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Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeli¤i
Rüksan Tuna

ürdürülebilir Konutlar Yönetmeli¤i”, ‹n“Sgiltere
hükümetinin iklim de¤iﬂikli¤i ile

mücadele plan›nda, 2016 y›l›na kadar karbondioksit emisyonlar›n› %20 oran›nda azaltma,
kullan›lan toplam enerjinin %20’sini yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefleri do¤rultusunda yap›lm›ﬂt›r. zerk bir devlet haline gelmiﬂtir. Bilindi¤i üzere 1453 y›l›nda Osmanl›lar taraf›ndan al›nan “Bizans Kenti” Cumhuriyetimize çok de¤erli bir miras olarak kalm›ﬂt›r. Bu miras, kuﬂkusuz salt ulusumuza de¤il, tüm insanl›k alemine b›rak›lm›ﬂ bir mirast›r. Sorun, bizim
bu miras›n öneminin bilinci içinde olup olmad›¤›m›z ve ne ölçüde sahip ç›kt›¤›m›zd›r!
2004’te yap›lan ölçümlere göre, konutlar›
›s›tmak, ayd›nlatmak ve elektrikli ev aletleri kullanmak yoluyla harcanan enerji, Birleﬂik Krall›¤›n toplam enerji kapasitesinin dörtte birini
oluﬂturuyordu. Buradan yola ç›karak, konutlar›n enerji kullan›m›n› minimize etmek ve bunun
yan›nda geliﬂkin konfor ve yaﬂam kalitesi sa¤lamak hayati önem taﬂ›maktayd›. Konut yap›m
teknik ve teknolojilerinde yat›r›mc›lara, inﬂaatç›lara ve son kullan›c›lara yol gösterici olmak
amac›yla, kurallar ve ulusal yeni standartlar dizisini kapsayan bu yönetmelik ortaya ç›km›ﬂt›r.
Aral›k 2006’da yay›nlanan yönetmelik, hükümet taraf›ndan, BRE (Building Research Es-

Loch Lomond ve
Trossachs Ulusal Park›
‹dare Binas› Breeam
“mükemmel” seviyesinde.
Finansman› ‹skoç
hükümeti taraf›ndan
sa¤lanan bina
sürdürülebilir yap›lar
konusunda çok güzel bir
kamu binas› örne¤i.
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tablishment-Yap› Araﬂt›rma Kurumu) ve CIRIA
(Construction Industry Research and Information Association-‹nﬂaat Sanayi Bilgi ve Araﬂt›rma
Birli¤i) ile ortaklaﬂa, yap› sektörüne ve sivil toplum kuruluﬂlar›na dan›ﬂ›larak düzenlenmiﬂ ve
yürürlü¤e girmiﬂtir. Zaten mevcutta yürürlükteki, toplu konutlar için, sosyal ve ucuz konutlarda uygulanmakta olan BRE’nin “EcoHomes”
ﬂemas›n›n geliﬂtirilmiﬂ halidir. Bu düzenlemenin
uygulamaya geçiﬂi yine BRE taraf›ndan izlenmektedir.
Yönetmeli¤in, Haziran 2007’de yay›nlanan
“Binalarda Enerji Performans› Direktifi”ni müteakiben yürürlü¤e giren Enerji Kimlik Belgesi
sistemini tamamlamas› düﬂünülmüﬂtür. Bina
enerji de¤erlendirmesi s›ras›nda iki iﬂ yapmamak ad›na, enerji kimlik belgesi için kullan›lan
ayn› hesaplama yönteminin kullan›lmas› öngörülmüﬂtür.
Yönetmelik, bina tasar›m›n› sürdürülebilirlik
aç›s›ndan dokuz ana baﬂl›kta de¤erlendirmektedir: 1. Enerji ve karbondioksit emisyonlar›, 2.
Su, 3. Malzeme, 4. Yüzey suyu kaçaklar›, 5.
At›klar, 6. Kirlilik, 7. Sa¤l›k ve konfor, 8. Yönetim, 9. Ekoloji.
Enerji ve Karbondioksit Kategorisi
SAP 2005 yaz›l›m› kullan›larak hesaplanan öl-
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çümlerde 2006 L belgesinde tarif edilen de¤erlerde %10 ila %100 oranlar›nda iyileﬂmeler sa¤lanmas› hedefleniyor.
Bu kategoride ayr›ca, bina kabu¤u ›s› kayb›
hesaplar›, iç ayd›nlatma, kurutma alanlar› kriter
baﬂl›klar› olarak de¤erlendiriliyor.
Eko-etiketli beyaz eﬂya kullan›m›, d›ﬂ ayd›nlatma, düﬂük veya s›f›r karbonlu enerji teknolojileri kullan›m›, bisiklet park alanlar›, ev-ofis
kullan›m› di¤er kriter baﬂl›klar› olarak öne ç›k›yor.
Su Kategorisi
Evsel su kullan›m›n› 120 ile 80 litre aras›nda s›n›rlayan çözümler, bunu baﬂard›klar› oranda
puan kazand›r›yor. D›ﬂ alanlarda ise ya¤mur suyu toplama öne ç›k›yor.
Malzeme Kategorisi
Döﬂemeler, duvarlar, kap›lar-pencereler ve çat›
malzemeleri gibi binan›n ana bileﬂenlerinin,
BRE Yeﬂil K›lavuzundaki A+’dan E’ye kadar s›n›fland›rmalar içinde en az D s›n›f› olmas› teﬂvik
ediliyor. Ana malzemelerin ve bitiﬂ elemanlar›n›n sorumlu kaynaklardan temini ise ayr› ayr›
de¤erlendirilip puanlamaya tabi tutuluyor.
Yüzey Suyu Kaçaklar› Kategorisi
Ya¤mur suyu toplama ve sürdürülebilir drenaj
sistemleri teﬂvik ediliyor. Sel riski alt›nda olan
bölgelerde yap›lan inﬂaatlarda bu konu artan
puanlarla vurgulan›yor.

dan kaç›nmay› öneriyor. Çat›, duvar ve temeller
dahil döﬂeme izolasyonlar› ile s›cak su kazanlar›,
su borular› ve di¤er izolasyon malzemelerinin
çevre dostu olanlardan kullan›lmas›n› teﬂvik ediyor.
NOx emisyon hesaplar›nda ise kuru NOx
seviyesinin 100 mg/KW saate eﬂit veya küçük
olmas›n› zorunlu tutuyor. Bu sa¤lanmad›¤› takdirde boyler kazan›n›n BS EN 297:1994 standard›na göre 4. s›n›f olmas›n› ﬂart koﬂuyor.
Sa¤l›k ve Konfor Kategorisi
Gün›ﬂ›¤› kullan›m› teﬂvik ediliyor ve ödüllendiriliyor. Mutfaklar›n ortalama en az 2 gün›ﬂ›¤›
faktörü; oturma, çal›ﬂma odalar›n›n ortalama en
az 1,5 faktörü sa¤layacak ﬂekilde tasarlanmas› ve
bu mekânlarda gökyüzü bak›ﬂ› sa¤lanmas› bekleniyor.
Ses izolasyonunun mevcut bina yönetmeliklerine göre yap›lmas› ve ispatlanmas› isteniyor.
Özürlülerin de ulaﬂabilece¤i özel bir d›ﬂ hacim yarat›lmas› 1 puan kazand›r›yor.
Konutlar›n ömür boyu kullan›lmas› amac›yla
önlem al›nmas›, mekân adaptasyonu ve eriﬂebilirlik önemseniyor ve bunlar sa¤land›¤› takdirde
4 puan kazan›l›yor.
Yönetim Kategorisi
Bina kullan›c› k›lavuzu yaz›lmas› ve sunulmas›
gerekiyor. Teknik altyap›s› olmayan son kullan›c›ya, konutlar›n›n çevresel etki performans›n›
tan›tan bir belgenin sa¤lanmas› önkoﬂulu getiriliyor.

St. Luke ‹lkokulu da
Breeam “mükemmel”
seviyesinde bir e¤itim
yap›s›, Architype.

At›k Kategorisi
At›klar›n geri dönüﬂtürülmek üzere ayr›ﬂt›r›lmas› teﬂvik ediliyor. Özellikle toplu konutlarda ortak ve her biri ayr› en az üç kutulu, özürlülerin
kullan›m›na da elveriﬂli, çöp toplama yerleri tarif ediliyor ve uygulanas› durumunda puan kazan›l›yor.
‹nﬂaat at›klar› yine bu baﬂl›k alt›nda de¤erlendiriliyor. ‹mar yönetmeli¤ine paralel, inﬂaat
at›k yönetim plan› yap›lmas› isteniyor, inﬂaat›n
geri dönüﬂtürülmüﬂ malzemeler kullan›larak yap›ld›¤› konusunda gerekli dokümanlar›n sa¤lanmas› durumunda puan kazan›l›yor.
Kompostlama tesislerinin mevcudiyeti ayr›
bir önemde ve puanlamaya tabi. Evsel at›klar›n
ortak bir kompostlama tesisinde toplanmas›
ekstra puan kazand›r›yor.
Kirlilik Kategorisi
Küresel iklim de¤iﬂikli¤ine potansiyel olarak etki edecek izolasyon malzemelerinin kullan›m›nmimar•ist 2011/2
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“Bilinçli ‹nﬂaat ﬁemas›”na uyuldu¤unu ve
yap› denetimleri uyguland›¤›n› gösterir belgeler
ayr›ca puan kazand›r›yor.
‹nﬂaat sahas› planlamas› ve denetimine
önem veriliyor. Malzeme sevk›yat›, su kullan›m›, hava kirlili¤i (toz) kontrolleri ve raporlanmas›, inﬂaatta kullan›lan kerestenin %80’inin geri dönüﬂtürülmüﬂ veya sorumlu kaynaklardan
elde edilmiﬂ oldu¤unun ispat› gerekiyor.
Bina güvenli¤i ilgili yönetmeli¤e (Tasar›mla
Güvenlik-Yeni Konutlar, Bölüm 2: Fiziksel Güvenlik) uygun olmas› gerekiyor.
Ekoloji Kategorisi
Ekolojik aç›dan düﬂük vas›fta bulunan arazide
iyileﬂtirmeler yapmak teﬂvik ediliyor ve ödüllendiriliyor. Pozitif geliﬂmeler ayr›ca de¤erlendiriliyor. ‹nﬂaat s›ras›nda mevcut dokulara zarar verilmemesi ve korunmas› ﬂart koﬂuluyor.
Bina ayak izini azaltan, yani sert dokunun
mevcut toprakta kaplad›¤› alan› küçük tutabilen
tasar›mlar puan kazand›r›yor.
Bu baﬂl›klarda de¤erlendirilen binalar 1’den
6’ya kadar seviyelerle tan›mlan›yor. Sürdürülebilirlik seviyesinin asgari 1 olmas› gerekiyor.
Tabloda, asgari standart puanlar› gösterilmektedir.
Asgari Standartlar
ENERJ‹
SU
Seviye
Standart Puan Standart Puan Di¤er Puanlar
1 (*)
10
1,2
120
1,5
33,3
2 (**)
18
3,5
120
1,5
43
3 (***)
25
5,8
105
4,5
46,7
4 (****)
44
9,4
105
4,5
54,1
5 (*****)
100
16,4
80
7,5
60,1
6 (******) s›f›r karbon 17,6
80
7,5
64,9
Bina Yönetmeli¤i Onaylı Belge L-2006’da (“Enerji ve Yakıt Koruma”)
tanımlanan oranların en az %10’u ve daha fazlası iyileﬂme sa¤lanmalı.
Su kullanımı ise 120 litre/kiﬂi/gün hesabından baﬂlayarak 80 litre/kiﬂi
gün’e indirilmeli.
Bina, ısıtma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma standartlarında sıfır
emisyonu yakalama konusundaki ilgili belgelere de uymak zorunda.

Aﬂa¤›daki örnekler 1, 3 ve 6. seviyeleri özet
olarak aç›klamaktad›r:

Do¤al havaland›rma ve
gün›ﬂ›¤› ofislerde yaﬂam
kalitesini art›ran en önemli
iki unsur.
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1. Seviye Örne¤i
Bu yap›da enerji verimlili¤i, 2006 Yap› Yönetmeli¤iyle inﬂa edilenlerden asgari %10 fazla olmal›d›r. Bu ﬂöyle sa¤lanmal›d›r:
• Daha iyi cam ve daha fazla izolasyon kullan›larak duvar, pencere ve çat›da termal verimlilik geliﬂtirilmelidir.
• Yap›ya taze temiz hava giriﬂi ve kirli hava
ç›k›ﬂ› kontrollü yap›larak hava geçirgenli¤i sa¤-

lanmal›d›r (sa¤l›k için, belli miktarda do¤al havaland›rman›n olmas› ﬂartt›r).
• Yüksek verimlikte bir yo¤uﬂmal› boyler
kazan bulunmal›d›r.
• Is› köprülerini azaltmak üzere yap› kabu¤unda, özellikle iç-d›ﬂ duvar birleﬂim noktalar›nda tedbir al›nmal›d›r.
Yap›, su kullan›m› 120 litreden (kiﬂi/gün)
fazla olmayacak ﬂekilde tasarlanmal›d›r. Bu, aﬂa¤›daki araçlarla sa¤lanmal›d›r:
• 6/4 litrelik çift basma rezervuarl› tuvaletler,
• Hava bas›nçl›, su ak›ﬂ›n› azaltan armatürler,
• 6-9 litre/dakika kapasiteli duﬂ armatürleri,
• Azami 18 litre kapasiteli bulaﬂ›k makineleri,
• Azami 60 litre kapasiteli çamaﬂ›r makineleri.
Di¤er zorunluluklar ﬂöyle:
• Yüzey suyu yönetimi: Suyun toprak taraf›ndan emilmesini sa¤layan geçirgen kald›r›m
döﬂeme sistemleri.
• Malzemeler: BRE’nin Yeﬂil K›lavuzundaki
listelerde A+’dan E’ye kadar s›n›fland›r›lm›ﬂ
malzemelerden asgari D’yi karﬂ›layan belli say›da malzeme kullan›lmal›d›r.
• At›k yönetimi: Yap›n›n inﬂas› s›ras›nda saha at›k yönetimi plan› yap›lmal›, bina bittikten
sonra ise bir at›k depolama alan› b›rak›lmal›d›r.
Bunlardan sonra 1. seviyenin tamamlanmas›
için 33,3 puan daha gerekmektedir. Bu da aﬂa-
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¤›dakileri yaparak tamamlanabilir:
• Ortak kurutma alan› (kurutma makinelerine ihtiyaç kalmamal›),
• Enerji etkin ayd›nlatma (görme bozukluklar›n› da hesaba katan tasar›mlar),
• Bisiklet park alanlar›,
• Ev-ofise dönüﬂtürülebilecek ilave bir oda,
• H›zl› ya¤›ﬂlarla arazi d›ﬂ›na akan ya¤mur
suyu miktar›n› azaltma,
• Çevre dostu malzeme kullan›m›,
• Ev içinde ve d›ﬂ›nda geri dönüﬂüm alanlar›.
3. Seviye Örne¤i
Bu yap›da enerji verimlili¤i, 2006 Yap› Yönetmeli¤iyle inﬂa edilenlerden asgari % 25 fazla olmal›. Bu ﬂöyle sa¤lanmal›d›r:
• Daha iyi cam ve daha fazla izolasyon kullan›larak duvar, pencere ve çat›da termal verimlilik geliﬂtirilmelidir.
• Yap›ya taze temiz hava giriﬂi ve kirli hava
ç›k›ﬂ› kontrollü yap›larak hava geçirgenli¤i sa¤lanmal›d›r (sa¤l›k için, belli miktarda do¤al havaland›rma olmas› ﬂartt›r).
• Yüksek verimlikte bir yo¤uﬂmal› boyler
kazan bulunmal›d›r.
• Is› köprülerini azaltmak üzere yap› kabu¤unda, özellikle iç-d›ﬂ duvar birleﬂim noktalar›nda tedbir al›nmal›d›r.
• Merkezi (toplu) ›s›tma sistemleri kullan›lmal›d›r. Bu sistemler s›cak su elde ederken solar termal paneller veya biyokütle kazanlar› gibi düﬂük veya s›f›r karbon teknolojileri kullanmal›d›r.
Yap›, su kullan›m› 105 litreden (kiﬂi/gün)
fazla olmayacak ﬂekilde tasarlanmal›d›r. Bu, aﬂa¤›daki araçlarla sa¤lanmal›d›r:
• 6/4 litrelik çift basma rezervuarl› tuvaletler,
• Hava bas›nçl›, su ak›ﬂ›n› azaltan armatürler,
• 6-9 litre/dakika kapasiteli duﬂ armatürleri,
• ‹çine s›¤›labilecek küçük boyda, az suyla
dolan küvet,
• Azami 18 litre kapasiteli bulaﬂ›k makineleri,
• Azami 60 litre kapasiteli çamaﬂ›r makineleri,
Karﬂ›lanmas› gereken di¤er zorunluluklar
ﬂöyle:
• Yüzey suyu yönetimi: Suyun toprak taraf›ndan emilmesini sa¤layan geçirgen kald›r›m
döﬂeme sistemleri.
• Malzemeler: BRE’nin Yeﬂil K›lavuzundaki
listelerde A+’dan E’ye kadar s›n›fland›r›lm›ﬂ
malzemelerden asgari D’yi karﬂ›layan belli say›-

da malzeme kullan›lmal›d›r.
• At›k yönetimi: Yap›n›n inﬂas› s›ras›nda saha at›k yönetimi plan› yap›lmal›, bina bittikten
sonra ise bir at›k depolama alan› b›rak›lmal›d›r.
Bunlardan sonra 3. seviyenin tamamlanmas› için 46,7 puan daha gerekmektedir. Yat›r›mc›
veya inﬂaatç› aﬂa¤›dakileri yaparak bu puanlar›
tamamlayabilir:
• Kurutma alan› sa¤lanmal›d›r (kurutma
makinelerine ihtiyaç kalmamal›),
• Enerji etkin ayd›nlatma (tüm iç-d›ﬂ ayd›nlatma) sa¤lanmal›d›r,
• Bisiklet park alanlar› sa¤lanmal›d›r,
• Ev-ofise dönüﬂtürülebilecek ilave bir oda
sa¤lanmal›d›r,
• H›zl› ya¤›ﬂlarla arazi d›ﬂ›na akan ya¤mur
suyu miktar› azalt›lmal›d›r,
• Daha çok çevre dostu malzeme kullan›lmal›d›r,
• Ev içinde ve d›ﬂ›nda geri dönüﬂüm alanlar› sa¤lanmal›d›r,
• Bina güvenli¤i art›r›lmal›d›r,
• Bina ses izolasyonu art›r›lmal›d›r.

6. Seviye-Net S›f›r Karbon Örne¤i
Bu yap›n›n enerji kullan›m›n›n tümünden kaynaklanan karbondioksit emisyonlar› net s›f›r olmal›d›r. Bunu sa¤lamak için aﬂa¤›dakiler yap›lmal›d›r:
• Daha iyi cam ve daha fazla izolasyon kullan›larak duvar, pencere ve çat›da termal verimlilik geliﬂtirmelidir.
• Yap›ya taze temiz hava giriﬂi ve kirli hava
ç›k›ﬂ› kontrollü yap›larak hava geçirgenli¤i sa¤lanmal›d›r (sa¤l›k için, belli miktarda do¤al havaland›rma olmas› ﬂartt›r).
• Yüksek verimlikte bir yo¤uﬂmal› boyler
kazan bulunmal›d›r.

Triangle konutlar›,
Cambridge, 183 daireden
oluﬂuyor, HTA Architects.
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• Is› köprülerini azaltmak üzere yap› kabu¤unda, özellikle iç-d›ﬂ duvar birleﬂim noktalar›nda tedbir al›nmal›d›r.
• Merkezi (toplu) ›s›tma sistemleri kullan›lmal›d›r. Bu sistemler s›cak su elde ederken solar termal paneller veya biyokütle kazanlar›, rüzgâr türbinleri ve CHP (combined
heat and power systems) gibi düﬂük veya s›f›r
karbon teknolojileri kullanmal›d›r. Bu sistemlerden elde edilerek kullan›lan enerji
miktar›, ayn› örnekte ulusal ﬂebekeden al›nan güce eﬂit olmal›, bu hesaplar bir tam y›l
için yap›lmal›d›r.
Yap›, su kullan›m› 80 litreden (kiﬂi/gün)
fazla olmayacak ﬂekilde tasarlanmal›d›r. Bu aﬂa¤›daki araçlarla sa¤lanmal›d›r:
• 6/4 litrelik çift basma rezervuarl› tuvaletler,
• Hava bas›nçl›, su ak›ﬂ›n› azaltan armatürler,
• 6-9 litre/dakika kapasiteli duﬂ armatürleri,
• ‹çine s›¤›labilecek küçük boyda, az suyla
dolan küvet,
• Azami 18 litre kapasiteli bulaﬂ›k makineleri,
• Azami 60 litre kapasiteli çamaﬂ›r makineleri.
Bu seviyenin standard›n› yakalamak için
bina kullan›m suyunun %30’unun geri dönüﬂtürülmüﬂ gri sudan ve toplanarak ar›t›lm›ﬂ ya¤mur suyundan karﬂ›lanm›ﬂ olmas›
gerekmektedir.
Karﬂ›lanmas› gereken di¤er asgari zorunluluklar ﬂöyle:
• Yüzey suyu yönetimi: Suyun toprak taraf›ndan emilmesini sa¤layan geçirgen kald›r›m
döﬂeme sistemleri.
• Malzemeler: BRE’nin Yeﬂil K›lavuzundaki

Code for Sustainable Homes
The ‘Code for Sustainable Homes’ was introduced to designers and builders as
well as home-buyers to make a change in a sustainable way in building practice
in December 2006 in UK.
It is a new national standard which will be complement to the ‘Energy
Performance Certificates’, and uses the same energy calculation methodology in
order to avoid the duplication.
The Code measures the sustainability of home in nine design categories, which
are energy/CO2, water, material, surface water run-off, waste, pollution, health
and well-being, management, and ecology.
The Code has been developed on Building Research Establishment’s (BRE)
EcoHomes System which is used for social housing sector. It was voluntary then,
but today it is predicted that whole new primary schools to comply with level 3
rating and from May 1st of 2008 for the whole new housing, compliance with the
Code is mandatory.
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listelerde A+’dan E’ye kadar s›n›fland›r›lm›ﬂ
malzemelerden asgari D’yi karﬂ›layan belli say›da malzeme kullan›lmal›d›r.
• At›k yönetimi: Yap›n›n inﬂas› s›ras›nda saha at›k yönetimi plan› yap›lmal›, bina bittikten
sonra ise bir at›k depolama alan› b›rak›lmal›d›r.
Bunlardan sonra 6. seviyenin tamamlanmas› için 64,9 puan daha gerekmektedir. Yat›r›mc›
veya inﬂaatç› aﬂa¤›dakileri de mutlaka yapmal›d›r:
• Enerji etkin ayd›nlatma olmal›d›r.
• Ulaﬂ›labilir d›ﬂ su depolar› bulunmal›d›r.
• Arazi d›ﬂ›na akan yüzey suyu miktar› en
aza indirilmelidir.
• En çevre dostu malzeme kullan›lmal›d›r.
• ‹nﬂaat at›klar› asgariye indirilmelidir.
• Ulaﬂ›labilir azami geri dönüﬂüm alanlar›
sa¤lanmal›d›r.
• Bina güvenli¤i, ses izolasyonu ve gün›ﬂ›¤›
kullan›m› art›r›lmal›d›r.
• Yaﬂam boyu standard› tutturulmal›d›r.
• Bina inﬂaat›n›n ekolojik etkisi de¤erlendirilerek asgariye indirilmelidir.
Yay›nland›¤› y›l gönüllü olan yönetmeli¤e
uygun örnek yap›lar ülkenin önde gelen inﬂaat
firmalar› taraf›ndan Watford’da BRE ‹novasyon
Park›’nda kurularak izlenmiﬂtir. 1 May›s
2008’den itibaren yeni yap›lan tüm konutlar›n
bu yönetmeli¤e uygun inﬂa edilmesi zorunluluktur. ‹ngiltere’de y›lda ortalama 100 bin konut inﬂa edildi¤i bilinmektedir.
2009 y›l› içinde tüm binalar›n enerji kimlik
de¤erlendirmesi zorunluydu. Yukarda aç›klanan
k›staslara göre, özel sektörde 3. seviye zorunluluktur. Yeni yap›lan tüm binalarda, 2013’te 4.
seviye, 2016’da ise 6. seviye, yani net s›f›r karbon hedeflenmiﬂtir.
Kamu sektöründe ise bir öncülük beklenmiﬂ
ve özellikle e¤itim kurumlar› öncelikli olmuﬂtur. 2009’da 3. seviye, 2010’da 4. seviye ve
2013’te 6. seviye hedeflenmiﬂtir.
ﬁu anda yeni yap›lan bütün ilkö¤retim kurumlar› 4. seviyeye göre inﬂa edilmektedir. Bu
BRE’nin sertifika sistemi olan BREEAM “GOOD” (Building Research Establishment Environmental Assessment Method - Yap› Araﬂt›rma
Kurumu Çevresel Etki De¤erlendirme Metodu
- iyi) derecesi ile eﬂde¤erdir.
Ülkede yeni inﬂa edilen e¤itim kurumlar›n›n
tamam› “iyi” derecenin de üstüne ç›kmaya çal›ﬂmaktad›r.
Rüksan Tuna, Y. Mimar, Breeam De¤erlendiricisi

