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LEED Sertifikasyonu için Do¤ru Yaklaﬂ›mlar
Ömer Moltay / End. Müh., LEED AP, BREEAM Assessor / MimtaSolar

Bir Proje Yönetimi Felsefesi
ünümüzde sürdürülebilir yap›lara
ulaﬂmak için en geçerli yaklaﬂ›m, Yeﬂil Bina sertifikasyon sistemlerinin
kullan›lmas›d›r. Uluslararas› kabul gören bir
sertifikan›n yeni bir gayrimenkul projesine
kataca¤› art› de¤erin yan›nda, bu sertifikasyon sistemleri proje geliﬂtiricilere sürdürülebilirlik hedeflerine nas›l ulaﬂ›laca¤› konusunda da yol gösterici olurlar. Konumuz olan LEED sertifikasyon sistemi, esas itibariyle bir
proje yönetimi yaklaﬂ›m›d›r ve do¤ru uygulanmas› için bir projenin tüm süreçlerinde LEED ile ilgili hedeflerin göz önüne al›nmas› gerekmektedir.
Öncelikle LEED sertifikasyon sistemi ile ilgili baz› aç›klamalar yerinde olur: US Green
Building Council taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan
bu sistem, yap› projelerinin farkl› tiplerine
göre sürdürülebilirlik kriterleri koymuﬂ ve bu
kriterlerin üzerinden puanlama ile belirli bir
sertifikasyon hedefine ulaﬂ›lmas›n› sa¤layan
sistemi oluﬂturmuﬂtur. Bu kriterlerin baz›lar›
“olmazsa olmaz”, yani bir projenin sertifika
için de¤erlendirilmesi için mutlaka yerine getirilmesi gereken kriterlerdir.
LEED sistemi alt›nda sertifika hedeflenen
bir gayrimenkul projesinde, ister design-bidbuild, ister design-build ﬂeklinde ortaya ç›k›yor olsun, olabildi¤ince erken bir safhada LE-
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ED hedeflerinin belirlenmesi önemlidir. Burada geçerli olan yaklaﬂ›m, proje ile ilgisi olan
kiﬂilerin (mal sahibi, geliﬂtirici firma, tasar›m
ekibi, müteahhit firma vb.) ortak toplant›larda biraraya gelerek, sürdürülebilir konseptlerin projeye nas›l entegre edilebilece¤ini tart›ﬂmalar›d›r. Ancak bu tart›ﬂmalar sonucunda
puan al›nacak kriterlerin fizibiliteleri ve sertifikasyon stratejisi sa¤l›kl› bir ﬂekilde belirlenebilir. LEED hedeflerinin ve sertifikasyon stratejisinin, projelerin geç

aﬂamalar›nda belirlendi¤i durumlarda her zaman yüksek maliyetli çözümlerden baﬂka seçene¤in kalmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Bu toplant›lar›n en önemlisi, erken safhalarda düzenlenen eco-charette toplant›lar›d›r. Charette’ler, tüm paydaﬂlar›n kat›ld›¤› ve
yo¤un bir gündem ﬂeklinde tüm hedeflerin
tart›ﬂ›ld›¤› toplant›lard›r. Bu toplant›lar,
ayn› zamanda sürdürülebilir konseptler konusunda LEED dan›ﬂmanlar›n›n yol gösterici iﬂlev görmelerini ve gerekti¤inde e¤itim
sunabilmelerini sa¤lar. Charette’lerin en az iki gün sürmesi ve
tüm paydaﬂlar›n kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› önemlidir.
Projenin erken safhalar›nda yap›lan bu tür
toplant›lar sonucunda hedefler belirlenmiﬂ
olur. Bu hedefler, öncelikle tasar›m ekibine,
ard›ndan da müteahhit firmaya yol gösterecektir. Proje ilerledikçe bu hedeflerin tekrar
de¤erlendirilmesi ve revize edilmesi normaldir. ‹lk baﬂta al›ﬂ›lmad›k gelecek baz› hedef
ve yaklaﬂ›mlar, proje yöneticisinin ciddi duruﬂu ve LEED dan›ﬂmanlar›n›n sa¤lad›¤› e¤itimler yoluyla kabul görecek ve normal proje sürecine entegre edilecektir.
LEED sürecinde ilk haz›rlanmas› gereken
doküman, proje sahibinin ihtiyaçlar›n›n belirlendi¤i ve sürdürülebilir tasar›m ilkelerini de
yans›tan Owner's Project Requirements
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(OPR) doküman›d›r. Bu doküman, proje sürecinde revize edilebilmekle beraber, proje
baﬂ›nda oluﬂtu¤u ﬂekliyle tüm proje ekibine
yol gösterici nitelikte bir dokümand›r. Bir
teknik ﬂartname olarak düﬂünülmemesi gereken bu doküman, proje ihtiyaçlar›n› nicelik
ve niteliksel hedefler olarak belirleyen ve bu
hedeflere ulaﬂma konusunda proje tak›m›n›n
çözümler geliﬂtirmesine olanak veren bir metin olmal›d›r. Ayr›ca proje geliﬂtirme süreci
içerisinde puan al›nmas› hedeflenen LEED
kriterleri OPR doküman›nda yer almal›d›r.
Proje tak›m› taraf›ndan belirlenen LEED
kriterlerinin takibi için en s›k kullan›lan araç
“checklist”lerdir. Checklist’ler, proje ile geliﬂen ve de¤iﬂen dokümanlard›r. Her bir kriterin yan›nda kriterden puan al›nmas›n›n hedeflenip hedeflenmedi¤i konusunda bilgiler
veya kriterin henüz fizibilite de¤erlendirmesinde oldu¤u konusunda bilgi bulunmal›d›r.
Checklist’ler, projenin LEED alt›nda alacaklar› toplam puan›n ve proje tak›m› üyelerinin
hangi kriterlerden sorumlu olduklar›n›n bir
bak›ﬂta görülmesini sa¤larlar.

Enerjiye Odaklanmak
Erken safhalarda baﬂlanmas›nda yarar›
olan baﬂka bir çal›ﬂma da bina enerji modellenmesidir. Her ne kadar ço¤unlukla detayl›
tasar›m dokümanlar›n›n bitirilmesi sonucunda enerji modellemesinin yap›ld›¤› görülse
de, en sa¤l›kl› yaklaﬂ›m tasar›m ile birlikte paralel bir süreç olarak yürütülmesidir. Bu, tasar›m ekibine ald›klar› kararlar›n bina enerji
performans›nda nas›l bir etkisi oldu¤unu karar baz›nda gösterecek ve bu ﬂekilde hedefe
yönelik tasar›m›n gerçekleﬂtirilmesini sa¤layacakt›r. Bu da bina enerji modellemesi hizmetinin, tasar›m ekibi ile sürekli iletiﬂimde
olabilecek kiﬂiler taraf›ndan verilmesini gerektirir.
LEED sisteminde bina enerji performans›
ile ilgili kriterler en yüksek puanlara sahip olmalar›ndan dolay›, proje tak›m›n›n bu alanda
koyduklar› hedefe ulaﬂabilmeleri önemlidir.
Burada yine ilgili kararlar›n projenin erken
safhalar›nda verilebilmesi önemlidir. Enerji
tüketimini etkileyecek parametreler çok say›da ve birbirleriyle etkileﬂimli olduklar› için, sadece tek bir sistem üzerinde odaklanmak,
daha düﬂük maliyetli f›rsatlar›n göz ard› edilmesine yol açabilir. Bina enerji modellemesi,
bina ve sistemlerinin bir bütün olarak göz
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önüne al›nmas›n› gerektirdi¤inden, tasar›m
ekibinin entegre bir yaklaﬂ›m sergilemesini
ve binan›n tüm sistemlerinin (bina kabu¤u,
mekanik sistemler, ayd›nlatma, yenilenebilir
enerji kullan›m› vs.) birbirlerine olan etkileﬂimleri ile de¤erlendirilmesine olanak verir.
Projenin en erken safhalar›nda elde edilecek veriler, projenin enerji ile iliﬂkisi konusunda proje tak›m›na ve özellikle mimarlara yol
göstermelidir. Ön arazi de¤erlendirmesi olarak da adland›r›labilecek bir çal›ﬂma, bina
enerji ihtiyac›n›n düﬂük tutulmas› ve do¤ada
mevcut yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas› konusunda önemli fikirler sa¤layabilir. Böyle bir de¤erlendirme aﬂa¤›daki konular› kapsamal›d›r:
• Egemen rüzgar yönü ve rüzgar h›z›
• Arazi konumlanmas›, olas› bina bak›ﬂ
yönleri
• Gölgeye neden olan a¤açlar, komﬂu binalar vs.
• Güneﬂ ›ﬂ›ma yo¤unlu¤u ve süreleri
• Hava kirlili¤i
• Toprak yap›s› ve yaz / k›ﬂ s›cakl›klar›
• Yeralt› su kaynaklar›
• Çevrede mevcut göl veya di¤er su
kaynaklar›
• Mevcut ﬂebeke kaynakl› enerji çeﬂitleri.
Bu noktada baﬂka uzmanlar›n deste¤ine
de ihtiyaç olmas› kuvvetle muhtemeldir. Örne¤in binada kojenerasyon kullan›lmas› düﬂünülüyorsa, bunun fizibilitesinin bu konuda
uzman bir tasar›mc› taraf›ndan yerine getirilmesi ve bina enerji modellemesi yoluyla fizibilitenin teyit edilmesi gerekecektir. Bu yaklaﬂ›m, ayn› zamanda Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i’nin 20 bin metrekare
üzerinde kullan›m alan›na sahip binalara
koydu¤u yenilenebilir enerji, kojenerasyon ve
›s› pompas› kullan›m› ﬂart› ile örtüﬂmektedir
(bkz. Yönetmelik Madde 22).

LEED için Organizasyon
Farkl› proje geliﬂtirme metotlar› alt›nda
LEED’e yaklaﬂ›m›n ve sorumluluklar›n paylaﬂ›m›n›n farkl› olmas› normaldir. Design-build
bir projede tek bir LEED yöneticisinin tüm
projeyi yürütmesi gerekirken, design-bid-build projelerde LEED ile ilgili sorumluluklar›n
mimari firmadan müteahhit firmaya bir noktadan sonra devredilmesi söz konusu olabilir.

Her bir LEED kriterinin farkl› gereksinimleri
oldu¤undan, hangi metodun kullan›ld›¤›n›n
her bir LEED kriterine etkisi de farkl› olabilmektedir.
‹nﬂaat projelerinde kullan›lan Gantt ﬂemalar› veya CPM gibi programlama metotlar›,
sürdürülebilir hedefli projelerde daha da
önem kazanmaktad›r. Öncelikle, LEED gibi
sistemlerin gerektirdi¤i ek aktivitelerin (tasar›m, veri toplama, fonksiyonel test vb.) geleneksel aktiviteler ile entegre edilmesi gerekmektedir. LEED aktivitelerinin zaman›nda yerine getirilmemesi, maliyet art›ﬂlar›na veya LEED
puanlar›n›n kayb›na sebep olabilmektedir.
‹kinci olarak LEED kriterlerinin baz›lar›n› ilgilendiren ve inﬂaat aktivitelerinin do¤ru
programlanmas›n› gerektiren durumlar, CPM
gibi metotlar›n LEED ile iliﬂkisini art›rmaktad›r.
Örne¤in inﬂaat s›ras›nda iç hava kalitesinin
korunabilmesi için bu hedefe yönelik bir
programlaman›n yap›lmas› gerekmektedir.
Ayn› ﬂekilde erozyon ve sedimentasyon kontrolü gibi inﬂaat sahas›nda al›nan önlemlerin
do¤ru zamanlarda al›nmalar›, LEED gereksinimlerinin karﬂ›lanmas› için önemlidir.
Ayn› ﬂekilde bu gibi inﬂaat aktivitelerinin
inﬂaat sahas› planlar› üzerinde gösterilmesi
ve olas› çak›ﬂmalar›n veya problemlerin önceden belirlenmesi, projenin baﬂar›yla yönetilmesine olanak verir.
Bir projede ne kadar çok tasar›mc› veya
taﬂeron olursa olsun, LEED ile ilgili tüm diyalo¤un bir kiﬂi üzerinden yap›lmas› ve tüm dokümanlar›n bu kiﬂide toplanmas›, baﬂvuru
sürecinin kolaylaﬂt›r›lmas›n› sa¤layacakt›r. LEED baﬂvurular›n›n gerektirdi¤i standard›n
sa¤lanmas›n›, yine bu kiﬂi sa¤lamal›d›r. Bu
sorumluluk projenin farkl› safhalar›nda farkl›
kiﬂilerde bulunabilir. Örne¤in ruhsat aﬂamas›ndan önce mimar›n yürüttü¤ü bu sorumluluk, inﬂaat aktivitelerinin baﬂlamas› ile müteahhit firmaya geçebilir. Sadece LEED konulu
periyodik toplant›lar›n yap›lmas›na gerek kalmamal›d›r; LEED ile ilgili kiﬂinin di¤er periyodik toplant›lara kat›lmas› ve proje tak›m›n›n
tüm üyeleriyle sürekli iletiﬂim halinde bulunmas› çok daha önemlidir. Bu, tüm disiplinlerin entegrasyonunun sa¤lanmas› için de
önemli bir noktad›r. Sürdürülebilirlik ve LEED
hedefleri izole bir ﬂekilde de¤il de, sistematik
bir ﬂekilde de¤erlendirilebildikleri takdirde
etkileﬂimler göz önüne al›nabilir ve sinerjiler
yakalanabilir.
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