mekân peyzajları için su tüketiminin azaltılması

Yağmur suyunun yerinde saklanması ve işlenmesi

Güneş ısısını emmek yerine yansıyan çatı ve kaldırım kullanılması.

Mevcut binaların yeniden kullanılması

İnşaat Faaliyeti Esnasında Kirliliğin 
Engelenmesi İnşaat için bir erozyon ve sedimantasyon kontrol planı uygulanması
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Şekil 3. LEED kategori ağırlıkları .

(Bonus kategoriler yenilik ve tasarım 
süreci ile bölgesel öncelik kredisi dahil 
edilmiştir.)

4. YENİLİK ve TASARIM SÜRECİ

5. BÖLGESEL ÖNCELİK KREDİSİ

Yenilikçi ve Örnek Performans 1

Bölgesel Öncelik Kriteri 1

LEED Akredite Edilmiş Profesyonel

LEED-ND derecelendirme sistemi tarafından ele alınmayan alanlarda örnek çevresel performans sergilenmesi

Coğrafi olarak spesifik çevresel, sosyal eşitlik veya halk sağlığı önceliklerinin belirlenmesi

Bir ekip oluşturulması: bir LEED Akredite Uzmanı, ve akıllı büyüme konusunda Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi 
ve Akıllı Büyüme Amerika tarafından sertifikalı ya da yeni şehircilik alanında Yeni Şehircilik Kongresi tarafından 
sertifikalı

LEED-ND kriterleri “akıllı konum ve bağlantılar (SLL), mahalle deseni ve tasarım (NPD), yeşil altyapı ve 
binalar (GIB), yenilik ve tasarım süreci (IDP), bölgesel öncelik kredisi (RPC)” olmak üzere toplam beş 
kategoride ele alınmaktadır. Kategorilere verilen ağırlıklar Amerika Çevresel Koruma Ajansı tarafından 
belirlenen TRACI³ çevresel etki kategorileri ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün belirlediği 
ağırlıkların birbirine göre değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. En yüksek ağırlığı en büyük çevresel 
etkiye sahip kriter almaktadır. Kriterler en düşük 1 puan alabilmektedir. En yüksek öncelik mahalle deseni 
ve tasarıma verilmiş, bu kategoriyi, yeşil altyapı ve binalar ve akıllı konum ve bağlantılar izlemiştir. Ek 
kategori, yenilik ve tasarım süreci, bonus kategori, bölgesel öncelik kredisi de eklendiğinde en yüksek 
sertifika puanı 110 olarak belirlenmiştir  [2] [3]. Leed Kategori ağırlıkları şekilde görülmektedir.

Puanlama Sistemi

Değerlendirme süreci, “LEED-ND planının şartlı onayı; ön sertifikalı LEED-ND planı; LEED-ND sertifikalı 
mahalle gelişimi” olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.  Sertifikalandırma sürecinin sonunda 40-49 
puan arası Certified (Sertifikalı), 50-59 arası Silver (Gümüş), 60-79 puan Golden (Altın) ve 80 puan üzeri 
Platinum (Platin) sertifikalı olarak derecelendirilmektedir [4].
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Örnekler

Northwest Gardens, Ft Lauderdale, FL, Amerika Birleşik Devletleri

Kuzeybatı Bahçeleri (NWG), Fort Lauderdale şehir merkezinin bitişiğinde, ulaşım imkânları açısından 
zengin, uygun fiyatlı konut geliştirme projesidir. Karma gelir grubu çok aileli konut birimleri, ızgaralı bir 
sokak ağı, topluluk bahçeleri, enerji verimliliği özellikleri ile ön plana çıkan projenin Leed Gold sertifikası 
bulunmaktadır.

The Shipyard/Candlestick Point, San Francisco, CA, Amerika Birleşik Devletleri

Eski San Francisco tersane mahallesinin tekrar değerlendirilmesi ve Candlestick Point de bulunan 
stadyumun taşınması ile elde edilen alanda konut, perakende, ticari, kültürel, eğlence ve eğitim amaçlı 
kullanımlar içeren kentsel dönüşüm projesi, Leed Gold almaya hak kazanmıştır.



168

4. DGNB SQ/UD

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TAM ADI
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - Stadtquartiere
German Sustainable Building Council - Urban District 
(Alman Sürdürülebilir Binalar Konseyi  - Kentsel Bölgeler)

2011

2016

Almanya (Uluslararası tanınırlığı bulunuyor)

Değerlendirilmesi yapılacak mahalle ölçeğinin en az 2 ha olması gerekmektedir. Mahallede birkaç 
bina ve en az 2 bina alanı ile kamuya açık alanlar ve ilgili altyapıları bulunmalıdır. Mahallede konut 
kullanımının tüm mahalleye oranının %10’dan az, %90’dan yüksek olmama şartı konulmuştur.

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

DGNB, sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamada olağanüstü bir bağlılık gösteren binaları ve kentsel 
bölgeleri değerlendirmektedir. Mahalle şemaları, bina şemalarının DGNB ilkelerine uygun olarak 
tamamlayıcısıdır.  Mahalle şemaları özellikle konumu, altyapıyı ve binalar arasındaki alanı dikkate 
almaktadır. Bu faktörler, bir yerleşimin kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve binaların 
sürdürülebilir kalkınması için gerekli çerçeveyi tanımlamaktadır.
DGNB UD değerlendirme sistemi çevresel kalite, ekonomik kalite, sosyokültürel ve fonksiyonel kalite, 
teknik kalite ve süreç kalitesi olmak üzere 5 ana kategoriden oluşmaktadır. Mahalleler 3 aşamada 
değerlendirilmektedir. Birinci aşamada tasarım, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise gelişme planı açısından 
ele alınır. Birinci aşama kentsel tasarım aşaması olup geçerliliği üç yıldır ve ön sertifika verilmektedir. 
Altyapının en az %25’inin tamamlanmış olduğu ikinci aşamada geçerliliği 5 yıl olan altyapı sertifikası; 
binaların, kamusal alanların ve yolların en az %75’inin tamamlanmış olduğu son aşamada ise sınırsız 
süre ile kentsel bölge olarak mahalleler sertifikalandırılmaktadır [5].

DGNB UD (Urban District –Mahalleler): DGNB şemaları içinde bölgeler şeması altında mahalleleri 
değerlendirmek için geliştirilmiştir. 
Mahalle değerlendirme şemasının da dahil olduğu DGNB ailesi aşağıdaki temel şemalardan 
oluşmaktadır:

• Existing Buildings: Mevcut Binalar 
• New Construction: Yeni Binalar 
• Interiors: İç mekân projeleri 
• Districts: Bölgeler

Ölçek bazındaki bu şemaların altında değerlendirilecek işleve göre daha detaylı alt şemalar 
bulunmaktadır. İncelemede kentsel mahalleler ele alınmış fakat familya içindeki yeri ve ölçeği başlığı 
altında mevcut şemalarla ilgili daha detaylı bilgi verilmiştir.

İLK YÜRÜRLÜĞE GİRME YILI

YÜRÜRLÜKTEKİ VERSİYONU

ÜLKE

MEKÂNSAL ÖLÇEK

KURULUŞ

NEDİR?

AİLE
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DGNB sistemi farklı işlev ve ölçeklere cevap vermek için temelde ölçek bazında geliştirdiği dört sertifika 
şemasının altında farklı işlevlere özel alt şemalar oluşturmuştur. DGNB UD mahalle sertifikası ana şema 
olan bölgeler başlığı altında farklı şemalara ayrılmaktadır. 

Bu şemalar:

• Kentsel Bölgeler (mahalleler)
• Ofis ve İş Bölgeleri
• Endüstriyel Bölgeler
• Etkinlik Alanları
• Tatil Yerleri
• Düşey Kentler

Değerlendirilmesi yapılacak mahalle ölçeğinin en az 2 ha olması gerekmektedir. DGNB UD diğer 
değerlendirme yöntemlerinden farklı olarak karma kullanım şartını getirmektedir. Değerlendirilecek 
mahallede konut alanının %10’dan az, %90’dan yüksek olmama şartı konulmuştur.

Kentsel Mahalleler / Ofis ve İş Bölgeleri Şemaları 2016 Versiyonu, öncelikle bölgedeki altyapı ve 
kamusal alanları değerlendirmektedir. Bir projenin Kentsel Mahalle veya Ofis ve İş Bölgesi olarak 
sınıflandırılması, Almanya’daki arazi kullanımının ilgili yönetmeliğine dayanmaktadır. Farklı arazi 
kullanımları, özel bina alanları ve Almanya dışındaki bölgeler, denetçinin teklifine ve DGNB ile anlaşmaya 
göre sınıflandırılmaktadır.

Mahalle içindeki binaların mahalle sertifikası için bina sertifikasına sahip olması gerekli değildir. Bununla 
birlikte binalar temel değerler ile mahalle değerlendirme sürecine dahil edilmiştir. Proje alanının 

Aile İçindeki Yeri ve Kapsamı

Gerekçe ve Amaçlar

Alman Sürdürülebilir Binalar Konseyi  (DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) 
2007 yılında inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki çeşitli alanlardan 16 paydaş tarafından kurulmuştur. 
Amaç, gelecekte sürdürülebilir ve ekonomik olarak daha verimli bir yapılaşmayı teşvik etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda DGNB bina sertifika sistemini ve onu destekleyen yapı malzemesi ve eğitim inisiyatiflerini 
oluşturmuştur. 2011 yılında bina sertifika şemalarına ilk defa mahalle sertifika şeması eklenmiştir [5].

DGNB sertifika sisteminin bütün proje paydaşları için yararlı olacağını öngörmektedir. Bu doğrultuda 
DGNB;

• Kullanıcıları için hayat kalitesini yükseltmeyi, ikincil maliyetleri azaltmayı,
• Proje yatırımcıları ve mal sahipleri için ekonomik açıdan riskleri azaltarak, projenin değerini 

artırmayı,
• Mimar ve plancılar için daha az emek ve zaman ile daha verimli planlamayı,
• Malzeme üreticileri ve danışmanlar için daha net malzeme bilgileri ve rehberlik yoluyla 

yenilikçiliği sağlamayı amaçlamaktadır.
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etrafı da değerlendirme kapsamına bir ölçüde de dahildir. İlçenin tamamlanma tarihi için yaş sınırı 
bulunmamaktadır.

Değerlendirmeye alınacak mahallenin sınırlarının belirlenmesinde bir takım özel kurallar geçerlidir. 
Temelde Mahalle sınırı kentsel tasarım konseptinin sınırları ile (sertifikalandırmada 1. Aşama) ve/veya 
arazi kullanımı sınırları ile (sertifikalandırmada 2. ve 3. Aşama) uyumlu olmalıdır. Bu sınırların içindeki 
bütün alanlar değerlendirmeye alınır. Eğer bu alanlar içindeki bir mülk sahibi sertifikasyonu reddeder ya 
da yasal nedenlerle bir alanın sertifikasyonu mümkün olmazsa bu bölgenin mahallenin geri kalanından 
ayrılması için DGNB ile anlaşılması durumunda, mahalle değerlendirmeye alınabilir. Mahalle sınırında 
araç yolu bulunuyorsa bu kısım arazi kullanımı planlarına dahil değilse bile bir şerit trafik değerlendirmeye 
katılır. Benzer şekilde mahallenin sınırında bulunan su kütleleri 5m genişliğinde bir şerit halinde proje 
kapsamında sayılır ve değerlendirmeye katılmaktadır. 

10 ha’dan büyük mahalleler için sertifikanın 2. ve 3. aşamalarında, mahalle her biri kendi içinde 
DGNB mahalle şemalarının ön koşullarını sağlayan daha küçük bölgelere ayrılarak değerlendirmeye 
alınabilmektedir. 

Öne Çıkan Özellikler

Kriterler

DGNB Sistemi, sürdürülebilirliğin tüm önemli yönlerini kapsama amacındadır. Bu amaç DGNB sisteminin 
ana değerlendirme kategorilerinde görülmektedir: Çevresel, ekonomik, sosyokültürel ve işlevsel yönler, 
teknoloji, yönetimsel süreçler farklı kalite başlıkları olarak belirlenmiştir. Çevresel kalite ve ekonomik 
kalitenin aralarında bulunduğu ilk dört kalite bölümü değerlendirmede eşit ağırlığa sahiptir. Buradan yola 
çıkarak DGNB sürdürülebilir yapılaşmanın ekonomik yönüne ekolojik kriterler ile aynı değeri veren tek 
sertifika sistemi olduğunu öne sürmektedir.  

DGNB UD arazi kullanım tanımları ve bunlara bağlı şemalarla, kriterlerin değerlendirilmesinde, 
Almanya’da kullanılan yerel mevzuata ve DIN standartlarına ve bununla birlikte Avrupa Birliği mevzuatına 
entegre detaylı bir sistem geliştirmiştir. 

DGNB UD değerlendirme sistemi çevresel kalite, ekonomik kalite, sosyokültürel ve fonksiyonel kalite, 
teknik kalite ve süreç kalitesi olmak üzere kalite bölümleri olarak adlandırılan 5 ana kategoriden 
oluşmaktadır. Kalite bölümlerine bağlı değerlendirme konuları ve bu konuların altında kriterler 
bulunmaktadır. Mahalle sertifikasyon sistemi familyaya bağlı diğer şemalar gibi ana sistem kriterlerinin 
bir kısmını kullanırken, bina sertifikasyonlarında bulunan bir takım kriterleri kullanmamakta ve puanlama 
ve ağırlıklandırmalarda kendine özgü düzenlemeler görülmektedir.  
Aşağıda kategoriler ve bunlara bağlı kriterler listelenmiştir.

Çevresel Kalite kategorisi kriterleri küresel ve yerel çevresel etki ile  kaynak tüketimi ve atık olmak üzere - iki 
değerlendirme başlığı altında toplanmıştır. Bunlara bağlı kriterler aşağıda yer almaktadır.

1. ÇEVRESEL KALİTE
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Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi

Kentsel İklim

Çevresel Riskler

Su ve Toprağı Korumak

Su Döngüsü

Arazi Kullanımı

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

2. EKONOMİK KALİTE

3. SOSYOKÜLTÜREL ve İŞLEVSEL 
KALİTE

Esneklik ve Adaptasyon

Arazinin Verimli Kullanımı

Yaşam Döngüsü Maliyeti

Yerel Ekonomik Etki

Değer Kararlılığı

Açık Alanlarda Termal Konfor

Kirlilik

Açık Alan

Kentsel Tasarım

Her Şeye Dahil Erişim (Engelsiz 
Tasarım)

Emisyonların bölgenin tüm yaşam döngüsü üzerindeki etkilerinden kaçınmak ve bu etkileri azaltmaktır.

Bölgede hoş bir mikro iklim oluşturmak ve mahallenin gelişmesinin yol açtığı kentsel iklim üzerindeki olumsuz 
etkilerden kaçınmak.

Bölge sakinleri ve kullanıcıları doğal afetlerin etkilerine karşı korumak

Suyu ve toprağı kirlenmeye karşı korumak ve çeşitli işlevlerini sürdürmek

Mahalledeki doğal su döngüsünü korumak ve içme suyu talebini azaltmak.

İnşa amacıyla doğal arazi kullanımını azaltmak

Toplam birincil enerji talebini azaltmak ve mahallenin tüm yaşam döngüsü boyunca yenilenebilir birincil enerjisinin 
payını arttırmaktır. (Bu kritere ait her göstergeden en az 5 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.)

Ekonomik Kalite kategorisi yaşam döngüsü maliyeti ve değer yaratma olmak üzere iki alt değerlendirme başlığından 
oluşmaktadır. Bunlara baplı kriterler aşağıda bulunmaktadır.

Sağlık, konfor ve kullanıcı dostu olma, Fonksiyonel kalite, Sosyal kalite alt başlıklarından oluşmaktadır. Bunlara bağlı 
kriterler aşağıda görülmektedir.

Bölgeyi mümkün olduğunca esnek ve uyarlanabilir tasarlamak ve mümkün olan en büyük yeniden gelişme 
potansiyelini yaratmak.

Yüksek verimli bir altyapı ile birlikte arazi kullanımından mümkün olan en fazla şekilde kaçınılmasıyla inşaat alanının 
verimli bir şekilde kullanılması.

Bölgenin yaşam döngüsü boyunca ekonomik kaynakların anlamlı ve bilinçli bir şekilde idare edilmesi.

Mahallenin inşaatı ve işletmesi, orta ve uzun vadede toplum için olumlu ekonomik etkiler üretmelidir.

Yüksek kullanıcı kabulü ve uzun vadeli piyasa potansiyeline sahip mahalleler yaratmak.

Planlama sırasında mikroiklim etkilerini dikkate alarak kamusal alanların çekiciliğini arttırmak.

Gürültü ve ışığın insanlar üzerindeki etkilerini azaltmak ve temiz hava sağlamak.

Yürüme mesafesinde yüksek kaliteli açık alanlar sağlayarak rahatlama, eğlence ve doğa deneyiminin yanı sıra 
değişim ve etkileşim ihtiyacını karşılama.

Kentin bütünlüğü içinde kentin bir parçası olan kalıcı bir kentsel yapı kurarak ve sürdürerek kültürel kimliğe katkıda 
bulunmak.

Bölgenin, herhangi bir özel engel olmaksızın ve dışarıdan yardım almadan herkese ulaşılabilir olmasını sağlama.

Bölgede ve bağlı olduğu habitatlarda biyoçeşitliliği korumak veya artırmak (Bu kriterden en az 10 puan alma 
zorunluluğu bulunmaktadır.)

Biyoçeşitlilik
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Sağlam Sosyal ve Fonksiyonel Karışım

4. TEKNİK KALİTE

Enerji Altyapısı

Atık Altyapısı (Kaynak Yönetimi)

Akıllı Altyapı

Motorlu Taşıtlar

Yayalar ve Bisikletliler

5. SÜREÇ KALİTESİ

Katılım

Proje Yönetimi

İzleme

Yönetişim

Bütünleşik Tasarım

Sosyal ve Ticari Altyapı

Mahallede sosyal ve fonksiyonel bir karışım oluşturmak ve sürdürmek.

Altyapı ve ulaşım olmak üzere iki alt değerlendirme başlığından oluşmaktadır. Bunlara bağlı kriterler aşağıda 
bulunmaktadır.

Mahallede birincil enerji talebi ve enerji tedarik maliyetlerini azaltmak için gerekli teknik şartları oluşturmak.

Uygun bir altyapı ile atıkların (kaynakların atılmasının) önlenmesi, kullanılması ve geri dönüştürülmesi.

Birbirine bağlı altyapı sistemleri ile kaynakların korunması, maliyetlerin düşürülmesi ve kullanıcı konforunun 
artırılması.

Motorlu taşımacılık için sürdürülebilir bir mobilite altyapısı ile kaynakların korunması ve kullanıcı konforunun 
artırılması.

Yayalar ve bisikletliler için sürdürülebilir bir mobilite altyapısı ile kaynakların korunması ve kullanıcı konforunun 
artırılması.

Tasarım Kalitesi ve Kalite güvencesi olmak üzere iki alt değerlendirme başlığından oluşmaktadır. Bunlara bağlı 
kriterler aşağıda bulunmaktadır.

Bölgenin kalkınma hedeflerini, etkilenen tüm kişilerin erken aşamada katılımı ile daha sonraki kullanıcıların ihtiyaç ve 
yeteneklerine daha yakından uyarlamak. (Bu kriterden en az 10 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.)

Mahallenin gelişimi sırasında kalite ve maliyetlere dikkat etmek ve son tarihlerin sağlandığından emin olmak.

Sürekli izleme ile uzun vadede mahalle kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesi

Tüm yaşam döngüsü boyunca ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan kontrol ve organizasyon yapılarını 
geliştirmek.

Proje ile ilgili tüm teknik disiplinler arasında erken işbirliği ile daha sürdürülebilir mahalleler geliştirmek.

Bölge sakinleri ve kullanıcılarına, genel bir kentsel anlayışla bütünleşen sosyal ve ticari altyapıyı sağlamak.
(Bu kritere ait eğitim ve yerel tedarik alanlarında en az 5 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.)

Puanlama Sistemi

DGNB, her bir kriter için hedef değerleri tanımlamıştır. Hedef özelliklerine ulaşmak için en fazla 10 
değerlendirme puanı verilir. Şemaya bağlı olarak, bazı kriterler farklı şekilde ağırlıklandırılmıştır. Genel 
proje performansı için toplam puan, ağırlıklarına göre beş kalite bölümünden hesaplanmaktadır. DGNB-
UD kategorilerini oluşturan kalite bölümlerinin ağırlıkları şekilde görülebilir.

DGNB, bina ve kentsel bölgeler için ödül sistemini 1 Temmuz 2015’te değiştirmiştir. Bu tarihten beri 
en yüksek derecedeki DGNB sertifikası platindir.  En yüksekten en düşüğe doğru yeni derecelendirme 
sistemi aşağıdaki gibidir:

• Platin daha önce altın sertifikası ile ödüllendirilen aynı proje koşullarına sahip olan projelere 
verilmektedir.

• Altın, daha önce gümüş sertifika almış projelere verilmektedir. 
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• Daha önce bronz sertifika alan projeler gümüş ile sertifikalandırılmaktadır. 
• Bronz sadece mevcut binalar ve kullanılmakta olan binalar için verilen en düşük dereceli 

sertifikadır. 

Şekil 4: DGNB-UD kategori ağırlıkları.

Şekil 5: DGNB-UD performans sınıfları [5].

Toplam performans endeksi en az % 50 ise proje gümüş sertifikaalır. Toplam performans endeksi en az 
% 65 ise, altın bir DGNB Sertifikası verilir. Platin bir DGNB Sertifikası elde etmek için, projenin en az 
% 80’lik bir toplam performans endeksi elde etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte DGNB ortak bir 
kalite standardını hedeflemektedir. Bu nedenle belli bir sertifikanın alınabilmesi için toplam puanın yanı 
sıra sonuca dönük bazı kriterlerden minimum puan alınması gerekmektedir. Platin sertifika için bu oran 
performans endeksinin % 65’i, altın için % 50’si, gümüş için % 35’idir.
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Fotoğraf: Le Quatrier Central, Düsseldorf, Almanya. [6].
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Örnekler

Le Quatrier Central, Düsseldorf, Almanya

Konut, iş, alışveriş ve eğlence mekânlarının karma kullanımı olan proje %72,6’lık skorla altın sertifika 
alarak, DGNB Urban District Gold ile değerlendirilen ilk kentsel bölgelerdendir.

Nordhavn, Danimarka

Kopenhag’da geleceğin sürdürülebilir mahallesini yaratmak amacıyla liman mahallesinin dönüşüm 
projesidir. Sürdürülebilir enerji arzı, düşük enerji kullanımlı binalar, toplu taşıma ve bisiklet kullanıcıları 
için iyi bağlantılar ile ön plana çıkmaktadır.
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5. CASBEE UD

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TAM ADI
Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency for Urban Development
(Kentsel Gelişimler için Yapılı Çevre Verimliliği Kapsamlı Değerlendirme Sistemi)

2006

2014

Japonya (Ulusal Sertifika Sistemi)

Değişik sayıda binayı barındıran hem küçük hem de büyük alanları değerlendirmek için kullanılabilir. 
CASBEE UD ile yeni kentlerin gelişimini değerlendirmek mümkündür. Alanlar, taban alanı oranına göre, 
bu oranın %500’den büyük olduğu yüksek kullanımlı kent merkezi tipi ile % 500’den küçük olduğu 
genel tip şeklinde ikiye ayrılır
CASBEE-UD’ye konu alan, tipik olarak aşağıdakileri içerir:

• Birden fazla şantiye ve bloğa bitişik kamusal alandan oluşan tek bir blok, bir yol.
• Yollar ve onlarla birlikte birden fazla toplu blok ve kamusal alan.

IBEC (Institute for Building Environment and Energy Conservation- Yapılı Çevre ve Enerji Koruma 
Enstitüsü)

Japonya Sürdürülebilir Binalar Konsorsiyumu (JSBC), Nisan 2001’de, Arazi, Altyapı ve Ulaşım 
Bakanlığı’nın desteğiyle kurulmuştur. Söz konusu tarihten itibaren, sanayi ve akademi arasında ortak 
bir proje olan CASBEE’nin (Çevre Verimliliğini Geliştirmek için Kapsamlı Değerlendirme Sistemi) 
araştırılması ve geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır [7].
CASBEE, bina çevresel performansını değerlendirirken, dış çevre üzerindeki çevresel kaliteyi (Q = 
Kalite) ve çevresel yükü (L = Yük) inceler; kapsamlı bir değerlendirme göstergesi olarak ise Bina Çevre 
Verimliliği’ni (BEE) hesaplamak için Q / L’yi kullanır. Japonya’ya özgü bir sistem aracı olan CASBEE’nin, 
başlangıçtan itibaren yalnızca binalar için değil, bina gruplarının çevresel performansı için de bir 
değerlendirme aracı olarak geliştirilmesi hedefler arasında tanımlanarak 2007’de ilan edilmiştir. 

CASBEE UD (Kentsel Gelişim): CASBEE ailesinin mahalle ölçeğini değerlendirmek için kullandığı araçtır.
CASBEE faklı ölçekler için geliştirdiği araçların bütününü “CASBEE Ailesi” olarak tanımlamaktadır. 
Bu tanım kentsel gelişim aracının da dahil olduğu aşağıdaki sistemler altında farklı araçlardan 
oluşmaktadır:

• Housing: Konut ölçeği için geliştirilmiş sistemdir.
• Building: Bina ölçeği için geliştirilmiş sistemdir.
• Urban: Kentsel bölgeler için geliştirilmiş sistemdir.
• City: Bütün bir kenti değerlendirmek için geliştirilmiş sistemdir.

İLK YÜRÜRLÜĞE GİRME YILI

YÜRÜRLÜKTEKİ VERSİYONU

ÜLKE

MEKÂNSAL ÖLÇEK

KURULUŞ

NEDİR?

AİLE
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Gerekçe ve Amaçlar

CASBEE’nin felsefesi ve metodolojisi kullanılarak, sadece tek bir binanın çevresel performansının değil  
bir grup binanın çevresel performansını değerlendirmek için bir yöntemin geliştirilmesi CASBEE’nin 
ortaya çıkışından beri önemli kabul edilmiştir.

Kentsel Yenileme Genel Merkezi tarafından 10 Aralık 2004 tarihinde hazırlanan Kentsel Yenileme İşleri 
ile Küresel Isınma ve Isı Adalarına Karşı Tedbirlerin Geliştirilmesi, kentsel yenileme işlerinin, dolayısıyla 
bölge geliştirme ve kentsel planlama projelerinin değerlendirilmesiyle ilgilenecek bir aracın geliştirilmesi 
için çağrı yapmıştır. Buna yanıt olarak, bir blok / bölge ölçeğinde CASBEE’nin pratik uygulaması için 
araştırma yürütülmüş ve araştırma sonucunda Temmuz 2006’da yeni bir araç olan Kentsel Kalkınma 
için CASBEE yayınlanmıştır. 2007’de revize edilen baskısı, bir planın erken aşamasına kolay uygulama 
için basitleştirilmiş bir versiyonun geliştirilmesini ve küresel ısınma önlemleri ile ilgili değerlendirmenin 
netleştirilmesini içermektedir.

Bundan sonra, kentsel kalkınma için CASBEE’nin bir revizyonu planlanırken, Büyük Doğu Japonya 
Depremi’nden beri büyüyen enerji ortamının bölgesel güvenlik performansı ve istikrarı talebine cevap 
olarak Çevre Bakanlığı, Ekonomi, Endüstri ve Ticaret Bakanlığı ile Arazi, Altyapı, Ulaşım ve Turizm 
Bakanlığı’nın ortaklaşa çalışması olan ve Eco-City belgesi olarak da bilinen Düşük Karbonlu Kent Teşvik 
Belgesi yayınlanmıştır. Bu belgenin yayınlanması ile onunla organik olarak koordine olabilecek bir 
değerlendirme aracı sağlanması gerekli hale gelmiştir. Aynı zamanlarda, her bir belediyenin çevresel 
performansının kapsamlı bir değerlendirmesi için ortaya çıkan, Kentler İçin CASBEE tamamlanmış ve 
büyük bir alanın çevresel performansını anlamak ve değerlendirmek için gerekli bilgi önemli ölçüde 
geliştirilmiştir. Blok / bölge düzenlemelerindeki artan ve çeşitlenen taleplere cevap vermek amacıyla, 
böyle bir bilgiden yararlanarak ve Arazi, Altyapı, Ulaşım ve Turzim Bakanlığı’nın bir şubesi olan Şehir 
Bürolarının katılımı ile, yeni bir sistem altında yeniden incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda 
CASBEE Kentsel Gelişim 2007 baskısındaki temel prensipleri devralan ve  temel olarak gözden geçirilmiş 
bir değerlendirme içeren Kentsel Kalkınma CASBEE Kentsel Gelişim 2014 versiyonu yayınlanmıştır [7].

CASBEE sertifika sistemleri aşağıdaki temel ilkeler amaçlanarak geliştirilmiştir:

• Üstün çevresel tasarımı yüksek değerlendiren ve tasarımcıları bu konuda daha ileri gitmeye 
motive eden bir sistem strüktürü,

• Olabildiğince basitleştirilmiş bir değerlendirme sistemi,
• Çok çeşitli kullanım alanlarına sahip binalar için kullanılabilecek bir sistem,
• Japonya ve Asya alanlarına özgü problemleri dikkate alan bir sistemidir.

CASBEE, tek yapı ölçeğinde binalar veya bunların bir bölümünü değerlendirirken, CASBEE-UD en az 
birkaç binanın oluşturduğu yapı kompleksini referans alarak, değerlendirmelerini daha geniş ölçekteki 
kentsel mekân oluşumları üzerinden gerçekleştirmektedir. CASBEE-UD’nin amaçları:

• Bütünleşik bir kentsel gelişme için yapı grubu ve ya yapı gruplarından oluşan bir bölge gibi büyük 
kentsel mekânlar için planlanan ve uygulaması gerçekleştirilen projenin çevresel performansının 
kapsamlı değerlendirmesi; 
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• Özellikle, binalarda ve kentsel / yerel alanlarda karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 
yöntemlerin tanıtımı ve uygulanmasını hedefleyen değerlendirme;

• İlgili projeyi meydana getiren tek tek binalara uygun çevresel değerlendirme yöntemlerinin değil, 
bir grup yapı olarak yeni veya daha ileri düzeyde geliştirilebilecek çevresel değerlendirmenin de 
uygulanmasının etkilerinin açıklığa kavuşturulması;

• Blok / ilçe ölçeğindeki projeler yoluyla kentsel veya bölgesel yeniden yapılanmanın kapsamlı 
çevresel performansının iyileştirilmesine yönelik katkının sağlanması;

• Ayrıca, CASBEE-UD 2014 versiyonunda karbon emisyonlarını azaltma yöntemlerine yönelik 
değerlendirmelerin daha da somutlaşması ve kapsamının genişletilmesine odaklanan önemli 
revizyonların gerçekleştirilmesine yöneliktir.

CASBEE UD kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

• Bir alan geliştirme projesinde çevresel değerlendirme planlama aracı olarak,
• Çevresel etiketleme aracı olarak kullanılma,
• Blok / ilçe ölçeğinde enerji tasarrufu amaçlı yenileme için bir planlama ve değerlendirme aracı 

olarak kullanılma,
• Bunların genel olarak bir alan geliştirme projesinde çevresel değerlendirmeler açısından bir 

teşvik oluşturması,
• Kentsel planlamayı, sürdürülebilir kentler açısından güçlendiren bir araç olarak kullanılması 

beklenmektedir.
Bireysel amaç, kapsamlı çevresel iyileştirmeye öncülük etmektir. Kentsel yeniden geliştirme projeleri, 
özel kentsel dönüşüm bölgeleri, çeşitli ilçe planları, bir grup siteye yönelik kapsamlı tasarımlar, toplu 
binalar için tasarım sistemi ve Eko- Entegre Kentsel Gelişim projeleri gibi çeşitli sistemlerin konusu olan 
projelerin her birinin performansıdır.

Kapsamlı amaç, (1) ‘den dolayı, belirli bir çevresel performans seviyesini sağlayan, önceki alan geliştirme 
projesine dayanarak, tüm şehrin sürdürülebilirliğinde planlı iyileştirmeye öncülük etmektir.

Aile İçindeki Yeri ve Kapsamı

Sertifika sistemi ile genişleme araçlarını temsil eden genel terim “CASBEE Ailesi” olarak 
tanımlanmaktadır. Sertifika Araçları’nın amaçları ve hedef kullanıcıları, sırasıyla, ofis, okul ve konut 
kompleksi gibi değerlendirilecek çeşitli bina ve bina kompleksi uygulamalarıdır. 

CASBEE Sertifika Sistemi olarak başlangıçta tekil bina değerlendirilmesi için kullanılırken, 2007’de kent 
ölçeğinde çevre etkisinin değerlendirildiği bina grupları için CASBEE-UD’yi aileye dâhil etmiştir.

Konut ve bina sistemleri için CASBEE araçları (CASBEE for housing and building systems) genel olarak, 
yeni inşaat, mevcut ve tadilat alt başlıklarını kullanarak yapıların yaşam döngüsünü ele almaktadır. 
Bununla birlikte kentsel gelişim için CASBEE UD bir süre daha tek bir araç olarak var olacak ve buna 
bağlı olarak ilgili değerlendirme maddelerinde yaşam döngüsü ile ilgilenecektir.
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Şekil 6: CASBEE ailesi [7].

CASBEE’nin Kentsel Gelişim aracı için geliştirilmesi, inşaat için QB3 (dış ortam (saha içi)) ve LR-3 (saha 
dışı ortam) için CASBEE’deki değerlendirme kiterlerinin iyileştirilmesine yöneliktir. Bu revizyonda, ayrıca, 
CASBEE for Cities aracının geliştirilmesi ile elde edilen bilgilerin desteği CASBEE-UD’nin yapısı yeniden 
oluşturulmasına neden olmuştur. CASBEE-UD, aile içindeki genişleme araçlarından biri olmasına rağmen, 
bina ölçeğinde ve CASBEE’nin aksine kapsamlı bir bina grubunun (blok / bölge ölçeğindeki) çevresel 
performansının değerlendirilmesi için bağımsız bir sistem olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu nedenle, aynı andakentsel gelişim için CASBEE (UD) aracının bütün bir kentsel gelişim 
alanının değerlendirmesi ve inşaat için CASBEE (Construction) aracının hedef alanda belirli bir binanın 
çevresel performansının değerlendirilmesi için kullanılması mümkün kılınmıştır. Bunlara ek olarak, kent 
için bir bütün halinde blok / ilçe de dahil olmak üzere kentin çevresel performansının tanımlanması için 
(3) CASBEE for cities aracının kullanılması mümkündür. 

CASBEE-UD’nin temel amaçlarından biri, yerel yönetimlerin kentsel planlamaya yönelik çalışmalarında 
sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Özellikle, Düşük Karbon Kenti Tanıtım Yasası’na 
(Eko-Kent Yasası) yanıt veren kentsel gelişime yönelik araçlar için CASBEE, uygulamada ve ilgili 
kılavuzların koordinasyonunda yardımcı olur. Ayrıca, çeşitli ilçe planları ve Eko-Kent Yasası ile sınırlı 
olmayan bir grup saha için kapsamlı tasarımlar da dahil olmak üzere ilgili tüzük sistemlerinin yönetimine 
uygun kuralların duruma göre geliştirilmesini sağlar.
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CASBEE-UD proje kapsamını belirlediği sanal sınır kavramı ile ön plana çıkmaktadır. CASBEE-UD inşaat 
için CASBEE’deki geleneksel metodoloji ve değerlendirme çerçevesini de ele almaktadır. Bu nedenle, 
sertifikalandırılacak proje için proje sınırının çevresinde bir sanal sınır belirlenir ve proje bu sanal sınırın 
içindeki çevresel kalite (QUD) ve sınırın dışındaki çevresel yük (LUD) etkileri açısından karşılıklı olarak 
değerlendirilir.

CASBEE UD, değişik sayıda binayı barındıran hem küçük hem de büyük alanları değerlendirmek için 
kullanılabilir. CASBEE UD ile yeni kentlerin gelişimini değerlendirmek mümkündür. Alanlar, taban alanı 
oranına göre, bu oranın %500’den büyük olduğu yüksek kullanımlı kent merkezi tipi ile % 500’den küçük 
olduğu genel tip şeklinde ikiye ayrılır. Zorunlu olmamakla birlikte, CASBEE ailesinin diğer araçları ile 
binaları da değerlendirmek mümkündür [7] [8].

Temel prensip ve yukarıda açıklanan kavramdan da anlaşılacağı gibi, CASBEE-UD’ye konu alan, tipik 
olarak aşağıdakileri içerir:

• Birden fazla şantiye ve bloğa bitişik kamusal alandan oluşan tek bir blok, bir yol.
• Yollar ve onlarla birlikte birden fazla toplu blok ve kamusal alan.

Bu aracı oluşturan değerlendirme maddelerinin seçimi ve değerlendirme standartlarının oluşturulması, 
kolaylık ve yeterlilik açısından, yaklaşık olarak birkaç hektarlık alan geliştirme projelerine dayanmaktadır.

CASBEE araçları, binanın yaşam döngüsüne göre yapıdan hareket etmekte ve daha sonra her bir araç 
için, çevresel performans ve değerlendirme standartları, sürece bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin, 
İnşaat için CASBEE’nin (Yeni İnşaat) değerlendirme sonucu tamamlanmasından itibaren üç yıl boyunca 
etkilidir. Bundan sonra ki değerlendirme, CASBEE (Mevcut Bina) kullanılarak gerçekleştirilir ve sonuç, 
değerlendirmeyi takiben beş yıl süreyle geçerlilik kazanır.

Şekil 7: Kentsel gelişme için CASBEE’nin 
değerlendirme nesnesi [7].
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CASBEE-UD için belirlenen etkin süre, projenin göreceli olarak uzun bir zaman periyodu boyunca ilerlemesi 
ve gelişimin çoğunlukla adımlar halinde gerçekleştirilmesi nedeniyle, beş yıllık olarak tanımlanmıştır.

CASBEE UD’nin değerlendirme nesnesiyle ilgili temel ilkeleri aşağıdaki sıralanmıştır [7]:

• CASBEE-UD’de değerlendirilecek proje alanı, genel olarak ilgili projenin planlanması ve 
geliştirilmesi için çeşitli eylemler, sistemler ve yöntemler ile tanımlanan planlama alanı veya 
proje alanı olarak ele alınmaktadır. 

• Burada uygulanan sistemler ve yöntemler arasında kentsel yeniden geliştirme projeleri, arazi 
düzenlemesi projeleri, özel kentsel dönüşüm bölgeleri, çeşitli ilçe planları, Eko-Kent Yasası’na 
entegre kentsel gelişim projeleri, site gruplarına yönelik kapsamlı tasarımlar ve toplu binalar 
için tasarım sistemi yer almaktadır. 

• Bununla birlikte, yukarıda açıklanan alanın dışındaki bitişik bölümler, değerlendirme nesnesi 
kapsamına ele alınabilir veya yukarıda tarif edilen alanın bir kısmı, böyle bir istisna, çevresel 
performans değerlendirmesinin kapsamlı çevresel performans değerlendirmesi açısından 
yeterli olduğu tespit edildiğinde değerlendirme nesnesi kapsamı dışında tutulabilir. Bu istisna 
uygulandığında, değerlendirmeden sorumlu kişi açık bir şekilde sebebini izah etmelidir. 

Öne Çıkan Özellikler

Japon sürdürülebilirlik değerlendirme aracı puanlama sisteminin farklılığı ve uluslararası 
uygulanabilirliğinin olmaması açısından diğer değerlendirme araçlarından farklıdır. CASBEE-UD 
değerlendirme için kendine has bir yöntem uygular ve saha sınırları içindeki çevre kalitesini (QualityUD) 
saha sınırlarının ötesindeki alanların çevre yüküne (LoadUD) bölerek çevre verimliliğini hesaplar.

Çevre kalitesi ölçütleri “doğal çevre”, “belirlenen alan için servis fonksiyonları” ve “yerel topluma katkısı” 
şeklinde üç temaya ayrılır. Benzer şekilde çevre yükü “mikroklima, cephe ve peyzaj üzerinde çevresel 
etki”, “sosyal altyapı” ve “yerel çevre yönetimi” başlıkları altında hesaplanır. Her tema tek tek alt ölçüt 
ve göstergelere ayrılan farklı ölçütlerden oluşur. Her alt ölçüt beş farklı düzeyde performansı temsil 
eden bir ölçekte değerlendirilir. Seviye üç Japonya’da normal durumlara işaret eder ve değerlendirme 
için referans düzeyi olarak alınır (10). Kredi performansın üç seviyesinin ne kadar üzerinde veya altında 
olduğuna göre verilir. Tüm ihtiyaçları karşılayan bir proje o alt ölçüt için beş kredi kazanmaktadır. Çevre 
kalitesi (Q) ve çevresel yük (L) puanları elde edilinceye kadar bu işlem yinelenir. Gelişim için nihai puan 
Kentsel Gelişimin Yapılı Çevre Verimliliği (BEEUD) olarak adlandırılır [7] [8].
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CASBEE hariç her sistem kendi zorunlu unsurlarını belirlemiş, bu sayede bir projeyi sertifikalandırmak 
için minimum standart oluşturulmuştur. Ağırlıklandırma ve puanlamada olduğu gibi zorunlu ölçütlerin 
belirlenmesinde de öznellik ön plana çıkmaktadır. CASBEE sisteminde yerele özgü koşullardan dolayı 
sosyal gelişimin diğer sertifika sistemlerine göre ön plana çıktığı görülmektedir.

Şekil 8: Değerlendirme kategorileri Q: 
Binanın çevresel kalitesi L: sanal sınıra 
bağlı binanın çevresel yükü [7].

Kriterler

CASBEE UD kategorileri değerlendirme metodolojisine paralel olarak diğer sertifika sistemlerinden kalite 
ve yük kriterleri olmak üzere farklı kurgulanmıştır. CASBEE-UD’de çevre, toplum ve ekonomi şeklinde 
belirlenen çevresel kalite kategorileri önce orta, daha sonra ise küçük ve daha küçük toplam 29 ölçüte 
ayrılmaktadır. En küçük alt ölçütler referans düzeyi 3 alınan 5 düzeyde değerlendirilmekte, buna göre 
bulunan toplam kalite puanı, herhangi  bir alt kategorisi bulunmayan yük puanları toplamına bölünerek 
Kentsel Gelişimin Yapılı Çevre Verimliliği elde edilmektedir [7] [8].

• QUD1 Çevre 
• QUD2 Toplum 
• QUD3 Ekonomi
• LUD1 Trafik kaynaklı CO2 salımı
• LUD2 Binalar kaynaklı CO2 salımı 

• LUD3 Yeşil sektörün CO2 emilimi
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QUD  LUD  Kriterleri

QUD: Sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi ve tanımlanması için önemli çerçevelerden biri olan üçlü 
kavrama dayanan araç, Q’nun önemli öğeleri olarak çevre, toplum ve ekonomi sınıflandırmasını benimser.

1) Çevre: Değerlendirme konusu projenin çevresel kalitesi, kaynak, doğa ve artefaktın ortalama ile 
değerlendirilir. İlk olarak “kaynak”; çevresel kalite için çabadan ziyade, çevresel yükün (L) azaltılmasına 
yönelik çabaların gerçek bir değerlendirmesini içerir. Su kaynaklarının korunması ve geri dönüşüm odaklı 
toplumun kurulması gibi çabalar bu kabulün temelin oluşturan yaklaşımı örneklemektedir. Bir sonraki 
madde olan “doğa”, yeşillik ve biyoçeşitlilikle ilgili meseleler ile blok / ilçede doğal çevrenin ve alanın 
bolluğunu değerlendirir. Son öğe olan “artifact”, bloktaki binaların çevresel performansını temsili bir 
endeks olarak kullanır. Spesifik olarak değerlendirme, CASBEE araçlarının bina / emlak sisteminin 
uygulama düzeyine ve değerlendirme sonuçlarına dayanarak gerçekleştirilir. 

2) Toplum: Eşzamanlı olarak, proje bloğu / ilçenin sosyal performansının değerlendirilmesiyle, ilgili 
projenin yürütülmesi ya da var olması nedeniyle çevresel alanın sosyal kalitesindeki iyileşmeye katkısı 
değerlendirilmektedir. Bu sınıflandırma üç maddeden oluşmaktadır. İlki “tarafsızlık / adalet”, yalnızca 
bloğun / ilçenin gelişimiyle ilgili yasal uygunluğu değil, aynı zamanda çevresel bir yerel toplumla 
uyumlaştırmayı da kapsayan yönetimin yerine getirilmesini değerlendirir. Bir sonraki öğe olan “güvenlik 
/ koruma”, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için doğrudan bir güvenlik duygusuna bağlı blok / ilçenin 
afet ve suç önleme performansını ve yerel toplumun sürdürülebilirliğini destekleyen güç ve sağlamlığı 
değerlendirmektedir. Son madde olan “tatlılık”, kolaylık sağlanmasına katkıda bulunan çeşitli hizmet 
tesislerine erişilebilirliği değerlendirir, ayrıca kültürel ve tarihsel varlıkların kullanımını ve yaratılmasını 
değerlendirir, alanın değerini arttırmak açısından gelişmiş bir alanın oluşmasını dikkate alır. 

3) Ekonomi: Eşzamanlı olarak, değerlendirme nesnesinin kendisinin ekonomik potansiyelinin 
değerlendirilmesiyle, ilgili projeden kaynaklanan çevresel alanın ve tüm şehrin ekonomik değer ve 
işlevlerindeki iyileşmeye katkıda bulunma olasılığı değerlendirilir. Bu sınıflandırma, çevre ve toplum 
sınıflandırmasına benzer üç orta maddeden oluşmaktadır. “Trafik / kentsel yapı” ilk orta kalem, 
ekonomik faaliyetleri destekleyen trafik sistemlerinin ve kentsel planlama açısından yer ve alan 
potansiyelinin kullanım düzeyinin yerine getirildiğini değerlendirmektedir. Bir sonraki orta kalem olan 
“büyüme potansiyeli”, nüfusun, projenin ekonomik yetenekleri için bir temel olarak değerlendirilmesi ve 
ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılmasını amaçlayan mekanizmaların yerine getirilmesidir. Son 
orta kalem olan “verimlilik / rasyonellik”, blok kullanıcılara yönelik hizmetlerin yerine getirilmesini ve 
bilgi ve enerjiyle ilgili yönetimin değerlendirilmesini değerlendirir.

LUD: Temel olarak, LUD değerlendirme maddelerinin konfigürasyonu Tablo II.2.1’de gösterildiği gibi 
“Düşük Karbonlu Şehir Geliştirme Kılavuzu” na göre yapılır. Her bir kalem için, ilgili blokta (t-CO2) yıllık 
toplam emisyon miktarı hesaplanır ve kalan nüfus için kişi başına düşen emisyon miktarı [t-CO2 / kişi-yıl] 
hesaplanır.

1)Trafik sektöründen CO2 emisyonları

(1) BAU örneğinde CO2 emisyonları

Kentsel Kalkınma için CASBEE, “Entegre Kentsel Gelişim Proje Planı Belgelendirme Uygulama El Kitabı” 
nın hesaplama aracını kullanır.
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BAÜ davasındaki emisyon miktarı, her bir bina başvurusu için değerlendirme nesnesi bloğu (büyükşehir 
bölgesinin merkezi bölümü, büyükşehir bölgesi veya yerel şehir banliyösü), brüt kat alanı (m2) içeren 
şehrin sınıflandırmasına girilerek hesaplanabilir ve ilgili bloktaki en yakın tren istasyonuna olan mesafe 
(m).

(2) Tedbirlere bağlı olarak CO2 azaltma miktarı

Trafik sektöründeki enerji tüketimi ile birlikte ortaya çıkan CO2 emisyonları için, “Düşük Karbonlu Şehir 
Geliştirme Kılavuzu” nda dört standart ölçüm açıklanmaktadır. Kentsel Kalkınma için CASBEE’de, bunlar 
aşağıdaki gibi ele alınır:

[1] Kentsel işlevlerin yoğunlaşması ve kentsel işlevlerin konumlandırılmasının temeli olan bir alanın 
geliştirilmesi;

[2] Toplu taşıma araçlarının kullanımı

[3] Yük trafiğinin akılcı hale getirilmesi

[4] Otomobillerin kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılması

2) İnşaat sektöründen CO2 emisyonu

İnşaat sektöründeki CO2 emisyonları, iş binaları ve konut binalarının (müstakil evler ve konut kompleksleri) 
enerji kullanımı ile ilişkili CO2 emisyonlarını içermektedir. Binaların enerji tasarruf tedbirleri ve bölge ısı 
arzı da dahil olmak üzere tüm alandaki çabalar nedeniyle CO2 emisyonlarının azaltılması, nesne bloğundaki 
binaların ve evlerin ortalama şartnamelerle (BAU durumu) planlandığı bir duruma kıyasla değerlendirdi.

3) LUD3: Yeşil sektörün CO2 emilimi

Düşük Karbonlu Şehir Geliştirme El Kitabı kamusal alanlarda yeşil alanların gelişimini, özel arazilerdeki 
uzun ağaçların dikimini, yeşil alanların bakımını ve çatı yeşillikleriyle ısı ortamının iyileştirilmesini 
içermektedir.

Puanlama

CASBEE, eko-verimlilik (çevre verimliliği) kavramını, binanın dış ve iç kısımlarının iki faktörünü bir araya 
getiren bir değerlendirme çerçevesi ile ilişkilendirmektedir. Bir birim çevresel yük başına bir ürün veya 
hizmetin değeri olarak tanımlanan eko-verimlilik modeline dayalı olarak da BEE (Yapılı Çevre Etkinliği) 
tanımlanmış ve CASBEE’nin bir değerlendirme endeksi olarak kullanılmıştır.

CASBEE altında, arsa sınırı ve diğer öğeler tarafından tanımlanan sanal sınırla bölünen, iç ve dış iki alan 
vardır. Bu nedenle, “kapalı alanın dışı (kamu mülkiyeti) çevresel etkinin olumsuz yönlerini” ve “bina 
kullanıcıları içinse iç alan iyileştirmeleri”nin olumsuz yanlarının değerlendirildiği CASBEE, bu iki faktörü 
Q ve L olarak tanımlanmakta ve ayrı ayrı değerlendirilmektedir.
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Q (Kalite):  Binanın çevre kalitesi, sanal kapalı alan sınırı içinde, bina kullanıcıları için günlük  
  olanakların iyileştirilmesini değerlendirir.

L (Yük):   Binaların çevre yükü, kapalı alan sınırının ötesine geçen çevresel etkinin,   
  kamu ortamına olumsuz yönlerini değerlendirir.

  BEE=(Q (Binanın Çevresel Kalitesi))/(L (Binanın Çevresel Yükü))

Q, değerlendirme nesnesi içindeki günlük olanakları iyileştirme çabalarının kümülatif sonucuna göre 
değerlendirilir. Bu nedenle, Q stok benzeri bir indeks olarak temsil edilebilir. Öte yandan, L, değerlendirme 
nesnesinin yapımı, düzeni ve çalışması nedeniyle dışarıdaki yüktür. Bu nedenle geliştirilmeye açıktır. 
Q ve L kullanan BEE (Yapılı Çevre Etkinliği), CASBEE’nin temel konseptidir. Bir binanın kalitesinin, iç 
konfor ve manzara düşüncesi gibi konuları kapsayan kapsamlı bir değerlendirmesinin yanı sıra, çevre 
konusunu, enerji tasarrufu yapan veya daha küçük çevresel yüklere neden olan malzeme ve ekipmanların 
kullanılması şeklinde değerlendirmektir. 

Şekil 9: CASBEE’ye dayalı çevresel 
etiketleme.

Şekil 10: Q için değerlendirme 
kategorilerinin bölümlendirilmesi: Binanın 
çevre kalitesi ve L: Sanal sınır temelinde 
binanın çevresel yükü [7].
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BEE kullanımı, bina çevresel performans değerlendirme sonuçlarının daha basit ve daha açık bir şekilde 
sunulmasını sağlamıştır. BEE değerleri, X ekseninde L ve Y eksenindeki Q çizimi çizilerek grafik üzerinde 
temsil edilir. BEE değeri değerlendirme sonucu, kaynaktan geçen düz çizginin eğimi (0,0) olarak 
ifade edilir. Q değeri ne kadar yüksekse ve L değeri o kadar düşükse, eğim daha diktir ve bina daha 
sürdürülebilirdir. Bu yaklaşımı kullanarak, bu gradyanların sınırladığı alanları kullanarak inşa edilen 
çevre değerlendirmelerinin sonuçlarını grafiksel olarak sunmak mümkün hale gelir. Şekil 12, binaların 
değerlendirme sonuçlarının artan BEE değeri sırasına göre C (zayıf), sınıf B-, sınıf B +, sınıf A ve sınıf S 
(mükemmel) olarak bir şema üzerinde nasıl sıralanabileceğini göstermektedir.

QUD1 den QUD3’e kadar bütün ana kategoriler 3 adet orta seviye, orta seviye ölçütler ise küçük ve 
daha küçük alt ölçütlerden oluşmaktadır. En küçük alt ölçütler 5 düzeyde değerlendirilmekte, 3 referans 
düzey olarak alınmaktadır. Yükler için alt ölçüt söz konusu değildir.  Kentsel gelişimin kalite ve yüklere 
göre performansını belirleyen Yapılı Çevre Etkinliği BEE değerine bağlı değerlendirme sonucu aşağıdaki 
sınıflandırma düzeyleri ile ifade edilir.

Şekil 11: Örnek bir projenin CASBEE 
performansının grafik gösterimi [7].

Şekil 12: CASBEE performans sınıfları [7].



187

Örnekler

Laketown “Miwa no Mori” , Japonya

Enerji etkin konutlardan oluşan Tokyo yakınlarındaki yerleşim CASBEE değerlendirme ölçeğinde 4.6’lık 
yüksek skorla değerlendirilmiştir. Proje ekolojik çözümlerin yanı sıra yerel türleri çekmek için kullandığı 
peyzajı ve yarattığı ekosistemler ile ön plana çıkmaktadır.

Harumi Triton Square 

Chūō, Tokyo, Japonya’nın Harumi bölgesinde yüksek katlı ofis ve konut kompleksi ile büyük ölçekli 
dönüşüm projesidir. Zonlama ve enerji tasarrufu sistemleri ile çevre dostu bir topluluk yaratılması 
hedeflenmiştir.
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6. GSAS/QSAS NH

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TAM ADI
Global Sustainability Assessment System /Quatar Sustainability Assesment System Neighborhood
(Küresel Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi Mahalleler/ -eski ismi ile- Katar Sürdürülebilirlik 
Değerlendirme Sistemi Mahalleler)

2009

2009

Katar ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üye ülkeleri

GSAS mahalle ölçeğini inceleyen şemalarla ilgili mekânsal ölçeği belirten niceliksel bilgiye 
ulaşılamamıştır. İki şemanın mahalle ölçeğinde değerlendirme yaptığı görülmektedir. Diğer sertifika 
sistemlerinden farklı olarak bu iki şemadan biri olan mahalle (neighborhood), semt (district) içerisindeki 
bir alanı ifade etmekte ve mahalleyi oluşturan binalar arasında ana bina olarak tanımlanan binayı da 
inceleme konusu yapmaktadır.

GORD (Gulf Organization for Research and Development – Körfez Araştırma ve Geliştirme Örgütü)

Küresel Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi (GSAS) ve Katar Sürdürülebilirlik Değerlendirme 
Sistemi (QSAS), özel sektör destekli, kar amacı gütmeyen Körfez Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu 
(GORD) tarafından 2009 yılında ülkenin yerel ihtiyaçlarını ve çevresel özelliklerini tanımlarken ekolojik 
etkileri minimize eden sürdürülebilir bir yapılı çevre sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Geliştirilen 
sistemler diğer sürdürülebilir değerlendirme araçlarına benzer şekilde yerel çevresel hedeflere eşlik 
eden kategori ve alt kriterlerden oluşmaktadır [9]. 
GSAS/QSAS Neighborhood (Mahalleler), mahallelerin çevresel performansını ölçmek, mahalledeki 
sistem ve binaların performansını test etmek ve gelişmenin akıllı büyüme ya da sürdürülebilir kent 
planlama ilkelerine bağlı kalmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Mahallelerin sisteme uygun 
olup olmadığının anlaşılması için öneri raporu koşulu getirilmiştir. GSAS/QSAS Neighborhood yeni 
gelişme alanlarında kullanılabildiği gibi diğer yöntemlerden farklı olarak mevcut alanlarda ve tüm 
bina kombinasyonlarına da uygulanmak üzere geliştirilmiş olsa da henüz yalnızca tasarım aşamasında 
değerlendirme yapılmaktadır. Mastır plan ve kentsel gelişmeye yönelik tasarım planları bu yöntem 
kapsamında tanımlanmıştır. Mahalle ölçeğinde binaların en az %70’inin değerlendirilmiş, su ve enerji 
kategorilerinden negatif puan almamış olması koşulu getirilmiştir [9].

GSAS Districts and & Infrastructure: Kentsel gelişimlerin değerlendirilmesinde kullanılan şemadır. 
GSAS Neighborhood: Mahalle sertifikası kentsel gelişim içerisindeki bir bölgenin değerlendirilmesi için 
geliştirilmiştir.
GSAS farklı ölçek ve işlevler için çok sayıda farklı şema geliştirmiştir. Bu şemalarla ilgili bilgi familya 
içindeki yeri ve ölçeği kısmında paylaşılmıştır.

İLK YÜRÜRLÜĞE GİRME YILI

YÜRÜRLÜKTEKİ VERSİYONU

ÜLKE

MEKÂNSAL ÖLÇEK

KURULUŞ

NEDİR?

AİLE
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QSAS/ GSAS çerçeve gelişimi için 2007’de çalışmalara başlanmış ve kapsamı, uygulanabilirliği, 
uyarlanabilirliği, şeffaflığı ve analiz edilme düzeyi bakımından farklı bina değerlendirme sistemleri 
incelenmiştir. İngiltere’deki BREEAM, Japonya’dan CASBEE, Hong Kong’tan CEPAS, Kanada’dan Green 
Globes, ABD’den LEED ve Uluslararası SBTool’dan oluşan altı çerçeve değerlendirilerek QSAS’ın 
geliştirilmesinde etkili olmuştur.

GSAS’ın inşaat sektörüne sunduğu, proje /geliştirme aşamalarının tamamında sürdürülebilirlik 
performansını değerlendirmek için kullanılan farklı sertifikasyon tipleri bulunmaktadır (Tasarım, İnşaat 
ve İşletme aşamaları). Bu 3 farklı sertifikasyon tipi aşağıda sıralanmıştır:

• Tasarım ve İnşa Sertifikasyonu
• İnşaat Yönetimi Sertifikasyonu
• İşletme Sertifikasyonu

GSAS Değerlendirme Şemaları sadece Tasarım ve İnşa Sertifikasyon türü için tanımlanmıştır. Bir şema, 
belirli bir geniş kullanımı veya işlevselliği karşılamak için geliştirilen yerleşik ortamı tanımlar (Bölge, 
Spor Alanı, Sağlık Alanı, Ticari Alan gibi.). Her bir şema, fonksiyonel alan içinde farklı uygulamalar 
için farklı bina tiplerinden oluşabilir. Örneğin, anaokulu ve kolej, “eğitim” değerlendirme şemasındaki 
farklı bina türlerini temsil eder. Bir bina tipi içinde, belirli tasarım ve inşa düşünceleri gerektiren farklı 
amaçlara uyan alanlar (veya bölgeler) olabilir. Örneğin, bir okul binasında derslik, yönetim, yemekhane, 
açık hava oyun alanı vb. alanlar veya bölgeler olabilir. GSAS sertifikasyon türleri ve değerlendirme 
şemaları aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Aile İçindeki Yeri ve Kapsamı

Gerekçe ve Amaçlar

Global Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi (GSAS), yeşil binalar ve altyapıları derecelendirmek için 
geliştirilen MENA bölgesinde ilk performans tabanlı sistemdir. GSAS’ın öncelikli amacı, bölgenin özel 
ihtiyaçlarını ve içeriğini göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır.
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Şekil 13: GSAS şemaları [9].

Bölge / Semt Ve Altyapı Şeması: Şema, bir kentsel gelişmenin ve/veya altyapısının planlanmasını ve 
tasarımını değerlendirmek için kullanılır.

Bölgeler, nüfusun değişen ihtiyaçlarına hitap eden karma kullanımlı tipte olabilir. Ayrıca belirli bir amaç 
ile spesifik doğaya sahip olabilir. Ekonomik bölge /kent, eğlence kenti, medya kenti, sağlık bölgesi vb. 
Ayrıca altyapı bileşenleri, yollar, köprüler, tüneller, su kaynakları, kanalizasyon, elektrik şebekeleri, 
telekomünikasyon vb. gibi birbiriyle ilişkili sistemler ve hizmetler içerir.

Bir bölgeyi değerlendirmek için, bir ana plana uygulanabilir kriterlerin bazılarının puanı, o bölgedeki 
bireysel binalar tarafından miras alınabilir.

Mahalle Şeması: Şema, bina grubundan oluşan bir bölge içindeki bir bölgeyi değerlendirmek için 
kullanılır. Mahalle, karma kullanım veya belirli bir kullanım için geliştirme işlevi görebilir. İki mahalle 
kategorisi bulunmaktadır. Kategori (I) Perakende satış mağazaları, konutlar, ticari oteller, tren 
istasyonları, vb. gibi çeşitli bina tiplerini içerebilen karma kullanımlı mahalle olarak ifade edilebilir. 
Kategori (II) Destekleyici tesisler ile büyük işlevsellik içeren özel kullanımlı mahalle olarak ifade edilebilir. 
Örneğin bir yerleşim mahallesi esas olarak bakkal, topluluk spa vb. olabilir.

Bir mahalleyi değerlendirmek için, ana bina için kentsel bağlantı, alan, kültürel ve ekonomik değer, 
yönetim ve operasyon GSAS kategorilerinin, ana kullanımla ilgili şemaya, yani ticari, eğitici veya küçük 
endüstriye ve diğer tüm binalara dayanacaktır. Ana bina tarafından elde edilen GSAS kategorilerinin 
puanlarını devralmaktadır.
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Enerji, Su, Malzeme ve İç Çevre gibi diğer GSAS kategorilerinin, mahalledeki her bina için değerlendirilmesi 
ve tüm binaların toplam puanlarının projeye verilmesi gerekmektedir.         

GSAS Enerji değerlendirme metodolojisi, CEN-ISO standartlarının ve NEN standartlarının çerçevesini 
izleyen performansa dayalı normatif hesaplamalardan oluşmaktadır.

CEN-ISO çerçevesine göre, Enerji, Enerji Talebi, Enerji Dağıtımı, Birincil Enerji ve Emisyonlar olmak üzere 
dört perspektiften değerlendirilmektedir. CEN-ISO standartlarına dayanan normatif hesaplama metodu, 
AB ülkelerinde enerji düzenleme amaçlarının oluşturulmasında giderek daha fazla kullanılmaktadır ve 
GSAS enerji performans hesaplarının geliştirilmesinde benimsenmiştir.

QSAS Tasarım Rehberliği ve Yapılaşma Enerji Rehberliği El Kitabı’na göre, QSAS BREEAM ve LEED 
sistemleri ile önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte yerel koşullardan kaynaklı kendine 
özgün kriterleri ile ön plana çıkmaktadır.

QSAS çölleşmeyi tersine döndürmek, minimuma indirmek ya da engellemek gibi özgün kriterlere sahiptir. 
Diğer özgün kriter, demonte kolaylığı için yapılaşma elemanları ve malzemelerinin tasarımını hedefleyen 
Demonte için Tasarım kriteridir. Aynı zamanda QSAS oldukça özgün bir kategoriye sahiptir: Kültürel 
ve Ekonomik Değer. Bu kategori, Katar’ın verniküler mimarisini temel alan bölge mirası ve kültürel 
kimliği teşvik etmektedir. Ancak QSAS hala tamamlanmamıştır ve ağırlıklı olarak ticari yapılaşmaya 
odaklanmaktadır [10].

Attia’nın QSAS, LEED ve ESTIDAMA arasında yürüttüğü karşılaştırmada amaç, QSAS’ın uluslararası 
sistemlere yakınlığını ve tüm Körfez bölgesinin benzer sürdürülebilir değerlendirme sistemlerine sahip 
olması ile nasıl daha etkili olabileceğini vurgulamak ve belirlemektir. Bu çalışma sonucunda şu sonuçlara 
varılmıştır [10]: 

QSAS: QSAS bir ağırlık sistemidir. Her kategori ve kriter çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerle 
bağlantılı bir ağırlıkla ilişkilendirilmektedir. QSAS’da iyi bir puana ulaşmak kolaydır.  Tasarımcılara 
kendi takdir yetkilerini uygulamaları için özgürlük tanımaktadır ve onay kutusu düşünce tarzını çok 
benimsememektedir. QSAS’ın kültürel, ekonomik ve miras değerlerine kategori verdiği önemin LEED’e 
göre daha fazla olduğu görülmektedir.

QSAS ve LEED arasında yaklaşık %75’lik bir benzerlik yer almaktadır. Bu benzer özellikler Su Verimliliği, 
Malzeme ve İç Mekân Ortam Kalitesi konularını içermektedir. LEED; Yenilik, Bölgesel Öncelik ve Enerji 
konularına verdiği daha fazla puan dolayısıyla yaklaşık 18 puanlık bir farklılığa sahiptir. Diğer 10 
puanlık farklılık; 10 yıllık döngü ve ormanlardan elde edilen hasat malzemelerinin kullanımı ile üretilen 
ve sürdürülebilir alanlarda kullanılan bitkilendirilmiş çatılar ve alternatif yakıtlı araçların kullanımı ile 
ortaya çıkmaktadır. QSAS sistemi de benzer farklılıkları göstermektedir. “Kültürel ve Ekonomik Değer” 
kategorisine verdiği %13’lük değer, “Yönetim ve İşletme”ye verdiği %8’lik değer ve diğer %5’lik farklılık 
ise “Su” kategorisindeki düşük akışlı su fikstürlerinin kullanımından ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte 
QSAS’ın ESTIDAMA ile büyük oranda benzerlik gösterdiği görülmektedir [10].

Öne Çıkan Özellikler
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Yapılı çevrenin sürdürülebilirlik hedefleri ilk olarak, bölgeyle ilgili olumsuz çevresel sürdürülebilirlik 
etkilerinin en aza indirilmesine katkıda bulunabilecekleri olarak tanımlanmıştır. Daha sonra bu hedefler, 
çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki kentleşme etkilerini en aza indirgemek ve insan refahını iyileştirmek 
için elde edilecek performansı tanımlayan GSAS’ın sekiz kategorisi olarak adlandırılmıştır.

Her bir GSAS Kategorisi, çevresel sürdürülebilirlik ve / veya insan refahı üzerinde doğrudan bir etki ile 
ilişkilidir ve farklı ilişkili yönleri ölçmek için göstergeler sağlar.

Bu kategoriler daha sonra bireysel sorunları ölçen ve tanımlayan belirli kriterlere ayrılır. Kategoriler, 
kriterler ve ölçümler, mümkün olduğunca performansa dayalı ve ölçülebilir olarak tanımlanır.

Her bir kritere puanlar karşılık gelmekte ve her kriterin toplam puanda bir ağırlığı bulunmaktadır. 
Puanlama ağırlıklarının toplanma yöntemi aşağıdan yukarıya yaklaşımı ile yapılmaktadır ve GSAS’nın 
tek bir bileşenini tüm sisteme müdahale etmeden değiştirmenin esnekliğine izin veren kriter ve kategori 
seviyeleri sunmaktadır. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), GSAS kategorilerinin göreli önemini ve ağırlığını 
belirlemek için kullanılır.

QSAS puanlama sisteminde 3 aşama vardır. Tasarım, inşaat ve işletme. Sistem farklı yapılaşma türlerini 
içermektedir; ticari, çekirdek ve kabuk, okul, konut, cami, otel, küçük sanayi, spor alanları ve mahalleler. 
GSAS/QSAS Teknik Rehberi’ne göre, sistem 8 kategori ve 48 kriter üzerine yoğunlaşmaktadır. QSAS 
Kategorileri ve bağlı olan kriterler aşağıda görülmektedir:

1. Kentsel Bağlantılar

• Ulaşım yükü 
• Mevcut mahallelere olan uzaklık

Kriterler

Şekil 14: GSAS değerlendirme kategorileri  
[9].
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• Atık su yükü
• Katı atık yükü

2. Tasarım Alanı

• Toprağın korunması
• Su kaynaklarının korunması
• Habitatın korunması
• Peyzaj olanakları
• Yürünebilirlik
• Bisiklet kullanımı
• Çölleşmenin engellenmesi
• Otopark yüzölçümünün azaltılması
• Karma kullanım
• Suçun önlenmesi
• Kamusal alanlar
• Akustik düzenleme
• QSAS sertifikalı binalar

3. Enerji

• Enerji dağıtım performansı
• Fosil yakıt kaynaklarının korunması
• CO2 salınımları
• NOX, SOX ve parçacıklı maddeler

4. Su

• Su tüketimi

5. Malzeme

• Bölgesel malzeme kullanımı
• Malzemenin yeniden kullanımı
• Geri dönüşümlü malzeme kullanımı

6. İç / Dış Çevre

• Isı adası etkisi
• Ters rüzgâr etkisi
• Hava akımı
• Akustik kalite
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7. Kültürel ve Ekonomik Değer

• Tarih ve kültürel kimlik
• Ulusal ekonomiye destek
• Konut çeşitliliği

8. Yönetim ve İşletme

• İmar planı
• Yönetim planı
• Atık su yönetim planı
• Organik atık yönetim planı
• Katı atık yönetim planı
• Konaklama yönetim planı
• Miras 
• Sürdürülebilirlik bilinci ve eğitim planı

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ile belirlenen GSAS kategorilerinin nispi ağırlıkları Şekil 16’da 
gösterilmiştir. Farklı kategorilerle ilişkili tüm kriterlerin AHP tarafından tanımlanan kendi nispi ağırlıkları 
vardır.

GSAS puanlama sistemi en ideal seviyeden (3) negatif seviyeye (-1) kadar olacak şekilde (-1, 0, 1, 2, 
3) belirlenmiştir. Negatif seviyenin kullanılması, en ideal seviyede yer alan artırımlı seviyeye ulaşılması 
için çalışma ve vurgulamaya yönelik daha büyük etkiye olanak sağlamaktadır. -1 puanı performans 
bakımından kabul edilemez bir kriteri temsil etmektedir. 

Negatif puanlama GSAS Tasarım – İnşa Sertifikasyon Sistemi’ndeki ‘Kentsel Bağlantılar’ ve ‘Yönetim ve 
İşletme’ kategorilerinde kullanılmamaktadır.

0 puanı kriterlerin gerekliğine uyumsuzluk veya teklifin uyumluluğunun ispatlanamaması durumları için 
geçerlidir. 

Puanlama Sistemi

Şekil 15: GSAS kategori ağırlıkları [9].
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GSAS Trust’ın Tasarım ve İnşa sertifika ekibi, projenin tasarım aşamasından yapım aşamasına kadar 
tasarım çıktılarını değerlendirir. Tasarım ve İnşa sertifikasının, projenin çevresel etkisini ölçmek için altı 
sertifika seviyesi vardır. Aşağıdaki şekilde sertifikasyonun her seviyesi, minimum 1 yıldızdan en fazla 6 
yıldıza kadar bir yıldız derecelendirmesine karşılık gelir. 

Bir projenin elde ettiği her bir sertifikasyon derecesi veya yıldız derecelendirmesi, kendisine karşılık 
gelen bir kümülatif puan aralığına sahiptir. Şekil 18’de 3 yıldız almış bir örnek durum görülmektedir. Şekil 
18’de de görüldüğü üzere 0’a eşit kümülatif puan elde eden bir proje sertifika alabilir, ancak aşağıdaki 
durumlarda sertifika alınamaz:

• Proje sıfırın altında bir kümülatif puan alırsa,
• Proje, herhangi bir Enerji kriterinde -1 puan elde etmişse,
• Proje herhangi bir Su kriterinde -1 puan almışsa.

Şekil 16: GSAS değerlendirme sınıfları [9].

Örnek

Barwa City, Katar 

BARWA City, Katar’da inşa edilen en büyük projelerden biridir. İki buçuk milyon metrekare üzerinde 
inşa edilen proje, otuz beş binden fazla insanı barındıracak konut bölgesini kapsıyor. Bölgenin merkezi 
soğutma tesisi, merkezi gaz ve ısıtma şebekesi ve merkezi TV kanalları sistemi kullanması amaçlanıyor.
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7. BCA GREENMARK for DISTRICTS

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TAM ADI
Building and Construction Authority Greenmark for Districts
(Bölgeler için Singapur Bina ve İnşaat Kurumu Yeşil İşaret Sertifikası)

2009

Version 2.1 (2017)

Singapur

Karma kullanımlı mahalleler, konut, ticari, sanayi ve iş alanları gibi bölgeler için ve en az 20 hektar 
büyüklüğündeki araziler için kullanılmaktadır.

BCA (Building and Construction Authority- Singapur Bina ve İnşaat Kurumu)

BCA Greenmark for Districts Singapur Bina ve İnşaat Kurumu’nun kentsel gelişimlerin planlaması, 
tasarımı ve uygulanmasında çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için geliştirdiği 
yeşil bir derecelendirme programıdır.

BCA Greenmark for Districts: BCA Greenmark şemaları içinde mahalleleri değerlendirmek için 
geliştirilen sertifika sistemidir.
BCA Greenmark şemaları temel olarak, yeni binalar, mevcut binalar, yeşil alanlar, altyapı ve mahalleler 
olmak üzere farklı ölçek ve işlevler altında çok sayıda farklı kategoriye ayrılmaktadır. Detaylı bilgi 
familya içindeki yeri ve ölçeği kısmında paylaşılmıştır.

İLK YÜRÜRLÜĞE GİRME YILI

YÜRÜRLÜKTEKİ VERSİYONU

ÜLKE

MEKÂNSAL ÖLÇEK

KURULUŞ

NEDİR?

AİLE
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Gerekçe ve Amaçlar

Aile İçindeki Yeri ve Ölçeği

BCA Green Mark, Çevresel tasarım ve performansta uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamaları bir 
araya getirerek bir kıyaslama şeması sunmaktadır. Bu şekilde binaların kurumsal imajı, kiralanması 
ve yeniden satış değeri üzerinde olumlu bir etki yaratarak, emlak piyasasının anlamlı bir şekilde 
farklılaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Singapur Bina ve İnşaat Kurumu BCA Green Mark’ın faydaları 
arasında şunları paylaşmaktadır:

• Enerji, su ve malzeme kaynaklarının kullanımında azaltma sağlamak.
• Potansiyel çevresel etkileri azaltmak.
• Daha iyi sağlık ve refah için iç ortam çevre kalitesini artırmak.
• Sürekli iyileştirme için daha net bir yönlendirme sağlamak.

BCA Green Mark for Districts Karma kullanımlı mahalleler, konut, ticari, sanayi ve iş alanları gibi bölgeler 
için ve en az 20 hektar büyüklüğündeki araziler için kullanılmaktadır. Green Mark değerlendirme sistemi, 
temel olarak, yeni binalar, mevcut binalar, yeşil alanlar, altyapı ve mahalleler olmak üzere farklı alanları 
ele alınmaktadır. Sertifika sistemi farklı işlevler ve ölçekler için farklı şemalarla geliştirilmiştir. Bu 
şemalar ve ilgili oldukları projeler aşağıda listelenmiştir.

• Yeni Konut-dışı Binalar: Yeni ofis, ticaret, endüstri ve kurum binaları 
• Yeni Konut Binaları: Yeni özel ya da kamusal konut geliştirme projeleri
• Mevcut Konut-dışı Binalar: Mevcut ve çalışan ofis, ticaret, endüstri ve kurum binaları 
• Mevcut Konut Binaları: Mevcut özel ya da kamusal konut gelişimleri
• Mevcut Okullar: Ana akım eğitim kurumları – uluslararası okullar, üniversiteler ve yüksek okullar 

dahil olmak üzere- 
• Ofis iç mekân: Kiracı onarımı ve bakım uygulamalarında
• Arsalı konut projeleri: Arsanın konut sahibine ait olduğu projeler
• Altyapı: Yol, köprü, baraj gibi altyapı projeleri
• Bölge(mahalle): Mahalle projeleri
• Restoranlar: Restoran projeleri
• Süpermarket: Süpermarket projeleri
• Yeni Bilgi Merkezleri: Yeni bilgi merkezi projeleri
• Mevcut Bilgi Merkezleri: Mevcut bilgi merkezi projeleri
• Mağazalar: Mağaza kiracıları için 
• Yeni Parklar: Yeni park projeleri
• Mevcut Parklar: Mevcut park projeleri 
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Green Mark sertifikasına sahip binaların sertifikalarını kullanmaya devam edebilmeleri için her üç yılda 
bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Onaylanan yeni binalar daha sonra mevcut bina şemasına 
göre yeniden değerlendirilerek green mark sertifikalarını devam ettirebilirler. Mevcut binalar ise mevcut 
bina şeması altında yeniden değerlendirilerek green Mark’lı olmaya devam eder.

Öne Çıkan Özellikler

Kriterler

Green Mark for Districts puan alınacak kategorileri sınıflandırırken enerjiyi diğer kategorilerden ayrı ele 
alarak, minimum sağlanması gereken değerler ortaya koymuştur. Enerji ile ilgili gereklilikler başlığı altında 
enerji verimliliği kategorisine minimum 10 puan ayırırken, diğer kategorileri, diğer yeşil gereklilikler 
başlığı altında toplayarak bu kategorilerin minimum toplam puanını 50 puan olarak belirlemiştir.

Değerlendirme aracının ölçütleri Enerji Verimliliği, Su Yönetimi, Malzeme ve Atık Yönetimi, Çevre 
Planlaması, Yeşil Binalar ve Yeşil Taşımacılık ile Toplum ve Yenilik başlıkları altında toplanmaktadır. Bu 
başlıklardan oluşan kategorilerin altında puan toplanan kriterler bulunmaktadır. Daha yüksek sertifika 
düzeyi için bazı kriterlerin ön koşulları bulunmaktadır. 

Aşağıda kategoriler ve bunlara bağlı kriterler listelenmiştir.

Altyapı ve Kamu Yapıları için Enerji 
Verimliliği

1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

2. SU YÖNETİMİ

Projenin Enerji talebini ve işletmeden kaynaklı karbon emisyonlarını içerecek şekilde önerilen, yerinde enerji 
modellemesi veya hesaplaması.
Önkoşulu: Minimum Sistem Verimliliği ve Enerji İzleme - Bölge soğutma sistemi kullanılıyor ise sistem, kriterde 
belirlenen minimum değerleri sağlamalıdır.

Yerinde Enerji Üretimi

Yağmursuyu Yönetimi

Enerji Yönetim Sistemleri

Mekânsal Planlama ve Bina 
Oryantasyonu

Talebin Az Olduğu Zamanlarda Enerji 
Tüketiminin Azaltılması

Altyapı ve Kamu Yapıları için Su 
Verimli Bağlantı Elemanları

Bölgenin ortak alanlarında yerinde enerji üretimini teşvik etmek (sokak aydınlatması, peyzaj aydınlatması)

Yağmur suyunun kanalizasyona karışmadan kullanımını teşvik etmek

Kamu tesisleri için Enerji izleme ve kontrol sistemleri tasarıma dahil etmek.

Enerji talebini azaltabilmek için pasif güneş enerjisi sistemleri kullanarak ısı kayıp ve kazancını minimize etmek.

Enerji optimizasyon planı ile sadece gereken tüketimin sağlanması (gece ve haftasonları farklı gereklilikleri olduğu 
için)

Su verimlliliği sağlayan armatür ve tesisat kullanımını teşvik etmek



199

Alternatif Su Kaynakları

Su Verimli Peyzaj

Atık Azaltımı

Atıkların Nakli

Atıkların Yeniden Kullanımı

Kamu için Yeşil ve Mavi Alanlar

4. ÇEVRESEL PLANLAMA

Atık Yönetimi ve Ayrımı

Bölge İçinde Kendine Yetebilirlik ve 
Erişilebilirlik

Sorumlu İmalatçı Belgesi

Mikroklima Optimizasyonu

Dış Isıl Çevre

Yer Seçimi

Hafriyattaki Kazı Dolguların Minimize 
Edilmesi

Altyapı ve Kamu Yapıları için 
Sürdürülebilir Yapım

Altyapı ve Kamu Yapıları için 
Sürdürülebilir Ürünler

5. MALZEME ve ATIK YÖNETİMİ

İçme suyu kullanımını azaltmak amacıyla içilebilir olmayan alternatif su kaynaklarının kullanımı; yağmur suyu, gri su, 
çeşitli kaynaklardan elde edilen geri kazanılmış su.

Su ihtiyacı az olan bitkilerle peyzaj tasarımı yapmak

Atık oluşumunu sürdürülebilir şekilde en aza indirgemek; evsel, ticari ve inşaat atıkları

Atıkların taşınması sırasında oluşabilecek olumsuz etkillerin azaltılması; koku vs.

Çevre dostu atık işleme sistemini teşvik etmek

Bölge sakinleri için yeterli yeşil ve mavi alanlar oluşturmak

Bölge içinde Atık depolama alanına giden atıkları azaltmak için atık geri dönüşümünü teşvik etmek, atık yönetimi 
planlamak

Erişebilirliği arttırmak, araç seyahatlerini ya da gidilecek olan mesafeleri azaltmak. Mastır plan hazırlamak. Eğer 
yerel bir mastır plan yok ise bölge içinde ihtiyaçları karşılamak; eğitim, sağlık alışveriş vs.

Ana yüklenici inşaat süresince çevredostu ve sürdürülebilirliğin benimsenmesi için sorumlu olduğuna dair belge 
sahibi olmalı. 

Daha iyi mikro iklim koşulları oluşturabilmek için tasarım optimizasyonunu teşvik etmek;toplu yapılaşma ve site 
planlaması dahil olacak şekilde

Dış mekân ısıl konforunu arttıracak ve ısı adası etkisini azaltabilecek olan startejilerden birini kullanmaya teşvik 
etmek (yanda yer alan)

Tarım arazisi ya da ekolojik değere sahip olan alanlar kullanılmamalı
Kahverengi ya da geri kazanılmış olan alanları kullanmak, yeşil alan kullanımını azaltmak
Sel risk değerlendirmesi yapılmalı; var ise güvenli erişim ve kaçış rotaları dahil planlanmalı. Korunmasız bina, acil 
durumda ulaşılamayacak bina olmamalıdır. Altyapı servis planlaması, yolar, drenaj ve kanalizasyon gösterilmelidir.

Kazılan miktardaki azalmayı teşvik etmek

Geri dönüşüm tasarımlarının benimsenmesini teşvik etmek
Önkoşulu: Bu alanda minimum puan alınmalıdır
Green Mark Gold> 3puan, Green Mark Platin>4 puan

Çevre dostu ürünlerin kullanımını teşvik etmek (kent mobilyaları dahil sertifikalı ürün kullanmak) deniz aşırı 
projelerde çevre kirliliğinden dolayı 400km lik yarıçap içinde malzeme temin etmek
Önkoşulu: Bu alanda minimum puan alınmalıdır
Green Mark Gold> 2puan                  
Green Mark Platin>3 puan
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Mevcut Yapı ve Eserlerin Korunumu 
ve Entegresi Doğal alanların tarihi bina ya da alanların korunması kimlik, tarih, toplum için önemlidir.

Habitatın Korunması ve Restorasyonu

Alandaki Bozulmanın Azaltılması

Çevresel Yönetim Sistemi

Bölge İçindeki Yeşil Binalar

Kamu Bilinci, Eğitim ve Katılım

Akıllı Altyapı

Yeşil Kentsel Tasarım Kılavuzu

Yeşil Kiralama 

Güvenli Çevre

Işık Kirliliğinin Azaltılması

Diğer Yeşil Özellikler ve Yenilik

Bölgede Yeşil Taşıma

Paydaş Katılımı, Geri Bildirim ve 
Değerlendirme

Geleceğe Dair Önlemler ve Bağlantı

5. YEŞİL BİNALAR ve YEŞİL ULAŞIM

6. TOPLUM ve YENİLİK

Biyoçeşitliliği geliştirmek ve ormansızlaşmayı önlemek için bölgede ve çevresinde ki habitatın ekolojik değerini 
belirlemek gerekir.

İnşaat faaliyetlerini kısıtlayarak alada oluşabilecek negatif etkileri azaltmak. Yetişmiş ağaçların en az %20’sinin 
korunması.

Gelişme süresince çevre dostu yönetim sistemi ve uygulamaları tasarım, planlama ve yönetime entegre şekilde 
adapte etmeyi teşvik etmek

Alan içinde yeşil bina sertifikasına sahip bina olmasını teşvik etmek. Önkoşulu: Alan içinde minimum bir adet Green 
Mark sertifikalı bina olmalı (GFA>5000m2)

Bölgenin doğal özellikleri ve bunların sürdürülebilirliği için eğitim vs ile kamu bilinci arttırılmalı. Böylece sürdürülebilir 
yaşam tarzı teşvik edilmeli

Yüksek hızda erişim sağlayan, sürdürülebilir ve büyüyebilir iletişim sistemleri; dijital, fiber vs. geliştirmek. Akıllı 
erişimin halk ile paylaşımı; transit yol, otopark doluluk oranı yakındaki tesisler vs

Bölge düzeyindeki yeşil kentsel tasarım ilkelerinin parsel düzeyindede olduğundan emin olunmalı

Alan içinde normal kiralama modellerine alternatif olarak yeşil kiralama teşvik edilmeli

Kamuya açık ortak kullanım alanlarında doğal güvenli denetimin tasarlanması

Yalnız Güvenlik ve konfor için gerekli alanlarda aydınlatma kullanılması

Yenilikçi ve pozitif çevresel etkiye sahip olan diğer davranışların teşvik edilmesi; araçsız yol, sadece otobüs ve 
tramvaya ayrılmış yollar gibi

Bölgenin mastır planın değerlendirilerek trafik modellemesi yapmak
Mastır planda kompak ve yürünebilir alan oluşturmak, bisikletleri otomobillere gerçek bir alternatif olacak şekilde 
planlamak, yer altı ve kat otoparkları tasarlayarak otopark ayakizini azaltmak, evrensel tasarım (engelsiz) özelliklere 
sahip planlamalar yapmak

Ortak alanlardaki yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bölge sakinleri ile anket şeklinde geribildirim istemek; tasarım 
aşamasında, inşaat aşamasında ve sonrasında
Kamu danışma/geri bildirim oturumları yapılmalı; sendika, konsey, belediye vs katıldığı.Anket ve geribidirimlerin 
uygun şekilde değerlendirmesi yapılmalı. Anket ve geribildirim sonuçları değerlendirildikten sonra yayımlanmalı.

Alanın esnekliği ve gelecekte uyarlanabilirliği teşvik etmek. Değişime uygun tasarım özelliklerine sahip olmalı.
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Greenmark sertikasının alınabilmesi için öncelikle puan toplanan kriterlerin dışında tanımlanmış ön 
koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bundan sonra puan toplanan kriterlerde minimum puanlar 
sağlanmalıdır. Greenmark Districts (Bölgeler) için Enerji Verimliliği diğer kategorilerden ayrı ele  alınarak 
32 puanlık bu bölümden en az 10 puan alınması gerektiği belirtilmektedir. Bunun dışındaki kategorilerden 
toplamda 153 puandan en az 50 puan alınması gerekmektedir. Bunların dışında belirli düzeydeki 
sertifikayı sağlamak için belli krilterlerden alınması gereken minimum düzeyler de belirlenmiştir.
Değerlendirme neticesinde alınabilecek en yüksek puan 185’dir. Aşağıda Green Mark Puanlarına karşılık 
gelen değerlendirme sınıfları görülmektedir.

Puanlama Sistemi

Değerlendirme aracının en yüksek kategori puanı 42 olup çevresel planlama kategorisine, daha sonra 
35 puan yeşil bina ve ulaşıma, 32 puan malzeme ve atık yönetimine, 26 puan toplum ve yenilik kriterine,  
21 puan ise su yönetimine verilmiştir. Kategoriler ve değerlendirme yasal düzenlemeler ve stratejiler 
doğrultusunda belirlenmiştir. Kategori ağırlıkları şekilde görülmektedir.

Şekil 17: Greenmark kategori ağırlıkları

Şekil 18: Greenmark performas sınıfları 
[11].
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Fotoğraf: The CleanTech Park, Singapur. [12].
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Örnekler

Singapore Science Park I, Singapur

Kompakt, bütüncül ve bağlantılı yeşil bölge. Akıllı bağlantılar, yürünebilir sokaklar. %60 tan fazla enerji 
tasarrufu ile enerji etkin altyapı.

The CleanTech Park, Singapur

Singapur’daki ilk eko-iş parkı, enerji tüketimini% 40 ve içilebilir su kullanımını% 25 azaltan enerji etkin 
altyapı ve kamusal imkânlar,
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8. GREEN STAR COMMUNITIES

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TAM ADI
Green Star Communities 
(Yeşil Yıldız Topluluklar)

2012

Communities v1.1 (2016)

Avustralya

Topluluklar şemasının değerlendirebileceği ölçek için niceliksel bir tanım verilmemiştir. Kentsel gelişim 
projesinin mevcut durumdaki ulaşım ve eğitim altyapısına ciddi etkisi olup olmadığı gibi bir takım 
niteliksel özelliklerine bakılarak şema kapsamında olup olmadığına karar verilmektedir.

GBCA (Green Building Council of Australia- Avustralya Yeşil Bina Konseyi)

Green Star Communities (Topluluklar), yaşanabilirliği artıracak, yerel ekonomik refaha katkıda 
bulunacak ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya çıkaracak topluluk geliştirme projelerini teşvik etmek için 
bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır. Green Star ulusal çerçevesi (the framework) ve derecelendirme 
aracı (rating tool) Avustralya’da topluluk geliştirme projelerinin planlanması, tasarımı ve inşası için 
ulusal olarak geliştirilmiş, endüstrinin yürüttüğü ve hükümet destekli ilk derecelendirme sistemidir.

Avustralya Yeşil Bina Konseyi tarafından endüstrinin paydaşları ile istişare halinde geliştirilen çerçeve, 
Avustralya’da sürdürülebilir bir toplumu tanımlayan beş ilkeden oluşmaktadır ve derecelendirme 
aracı, topluluk geliştirme projelerinin bu çerçevenin beş ilkesine göre değerlendirilmesini ve 
derecelendirilmesini sağlayan kriterleri belirlemektedir. İlkeler Avustralya’da sürdürülebilir bir toplumu 
şu şekilde tanımlamaktadır:

• Yaşanabilirliği geliştirir.
• Ekonomik refah için fırsatlar yaratır.
• Çevresel sorumluluğu güçlendirir.
• Tasarım mükemmelliğini benimser.
• Vizyoner liderliği ve güçlü yönetişimi gösterir.

Çerçeve belgesi yerel ve merkezi yönetim tarafından planlama stratejisine rehber olması için kendi 
başına kullanılabileceği gibi sürdürülebilir bir yerleşimin oluşturulmasında başarıyı gösteren ve ölçen 
ölçütler sağlayan derecelendirme aracıyla bağlantılı olarak da kullanılabilir.

Green Star – Communities: Topluluklar adıyla bölge planlama ve geliştirme projeleri için geliştirilen 
Green star aracıdır.
Mahalle değerlendirme aracı dışında Green Star Sistemi aşağıdaki değerlendirme araçlarından 
oluşmaktadır:

• Green Star - Design & As Built: Bina Tasarımı ve İnşası
• Green Star- Interiors: İç mekân tasarımı ve inşası
• Green Star Performance: Bina işletme ve bakımı 

İLK YÜRÜRLÜĞE GİRME YILI

YÜRÜRLÜKTEKİ VERSİYONU

ÜLKE

MEKÂNSAL ÖLÇEK

KURULUŞ

NEDİR?

AİLE
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Gerekçe ve Amaçlar

2009 yılında, sektörden ve hükümetten gelen çağrılara yanıt olarak GBCA, Avustralya’daki paydaşlardan, 
ilgi alanının odağını en iyi uygulama binalarının tasarımı ve inşasından, en iyi uygulama alanlarının, 
mahallelerinin ve kentlerinin planlanması, tasarlanması ve inşasına nasıl kaydırdırabileceklerini 
belirlemelerini istemiştir. Geri bildirimler ışığında topluluk ölçeğindeki kentsel gelişimlerin ekonomik, 
sosyal ve çevresel kriterlere göre ölçülüp sertifikalandırılmasını sağlayacak bir değerlendirme aracına 
ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

Temelde Avustralya için geliştirilen sistemin Avustralya dışında Yeni Zelanda ve iklimsel benzerlikler 
nedeni ile Güney Afrika’da da kullanılması ön görülmüştür. Sistemin yerel yönetimlere rehberlik etmesi 
düşünülmektedir. 

Ulusal Çerçeve belgesi GBCA tarafından 2009-2010 arasında 4000’den fazla paydaşın danışmanlığında 
oluşturulmuştur. Ulusal çerçeve belgesinin amaçları:

• En iyi uygulama örneği sürdürülebilir toplulukların etrafında ulusal, tutarlı bir tanım ve ortak dil 
sağlamak.

• Geleceğin topluluklarının yaratılmasında yenilikçiliği ve mükemmelliği teşvik etmek.
• Farklı topluluk sürdürülebilirlik konularının genelinde entegrasyonu teşvik etmek.
• Sürdürülebilir toplulukların gelişimi sırasında paydaş katılımını kolaylaştırmak.
• Sürdürülebilir toplulukların devam eden derecelendirilmesi ve değerlendirilmesi için bir temel 

sağlamak.

Greenstar Ulusal Çerçevesi, planlamada yerel yönetime yol göstermek için kendi başına veya sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanmasında başarıyı göstermek ve ölçmek için derecelendirme aracıyla bağlantılı olarak 
kullanılabilir.

Çerçeveyi desteklemek için GBCA, Haziran 2012’de Green Star - Topluluklar derecelendirme aracını 
yayınlamıştır. 

Yerel yönetimler ulusal çerçeveyi ve derecelendirme aracını şunlar için kullanabilir:

• Uzun vadeli sürdürülebilirliğe bağlılık göstermek.
• Daha yaşanabilir, refah düzeyi yüksek ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmak.
• Plan yapma süreci ile daha etkili planlama sonuçları elde etmek.
• Altyapı dağıtımını ve varlık bakım maliyetlerini azaltmak.
• Topluluk katılımını ve etkileşimini teşvik etmek.
• Mümkün olan en iyi toplumsal sonuçları sağlamak için özel sektör geliştiricileri ile işbirliği içinde 

çalışmak.
• En iyi uygulama sonuçlarının bağımsız olarak, üçüncü bir tarafca doğrulanması yoluyla 

güvenilirliğini sağlamak.
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Derecelendirme aracı,  LEED-ND, BREEAM for communities, Estidama Pearl Community Topluluk 
Derecelendirme Sistemi gibi uluslararası başarıya ulaşmış diğer yerel derecelendirme araçlarının 
ayak izlerini takip eder. Bu uluslararası araçlar, Avustralya pazarına ve düzenleyici koşullarına özel bir 
derecelendirme aracının geliştirilmesine rehberlik etmek için kullanılmıştır.

Green Star- Topluluklar Çerçeve belgesi ve derecelendirme aracı 2012 yılında pilot sürümü yayınlanan 
derecelendirme aracı ile Avustralya’da çok sayıda kentsel gelişim projesinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Projeler 300 dairelik küçük kentsel dolgulardan, 20000 konuttan oluşan geniş yeni yerleşim alanlarına 
kadar çok farklı ölçekteki projeler için kullanılmaktadır.

Şema dahilinde değerlendirilecek projeler için niceliksel bir büyüklük sınırı bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte projenin mevcut çevreye ve altyapıya yapacağı etkilerin büyüklüğüne bakılarak şema kapsamına 
girip girmediğine karar verilir. Proje net bir şekilde etrafından ayrık olarak okunabilir olmalıdır. Projenin 
bir gelişim planı içinde çalışılacak belirgin sınırları olması gereklidir. Bu plan ve / veya planlama süreci, 
bir kamu kuruluşu ve / veya özel sektör veya bir topluluğa ait bir kuruluş tarafından yönetilmelidir.

2002’den beri Avustralya binalarının sürdürülebilirliği Green Star derecelendirme araçları 
değerlendirmektedir. Green Star - Topluluk derecelendirme aracı binaları derecelendirmezken, en iyi 
uygulama binalarının topluluğu daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirmeye katkıda bulunabileceğini 
kabul etmektedir. Env-6  “Yeşil Binalar” kriteri, green star- tasarım, green star- inşa edilmiş, green 
star- performans gibi bir yeşil yıldız almayı başararak sertifikalanmış binaları içinde bulunduran topluluk 
gelişim projelerini ödüllendirmektedir. 

Sistem, birçok farklı sektörden paydaşın katılımı ile “ulusal çerçeve” ve “derecelendirme aracı” olmak 
üzere iki kısımda ele alınmıştır. Çerçevenin oluşum sürecinde özellikle teşvik sisteminde kullanıldığı 
gayrımenkul ve inşaat sektöründen çok sayıda paydaşın görüşlerine başvurularak kapsamlı katılım 
sağlamıştır. Yöntemi diğerlerinden ayıran bir diğer özellik ise sertifikalandırılmış mahallelerin her beş 
senede bir tekrar sertifika alarak sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılıklarını kanıtlamalarının beklenmesi 
olmuştur [13].

Green Star Communities “Sosyal bütünlük ve katılım” kategorisindeki en çok kritere sahip sistemlerden 
biridir. Green Star Communities sistemi sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel 
boyutlarında içerdiği dengeli ve kapsamlı kriterler ile bütüncül sürdürülebilirlik ilkelerine yakın olduğu 
görülmektedir [13].

Green Star Communities; yönetim, tasarım, yaşanabilirlik, ekonomik refah, çevre ve yenilik başlıkları 
olmak üzere 6 kategoride oluşturulmuştur. Bu kategoriler 38 alt kritere ayrılmıştır. En yüksek 26 puan 
Çevre,  23 puan yaşanabilirlik; 21 puan yönetim; 19 puan ekonomik refah, 11 puan tasarım ve son olarak 
10 puan yenilik kategorisine verilmiştir. Sertifika değerlendirme şekli yıldız olarak belirlenmiş ve en 
yüksek puan 100 olarak tanımlanmıştır.

Aile İçindeki Yeri ve Kapsamı

Öne Çıkan Özellikler

Kriterler
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1. YÖNETİM

2. YAŞANABİLİRLİK

3. EKONOMİK REFAH

Green Star Sertifikasyon sürecini desteklemek için Green Star akredite profesyonelleri ile çalışan projeleri kabul 
etmek

Sürdürülebilir şehirciliği kolaylaştırmak için tasarlanan bir tasarım gözden geçirme sürecini üstlenen projeleri teşvik 
ve kabul etmek

Proje alanının kültürel mirasını ve tarihi bağlamını kutlayarak, kendisine katan ve böylelikle topluluklarnı yer ve 
kimlik duygusu geliştimini destekleyen projeleri teşvik ve kabul etmek.

Projenin topluluğunun tahmini demografisini yansıtan çeşitli olanaklara yürüme yoluyla erişime sahip projeleri teşvik 
ve kabul etmek.

Arazi kullanımı, geliştirilmesi ve yeniden geliştirilmesi için planlama ve detaylı tasarım faaliyetlerinin suç ilkelerini 
tasarım yoluyla bertaraf etmede dikkate alındığı projeleri kabul etmek.

Kentsel gelişimin planlanması ve tasarımı hakkında bilgilendirmek için planlama sürecinin başlarında kapsamlı, 
projeye özel bir paydaş katılım stratejisi geliştiren ve uygulayan projeleri teşvik  ve kabul etmek.

Tesis ve programlar için topluluk yönetimi düzenlemeleri ve mekanizmaları oluşturan projeleri teşvik ve kabul etmek.

Sağlıklı ve aktif yaşamı teşvik eden projeleri teşvik etmek ve kabul etmek.

Projenin topluluğunun gelişimini sağlayan ve kolaylaştıran projeleri teşvik  ve kabul etmek.

Sertifikalı Konut Dışı Binalar, Yaşanılabilir Konutlar

Yerel olarak taze gıdaya erişimi olan projeleri teşvik  ve kabul etmek.

Toplumsal fayda sağlamak için altyapıya yatırım yapan projeleri teşvik  ve kabul etmek.

Konut ve konut dışı projeleri için Ödenebilirlik Stratejileri bulunması

Yerel ve çeşitli iş fırsatlarına sahip projeleri teşvik ve kabul etmek, Farklı Yerel İstihdam ve iş olanaklarına yakınlık 
sağlayan projeler

Resmi çevre yönetim uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek ve kabul etmek.

Temel değer olarak kurumsal sorumluluğa sahip bir proje başvuru adayı bulunan projeleri teşvik ve kabul etmek.

Sürdürülebilirlik özellikleri hakkındaki bilgi ve anlayışı geliştiren projeleri teşvik ve kabul etmek.

Değişen iklim ve doğal afetlerin etkilerine dirençli projeleri teşvik ve kabul etmek

Green Star Akredite Profesyoneli

Tasarım İncelenmesi

Kültür, Miras ve Kimlik

Olanaklara Yürüme Erişimi

Güvenli Yerler

Katılım

Toplumsal Katılım ve Yönetim

Sağlıklı ve Aktif Yaşam

Toplumsal Gelişim

Sürdürülebilir Binalar

Taze Gıdaya Erişim

Toplumsal Yarar

Ödenebilirlik

İstihdam ve Ekonomik Dayanıklılık

Çevre Yönetimi

Kurumsal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik Farkındalığı

Adaptasyon ve Esneklik
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İleri eğitime erişimi olan ve / veya beceri ve endüstri kapasitesi geliştirme fırsatları sağlayan projeleri teşvik  ve 
kabul etmek.

Projenin sürdürülebilirlik hedeflerine cevap olarak yatırım getirisini değerlendirmek için bütünsel yöntemleri teşvik  
ve kabul etmek.

Bireylerin diğer insanlarla, mallarla, hizmetlerle ve bilgilerle bağlantısında daha fazla verimlilik yaratmak için dijital 
altyapıyı kullanan projeleri teşvik  ve kabul etmek

Proje, Avustralya veya dünyada yenilikçi kabul edilen bir teknoloji veya süreç kullanarak mevcut bir kredinin 
amaçlarını karşılamaktadır.
Proje, Avustralya ya da dünyada sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha geniş pazar dönüşümüne büyük ölçüde 
katkıda bulunan bir sürdürülebilirlik girişimini üstlenmiştir.

Proje, bir Green Star kredisinde tam puan elde etti ve tam puan elde etmek için gereken kriter üzerinde önemli bir 
gelişme gösterdi.

Projenin, mevcut Green Star derecelendirme araçlarındaki Kredilerin hiçbirine dahil edilmeyen bir sürdürülebilirlik 
sorununu ele aldığı yer.

Proje ekipleri, şu anda bu Green Star derecelendirme araçlarının kapsamı dışında olan bir sürdürülebilirlik sorununu 
ele alan bir Küresel Yeşil Bina Değerlendirme Aracının onaylanmış  kredisini kabul edebilir.

Önceden geliştirilmiş arazileri yeniden kullanan projeleri kabul ederken ve en iyi uygulama iyileştirme yöntemini 
kullanarak kirlenmiş araziyi geri kazanırken, çevreye duyarlı alanlardaki etkileri önleyen veya en aza indiren projeleri 
teşvik etmek.

Eğitim ve Beceri Geliştirme

Yatırım Getirisi

Dijital Altyapı

Yenilikçi Teknoloji veya Süreç

Market Transformation

Green Star Ölçütlerinde İyileştirme

İnovasyon Zorluğu

Küresel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Arsalar

Konut ve konut dışı teşvikler

Azaltılmış Azami Elektrik Talebi, Sahada enerji üretimi ve depolama

Suya duyarlı kentsel tasarım ve su yönetimi

Sera Gazı Stratejisi oluşturma

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Sürdürülebilir Ulaştırma ve Hareket

Proje sahasının ekolojik değerini artıran projeleri teşvik  ve kabul etmek.

Atıkların çevresel etkilerini azaltan projeleri teşvik ve kabul etmek.

Isı adası etkisini azaltmak için önlemleri uygulayan projeleri teşvik ve kabul etmek

Işık emisyonlarının olumsuz etkilerini en aza indiren projeleri teşvik ve kabul etmek.

Teşvik Programları

Azami Elektrik İhtiyacı Azaltımı

Entegre Su Döngüsü

Sera Gazı Stratejisi

Malzemeler

Sürdürülebilir Ulaşım ve Hareket

Ekolojik Değer

Atık Yönetimi

Isı Adası Etkisi

Işık Kirliliği

5. YENİLİKÇİLİK

4. ÇEVRE
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Alt sınır puanı 45 olup, 45-60 puan arası “4 Star Best Practice” (En İyi Uygulama), 60-75 puan arası “5 
Star Australian Excellence” (Avustralya Üstün Başarı), 75 üstü puan alan mahalleler ise “6 Star World 
Leadership” (Dünya Öncülüğü) dereceleri ile sertifikalandırılmaktadır. Yöntemi diğerlerinden ayıran bir 
diğer özellik ise sertifikalandırılmış mahallelerin her beş senede bir tekrar sertifika alarak sürdürülebilirlik 
ilkelerine bağlılıklarını kanıtlamalarının beklenmesi olmuştur.

Puanlama Sistemi

Green Star performans değerlendirmesinin puanlamalara göre farklı kategorilere verdiği ağırlıklar 
şekilde görülmektedir.

Şekil 19: Greenstar kategori ağırlıkları 
[14].

Şekil 20: Greenstar kategori puan ve 
sınıflandırmaları [14].
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Fotoğraf: The Loop District, Canberra, Avustralya. [15]. 
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Örnekler

Parramatta Square, Parramatta, Avustralya 

Çevre dostu sürdürülebilir tasarımı yüksek teknoloji ile bir araya getiren büyük ölçekli yapıları içeren 
proje bölgesi canlı, erişilebilir ve yaşanabilir birşehir için 5 yıldız, Greenstar sertifikası hedefliyor.

The Loop District, Canberra, Avustralya 

Rock Development Group’un Loop’döngü’ projesi, Avustralya’nın ilk 6 Yıldız Yeşil Yıldızı topluluğundan 
biri olmayı hedefliyor.



212

9. PCRS for ESTIDAMA

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ TAM ADI Pearl Community Rating System for Estidama 
(Sürdürülebilirlik için İnci Topluluk Değerlendirme Sistemi)

2010

Version 1.0 (2010)

Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Topluluk Derecelendirme Sistemi, en az 1000 kişilik bir yerleşim nüfusunu destekleyecek olan kentsel 
gelişim projeleri için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

DPM (Department of Urban Planning and Municipalities- Abu Dabi Belediyeler ve Kentsel Planlama 
Birimi)

Arapça’da “sürdürülebilirlik” anlamına gelen Estidama, Abu Dhabi’yi sürdürülebilir bir şehirleşme 
modeline dönüştürme hedefiyle kurulmuş inisiyatiftir. Estidama daha sürdürülebilir topluluklar, şehirler 
ve küresel işletmeler yaratmak ve çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal olmak üzere sürdürülebilirliğin 
dört ayağını dengelemek için çalışmaktadır. Orta Doğu Bölgesi için alanındaki ilk programdır. 
Estidama programının Sürdürülebilirlik için İnci Değerlendirme Sistemi (Pearl Rating System for 
Estidama), tasarım aşamasından inşaat aşamasına kadar tüm süreç boyunca bir kentsel gelişimin 
sürdürülebilirliğini değerlendirme hedefiyle oluşturulmuş sertifika sistemidir.

Pearl Community Rating System (Topluluk Değerlendirme Sistemi):
Estidama değerlendirme sisteminin mahalle ölçeği için kullandığı sertifikalandırma sistemidir. 
Diğer estidama değerlendirme sistemleri gibi tasarım, inşa ve işletme olmak üzere 3 aşamada sertifika 
sağlamaktadır. 
Mahalle değerlendirme sisteminin dışında içinde bulunduğu Estidama aşağıdaki değerlendirme 
sistemlerinden oluşmaktadır:

• Pearl Building Rating System: Binaları değerlendirir.
• Pearl Villa Rating System: Villaları değerlendirir.
• Pearl Operational Rating System: İşletmeyi değerlendirir.

İLK YÜRÜRLÜĞE GİRME YILI

YÜRÜRLÜKTEKİ VERSİYONU

ÜLKE

MEKÂNSAL ÖLÇEK

KURULUŞ

NEDİR?

AİLE
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Topluluk Derecelendirme Sistemi, en az 1000 kişilik bir yerleşim nüfusunu destekleyecek olan kentsel 
gelişim projeleri için kullanılmak üzere tasarlanmıştır; bu, UPC topluluk tesisi gerekliliklerine uygun 
olarak toplum tesislerinin sunulması için gerekli olan asgari nüfustur [16].

Pearl Community Derecelendirmesi için geçerli olabilecek maksimum proje boyutu yoktur. Bununla 
birlikte, 20.000 ile 30.000 arasında kalıcı bir yerleşim nüfusu olarak tanımlanmakta olan bir mahalleden 
daha büyük projeler için, proje bireysel bölgelere ayrılır ve bu bölgelerin her biri için ayrı bir başvuru 
yapılır. Bir proje, aynı zamanda, projenin tek bir bileşeni veya aşaması için bir topluluk derecelendirme 
başvurusu da sunabilir. Bu durumlarda, bileşen veya fazın sınırı, doğal bir özellik, bulvar veya otoyol veya 
önemli arazi kullanım değişikliği ile oluşturulmalı ve açık ve net olmalıdır.

Pearl Community Sisteminin en önemli özelliği sert yerel iklim şartlarıyla diğer bölgelerden farklılaşan 
Orta Doğu Bölgesi için alanındaki ilk program olmasıdır. İklim nedeniyle su için diğer kaynaklardan 
ayrı bir kategori tanımlanmıştır. Enerji ve su alanlarının diğer kategorilere göre genel performans 
değerlendirmesinde daha yüksek ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. 

Pearl Community diğer sistemlerden farklı olarak Pearl Community’de mahalle büyüklüğü kişi sayısı ile 
ifade edilmiştir. Mahallede yaşayan minimum nüfus 1000 olarak belirlenmiştir. Çok büyük nüfusa sahip 
yerleşimlerin parçalara ayrılarak değerlendirilebileceği kabul edilmiştir.

Aile İçindeki Yeri ve Kapsamı

Öne Çıkan Özellikler

Gerekçe ve Amaçlar

Estidama, kısa vadede, hızla değişen yapılı çevreye odaklanmıştır. Bu alanda, UPC’nin Abu Dabi 
Emirliği’nde tasarım, geliştirme veya inşaat aşamasındaki projeleri etkilemek için İnci Değerlendirme 
Sistemini kullanmaktadır. 2010 yılında Ortadoğu’ya özgü yerel iklim göz önüne alınarak geliştirilen 
Estidama Pearl Değerlendirme Sistemi etkinliğinin artırılması için Abu Dhabi’nin yerel mevzuatına 
eklenmiştir. Bütün yeni kentsel gelişimlerin Pearl Community performans değerlendirmesinin en alt sınırı 
olan 1 inci gerekliliğini karşılaması zorunluluğu getirilmiştir

Abu Dhabi Birleşik Arap Emirliklerindeki en geniş emirliktir ve son dönem eğitim, inşaat, teknoloji ve 
endüstri alanlarındaki yatırımlarla hızlı bir değişime girmiştir. Bunun üzerine 2007’de emirliğin gelişimi 
için kapsamlı bir plan olan Abu Dhabi Plan 2030 yayınlanmıştır. Estidamanın amaçları Plan 2030 ve imar 
kanunu gibi diğer Kentsel Planlama Konseyi (UPC) politikalarına dahil edilmiştir.

Estidama Pearl Community Derecelendirme Sisteminin (PCRS) amacını, sürdürülebilir toplulukların 
gelişimini desteklemek ve yaşam kalitesini yükseltmek olarak paylaşmaktadır. PCRS, su, enerji ve 
atık minimizasyonunu, yerel malzeme kullanımını teşvik eder ve sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş 
malzeme ve ürünler için tedarik zincirlerini geliştirmeyi amaçlar [16].
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Sürdürülebilirlik değerlendirme sertifikalarının birçoğu bina ölçeğinde değerlendirme sistemi olarak 
ortaya çıkmış, daha sonra mahalle ölçeğini de kapsayacak şema veya ayrı sistemler ile genişletilmiştir. 
Pearl Community Sistemi’nin önemli bir özelliği, Abu Dhabi’nin sürdürülebilir planlama ihtiyaçlarından 
ortaya çıkması ve bu nedenle bina ve villa değerlendirme şemaları ile aynı anda ve bağımsız bir sistem 
olarak geliştirilmesidir. 

Pearl Community Değerlendirme sisteminde zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki tip kredi 
bulunmaktadır. Zorunlu krediler sertifikalandırmaya başvuran bütün projeler tarafından sağlanması 
gereken UPC veya diğer Abu Dhabi devlet ajanslarının politikalarını yansıtan kriterlerlerdir. Seçime bağlı 
krediler ise puanların toplandığı gönüllü performans kriterlerinden elde edililirler. 

Estidama Pearl Community mahalleleri yedi ana kategoride değerlendirmektedir. Bu kategoriler; 
Bütünleşik Gelişme Süreci, Doğal Sistemler, Yaşanabilir Toplumlar, Değerli Su, Zengin Enerji Kaynakları, 
Çevreye Duyarlı Malzeme ve Yenilikçi Uygulama olarak belirlenmiştir. Kategori ağırlıkları yerine her 
kategori kredi puanı için üst sınır belirlenmiş olup en yüksek puanı 42 ile enerji kategorisi almıştır. Daha 
sonra 37 puanla su, 35 ile yaşanabilirlik, 18 ile malzeme, 14 ile doğal sistemler, 10 ile bütüncül planlama 
ve 3 puan ile yenilikçi uygulama gelmektedir.

Aşağıda Pearl Community kategorileri,  bunlara bağlı kriterler sıralanmıştır.

Kriterler

Green Star Sertifikasyon sürecini desteklemek için Green Star akredite profesyonelleri ile çalışan projeleri kabul 
etmek

Tasarım ve geliştirme ekibinin ve geliştirme sürecinin, projenin başlangıcından son teslimata kadar, entegre bir 
geliştirme yaklaşımından tam olarak yararlanacak şekilde düzenlenmesi ve programlanması. (Zorunlu Kriter)

Gelişimin tüm yaşamı boyunca verimliliği en üst düzeye çıkarmak için altyapı tasarımı ve inşaatı hakkında uzun vadeli 
etkili kararlar alınmasının sağlanması.

İnşaatta adil işçilik uygulamalarını teşvik etmek. Misafir inşaat işçileri için konaklama planı hazırlanması, konaklama 
tesislerinin bakımı, tesis sakinlerinin ihtiyaçları için iletişimin sağlanması

Site sakinlerinin, çalışanların ve ziyaretçilerin topluluğun etkin kaynak kullanımını takdir etmesini, anlamasını ve 
dolayısıyla katkıda bulunmasını sağlayarak topluluğun verimli bir şekilde sürdürülmesini teşvik etmek.

İnşaat uygulamaları ile ilgili çevresel etkileri azaltmak

Altyapı sistemlerinin tasarlandığı şekilde çalışması, böylece yerleşim sakinlerinin sağlığının korunması ve verimliliğin 
sürekliliği sağlanması (Zorunlu Kriter)

Bir önceki kriterin gereksinimlerine dayanarak, sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme ile ilgili olarak, yeni binaların 
tasarım ve geliştirme ekipleri ile Mevcut binaların yöneticileri / işletmecileri için projenin gereklilikleri üzerine resmi 
olarak iletişim kurabilmeleri için Sürdürülebilir Yapı Kılavuzları geliştirilmesi (Zorunlu Kriter)

1. ENTEGRE GELİŞİM SÜRECİ

Green Star Akredite Profesyoneli

Entegre Gelişim Stratejisi

Yaşam Döngüsü Maliyeti

Gurbetçi Konaklaması

Sürdürülebilirlik Farkındalığı

İnşaat Çevre Yönetimi

Kamusal Kullanıma Açık Temel 
Altyapı Hizmetlerini Çalıştırma

Sürdürülebilir Bina Kuralları
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Tasarım sürecinin başlamasından önce, sahada bulunan, sahaya bağlanan ve sahayı çevreleyen çevresel temel 
koşulların dikkate alındığından ve değerlendirildiğinden emin olunması. (Zorunlu Kriter)

Bir önceki kriterde tanımlanan, önemli veya değerli doğal sistem varlıklarının yeterince korunması veya bunlar 
üzerindeki etkilerin hafifletilmesi veya telafi edilmesi.  (Zorunlu Kriter)

Yeni gelişmeleri şimdiye kadar inşa edilmiş olan araziyi yeniden kullanmak ve bozulmamış arazileri kullanmak yerine 
mevcut kentsel alanları doldurmak için teşvik etmek.

Tüm yeni gelişmelerin, uygulanabilir Plan 2030 ve / veya Kalkınma Yasası ve / veya Bölge Planı tarafından tanımlanan 
Abu Dabi Emirliği vizyonunu desteklemesini sağlamak. (Zorunlu Kriter)

Tasarım sürecinin başlamasından önce, sahayı etkileyen kentsel sistemlerin tam olarak anlaşılmasının sağlanması ve 
değerlendirilmesini sağlamak. (Zorunlu Kriter)

Bir mahallenin kültürel imkânlarının ve topluluk tesislerinin daha büyük nüfus için erişilebilir olmasını sağlamak, 
sosyal bağlantı, etkileşim ve topluluk kaynaklarının ortak faydalarını sağlamak. (Zorunlu Kriter)

Geçiş dönemlerinde dış mekân termal konforunu arttırmak ve yaz aylarında kamusal alanlarda ve yürüyüş yollarında 
termal rahatsızlığı azaltmak. (Zorunlu Kriter)

Kaynaklara olan talebi en aza indirgemek, toprak korumasını ve iyileştirmeyi desteklemek ve peyzajlı / habitat 
alanlarının uzun vadede ayakta kalmasını ve yönetimini sağlamak. (Zorunlu Kriter)

Bina geliştirme için arazinin iyileştirilmesini teşvik etmek ve ödüllendirmek

Sahanın ekolojik değerini arttırmak.

Diğer benzer habitatlara bağlanan ve kendini sürdürebilen bir habitatı restore etmek ya da yeniden oluşturmak. 

Sürdürülebilir gıda üretimi ile gıdaya daha yerel bir yaklaşım oluşturmak ve yüksek kaliteli gıdalara erişim sağlamak.

Toplu taşıma yatırımlarını, transit tesislerinin daha fazla kullanılmasını kolaylaştıran geliştirme uygulamaları ile 
optimize etmek.

Mahallede ve mevcut ve potansiyel gelecekteki çevredeki gelişmelerle yüksek düzeyde yaya / bisiklet ve araç 
bağlantılarına ulaşmak.

Çeşitli insan aktivitelerini ve doğal sistemleri desteklemek için boyut, karakter ve amaç bakımından farklı parklardan 
ve açık alanlardan oluşan bir entegre sistem yaratmak.

Yüksek oranda minimum inci bina değerlerini sağlamış binalara sahip olan gelişimi ödüllendirmek. (Zorunlu Kriter)

Kolay erişim sağlamak için topluluk tesislerinin kümelenmesini ve paylaşılmasını teşvik etmek

Doğal Sistemlerin Değerlendirmesi

Doğal Sistemlerin Korunması

Arazinin Yeniden Kullanımı

Plan 2030

Kentsel Sistemler Değerlendirmesi

Olanakların ve Tesislerin Sağlanması

Dış Mekân Isıl Konfor Stratejisi

Doğal Sistemlerin Tasarımı ve 
Yönetim Stratejisi

2. DOĞAL SİSTEMLER

Kirlenmiş Arazinin İyileştirilmesi

Ekolojik Gelişme

Habitat Oluşturma ve Restorasyon

Gıda Sistemleri

Ulaşımı Destekleyici Uygulamalar

Mahalle Bağlantısı

Açık Alan Ağı

Mahalle İçindeki Minimum İnci 
Dereceli (PRS) Binalar

Erişilebilir Kamu Tesisleri

3. YAŞANABİLİR TOPLUMLAR
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Mahallelerde çeşitlenen konut özellikleri  teşvik etmek.

Aktif yaşam tarzlarını, bina sakinlerine ve kullanıcılara rekreasyon amaçlı açık alanlar sağlayarak teşvik etmek.

Halk sağlığını iyileştirmek, hareketliliği geliştirmek, otomobillere duyulan bağımlılığı azaltmak ve gelişmiş bir yaya 
ortamı ile toplumun canlılığını artırmak.

Yenilenebilir enerji stratejilerinin etkileri hakkında bilinçli kararlar verirken, tasarım ve geliştirme ekibinin enerji 
tasarrufu üzerindeki talep azaltımı ve verimli üretim ve dağıtım yollarına odaklanması. (Zorunlu Kriter)

Tasarım ve geliştirme ekibini, toplum içindeki binalarda enerji korumasını teşvik etmeye odaklamak. (Zorunlu Kriter)

Tek kişilik araç kullanımını, seyahat talebini yöneterek ve araba ile seyahat etmenin alternatiflerini en üst düzeye 
çıkararak azaltmak.

Geçiş dönemlerinde dış mekân termal konforunu iyileştirmek ve yaz aylarında kamusal alanlarda ve yürüyüş 
yollarında termal rahatsızlığı daha da azaltmak.

Genel su tüketimini en aza indirgemek ve proje su dengesi oluşturmak amacıyla tasarımın ilk aşamalarında kapsamlı 
bir su stratejisi geliştirmek ve entegre etmek. (Zorunlu Kriter)

Yağmur suyu tahliyesini en aza indirmek ve yağmur suyu drenaj sistemini korumak ve su kütlelerini yağmur olayları 
sırasında ve sonrasında kirletici yüklenmeden almak.

Topluluktaki binaların ve ilgili arazilerin su tüketimindeki azalmayı teşvik etmek ve topluluğun altyapısı üzerindeki 
miktarı ve yükü sınırlamak. (Zorunlu Kriter)

Bitki seçimi, sulama teknolojileri ve yönetimi ve geri dönüştürülmüş su kullanımı ile su tasarrufu sağlayan kamusal 
alan peyzaj tasarımını teşvik etmek.

Geri dönüşümlü su kullanımını ve / veya su bazlı ısı atımı için alternatifleri teşvik ederek ısı geri dönüşümü için içme 
suyu kullanımını azaltmak.

Buharlaşma kaybını en aza indirerek ve geri dönüştürülmüş su kullanımıyla içilebilir su özelliklerinde dış su kullanımını 
azaltmak.

Tasarım ve geliştirme ekibini, topluluk içindeki binalarda su korumasını teşvik etmeye odaklamak. (Zorunlu Kriter)

Sızıntı, sistem bozulması veya arıza ile ilişkili su kaybını azaltmak. (Zorunlu Kriter)

Topluluk planındaki saha ve bölgenin özgün iklimsel, sosyal ve tarihi etkilerini yansıtmak.

Topluluğun sakinleri ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamak.

Önemli bir oranda yüksek inci bina derecelendirmelerine ulaşan binalara sahip olan gelişimi ödüllendirmek

Konut Çeşitliliği

5. ZENGİN KAYNAKLI ENERJİ

Aktif Kentsel Çevreler

Mahalle Konut Ulaşılabilirliği

Toplumsal Enerji Stratejisi

Bina Enerji İlkeleri

Seyahat Planı

Geliştirilmiş Dış Mekân Isıl Konforu

Toplumsal Su Stratejisi

Yağmur Suyu Yönetimi

Su Verimli Binalar

Toplumsal Su Kullanımı Azaltımı 
Peyzaj

Toplumsal Su Kullanımı Azaltımı Isı 
Atımı

Toplumsal Su Kullanımı Azaltımı Su 
Özellikler

Bina Su İlkeleri

Su İzleme ve Kaçak Tespiti

Bölgeye Duyarlı Planlama

Tehlikesiz ve Güvenli Mahalle

4. KIYMETLİ SU

Mahalle İçindeki İnci Dereceli (PRS) 
Binalar
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Altyapı sistemlerinin performansını izlemek için ölçüm tesislerinin sağlanmasını sağlamak, gelecekteki iyileştirmeleri 
ve toplum içinde enerji kullanımını anlamak. (Zorunlu Kriter)

Kentsel ısı birikimini azaltarak açık hava mikro iklimleri iyileştirmek.

Yüksek verimli bölgesel soğutma sistemlerinin kullanımını teşvik etmek.

Yol, kamu, trafik ve tabela dahil olmak üzere altyapı aydınlatması ile ilişkili enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını 
azaltmak.

İletim kayıplarını azaltmak, en yüksek güç talebini azaltmak ve fosil yakıt bazlı enerji üretimine olan bağımlılığı 
azaltmak için yerinde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek

Büyük ölçekli yenilenebilir enerji üretim tesislerine talep yaratarak, fosil yakıt bazlı enerji üretimine olan bağımlılığın 
azaltılması.

Topluluk altyapısındaki büyüklüğü ve yükü sınırlamanın yanı sıra, gelişim ile ilişkili karbon emisyonlarını azaltmaya 
yardımcı olmak için topluluk içindeki binaların enerji tüketiminin azaltılmasını teşvik etmek.

İnşaat atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili uzun vadeli çevresel etkileri azaltmak. (Zorunlu Kriter)

Operasyonel atık toplama, nakliye ve bertaraf ile ilgili uzun vadeli çevresel etkileri azaltmak. (Zorunlu Kriter)

Ulaşım etkilerini azaltan ve bölgesel ekonomileri teşvik eden materyallerin seçimini teşvik etmek.

Geri dönüştürülmüş malzemelere olan talebi arttırmak ve böylece atılacak atık miktarını azaltmak.

İnşaat atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili uzun vadeli çevresel etkileri daha da azaltmak.

Operasyonel atık toplama, nakliye ve bertaraf ile ilgili uzun vadeli çevresel etkileri daha da azaltmak.

Topluluğun elektrik arz ve talep sistemlerinin akıllı tasarımıyla en yüksek elektrik talebini azaltmak ve elektrik 
enerjisi dağıtımı verimliliğini arttırmak.

Kromatlanmış bakır arsenat (CCA) ile işlem görmüş ahşabın insanlar ve çevre üzerindeki toksik etkilerini en aza 
indirmek. (Zorunlu Kriter)

Modüler döşeme ve sert zemin kaplaması kullanımıyla kamusal alan iyileştirmeleri ya da bakımı sırasında oluşan atığı 
en aza indirgemek. (Zorunlu Kriter)

Yasal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ahşap kullanımını teşvik etmek

Erken toplum tasarımı ve arazi kullanım kararları ile açık hava mikro iklimleri geliştirmek.

Enerji İzleme ve Raporlama

Kentsel Isı Azaltımı

Verimli Altyapı: Bölgesel Soğutma

Verimli Altyapı: Aydınlatma

Yenilenebilir Enerji: Yerinde

Yenilenebilir Enerji: Tesis Dışında

Enerji Verimli Binalar

Temel İnşaat Atık Yönetimi

Temel Operasyonel Atık Yönetimi

Yerel Malzemeler

Geri Dönüştürülmüş Malzemeler

Geliştirilmiş İnşaat Atık Yönetimi

Geliştirilmiş Operasyonel Atık 
Yönetimi

6. MALZEME

Verimli Altyapı: Akıllı Şebeke 
Teknolojisi

CCA İle İşlem Görmüş Ahşap 
Malzemenin Eliminasyonu

Modüler Döşeme Kaplama ve Sert 
Zemin Malzemeleri

Yeniden Kullanılmış veya Sertifikalı 
Ahşap

Pasif Soğutma için Toplumsal     
Strateji
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Organik atıkların, çevre düzenlemesi ve gıda atıkları dahil olmak üzere, geliştirme faaliyetlerinden geri kazanımını ve 
yeniden kullanılmasını teşvik etmek.

Zemine, suya ve havaya olan kirliliği en aza indirgemek için tehlikeli atıkların güvenli şekilde ortadan kaldırılmasını 
sağlamak.

Sürdürülebilirliğin dört sütununun herhangi biriyle ilişkili olarak önemli ölçüde bir pozitif etki yaratan tasarımları 
teşvik etmek.

Kültürel ve bölgesel uygulamaları sergileyen tasarımların geliştirilmesine katkıda bulunurken, çevresel performansa 
katkıda bulunmak.

Organik Atık Yönetimi

Tehlikeli Atık Yönetimi

Yenilikçi Uygulama

Bölgesel ve Kültürel Uygulama    
Örneği

7. YENİLİKÇİ UYGULAMA

Puanlama Sistemi

Bölüm ağırlıkları 

Bir bölümdeki kredilerin toplamı o bölümün derecelendirmedeki ağırlığını ortaya koymaktadır. Aşağıda 
bölümlerin ağırlıkları görülmektedir.

Şekil 21: PCRS Estidama kategori 
ağırlıkları.

Şekil 22: PCRS Estidama performans 
sınıfları [16].

Her bölümde hem zorunlu hem de isteğe bağlı krediler vardır ve elde edilen her opsiyonel kredi için kredi 
puanları verilir. 1 Pearl derecesi elde etmek için tüm zorunlu kredi gereksinimleri karşılanmalıdır. Daha 
yüksek bir Pearl derecesi elde etmek için, tüm zorunlu kredi gereksinimleri minimum kredi puanı ile 
birlikte karşılanmalıdır.
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Örnek

Masdar City, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri 

Ortadoğu için örnek sürdürülebilir kent olma amacındaki Masdar City Abu Dhabi Kentsel Planlama 
Konseyinin zorunlu tuttuğu Estidama kritlerlerine uygun olarak genişlemeye devam ediyor. Proje 
bittiğinde Topluluklar için Pearl Estidama Community Rating şeması içinde 4 inci kazanmayı hedefliyor.
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10. SONUÇ

İncelenen sertifika sistemlerinin özellikle ülke planlama ve mevzuat ve politikaları ile bütüncül bir 
şekilde hareket ettiği, sertifikaların dallanan yapısı içinde kentsel mekandan planlamaya bütüncül bir 
ölçek algısı ile de hareket ettiği görülmektedir. En çok bilinen sertifika sistemleri dikkate alındığında; 
BREEAM Communities’in Birleşik Krallık planlama politikası ve ana planlama uygulaması ile uyumlu 
olduğu anlaşılmaktadır (BRE, 2018). LEED-ND, Yeni Şehircilik Kongresi (CNU) ve Doğal Kaynaklar 
Savunma Konseyi (NRDC) ile ortaklaşa geliştirilen ABD Yeşil Bina Konseyi’nin (USGBC) değerlendirme 
araçlarının en son serisidir. Sektörde ve yerel yönetimlerdeki tanınırlığı yüksektir (Sharifi ve Murayama, 
2013). Geliştirici üç kuruluşun yanı sıra Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı (HUD) ve ABD Çevre 
Koruma Ajansı (EPA) gibi diğer bazı devlet kuruluşları da, aracın kullanımını desteklemek için işbirliği 
yapmaktadır. CASBEE UD’nin temel hedeflerinden biri belediyelerin sürdürülebilir kentsel planlamasının 
sağlanmasına katkıda bulunmak olarak belirtilmiştir. Bu hedefe dönük olarak, CASBEE UD araçları, 
Düşük Karbonlu Kent Teşvik Belgesi ve buna bağlı klavuzlarla koordinasyon kolaylığı düşünülerek 
oluşturulmuştur. Böylece CASBEE UD, Teşvik Belgesinde tanımlanan entegre bir kentsel gelişim projesinin 
oluşturulması ve sertifikalandırılması için kullanılabilmektedir. DGNB uluslararası kullanım için şema ve 
yönlendirmeler sunmakla birlikte, temelde Almanya’daki projelerde uygulanmak üzere tasarlanmıştır. 
Ön sertifika alınması için Baden-Württemberg Mimarlar Odası düzenlemelerine ve yerel yasalara uygun 
olarak kentsel tasarım konsepti hazırlanması istenmektedir. Hem bu aşamada, hem de sertifikasyonun 
ileriki aşamalarında uygulanacak kriterler içerisinde gerekli olan belgeler ve değerlendirme yöntemleri 
Almanya’da kullanılan yerel mevzuata, DIN standartlarına ve bunlarla birlikte Avrupa Birliği mevzuatına 
entegredir.
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SEEB-TR Mahalle
Kriterleri

Sema Ergönül, İnci Olgun, Çiğdem Tekin, Papatya Seçkin, Mustafa 
Özgünler, Esra Turgut, Cem Baççıoğlu
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BİNA ÖLÇEĞİNDEN MAHALLE ÖLÇEĞİNE YEŞİL SERTİFİKADA 
YEREL DENEYİM: 

SEEB-TR MAHALLE

1. GİRİŞ

Tüm Dünya’da doğal kaynaklar tükendikçe sürdürülebilir kentleşmenin önemi daha da yaygınlaşmakta 
ve ülkeler geliştirdikleri sertifika sistemleri ile bina ve kent ölçeğinde sürdürülebilir çözümler 
geliştirmektedirler. Bu çalışma kapsamında bölgesel özellikler ve genel kullanımları dikkate alınarak 
mahalle ölçeğinde mevcut sertifika sistemleri, Breeam Communities, Leed ND, Green Mark for Districts, 
Green Star Communities, Casbee UD, DGNB UD, Estidama Pearl Community ve GSAS/QSAS NH 
incelenerek ülkemize özgü bir sertifika sistemi geliştirilmiştir.

Türkiye’ye özgü yeşil mahalle sertifika sistemi, Enerji, Su, Malzeme Kullanımı, Toplum ve Çevre olmak  
üzere 5 ana kriter ve alt kriterler olarak ele alınmıştır.  Bu kriterler amaç, kapsam, temel ilkeler ve 
değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak detaylı olarak anlatılmıştır. 

Proje kapsamında geliştirilen Türkiye’ye özgü Yeşil Mahalle Sertifika Sistem, kentsel dönüşüm sorunlarına 
çözüm olabileceği gibi kente dair birçok aktörü bir araya getirerek ortak bir görüş oluşturulmasına; kentte 
yaşayan herkes için mekânsal kalitenin arttırılması ve yaşanabilir güvenli kentlerin oluşumu yönünde bir 
takım adımlar atılmasına olanak sağlayacaktır. 
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Amaç:

Kapsam:

Ön Koşul:

Temel İlkeler:

Yaşama alanlarında; sağlık, konfor ve güvenlikle ilgili ihtiyaçlar karşılanırken 
enerji tüketiminin en aza indirgenmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına öncelik vermek, toplum genelinde enerji bilincini geliştirerek enerjiyi 
en verimli şekilde kullanacak planlamaların yapılmasını sağlamak, ayrıca işletme 
esnasında enerji kullanımının kontrolünün ve takibinin yapılmasını sağlamaktır.

Ulusal doğal enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilerek, enerji tüketiminin 
azaltılmasına yönelik her türlü çalışmanın yapılmasının sağlanması, bu amaca 
yönelik teşvik ve teknolojilerin geliştirilmesidir.

Yerleşmedeki binaların en az %50 sinin TS 825 hesaplama yöntemi ile ısı 
korunumu yönetmeliğine uygun olmasıdır. Bu ön koşul sağlanamadığı takdirde 
yerleşim alanı bu kriter bölümünden puan alamaz. Ön koşulu sağlayacak 
şekilde yapılan düzenlemeden sonra, tabloda belirtilen her başlık kendi içinde 
değerlendirilerek puanlama yapılır. 

• Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
• Kamusal alanlar ve yapılar için bütüncül bir enerji yaklaşımının 

oluşturulması,
• Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik süreçlerin denetiminin sağlanmasıdır.

2. ENERJİ
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1.

2.

3. 

Enerji Verimliği

Enerji Talebi

Enerji Dağıtımı

Kamusal alanlarda ve yapılarda sağlık, konfor ve güvenlikle ilgili ihtiyaçlar karşılanırken enerji/fayda oranını minimum 
düzeyde tutacak planlamaların yapılmasının sağlanması; toplam enerji kullanım miktarının kontrol edilmesi; tüm 
ihtiyaçlar için enerji verimliliğinin yükseltilmesidir.

Üretim kalitesinde ve miktarında azalmaya yol açmadan enerji tüketiminin minimuma indirilmesine yönelik mekânsal 
ve mimari çalışmaların yapılması; akıllı kent ve bina uygulamaları sayesinde enerji talebinin düşürülmesinin 
sağlanması; içinde bulunulan coğrafya ve iklime uygun tasarlanmış bina kabuğu ile enerji kaybının azaltılmasıdır.

Kamusal açık alanlarda enerji dağıtım sistemlerinin denetiminin gerçekleştirilmesi ile gereksiz kullanımın önüne 
geçilmesine yönelik çalışmanın yapılması ve sanayi tüketiminin azaldığı saat dilimlerinde enerji kullanmaya 
yönlendirmektir.

Enerji kullanımında enerji verimliliğini yükseltmeye yönelik teşvik programlarının oluşturulması; enerji kullanım 
miktarını kontrol edecek mekanizmaların hazırlanması.

Yerleşmedeki binaların TS 825 hesaplama yöntemi ile ısı korunumu yönetmeliğine uygun olmasının sağlanması ve 
bu şekilde mekânsal ısı kayıplarının en aza indirilmesi, bu oranda yerleşim için gereken ısıtma/soğutma enerjilerinin 
azaltılması.

Sanayi tüketiminin az olduğu saatlerde enerji kullanımına yönlendirme amacıyla bu saatlerdeki tüketimi farklı 
fiyatlandırabilecek elektrik saatlerinin kullanılmasını sağlamak.  
Enerji nakil hatlarındaki kayıp ve arızaları en aza indirgeyecek dağıtım sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek. 
Enerji tüketiminin kesintisiz ve sağlıklı olmasını sağlayacak dağıtım trafo merkezlerinin kalitesini arttırmak.

Enerjinin verimli kullanılması için en temel gereksinimlerden birisi enerji etkin yerleşim tasarımıdır. Bu nedenle 
projenin (mahallenin) yer aldığı arazinin güney yönlere eğimli (%5-30) olması güneş enerjisi açısından oldukça 
önemlidir. Sertifika puanlaması bu yöne bakan arazilerin kullanımını teşvik edecek şekilde kurgulanmıştır. Enerji 
etkin yerleşim tasarımında yerleşme içerisinde bulunan binaların gün içerisinde en az 4 saat doğrudan güneş 
ışınımı almaları gereklidir. Bunun sağlanabilmesi için binaların birbirlerinin yüzeylerine gölge atmayacak şekilde 
tasarlanması ve aralarında yeterli bina aralıklarının bırakılması gereklidir. Bu nedenle binalar arasındaki mesafelerin 
bina yüksekliğine oranları Enerji verimliliği değerlendirme ölçütleri arasına girmektedir. 

Yerleşmedeki binaların; TS 825 hesaplama yöntemi ile ısı korunumu yönetmeliğine uygun olanlarının oranı arttıkça 
bu bölümden alınan puan artmaktadır. Bu şekilde yönetmeliğe uygun kabuk tasarımı yapılması özendirilmektedir. 

• Yerleşmede yer alan binaların elektrik saatinin akıllı olması. 
• Tüm dağıtım sisteminin yer altında olması. (Enerji nakil hatları)
• Yerleşme birimine ait münferit trafo merkezinin bulunması.

Proje alanında belirtilen kriterlerin olup/olmamasına bağlı olarak değerlendirme yapılır.

Yerleşmedeki binaların en az %50 sinin TS 825 hesaplama yöntemi ile ısı korunumu yönetmeliğine uygun olması.

Bu kriter üst kriter grubuna bağlı olduğundan ön koşul bulunmamaktadır.

Bu kriter grubuna ait ön koşul bulunmamaktadır.

Amaç

Amaç

Amaç

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Ön Koşul

Ön Koşul
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4.

5.

Enerji İzleme ve Yönetim

Dış Aydınlatma

Kontrol ve takip ile süreçlere yönelik yapılacak geri besleme çalışmaları sonucunda işletme iyileştirilmesi ile kesinti 
ve kayıpların azaltılması,  bu amaca yönelik dağıtım mekanizmalarının geliştirilmesidir.

Kamusal açık alanlarda akıllı otomasyon sistemleri ve aydınlatma elemanları seçimi ile verimliliğin sağlanmasıdır.

Tüm sistemlerin ilgili uzmanlar tarafından rutin aralıklarla bakım ve onarımının yapılması, Bölge beslemesi için 
alternatif besleme hatları (inter connect) sisteminin bulunması.

Bina sahası dış mekânlarının ihtiyaç programına göre aydınlatma bölgelerine ayrılarak, her bölümün gerekli 
zamanlarda aydınlatılacak şekilde enerji verimli teknolojiler kullanılarak planlanması ve işleve uygun aydınlatma 
düzeyleri ile aydınlatılması.
Bina sahası dış mekânlarının aydınlatılmasının bölgesel ve dış ortam ve günışığı etkileşimli bir şekilde yapılarak 
minimum enerji ile görsel konforun sağlanması, bina sahası dış mekânlarının aydınlatılmasında kullanım periyoduna 
ve yoğunluğuna bağlı programlanmış zaman ayarlı teknoloji kullanılması.

İdare onaylı projeler üzerinden yapılacak kontrollerde;
• Bakım ve onarım sürelerinin, bakım yapan ekiplerin özelliklerinin belirlenmesi, bu tür bakımların yetkili 

kişilerce rutin aralıklarla yapılıyor olduğunun belgelenmesi,
• Bölge beslemesi için alternatif sistemlerin kurulmuş olması ve kesinti anında birbirini yedekleyen 

sistemlerin çalışır durumda olması,
• Mevcut bölge besleme sisteminin akıllı sistem olması sürdürebilir enerji kaynaklarından alınan enerjiyi de 

kullanabilmesi gerekmektedir. Ayrıca akıllı şebekelerin enerji depolamanın yanında haberleşme ağını içeren 
altyapı desteğinin güvenlik ve ekonomik özellikleri de vardır.  

Proje alanında belirtilen kriterlerin olup/olmamasına bağlı olarak değerlendirme yapılır.

İdare onaylı projeler üzerinden yapılacak kontrollerde;
• Dış aydınlatmada akıllı otomasyon sistemlerinin kullanılması, 
• Dış aydınlatma sisteminde enerji tasarruflu ampullerin kullanılması,
• Enerji tasarruflu armatür ve aygıtlarının  kullanılması için bir projeksiyon hazırlanmış olması ve bu 

projeksiyona göre aygıtların yenilenmesi.
• Tüm aydınlatma cihazlarının ışık kirliliği yaratmayacak şekilde doğru açı ve yöne sahip olması.
• Dış aydınlatmada kullanıma uygun şekilde zonlamaların yapılmış olması,

Proje alanında belirtilen kriterlerin olup/olmamasına bağlı olarak değerlendirme yapılır.

Bu bölümde ön koşul bulunmamaktadır.

Bu bölümde ön koşul bulunmamaktadır.

Amaç

Amaç

Kapsam

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Ön Koşul
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6.

7.

Yenilenebilir Enerji

Isı Adası Etkisi

Kamusal alanlarda ve yapılarda sağlık ve konforla ilgili ihtiyaçlar karşılanırken yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına öncelik verecek çalışmaların ve planlamaların yapılmasının sağlanması; yenilenemeyen enerji 
kaynaklarının binalarda tüketilmesinin ülke çapında azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik 
edilmesi ve yaygınlaştırılması; yenilenebilir enerji kullanan birimlerin sisteme entegrasyonu ile enerji verimliliğinin 
çoğaltılmasıdır.

Küresel ısınma üzerinde etkili olan ve ekolojik dengeyi bozan; Isı adası etkisinin azaltılmasıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmaya yönelik stratejilerin ve projelerin teşvik edilmesi. Yerinde 
üretime teşvik sağlanması.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için eklenen sistemlerin ısı adası etkisini azaltacak şekilde yerleştirilmesi 
Proje alanındaki yeşil alanları yüzdelerinin arttırılması. 

İdare onaylı projeler üzerinden yapılacak kontrollerde;
• Proje alanı içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önemlidir. Proje içinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarından üretilen enerjinin toplam enerji ihtiyacına oranının yüzdelik dilimine göre puanlama 
artacaktır. 

• Yenilenebilir enerji için önerilen sistemlerin çevre ile uyumlu ve zarar vermeyecek biçimlerde olması 
önemlidir. Bunun için ÇED raporunun olması,

• Projede üretilen yenilenebilir enerjinin ihtiyaç fazlasının sisteme geri kazandıran bir sistemin de olması.
Proje alanında belirtilen kriterlerin olup/olmamasına bağlı olarak değerlendirme yapılır.

İdare onaylı projeler üzerinden yapılacak kontrollerde;
• Proje alanında proje alanının en az %31-40’ının yeşil alan, kamuya açık park olarak bırakılmış olması. 
• Proje alanında bulunan bina çatılarının en az %20’sinin yeşil çatı olarak tasarlanmış olması.
• Proje alanında bulunan bina çatılarının  %21’den fazlasının  yeşil çatı olarak tasarlanmış olması.

Proje alanında belirtilen kriterlerin olup/olmamasına bağlı olarak değerlendirme yapılır.

Yerleşmede seçilen yenilenebilir enerji kaynağının kullanımı ile ilgili uygunluk belgesinin olması gerekmektedir.

Proje alanında proje alanının en az %30 unun yeşil alan olarak bırakılmış olması gerekmektedir.

Yönetmelik:
Bina Enerji Performansı Yönetmeliği 
Standart:

TS 825  Binalarda Isı Yalıtım Standartları

Amaç

Kapsam

Kapsam

Amaç

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Ön Koşul

Referans Yönetmelik - Standart ve 
Sertifikalar
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Amaç:

Kapsam:

Ön Koşul:

Temel İlkeler:

Mekânsal ölçekte farklılık gözetmeksizin, gerekli konfor ve hijyen koşullarından 
ödün verilmeden ihtiyaca yönelik su tüketiminin azaltılarak alternatif kaynaklarla 
entegre suyun verimli kullanımını sağlamaktır. Kentsel ölçekten bina ölçeğine 
kadar proje konusu ve kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak su tasarrufu sağlayacak 
önlemler alınmasında seçilecek altyapı sistem ekipmanlarının ve tanımlanan 
altyapı sisteminin su tasarrufunu sağlayacak niteliğe taşınmasıdır.  

Çevrenin ve kaynakların korunması (yerine konulabilme maliyetlerinin yüksekliği 
ile orantılı olarak) amaçlı yapı sistemleri kararların verilerek, su tüketiminin 
azaltmasına yönelik olarak her türlü sistem, teknoloji ve şehir şebekesi suyu 
dışında farklı kaynakların kullanımının teşvik edilerek, hijyenik ve diğer 
kullanımlar için harcanan su miktarının düşürülmesidir.

Proje kapsamında tanımlanan ve/veya kullanılan su tesisatına ilişkin her türlü 
ekipman ve malzeme gerekli kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. Yağmur 
suyu yönetiminde yağmur suyunun kanalizasyon ve su yollarına tahliyesini 
önleyerek, kullanımına ilişkin sistemin tanımlanmış olması gerekmektedir. 
Yerel su yolunun kirlilikten ve diğer çevresel zararlardan korunmuş olması; atık 
suyun arıtılarak yeniden kullanıma döndürüldüğü altyapının geliştirilmiş olması 
gerekmektedir.

Proje alanı belirtilen ön şartı sağlayabiliyor ise her başlık kendi içinde 
değerlendirilerek puan alabilir. Ana başlıklar altında da belirtilen ön koşulları 
sağlamadan ilgili başlıkta değerlendirme yapılamaz. 

• Entegre su kaynaklarının oluşturulması,
• Alternatif su kaynaklarının yaratılması,
• Bina ve kentsel açık alanlar için bütüncül proje ve uygulama 

yaklaşımlarının oluşturulması,
• Su kaynaklarının korunması.

Su kaynaklarının korunması ve geri dönüşüm odaklı toplum yapısının 
oluşturulması için özellikle su talebini verimlilik ve uygun arz tarafı seçenekleriyle 
en aza indirecek şekilde geliştirilen tasarım ve uygulamaların puanlandırılması 
gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki üç (3) ana başlıkta değerlendirme 
yapılmaktadır;

• Su tüketimi,
• Yağmur suyu tüketimi,
• Atık su kullanımı. 

3. SU
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1. Su Tüketimi

Su tüketimini azaltacak sistemlerin kullanımının sağlanması ve sorun haline gelen su kayıplarının önlenmesi için 
teknik altyapının yapılandırılması; söz konusu altyapıda ise kullanılmak üzere proje alanı içinde tercih edilen ekipman 
ve malzemelerde;

• Yeşil altyapının oluşturulması,
• Su verimli kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi,

hedeflenmektedir.
Kullanımı azaltmaya yönelik, yenilikçi yeşil altyapı sistemlerinin oluşturularak özellikle açık alan kullanımına yönelik 
doğal yapı ile bütünleşik bir yaklaşım ile projelendirilmiş mekânsal oluşumların teşvik edilmesi. Bununla birlikte  su 
izleme ve kaçak takip sistemi için nesne internetine dayalı akıllı sistemlerin geliştirilerek akıllı şehirciliğe yönelik 
düzenlemelerin yapılması. 
Kullanıcı temel ihtiyaçlarının karşılanması dışında, değişken kullanıcı profillerine göre fazla su kullanım alışkanlıklarını, 
psikolojik olarak aynı etkiyi daha az su tüketimi ile karşılayabilen sistemlerin kullanımı ile değiştirilmesi; istem dışı 
ya da habersiz gelişen ve sorun haline gelebilen su kayıplarının önlenmesi için ise teknik sistemlerin kullanımının 
sağlanmasıdır. 
Su tüketimi puanlamasına yönelik belirlenen maksimum kullanım miktarları; 

• Hafif kullanım için su tüketimi  ≤20 lt/kişi, 
• Konut için su tüketimi  ≤40 lt/kişi,
• Ağır kullanım için su tüketimi  ≤60 lt/kişi,

olarak tanımlanmaktadır. 
Kamusal açık alan ve peyzaj düzenlemelerinde özellikle su verimli planlama ve tasarımın geliştirilmesi ve buna bağlı 
işletme modelinin oluşturulması hedeflenmelidir. Su kaynaklarının korunması ve geri dönüşüm odaklı toplumun 
yapılandırılması amacıyla alternatif su kaynaklarının kullanımına yönelik yenilikçi mühendislik ve tasarımların 
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Söz konusu kapsamda peyzaj tasarımı ve açık alan düzenleme stratejisinde su 
verimliliği gözetilmesi gereken öncelikli maddedir.
Projeye konu alanda Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri ile uyum gözetilmelidir. Proje alanında bulunan bina ya 
da binalarda  kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak su tasarrufu sağlayacak önlemlerin alınmış ve tasarruf konusuna 
uygunluğunun değerlendirildiği sertifika sisteme dahiliyeti dikkate alınmalıdır. Bu noktada özellikle iklim değişikliğini 
gözeten su kullanımına yönelik teşvik sisteminin geliştirilmesi, su kullanımında verimi arttırmak ve tüketimi azaltmak 
için özendirici teşvik uygulamalarının olması önemlidir.

Kullanılan/kullanılacak olan altyapı ve tesisat malzemelerin TSE kalite standartlarına uygun nitelikte olması önem 
taşımaktadır. Standartlara uygun seçilen malzemeye ilişkin belgeleme yapılmalıdır. 
Proje kapsamında kullanılan su tesisatı ekipman ve malzemelerinin ön koşulda belirtildiği üzere kalite kontrolüne 
ilişkin belgeleri dikkate alınarak, kriter başlığı altında puanlama; 

• Su tüketimini azaltmaya yönelik yenilikçi altyapı sistemlerinin kullanılmış olması; teknik projeler, kullanım 
hesaplamaları ve faturalar ile belgelenmesi. 

• Su izleme ve/veya kaçak takip sisteminin var olması; kurulum onay belge(leri) ve faturalar ile belgelenmesi. 

Proje alanında su tüketimine yönelik kullanılan tüm altyapı ve tesisat elemanlarının su kayıplarını önleyecek nitelikte 
kalite kontrol belgelerine sahip ürünlerden seçilmiş ve birbiri ile entegrasyonuna yönelik ilgili altyapı projelerinde 
tanımlanmış olması gerekmektedir.

Amaç

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Gerekli ihtiyaç ve konfor şartları gözetilerek su tüketiminin azaltılabilmesi için gereksiz su kullanımı ve istenmeyen 
kayıpların önlenmesi; entegre su döngüsü kapsamında alternatif su kaynaklarının oluşturulmasıdır.  
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• Peyzaj verimli su yönetiminin olması; ilgili peyzaj projeleri ile belgelenmesi.
• İşletme modelinin olması; organizasyon şeması ile belgelenmesi.
• Konu proje alanındaki binaların yeşil bina sertifikası olması; kayıtlı yeşil bina sertifika belgelerinin sunulması.
• Su yönetimine ilişkin teşvik almış olması; teşvik sistemi tanımlama dokumanı ile belgelenmesi.

şeklinde değerlendirilir.

Değerlendirme Ölçütleri (Devam)

2. Yağmur Suyu Tüketimi

Su tüketiminde şehir şebekesinden elde edilen suyun kullanımının azaltılarak doğal kaynakların korunabilmesi için 
yağmur suyunun doğaya katkı maddesiz saf haliyle dönüşü sağlanacak şekilde değerlendirilmesinin teşvik edilmesidir.

Projede yağmur sularının toplanması ve çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan sistemlerin uygulama aşaması 
öncesinde projelendirilmesi ve ilgili toplama sistem ve/veya tesis altyapılarının tasarlanması hedeflenmektedir. Söz 
konusu proje kapsamında;

• Entegre su döngüsü,
• Su verimli peyzaj,

yer almalıdır.
Projede yağmur sularının toplanması ve çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan sistemlerin bina ölçeğinden 
kamusal açık alan kullanımı bütününe kadar düşünülmesi ve ilgili toplama sistem ve/veya tesisleri planlanarak 
uygulanması. Şehir şebeke suyu tüketiminin azaltılabilmesi için kaynak olarak kullanılacak yağmur suyu toplama / 
depolama / dağıtma tesis ve / veya sisteminin ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayabiliyor olması, sistemin uzun vadede 
hizmet verebilecek olması önemlidir.
Yağmur suyunun kullanım sonrasında zararlı kimyasal bozulmalara maruz kalmadan doğaya dönüşünün sağlanabilmesi 
için projede kullanım yerlerinin doğru tanımlanması, Projede yer altı sularını besleyecek şekilde yağmur suyunun 
özellikle açık kamusal alan düzenlemelerinde geçirgen yüzeylerle temasının sağlanması önem taşımaktadır.

Su ihtiyacını en aza indirmek için yüzey su akış alanının etkili bir peyzaj ile kullanılmasını sağlarken, yağmur suyunun 
kanalizasyona karışmadan kullanımı hedeflenmelidir. Buna göre;

• Yağmur suyu deşarj miktarının azaltılması. Biriktirme havuzunun oluşturulması. Yağmur suyu kullanımına 
yönelik geliştirilmiş sistem şeması ile belgelenmesi, 

• Yağmur suyunun doğaya dönüşünde kirletici kimyasallarla karşılaşmadan kullanımını tanımlayan sistemin 
oluşturulması. Yağmur suyu depolama alanlarına yönelik kimyasal ve biyolojik test raporları ile belgelenmesi,

• Yağmur suyu geçirgenliğini sağlayacak tasarım yaklaşımlarının oluşturulması. Yer döşeme malzemesine 
yönelik teknik dokuman ile belgelenmesi,

gerekmektedir.

Yağmur suyunun tahliyesini en aza indirerek yerinde toplayan drenaj sisteminin ve depolama alanlarının 
projelendirilmiş ve/veya uygulanmış olması gerekmektedir.

Amaç

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul
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3. Atık Su Kullanımı

Şehir şebekesinden elde edilen su kullanımının azaltılabilmesi için farklı kaynaklar üzerinden su ihtiyacının 
karşılanması. Söz konusu nedenle atık suların [gri su, kanalizasyon suyu, siyah su vs.] uygun ve merkezi bir arıtma 
sistemi ile arıtılarak, geri kazanılmasını sağlamak, elde edilen arıtılmış suyun ise ihtiyaç çerçevesinde kullanılmasını 
teşvik ederek su kaynaklarını koruyabilmektir.

Proje büyüklüğüne ve alanına uygun, sürdürülebilir yerinde arıtılan atık suların, ihtiyaca uygun olarak yeniden 
kullanılmasına yönelik arıtma sistemi ve ona bağlı teknik altyapının tanımlanması beklenmektedir. Söz konusu proje 
kapsamında;

• Kanalizasyon deşarj miktarı azaltımı,
• Ortak su arıtma sistemleri,

oluşturulmalıdır.
Sürdürülebilir, yerinde arıtılan atık suların, kullanım taleplerine göre yeniden kullanılmasına yönelik arıtma sistemi 
ve ona bağlı tesisatın oluşturulması. Şehir şebeke suyu tüketiminin azaltılabilmesi için kaynak olarak kullanılacak 
arıtılmış suyun elde edilmesinde, sürdürülebilir ve ihtiyaçları yeterli ölçüde karşılayan arıtma sisteminin üst ölçekte 
daha geniş bir bölgede merkezi sistem ile ilişkilendirilmesi.
Atık suyun toplanması, arıtılması ve kullanım yerine ulaştırılmasına ilişkin sistem bütünün tanımlanmasında ortak 
biriktirme havuzlarının oluşturulması. Sürdürülebilir bir atık su arıtma tesisi için gerekli işletme ve bakım modellerinin 
oluşturulmasının teşvik edilmesidir.

Proje alanının özelliklerine bağlı olarak aşağıda belirtilen hususlarda değerlendirme yapılır;
• Gri suyun deşarjı için gelişmiş arıtma ekipmanının kullanımının sağlanması. Teknik projeler ve uygunluk 

beyanı ile belgelendirilmesi. 
• Ortak arıtma tesisinin kurulması. Teknik projeler ve uygunluk beyanı ile belgelendirilmesi.

Geri kazanılan atık su miktarı puanlamada önemli bir değerlendirme ölçütüdür. Yerel yönetimlerin altyapı sistemlerini 
ortaklaştıracak arıtma tesisine yönelimi arttıracak projelendirmeler kriter kapsamında dikkate alınacaktır. 

Yönetmelik:
• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 03.07.2017.
• Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Resmi Gazete Yayın Tarihi: 23.06.2017.
• Atık su Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi 

Gazete Yayın Tarihi: 06.01.2017.
Standart:

• ISO 14000 Standartları; Çevre Yönetim Sistemi Standartları. 
• Kentsel Mekânsal Standartlar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

2017.
• TS EN 16941-1 Yerinde içilebilir olmayan su sistemleri - Bölüm 1: Yağmur suyu kullanımı için sistemler.
• TS EN 12050-1 Binalar ve yerleşim yerleri için atık su terfi tesisleri - Bölüm 1:Dışkı içeren atık sular için 

terfi tesisleri

Atık suyun niteliğine göre kullanılacak arıtma prosesleri ve tesisinin maddelerin bakteriyolojik faaliyetler sonucu 
giderilmesi için biyolojik arıtma tesisi, atık su içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan ve gravitasyonla (yerçekimi 
etkisi ile) çökelmeyen maddelerin çökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kimyasal arıtma tesisi, suyun içerisinde 
bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması için fiziksel arıtma tesisi tercih 
edilmelidir. Bu prosesler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birbiri ardına gelecek şekilde de kurulabilir.
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Kapsam
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• TS EN 12050-2 Binalar ve yerleşim yerleri için atık su terfi tesisleri - Bölüm 2: Dışkı ihtiva etmeyen atık 
sular için terfi tesisleri; 

• TS EN 12050-3 Binalar ve yerleşim yerleri için atık su terfi tesisleri - Bölüm 3: Sınırlı uygulamalar için 
terfi tesisleri;

• TS EN 12050-4 Binalar ve yerleşim yerleri için atık su terfi tesisleri - Bölüm 4: Dışkı ihtiva eden ve etmeyen 
atık sular için tek yönlü vanalar;

• TS EN 12255-1 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 1: Genel yapım kuralları;
• TS EN 12255-3 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 3: Ön arıtma;
• TS EN 12255-4 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 4: Birincil çöktürme;
• TS EN 12255-6 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 6: Aktif çamur işlemi;
• TS EN 12255-7 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 7: Biyolojik sabit film reaktörleri;
• TS EN 12255-8 Atık su arıtma tesisleri- Bölüm 8: Çamur arıtma ve depolama;
• TS EN 12255-9 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 9: Koku kontrolü ve havalandırma;
• TS EN 12255-10 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 10: Güvenlik kuralları;
• TS EN 12255-11 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 11: Gerekli olan genel veriler;
• TS EN 12255-12 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 12: Kontrol ve otomasyon;
• TS EN 12255-13 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 13: Kimyasal arıtma -Çöktürme/topaklaştırma ile atık 

su arıtımı;
• TS EN 12255-14 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 14: Dezenfekte etme;
• TS EN 12255-15 Atık su arıtma tesisleri - Bölüm 15:Aktif çamur tesislerinde havalandırma tanklarındaki 

temiz suda oksijen aktarımının ölçülmesi;
• TS EN 12566-3 50 eşdeğer nüfusa (EN) kadar olan yerler için küçük atık su arıtma sistemleri - Bölüm 3: 

Paket ve/veya yerinde kurulabilen evsel atık su arıtma tesisleri
• TS EN 12566-1 50 eşdeğer nüfusa (EN) kadar olan yerler için küçük atık su arıtma sistemleri - Bölüm 1: 

Ön yapımlı septik tanklar
• TS EN 12566-4 Küçük atık su arıtma sistemleri - 50 eşdeğer nüfusa kadar olan yerler için - Bölüm 4: Ön 

yapımlı kitlerden yerinde kurulan septik tanklar;
• TS EN 12566-6 50 eşdeğer nüfusa (EN) kadar olan yerler için küçük atık su arıtma sistemleri – Bölüm 6: 

Septik tank çıktısı için ön yapımlı arıtma birimleri
• TS EN 12566-7 50 eşdeğer nüfusa (EN) kadar olan yerler için küçük atık su arıtma sistemleri - Bölüm 7: 

Prefabrik üçüncül arıtma üniteleri
• TS EN ISO 14911 Su kalitesi su ve atık sularda çözünmüş li+, na+, nh4, mn2+, ca2+, mg2+, sr2+ ve ba2+’nin 

tayini- İyon kromatografisi metodu.
• TS EN 16479 Su kalitesi - Su izleme ekipmanları için performans gerekleri ve uygunluk deneyi işlemleri - Su 

ve atık su için otomatik numune alma cihazları (numune alıcılar);
• TS EN 16479 Su kalitesi - Su izleme ekipmanları için performans gerekleri ve uygunluk deneyi işlemleri - Su 

ve atık su için otomatik numune alma cihazları (numune alıcılar);
• TS EN 16194 Atık su bağlantısız taşınabilir tuvalet kabinleri - Kabinlerin yerleştirilmesine ilişkin hizmetler 

ve sıhhi mamullere ait gerekler.

Referans Yönetmelik - Standart ve 
Sertifikalar (Devam)
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Amaç:

Kapsam:

Ön Koşul:

Temel İlkeler:

Yapı malzemesi üretim teknolojilerinin; dayanıklı, çevre dostu, yeniden 
kullanılabilen, ekonomik üretim teknolojisine sahip olması, pazarda yerel olan 
ürünlerin artması ile kullanıcı bilincinin gelişmesi, malzeme seçim ve kullanımında 
çevreci yaklaşımının yaygınlaştırılması, böylece proje gerekliliklerine uygun 
olarak çevre etkileri düşük, yeniden kullanılabilen, malzeme üretim, seçim ve 
kullanımını sağlayabilmektir.                           

Böylece; proje konusu kapsamında gerekli fiziksel konfor şartlarını sağlayabilecek 
özelliklerde yerli malzemelerin üretim, kullanım ve yeniden kullanım aşamalarında, 
ekonomik, dayanıklı, insan ve çevre sağlığına etkileri tamamen yok edilmiş ya da 
en aza indirgenmiş olarak üretim ve kullanımını sağlamaktır.

Yerli ekonominin güçlendirilmesi, yeniden kullanım ve geri dönüşüm 
teknolojilerinin geliştirilmesi ile malzeme ya da bileşenlerin farklı amaçlarla 
yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması, sertifikalı malzeme üretim ve 
kullanımının arttırılarak insan ve çevre etkilerinin en aza indirgenmesi, malzeme 
üretiminde yerel arge faaliyetlerinin geliştirilmesi, dayanıklı ekonomik malzeme 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesidir.

Proje alanında kullanılacak olan her türlü malzeme mutlaka CE sertifikasına 
sahip olmalıdır. Eğer yerel üretimden dolayı yapı malzemesi CE sertifikası almaya 
uygun değilse mutlaka G sertifikası olmalıdır. 

Proje alanı belirtilen ön koşulu sağlayabiliyor ise her başlık kendi içinde 
değerlendirilerek puan alabilir. Ana başlıklar altında da belirtilen ön koşulları 
sağlamadan ilgili başlıkta değerlendirme yapılamaz. 

• Yerel malzeme üretiminin teşvik edilmesi- kullanımının yaygınlaştırılması,
• Malzeme üretiminde doğal kaynak kullanımının azaltılması,
• Yeni malzeme kullanımının azaltılması, geri dönüşüm, yeniden kullanım    

teknolojilerinin geliştirilmesi,
• Çevresel etki değeri düşük malzeme üretim ve kullanımının 

yaygınlaştırılması,
• Servis ömrü uzun, dayanıklı malzeme üretiminin teşvik edilmesi.

Proje alanı özelliklerine uygun olarak malzeme seçimi yapılması gerektiğinden, 
değerlendirmede doğrudan malzeme türü belirlemek ve bunun üzerinden 
puanlama yapmak her yönü ile doğru bir sonuç vermeyecektir. Bu açıdan 
aşağıda belirtilen dört (4) ana başlıkta değerlendirme yapılmaktadır. Malzeme 
kullanımı başlığında proje alanının değerlendirilebilmesi için ön koşulu sağlaması 
gerekmektedir.

4. MALZEME KULLANIMI
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1.

2.

Yerel Malzeme Kullanımı

Sertifikalı Malzeme Kullanımı

Proje alanına yakın ya da uzak sınırlar içinde üretilen yerel malzeme kullanımının teşvik edilmesi, yerel ekonominin 
canlandırılması, nakliye ile oluşabilecek olan tüketim ve çevre etkilerinin azaltılmasıdır.

Yapı malzemesi sektöründe üretici-tasarımcı-kullanıcı bilincinin arttırılarak, her türlü çevre etkileri azaltılmış 
malzeme üretim-seçim ve kullanımının sağlanmasıdır. 

Malzeme üretim teknolojisinin; malzemenin üretim, kullanım ve yeniden kullanım aşamalarında insan ve çevre 
sağlığına karşı herhangi bir etkiye sahip olmayacak ya da bu etkilerin azaltılabileceği şekilde planlanması, üretilmesi 
ve bu malzemelerin tercih edilmesinin sağlanmasıdır. Bu sürecin denetimli ve yasal olarak kontrol edilebilmesi, 
akredite edilmiş olan kurumlardan uluslararası ürün sertifikasına sahip olan malzeme kullanılmasının sağlanmasıdır.

Proje alanı içinde kullanılacak olan malzemelerde;
• Bölge içindeki yerel üreticiden malzeme temin edilmesi,
• Ülke içindeki yerel üreticiden malzeme temin edilmesi,

önemlidir. 
Yerli malzeme üretim çeşitliliğinin ve kullanımının arttırılması, proje alanının yer aldığı ilçe sınırları içinde yerli 
üreticiden temin edilmesinin teşvik edilmesi, bölge ekonomisinin canlandırılması, nakliye ile oluşabilecek yakıt 
tüketimi ve olumsuz çevre etkilerinin azaltılması için düzenlemeler yapılmasıdır.
Özel ya da kamusal alanda kullanılan/kullanılacak olan malzeme, yapı elemanları ve ürünlerin yerel çevrede üretilen, 
yetiştirilen ya da işlenen malzemeden seçilmesi yerel malzeme kullanımının arttırılması açısından oldukça önemlidir. 
Ancak, proje alanının konumu ve malzeme üreticilerinin dağılımına bağlı olarak yapı malzemeleri yakın çevre ya da 
uzak çevreden temin edilebilir. Malzeme temininde mesafe olarak herhangi bir alan sınırlaması yapılmamıştır. Yerli 
üretim olması ve yerli üretimin desteklenmesi önemlidir.

Kullanılan/kullanılacak olan malzemelerin mümkün olduğu kadar proje alanının yer aldığı il/ilçeden elde edilmesi 
bölge ekonomisi, taşıma maliyetleri ve çevre etkileri açısından oldukça önemlidir. Bulunduğu ilçe ya da il sınırları 
içinde temin edilemeyen malzemeler ülke içinde yer alan başka bir yerel üreticiden de temin edilebilir. Yine yerel 
ekonomi açısından ve kısmen çevre etkileri bakımından bu seçim de önemlidir. Yerli üreticilerin belli standartlara 
göre üretim yapıyor olması ve bunun belgelenmesi önemlidir. 
Proje alanında kullanılan malzemelerin ön şartta da belirtildiği gibi en az %20’sinin yerli olması gerekmektedir. Bu 
oran proje alanının özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Buna göre puanlama;

• Proje alanında kullanılan malzemelerin %51 ve üstünde bir oranda bölge içinden temin edilmiş olması,
• Proje alanında kullanılan malzemelerin %20-50 aralığında bölge içinden temin edilmiş olması,
• Proje alanında kullanılan malzemelerin %51 ve üstünde bir oranda ülke içinden temin edilmiş olması ,
• Proje alanında kullanılan malzemelerin %20-50 aralığında ülke içinden temin edilmiş olması şeklindedir.

Proje alanında kullanılan tüm malzemelerin en az %20’sinin il/ilçe ya da ülke sınırları içinden temin edilmiş yerli 
üretim olması gerekmektedir.

En az bir malzeme grubunun aşağıda belirtilen sertifikalardan birine sahip olması gerekmektedir.

Amaç

Amaç

Kapsam

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Ön Koşul
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3. Ekonomik Malzeme Kullanımı

Proje alanında yeni malzeme kullanımını azaltabilmek amacıyla mevcut malzeme, bileşen, yapı elemanı ya da  inşaat - 
hafriyat atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm olanaklarını geliştirmek, yeni malzeme üretiminde kaynak olarak 
kullanılabilmesini sağlamaktır. 

Projenin özelliklerine bağlı olarak kazı ve hafriyat aşamalarında oluşabilecek atıkların proje alanında malzeme 
olarak yeniden kullanılmasının teşvik edilmesi.  Hafriyat atıklarının aynı proje alanında ya da farklı bir proje alanında 
kaynak olarak kullanımına yönelik bir yönetim planının olması. Çeşitli şekillerde; dolgu olarak, temel altı seviyesinde 
değerlendirilmesi, peyzaj amaçlı verimli toprak kazanılması. Hafriyat atıkları eldesinde proje alanında verimli toprak 
tabakasının korunması aynı ya da farklı proje alanında peyzaj amaçlı korunumu şarttır.
Mevcut işlevini kaybetmiş yıkım aşamasındaki bina ya da yeni inşa edilen sahada geri kazanım sisteminin kurulması, 
malzeme, bileşen ya da elemanların yeniden kullanılabilecek şekilde ayrımının yapılması. Yeniden kullanılabilecek 
malzeme, bileşen ya da elemanların aynı inşaatta ya da yakın çevrede yer alan başka bir inşaatta kaynak olarak 
kullanılabilmesini sağlayacak bir ağın kurulması.
Projenin özelliklerine uygun olarak, aynı inşaat sahasından ya da farklı kaynaklardan elde edilen mevcut yapı, yapı 
elemanı, yapı bileşeni ve çeşitli yapı malzemesi atıklarının yeniden kullanımının teşvik edilmesi, yeni malzeme 
üretiminin ve kullanımının azaltılarak, doğal kaynakların korunması ve atıkların azaltılması şeklinde düzenlemeler 
yapılması.    

Proje alanında kullanılan/kullanılacak olan malzemelerin her tür teknik bilgilerini içeren ürün sertifikası mutlaka 
olmalıdır. Bu malzemenin sertifikalı olması anlamında değildir. Ayrıca malzeme çevre etiketine (ürün yeşil sertifikası) 
ya da malzeme yaşam döngüsü analizine ya da zararlı içeriğe sahip olmadığına göre belge sahibi olabilir. Bu 
belgelerden herhangi birine sahip olmasına göre değerlendirilir. 
Yenilenebilir (orman/ahşap) kaynaklardan elde edilen malzemeler ormanların sürdürülebilirliği açısından sertifikalı 
olmalıdır. Kullanılacak her tür ahşap malzeme de bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak;

• EPD (Environmental Product Decleration-Çevresel Ürün Beyanları)-Bu kriterde puan alabilmesi için en az 
%10 oranında malzemenin Çevresel Ürün Beyanına sahip olması gerekmektedir. Ürünün Çevre Etiketine 
sahip olması da aynı şekilde değerlendirilir.

• C2C (Cradle to Cradle Product-Beşikten Beşiğe Sertifikasyonu)- Bu kriterde puan alabilmesi için en az 
%10 oranında malzemenin C2C sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

• GRI (Global Reporting Initiative - Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması)- Bu kriterde en az %10 oranında 
malzemenin GRI sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

• BIFMA (Business Institutional Furniture Manufacturers Association - İşletme Enstitüsü Mobilya Üreticiler 
Birliği Belgesi)- Bu kriterde en az %10 oranında ahşap mobilyanın BIFMA sertifikasına sahip olması 
gerekmektedir.

• PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Orman Sertifikasyonu Onaylama 
Programı sertifikası)- Bu kriterde en az %10 oranında ahşap malzemenin PEFC sertifikasına sahip olması 
gerekmektedir.

• FSC (Forest Stewardship Council:Orman Yönetim Konseyi Belgesi)- Bu kriterde en az %10 oranında ahşap 
malzemenin FSC sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Belirtilen sertifikalardan en önemlisi malzemenin EPD sertifikasına sahip olmasıdır. Bu nedenle proje alanında 
kullanılan malzemelerin malzeme türüne bağlı olarak yukarıdaki sertifikalardan birine sahip olmasına göre 
puanlandırılır. Orman ürünlerinde malzemenin PEFC ya da FSC sertifikalarından birine sahip olması yeterlidir. 

Amaç

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri
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Proje alanının özelliklerine bağlı olarak aşağıda belirtilen kullanımlardan birisi; 
• Hafriyat kazılarından elde edilen malzeme kullanımı - Bu kriterde en az %1 oranında hafriyat kazılarından 

elde edilen malzeme kullanılmış olması gerekmektedir.
• İnşaat ve yıkım atıklarından elde edilen malzeme kullanımı- Bu kriterde en az %2 oranında inşaat ve yıkım 

atıklarından elde edilen malzeme kullanılmış olması gerekmektedir.
• Kullanılmış eleman ya da bileşen kullanımı- Bu kriterde en az %2 oranında kullanılmış eleman ya da bileşen 

kullanılmış olması gerekmektedir.
• Malzeme kullanımında farklı kaynaklardan elde edilen geri dönüştürülmüş, atık ya da yenilenebilir kaynak 

kullanımı- Bu kriterde en az %1 oranında farklı kaynaklardan elde edilmiş kaynak kullanılmış olması 
gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kaynak kullanımları belgelenebiliyor ise puan alınır. Proje alanındaki kullanım miktarına göre 
değerlendirilir. Bu bölümde kullanılan malzemenin hafriyat ve inşaat atıklarından elde edilebiliyor olması önemlidir. 
Bu şekilde yerel yönetimlerin belirtilen bu atıkları toplama-ayrıştırma-nakletme gibi konuları planlama ihtiyacı da 
artacaktır. Atıkların doğru yönetilmesi ile birlikte kullanımı da artacaktır. 

Ön koşul proje alanında mutlaka hafriyat, inşaat ya da çeşitli amaçlar ile geri dönüştürülmüş, yeniden kullanılabilecek 
ya da tamamen farklı (tarımsal atık, endüstriyel atık) kaynaklardan elde edilen malzemelerden tanımlı bir grubun 
kullanılmış olması gerekmektedir. Kullanılacak bu malzeme kullanım yerine bağlı olarak gerekli fiziksel ve mekanik 
özellikleri karşıladığı da beyan edilmelidir.

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

4. Sürdürülebilir Malzeme Kullanımı

Proje alanında malzeme seçiminde ve ilgili sistem tasarımında prensip olarak servis ömrü uzun ve bakım onarım 
konusunda ekonomik malzeme seçilmesini, kullanıcının bu konuda taleplerinin artması ile malzeme üreticilerinin 
de üretim teknolojilerinin dayanıklı, ekonomik ve yeniden kullanılabilecek özelliklere sahip olacak şekilde 
değiştirilmesinin sağlanmasıdır.

Malzeme değişim sıklığını en aza indirmek ve malzeme sarfiyatının engellenebilmesi için dayanıklı, güvenli malzeme 
seçiminin ve üretiminin sağlanması. Özellikle yoğun kullanıcı etkisine daha fazla maruz kalınan bitiş malzemelerinin 
servis ömrünü uzatmaya yönelik yöntemlerin uygulanmasının teşvik edilmesi. 

Proje alanının özelliklerine bağlı olarak;
• Kamusal alanlarda dayanıklı- güvenli malzeme kullanımı (kaymaz, basınç mukavemeti yüksek) engelli-yaşlı-

çocuk kullanımına uygun - Bu kriterde en az %20 oranında dayanıklı-güvenli malzeme kullanılmış olması 
gerekmektedir.

• Kamusal alanlarda gri alanlarda su geçirgen kaplama malzemesi kullanımı (yağmur suyu geçirgen)- Bu 
kriterde en az %20 oranında su geçirgen malzeme kullanılmış olması gerekmektedir.

• Kamusal alanlarda kolay temin edilebilir-değiştirilebilir-yeniden kullanılabilir malzeme kullanımı- Bu 
kriterde en az %25 oranında kolay temin edilebilir (yerel) malzeme kullanılmış olması gerekmektedir.

• Kamusal alanlarda malzeme kullanımında görsel sürekliliğin-bütünlüğün sağlanması- Bu kriterde en az 
%50 oranında görsel bütünlüğün sağlanmış olması gerekmektedir.

Her madde kendi içinde beyan edilmesi şartı ile değerlendirilir. Bu bölümde yer alan maddeler malzemenin yüzey 
özelliklerine bağlı fiziksel şartları tanımlamaktadır; güvenlik, estetik, ekonomik, teknik. 

Ön koşul proje alanında özellikle kamusal alanlarda bitirme malzemelerinde dayanıklı ve güvenli malzeme kullanılması 
ve bunun belgelenmesi şarttır.

Amaç

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul
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Yönetmelik:
• Çevre Etiketi Yönetmeliği

Standart:

• TS EN ISO 14044 - Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – Gerekler ve kılavuz 
• TS EN ISO 14040 – Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – İlkeler ve çerçeve 
• TS EN ISO 14025 - Çevre etiketleri ve beyanları – Tip III çevre beyanları – Prensipler ve prosedürler 
• TS EN ISO 14020-Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler 

Sertifika:
• EPD (Environmental Product Decleration-Çevresel Ürün Beyanları)
• C2C (Cradle to Cradle Product-Beşikten Beşiğe Sertifikasyonu)
• GRI (Global Reporting Initiative - Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması)
• BIFMA (Business Institutional Furniture Manufacturers Association - İşletme Enstitüsü Mobilya Üreticiler 

Birliği Belgesi)
• PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Orman Sertifikasyonu Onaylama Programı 

sertifikası)
• FSC (Forest Stewardship Council:Orman Yönetim Konseyi Belgesi)

Referans Yönetmelik - Standart ve 
Sertifikalar
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Amaç:

Kapsam:

Ön Koşul:

Temel İlkeler:

Yaşanabilir çevre kalitesini geliştirmek,  toplumun uyum içerisinde yaşamasını 
sağlayabilecek düzenlemeler yapmak;  afet ve suç önleyici, toplum güvenliğinin 
sağlanabileceği ortamlar yaratmak; Bölgenin var ise tarihi ve kültürel değerinin 
artırılması için tarihi ve kültürel varlıkların kentsel gelişim kararlarında özgün 
niteliklerine göre koruma ve kullanımını sağlayabilmektir.

İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak etkin afet yönetim planını oluşturmak,  
toplumun güvenli yaşam koşullarının sağlanması için gerekli tedbir ve teşvikleri 
düzenlemek; Bölgenin güvenli bir şekilde gelişimine yönelik gerekli tedbirleri 
almak, yasalara uygunluğunu sağlamak; her türlü süreçte paydaş katılımını 
teşvik etmektir.  

Proje alanında her türlü afet için gerekli fiziksel koşulları sağlanmış olan toplanma 
alanının olması gerekmektedir. 

Proje alanı belirtilen ön koşulu sağlayabiliyor ise her başlık kendi içinde 
değerlendirilerek puan alabilir. Ana başlıklar altında da belirtilen ön koşulları 
sağlamadan ilgili başlıkta değerlendirme yapılamaz. 

• Afet yönetim planının oluşturulması, 
• Toplum güvenliğinin sağlanması,
• Bölgenin kültürel ve miras kimliğinin geliştirilerek değerinin arttırılması,
• Paydaş katılımının sağlanması.

5. TOPLUM
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1. Güvenlik

Proje alanının özelliklerine bağlı olarak oluşabilecek afetlere karşı önlemlerin alınması; bireylerin can güvenliği ve 
yaşam kalitesini artırmak için güvenli yaşam koşullarının sağlanmasıdır.

Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında afetin etkilerini en aza indirmek ve önlemek için plan ve programların 
geliştirilmesi, yönetim stratejisinin oluşturulması; Suç ve kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınması, toplum 
güvenliğini artıracak şekilde yönetim stratejilerinin oluşturulmasıdır.
Proje alanı özelliklerine bağlı olarak;

• Afet yönetimi,
• Toplum güvenliği, başlıklarında değerlendirme yapılır. 

Afet yönetimi; Temel afet önleme performansının değerlendirilmesi; afet haritasının (doğal afetler, yangın vb. karşı 
dayanıklılık) oluşturulması ve çeşitli altyapılar ile afetin kullanıcı can güvenliğini etkilemeyecek şekilde önlenmesidir. 
Afet söz konusu olduğunda toplanma alanlarında gerekli altyapının temin edilmesi gerekmektedir;

• İletişim altyapısı; ekipman ve borularda ölçümlerin yapılması, dışarıdan güvenli bir alan ile bağlantının 
sağlanması,

• Su temini/arıtma altyapısı; depreme dayanıklı sistemlerin standartlara uygunluğunun sağlanması,
• Bloklar arasında içilebilir suyun muhafazası veya temiz su paylaşımı için ortak tesislerin oluşturulması,
• Enerji tedarik altyapısı; depreme dayanıklı standartlara uygunluğun sağlanması; Gaz, elektrik ve ısıtma için 

alan dışı ile bağlantı sağlanması; Kendi kendini uzun süre (72 saat) idare edebilen güç temini sağlanması 
şeklindedir.

Toplum güvenliği; Kent içinde güvenli yaşam koşullarının sağlanması, her türlü faaliyetin güvenli bir şekilde 
yapılabilirliğinin sağlanmasıdır. 
Toplumun güvenliği için proje alanı kent ile bütünlük oluşturacak şekilde; kamusal alanlarda, sokaklarda, kullanıcı 
hareketine uygun olarak toplu taşıma araçlarına ulaşım ve istasyonlarında gerekli aydınlatmanın gece/gündüz 
sağlanması; Güvenlik kameraları, güvenlik devriye sistemleri gibi güvenlik önlemlerinin sağlanması/artırılması; 
bireylere güvenlik konusunda eğitimler verilmesi; tehlikeye karşı ne yapılacağını içeren el broşürlerinin dağıtılması, 
önemli noktalara uyarılar konulması; caydırıcı önlemler alınmasıdır.  

Proje alanı özelliklerine ve kullanıcı sayısına bağlı olarak;
• Afet durumunda her türlü fiziksel koşulları standartlara göre sağlanmış olan toplanma alanının olması ve 

bunun beyan edilmesi,
• Proje alanı için öngörülen kişi sayısına bağlı olarak en az 72 saat süre ile temel ihtiyaçların karşılanabileceği 

standartlara uygun olarak hazırlanması gereken planların beyan edilmesi (iletişim-su-elektrik-temel bakım),
• Güvenlik planlarının beyan edilmesi; ulaşım ve dolaşım alanlarında yeterli aydınlatmanın (sensörlü) 

sağlanması, Yeterli güvenlik kameralarının bulunması,
• Güvenlik denetimini sağlayabilen nitelikte planlamanın yapılmış olması, bunun beyan edilmesi,
• Bilgi istasyonları oluşturularak bilgilendirme yapılması, kentsel alanda uygun noktalara yerleştirilmesi,
• Proje alanında yangın önlem ve güvenlik planının olması ve beyan edilmesi.

Proje alanı özelliklerine bağlı olarak afet planı ve temel güvenlik önlemlerini içeren güvenlik planı mutlaka olmalıdır.  

Amaç

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul
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2.

3.

Toplumsal Katılım

Kültür ve Miras Kimliğinin Geliştirilmesi

Kentin gelişim sürecinin her aşamasında tüm paydaşların katılımının sağlanması, sürdürülebilir yaşam için 
farkındalığın arttırılmasıdır.     

Tarihsel ve kültürel mirasın geliştirilmesi-korunması, kullanıcıların yer ve kimlik duygusunun arttırılmasıdır.

Paydaş katılımını artırıcı yöntemlerin teşvik edilmesi ve etkin bir  katılım stratejisi geliştirilerek sürdürülebilir çevre 
oluşumuna katkı sağlanmasıdır.  

Tarihsel ve kültürel varlıkların kullanımı ve geliştirilmesi için uygun stratejilerin ve projelerin teşvik edilmesidir.

Kentsel gelişimin planlanması ve tasarımı hakkında bilgilendirmek için her planlama sürecinin başında kapsamlı,  
projeye özel bir paydaş katılım stratejisi geliştiren ve uygulayan projelerin teşvik ve kabul edilmesi; Çevresel 
sürdürülebilirlik ile ilgili toplumsal farkındalığın arttırılması,  toplum bilinci oluşturularak sürdürülebilir yaşam 
tarzının teşvik edilmesi kapsamında değerlendirilecektir.
Bu bağlamda proje alanının özelliklerine ve gelişim stratejisine bağlı olarak paydaş katılımını teşvik eden ve bu 
katılımın sonuçlarını sürdürülebilir gelişmeye adapte edebilecek paydaş katılım stratejisinin olmasına bağlı olarak 
paydaş memnuniyet anketleri ve bilgilendirme toplantıları ile değerlendirilir.

Alanın kültürel mirası ve tarihinin korunması,  yaşama katılmasını sağlayan ve böylece bireylerin yer ve kimlik 
duygularının gelişimini destekleyen projelerin teşvik ve kabul edilmesi, kültürel etkinliklerin yapılması, toplumun 
katılımıyla pazara kendi ürünleriyle katılımın sağlanması kapsamında değerlendirilecektir.

Proje alanında paydaş katılımını öngören planlamaya sahip olması gerekmektedir. 

Proje alanının özelliklerine bağlı olarak eğer bölge içinde mevcut tarihi ve kültürel miras var ise, bu alanların bölgenin 
gelişim-büyüme planlaması içinde nasıl yer alacağına ilişkin planının olması gerekmektedir.

Amaç

Amaç

Kapsam

Kapsam

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Ön Koşul

Yönetmelik:
• Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
• Afet ve Acil Durumlara İlişkin Temel Mevzuat
• Taşkın mevzuatı

Standart:

• TS 9147 - Taşıma kayışları- Rulo- Yangın söndürme hortumlarında kullanılan
• TS 9223 - Hortumlar, yangın söndürmede kullanılan - Sürtünmeyle aşınma derecesinin tayini
• TS 7395 - Yangından korunma-Terimler-Tahliye ve kaçış yolları

Referans Yönetmelik - Standart ve 
Sertifikalar
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Amaç:

Kapsam:

Temel İlkeler:

Arazinin çevreye uyumlu olarak kullanılmasını ve kullanılırken çevreye olumsuz 
etkisinin minimize edilmesini sağlamak, mevcut doğal kaynakları bozmadan ve 
arazi doğal yapısını koruyarak, yapım ve kullanım aşamalarında oluşacak atıkları 
en aza indirerek çevreye zarar vermeyecek şekilde etkin yönetimi sağlamak; arazi 
kullanımını, sosyal eşitliği, konut ve fonksiyon çeşitliliğini düşünerek planlamak; 
bu planlamada ulaşım bağlantılarının alternatif enerji kullanımına ve toplu taşıma 
imkânlarına yer vermektir.

Doğal kaynakların ve arazi özelliklerinin farkındalığının sağlanması arazideki 
doğal habitatların korunması ve geliştirilmesine yönelik stratejilerin, yapım ve 
kullanım aşamasında oluşacak atıkların azaltılması, depolanması, geri dönüşümü 
ve/veya bertaraf edilmesine yönelik uygun yöntemlerin belirlenmesi; yapıların 
kendi aralarındaki ulaşım bağlantıları ile yakın çevreyle kurdukları ulaşım 
ilişkilerinin sürdürülebilir bir ulaşım planlaması ile ele alınmasıdır.

• Arazinin ekolojik değerinin ve doğal kaynakların korunması, biyolojik 
çeşitliliğin geliştirilmesi,

• Karma kullanımın prensip edinilmesi, yaya ve bisiklet yollarının birlikte 
ele alınması, yaya mekânlarının sürekliliği olacak şekilde düzenlenmesi,

• Toplu ulaşım ile entegre yaya ve bisiklet yollarının birlikte ele alınması, 
yaya mekânlarının sürekliliği olacak şekilde düzenlenmesi, 

• Otopark kapasitesinin belirlenmesinde elektrikli araç deşarj 
istasyonlarının öncelikli  olarak düzenlenmesi.

• Yapım ve kullanım aşamasında atıkların en aza indirgenmesi, atık kaynak 
kullanımının teşvik edilmesi.

• Etkin bir atık yönetim planının oluşturulması, çevre dostu atık işleme 
sisteminin teşvik edilmesi.

6. ÇEVRE
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1. Arazi Kullanımı ve Ekoloji

Projenin ekolojik yapı ve doğal kaynaklara olumsuz etki edecek arazilerde yer almasının önlenmesi, arazi kullanılırken 
kirliliğin önlenmesi, arazinin ekolojik değerinin korunması, biyoçeşitliliğin geliştirilmesi, peyzaj karakterinin 
korunmasıdır.            

Üzerinde hiç inşaat yapılmamış arazilerin kullanımına yönelik baskıyı azaltarak, daha önce inşaat yapılmış arazilerin 
kullanımının teşvik edilmesi; ısı adası etkisinin azaltılarak mikro-klimanın iyileştirilmesi, doğal kaynakların ve 
arazi özelliklerinin arazideki doğal habitatların korunması ve geliştirilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesi ve 
farkındalığının sağlanmasıdır.

Karma Kullanımın Prensip Edinilmesi
Amaç; Mahallede dengeli bir dağılımı olan karma kullanımların desteklenmesi, özellikle dolaşım için araba 
kullanmayan; gençler, yaşlılar, engelliler ya da düşük gelir gruplarından oluşan nüfus gruplarının dahil edildiği, sosyal 
eşitliğin, konut ve fonksiyon çeşitliliğinin sağlandığı mahallelerin oluşturulmasıdır.
Kapsam; Alışveriş, sağlık, çalışma, okul, rekreasyon ve bütün konut tiplerini içeren karma kullanım ile otomobil 
bağımlılığını azaltarak, günlük yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma aracı kullanımının teşvik edilmesi ve çeşitli arazi 
kullanımlarına erişim sağlayarak araçsız yaşamın desteklenmesidir.

Arazinin Ekolojik Değerinin Korunması ve Geliştirilmesi
Amaç; Tasarım sürecinin başlamasından önce, proje alanında, araziyi çevreleyen ve araziyle bağlantılı olan, 
çevresel temel koşulların dikkate alındığından ve değerlendirildiğinden emin olunması ve doğal sistem varlıklarının 
korunmasıdır. 
Çevreye duyarlı araziler üzerindeki etkilerden kaçınılması ya da en aza indirilmesi, kullanım için araziyi eski haline 
getirmek üzere, kirlenmiş arazilerde yapılan uygun iyileştirme önlemlerinin teşvik edilmesi, hafriyat miktarının 
minimize edilmesidir. Aynı zamanda peyzaj tasarımında yerel bitki stratejilerinin geliştirilmesi /benimsenmesi, yatay 
ve düşey yönde yeşillendirme oranın arttırılmasının prensip haline getirilmesidir. 
Kapsam; Tasarım süreci ve alan temizliğinden önce, proje sahası, proje sahasını çevreleyen olası etki alanı, alt 
bölge ve bölge ölçeğinde ele alınacak doğal sistem değerlendirmesinin yapılması. Doğal sistem değerlendirmesi, 
topoğrafya, jeoloji-jeomorfoloji, toprak ve jeoteknik özellikler, hidroloji ve yeraltı suyu, atık ve kirlenme, kıyı 
koşulları, mikro-klima (hakim rüzgâr, güneş oryantasyonu ve güneş gölgelemesi gibi), öncelikli türler, habitatlar ve 
ekosistemler (hem yerindeki hem de etkilenenler), flora ve fauna (yaban hayatı koridorları, mevsimsel kullanımlar 
dahil), arkeolojik özellikleri içermelidir. Bu önemli veya değerli doğal sistem varlıklarının yeterince korunması veya 
etkilerin hafifletilmesi veya telafi edilmesi, sahaya özgü koruma önlemlerinin ekoloji stratejisiyle uyumlu bir şekilde 
ele alınmasıdır.
Kullanılması düşünülen arazinin, bir uzman tarafından ön inceleme (masa başı ve saha keşfi) ile kirlilik potansiyelinin 
değerlendirilmesi. Ön inceleme ile kirlilik sorunlarının tespit edilmesi halinde, bu kirliliğin seviyesini ve iyileştirmesine 
yönelik çözümleri bulmak için saha araştırması ve risk değerlendirmesinin yapılması. Hafriyat miktarının en az 
düzeyde tutulması; hafriyat ile çıkan malzemenin tekrar kullanılması, toprak üst tabakasının ayrılarak inşaat 
bitiminde tekrar kullanılmak üzere muhafazasının sağlanması.

Konut alanlarında %60 oranında konut, %40 oranında ticaret alanı düşünülmesi uygun olacaktır. 
İmar planlarında Ticaret+Konut, Ticaret+Turizm+Konut, Turizm+Ticaret karma kullanım alanlarında konut kullanımına 
da yer verilmesi halinde, konut kullanım oranları belirtilerek, konut kullanımının gerektirdiği sosyal ve teknik altyapı 
alanlarının ayrılması zorunludur. İmar planlarında konutun yer aldığı karma kullanımlarda konut kullanım oranının 
belirtilmediği hallerde en fazla % 30 konut kullanabileceği varsayılır. 
Proje alanının imar planı kararları doğrultusunda karma kullanım oranları belirlenmelidir. 

Tanımlanmamıştır.

Amaç

Kapsam

1.1.

1.2.

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul
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Biyoçeşitliliğin Geliştirilmesi
Amaç; Doğal kaynakların ve arazi özelliklerinin farkındalığının sağlanması ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz 
etkilerden kaçınılması; doğal bölgesel ve yerel türlerin devamlılığı dikkate alınarak korunaklı yaşam alanlarının 
oluşturulması, gelişmenin mevcut doğal habitatları koruması ve yöredeki biyoçeşitliliği arttırmaya yönelik tedbirlerin 
teşvik edilmesidir.
Kapsam; Mevcut doğal kaynakların, hayvan ve bitki topluluklarının tespiti ile kıymetli/nadir ve tehlike altındaki 
türlerin teşhisi; türlerin yayıldığı habitat alanlarının belirlenerek, korunaklı yaşam alanlarının oluşturulması ile 
ekosistem potansiyeli yüksek olan doğal alanların muhafazası ve bu prensiple koruma planının oluşturulması. 
Habitatları, göç yollarını ve gelişmeden kaynaklanabilecek potansiyel hasarları da tanımlayan Çevresel Etki 
Değerlendirme veya Biyoçeşitlilik Etki Değerlendirmenin yürütülmesi.
Uzman ekolojist ve uygun yasal ya da yaban hayatı ile ilgili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda, uyumlu yeni yaşam 
alanlarının yaratılmasıyla veya mevcut yaşam alanlarının artırılmasıyla, mastır plan hazırlanarak ekolojik değerin ve 
biyoçeşitliliğin artırılması. Mastır plan ile, sahadaki yaban hayatı koridorlarının korunması, geliştirilmesi ve/veya 
yaratılması yoluyla ekolojik değerin artırılması ve tesis üzerinde veya bitişiğinde yerleşik ve/veya yeni yaban hayatı 
habitatlarının birbirine bağlanması, alanın yerel tür çeşitliliğini koruma ve artırma prensibi ile, türlerin hareketinin 
ekolojik koridorlarla desteklemesidir.

Yerli ve adaptif türlerin kullanılmasıyla ekolojik değer ve biyoçeşitlilik artar. Alanın iklimsel özelliklerine uyum 
sağlayan ve bölgede doğal olarak bulunan yerel bitki türlerinin dikkate alınarak, bir yeşil alan planı oluşturulması. 
Yerel tür çeşitliliğini artırma prensibiyle tür koruma planının yaptırılması ve planda istilacı yabancı türlerin 
olmamasına özen gösterilmesi.
Zemin yüzeyinde, yapı çatısı (yeşil çatı) ve düşey duvarlarında yeşillendirme (bitki ve su ögeleri) oranının 
arttırılmasına yönelik uygulamaların teşvik edilmesi ile peyzaj mimarı tarafından yerel kentsel rehberler dikkate 
alınarak hazırlanan, bitki türlerinin ve tüm dikim detaylarının yer aldığı projenin hazırlanması ve uygulanması; yol 
ağaçlandırmaları, gölgelik alanların olmasına özen gösterilmesi, kullanılan bitkisel ögelerin mümkün olabildiği kadar 
yerel olması.

• Doğal sistem varlıklarının korunmasına dair önlem planının olması,
• Kullanılması düşünülen arazinin, bir uzman tarafından ön inceleme ile değerlendirilmesi; kirlilik potansiyel 

raporuna sahip olması,
• Kirlenmiş arazilerin iyileştirilerek yeniden kullanılması ve kullanılmış olduğunun beyan edilmesi,
• Peyzaj projesi bitkilendirme planında en az %30 oranında yerel bitki kullanımı şarttır. Buna göre;

• Peyzaj projesi bitkilendirme planında yerel bitki kullanım oranının %30-50 olması,
• Peyzaj projesi bitkilendirme planında yerel bitki kullanım oranının %51’den fazla olması.

• Peyzaj projesinde yatay ve düşey bitkilendirilen alanların artırılması önemlidir. Buna göre; 
• Peyzaj projesinde bitkilendirilen yatay ve düşey alanların tüm alana oranının en az %50 olması,
• Peyzaj projesinde bitkilendirilen yatay ve düşey alanların tüm alana oranının %50’den fazla olması,

Unsurlarına bağlı olarak puanlama yapılır. Değerlendirme içi aşağıdaki belgeler istenir:
• Onaylı ÇED Raporu
• Kirlilik analiz raporu
• Onaylı Peyzaj Projesi

Tanımlanmamıştır.

Tanımlanmamıştır.

1.3.

1.2.

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Ön Koşul
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Değerlendirmede iki temel unsur dikkate alınmaktadır:
• Biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması.
• Biyoçeşitliliği arttırmaya yönelik tedbirlerin teşvik edilmesi.

Bu doğrultuda yapılacak değerlendirmede:
• Uzman ekolojist/peyzaj mimarı/orman mühendisi tarafından hazırlanan Mastır plan olması,
• Yeşil alan kullanım planı, 
• Habitat koruma planı,
• Çevresel Etki Değerlendirme veya Biyoçeşitlilik Etki Değerlendirme Raporu,

belgelerinin olup/olmasına göre puanlama yapılır.

Değerlendirme Ölçütleri

Isı Adası Etkisinin Azaltılması
Amaç; Yapılaşmanın artmasıyla meydana gelen ısı adası etkisinin azaltılabilmesi için, mikro-klimanın iyileştirilmesi, 
termal konfor ve hava kalitesinin artırılması; insan ve yaban hayatı habitatlarının üzerindeki etkilerin en aza 
indirilmesidir.  
Kapsam; Mikro-klimayı optimize etmek için, doğal bitki örtüsü ve bitkisel duvar kullanımı ve yeşil çatıların 
kullanımıyla yeşil miktarının artırılması; su ögesinin kullanımı; sokak kaldırımları / yaya yürüyüş yollarında gölge 
sağlayan bitkilendirme; peyzaj düzenlemelerinde solar yansıtma indeksi dikkate alınarak malzeme seçimi yapılması, 
güneş geçirgen kaplama malzemelerinin kullanımı (Çakıl ve odun parçaları, bitkilendirilmiş birimler); modelleme 
ve simulasyon yoluyla tasarım optimasyonunun sağlanması, gelişmeden önce ve sonra önemli iklim verilerinin alan 
ölçümleriyle doğrulanması. 
Dış mekân termal konforunu arttırarak, yaz aylarında kamusal alanlarda ve yürüyüş yollarında termal rahatsızlığın 
ve binalardaki soğutma yüklerinin azaltılması. Gölgeleme, havalandırma, yüksek albedo yüzeylerin seçimi, evaporatif 
soğutma vb. konuları içerecek stratejik planın yapılması. Bu planın; yürüyüş yolları, otoparklar, oyun alanları, cep 
parkları, plazalar ve diğer açık kamusal alanlarda bulunan yapılar tarafından sağlanacak gölge miktarını da içermesi.

• Proje alanında proje alanının en az %40’ının yeşil alan olarak bırakılmış olması,
• Proje alanında proje alanının %40’dan fazlasının yeşil alan olarak bırakılmış olması,
• Proje alanında bulunan bina çatılarının %21’den fazlasının yeşil çatı olarak tasarlanmış olması.
• Proje alanında sert zemin ve kaplama yüzeylerinin %21-50 oranında yansıtıcı katsayıları daha yüksek, 

güneş enerjisini soğurmaya elverişli / serin malzemeli olarak tasarlanmış olması.
• Proje alanında sert zemin ve kaplama yüzeylerinin %51 den fazlasının yansıtıcı katsayıları daha yüksek, 

güneş enerjisini soğurmaya elverişli / serin malzemeli olarak tasarlanmış olması.
şartlarına göre puanlama yapılır ve 

• Onaylı Peyzaj Projesi 
• Vaziyet, Sert zemin ve Bitkilendirme Planları, 
• Kullanılan Malzemelerin Teknik Föyü

belgeleri istenir.  

Tanımlanmamıştır.

1.4.

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul
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Arazi-Kentsel Peyzaj İlişkisinin Kurulması
Amaç; Kentsel mekânın peyzaj karakterinin korunması ve çevreye uyumlu tasarımın gerçekleşmesinin sağlanmasıdır.
Kapsam; Arazinin manzara, bakı, ve silüet özelliklerinin projeye yansıtılması, kentsel peyzaj ile arazi arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesi. Uygun bir ekoloji uzmanı ve peyzaj mimarı desteği ile, ayrıntılı peyzaj tasarımı ve ekoloji 
stratejisiyle uyumlu sahaya özgü koruma önlemlerinin, kentsel mekânın kültürel ve doğal manzarasının korunduğuna 
dair kararların alınmış olması.

Bu kriter, proje alanını kapsayan kentsel tasarım rehberi ve vaziyet planı ile değerlendirilir.

Tanımlanmamıştır.

1.5.

Ön Koşul

Değerlendirme Ölçütleri

2. Ulaşım

Arazi kullanımı ve ulaşım ilişkisi çerçevesinde ulaşım bağlantılarının alternatif ulaşım tercihleri ve toplu taşıma 
imkânları açısından değerlendirilmesidir.  

Proje alanının özelliğine göre, hem yapıların kendi aralarındaki ulaşım bağlantıları, hem de yakın çevre ile kurdukları 
ulaşım ilişkilerinin sürdürülebilir bir ulaşım planlaması ile ele alınmasıdır.

Yoğun karbon salınımına neden olan motorlu araç kullanımını azaltırken, alternatif ulaşım biçimlerine dönük yaklaşım 
çerçevesinde, bisiklet ve yürüyüş yollarının proje konusu alanda dikkate alınması ve bulunduğu kent parçasındaki 
ulaşım biçimleriyle entegrasyonunu sağlayacak proje ve uygulamaların gerçekleştirilmiş olması önem arz etmektedir.  

Amaç

Kapsam

Ön Koşul

Trafik Deseninin Geliştirilmesi
Amaç; Proje alanında öngörülen yapılaşma ile açık alanlar arasında geçişleri sağlayan yaya bağlantıları çok önem 
kazanmaktadır. Bağlantıyı sağlayan yaya yollarının sürekliliği olan, kentsel mobilyalarla donatılmış [oturma bankları, 
çöp kutuları, aydınlatma elemanları, zemin kaplamaları vb.] olması beklenmektedir. Proje alanı ile toplu ulaşım 
istasyonları arasında bağlantı sağlanarak, erişilebilirlik arttırılması temel hedeftir.
Kapsam; Proje alanı ile ulaşım bağlantılarına ilişkin trafik deseninin geliştirilmesinde;

• Yaya bağlantılarına dayalı yürünebilir mekânların oluşturulması sayesinde, karbon emisyonun azaltılması,
• Bisiklet yolu bağlantılarına dayalı erişilebilir mekânların oluşturulması sayesinde, karbon emisyonun 

azaltılması,
• Toplu taşımada yaya ve bisiklet erişimi ile entegre ulaşım bağlantılarının oluşturulması sayesinde, karbon 

emisyonun azaltılması,
hedeflenmektedir.
Evrensel tasarım ve planlama ilkeleri çerçevesinde toplumun tüm kesimlerinin kullanımına açık yaya yollarının 
oluşturulması. Arazi kullanımı ve ulaşım bağlantıları açısından yürünebilir mekânların oluşturulması ve bu yaya 
mekânlarının bisiklet yolları ile ilişkilerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje alanı ile toplu ulaşım imkânı 
arasındaki ilişkinin kurulmasına dönük olarak;  

• Toplu taşıma istasyonuna doğrudan yaya bağlantısının olup olmadığı [var/yok],
• Yakındaki toplu taşıma duraklarına olan mesafesi [en çok 250 m / 3 dk],
• En yakın toplu taşıma durağının niteliği ve sefer sıklığı [Lastik tekerlekli, demir tekerlekli, su aracı, sefer 

sayısı / saat] değerlendirilmektedir.
Konu proje alanı ile toplu taşıma istasyonları arasında doğrudan yaya bağlantılarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve 
yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

2.1.
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Araç Parklama
Amaç; Proje düzenlemesinde bitkilendirmeye dayalı plan ve tasarım yaklaşımları çerçevesinde sürdürülebilirlik 
kriterlerini gözeten, motorlu araç ve bisiklet park imkânlarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Kapsam; Konu olan alanda nüfus yoğunluğu düşünülerek, arazi kullanımı ve ulaşım bağlantıları açısından proje için 
öncelikle sürdürülebilirlik kriterlerini gözeten, gerek ve yeter sayıda açık ve kapalı otopark ve bisiklet park alanlarının 
ayrılması.

• Proje için öngörülen bisiklet parkı ve otopark kapasitesinin, proje alanının özellikli durumundan dolayı yakın 
bir çevre içinde ele alınması hedeflenmektedir. 

• Yaygın olarak kullanılan “gaz”lı araçlar için ise açık otopark alanı olarak düzenlenmesi kapsam dâhilinde 
değerlendirilmelidir.

Proje kapsamında tanımlanan ulaşım bağlantısı ve oluşturulan yol ve trafik deseninin başta UKOME yönetmeliği 
olmak üzere kentsel mekânsal ve TSE kalite standartlarına uygun nitelikte olması önem taşımaktadır. Standartlara 
uygun oluşturulan plan ve detay uygulama projeleri ve ilgili resmi kurum onayları ile belgeleme yapılmalıdır. Kriter 
başlığı altında puanlama;

• Proje tasarım ve planlama aşamasında yaya yollarını gösteren ilgili kurum onaylı Ulaşım Planı’nın; 
uygulaması gerçekleştirilmiş projelerde standartlara uygun yaya yollarının oluşturulması.

• Proje tasarım ve planlama aşamasında bisiklet yolları ve park yerlerinin gösterildiği ilgili kurum onaylı 
Ulaşım Planı’nın; uygulaması gerçekleştirilmiş projelerde standartlara uygun bisiklet yolları ve park 
yerlerinin oluşturulması.

• Toplu taşıma durakları ile bağlantı sağlandı mı? İlgili kurum onaylı Ulaşım Planı var mı?
şeklinde değerlendirilir.

Proje alanı içinde sürdürülebilirlik kriterlerini gözeten açık ve kapalı araç ve bisiklet parklama alanlarının 
oluşturulması için;

• Öncelikle proje alanı içinde gerekli ve yeterli otopark alanının oluşturulması. Proje alanı ihtiyacına yönelik 
%70 açık/kapalı otopark alanının oluşturulması.

• Gazlı araç kapasitesi göz önüne alınarak açık ve kapalı otopark alanı oluşturulması [açık otopark / kapalı 
otopark oranı 40/100]. 

• Alışveriş ve ticaret merkezi gibi halkın kullanımına açık otopark alanının yakın çevre kullanımına da açılması 
[0-3 saat ücretsiz].

• Proje alanı içinde yaya mekânları arasındaki ilişkinin kurulmasına dönük olarak yeterli sayı ve konumda 
bisiklet park alanlarının oluşturulması.

• Alternatif enerji kaynağı ile çalışan Araç Şarj Ünitelerinin yapılması.
• İlgili kurumlardan onay almış açık ve kapalı otoparkların bulunması,
• Söz konusu otoparklarda Araç Şarj Ünite noktalarının bulunmasıdır.

Proje alanı ile toplu taşıma istasyonları arasındaki doğrudan yaya bisiklet bağlantılarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi 
ve yaşam kalitesinin arttırılmış olması; doğrudan yaya bağlantılarının sağlanması, karbon emisyonun azaltılmasına 
yönelik trafik güzergahları ve yol desenlerinin tanımlanmış olması gerekmektedir.

2.2.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Proje alanı ile toplu taşıma istasyonları arasındaki doğrudan yaya bisiklet bağlantılarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi 
ve yaşam kalitesinin arttırılmış olması; doğrudan yaya bağlantılarının sağlanması, karbon emisyonun azaltılmasına 
yönelik trafik güzergahları ve yol desenlerinin tanımlanmış olması gerekmektedir.

Ön Koşul
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Yapım Aşamasındaki Atık Yönetimi
Amaç; Yapım, yıkım, temizleme, hafriyat sırasında şantiyede oluşacak atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde 
etkin yönetiminin sağlanmasıdır.
Kapsam; Şantiyede oluşacak atıkların (hafriyat, beton, tuğla, taş, moloz, alçı, asfalt, ambalaj, cam, ahşap ve mobilya, 
plastik, metal) azaltılması, depolanması, geri dönüşümü ve/veya bertaraf edilmesine yönelik uygun yöntemlerin ve 
sorumluların belirlenmesidir.

Kullanım Aşamasındaki Atık Yönetimi
Amaç; Kullanım aşamasında oluşacak atıkların toplanması, depolanması, geri dönüşümleri ve/veya yeniden 
kullanımının sağlanmasıdır.
Kapsam; Atıkların toplanması, depolanması, geri dönüşümleri ve/veya yeniden kullanımı için uygun yöntemler, 
oluşabilecek atıklar ve atıkların yönetimi konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesidir.
Kullanım aşamasında ortaya çıkacak atıkların en aza indirilmesi için atık yönetim planının oluşturulması; kullanıcıların 
atık yönetimi konularında bilgilendirilmesi, teşvik edilmesi ve yapı çevresinde oluşan atıkların yönetim planlamasının 
yapılmasıdır.

Hafriyattaki kazı ve dolguların azaltılması, atık geri dönüşümün teşvik edilmesi, yeniden kullanılan malzeme oranının 
arttırılması, farklı türden yapım ve yıkım atıklarının ayrıştırılması, toplanması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi, 
çevre dostu atık işleme sisteminin teşvik edilmesi kapsamında değerlendirilecektir.

Kullanım aşamasında farklı türden atıkların (su, katı, organik, tıbbi, evsel vb.)  toplanması, ayrıştırılması, geri 
dönüşümü ve bertaraf edilmesi kapsamında değerlendirilecektir. 

Yapım aşamasında şantiye atık planının olması gerekmektedir.

Tanımlanmamıştır.

3.1.

3.2.

Değerlendirme Ölçütleri

Ön Koşul

Ön Koşul

Değerlendirme Ölçütleri

3. Atık Yönetimi

Yapım ve kullanım aşamalarında oluşacak atıkların en aza indirilmesi ve çevreye zarar vermeyecek şekilde etkin bir 
yönetim sağlanabilmesidir.

Yapım ve kullanım aşamasında oluşacak atıkların azaltılması, depolanması, geri dönüşümü ve/veya bertaraf 
edilmesine yönelik uygun yöntemlerin ve sorumluların belirlenmesi ile yüklenici, işveren, bina kullanıcıları gibi tüm 
aktörlerin çevresel duyarlılık bilincinin arttırılması hedeflenmektedir. Çevresel farkındalığın artması, tüm aktörlerin 
atıkların etkin kullanımı konularına dikkatlerini çekecek ve bu konuda çözümler üreten ürünlere yönelmelerini 
sağlayabilecektir. Ayrıca, kullanıcıların ve yatırımcıların bu kapsamda üretilecek yeşil bina kullanım ve yapımına 
teşvik edilmeleri gerek ekonomik açıdan gerekse doğal kaynakların tüketimi açısından büyük bir katma değer 
sağlayabilecektir.

Amaç

Kapsam
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Arazi Kullanımı ve Ekoloji Bağlamında
• Kentsel Mekânsal Standartlar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

2017,
• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği,
• Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 
• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,

Ulaşım Bağlamında
• Kentsel Mekânsal Standartlar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

2017,
• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 03.07.2017,
• ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi,
• TS 12174 Şehir içi yollar - Yaya yolu ve yaya bölgeleri tasarım kuralları,
• TS 10839 Şehir içi yollar - Kavşaklarda bisiklet yolu geçişleri tasarım kuralları,
• TS 9826 Şehir içi yollar - Bisiklet yolları,
• TS 11782 Şehir içi yollar- Bisiklet park tesisleri tasarım kuralları,
• UKOME Yönetmeliği,
• Otopark Yönetmeliği.

Arazi Yönetimi Bağlamında
• Atık Yönetimi Yönetmeliği,
• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
• Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
• Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
• Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği.

Referans Yönetmelik - Standart ve 
Sertifikalar
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7. SONUÇ

Türkiye’de mimari yapı ölçeğinin üstünde kentsel mekan ölçeğinde ekolojik tasarıma yönelik istenilen 
nitelikte yeterli sayıda örneğe rastlanmamıştır. Sınırlı sayıdaki örnekler ise ölçek, işlev ve etki 
alanları düşünüldüğünde mevcut herhangi bir mahalle sertifikası içeriğine uygun ölçütleri tam olarak 
sağlayamamaktadır. Söz konusu sebeple ele alınan projelerin kendi şartları içindeki tasarım ölçütleri 
üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Diğer taraftan ele alınan örnek projeler eşdeğer özelliklere 
sahip değildir. Bununla birlikte çeşitlilik üzerinden elde edilecek olan verilerin geliştirilecek mahalle 
sertifikasına zenginlik katacağı düşünülmüştür. 

Çalışma kapsamında mevcut yaşamı yerel özellikleri ile koruma ve daha yaşanabilir çevre oluşturabilme 
niteliği ile Seferihisar /Sığacık; henüz bir yerleşim özelliği taşımayan ancak yakın gelecekte kentin 
büyüme aksları içinde yer alan ve gelişme alanı niteliğinde olan Gaziantep Eko-kent; son olarak kahverengi 
alan olarak kullanılmayan atıl bir dokunun rehabilitasyonu ile kente gayrimenkul yatırım niteliğinde 
kazandırılan İzmir 35. Sokak ele alınmıştır. 

Yavaş şehir kriterleri çerçevesinde değerlendirilen Seferihisar/Sığacık modeli kentin özgün kimliğini 
korumayı hedef olarak belirleyen önemli bir örnektir. Bu kapsamda; yerel dinamiklerin öne çıkarılması, 
yerel üretimin ve yerel kalkınmanın geliştirilmesi ve dolayısıyla da yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
amaçlanmıştır. Yavaş şehir kapsamında başarılı bir örnek olan Seferihisar/Sığacık kenti, SEEB-TR 
Mahalle kriterleri olan enerji, su, toplum, ve çevre ile uyumlu bir tutum sergilediği, ancak malzeme 
kriterine yönelik bir açılım olmadığı görülmektedir.  

İzmir 35. Sokak projesi BREEAM sertifikası kriterleri çerçevesinde geliştirilmiş bir projedir.  Projede 
BREEAM’in yedi ana kriteri dikkate alınmıştır. SEEB-TR Mahalle açısından bakıldığında ise aynı 
başlık altında olmasa da beş ana kriterde belirtilen hususlara genel anlamda ilişkilendirilebilineceği 
görülmektedir.

Gaziantep Eko-Kent projesi gelişim alanlarına örnek bir model sunmaktadır. Oluşturulan Gaziantep Eko-
Kent Tasarım Rehberi incelendiğinde üç proje arasında SEEB-TR Mahalle ile en uyumlu olan çalışma 
olduğu, aynı ölçüde olmamakla birlikte beş ana kritere referans olabilecek şekilde olduğu anlaşılmaktadır. 

Kendi çıkış noktalarından bakıldığında ele alınan üç örnek çalışmanın başarılı oldukları, Gaziantep Eko-kent 
projesinin henüz hayata geçirilmediği, geliştirilen Türkiye’ye özgü SEEB-TR Mahalle sertifika sisteminin 
kentsel mekanların geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve çevresel duyarlılık açısından önemli bir 
ölçüt olabileceği düşünülmektedir.
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Fotoğraf: Sığacık’ta pazaryeri. [1].
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Ekolojik Tasarım ve Planlama 
Yaklaşımı Açısından
Türkiye’den 3 Örnek

İnci Olgun, Çiğdem Tekin, Özge Boso Hanyalı
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1. GİRİŞ

Türkiye’de yakın zamanda gelişimine tanık olduğumuz; eko-kent, ekolojik kentsel tasarım ve planlama 
projeleri sınırlı sayıda kalmakta; örnekleri hızlı bir şekilde çoğaltılamamakta; aynı sebeple de yeşil 
sertifikasyon sistemine dahil örnekler bulunamamaktadır. Her ne kadar tekil bina veya bina kompleksi 
olarak yeşil bina sertifikası almış projelerde yıllara göre artan bir sayı gözlemlensede yeşil mahalle veya 
yerleşim sertifikası edinen örneğe rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, ekolojik kent modeli ve mahalle 
ölçeğinde farklı içerikte ele alışlarla geliştirilen bir kaç örneği bu kapsamda değerlendirmek mümkün 
olabilmiştir.

Ülkemize özgü Sürdürülebilir Mahalle Değerlendirme Sistemi oluşum sürecinde Türkiye’de mevcut 
benzer nitelikteki örneklerin incelenmesi ve karşılaştırmalı olarak geliştirmekte olduğumuz sertifika 
sistemi ile birlikte değerlendirilmesi bilgi geri beslemesi sağlaması açısından oldukça önemlidir. Söz 
konusu sebeple, coğrafi konum ve ölçeğe bağlı ele alış bakımından farklı üç proje ile ilgili olarak detaylı 
bilgi edinmek amacıyla teknik incelemeler ve proje müellifleri dahil süreci yöneten ilgili yerel kurumlar ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Alan çalışmaları yine bu üç projeyi yönlendiren tanımlı sürdürülebilirlik 
kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Seçilen örneklerden ilki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kilis Yolu Eko-Kent 
Gaziantep Eko-Kent Projesi’dir. Bu proje ekolojik dengenin korunması, doğal kaynakların ve doğal 
dengenin toprak, su ve havanın sürdürülebilir şekilde yasatılması, flora ve fauna varlığının korunması, 
organik tarımın geliştirilmesi, enerji etkinliği ve verimliliğinin sağlanması, yeşil alan sürekliliği ve çeşitli 
kültürel yapılanmalarla bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlanması açısından önemli bir 
proje olarak görülmektedir. Proje kapsamında hazırlanmış olan Ekolojik Kent Uygulama Tasarım Rehberi 
ilgili temada yasal süreç ile birlikte ele alınan ilk uygulama aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Söz konusu 
sebeplerle Sürdürülebilir Mahalle Değerlendirme Sistemi kapsamında incelenmiştir.

İkinci olarak seçilen örnek İzmir’e bağlı olan ve 2009 yılında ‘Yavaş Şehir’ unvanını alan Seferihisar 
yerleşimidir. Özellikle çevre politikaları kapsamında gerçekleştirilen kamusal mekânlarda yenilenebilir 
enerji kaynağına dönük aydınlatmalar, arıtma tesisleri, yerel üretimin desteklenmesi, sürdürülebilir 
ulaşımın teşvik edilmesi gibi ilke kararları kentin yaşam kalitesini arttırarak yaşanabilir sağlıklı bir 
çevreyi oluşturmaktadır. 

Üçüncü olarak ele aldığımız örnek ise İzmir Karşıyaka çıkısında yer alan 35. Sokak’tır. Pek çok ödül 
almış ve mahalle ölçeğinde yeşil sertifikasyon sistemlerinin genel ilkelerinin bir çoğuna uygun tasarım 
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yaklaşımlarıyla şekillendirilmiş olan 35. Sokak, sürdürülebilir bir konsept yerleşimdir. Projenin tasarım 
ve uygulamasında sertifika ilkelerinin dikkate alınarak proje yönetiminin gerçekleştirilmiş olması örnek 
olarak seçiminde belirleyici olmuştur. 

1. Gaziantep Eko-Kent Projesi

Gaziantep 1.850.000 nüfusu ile hızlı nüfus artışı yaşayan Türkiye’nin büyük kent sıralamasında ise 6. 
sırada bulunan kentlerinden biridir. Nüfusun önemli bir yüzdesinin kent merkezinde yaşadığı Gaziantep’te 
yeni gelişme alanlarına olan ihtiyaç Eko-Kent Projesi’nin de gerekçesini oluşturmaktadır. Proje, özelikle 
kentin güneybatısındaki Gaziantep Kilis Yolu Bölgesi’nde toplu konut alanlarının baskısı, kontrolsüz ve 
düzensiz ikinci konut uygulamaları, bölgenin yapısında neden olduğu bozulmalara çözüm üretirken, alanın 
kırsal karakterini koruyan ve güçlendiren bir plan gelişimini ortaya koymaya çalışmaktadır [2].

“Ekolojik dengenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, toprak, su ve havayı yaşatmak, 
flora ve fauna varlığını korumak, organik tarımı geliştirmek, enerji etkinliği ve verimliliği, yeşil alan 
sürekliliği ve çeşitli kültürel yapılanmalarla bölgenin cazibe merkezi haline gelerek davet ediciliğinin 
artması” ilke kararları üzerine şekillenen ve Kilis Devlet Karayolu üzerinde, tarımsal niteliğe sahip 2300 
ha’lık alanda planlanan proje, eko-kent iddiası ile ilklerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Gaziantep Eko-Kent Yerleşim Modeli için gerçekleştirilen çalışmanın gerekçesi, içeriği ve proje ilkelerine 
dair şu tanımlamalar getirilmektedir [2]: 

• Kentin güneybatı koridorunda kontrolsüz gelişme eğiliminde olan ikinci konut uygulamalarını 
kontrol altına almak; bölgedeki tarım topraklarının niteliğini kaybetmeden ekolojik yaklaşımı 
hedefleyen planlı kentsel mekânlar yaratmak ve uygulama olanağı kalmayan planlı kent dokusunu 
revize etmek amacıyla sürdürülebilir bir kentsel alan yaratmanın yollarının belirleneceği, nitelikli 
konut alanları, ticaret alanları, merkezi iş alanları, turizm alanları, geniş yeşil alanlar ve düzenli 
dağılımlı teknik ve sosyal altyapı (eğitim, kültür, sağlık, rekreasyon vb.) alanlarından oluşan 
kaliteli yaşam alanlarına sahip bir planlama çalışması yapılmıştır.

• Planlama Çalışmaları, ekolojik bir yerleşme modeli üzerinde konsept oluşturması, oluşturulan 
konseptin uygulanmasına dönük örgütlenme şemasının belirlenmesi ve imar planlarının genel 
ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Ekoloji Odaklı Vizyon Planı çalışması ile başlamıştır. Hazırlanan 
Gaziantep Kilis Yolu ve Çevresi Vizyon Planı yaklaşımı ile ekolojik dengenin korunması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanımı, toprak, su ve havayı yaşatmak, flora ve fauna varlığını 
korumak, organik tarımı geliştirmek, enerji etkinliği ve verimliliği, yeşil alan sürekliliği ve çeşitli 
kültürel yapılanmalarla bölgenin cazibe merkezi haline gelerek davet ediciliğinin artmasını 
hedeflenmiş ve vizyon bileşenleri belirlenmiştir.

• Vizyon planı doğrultusunda nazım ve uygulama imar planları hazırlanmış ve bölge içerisinde 
uygulamayı hızlandırmak amacıyla 3 adet Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı (Halep 
Bulvarı KDGPA, Kilis Yolu KDGPA ve Ortatepe KDGPA) belirlenmiştir. 

• Yerleşim genelinde manzara veren ve topoğrafyayla uyumlu bir planlama modeli ile alanın vadi 
özelliği korunmuş, Tarım İl Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda vadi tabanındaki yeşil doku 
üzerinde bağ-bahçe nizamında yapılaşma, tepelik alanlarda ise zemin yapısına uygun düşük, 
orta ve yüksek yoğunlukta konut alanları planlanmıştır. Alanda sürekliliği olan yeşil alanlar 
kurgulanarak havalandırma koridorları oluşturulmuştur. Vizyon planı ile belirlenen vizyon 
bileşenleri, planlama çalışmaları ile alanda konumlandırılmıştır.
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• Ekokent alanındaki yapılaşmanın da ekolojik, çevreye duyarlı, minimum enerjiye ihtiyaç duyan, 
iyi yalıtımlı, atıkların yönetildiği, doğal ve aktif sistemlerle ısınma ve aydınlatma için gerekli 
enerjileri sağlayabilen ve yapılacağı arazi üzerindeki yeşil dokuyu koruyan ve/veya geliştiren 
bir şekilde gerçekleşmesi için bir teşvik mekanizması oluşturulmuştur. Bu kriterlere uyulduğu 
ölçüde %30 daha büyük yapılar yapılabilecektir. Bu kriterler Yapılaşmaya Yönelik Ekolojik 
Kentsel Tasarım Rehberi’nde, Ekolojik Yapı Teşvik Sistemi başlığı altında belirtilmiştir. Tasarım 
Rehberi’nde ayrıca kentsel alanlarda ekolojik sistemlerle ilgili açıklamalar, dünya örnekleri, vizyon 
projelerinin tasarım kriterleri gibi alandaki yapılaşmaya yön verecek bilgiler tanımlanmaktadır 
[3].

2. Seferihisar Yavaş Kent

2.1. Yavaş Şehir Tanımı ve Kriterleri

Citta Slow: Cittaslow, küreselleşmenin sıradanlaştırmasına karşı alternatif bir sürdürülebilir yerel 
kalkınma modelidir.  Yavaş Şehir hareketi, Yavaş Yemek, Yavaş Mimari, Yavaş Para gibi akımların 
beslendiği «Yavaş Hareketinden ortaya çıkmıştır. 

Yavaş Şehir hareketi sürdürülebilir şehir gelişimine alternatif olarak ortaya çıkmıştır [4]. Yavaş Şehir 
olarak kabul edilen bölgeler turizm potansiyeline katkıda bulunarak yerel sürdürülebilirlik için fırsat 
vermekte ve ayrıca 3 E (Ekonomi (Economic prosperity), Çevre (Environmental protection) ve Eşitlik 
(Equity)) arasındaki dayanışma ile şehir gelişimini desteklemektedir [5].

Cittaslow 28 ülkede 180 üyeye ulaşmış uluslararası bir belediyeler birliğidir [6].

Cittaslow hareketinin felsefesine sahip olunması gereken temel binalar ve şehirlerin franchise şirketlerinin 
etkin olduğu tek düzeleşmesini ve Amerikanlaşmasını önlemektir. Dış etkenlere karşı yerel dinamikleri 
harekete geçirme ön yapılandır. Yani klon şehirler (klon kasabaları) yerine yerel (ev kasabaları) şehirlerin 
devamlarının sağlandığı çalışmak. Yöresel, kültürel ve kültürel farkındalıklar ve şehirler ve değerler 
arasındaki ilişki, daha fazla ömür ve daha uzun ömürlüdür [7].

Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeşitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi 
için insanın ekosistem üzerinde ki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımlandığında 
çevrenin ön plana çıkarıldığı bir yaklaşımdan söz edilmektedir (Keskin, 2012: 94). Yavaş Şehir kriterleri 
incelediğinde 7 farklı başlıkta kriterlerin yer aldığı görülmektedir. Bu ana kriterler ve içerdikleri alt 
kriterler aşağıda listelenmiştir [8].

Zorunlu kriterler o şartların oluşturmasıyla ilgili şartlar ve şartların birliği (bir) ile belirtilirler. Perspektif 
kriterleri, iki asteriks ile ilişkili (**) ve aday kent tarafından geleceğe yönelik daha kesin ve imtiyazlı 
tabanlar benimsemiştir. Perspektif kriterler, gerçekleşmemeleri durumunda, yer aldıkları kriter 
başlıklarında % 15 oranında puan sağlar [9].

2.2. Yavaş Şehir (Cittaslow) Kriterleri

• Çevre Politikaları 
• Altyapı Politikaları 
• Kentsel Kalite için Teknolojiler ve Tesisler  
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• Yerel Üretimi Korumak
• Misafirperverlik 
• Farkındalık 

Slow Food Aktivitelerine ve Projelerine Destek Çevre Politikaları:

• Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi
• Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi 
• Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması
• Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması 
• Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi
• Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması 
• Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu
• Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
• Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması
• Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması 
• Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi
• Biyoçeşitliliğin korunması.

Altyapı Politikaları:

• Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları
• Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması 
• Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri
• Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması 
• Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması 
• Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler 
• Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik
• Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı 
• Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı 

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları:

• Kentin direnci için planlama 
• Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının değerlerinin 

arttırılması için programlar
• Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi ve/veya 

oluşturulması
• Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması 
• Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması 
• Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden faydalanılması 
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• Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması 
• Kentin internet ağına sahip olması 
• Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması 
• Tele çalışmanın geliştirilmesi 
• Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki 
• Sosyal altyapıyı desteklemek
• Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki 
• Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi
• Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması 
• Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel alışveriş merkezlerinin 

yaratılması 
• Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı 

Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar:

• Arkeolojinin geliştirilmesi 
• El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması 
• Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması 
• Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin değerini arttırmak
• Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb.) yerel, mümkünse organik ürünlerin 

kullanılması 
• Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve mümkünse organik yerel 

ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi 
• Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması 
• Otel kapasitelerin arttırılması 
• Tarımda GDO kullanımının yasaklanması
• Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki imar planları için yeni fikirlerin 

varlığı

Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim için Politikalar: 

• İyi karşılama 
• Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak 
• Yavaş güzergahların mevcut olması 
• Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak aktif tekniklerin 

benimsenmesi
• Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim görmesi 
• Sağlık eğitimleri
• Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek
• Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı
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• Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi 
• Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı 

Sosyal Uyum:

• Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar
• Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması 
• Engelli kişilerin entegrasyonu
• Çocuk bakımının desteklenmesi
• Genç neslin istihdam durumu
• Yoksulluk
• Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti
• Farklı kültürlerin entegrasyonu
• Politikaya katılım
• Belediyenin kamu konut yatırımı
• Gençlik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alanların ve bir gençlik merkezinin mevcudiyeti yönetimin 

entegrasyon konusunda başarısız olduğu anlamına geliyor ve aday kentin bu kriterden düşük 
puan almasına neden oluyor.

Ortaklıklar:

• Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek
• Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek
• Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve Slowfood 

felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği yapmak

2.3. Yavaş Şehir Seferihisar

28 Kasım 2009 yılında yavaş şehir olgusuna ilk önce İzmir-Seferihisar ilçesi sahip olmuştur.

Özellikle çevre politikaları kapsamında gerçekleştirilen kamusal mekânlarda yenilenebilir enerji 
kaynağına dönük aydınlatmalar; arıtma tesisleri; yerel üretimin desteklenmesi; sürdürülebilir ulaşımın 
teşvik edilmesi gibi ilke kararları kentin yaşam kalitesini arttırarak yaşanabilir sağlıklı bir çevreyi 
oluşturmaktadır. Kırsal yapısı Seferihisar’ı diğer örneklerden farklılaştırırken, araştırma içinde 
karakterleri farklı mekânsal yapıların karşılaştırmalı ele alınışına imkân tanımaktadır.  

Türkiye’de Yavaş Şehir hareketinin önünü çeken Seferihisar’a İtalya’da Cittaslow Uluslararası 
Koordinasyon Komitesi’nin 28.11.2009 tarihindeki toplantısında Cittaslow ünvanı verilmiştir. Bugün 
itibariyle ise Türkiye’de Akkaya, Eğirdir, Gökçeada, Gerze, Göynük, Halfeti, Perşembe, Seferihisar, Şafşat, 
Taraklı, Uzundere, Vize, Yalvaç, Yenipazar olmak üzere toplam 15 nokta bu ünvanı kazanarak salyangoz 
logosunu yaşamlarının bir parçası haline getirmiştir. 

Seferihisar’a ilişkin “yavaş şehir” gelişimini daha da kuvvetli hale getirerek bağlı olduğu kriterleri 
destekleyecek bir diğer girişim ise Avrupa Birliği tarafından desteklenen Enerji Kentleri Ağı’nın 
(Energycities) üyesi olmasıdır. Bornova ve Gaziantep Belediyeleri’nin de üye olduğu Ağ’a Seferihiar 
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Belediyesi’de 2011 yılında katılmıştır. Avrupa Belediyeleri tarafından 1990’da kurulan Energycities 
ağı üyeleri kentlerinde sürdürülebilir enerji politikalarını taahhüt etmekte ve ilgili alanlarda bilgi ve 
deneyimlerini paylaşmaktadırlar.  

3. İzmir - Menemen - 35. Sokak

35. sokak projesi 555 konut, 5 ayrı konut tipinden oluşmaktadır. Her konut tipi farklı özelliklere sahiptir. 
Proje 2 km’lik tek bir sokak aksında yer almaktadır. 2km’lik aks kesintisiz olarak devam etmektedir. 
Arazinin özelliklerine bağlı olarak eğim farklı şekillerde kullanılabilir mekânlar tasarlanabilecek şekilde 
değerlendirilmiştir. Arazinin eğimli yapısı farklı plan tipleri ve farklı yaşam alanları sunmaktadır. Bu da 
projeye ayrı seçenekler ile zenginlik katmaktadır. 2 km aks tamamen yaya kullanımı içindir. Araç yolu 
toprak altı kotta çözülmüştür. 1000 araçlık kapalı otopark yer almaktadır. Toprak üstünde kalan alanda 
aracın oluşturabileceği olumsuz şartlar ortadan kaldırılmıştır. 

35. sokak projesi 2011 yılında %64,57 puanıyla “very good” derecesi ile 2010 versiyonu üzerinden 
BREEAM sertifikası almaya hak kazanmıştır. BREEAM 2010 versiyonu (dokuz) ana başlıkta ele 
alınmaktadır. Bunlar; 

• Yönetim
• Sağlık ve Refah
• Enerji,
• Ulaşım
• Su,
• Malzeme,
• Atık
• Arazi Kullanımı ve Ekoloji
• Kirlilik

şeklindedir. 35. Sokak projesinde Bream Kılavuzu referans alınarak söz konusu bu kriterlerden yedi (7) 
ana başlık kullanılmıştır. Belirlenen yedi (7) ana kriter;

• Yönetim
• Sağlık ve Refah
• Enerji
• Ulaşım
• Malzeme
• Arazi Kullanımı ve Ekoloji
• Kirlilik 

şeklindedir. Belirtilen ana başlıklar BREEAM’da çeşitli alt başlıklarda değerlendirilmiştir. Ancak 35. 
Sokak projesinde alt başlıklar içinden bazıları değerlendirmeye alınmıştır.
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3.1. Yönetim Kriteri

Proje alanının hizmet kalitesinden, çevre etkileri, servis ömrü maliyeti ve güvenliğine kadar birçok konuda 
etki alanına sahiptir. 35. Sokak projesinde Yönetim ana başlığı altında sadece MAN 1 değerlendirilmiştir. 
MAN 1: Kelime anlamı; “Görevlendirme” olarak tanımlanmakta olup; Binanın kullanım amacına, binanın 
türüne bağlı olarak çeşitli hizmetlerin devreye alınmasını teşvik etmektedir. Amaç; binanın kullanım 
amacına göre maksimum kullanıcı seviyesinde de optimum koşullarda bina hizmetlerinin sürekliliğini 
sağlayabilmektir. Bir binanın kullanımına başlandıktan sonra işletme, bakım ve kontrol süreçlerinin 
düzgün işlemesi binanın performansı açısından önemlidir. 

BREEAM’de binayı işletmeye almak için gerekli olan servis sistemleri; Isıtma sistemleri, Su dağıtım 
sistemleri, Aydınlatma sistemleri, Havalandırma sistemleri, Soğutma sistemleri ve Otomatik kontroller 
olarak ele alınmıştır. Ancak, 35. Sokak projesinde Yönetim ana başlığı altında değerlendirilen alt başlıklar; 

• Isıtma sistemleri,
• Su dağıtım sistemleri
• Aydınlatma sistemleri,
• Havalandırma sistemleri,
• Soğutma sistemleri,
• Otomatik kontroller,
• Soğuk depo sistemleri 

şeklindedir. Belirtilen bu kriterlerin değerlendirilmesinde özellikle sistemlerin tasarlanması, çalışması, 
kontrol edilebilirliği ve sürekliliğin sağlanabilirliği için alt başlıklar altında da kriterler oluşturulmuş, her 
bir alt başlığın Avrupa ve Yerel standartlara göre tasarlanması amaçlanmıştır. 

3.2. Sağlık ve Refah Kriteri

Binaların türüne ve kullanıcı yoğunluğuna göre değişkenlik gösterse de temelde her binanın kullanıcılarına 
sağlıklı iç ortam koşulları sunması beklenir. BREAM’de bu başlık altında değerlendirilen konular; ısıl 
konfor, havalandırma, iç hava kalitesi, günışığı aydınlatma, iç ve dış aydınlatma, uçucu organik bileşikler, 
akustiktir. İçerik olarak daha geniş olmasına rağmen 35. Sokak proje kapsamında;

• Günışığı aydınlatma
• İç ve dış aydınlatma seviyeleri
• İç hava kalitesi
• Isıl konfor
• Termal bölgeleme

başlıkları ele alınmıştır.

3.3. Enerji Kriteri

CO2 emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ve tasarruflu aydınlatma 
elemanlarının kullanımına kadar geniş bir alanda BREAM’de bu başlık ele alınmaktadır. İçerik olarak daha 
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geniş olmasına rağmen 35. Sokak proje kapsamında;

• CO2 emisyonlarının azaltılması,
• Binanın enerji verimliği ve hava sızıntılarından kaçınmak,
• Enerji verimli soğutma ve depolama,

başlıkları ele alınmıştır.

3.4. Ulaşım Kriteri 

Projenin konumuna bağlı olarak oluşan ya da gelişen yaya-araç-bisiklet gibi CO2 salınımını azaltabilecek 
şekilde ulaşım yollarını değerlendirmektedir. Bu başlık BREAM’de; Toplu taşıma, Kamusal alanlara yakınlık, 
Bisiklet olanakları, Yaya ve bisiklet güvenliği, Ulaşım planı ve park etme gibi başlıkları içermektedir. 
İçerik olarak daha geniş olmasına rağmen 35. Sokak proje kapsamında;

• Bisiklet olanakları
• Yaya ve bisiklet güvenliği

başlıkları ele alınmıştır.

3.5. Malzeme Kriteri

Yapının yaşam döngüsünde yarattığı çevresel etki, kullanılan malzemenin elde edilişi, işlenişi ve atık 
haline geldikten sonra doğaya dönüşü ya da geri dönüşüme tabi tutulması gibi süreçlerin ele alınmaktadır. 
Bu bölüm BREAM’de; Malzeme özellikleri, Bina cephesinin yeniden kullanımı, Bina taşıyıcısının yeniden 
kullanımı, Malzemelerin bilinçli kullanımı, Sağlamlık için tasarım gibi alt başlıklarda ele alınmıştır. İçerik 
olarak daha geniş olmasına rağmen 35. Sokak proje kapsamında sadece; Malzeme özellikleri başlığı 
değerlendirilmiştir.

3.6. Arazi Kullanımı ve Ekoloji Kriteri

Arazi kullanımı ile ilgili kararların ekolojiye uygunluğunu değerlendirmektedir. BREAM’de bu başlık 
altında; Arazinin yeniden kullanımı, Kirlenmiş arazi, Proje alanındaki mevcut vahşi (doğal) hayat, Proje 
alanının ortakları olarak bitkiler ve hayvanlar, Bitkiler ve hayvanlar ile sürdürülebilir ortak kullanım gibi 
başlıklar yer almaktadır. Bu başlıklar içinde 35. Sokak projesinde sadece; Kirlenmiş arazi başlığı ele 
alınmıştır.

3.7. Kirlilik Kriteri 

BREAM’de ‘Kirlilik’; ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları, su taşkınları, binanın çeşitli servis 
hizmetlerinden kaynaklanan kirlilik aynı zamanda gürültü, ışık kirliliği gibi başlıklar ele alınmaktadır. 
Proje kapsamında sadece; Binaların taşkınlardan korunması başlığı ele alınmıştır.
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4. SEEB-TR MAHALLE KRİTERLERİNİN ALAN ÇALIŞMALARI ile KARŞILAŞTIRILMASI

“Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı Tübitak proje çalışması 
kapsamında uluslararası ölçekte sekiz adet sertifika sistemi, ulusal ölçekte ise üç proje kriterleri 
incelenmiş, karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Bu doğrultuda ülkemize özgü “Enerji”, “Su”, “Malzeme 
Kullanımı”, “Toplum” ve “Çevre” başlıklı beş ana kriter belirlenmiştir. Belirlenen kriter ve alt başlıkların 
ayrıntılı anlatımı kodlama sistemi kullanılarak, tablo şeklinde sunulmuştur:

Belirlenen ilk kriter başlığı “ENERJİ” olup, alt başlık ve açılımları aşağıda sunulmuştur:

E.1. Enerji Verimliliği
[E.1.a]. Enerji Talebi
[E.1.b]. Enerji Dağıtımı
[E.1.c]. Dış Aydınlatma
[E.1.d]. Enerji İzleme ve Yönetim

E.2. Yenilenebilir Enerji 
[E.2.a]. Yerinde Üretim
[E.2.b]. Dağıtım ve Kullanım

Enerji Etkin Bina Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler; 

• [E.2]. Doğal çevrenin iklimsel karakteristiğine bağlı olarak ihtiyaç duyulan enerjiyi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılayabilmesi. 

• [E.1.a]. İç mekânda doğal havalandırmanın sağlanması için bina kabuğundaki boşlukların hâkim rüzgâr 
yönüne açılması.

• [E.1.a]. Isı kaybının önlenmesi için bina dış yüzeylerde ve pencerelerde ısı yalıtımı sağlanması.
• [E.2]. Yenilenebilir enerji kaynaklarının binanın ısıtılması, soğutulması havalandırılması ve aydınlatılmasında 

kullanılması.
• [E.1.a]. Elektrik tasarrufu ve iç mekânda sağlıklı havanın oluşumu için gün ışığından yararlanarak doğal 

aydınlatmayı sağlamak ve az enerji tüketen aydınlatma sistemlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi.
• [E.1.d]. Binanın enerji performansının arttırılması için otomasyon sistemleri (Isıtma, soğutma, aydınlatma, 

havalandırma, sulama, güneş kontrolü sistemlerinin yönetilebildiği ve enerji tüketimlerinin merkezi olarak 
izlenebildiği) kullanılması. 

Enerji Kriteri başlığı altında tanımlanan maddeler; 

• [E.1.a]. Soğutma ve depolamada enerji verimliliğinin gözetilmesi, bunun için bina türüne uygun olarak 
ECA enerji teknolojisi ürün listesi adı altında yerel olarak yıllık olarak yayınlanan enerji tasarrufu uygunluk 
kriterleri kümesindeki ürünlerin kullanılması. 

• [E.1.d]. CO2 emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği amaçlı yazılımların kullanılmış olması.
• [E.1.d]. Enerji verimliği ve hava sızıntılarını önlemeye yönelik binanın termal özelliklerinin test edilebilmesi 

için; kızılötesi termal görüntüleme sistem kullanımı, genel termografik test şartları, uygun test prosedürü, 
termogramların değerlendirilmesi ve raporlama oluşturulması.

TÜBİTAK Mahalle Sertifikası
Enerji Kodları

Gaziantep Ekolojik Tasarım Rehberi

İzmir Menemen 35. Sokak

ENERJİ
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Yönetim Kriteri başlığı altında tanımlanan maddeler; 

• [E.1.d]. Isıtma sistemleri kapsamında; sistem kurulumu ve çalışma koşulları için sistemin ön işletmeye 
alınarak, çalışmaya ayarlanma, dengeleme, su akış oranları ve toleransları, raporlama ve dokümantasyonunun 
dahil edilmesi.

• [E.1.c]. Aydınlatma sistemleri kapsamında; sistem kurulumu ve çalışma koşulları için, sistem 
gerekliliklerine uygun tasarım, ön işletmeye alma, iç mekânlarda acil durum ve dış aydınlatmanın 
aydınlık seviyeleri, aydınlatma kontrolleri, raporlama ve dokümantasyonun yapılması.

• [E.1.d]. Havalandırma sistemleri kapsamında; sistem kurulumu ve çalışma koşulları için, ön işletmeye 
alma, çalışmaya ayarlanma, fonksiyonel ölçümler, ölçme yöntemleri, ölçüm cihazları, raporlama ve 
dokümantasyonunun yapılması.

• [E.1.d]. Soğutma sistemleri kapsamında; sistem kurulumu ve çalışma koşulları için ele alınan konular; 
sistem gerekliliklerine uygun tasarım, ön işletmeye alma, kombine basınç ve sızıntı testi, tahliye ve 
dehidrasyon yöntemlerinin uygulanması.

• [E.1.d]. Soğuk depo sistemleri kapsamında; sistem kurulumu ve çalışma koşulları için ekipmanı 
yerleştirmek ve kurmak, boru tesisatı, mukavemet ve sızıntı testi, tahliye sistemleri, kontroller ve 
güvenlik cihazları, uygun detay ve kayıt, tipik soğutma programının uygulanması.

• [E.1.d]. Otomatik kontrol sistemleri kapsamında; sistem kurulumu ve çalışma koşulları için, sistem 
gerekliliklerine uygun tasarım, ön işletmeye alma, kontrol stratejisinin kontrolü, temel kontrol için 
prosedürlerin kontrol edilmesi, aydınlatma kontrolleri, arayüzleri, entegre sistemler, güvenlik 
sistemleri, raporlamanın ve dokümantasyonun yapılması.

Sağlık ve Refdah Kriteri başlığı altında tanımlanan maddeler; 

• [E.1.a]. İç hava kalitesi kapsamında; en iyi ulusal havalandırma uygulama standartlarını içermesi.
• [E.1.a]. Isıl konfor için; doğal ve mekanik olarak iklimlendirilen binalar için kış ve yaz aylarında önerilen 

minimum ve maksimum mekân sıcaklıkları dahil olmak üzere iç konfor kriterlerinin belirtilmesi.
• [E.1.c]. İç mekân aydınlatma kapsamında; değerlendirilen binanın türüne göre önerilen minimum 

aydınlatma değerleri; trafik bölgeleri ve genel alanlar, endüstriyel faaliyetler ve el sanatları, ofisler, 
perakende tesisler, kamu meclisi yerleri, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri ve ulaşım alanları şeklinde 
farklı bina türü ve alanlar için gerekli minimum günışığı değerleri olarak ele alınması.

• [E.1.d]. Termal bölgeleme kapsamında; sağlık ve güvenlik amaçlı en iyi uygulama rehberi başlığı 
altında dört başlıkta kriterler belirlenmiştir. Birinci başlık; Genel olarak risklerin tanımlanması ve 
değerlendirilmesi. İkinci başlık; Evaporatif su soğutma sistemlerini; tasarım, yer, operasyon, filtrasyon, 
mikrobiyolojik kontrol, izleme, bakım-temizlik ve dezenfeksiyon konularını denetlemesi. Üçüncü 
başlık; sıcak ve soğuk su sistemleri için; tasarım ve yapım, operasyon ve bakım, izleme konularının 
denetlenmesi. Dördüncü başlık; binada bulunan diğer su sistemlerini içermesi. (suyun endüstriyel 
kullanımları; dekoratif çeşme, havuz, yangın söndürme sistemleri ve araç yıkama).

İzmir Menemen 35. Sokak
(Devam)
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Çevre Politikaları başlığı altında; 

• [E.1.a]. Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufunun sağlanması.
• [E.1.a]. Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketiminin azaltılması. 
• [E.2]. Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin gerçekleştirilmesi. 

Çevre Politikaları başlığı altında; 
• [S.3.a]. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması. 
• [S.3.b]. Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi.
• Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması.

İzmir - Seferihisar (Sığacık)

İzmir - Seferihisar (Sığacık)

Belirlenen ikinci kriter başlığı “SU” olup, alt başlık ve açılımları aşağıda sunulmuştur:

Belirlenen üçüncü kriter başlığı “MALZEME” olup, alt başlık ve açılımları aşağıda sunulmuştur:

S.1. Su Tüketimi
[S.1.a]. Yeşil Altyapı
[S.1.b]. Su Verimli Kentsel Tasarım
[S.1.c]. Su Verimli Binalar

S.2. Yağmur Suyu Tüketimi
[S.2.a]. Entegre Su Döngüsü
[S.2.b]. Su Verimli Peyzaj

S.3. Su Tüketimi
[S.3.a]. Kanalizasyon Deşarj Miktarının Azaltılması
[S.3.b]. Ortak Arıtılmış Su

M.1. Malzeme Kullanımı
[M.1.a]. Yerel Malzeme Kullanımı
[M.1.b]. Sertifikalı Malzeme Kullanımı
[M.1.c]. Ekonomik Malzeme Kullanımı
[M.1.d]. Sürdürülebilir Malzeme Kullanımı

Su Korunum Sistemi Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [S.2.a]. Yağmur suyunun toplanarak biriktirilmesi ve yeniden kullanımının sağlanmasında tasarım ve 

uygulama yöntemlerinin kullanılması.

Yönetim Kriteri başlığı altında tanımlanan maddeler;
• [S.2.a]. Su dağıtım sistemleri kapsamında; sistem gerekliliklerine uygun tasarım, ön işletmeye alma, ilk 

çalıştırma, su akış hızlarını dengeleme ve düzenleme, saha test cihazları, raporlama ve dokümantasyon 
yapılması.

TÜBİTAK Mahalle Sertifikası
Su Kodları

TÜBİTAK Mahalle Sertifikası
Malzeme Kodları

Gaziantep Ekolojik Tasarım Rehberi

İzmir Menemen 35. Sokak

SU

MALZEME
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Belirlenen dördüncü kriter başlığı “TOPLUM” olup, alt başlık ve açılımları aşağıda sunulmuştur:

T.1. Güvenlik
[T.1.a]. Afet Yönetimi
[T.1.b]. Toplum Güvenliği

T.2. Toplumsal Katılım

T.3. Kültürel Miras Kimliğinin Geliştirilmesi

• [M.1.d]. Yapılarda sürdürülebilir malzeme kullanımı ile karbon emisyon oranı düşük, yerel üretimi ile enerji 
kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması. 

• [M.1.b]. Malzeme Özellikleri: Yaşam döngüsü analizi (LCA) için kullanılabilecek araç için tanımlanan başlık 
altında;
ISO 14040 2006; Çevre Yönetimi-LCA-Prensipleri ve Çerçevesi,
ISO 14044 2006; Çevre Yönetimi- LCA Gereksinimleri ve yönergeleri.
ISO 14025 2006; Çevresel etkiler ve beyannameler-Tip III Çevre beyannameleri ilkeler ve prosedürler.

• ISO 21930 2006; Bina inşaatı-Bina inşaatında sürdürülebilirlik-Yapı ürünlerinin çevresel beyanı [M.1.c]. 
Bina taşıyıcısının yeniden kullanımı ve malzemelerin bilinçli kullanılmasının teşvik edilmesi.

TÜBİTAK Mahalle Sertifikası
Toplum Kodları

Gaziantep Ekolojik Tasarım Rehberi

İzmir Menemen 35. Sokak

TOPLUM

Meydan Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler;
• [T.2]. Bölgede sosyal iletişim ve etkileşim, toplanma ve estetik odağı rolünü üstlenen kentsel odakların 

yaratılması. 
• [T.2]. Bölgenin kimliğine özgü, meydanlardaki kullanım oranının arttırabilecek, kentlinin ihtiyaçlarına 

uygun kent mobilyalarının tasarlanması.
• [T.3]. Meydanı yaşayan bir mekân haline getirmek için meydanlardaki kültürel aktivitenin canlandırılması.

Kent Sanatı Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler;
• [T.2]. Kamusal mekânlarda kentlinin daha çok vakit geçireceği, mekânı benimsemesine olanak verecek 

tasarımlar yapıp, mevcut alanların, kent sanatı ile değerlendirilmesi.

Bilgi Panoları Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler;
• Kentliyi yönlendiren, mevcut etkinlik ve projeler hakkında bilgi vermek için, bilgi panolarının okunabilir, 

yönlendirici, bilgi verici, gürültü kirliliği yaratmayacak şekilde düzenlenmesi ve bilgi panoları üretiminde 
kullanılacak materyallerin, ekolojik vizyon tabanı ile bütünleşen özellikte olması.

Gaziantep Ekolojik Tasarım Rehberi
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Sosyal Uyum başlığı altında; 
• [T.2]. Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmaların yapılması.
• [T.2]. Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması.
• [T.2]. Engelli kişilerin entegrasyonu.
• [T.2].Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti.
• [T.2]. Farklı kültürlerin entegrasyonu.
• [T.2]. Politikaya katılımın sağlanması.

Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim için Politikalar başlığı altında; 
• [T.2]. İyi karşılama
• [T.2]. Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarının arttırılması.

Ortaklıklar başlığı altında; 
• [T.2]. Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek verilmesi.
• [T.2]. Eşleştirme projelerinin desteklenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve Slowfood 

felsefelerinin yayılmasını sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliğinin yapılması.

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları başlığı altında; 
• [T.2]. Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden faydalanılması.
• [T.2]. Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının değerlerinin arttırılması.
• [T.2]. Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması.
• [T.2]. Kentin internet ağına sahip olması.
• [T.2]. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması.
• [T.2]. Tele çalışmanın geliştirilmesi.
• [T.2]. Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşvik edilmesi.

İzmir - Seferihisar (Sığacık)

Kirlilik Kriteri başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [T.1.a]. Su (sel riski ve kontrolü) kontrolü ve ulusal otoriteler tarafından tanımlanan standartların dikkate 

alınması.

Yönetimsel Kriterler başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [T.2]. Park alanlarının etkin kullanımının sağlanması, komşuluk gruplarına hizmet eden parklarda yeşil ile 

pozitif ilişkilerin kurulmasını; toprak ve doğa ile etkileşimin arttırılmasının sağlanması.
• [T.2]. Özel ve yarı kamusal alanların, kamusal alanlardan ayrılarak, tanımlı alanlar haline gelmesi, yapı 

adasında sosyal aktivite alanlarının yaratılması ve düşük yoğunluk konut alanı bahçelerinin, hobi bahçesi 
olarak kullanımının sağlanması.

• [T.2]. Kentsel imaj ve sosyal yaşam bölgenin yaşam ve estetik kalitesini güçlendirerek algılanmasını 
sağlayan, kentlinin katılımının desteklenmesi.

• [T.2]. Bölge girişlerinde yönlendirici ve kentliyi karşılayıcı girişlerin tasarlanması.
• [T.2]. Hareketliliği ve aktiviteyi destekleyen yollar, sınır bölgeleri, düğüm noktaları ve nirengi noktaları ile 

kentsel okunabilirliğin arttırılması.

İzmir Menemen 35. Sokak
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Altyapı Politikaları başlığı altında; 
• [T.2]. Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimlerin yapılması.

Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair başlığı altında;
• [T.3]. Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini sağlayarak, kırsal bölgelerin değerinin arttırılması.
• [T.3]. Arkeolojinin geliştirilmesi.
• [T.3]. El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması.
• [T.2]. Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak, aktif tekniklerin 

benimsenmesi.
• [T.2]. Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim görmesinin 

sağlanması.
• [T.2]. Sağlık eğitimlerinin arttırılması.
• [T.2]. Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim verilmesi.
• [T.2]. Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığının arttırılması.
• [T.2]. Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi.
• [T.2]. Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımının sağlanması.
• [T.3]. Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması.
• [T.3]. Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması.

İzmir - Seferihisar (Sığacık) 
(Devam)

Belirlenen beşinci kriter başlığı “ÇEVRE” olup, alt başlık ve açılımları aşağıda sunulmuştur:

Ç.1. Arazi Kullanımı ve Ekoloji
[Ç.1.a]. Karma Kullanım
[Ç.1.b]. Arazinin Ekolojik Değerinin Korunması ve Geliştirilmesi
[Ç.1.c]. Biyoçeşitlilik Geliştirme
[Ç.1.d]. Isı Adası Etkisi
[Ç.1.e]. Arazi Kentsel Peyzaj Etkisi

Ç.2. Ulaşım
[Ç.2.a]. Trafik Deseninin Geliştirilmesi

Ç.3. Atık Yönetimi
[Ç.3.a]. Yapım Aşamasında Atık Yönetimi
[Ç.3.b]. Kullanım Aşamasında Atık Yönetimi

Çevreye Duyarlı Yapılanma Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [Ç.1.b]. Binanın yer alacağı arazinin bitki örtüsünün korunması, dış aydınlatmada gökyüzüne ışık kirliliği 

yaratmayacak uygun amatörler kullanılması ve klima tesisatlarında soğutucu gaz sızıntı izolasyonun 
yapılması.

• [Ç.1.b]. Doğal arazi verisini dikkate alan bina ve bina gruplarının tasarlanması ve çevreyi tahrip eden 
uygulamalardan kaçınılması.

• [Ç.1.b]. Yerel özelliklerin sürdürülebilirliğini sağlayacak, tasarım kararlarının alınması.
• Bina-yeşil alan dengesi için farklı tasarımlar yapılması. 

TÜBİTAK Mahalle Sertifikası
Çevre Kodları

Gaziantep Ekolojik Tasarım Rehberi

ÇEVRE
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Yaya Mekânları Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [Ç.2.a]. Yürümeyi teşvik etmek için yaya erişebilirliği, kesintisiz ve güvenli yaya hareketliliğinin 

sağlanması, yaya mekânları için güvenlik, konfor ve estetik koşullarını sağlayacak gerekli ölçülerin alınması 
ve yaya yollarında kullanıcıların konforunu sağlamak için yolun genişliğine bağlı olarak donatı bandlarının 
düzenlenmesi.

Bisiklet Yolları ve Park Yerleri Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [Ç.2.a]. Konut, ticaret, çalışma alanları, transfer noktaları ve açık alanlar arasında erişilebilirliği sağlayan 

bisiklet yolları güzergâhlarının tasarlanması.
• [Ç.2.a]. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bisiklet kiralama ve bisiklet otopark alanlarının olması.

Yol Kaplamaları Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [Ç.1.d]. Havanın ısınmasına neden olarak kentsel ısı adası etkisini arttıran yol kaplamaları yerine; toprağın 

nefes almasına izin veren kaplamaların kullanılması.

Yol Mekânları Peyzajı Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [Ç.1.b]. Ekolojik, yaşanılabilir yeşil sokaklar için yol mekânlarında peyzaj düzenlemesinin yapılması. 
• [Ç.1.b]. Kent içi yol ağaçlandırmasında uygun türlerin seçilmesi ve ağaçların konumlandırılmasının doğru 

yapılması.

Toplu Taşıma Durakları Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler; 
• [Ç.2.a]. Toplu taşıma durak yerleri, yaya yürüme mesafeleri dikkate alınarak ve yaya sirkülasyonunu 

kesintiye uğratmayacak biçimde düzenlenmesi, konforlu, estetik ve güvenli durakların tasarlanması.

Su Korunum Sistemi Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler;
• [Ç.2.a]. Ulaşımda enerji verimliliğini arttıracak yöntemlerin geliştirilmesi ve kent sakinlerini toplu taşımaya 

yönlendiren; insan odaklı ve talebi yöneten bir ulaşım sisteminin kurulması.

Atık Yönetimi Tasarım Kriterleri başlığı altında tanımlanan maddeler;
• [Ç.3.a], [Ç.3.b]. Atıkların ayrıştırılması her ölçekte ve her detayda sağlanması.
• Atıkların miktarının azaltılması ve atıkların işlevsel kullanımının güçlendirilmesi.
• Atık yönetimi sisteminin yerleşme genelinde işlerlik kazanması ve erişilebilir olması sağlanması. Bu 

kapsamda çöp toplama rotalarının bir mastır plan ile belirlenmesi.
• Atık yönetiminin en verimli şekilde işlemesi için düzenli bir toplama sisteminin geliştirilmesi ve bunun 

süreklilik kazanması. 
• Atıkların ayrıştırılması ve azaltılması için önerilen yöntemlerin halk tarafından kolay uygulanabilir hale 

getirilmesi için broşür, afiş, kullanım kılavuzları gibi bilgilendirme araçlarının kullanılması.

• [Ç.1.b]. Arazi dekontaminasyonu başlığı altında; Kontrol listesi A 16 olarak ve kaynak olarak CLEA 
Overview documents altında CLR 8-9-10 verilmesi.

• [Ç.2.a].  İlgili yerel standarda uygun olarak “izin verilen net alan/kullanılabilir zemin alanı” olarak ifade 
edilmesi.

• [Ç.2.a].  Yol aydınlatma rehberi başlığı ile yaya yolları ve bu sistemin döngüsü içinde minimum ve ortalama 
aydınlatma seviyeleri, tasarımda göz önünde bulundurulması gereken görünüm ve çevresel özellikler (renk 
vs) gibi kriterler olarak tanımlanması.

Gaziantep Ekolojik Tasarım Rehberi
(Devam)

İzmir Menemen 35. Sokak



271

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları başlığı altında; 
• [Ç.1.b]. Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi ve/veya 

oluşturulması.
• [Ç.1.b]. Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması
• [Ç.1.b]. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması.
• [Ç.1.b]. Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi.
• [Ç.1.e]. Kentin direnci için planlama yapılması.
• [Ç.1.e]. Kentsel yaşanabilirliğinin arttırılmasının sağlanması.
• [Ç.1.e]. Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşvik edilmesi.

Çevre Politikaları başlığı altında; 
• [Ç.1.c]. Biyoçeşitliliğin Korunması.
• [Ç.2.a]. Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması.
• [Ç.3.a], [Ç.3.b]. Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak, toplanması.
• Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi.

Altyapı Politikaları başlığı altında; 
• [Ç.2.a].  Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yollarının oluşturulması.
• [Ç.2.a].  Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması.
• [Ç.2.a].  Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerlerinin yapılması.
• [Ç.2.a].  Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanmasının yapılması.
• [Ç.2.a].  Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması
• [Ç.2.a]. Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirliğin sağlanması.

İzmir - Seferihisar (Sığacık)
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5. SONUÇ

Türkiye’de mimari yapı ölçeğinin üstünde kentsel mekan ölçeğinde ekolojik tasarıma yönelik istenilen 
nitelikte yeterli sayıda örneğe rastlanmamıştır. Sınırlı sayıdaki örnekler ise ölçek, işlev ve etki 
alanları düşünüldüğünde mevcut herhangi bir mahalle sertifikası içeriğine uygun ölçütleri tam olarak 
sağlayamamaktadır. Söz konusu sebeple ele alınan projelerin kendi şartları içindeki tasarım ölçütleri 
üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Diğer taraftan ele alınan örnek projeler eşdeğer özelliklere 
sahip değildir. Bununla birlikte çeşitlilik üzerinden elde edilecek olan verilerin geliştirilecek mahalle 
sertifikasına zenginlik katacağı düşünülmüştür. 

Çalışma kapsamında mevcut yaşamı yerel özellikleri ile koruma ve daha yaşanabilir çevre oluşturabilme 
niteliği ile Seferihisar /Sığacık; henüz bir yerleşim özelliği taşımayan ancak yakın gelecekte kentin 
büyüme aksları içinde yer alan ve gelişme alanı niteliğinde olan Gaziantep Eko-kent; son olarak kahverengi 
alan olarak kullanılmayan atıl bir dokunun rehabilitasyonu ile kente gayrimenkul yatırım niteliğinde 
kazandırılan İzmir 35. Sokak ele alınmıştır. 

Yavaş şehir kriterleri çerçevesinde değerlendirilen Seferihisar/Sığacık modeli kentin özgün kimliğini 
korumayı hedef olarak belirleyen önemli bir örnektir. Bu kapsamda; yerel dinamiklerin öne çıkarılması, 
yerel üretimin ve yerel kalkınmanın geliştirilmesi ve dolayısıyla da yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
amaçlanmıştır. Yavaş şehir kapsamında başarılı bir örnek olan Seferihisar/Sığacık kenti, SEEB-TR 
Mahalle kriterleri olan enerji, su, toplum, ve çevre ile uyumlu bir tutum sergilediği, ancak malzeme 
kriterine yönelik bir açılım olmadığı görülmektedir.  

İzmir 35. Sokak projesi BREEAM sertifikası kriterleri çerçevesinde geliştirilmiş bir projedir.  Projede 
BREEAM’in yedi ana kriteri dikkate alınmıştır. SEEB-TR Mahalle açısından bakıldığında ise aynı 
başlık altında olmasa da beş ana kriterde belirtilen hususlara genel anlamda ilişkilendirilebilineceği 
görülmektedir.

Gaziantep Eko-Kent projesi gelişim alanlarına örnek bir model sunmaktadır. Oluşturulan Gaziantep Eko-
Kent Tasarım Rehberi incelendiğinde üç proje arasında SEEB-TR Mahalle ile en uyumlu olan çalışma 
olduğu, aynı ölçüde olmamakla birlikte beş ana kritere referans olabilecek şekilde olduğu anlaşılmaktadır. 

Kendi çıkış noktalarından bakıldığında ele alınan üç örnek çalışmanın başarılı oldukları, Gaziantep Eko-kent 
projesinin henüz hayata geçirilmediği, geliştirilen Türkiye’ye özgü SEEB-TR Mahalle sertifika sisteminin 
kentsel mekanların geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve çevresel duyarlılık açısından önemli 
bir ölçüt olabileceği düşünülmektedir.
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Orhan Demir      

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1979 yılında mezun 
olan Orhan Demir, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. 
1983 – 1994 yılları arasında sırasıyla, İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, STFA Mühendislik A.Ş.’de şehir plancısı, müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak görev 
yapan Orhan Demir, 1986 yılından bu yana, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı kentleri ve bölgeleri 
için hazırlanan ulaşım ana planları, karayolu, tramvay, hafif raylı sistem, metro sistemleri talep analizleri, 
fizibilite etütleri gibi kentsel ve bölgesel ölçeklerdeki ulaştırma projelerinde görev almıştır. 1999 yılından 
bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ulaşım planlaması konusunda dersler vermekte, atölye çalışmalarına 
katılmaktadır. 26.07.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak 
atanmıştır.

Feridun Duyguluer  [Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı]

ODTÜ mezuniyetinden sonra, İmar ve İskan ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ve ardından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bünyesinde yer almış, 1997-2003 yıllarında  Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, 2003-
2012 yıllarında  Yüksek Fen Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuş ve  2012 yılında emekli olmuştur.  ODTÜ 
ve Atılım Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders programlarına devam etmektedir. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kentsel tasarımla ilgili projelerinde danışman olarak yer almıştır. İmar 
Mevzuatının Cumhuriyet Dönemi Mimarlığına ve Şehir Planlamasına Etkileri (TBMM yayını 1989); Karadeniz 
Bölgesinde Yaratıcı Pazarlama Teknikleri (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 1989);  İmar Terimleri Sözlüğü 
(TODAİE 1998 - ortak yazar); İmar Soru-Cevap (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU – 1998 - ortak yazar); 
Tarif, Analiz ve Birim Fiyatlar (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı YFK 2011 -ortak yazar); Kentsel Planlama 
Ansiklopedik Sözlük (Derleyen Melih Ersoy, “İmar Mevzuatındaki tanımlar bölümü”, Ninova Yayıncılık, 2012); 
olarak  kitapları bulunmaktadır. İmar hukuku, kentsel tasarım ve turizm yarışmalarında derece ve mansiyon 
sahibidir. İlgi alanları, “imar hukuku” , “ülkelerin planlama politikaları”, “karşılaştırmalı hukuk”  ve “mesleki 
yeterlilikler” konularıdır. Spesifik olarak, “turizm teorileri”, “kentsel tasarım” ve “kentsel dönüşüm” 
konularında çalışmalarını yürütmektedir. Bildirileri ile mesleki dergi ve kitaplarda yayınlanmış makaleleri 
bulunmaktadır.       
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Güzin Konuk [Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini Mimarlık Bölümü’nde 
tamamlayan Konuk, doktorasını İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Şehircilik dalında yapmıştır. 
Konuk ayrıca 1977’de Herriot – Watt University, Edinburg College of Arts’da Kentsel Tasarım uzmanlık 
eğitimi almıştır. Uzmanlık konuları; Kentsel tasarım metodolojisi, tasarım rehberleri, kentsel peyzaj, kentsel 
rejenerasyon, büyük projeler, kentsel mikro ortam tasarımı, yeni teknolojiler ve planlama-tasarım süreç 
ilişkisi üzerinedir. Mesleki ve akademik faaliyetleri süresince birçok araştırma ve projenin içinde yer almıştır. 
Projeler, ulusal ve uluslararası fonlardan hibe alan araştırma projeleri, yayınlar, atölyeler, sergiler, kitap 
çalışmaları gerçekleştirmiş ve birçok organizasyona dâhil olmuştur.

Gerçekleştirdiği projelere örnek olarak (1991-1992) Zonguldak Kent Merkezi Sahil Bandı Kentsel Tasarım 
Düzenleme Projesi, (1996) Bursa-Görükle Toplu Konut Yerleşmesi Kentsel Tasarım Projesi,  (2007-2008) 
Üsküdar Bulgurlu Kentsel Tasarım Rehberi ve Projesi,  (2007-2008) Üsküdar Kısıklı Kentsel Tasarım Rehberi 
ve Projesi, (2009-2012) ‘’Comperative Study Of Traditione Land Modernist Approaches To The Concept Of 
Street As Thecharecteristic Of Urban Life’’ ERASMUS Intensive Programme Proje koordinatörlüğü, (2012-
2013) ‘’A Comparative Study of the Contrubutionto Urban Life of in-Between Places “Passing, Passage, 
Arcades” as Semi-Public Spaces’’ ERASMUS Intensive Programme Proje koordinatörlüğü, (2013-2014) 
‘’UP&DOWN, TheHill of theCroixRousse/LYON A ComparativeStudy of theContrubutionto Urban Life of 
in-Between Places “Passing, Passage, Arcades” ERASMUS Intensive Programme Proje koordinatörlüğü, 
(2013-2014) Galata Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması, Çatı ve Sokak Arayüzleri Sağlıklaştırma 
Kentsel Tasarım Rehberi ve Proje koordinatörlüğü, (2014) Kentsel/Kamusal Yaşam Suadiye Dükkânları: 
Mekânı Örüntü İle Yaratmak Projesi, (2014) Kastamonu-Küre, Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi Projesi-
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Projesi, proje genel koordinatörlüğü,  (2016) Türkiye için Kentsel 
Tasarım Rehberleri proje koordinatörlüğü verilebilir.
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Sema Ergönül  [Mimar]

Sema Ergönül, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1982 yılında, yüksek 
lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilgisi Programı’nda 1988 
yılında ve doktora eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapım Proje 
Yönetimi Programında 2002 yılında tamamlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 2006 
yılında ‘Doçent’, 2012 yılında ise ‘Profesör’ kadrosuna atanmıştır. Halen aynı kurumda öğretim üyeliğinin 
yanı sıra, Dekanlık, Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (YUAM)  ve Kentsel Tasarım Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (KENTTAM) görevlerini sürdürmektedir. Yine aynı kurumda birçok kurul 
ve komisyonda görev almış, bir çok sempozyum ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol 
almıştır. Ayrıca, 2007-2009 yılları arasında Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MIAK) üyeliğinde bulunmuştur.

Akademik çalışmaları ve katılımları, Süre Yönetimi, Kalite Yönetimi, Maliyet ve Risk Yönetimi, Bina ve 
Mühendislik Ekonomisi, Değer Mühendisliği, Sürdürülebilir Proje ve Yapım Yönetimi  konuları üzerinedir. 
YUAM bünyesinde 2012-2014 yılları arasında gerçekleştirilen İstanbul Kalkınma Ajansı destekli “Yapılarda 
Enerji Verimliliği Araştırma-Geliştirme, Bilgi Paylaşımı Sisteminin Oluşturulması“ projesini yürütmüş ve 
proje kapsamında Türkiye’ye özgü “Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar (SEEB-TR)” Yeşil Bina Sertifika Sistemi 
geliştirilmiştir. MSGSÜ ile Erdek Belediyesi ortak protokolünde gerçekleşen “Erdek/Yukarıyapıcı Mahallesi 
Yenileme Projesi”nde proje yürütücüsü olarak görev almıştır. Ayrıca, KENTTAM bünyesinde T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı için hazırlanan ‘Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi’ projesi proje ekibinde 
yer almıştır. Halen devam etmekte olan TÜBİTAK destekli “Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme 
Sistemi Geliştirilmesi” projesinde proje yürütücülüğü bulunmaktadır. 

Çiğdem Tekin [Mimar]

Çiğdem Tekin; Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans eğitimini Çukurova 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilgisi Programında tamamlamıştır.

1994-1997 çeşitli yarışma projelerinde yardımcı ve sağlık yapılarında proje - şantiye sorumlusu olarak, 
1997-2000 Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Araştırma görevlisi olarak, 2000-2007 tarihleri 
arasında alanında uzman kurumlarda birçok projede teklif, uygulama sorumlusu ve ısı yalıtımı konusunda 
teknik danışman olarak görev yapmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 2007 yılında “Yrd. 
Doçent”, 2014 yılında “Doçent”, 2020 yılında ise “Profesör” kadrosuna atanmıştır. Aynı kurumda öğretim 
üyelinin yanında 2015 yılından beri Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Yapı malzemeleri, sürdürülebilirlik, mimari yapılarda yalıtım ve ekolojik malzemeler üzerine kitap, makale 
ve proje çalışmaları bulunmaktadır. YUAM bünyesinde 2012-2014 yılları arasında gerçekleştirilen İstanbul 
Kalkınma Ajansı destekli “Yapılarda Enerji Verimliliği Araştırma-Geliştirme, Bilgi Paylaşımı Sisteminin 
Oluşturulması“ projesinde yer almış ve proje kapsamında Türkiye’ye özgü “Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar 
(SEEB-TR)” Yeşil Bina Sertifika Sistemi geliştirilmiştir. MSGSÜ ile Erdek Belediyesi ortak protokolünde 
gerçekleşen “Erdek/Yukarıyapıcı Mahallesi Yenileme Projesi”nde proje yürütücüsü olarak görev almıştır. 
TÜBİTAK destekli “Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi” projesi ekibinde 
de yer almıştır.
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İnci Olgun  [Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı]

Mimarlık lisans eğitimi sonrasında yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım 
lisansüstü programı ile ölçekler arası mekân araştırmaları ve proje çalışmalarına başlamış; doktora 
tezini kent belleği ve mekân okumaları üzerine tamamlamıştır. Yapılı çevreyi destekleyen doğal ve yapay 
sistemlere, kentsel tasarım stratejilerine ilişkin ulusal ve uluslararası fonlardan hibe alan araştırma 
projeleri, yayınlar, atölyeler, sergiler, kitap çalışmaları gerçekleştirmiş ve birçok organizasyona dâhil 
olmuştur. Mimari ve kentsel tasarım ölçeğinde ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödülleri bulunan 
Olgun’un, yayına dönüştürdüğü projeler arasında mülga T.C. Kalkınma Bakanlığı için ‘Prestij Aks ve 
Odakları: Kentsel Tasarım Atlası Projesi’, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için hazırlanan ‘Kentsel 
Mekânsal Standartların Geliştirilmesi’ [2017] ve ‘Kentsel Tasarım Rehberleri’ [2016]; Bilecik_Gölpazarı 
Köyünü Yaşat Projesi kapsamında Kırsal Planlama ve Tasarım Atölyesi [2015]; Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı Güdümlü Projesi kapsamında Kastamonu-Küre, Ersizlerdere Köyü için Tasarım Rehberi’ni [2014]; 
Galata Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması [2014-2013]; ERASMUS-IP kapsamında A 
Comparative Study of the Contrubutionto Urban Life of in-Between Places “Passing, Passage, Arcades” 
as Semi-Public Spaces: UP&DOWN, TheHill of the Croix Rousse / LYON [2013] ve By_pass_ing Karaköy 
[2014] bulunmaktadır. 2001 yılından itibaren MSGSÜ’de, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim 
elemanı olarak planlama ve kentsel tasarım stüdyolarında proje grup yürütücülüğü yapan Olgun, 
multidisipliner bir platform olan Tasarım Rehberleri ekibinin üyesi olarak da yine kentsel ve kırsal 
ölçeklerde sürdürülebilirlik, ekolojik planlama ve tasarım konularında yoğun bir şekilde çalışmalarını 
devam ettirmektedir.

N. Papatya Seçkin  [Peyzaj Mimarı]

Seçkin, İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile Orman Mühendisliği Bölümünden aldığı lisans 
derecelerinin ardından, yüksek lisans ve doktora eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Fiziği ve Malzemesi Programında tamamlamıştır. 2014 yılında Mimarlık 
temel alanında Doçent, 2020 yılında profesör ünvanını alan Seçkin’in, fiziksel çevre kontrolü, yapı 
malzemesi ve peyzaj tasarımı konularında araştırmaları, yayınları ve uygulanmış projeleri bulunmaktadır. 
Yazarı olduğu kitaplar arasında ‘Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri’ ile ‘Yapılarda 
Su ve Nem Kontrolü’ sayılabilir. Birçok kentsel tasarım yarışmasına katılmış olup, bu yarışmalarda 
kazanılmış ödül ve dereceleri bulunmaktadır. ‘Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari 
Proje Yarışması’, ‘Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje 
Yarışması’, ‘Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlenmesi “Yeşil” Kentsel Tasarım 
Proje Yarışması’, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje 
Yarışması’, ekip üyesi olduğu ve ödül aldığı projelerden birkaçıdır. Yapı malzemesi ve detayları konusunda 
yürütücüğülünü üstlendiği pekçok araştırma projesi, özellikle ahşap yapıların koruma, onarım ve tasarımı 
konusunda AR-GE çalışmaları, bilimsel yayınları ve pek çok yapıda danışmanlıkları bulunmaktadır. TC 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için hazırlanan ‘Kentsel Mekansal Standartların Geliştirilmesi’; ‘Balıkesir 
Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması’; ‘Kırsal Alanda 
Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Kayseri Kırsalında Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi’ 
isimli projeler; TÜBİTAK destekli ‘Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilir Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi’ 
ve İSTKA destekli ‘Yapılarda Enerji Verimliliği Araştırma-Geliştirme, Bilgi Paylaşım Sisteminin 
Oluşturulması’ Projesi (SEEB-TR)  proje ekibinde yer aldığı birçok projeden birkaçıdır. Halen Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyeliğinin yanı sıra 
Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta ve mesleği ile ilgili tasarım ve uygulama 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Esra Turgut  [Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı]

2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 
mezun olan Esra Turgut, lisans eğitimi boyunca kent ölçeğinde birçok ulusal ve uluslararası projelerde ve 
atölyelerde yer almıştır. Bu çalışmalardan bazıları; “IP International, Street Berlin Workshop”, “Kemal 
Ahmet Arû Yaz Atölyesi”, “Bir Palimpsest Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk”, “Geleceğe Küresel Bakış 
Kırsal Kalkınmada Yerel Stratejiler Çalıştayı” ve “İstanbul Suretleri Dön Bug Atölyeleri”dir. Aynı zamanda, 
Turgut, kentsel planlama ve tasarım ölçeğinde yayınlar, sergiler ve kitap çalışmaları gerçekleştirmiş ve 
Kent Düşleri Atölyelerinde asistan ve yürütücü olarak yer almıştır. Gerçekleştirdiği bu çalışmalarla birlikte 
ayrıca, MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki birçok araştırma projesinde yer 
almaktadır. Bu doğrultuda tasarım rehberleri ve kırsal çalışmalarda yer almaya başlamıştır. Tamamlanan 
araştırma projelerine Kentsel Tasarım Rehberleri Hazırlanması Projesi [2016], Galata Bölgesi Kentsel 
Tasarım Rehberi – Çatı ve Arayüz Sağlıklaştırma Projesi [2014-2013] ve Kastamonu, Küre Ersizlerdere 
Köyü Kırsal Tasarım Rehberi Projesi, [2014] örnek verilebilir. Tamamlanan projelerin yanı sıra MSGSÜ 
Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde devam eden projelerde de yer almaktadır. Ayrıca 
araştırma projeleri kapsamında yayınlar, atölyeler, sergiler ve kitap çalışmaları da bulunmaktadır.

MSGSÜ’de 2015 yılında başladığı “Kentsel Tasarım Yüksek lisans Programı”nı tamamlayarak Kentsel 
Tasarım Uzmanı unvanını almıştır.

Multidisipliner bir platform olan Tasarım Rehberleri ekibinin üyesi olarak da yine kentsel ve kırsal 
ölçeklerde sürdürülebilirlik, ekolojik planlama ve tasarım konularında yoğun bir şekilde çalışmalarını 
devam ettirmektedir.

2020 yılı Şubat ayı itibariyle Bimtaş Kooperasyon ve İletişim Şefliği’nde çalışmaya başlamıştır.

Mustafa Özgünler  [Mimaı]

Mustafa Özgünler 1966 yılında Sivas’ta doğdu. 1978 yılında başladığı İstanbul Galatasaray Lisesi’nden 
1986 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümünde lisans eğitimine başladı.

Mustafa ÖZGÜNLER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden sırasıyla, 
Lisans (1990) ve Yüksek Lisans Derecesini (1994) almıştır. Aynı üniversitenin Mimarlık Anabilim Dalı- 
Yapı Bilgisi Programında doktora yapmış ve 2005 yılında da doktor ünvanı almıştır. 

Yüksek Lisans tez başlığı; “Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinde Etkili Olan Tasarım Değişkenleri ve İlgili 
Mevzuatın İrdelenmesi” olup danışmanı Prof. Dr. Zerrin YILMAZ‘dır. Aynı danışman ile “Yangın Kaçış 
Yollarında Kullanılan Duman Perdelerinin Duman Hareketine Etkisinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem 
Önerisi” başlıklı doktorasını yapmıştır. 

Mustafa ÖZGÜNLER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde 
sırasıyla,1991-2005 Ar. Gör, 2005-2009 Dr. Ar. Gör. olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde Yrd. Doç. kadrosunda çalışmaya başlayan Mustafa 
ÖZGÜNLER 2012 yılında Doçent ünvanı almış ve halen aynı bölümde Prof. Dr. Ünvanı ile yangın güvenlik 
fiziksel çevre kontrolü ve enerji etkin sürdürülebilir yapı tasarımı konularında yaptığı çalışmalar ile 
akademik hayatına devam etmektedir. 
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Cem Baççıoğlu  [Mimar]

Cem Baççıoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2013 yılında mezun 
olmuştur. 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Kontrolü ve Yapı 
Teknolojisi Programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. “Odalar Arasında Hava Doğuşlu Ses 
Yalıtımının Yanal İletimler Dahil Edilerek Hesaplanması” başlıklı yüksek lisans tezinde ses yalıtımı 
hesaplama modelleri, malzeme ve farklı yapı elemanı birleşim detaylarının ses yalıtımı üzerindeki etkileri 
ve yapı akustiği simülasyonları üzerine çalışmıştır.

2017 yılından beri İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilimleri programında sürdürdüğü doktora 
çalışmalarına bina akustiği ve yapı malzemeleri konularında devam etmektedir. 

2014 yılından beri MSGSÜ Mimarlık Bölümü, Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı’nda araştırma görevlisidir. 
Bilim dalı bünyesinde sürdürülebilirlik, kalite, enerji  denetimi , iç ve dış çevrede yaşam kalitesi, hacim 
akustiği, ısı, su, ses, yangın yalıtımı konularını içeren Fiziksel Çevre Kontrolü ve Yapı Malzemesi 
derslerinde öğretim yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Özge Boso Hanyalı  [Jeoloji Yüksek Mühendisi]

Jeoloji Mühendisliği lisans eğitimini 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, aynı 
yıl içerisinde İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı’nda 
yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2010 yılında eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl içerisinde Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde “Proje Uzmanı” olarak göreve başlamış, 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu’nda uzman kadrosuna 
geçerek, proje uzmanı olarak çalışmalarına devam etmiştir. Tarihi yapılarda kullanılan harç, sıva, taş ve 
tuğla malzemelerinin özelliklerinin belirlenmesi konusunda deneyim kazanarak, birçok malzeme raporu 
hazırlanmasına katkı sağlamıştır. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 
doktora eğitimine başlamıştır. 2017 yılından beri görev değişikliği nedeniyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Yapı Uygulama Araştırma Merkezi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. “Tarihi Yapı 
Taşlarının Mikrobiyal Yöntem İle Sağlamlaştırılabilirliği” üzerine yaptığı doktora çalışmaları halen devam 
etmektedir.

Elvin Akkan

Lisans eğitimini 2011 yılında Sabancı Üniversitesi, Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde, Yüksek 
Lisans eğitimini ise Product Design üzerine Milano NABA’da 2014 yılında tamamlamıştır.  2010 yılında 
İsveç’teTamburlaneTasarım ofisinde ve İstanbul’da Kapital Medya’da stajyer olarak çalışmıştır. Zanottave 
Bosch ortaklığı ile tasarladığı komidin 2012 Milano Design Week’te sergilenmiştir. 2013 yılında Autoban 
Mimarlık’ta staj yapmış, 2015 ve 2016 yıllarında ID İstanbul &Ham:m ve Smash The Mag Tasarım 
firmalarında çalışmıştır. Tasarladığı kitaplık 2015 yılında ID İstanbul &Ham:m’da satışa sunulmuştur.

Freelance olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi, SEEB-
TR projesi ve Kentsel Araştırma Merkezi logo tasarımları bulunmaktadır. Güzel Sanatlar alanında birçok 
etkinliğe görsel tasarımlarıyla katkı sağlamıştır. Halen Pronova Sayısal Görüntü Teknolojileri Firmasında 
grafik tasarımcı olarak çalışmaktadır. Antalya Expo 2016, Volkswagen, Mamak Belediyesi Gözlem Evi 
için tasarladığı çalışmalar bulunmaktadır. İngilizce ve İtalyanca dillerini iyi derecede bilmektedir.
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