
ŞİŞECAM LEED SÜRECİ 
 
Enerji ve su kaynaklarımızın hızla azalması, küresel ısınma, özellikle büyükşehirlerde hava 
kirliliğindeki artışlar ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri gibi faktörler, çevre dostu yeşil 
bina hareketlerinin çıkış noktası olmuştur.  1990’lı yıllarda başlayan bu hareketin amacı, 
hayatımızın %90’ınını geçirdiğimiz binaların kullanıcılarının, daha sağlıklı bir ortamda 
yaşaması ve bu binaların yeşil alanları arttırırken, enerji ve suyu da verimli kullanması 
gerekliliğidir. Zira yapılan araştırmalar neticesinde, dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık 
yüzde 40’ı, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’unun binalardan kaynaklandığını ortaya 
koymuştur.  
LEED, çevre dostu bina yapımını ve çevreye olan bütün etkilerini göz önüne alıp bütünsel bir 
yaklaşımla inceleyen, bir yol haritası çizen ve uluslararası standartları buna entegre eden, 
dünyaca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan Amerika çıkışlı değerlendirme ve sertifikasyon 
sistemidir.  Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC _United States Green Building 
Council) tarafından ilk defa 1998’de bina değerlendirmelerinde kullanılan LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) kayıtlı proje sayısı Haziran 2016 itibarı ile 93.020’lere 
ulaşmış ve bunlardan 47.946’ü sertifikalandırılmıştır. Türkiye’de kayıtlı proje sayısı 422, 
sertifikalı proje sayısı ise 147’ye ulaşmıştır.  
NEDEN YEŞİL OFİSLER: 
2008 yılında USGBC tarafından yapılan istatistiklerde, sürdürülebilir kriterlerle tasarlanıp 
inşa edilen binaların diğerlerine kıyasla; 
 Çalışanların sağlığı ve mutluluğundaki olumlu gelişmelerde %76,  
 Çalışma verimliliğindeki artışta %46 pozitif etkili olduğu belirtilmiştir. 

 Yine aynı istatistiklerde işletme ve bakım masraflarının da normal binalara göre yüzde 85’e 
varan tasarruf sağladığı ortaya çıkmıştır. 
2009 yılında yapılan “Kullanım Süresince LEED Ofislerinde Çalışanların Verimliliği ve 
Mutluluğunun Maliyet Analizi Raporu’’nda, LEED sertifikalı ofislerde çalışanlarda:  
 Daha az alerjik reaksiyon gelişmesi ve stres azalması ile daha az iş günü kaybı 
 Ve kişi başına yılda 39 saat daha fazla çalışma süresi olduğu raporlanmıştır. 

Şişecam projesi, 2009 yılından beri yürürlükte olan LEED Yeni Binalar versiyon 3 
kategorisinde Gold adayıdır. Buna göre proje, toplam 7 ana başlık altında değerlendirilmiştir 
ve yapılan değerlendirmede Gold seviyesi için belirlenen 60 puan eşiğinin üzerinde bir puan 
hedeflemektedir. 
 
 
 
 
 



Nedir bu ana başlıklar ve Şişecam projesinde bu kriterler nasıl sağlanmıştır: 
Sürdürülebilir Arazi Kategorisinde: 

 Bu kategorinin olmazsa olmaz dediğimiz ön koşulu, İnşaat aktiviteleri sonucunda 
oluşan çevre kirliğinin, verimli toprak erozyonu ve tozun önlenmesidir. Şişecam 
projelerinde, inşaat başlangıcından beri bu süreç takip edilmiş ve gerekli uygulamalar 
yapılmıştır. 

 Proje konumu dolayısıyla verimli tarım arazisi üzerinde ve sulak alanlara yakın 
değildir.  

 Toplu taşıma imkanlarına ve sosyal imkanlara erişimi vardır.  
 Bireysel araç kullanımının azaltılması ve bisiklet yollarının ve kullanımının teşvik 

edilmesi amacıyla bina kullanıcılarına bisiklet parkı ve duş imkanı, çalışanlarına servis 
imkanları sağlamaktadır.  

 Araç kullanımından kaynaklı emisyonların azaltılması amacıyla elektrikli araç şarj 
istasyonları kurulmuş ve düşük emisyonlu araçlara girişlere en yakın mesafede 
öncelikli araç park yerleri ayrılmıştır. 

 Proje kapsamında açık alanların ve yeşil alanların arttırılmasına önem verilmiştir. 
 Isı adası etkisini azaltmak amacıyla son kat kaplama malzemeleri açık renk seçilmiştir 

ve otopark alanları yeraltında çözülmüştür. 
Su Verimliliği Kategorisinde: 
Konfordan ödün vermeden, toplam şebeke suyu tüketiminin azaltılması ve bu sayede 
operasyonel masraflar azalırken, şebekeye binen yükün en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Bu 
kapsamda:  

 Yeşil alanların sulamasında az su isteyen iklime adapte olmuş bitkiler kullanılarak 
sulamaya harcanan miktar azaltılmış,  

 Verimli / düşük su tüketimli armatür seçimleri ile iç mekan kullanma suyu miktarının 
minimize edilmesi sağlanmıştır. 

Enerji ve Atmosfer Kategorisinde: 
 Şişecam projesi, binanın oryantasyonundan, bina kabuğu ve cam seçimlerine, verimli 

aydınlatma armatürlerinden, gün ışığı, varlık sensörleri vb. uygulamaların tasarıma 
entegre edilmesine, verimli mekanik cihaz seçimlerine kadar çok geniş bir yelpazede 
değerlendirilmiş ve yapılan saatlik simülasyon sonucuna göre, 1894 yılında, 
Amerikada kurulan ve bina tesisat sistemleri, enerji verimliliği, iç hava kalitesi ve 
sürdürülebilirlik alanlarında çalışan uluslararası bir dernek olan ASHRAE’ nin 
oluşturduğu 90.1-2007 standardına kıyasla, yıllık doğalgaz ve elektrik tüketim 
maliyetini %20’nin üzerinde azaltacağı öngörülmüştür.  

 Devreye Alma ve Kabul prosedürleri, projenin enerji ile ilgili sistemlerinin bina 
sahibinin isteklerine, tasarım kriterlerine ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa 
edildiğinin doğrulanması ve kalibrasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Bina 
işletmesi süreç içerisinde değişse bile bu kredi kapsamında hazırlanan işletme 
kitapçıkları, binayı tanımayan sorumlulara, içerisinde çalışan sistemleri en verimli 
nasıl işletebileceklerinin anahtarını sağlamaktadır. En verimli sistemler seçilse bile 
verimli işletilmesi sağlanmazsa hedeflenen faydaya ulaşılması mümkün olmayacaktır. 



 Mekanik sistemler içerisinde kullanılan soğutucu akışkan miktarı, LEED hedef 
değerlerine uygun olacak şekilde, ozon tabakasına ve  küresel ısınmaya etkilerini 
minimize edecek şekilde tasarlanmıştır.  

 Bina enerji harcaması, enerji analizörleri yardımıyla ve gelişmiş otomasyon sistemi ile 
sistem bazında ayrı ayrı takip edilebilmektedir. 

Malzeme & Kaynaklar Kategorisinde: 
 Bu kategorinin olmazsa olmazı, bina içerisinde işletme sırasında çıkabilecek geri 

dönüştürülebilir atıkların, evsel atıklardan ayrı olarak toplanabileceği bir atık yönetim 
sisteminin oluşturulmasıdır. Bu amaçla proje kapsamında, ana atık toplama alanlarında 
geri dönüştürülebilir atıklar için de yerler öngörülmekte ve bina içerisinde belirlenen 
noktalarda geri dönüşüm kutuları konulmaktadır. 

 Geri dönüştürülmüş içeriğe sahip malzemelerin kullanımı ile hammadde ve kaynakların 
tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında inşaat malzeme bütçesi 
üzerinden %30’un üzerinde geri dönüştürülmüş içerik oranı olan malzeme kullanımı 
sağlanabilmiştir. 

 Yerel malzeme kullanımının teşvik edilmesiyle, ulaştırmanın olumsuz çevresel etkilerinin 
en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında inşaat malzeme bütçesi üzerinden 
%40’ın üzerinde malzeme ve hammaddesi bu kriterleri sağlayabilmektedir. 

İç Mekan Yaşam Kalitesi Kategorisinde:  
 Sürekli kullanıcılı mekanlara, ASHRAE standardında tanımlı minimum taze hava 

miktarlarının üzerinde taze hava sağlanmıştır. Mahal bazında, çalışan personel sayısına 
bağlı olarak belirlenen miktarlarda verilen taze hava ve uluslararası standartlarda tanımlı 
verimli filtreler yardımı ile çalışan konforu ve sağlığını arttırmak hedeflemniştir. 

 İç mekanda sigara içilmemesi kanunlarla düzenlenmiştir. LEED kapsamında, bina 
sakinlerinin sigara dumanından etkilenmesini önlemek amacıyla, ana girişlerden, açılır 
pencerelerden ve taze hava emiş menfezlerinden minimum 8 metre mesafede sigara içme 
alanları belirlenmiştir. Ayrıca bu mesafenin yakınında sigara içilmemesi için uyarı 
işaretleri konulacaktır. 

 İnşaat sırasındaki aktiviteler nedeniyle oluşan toz vb. hava kirleticilerin inşaat 
çalışanlarının ve bina sakinlerinin sağlık ve konforunu etkilemesini önlemek amacıyla 
inşaat süresince gerekli önlemler alınmıştır. Bu kapsamda montajı tamamlanmayan hava 
kanallarının ağızları, toz girişini önleyecek şekilde kapatılmış, depo alanları kredi 
gerekliliğine uygun şekilde düzenlenmiş, tamamlanan yerlerin zarar görmesini engellemek 
amacıyla kapatılmıştır. 

  Yerleşim öncesinde imalatı yapılan taze hava kanallarının içlerinin temizlenmesi ve iç 
ortamda mobilya, zemin kaplama malzemeleri vb. uygulamalar sonrasında ortamda 
oluşacak kokunun temizlenmesi amacıyla iç ortama belirlenen limit değerlerde taze hava 
verilerek temizlenmesi sağlanmaktadır. 

 Bina sakinlerinin ve inşaat çalışanlarının, iç mekanda kullanılan boya, yapıştırıcı, silikon 
vb. kimyasallar içerisinde bulunan VOC denilen insan sağlığına zararlı uçucu organik 
bileşen oranları uygulama öncesinde kontrol edilmekte ve limit değerlerin üzerinde 
malzemeler kullanılmamaktadır. 

 Bina girişlerinde, iç mekana tozun yayılmaması için 3m basış uzunluğunda paspas 
öngörülmektedir. 



 İç mekana koku yayabilecek temizlik odaları, çöp odası, fotokopi odası vb. mahallere 
ASHRAE’de tanımlanan değerlere uygun olarak egzoz yapılmakta ve bu mahaller negatif 
basınçta tutulmaktadır. 

 İç mekan termal konforu bina sakinlerinin sağlık ve verimliliğini arttıracak şekilde 
ASHRAE 55-2004 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yerleşim sonrasında 
yapılacak anketle çalışan memnuniyeti oranı tespit edilecektir. 

 Çalışanların gün ışığı ve manzaradan maksimum düzeyde faydalanmasını sağlayacak 
şekilde çalışma alanları düzenlenmiştir. 
 

İnovasyon   
Bu kategoride LEED performans kriterlerini önemli ölçüde aşan, veya yeni kriterler getiren 
projelerin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Şişecam projesi bu kategoride alınabilecek 6 
puandan 5’ini hedefleyebilmektedir. 
 
Bölgesel Önem 
USGBC tarafından projenin bulunduğu bölgeye özgü enerji verimliliği, su verimliliği, yağmur 
suyu kontrolü vb. uygulamaların hedeflenmesi durumunda teşvik amacıyla bu uygulamaların 
ödüllendirilmesidir. Şişecam projesi belirlenen kriterlerden alınabilecek 4 puanın 3’ünü 
hedefleyebilmektedir.  
 


