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GİRİŞ 

Bu doküman; Yeşil Yerleşmeler, Yeşil Sertifika Uzmanı ve Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı 

ile ilgili hususları kapsayan “Değerlendirme Kılavuzu” dur.  
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BÖLÜM 1. ULUSAL YEŞİL YERLEŞME DEĞERLENDİRME KILAVUZU VE 
KULLANIMI 

1.1. Ulusal Değerlendirme Kılavuzunun Uluslararası Platformdaki Yerinin 
Değerlendirilmesi 

Yeşil Yerleşme Değerlendirme Kılavuzu’nun; uluslararası sertifika sistemleri içindeki yeri 2 temel 
kriter ile değerlendirilebilir;  

1) Küresel uyumluluk, yerel koşullar ve güncellenebilirlik,  

2) Sürdürülebilirlik kapsamı ve temalar ve kriterler. 

1) Küresel Uyumluluk, Yerel Koşullar ve Güncellenebilirlik; Yeşil Yerleşme Değerlendirme 
Kılavuzu’nun kategorik kapsamının belirlenmesinde 6 uluslararası ve 2 ulusal yeşil bina sertifika 
sisteminin;  ana modül yaklaşımları, ulusal ve yerel koşullar bağlamında bilimsel kriterlere göre 
değerlendirilmiştir. Bu nedenle; Yeşil Sertifika ile belirlenen ana modüller ve modüllere bağlı 
sürdürülebilirlik tema ve kriterleri; uluslararası kıyaslamalara açık olup; ileriki versiyonlarında 
küresel ve ulusal referans değerlerin oluşması sürecinde uyumluluk gösterecektir. 

2) Sürdürülebilirlik Kapsamı; Yeşil Sertifikaların ‘sürdürülebilirlik kapsamı’ önemli bir gösterge 
teşkil etmektedir. Sürdürülebilirliğin ayrıntı düzeyi, ana temaları veya ölçütlerinin küresel ve 
ulusal referans karşılıklarının bulunması gerekmektedir. Sertifika sistemlerinin derecelendirdiği 
tüm bina ve yerleşmelerin hangi kapsamda sürdürülebilirliği kapsaması yine küresel ve ulusal 
sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yaklaşıldığının ölçülmesine olanak vermelidir. Yeşil 
Sertifika sürdürülebilirlik kapsamı oldukça geniş bir çerçeve sunmaktadır. Temalar ve kriterler; 
Yeşil sertifika sistemlerinin sürdürülebilirlik kapsamı ana temalar ve kriterlerin varlığı ile 
ölçülebilmektedir. Birçok sertifika sisteminde temalarda ortaklaşma bulunurken, kriterler, ulusal 
hedefler ve mevzuat ile değişim gösterebilmektedir. Sertifika sistemlerinde ana tema olarak 
‘kapsam yeterliliği’ üzerinde durulmaktadır. Yeşil Sertifika sürdürülebilirliğin bütünsel ve 
sistematik doğasını göz önünde bulundurarak; sosyal sürdürülebilirlik ve yönetim konularını, ana 
tema ve ölçülebilir kriterler ile tanımlamıştır. Literatür araştırmaları; sürdürülebilirlik kapsamının 
ana temalarla iyi bir çerçeve ile çizildiğinde; kriterlerin eksik olanlarının zaman içinde 
geliştirilebildiğine işaret etmektedir. Uluslararası sertifika sistemlerinde zorunlu kriterler; asgari 
sürdürülebilirlik gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak adına önemli görülmektedir. 
Yeşil Sertifika Sisteminin bu versiyonunda da ana modüller içinde zorunlu kriterler belirlenmiştir. 
Göstergeler ve Ağırlıklandırmalar; sürdürülebilirlik kapsamına ana temalar yoluyla karar 
verildikten sonra, göstergeler yolu ile kapsamın elde edilebilirliği ve standardı belirlenmektedir. 
Sürdürülebilirlik kapsamının ifade edilmesinde ve karşılaştırılabilir sonuçların elde edilmesinde 
göstergelerin ağırlıklandırılmasında denge aranması önem kazanmaktadır. Yeşil Sertifikanın 
sürdürülebilirlik kapsamı belirlenirken, zorunlu kriterlerin seçimi ve uygulanabilirliklerinin 
yüksek olmasına özen gösterilmiştir. 

1.2. YeşilSertifika Yerleşme Değerlendirme Kılavuzu Tanım ve Açıklamalar 

Değerlendirme Modülleri: Yeşil yerleşme ana sürdürülebilirlik modüllerini BOL, AKE, UVA, KET, 
SES ifade etmektedir. 
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Değerlendirme Kuruluşları ile İlgili Kurumsal ve Teknik Altyapı Koşulları: Bünyesinde istihdam 
eden çalışanların niteliğine göre belirlenen kurumlara dair koşulları ifade etmektedir. İstihdam 
edecekleri personellerin niteliksel ve niceliksel kaliteleri temel kriter olarak alınmaktadır. 

Kriterler: Çalışmanın sonucunda modül-ana tema-hedef dizinine bağlı olarak oluşturulan özgün, 
ulusal, öneri kriterleri ifade etmektedir. 

Mevcut Yerleşme:Bu değerlendirme kılavuzunda sertifikaya konu olan alan; yerleşik alan içinde 
ise mevcut yerleşmedir. 

Modül Ana Temaları: Bu dokümanda yer alan modüllere bağlı amaçlar doğrultusunda 
geliştirilen ana tema başlıklarını ifade etmektedir. 

Yeni Yerleşme:  Bu değerlendirme kılavuzunda sertifikaya konu olan alan; gelişme alanı içinde 
ise yeni yerleşmedir. 

Yeşil Sertifika Uzmanı Mesleği (YESUM): 

Yeşil Sertifika Uzmanın mesleği olup; dördüncü bölümde detaylı olarak tablolarda verilmektedir. 

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU): 

Değerlendirme Kuruluşu bünyesinde görev yapan ve binaların veya yerleşmelerin 
Değerlendirme Kılavuzuna göre değerlendirilmesinden ve puanlanmasından sorumlu olan Yeşil 
Sertifika Uzmanıdır. 

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanının Mesleği (YESDUM): 

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanın mesleği olup; dördüncü bölümde detaylı olarak 
tablolarda verilmektedir. 

Kısaltmalar: 

YeS-TR: Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi  

YESU: Yeşil Sertifika Uzmanı 

YESDU: Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı 

YESUM: Yeşil Sertifika Uzman Mesleği.  

YESDUM: Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı Mesleği . 
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1.3 YeşilSertifika Yerleşme Başvuru ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi 

SİSTEM ADI YeşilSertifika v1. 

SERTİFİKA KATEGORİSİ YeşilSertifika YERLEŞME  

YETKİLENDİRİLMİŞ UZMANLAR 
Yeşil Sertifika Uzmanı 

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı 

DENETLEME YETKİSİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

UZMAN SERTİFİKA YETKİSİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

UZMAN SERTİFİKA EĞİTİMİ ve 
SINAVI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

REFERANS SİSTEM ve 
DOKÜMANLAR 

1) YeşilSertifika PLATFORMU www.yestr.csb.gov.tr 

2) YeşilSertifika YERLEŞME DEĞERLENDİRME KILAVUZU 

3) YeşilSertifika UZMAN EĞİTİM KILAVUZU 

DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ 

YeşilSertifika YERLEŞME MODÜLLERİ 

BOL Bölge ve Yakın Çevre Profili 

AKE Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet 
Yönetimi 

UHA Ulaşım ve Hareketlilik 

KET  Kentsel Tasarım  

SES  Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik 

İNO İnovasyon_Yerleşme 

SERTİFİKA DERECELERİ 

Geçer  

İyi 

Çok İyi 

Ulusal Üstünlük  

SERTİFİKA AŞAMALARI 

Planlama ve Tasarım Aşaması-Ön Aşama 

İnşaat / Geliştirme Sırası-Uygulama sırası 

İnşaat / Geliştirme Sonrası- Uygulama sonrası 

SERTİFİKA GEÇERLİLİĞİ 

Kullanıma sunulan yeni Yeşil  Sertifika sürümleriyle, 
alınan sertifika güncelliğini yitirmez. Söz konusu alınmış 
derece, alındığı yıla ait versiyon adı ile anılır. 
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DEĞERLENDİRME VE SERTİFİKA 
SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ 

1. Başvuru dosyası ve ilgili belgeler, YeşilSertifika Uzmanı 
tarafından  YeS-TR sistemine yüklenir. 

2. Yerleşmenin sağladığı kriterlere ilişkin belgeler, 
‘Planlama ve Tasarım’, ‘Uygulama Aşaması’ ve 
‘Uygulaması tamamlanmış’ olarak, belirlenen aşama 
içinde sisteme yüklenir. 

3. Sisteme yüklenen belgeler üzerinden YeşilSertifika 
Değerlendirme Uzmanları her kriter için, kredilendirme 
yapar. 

4.Kredilendirmeye göre sistem tarafından sertifika 
düzeyi belirlenir.  

 

 

 

 

Şekil 1.1: Yeşil Sertifika Süreç Şeması   
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1.4 Değerlendirme Kuruluşu Kurumsal ve Teknik Altyapı Koşulları 

Değerlendirme  Kuruluşu olmak için Bakanlığa yapılan başvurular incelenmek üzere Yeşil 
Sertifika Komisyonuna iletilir. Yeşil Sertifika Komisyonu incelemesi sonucunda yetkinliği haiz 
olduğu tespit edilen kuruluşlara Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir. Bakanlıkça yetki belgesi 
verilmeyen kurum veya kuruluşlar bu kapsamda faaliyet yürütemez.   

1.5 YeşilSertifika Yerleşme  Başvuru Kapsamı 

İmar adası ölçeğinden küçük olmamak üzere yerleşmeler “Yeşil Sertifika Yerleşme” başvurusuna 
konu edilebilir. 

Bu değerlendirme kılavuzunda sertifikaya konu olan alan; yerleşik alan içinde ise mevcut 
yerleşme, gelişme alanı içindeyse yeni yerleşme olarak nitelendirilmiştir. 

BAŞVURU STATÜSÜ 1:  

Yeni gelişme alanında, yasal olarak tüm izinleri ve işlemleri tamamlanıp hiç bir inşaat faaliyetine 
başlamadan, planlama ve tasarım aşamasında yapılan yerleşme başvurusu ‘planlama ve tasarım 
aşamasında derecelendirme sistemi’ statüsünü kullanır ve derecelendirme için belirtilen 
gereklilikleri yerine getirerek sertifika almaya hak kazanır. 

BAŞVURU STATÜSÜ 2: Yeni gelişme alanında inşaat ve topluluk geliştirme faaliyetlerinin %50-
75’inin tamamlandığına dair kanıt sunabilen yerleşme başvurusu ‘uygulama aşamasında 
derecelendirme sistemi’ statüsünü kullanır ve derecelendirme için belirtilen gereklilikleri yerine 
getirerek sertifika almaya hak kazanır. 

BAŞVURU STATÜSÜ 3: Yerleşik veya yeni gelişme alanında inşaatı %100 tamamlanmış bir 
yerleşme başvurusu  ‘uygulaması tamamlanmış değerlendirme sistemi’ statüsünü kullanır ve 
derecelendirme için belirtilen gereklilikleri yerine getirerek sertifika almaya hak kazanır. 
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BÖLÜM 2. YEŞİL SERTİFİKA YERLEŞME ANA KATEGORİ VİZYONU İLE 
KRİTERLERİN AMAÇ ve TANIMLARI 

2.1. Bölgesel ve Yakın Çevre Profili (BOL) 

VİZYON: 

Bölgesel ve Yakın Çevre Profili (BOL) ana modülünün vizyonu; yeşil yerleşme sertifikası almaya 
aday bir yerleşmenin planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından  temel 
koşulları yerine getirdiği  durumu  ifade etmektir. 

GENEL AMAÇ: 

Sertifikalı yeşil yerleşmelerin oluşturulması sürecinde “Bölgesel ve Yakın Çevre Profil” 
modülünün temel amacı; nüfus büyüklüğüne bağlı sürdürülebilir hedefler konusunda orta ve 
küçük ölçekli kentlerin sürdürülebilir gelişimini destekleyen; konu olan alanın alansal 
büyüklüğünün tanımlanması, yasal, yönetsel ve planlama kademelerindeki gerekliliklerin 
sağlanması, proje geliştirme planı ile uygulama ve finansal sürecin ortaya konması, proje 
paydaşları ile katılım ve iletişim sağlanmasıdır. 

Bölgesel ve Yakın Çevre Profili (BOL) Ana  modülü 2 ana tema ve bu 2 ana temayı tanımlayan  
kriterlerden (Tablo 2.1) oluşmaktadır.  

Tablo 2.1: Bölge ve Yakın Çevre Profili (BOL) 

BOL 01 
Alansal, 
Yerel ve Bölgesel 
Veriler 

BOL 01 K1 
BOL 01 K2 

Proje Alanının Sınırlarının Belirlenmesi 

Proje Alanının Bölge ve Yakın Çevresi içinde Değerlendirmesi 

BOL 01 K3 Proje Alanının Planlama Kademelenmesi İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi  

BOL 02 
Proje Verileri 

BOL 02 K1 Proje Sürdürülebilir Geliştirme Raporu 

BOL 02 K2 Proje Katılım ve İletişim Planı 

 

TEMA 1 BOL 01 Alansal, Yerel ve Bölgesel Veriler 

Sertifikaya konu olan alanın, bulunduğu bölge ve yakın çevresi içindeki konumu ve bölgesel ve 
yakın çevre dinamiklerinin değerlendirilmesi ile tema kriterlerinin yerine getirip getirmediğinin 
ortaya konması amaçlanmaktadır.  

TEMA 2 BOL 02 Proje Verileri 

Sertifikaya konu olan alan için hazırlanan proje geliştirme detaylarının, projenin sürdürülebilirlik 
taahhütlerinin ve proje sürecinin arsa/arazi paydaş katılım ve iletişim planının tanımlaması ve 
proje yönetiminin zaman, maliyet ve hedefler yönünden tanımlanması amaçlanmaktadır. 
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2.2. Sürdürülebilir Arazi Kullanımı, Ekoloji ve Afet Yönetimi (AKE) 

VİZYON; 

Yeşil yerleşmelerin oluşturulması sürecinde “Sürdürülebilir Arazi Kullanımı, Doğal Çevrenin 
Korunması ve Afet Yönetimi’nin sağlanması bu modülün vizyonunu oluşturmaktadır. 
Sürdürülebilir Arazi Kullanımı, Ekoloji ve Afet Yönetimi (AKE) ana modülü 5 ana tema ve bu 5 
ana temayı tanımlayan  kriterlerden oluşmaktadır.  

GENEL AMAÇ; 

Yeşil yerleşmeler hedefinde modülün temel amacı; mevcut ve yeni yapılacak tüm kentsel 
ölçekteki planlama ve tasarımlarda, ölçekler arası bütünlüğün sağlanması; sertifikaya konu olan 
alanın yer seçiminde; flora ve fauna yaşamına karşı ekolojik değerleri koruma hassasiyeti ile 
yaklaşım gösterilmesi, enerji etkin yaklaşımlar ile  planlamada  en uygun yer seçim kararları 
ile  kentsel alanların doğal ve fiziki özelliklerinin değerlendirilmesi, kentsel altyapı konusunda 
genel bir çevre yönetimi anlayışının benimsenmesi, arazi kullanım ve ulaşım kararları ile araziyi 
en uygun teknikler ile değerlendirilebilmesi,  kamusal etkileşimin arttırılması, optimum ölçüde 
entegre olmuş çevreci yaklaşımlar ve  kentsel afet yönetimi konusunda duyarlı, gerçekçi ve 
uygulanabilir adımların hayata geçirilmesidir. 
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Tablo 2.2: Sürdürülebilir Arazi Kullanımı, Ekoloji ve Afet Yönetimi Kriterleri 

AKE 01 Planlama 
ve 
Ekolojik Değer 
Varlığı  

AKE 01 K1 
Projenin içinde yer aldığı  alana/bölgeye ait  ‘Üst Ölçekli Doğal, Tarihi ve 
Kültürel Çevre Koruma Kararları Raporu’nun hazırlanmış olması 

AKE 01 K2 
Proje Alanında  ‘Ekolojik Değer Varlığı Envanteri’ Raporunun hazırlanmış 
olması 

AKE 01 K3 
Proje Alanında ‘Biyoçeşitliliği Koruma  ve Geliştirme Raporu’nun 
hazırlanmış olması 

AKE 02 
Sürdürülebilir Yer 
Seçimi ve Enerji 
Etkin Planlama 

AKE 02 K1 
Proje alanına ait ‘Yerleşime Uygunluk Etüdü ve Değerlendirme  
Raporu’nun hazırlanmış olması 

AKE 02 K2 
Proje alanına ait  ‘Sürdürülebilir Arazi  Etüdü ve Değerlendirme  Raporu’ 
nun hazırlanmış  olması 

AKE 02 K3 Planlama Alanında Yenilenebilir Enerji Kullanılması  

AKE 02 K4 Güneşlenme ve Rüzgar Durumuna Göre Yerleşilebilir Alan Tercih Edilmesi 

AKE 03 
Sürdürülebilir 
Kentsel Gelişme 
ve Arazi Kullanım 

AKE 03 K1 Proje alanı seçimi 

Seçenek 1-Daha önce herhangi bir işlev ile 
kullanılmış halihazırda boş olan alanın yeniden 
kullanımı 

Seçenek 2-Halihazırda kullanılan eskimiş yapı stoğu 
bulunan alanın temizlenerek yeniden kullanımı 

Seçenek 3-Halihazırda kentsel dönüşüm 
/iyileştirme vb. ilan edilmiş alanın tercih edilmesi 

Seçenek 4-Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmeksizin 
sosyal/fiziksel/ekonomik çöküntü alanının tercih 
edilmesi 

AKE 03 K2 Açık ve yeşil alan oranında artış sağlanması 

AKE 04 
Afetlere 
Dayanıklılık 

AKE 04 K1 Afet Risk Raporu ve Yerleşim Afet Yönetim Planı Oluşturulması 

AKE 04 K2 
Proje Alanının Afet Yönetim Planı Kapsamında Afet Anında Toplanma Alanı 
ve Gerekli Donatılarının Belirlenmesi 

AKE 05 
Çevre Yönetimi ve 
Altyapı Planlama 

AKE 05 K1 Yağmur Suyu Toplama Sistemi Kullanılması 

AKE 05 K2 Atık Su Yönetimi ve Arıtılmış Atık Suyun Yeniden Kullanımı 

AKE 05 K3 Atık Toplama ve Değerlendirme Yapılması 

 

Tema 1 AKE 01 PLANLAMA VE EKOLOJİK DEĞER VARLIĞI 

Sertifikaya konu olan alanın çevresel sürdürülebilirlik odaklı olarak; ekolojik değerlerinin 
korunmuş olması, ekolojik değer koruma ve geliştirme kararının plan ve tasarım kararlarına 
yansıtılmış olması amaçlanmaktadır. 

Tema 2 AKE 02 SÜRDÜRÜLEBİLİR YER SEÇİMİ VE ENERJİ ETKİN PLANLAMA 

Sertifikaya konu olan alanın ; sürdürülebilir yer seçimi yapılmış olması ve enerji etkin planlama 
kararlarının alınmış olması amaçlanmaktadır. 

Tema 3 AKE 03 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME VE ARAZİ KULLANIM  

Yeşil yerleşme sertifika sürecinde, sürdürülebilirlik temel hedefinde arazi kullanım ve 
erişilebilirlik kararlarının alınmış olması amaçlanmaktadır. 



 

Sayfa 19  

Tema 4 AKE 04 AFETE DAYANIKLILIK 

Yeni yerleşmelerde yapılaşma öncesi, altyapı ve üstyapı faaliyetlerinin doğal, sosyal ve fiziki 
afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli olmasının sağlanabilmesi; mevcut yerleşmeler için ise 
optimum ölçüde afetler ile mücadele kapasitesinin geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır. 

Tema 5 AKE 05 ÇEVRE YÖNETİMİ VE ALTYAPI PLANLAMA 

Arazi kullanım kararlarında çevre yönetimi sağlanarak yapılaşmış çevrenin doğal çevre ve 
değerler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgeme yaklaşımlarının benimsenmesi 
amaçlanmaktadır. 
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2.3. Ulaşım ve Hareketlilik (UHA) 

VİZYON 

Mevcut ulaşım ağlarının geliştirilerek; yaya bağlantılarının, yaya imkanlarının ve yaya öncelikli 
ulaşımının ön planda tutulması, araca bağlılığın azaltılması toplu taşıma sistemlerinin 
iyileştirilmesi ile emisyon kontrolünün sağlanması ve sağlıklı, aktif projeler ve kentler yaratarak, 
yaşam kalitesinin arttırılması,“Ulaşım ve Hareketlilik” modülünün ana vizyonunu 
oluşturmaktadır. 

GENEL AMAÇ 

 “Ulaşım ve Hareketlilik” modülünün temel amacı; sosyal sürdürülebilirliğin sağlanarak yaya 
öncelikli ulaşımın, ulaşım kalitesi ve verimliliğini arttırarak trafik güvenliğinin ve kentsel 
yaşanabilirliğin ön planda tutulduğu stratejileri ve ilkeleri geliştirmektir.  

Tablo 2.3: Ulaşım ve hareketlilik (UHA) 

UHA 01 
Erişilebilirlik ve 
Fonksiyonel 
Bağlantı 

UHA 01 K1 
Mevcut ve öneri fonksiyonları ve erişim mesafelerini içeren raporun 
hazırlanmış olması 

UHA 01 K2 
Çevreye duyarlı farklı ulaşım sistemlerinin hizmet verdiği ve erişilebilirliği 
yüksek alanların tercih edilmesi 

UHA 01 K3 Arazi Dokusuna uygun önerilen ulaşım ağlarının geliştirilmesi  

UHA 01 K4 
Toplu taşıma durakları ile fonksiyonlar arası erişim mesafelerinin 
uygunluğunun sağlanması ve Proje Alanının toplu taşıma sistemi ile 
ilişkisinin kurulmuş olması 

UHA 01 K5 
Proje Alanının mevcut ulaşım koridorları ve ana ulaşım bağlantıları ile 
ilişkisinin kurulmuş olması  

UHA 01 K6 Yüksek kaliteli Yeşil/Açık Alanlara Erişimin Sağlanması ve Arttırılması 

UHA 01 K7 
Proje alanın bütünleşik kullanımları içermesi (konut-işyeri bağlantısının 
kurulmuş olması) ve evden çalışma imkanlarının desteklenmesi 

UHA 02 
Sürdürülebilir ve 
Alternatif Ulaşım 
Sistemleri 

UHA 02 K1 
Kentsel altyapının toplu taşıma ile uygunluğunun sağlanması ve 
kolaylığının /verimliliğinin artırılması için stratejilerin geliştirilmesi 

UHA 02 K2 
Güvenli ve rahat ulaşım imkanları sağlayarak toplu taşıma kullanımının 
teşvik edilmesi  

UHA 02 K3 Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi/desteklenmesi 

UHA 02 K4 
Otomobil bağımlılığını azaltarak günlük aktivitelerin teşvik edilmesi ve 
yürüyerek erişimin kuvvetlendirilmiş olması 

UHA 03 
Ulaşım Kalitesi 

UHA 03 K1 
Ulaşım/Seyahat mesafelerinin ve seyahat sürelerinin azaltılmasına ilişkin 
ulaşım kalitesi raporunun hazırlanması 

UHA 03 K2 
Güvenli, Çekici, Konforlu ve Yürünebilir Sokaklar tasarlanması ve Toplu 
taşıma sistemleri ve bağlantılarında, bisiklet ve yaya yollarının tasarımında 
engelsiz tasarım ilkelerinin kullanılması 

UHA 03 K3 
Güvenli, erişilebilir ve yeterli kapasitede bisiklet park alanlarının olması ve 
Bisiklet Ağları için Ek hizmet imkanlarının olması 

UHA 03 K4 
Bisiklet kullanımı için gereken sinyalizasyonun kaliteli, güvenli ve 
anlaşılabilir tasarlanması 

UHA 04 
İklim Değişikliğine 

UHA 04 K1 
Çevreye duyarlı yüksek kaliteli ulaşım modüllerinin ve güzergahlarının 
geliştirilmesi 

UHA 04 K2 İklim Değişikliğine Uyum Sağlayan Tasarımların Yapılması 
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Adaptasyon 
Süreci UHA 04 K3 

Karbon salımının (minimum yüzde 20) azaltılmasına yönelik 
alternatiflerinin geliştirilmesi 

UHA 04 K4 Yağmur suyu toplama sistemlerinin oluşturulması 

UHA 04 K5 
Motorsuz Araç   ve/veya Elektrikli Araç Kullanımı Olanaklarının Geliştirilmiş 
Olması 

UHA 04 K6 Otopark alanlarının kontrolü ve ücretlendirilmesi 

 

TEMA 1 UHA 01 ERİŞİLEBİLİRLİK VE FONKSİYONEL BAĞLANTI 

Bu tema ile yerleşme tasarımında; sürdürülebilir kentsel gelişme vizyonu ile gelecek nesillere 
yaşanabilir şehirler miras bırakma hedefini içeren; arazi dokusuna uygun, ulaşım koridorları ile 
ilişkili, ulaşım modüllerinde çeşitli ve fonksiyonel bağlantısı yüksek planlama ilke ve esaslarının 
benimsenmiş olması amaçlanmaktadır. 

TEMA 2 UHA 02 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ALTERNATİF ULAŞIM SİSTEMLERİ 

Bu tema ile yerleşme tasarımında; araç trafiğinin ve araca bağlı karbon salımının azaltılması için 
alternatif ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, erişilebilirliğin arttırılması ve sağlıklı yaşamın teşviki 
amaçlanmaktadır. 

TEMA 3 UHA 03 ULAŞIM KALİTESİ 

Bu tema ile yerleşme tasarımında; güvenli ve rahat ulaşım imkanlarının ön plana çıkarılmış 
olması, güvenli ve sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve planlama kararlarında engelsiz ve 
bütünleşik tasarım ilkelerinin benimsenmiş olması, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin 
sağlanmış olması amaçlanmaktadır. 

TEMA 4 UHA 04 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYON SÜRECİ 

Bu tema ile yerleşme tasarımında; ulaşım ve altyapı sistemlerinde enerji verimliliğinin arttırılmış 
olması ve karbondioksit salımının kontrolü amaçlanmaktadır. 
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2.4. Kentsel Tasarım (KET) 

VİZYON; 

Yeşil yerleşme ve mahallelerin oluşturulması sürecinde, belirlenen Kentsel Tasarım kriterleriyle 
sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler yaratılması “Kentsel Tasarım” modülünün ana vizyonunu 
oluşturmaktadır. 

‘Kentsel Tasarım’ ana modülü 6 ana tema ve bu 6 ana temayı tanımlayan kriterlerden ve her bir 
kriter için tamamlanması beklenen ‘gereklilikler’den oluşmaktadır.  

GENEL AMAÇ; 

Kentsel Tasarım modülünün genel amacı; sürdürülebilir yerleşmeler hedefinde yapılacak tüm 
kentsel tasarım müdahalelerinde, esnek ve sürdürülebilir, yöreye özgü özellikleri ve yerel 
kimliğini dikkate  alan, erişilebilir ve yaşayan kamusal alanlar ile sağlıklı ve aktif yaşamı 
destekleyen, çevreye duyarlı projeleri teşvik etmektir.  

Tablo 2.4: Kentsel Tasarım Kriterleri 

KET 01 
Süreç ve Proje 
Tasarımı  

KET01 K1 
Proje hazırlık, tasarım ve uygulama sürecinde aktif katılımın sağlanmış ve 
tasarım kritiğinin yapılmış olması 

KET01 K2 Projenin yerel kimlikle uyumlu ve kendi dilini oluşturmuş olması 

KET01 K3 Tasarımın tarihi miras ve kültürü dikkate almış ve içermiş olması 

KET 02 
Dolaşım Sistemi 

KET02 K1 
Güvenli, çekici, konforlu, engelsiz ve yürünebilir sokak tasarımlarına yer 
vermiş olması 

KET02 K2 Kompakt gelişmenin desteklenmiş olması 

KET02 K3 Toplu taşıma ve bisiklet kullanımının desteklenmiş olması 

KET 03 
Kamusal ve Açık 
Alanlar 

KET03 K1 Konforlu, yaşayan ve erişilebilir kamusal alanların sağlanmış olması 

KET03 K2 Yüksek kaliteye sahip, erişilebilir yeşil alanlar sağlanmış olması 

KET03 K3 Toplum bahçeleri ile kent tarımının desteklenmiş olması 

KET 04 
Hizmetler ve 
Donatılar 

KET04 K1 Karma kullanımlı mahalleler tasarlanmış olması 

KET04 K2 Erişilebilirliği yüksek servis ve imkanların sunulmuş olması 

KET 05 

Yapılar 

KET05 K1 Mevcut bina ve altyapının kullanılmış olması 

KET05 K2 Alandaki yapıların yeşil bina sertifikası almış olması 

KET05 K3 
Belirlenen çeşitlilik endeksine göre konut tiplerinde çeşitlilik sağlanmış 
olması 

KET 06  

Çevre 

KET06 K1 Mikroklimayı göz önüne alan tasarımlara yer verilmiş olması 

KET06 K2 İklim değişikliğine uyum sağlayan tasarımların yapılması 

KET06 K3 Isı adası etkisinin azaltılmış olması 

KET06 K4 Gürültü kirliliğinin azaltılmış olması 

KET06 K5 Işık kirliliğini azaltacak aydınlatmaların yapılmış olması 

KET06 K6 Açık alanda çevreyi en az kirleten malzemelerin seçilmiş olması 
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Tema 1 KET 01 SÜREÇ VE PROJE TASARIMI 

Sertifikaya konu olan alanda; aktif katılımın sağlanmış olması, zamana ayak uydurabilen esnek 
ve sürdürülebilir, çevresindeki yerel karakter ve kimliği örnek alarak kendi kimliğini 
oluşturabilen, alanın kültürel mirası ve tarihi bağlamını içeren, yer duygusunu geliştiren 
tasarımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Tema 2 KET 02 DOLAŞIM SİSTEMİ 

Sertifikaya konu olan alanda, yürünebilir ve erişilebilir bir dolaşım sisteminin sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Tema 3 KET 03 KAMUSAL VE AÇIK ALANLAR 

Sertifikaya konu olan alanda, sağlıklı ve aktif yaşamı destekleyen erişilebilir kentsel açık alanların 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tema 4 KET 04 HİZMETLER VE DONATILAR 

Sertifikaya konu olan alanda, kullanımların çeşitliliğinin ve birbiriyle uyumunun sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Tema 5 KET 05 YAPILAR 

Sertifikaya konu olan alanda, kentsel tasarım ile yapı ilişkisinin kurgulanması ve alanda yer 

alan/alacak yapıların sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tema 6 KET 06 ÇEVRE 

Sertifikaya konu olan alanlarda kentsel tasarım araç ve teknikleri ile çevreye duyarlı, 

sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 
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2.5. Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik (SES) 

VİZYON 

Yeşil yerleşmelerin sertifikalandırılmasında sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin güvence altına 
alınmasını sağlamaktır. 

GENEL AMAÇ 

Modülün temel amacı; mevcut ve yapılacak tüm kentsel ölçekteki yerleşme tasarımlarında 
ölçekler arası bütünlüğün yakalanarak doğal ve kültürel çevrenin korunması, sosyal hakkaniyet 
ve sosyal içermenin sağlanması, ekonomik refah seviyesinin yükseltilmesi, kentsel sosyal ve 
ekonomik sistemlerinin yaşamı destekleyici kapasitesinin korunması, kentsel kaynakların 
kısıtlılığının gözetilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ve yüksek düzeyde korunmasının 
güvence altına alınması, ekonomik büyüme ile kentsel sistemlerin bozulması arasındaki 
bağlantıyı kırmak için gerekli önlemlerin alınması, sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik 
edilmesi, eşit fırsatlar yaratan ve her türlü ayrımcılıkla mücadele eden, temel haklar ve kültürel 
çeşitliliğe saygı duyan bütünleştirici, sağlıklı, güvenli ve adil bir toplum yapısının teşvik edilmesi, 
yüksek yaşam standartları sunan, istihdam sunabilen, refah düzeyi yüksek, yenilikçi, bilgiye 
dayanan, rekabetçi, eko-verimli bir ekonominin teşvik edilmesidir.  “Sosyal ve Ekonomik 
Sürdürülebilirlik ‘ana modülü 2 ana tema ve bu 2 ana temayı tanımlayan  kriterlerden 
oluşmaktadır. 

Tema 1 SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞME 

Tablo 2.5: Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik (SES) Kriterleri 

SES 01 
Sosyal ve 
Ekonomik Gelişme 

SES 01 K1 Demografik ihtiyaç ve önceliklere uyulması 

SES 01 K2 Kamu hizmetlerinin erişilebilir olması 

SES 01 K3 Mesleki eğitim ve becerilerde artış sağlanması 

SES 01 K4 Toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması 

SES 01 K5 İstihdam olanaklarının arttırılması 

SES 01 K6 Yatırım kârlılığının yükseltilmesi 

SES 01 K7 Arazi değerlerindeki artış 

SES 01 K8 Teşvik programlarının kullanılması 

SES 02 
Sosyo Kültürel 
Kalite 

SES 02 K1 Yerel hareketliliğin sağlanması/artması 

SES 02 K2 Sağlıklı ve aktif yaşamın teşvik edilmesi 

SES 02 K3 Yerel üretimin desteklenmesi ve yerel ürün kullanımının teşviki 

Yeşil yerleşmelerin planlanmasında, bu alanda yaşayan/yaşayacak olan insanların refahını 
artırmak, hayat standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, 
güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve bunu kalıcı kılmak amaçlanmaktadır. 

Turizmden mümkün olan en yüksek faydayı sağlayabilmek, sağlıklı, temiz ve güvenli bir yerleşim 
yeri yaratmak, gönüllü yerel bahçeciler ile taze yiyeceklerin yetiştirilmesi ve yerel üreticilerin 
teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Tema 1 SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞME 

Tema 2 SOSYO KÜLTÜREL KALİTE 
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2.6. İnovasyon_Yerleşme (İNO) 

VİZYON 

INO_Yerleşme modülünün vizyonu; Yeşil Yerleşme Sertifika başvurusunda bulunan 
ada/mahalle/şehir ölçeğindeki projelerde; bireyin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltici, bilgi 
ve iletişim teknolojilerini şehrin yaşanabilirliği ve sürdürebilirliğini sağlamak için kullanılması ile 
yenilikçi ve sürekli izlenebilir  planlama ve tasarım uygulamalarının teşvik edilmesidir.  

GENEL AMAÇ 

“Inovasyon_Yerleşme” modülü;  yeşil yerleşme BOL, AKE, KET, UVA ve SES modüllerinde 
tanımlanan kriterler dışında bireyin ve toplumun yaşam kalitesini arttırıcı çözümlerin üretilmesi,  
ada/ mahalle/ kent sakinlerinin hizmet yönetimine  katılımınının teşvik edilmesi, su ve enerji 
tüketiminde “veri” kullanılmasını kolaylaştırarak ‘bilinçli tüketici profili’nin oluşturulmasını 
sağlayacak tüm yenilikçi ya da iyileştirici uygulamaların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Inovasyon_Yerleşme ana modülü 2 ana tema ve bu 2 ana temayı tanımlayan kriterlerden 
oluşmaktadır.  

Tablo 2.6: İnovasyon_Yerleşme Kriterleri 

INO 01 
Yaşam Kalitesini 
Yükselten 
Mühendislik ve 
Tasarım Çözümleri 

INO 01 K1 
İnovasyon- Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil 
yerleşme  belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların 
sağlanmış olması 

INO 01 K2 

İyileştirme ve Katılım- Geliştirilecek  yenilikçi uygulamalar ile 
mahalle/kent kullanıcılarının  ‘yaşam kalitesi’ni artırıcı iyileştirmeler  
sağlanması ve sunulan çözümlerin paydaşlar tarafından kullanılabilir 
olması 

INO 02 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Sisteminin 
Geliştirilmiş 
olması 

INO 02 K1 
İzleme ve Değerlendirme–Enerji ve Su tüketiminde bilgi teknolojilerine 
dayalı ‘izleme, ölçme ve değerlendirme’ çözümleri içeriyor olması ve 
sonuçların paydaşlar tarafından izleniyor olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 26  

BÖLÜM 3. YEŞİLSERTİFİKA YERLEŞME ANA KATEGORİLER, KRİTERLER, 
KREDİ DAĞILIMLARI VE KREDİLENDİRME ESASLARI 

Yeşil sertifika yerleşme dereceleri, kazanılan ‘toplam ağırlıklı kredi’ miktarına göre belirlenir. 
Modüller 100 kredi üzerinden hesaplanmaktadır ve modüllerin her birinden en yüksek 100 kredi 
alınabilmektedir. Her bir modülde kazanılan toplam krediler kendi modüllerine ait ‘ağırlık 
katsayısı’ ile çarpılarak yeşil yerleşme bütünündeki ‘ağırlıklı krediler’ elde edilmektedir. 
Derecelendirmeye esas olan ‘toplam ağırlıklı kredi miktarı’ ise modüller için elde edilen ağırlıklı 
kredi miktarlarının toplanmasıyla elde edilir. Her bir modül için tanımlanan ‘zorunlu’ gereklilikler 
yerine getirildikten sonra ‘modül içindeki kredi hesabı’ ile yeşil yerleşme bütünündeki ‘ağırlıklı 
kredi hesabı’ yapılabilmektedir.  

Aşağıdaki tabloda yeni (Y1) ve mevcut (Y2) yerleşmeler için modüllerin ağırlık katsayıları ve 
toplam ağırlıklı kredileri gösterilmektedir. 

 

Tablo 3.1: Yeşil Yerleşme Sertifikası Ağırlıklı Krediler ve Kat Sayıları 

Ana Tema  
Zorunlu 
Kriter 

Sayısı (Y1) 

Zorunlu 
Kriter 
Sayısı  
(Y2) 

Toplam 
Kriter 
Sayısı 

Toplam 
Kredi 

Ağırlıklı 
Kredi 

Katsayısı 

 

Ağırlıklı 
Kredi 

 

Bölgesel ve Yakın Çevre 
Profili (BOL) 

3 3 5 100 0,08 8 

Sürdürülebilir Arazi 
Kullanımı, Ekoloji ve Afet 
Yönetimi (AKE) 

3 3 17 100 0,26 26 

Ulaşım ve Hareketlilik 
(UHA) 

4 4 21 100 0,25 25 

Kentsel Tasarım (KET) 1 0 20 100 0,21 21 

Sosyal ve Ekonomik 
Sürdürülebilirlik (SES) 

0 0 11 100 0,20 20 

İnovasyon Yerleşme 
(INO) 

0 0 3 10 0,10 10 

3.1. Bölgesel ve Yakın Çevre Profili (BOL) 

Bölge ve Yakın Çevre Profili (BOL) Modülü’nde tamamlanması beklenen gereklilikler 4 temel 
adımın gerçekleştirilmesi ile gerçekleşmektedir. 

BOL 01 AŞAMASINDA; 

Adım 1: Proje Alanının tanımlanması, sınırlarının gösterilmesi ve alan büyüklüğü/nüfus/yapı 
oranlarının verilmesi, 

Adım 2: Proje Alanı ‘Planlama Kademelenmesi Raporu’nun sunulması, 

BOL 02 AŞAMASINDA; 

Adım 3: Proje Alanı Sürdürülebilir Geliştirme Raporu’nun sunulması, 

Adım 4: Proje Alanı Katılım ve iletişim Planı’nın sunulması. 
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TEMA 1 BOL 01 ALANSAL, YEREL VE BÖLGESEL VERİLER 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.2: BOL 01 Alansal, Yerel ve Bölgesel Veriler  

BOL 01 
Alansal, Yerel  ve 
Bölgesel Veriler 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

BOL 01 K1 Proje Alanının Sınırının Belirlenmesi ZORUNLU ZORUNLU 

BOL 01 K2 
Proje Alanının Bölge ve Yakın Çevresi İçinde 
Değerlendirilmesi 

ZORUNLU ZORUNLU 

BOL 01 K3 
Proje Alanının Planlama Kademelenmesi İçindeki 
Yerinin Değerlendirilmesi 

ZORUNLU ZORUNLU 

   

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

BOL 01 K1 Proje Alanın Sınırının Belirlenmesi 

BOL 01 K1 kriteri ile yeşil yerleşme sertifika sürecini başlatmak isteyen projeler için; alanın 
büyüklüğü, yerleşme hiyerarşisindeki yeri, planlama aşamasındaki yapı yoğunluğu ve güncel 
imar durumu hakkında kanıt sunulması amaçlanmaktadır. Yeşil Sertifika sürecinin 
başlatılabilmesi için BOL 01 K1 yerine getirilmesi zorunlu bir kriterdir. 

GEREKLİLİKLER: YeS-TR sistemi üzerinden aşağıdaki zorunlu iki alanın doldurulması ve gerekli 
belgelerin yüklenmesi ile sertifika süreci başlatılır. 

Doldurulması gereken zorunlu alan : Proje alan ve sınırlarının gösterilmesi gerekmektedir. 

KRİTERİN REFERANSI: 1/1000 ölçekte uygulama imar planı, güncel imar durumu, proje alanının 
güncel hava fotoğraflarının kullanılması ve ilgili mevzuat. 

BOL 01 K2: PROJE ALANININ BÖLGE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Proje alanının yakın çevresi ve bölgesi ile fiziksel, demografik, ekonomik ve sosyal ilişkilerinin 
analiz edilmesi ve yakın çevresi ve bölgesi içinde tanımlanması amaçlanmaktadır.  Sertifika 
sürecinin başlatılabilmesi için BOL 01 K2 yerine getirilmesi ZORUNLU bir kriterdir.  

GEREKLİLİKLER: Proje Alanı ve Yakın Çevresinin Değerlendirme Raporu’nun (makro ve mikro 
ölçeklerde fiziksel, demografik, ekonomik, sosyal analizleri içeren rapor) hazırlanması ve 
sunulması beklenmektedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Meri Üst ve Alt Ölçek Plan ve Raporları, İmar Kanunu ve ilgili 
mevzuat. 

BOL 01 K3: PROJE ALANININ PLANLAMA KADEMELENMESİ İÇİNDEKİ YERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Proje Alanının içinde bulunduğu bölgenin ve yakın çevresinin plan kararlarının ve imar ile ilgili 
koşullarının irdelenerek, alanın söz konusu plan kademeleri içindeki yerinin yasal ve yönetsel 
hassasiyetler gözetilerek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. BOL 01 K3 kriterinin gereklilikleri 
ZORUNLU statüdedir. 

GEREKLİLİKLER: Proje Alanının Planlama Kademelenmesi İçindeki Yerinin Değerlendirildiği 
Rapor, Ekleri; Meri plan örnekleri ve plan kararları. 

KRİTERİN REFERANSI: Meri Üst ve Alt Ölçek Plan ve Raporları, onaylı güncel imar durum belgesi.  
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TEMA 2 BOL 02 PROJE VERİLERİ 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.3: BOL 02 Proje Verileri 

BOL 02 
Proje Verileri 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

BOL 02 K1 Proje Sürdürülebilir Geliştirme Raporu 50 KREDİ 50 KREDİ 

BOL 02 K2 Proje Katılım ve İletişim Planı 50 KREDİ 50 KREDİ 

  TOPLAM 100 KREDİ 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

BOL 02 K1: PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞTİRME RAPORU 

GEREKLİLİKLER: ‘Proje Sürdürülebilir Geliştirme Raporu’ 3 alt bölümden oluşmaktadır. 

1) Projeye Konu Alanın Mülkiyet ve İmar Planına Ait Bilgiler, 

2) Proje Sürdürülebilir Geliştirme Programı, 

3)  Proje Alanının Bağlı Olduğu Yönetim Birimine Ait Bilgiler. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER 

1) Projeye Konu Alanın Mülkiyet ve İmar Planına Ait Bilgiler; Değerleme konusu taşınmazın 
tanımı ve verilerinin  sunulması (Gayrimenkul piyasasının analizi, mevcut ekonomik koşullar, 
taşınmazın tapu bilgileri, taşınmazın tapu tetkiki, taşınmazın kullanımına dair yasal izin ve 
belgeler, taşınmazın son üç yıl içinde mülkiyet ve imar değişiklikleri, gayrimenkulün imar durumu 
ve kullanımına ilişkin yasal izin ve belgeler, projeye konu taşınmazın tanıtımı, ulaşım özelikleri, 
en iyi ve en verimli kullanım analizi ile projede geliştirilen/geliştirilmesi beklenen fonksiyonların 
analizi) 20 kredi 

2) Proje Sürdürülebilir Geliştirme Programı; Proje amaç ve hedeflerin belirlenmesi, 
sürdürülebilirlik taahhütlerinin açıklanması, finansal analizlerin ortaya konması, sürdürülebilir 
arazi gelişimine açıkça bağlı hedeflerinin sunulması, proje zaman yönetimi detaylarının 
verilmesi. Bu bölümde; Yeşil Sertifika sürdürülebilirlik hedefleri ile proje sürdürülebilirlik 
hedeflerinin karşılaştırmalı analizi yapılarak, gerekliliklerin nasıl karşılanacağına yönelik açıklama 
ve beyanlara yer verilmelidir. 20 kredi 

3) Proje Alanının Bağlı Olduğu Yönetim Birimine Ait Bilgiler; Proje alanının bağlı olduğu birime 
ait nüfus, nüfus artış hızı ve brüt yoğunluk bilgilerinin verilmesi.  

Proje Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde yer alan projeye konu taşınmaza ait bilgiler ile proje 
sürdürülebilir geliştirme programı bilgilerinin teslim edilmesi zorunlu olup; proje alanının bağlı 
olduğu yönetim birimine ait bilgiler üzerinden kredilendirme yapılmaktadır.  

 Nüfusu 1.500.000 ve 1.500.000’den az olan yerleşim birimine bağlı proje alanı 10 kredi, 

 Nüfusu 1.500.000’dan fazla olan yerleşim birimine bağlı proje alanı 5 kredi alır. 

BOL 02 K2: PROJE KATILIM ve İLETİŞİM PLANININ OLUŞTURULMASI 

Projede kentsel/bölgesel gelişme için proje paydaşlarının katılımının sağlanmış olması 
beklenmektedir.  
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GEREKLİLİKLER: Sertifikaya konu olan alanın tüm yerel paydaşlarını listeleyen, listelenen 
paydaşlar ile ilgili proje öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak olan toplantıların tarihsel 
planlarının gösterildiği ‘Katılım ve İletişim Planı’nın teslim edilmesi gerekmektedir. Katılım ve 
İletişim Planında arsa/arazi paydaşlarının tam listesinin verilmesi, paydaşlar ile katılım ve iletişim 
türünün ve zaman planlamasının tanımlanmış olması (web katılımı, yüz yüze toplantı vb, aylık, 
yıllık vb.) paydaşlar ile katılım ve iletişim derecesinin belirtilmesi (web ile bilgilendirme, yüz yüze 
görüşme ile bilgilendirme, web görüş alma, yüz yüze görüş alma vb.) 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: ‘Katılım ve İletişim Planı’nın teslim edilmesi durumunda yeni 
ve mevcut yerleşmeler için 50 kredi verilir.  

KRİTERİN REFERANSI: Projenin referans aldığı, katılımın sağlaması ile ilgili mevzuat hükümleri 
ile kılavuzda belirtilen katılım ve iletişim esasları geçerlidir.  

3.2. Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet Yönetimi (AKE) 

Tema 1 AKE 01 PLANLAMA VE EKOLOJİK DEĞER VARLIĞI 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.4: AKE 01 Planlama ve Ekolojik Değer Varlığı Ana Teması Kredileri 

AKE  01 
Planlama ve 
Ekolojik Değer 
Varlığı 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

AKE 01 K1 
Projenin içinde yer aldığı  alana/bölgeye ait  ‘Üst 
Ölçekli Doğal, Tarihi ve Kültürel Çevre Koruma 
Kararları Raporu’nun hazırlanmış olması 

ZORUNLU ZORUNLU 

AKE 01 K2 
Proje Alanında  ‘Ekolojik Değer Varlığı Envanteri’ 
Raporunun hazırlanmış olması 

7.5 5 

AKE 01 K3 
Proje Alanında ‘Biyoçeşitliliği Koruma  ve 
Geliştirme Raporu’nun hazırlanmış olması 

7.5 5 

 TOPLAM 15 10 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

AKE  01 K1: PROJENİN İÇİNDE YER ALDIĞI  ALANA/BÖLGEYE AİT  ‘ÜST ÖLÇEKLİ DOĞAL, TARİHİ 
VE KÜLTÜREL ÇEVRE KORUMA KARARLARI RAPORU’NUN HAZIRLANMIŞ OLMASI 

Doğal çevre ve koruma kararlarında yaşanan öncül problemler arasında kurumlar arası yetki ve 
karar kesişmelerinin bulunmasından ötürü, sertifikaya konu olan alanda  üst ölçekli kararların 
uygulanması ciddi önem taşımaktadır. Yeni yerleşmeler  ve mevcut yerleşmeler için zorunlu 
kriter olup gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

GEREKLİLİKLER: “Proje alanına ait üst ölçekli plan kararları ile (Nazım İmar Planı ve Çevre Düzeni 
Planı Kararları, mevcut ise Özel Çevre Koruma Bölgesi kararları, v.b.) projeye ait fonksiyon, alan 
kullanımı, yoğunluk , ulaşım  ilişkisinin kurulduğu  ve üst ölçekli planlar ve hukuki statüden doğan 
doğal, kültürel, tarihsel koruma kararlarının  uygulandığını kanıtlayan rapor” hazırlanması 
gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Sürdürülebilirlik temel yaklaşımı dolayısıyla bu kriter 
zorunlu unsurlar arasında yer almaktadır. Kanıt belgesinin uzman tarafından değerlendirmesi ile 
halihazırda çalışma alanına dair yürürlükte olan (meri) planlarda bulunan koruma ilke ve 
kararlarının belirlenmiş olması ve bu doğrultuda yapılaşma kararlarının alınıp alınmadığının 
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tespiti öngörülmektedir. Değerlendirme raporunun net ve anlaşılır olması, proje alanındaki 
yapılaşma kararlarının da üst ölçekli kararlara uygun olması halinde kriter zorunluluğu yerine 
getirilmiş olmaktadır. 

KRİTERLERİN REFERANSI: İmar Kanunu ile planlar arası ölçek ve hiyerarşi belirtilmiş olup, bu 
sistematikte ölçekler arası geçişlerde alınan kararların doğrulukla bir alt ölçekteki karar ve 
uygulama süreçlerine yansıtılması gerekmektedir. 

AKE 01 K2: PROJE ALANINDA  ‘EKOLOJİK DEĞER VARLIĞI ENVANTERİ’ RAPORUNUN 
HAZIRLANMIŞ OLMASI 

AMAÇ: Ekolojik Değer Varlığı Envanteri Raporunun hazırlanmış olması ile yerleşmenin ekolojik 
sisteminin sürdürülebilir kılınması ve ekolojik envanterin koruma altına alınması 
amaçlanmaktadır. Sertifikaya konu alanın özgün doğal değerlerinin korunması esas 
alınmaktadır.  

GEREKLİLİKLER: Ekolojik Değerler Strateji Raporu”nun teslim edilmesi beklenmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Bu kriterin kanıt belgesinin uzman tarafından 
değerlendirmesinde;proje alanındaki ekolojik değer varlığı ve envanterinin çıkarılmış olması ve 
proje alanında yapılaşma ile tehdit altına girecek bir doğal değerin bulunmaması gerekmektedir. 
Kanıt belgenin, aşağıda belirtilen 3 kısımdan oluşması beklenmektedir: 

1- Arazinin gelişmeden önceki durumunun tespit edilmesi, 

2- Alanda tespit edilen unsurların, tasarımı nasıl şekillendirdiğini belirten analiz ve 
değerlendirmenin yapılması, 

3- Projenin arazinin ekolojisi üzerine yaptığı etkinin ortaya konulması, 

Bu koşulları ispatlayan belgenin teslim edilmesi durumunda; yeni yerleşmeler için 7,5 kredi, 
mevcut yerleşmeler için 5 kredi alınabilmektedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Doğal değerleri koruma altına alan ve kullanma esaslarını içeren 
başlıca; Orman Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mera Kanunu, Korunan 
Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, Kıyı Kanunu olmak 
üzere ilgili mevzuat.  

AKE 01 K3: PROJE ALANINDA ‘BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA  VE GELİŞTİRME RAPORU’NUN 
HAZIRLANMIŞ OLMASI 

AMAÇ: Proje alanı seçimi ve inşaat sürecindeki arazi yönetimi, bir yapının/yerleşmenin 
sürdürülebilirliği açısından önemli görülmektedir. Özellikle yapılaşmanın ekosistem ve su 
kaynakları üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en düşük seviyede tutmak amacıyla oluşturulmuş 
kriterdir. Sertifikaya konu proje alanındaki biyoçeşitlilik, sürdürülebilir arazi kullanımı, ekoloji ve 
afet yönetimi modülü için önem taşımaktadır.Yerleşmelerde  belirtilen gereklilikler yerine 
getirildiğinde kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: ‘Biyoçeşitliliği Koruma  Ve Geliştirme Raporu’ kapsamında aşağıdaki belgelerin 
hazırlanmış olması beklenmektedir: 

 Arazi sınırlarının belirlendiği arazi planı, 

 Yerli ya da uyarlanabilir bitki türlerinin listesi, 

 Ekolojik Değer Haritası, 
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 Korunması ya da yeniden düzenlenmesi gereken alanın daha önceden yapılaşmanın olduğu 

araziler için yeşil olarak bırakılmış̧ veya sonradan bitkilendirilmiş̧ bölgeleri gösteren yerleşim 

planı. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Gerekli belgelerin tesliminden sonra aşağıdaki başlıklarda 
yer alan unsurların sağlanmış olması halinde; yeni yerleşmeler için 7,5 kredi, mevcut yerleşmeler 
için 5 kredi alınabilmektedir. 

-Proje Alanında Doğal Yaşamı Korumak ve Yenilemek  

Doğal yaşamın sağlanması ve biyoçeşitliliğin artması için mevcut doğal alanları korumak, zarar 
görmüş̧ alanların yeniden düzenlenmesi, sağlıklı bitkilerin, biyolojik toplulukların, su depolarının 
ve süzülmenin artmasının sağlanması. 

-Yerinde İyileştirme  

 Arazinin önceden kullanılmış alanların en az %30’unun (taban alanı dahil) yerel ve/veya 

adapte olabilen bitkiler ile yenilenmesi. 

 Kat/alan oranı 1.5 olan ve geçen projelerde, doğal yaşamı korumak ve biyoçeşitliliği 

arttırmak amacı ile yerli/adapte olabilen bitkiler kullanılmış ise bitkilendirilmiş̧ çatı yüzeyi bu 

hesabın içerisinde yer alabilir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Doğa ve yaban hayatını korumayı esas alan başlıca; Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu olmak üzere ilgili 
mevzuat.  

 

Tema 2 AKE 02 SÜRDÜRÜLEBİLİR YERSEÇİMİ ve ENERJİ ETKİN PLANLAMA 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.5: AKE 02 Sürdürülebilir Yerseçimi ve Enerji Etkin Planlama Kredileri 

AKE 02 
Sürdürülebilir 
Yerseçimi ve 
Enerji Etkin 
Planlama 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

AKE 02 K1 
Proje alanına ait ‘Yerleşime Uygunluk Etüdü ve 
Değerlendirme  Raporu’nun hazırlanmış olması 

ZORUNLU ZORUNLU 

AKE 02 K2 
Proje alanına ait  ‘Sürdürülebilir Arazi  Etüdü ve 
Değerlendirme  Raporu’ nun hazırlanmış  olması 

ZORUNLU ZORUNLU 

AKE 02 K3 Planlama Alanında Yenilenebilir Enerji Kullanılması  10 5 

AKE 02 K4 
Güneşlenme ve Rüzgar Durumuna Göre 
Yerleşilebilir Alan Tercih Edilmesi 

10 5 

 TOPLAM 20 10 

 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

AKE 02 K1 PROJE ALANINA AİT ‘YERLEŞİME UYGUNLUK ETÜDÜ VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU’NUN HAZIRLANMIŞ OLMASI 
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Doğal alanların sürdürülebilirliği ve kentsel yayılmayı engellemeyi baz alan bu kriterde tarım 
alanı niteliğinde olan doğal arazi örtüsünün korunması amaçlanmaktadır. Yerleşilebilirlik 
analizinin kullanılması, sürdürülebilirlik hedeflerine erişim, temel planlama ilkelerine uygunluk 
ve kentsel arazi kullanımı açısından önem taşımaktadır. Yeşil Bina Sertifikasyonu için Bütünleşik 
Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım 
Bağlantılarının Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: ‘Yerleşime Uygunluk Etüdü ve Değerlendirme  Raporu’ bu zorunlu kriter için 
yerine getirilmesi gereken kanıt belgedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Uygunluk Etüdü  Raporu sonuçlara göre, proje alanının 
yerleşilebilirliğe uygun olması ile kriter zorunluluğu yerine getirilmiş olmaktadır. Geliştirilen 
proje ile ekilebilir tarım alanlarına, orman alanlarına, ve su kaynaklarına yerleşimden 
sakınıldığının  ispatlandığı  ‘Yerleşilebilirlik (Uygunluk) Analizi Raporu’ nda 

1. Tarım Alanları Haritası 

2. Havza Alanları  ve Su Kaynakları Haritası 

3. Orman Alanları Haritası 

Lejandlarını içererek ilgili mevzuat gereği uygunluğun ispatlanması gerekmektedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu, Orman Kanunu, 
Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, 
ve ayrıca sürdürülebilir arazi kullanım ile ilgili mevzuat. 

AKE 02 K2 PROJE ALANINA AİT  ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ  ETÜDÜ VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU’ NUN HAZIRLANMIŞ  OLMASI 

Proje alanında yapılaşma kararları alınmadan, öncesinde arazinin doğal özelliklerinin detaylı 
olarak analiz edilmiş olması önem taşımaktadır. Arazinin ekolojik toprak özelliklerinin 
sürdürülebilir kılınması bu kriterde hedeflenmektedir. 

GEREKLİLİKLER: ‘Sürdürülebilir Arazi  Etüdü ve Değerlendirme  Raporu’ zorunlu olarak yerine 
getirilmesi gereken bu kriter için gerekli kanıt belgedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: ‘Proje Alanına ait Sürdürülebilir Arazi  Etüdü ve 
Değerlendirme  Raporu  (Doğal Çevre Risk Haritası ve Değerlendirme Raporu)’nun aşağıdaki 
içerik ile yer alması, proje alanının risksiz olduğunun bu bağlamda ispatlanmış olması 
beklenmektedir. 

1. Erozyon risk değerlendirme raporu, 

2. Arazi sınıflamasına göre arazi kullanım raporu,  

3. Sahada uygulanması planlanan erozyon ve sedimantasyon önleme tedbirleri açıklama 
raporu) 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, İmar Kanunu, İmar 
Planlarına Esas Jeolojik Etütlerle İlgili Yönetmelikler, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 
sürdürülebilirlik ilkesine dayanan arazi kullanım ile ilgili mevzuat. 

AKE 02 K3 PLANLAMA ALANINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANILMASI 

Çevre  dostu temiz enerji kullanımı ile fosil yakıta dayalı enerji tüketiminin azaltılması, alternatif 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke, bölge, kent ve yapı ölçeğinde kullanımı kentsel 
sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.  
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GEREKLİLİKLER: “Proje  Alanı Yenilenebilir Enerji Raporu” kredi almak için gerekli belge 
niteliğindedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Proje alanında herhangi bir veya birkaç türde yenilenebilir 
enerji kullanılması ve proje alanının enerji ihtiyacının en az %10’unun karşılanabilmesi 
gerekmektedir. Proje  Alanı Yenilenebilir Enerji Raporu yenilenebilir enerjinin aktif, verimli ve 
uygulamada sürdürülebilir olduğunu ispatlar nitelikte olmalıdır. Koşullar sağlandığında; yeni 
yerleşmeler için 10 kredi, mevcut yerleşmeler için 5 kredi alınabilmektedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Kriter ile doğrudan ilgili bir mevzuat olmamakla birlikte, teşvik 
edici yasa ve yönetmeliklerden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” örnek verilebilmektedir. 

AKE 02 K4 GÜNEŞLENME VE RÜZGAR DURUMUNA GÖRE YERLEŞİLEBİLİR ALAN TERCİH 
EDİLMESİ 

Enerji etkin planlama anlayışı ile arazi kullanım kararlarının belirlenmesi baz alınan kriter 
sürdürülebilir yerleşim hedeflerine erişim açısından önem taşımaktadır. Yeşil Bina 
Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 01 K4 
“Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından katkı 
sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: Yönlenme ve Güneş Analizi Haritası ve Raporu bu kriter için gerekli belgedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Yönlenme ve Güneş Analizi Haritası ve Raporu’nda belirtilen 
proje alanının yerleşime elverişli alanda olup olmamasına göre; yeni yerleşmeler için 10 kredi, 
mevcut yerleşmeler için 5 kredi  alınabilmektedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.  
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Tema 3 AKE 03 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME VE ARAZİ KULLANIM 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.6: AKE 03 Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Arazi Kullanım Kredileri 

 

(*) Seçeneklerden sadece birinden kredi alınabilir. 

 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

Bu kriter 4 seçenekten oluşmakta olup seçeneklerden sadece birinden kredi alınabilmektedir.  

AKE 03 K1 PROJE ALANI SEÇİMİ 

SEÇENEK-1 DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR İŞLEV İLE KULLANILMIŞ HALİHAZIRDA BOŞ OLAN 
ALANIN YENİDEN KULLANIMI 

AKE 03 ana temasının hedefi doğru arazi kullanım seçimi ile kentsel büyümeyi yeşil yerleşim 
kriterlerine uygun yönlendirebilmektir. Bu kriter; proje alanı seçimi konusunda kentsel 
boşlukların kullanımı ile yayılmayı engellemek ve  kompakt bir kentsel gelişimi sağlayabilmeyi 
amaçlamaktadır. Yeşil Bina Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi 
(BBT) modülünün BBT 01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi” kriterine 
içerik ve yöntem açısından katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: Bir önceki ve güncel Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, alana ait yasal statü 
kararları, bölgeye ait sosyal ekonomik raporlarından yararlanılarak hazırlanan proje öncesi ve 
sonrası arazi kullanım kararlarını değerlendiren “Değerlendirme raporu” bu kriterden kredi 
alabilmek için gerekli belgedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Bu ana kriter için seçenekli bir sistem kurgulanmıştır “Daha 
önce herhangi bir işlev ile kullanılmış halihazırda boş olan alanın yeniden kullanımı”, “Halihazırda 
kullanılan eskimiş yapı stoğu bulunan alanın temizlenerek yeniden kullanımı”, “Halihazırda 

AKE 03 
Sürdürülebilir 
Kentsel 
Gelişme ve 
Arazi 
Kullanım* 

 
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

AKE 03 K1 
Proje alanı 
seçimi (*) 

SEÇENEK-1 Daha önce herhangi bir 
işlev ile kullanılmış halihazırda boş 
olan alanın yeniden kullanımı 

20 15 

SEÇENEK-2 Halihazırda kullanılan 
eskimiş yapı stoğu bulunan alanın 
temizlenerek yeniden kullanımı 

SEÇENEK-3 Halihazırda kentsel 
dönüşüm /iyileştirme vb. ilan edilmiş 
alanın tercih edilmesi 

SEÇENEK-4 Kentsel dönüşüm alanı 
ilan edilmeksizin 
sosyal/fiziksel/ekonomik çöküntü 
alanının tercih edilmesi 

AKE 03 K2 Açık ve yeşil alan 
oranında artış 
sağlanması 

 
15  35  

TOPLAM 35 50 
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kentsel dönüşüm /iyileştirme vb. ilan edilmiş alanın tercih edilmesi” ve “Kentsel dönüşüm alanı 
ilan edilmeksizin sosyal/fiziksel/ekonomik çöküntü alanının tercih edilmesi” ayrı birer seçenek 
olarak sunulmuş olup,  seçeneklerden biri yerine getirildiğinde mevcut yerleşmeler için 15 kredi 
alınabilmektedir. Yeni yerleşmeler için ise;  seçeneklerden biri yerine getirildiğinde 20 kredi 
alınabilmektedir. 

AKE 03 K1 PROJE ALANI SEÇİMİ 

SEÇENEK-2 HALİHAZIRDA KULLANILAN ESKİMİŞ YAPI STOĞU BULUNAN ALANIN 
TEMİZLENEREK YENİDEN KULLANIMI 

Proje alanı seçimi konusunda eskimiş yapı stoğu bulunan alanlarda proje alanının yeniden 
kullanılarak, kentte henüz yapılaşmamış alanlara yayılmanın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
Yeşil Bina Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 
01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından 
katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: Bir önceki ve güncel Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, alana ait yasal statü 
kararları, bölgeye ait sosyal ekonomik raporlarından yararlanılarak hazırlanan’ proje öncesi ve 
sonrası arazi kullanım kararlarını’ değerlendiren rapor bu kriterden kredi alabilmek için gerekli 
belgedir. 

AKE 03 K1 PROJE ALANI SEÇİMİ 

SEÇENEK-3 HALİHAZIRDA KENTSEL DÖNÜŞÜM / İYİLEŞTİRME VB. İLAN EDİLMİŞ ALANIN 
TERCİH EDİLMESİ 

Yasal, yönetsel açıdan halihazırda teşvikin bulunduğu alanlarda dönüşüm, yenileme, 
sağlıklaştırma vb. sebepler ile müdahale edilen proje alanları için sunulmakta olan bir kriterdir. 
Yeşil Bina Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 
01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından 
katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: Bir önceki ve güncel Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, alana ait yasal statü 
kararları, bölgeye ait sosyal ekonomik raporlarından yararlanılarak hazırlanan’ proje öncesi ve 
sonrası arazi kullanım kararlarını’ değerlendiren rapor bu kriterden kredi alabilmek için gerekli 
belgedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Belediye Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürlmesi 
Hakkındaki Kanun, Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat. 

AKE 03 K1 PROJE ALANI SEÇİMİ 

SEÇENEK-4 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLMEKSİZİN SOSYAL/FİZİKSEL/EKONOMİK 
ÇÖKÜNTÜ ALANININ TERCİH EDİLMESİ 

Kriterin temel amacı, sosyal, fiziki ve ekonomik olarak çöküntü alanı haline gelmiş kentsel 
alanların yeniden canlandırılmasıdır. Yeşil Bina Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, 
Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının 
Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: Bir önceki ve güncel Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, alana ait yasal statü 
kararları, bölgeye ait sosyal ekonomik raporlarından yararlanılarak hazırlanan’ proje öncesi ve 
sonrası arazi kullanım kararlarını’ değerlendiren rapor bu kriterden kredi alabilmek için gereli 
belgedir. 
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AKE 03 K2 AÇIK VE YEŞİL ALAN ORANINDA ARTIŞ SAĞLANMASI 

Kriter ile proje alanında kamusal etkileşimi sosyo-psikolojik olarak arttırmak aynı zamanda açık 
yeşil alan miktarını arttırmak hedeflenmiştir. Belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde yeni ve  
mevcut yerleşmeler için kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Arazi kullanım değerlerini gösteren yerleşim karakter tablosu gerekli belgedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Geleceğin kentlerinin sağlıklı ve yaşanılabilir olabilme 
avantajını yakalayabilmesinin, kenti çevreleyen doğal bitki örtüsünün korunmasından 
başlayarak, kentte hava akımlarına olanak sağlayan ‘Kentsel Açık Alan Ve Yeşil  Sistemi’nin 
kurulması ve sistem üzerinden bölgedeki açık alan ve yeşil alan miktarında % 30’un üzerinde 
bir artış sağlandığının bu kriter bazında kredi almak için ispat edilmesi gerekmektedir. Bu 
koşulların sağlanması durumunda  mevcut yerleşmeler için 35 yeni yerleşmeler için 15 kredi 
alınabilmektedir. 

 

Tema 4 AKE 04 AFETE DAYANIKLILIK 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.7: AKE 04 Afete Dayanıklılık Ana Teması Krediler Tablosu 

AKE 04 
Afete Dayanıklılık 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

AKE 04 K1 Afet Risk Raporu ve Yerleşim Afet Yönetim Planı 
Oluşturulması 

7,5 7,5 

AKE 04 K2 Proje Alanının Afet Yönetim Planı Kapsamında Afet 
Anında Toplanma Alanı ve Gerekli Donatılarının 
Belirlenmesi  

7,5 7,5 

 TOPLAM 15 15 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

AKE 04 K1 AFET RİSK RAPORU VE YERLEŞİM AFET YÖNETİM PLANI OLUŞTURULMASI 

Proje alanın afet geçmişinin tanımlanması, halihazırda risklerinin analiz edilmesi ve bunlara 
yönelik afet yönetim planının oluşturulması, kentsel afetlere dayanıklılık süreci için önem 
taşımaktadır. Belirtilen gereklilik yerine getirildiğinde kredi alınabilmektedir.  

GEREKLİLİKLER: “Afet Risk ve Yönetim Planı”nda kredilendirmeye esas usullerin yerine 
getirilmesi halinde kredi  alınabilmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  Kriterin sağlanması için Afet Risk Yönetim Planının 
hazırlanıp sunulması gerekmekte olup, söz konusu planın  yerleşme proje alanının afet 
geçmişini, uygun analizler ile halihazırda taşıdığı risklerini ve derecelerini ve tüm bunlara yönelik 
kent planlama müdahale araçlarının nasıl kullanılması gerektiğini detaylı olarak içermesi 
durumunda 7,5 kredi alınabilmektedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat. 

AKE 04 K2 PROJE ALANININ AFET YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA AFET ANINDA TOPLANMA 
ALANI VE GEREKLİ DONATILARININ BELİRLENMESİ 
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Afetin yıkıcı etkilerinden sakınma ile birlikte afet anında korunma ve müdahale kabiliyetini 
arttıracak önlemlerin alınabilmesi de önem taşımaktadır. Bu bağlamda, afet alanında toplanma 
alanlarının ve müdahaleler için gerekli donatıların, lokasyonun ve mekânsal büyüklüğünün 
belirlenmesi bazlı oluşturulan bir kriterdir. Belirtilen gereklilik yerine getirildiğinde kredi 
alınabilmektedir.  

GEREKLİLİKLER: “Afet Risk ve Yönetim Planı”nda kredilendirmeye esas usullerin yerine 
getirilmesi halinde kredi alınabilmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Afet Risk Yönetim Planı’nda afet anında proje alanı 
içerisinde afet risk durumu, nüfus büyüklüğü, nüfusun sosyal ve fiziksel özellikleri, yerleşimin 
fiziksel koşulları, yerleşimin idari özellikleri vb. başlıkları göz önünde bulundurularak analizler 
yapılması durumuna göre 7,5  kredi alınabilmektedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat. 

Tema 5 AKE 05 ÇEVRE YÖNETİMİ VE ALTYAPI PLANLAMA 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.8: AKE 05 Çevre Yönetimi Ana Teması Krediler Tablosu 

AKE 05 
Çevre Yönetimi 
ve Altyapı 
Planlama 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

AKE 05 K1 Yağmur Suyu Toplama Sistemi Kullanılması 5 5 

AKE 05 K2 Atık Su Yönetimi ve Arıtılmış Atık Suyun Yeniden 
Kullanımı 

5 5 

AKE 05 K3 Atık Toplama ve Değerlendirilme Yapılması 5 5 

 TOPLAM 15 15 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

AKE 05 K1 YAĞMUR SUYU TOPLAMA SİSTEMİ KULLANILMASI 

Sürdürülebilirlik açısından doğal kaynakların etkin yönetimi önem taşımaktadır. Bu kriterin 
amacı; arazinin yağmur suyu kaçışını engellemek ve yağmur suyundan yararlanmaktır.  Belirtilen 
gereklilik yerine getirildiğinde kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: “Yağmur Suyu Toplama Projesi” kredi alabilmek için gerekli kanıt belgedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Yağmur Suyu Toplama Projesi’nde aşağıdaki maddelerin 
projede yer alması durumuna göre kredi alınabilmektedir: 

• Proje alanında geçirimsiz yüzeye düşen yağmur suyu toplanıp geri dönüşüm sağlanması (yeni 
yerleşme: 1 kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi) 

•Proje alanında geçirimli yüzeyde sızdırmayı sağlayacak parke taşı, kaldırım taşı kullanılması 
(yeni yerleşme: 1 kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi) 

• Kanalizasyon sistemine yağmur suyunun girmesinin önlenmesi (yeni yerleşme: 1 kredi, mevcut 
yerleşme: 1 kredi) 

• Rekreasyon alanlarının sulanmasında yağmur suyundan yararlanılması (yeni yerleşme: 1 kredi, 
mevcut yerleşme: 1 kredi) 
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• Tasarımda çökeltme havuzu, su toplama alanı, lagün ve gölet oluşturulması(yeni yerleşme: 1 
kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi) 

AKE 05 K2 ATIK SU YÖNETİMİ VE ARITILMIŞ ATIK SUYUN YENİDEN KULLANIMI 

Su kaynaklarının dengeli kullanılması gerekliliği sürdürülebilirliğin temel ilkelerinden olup, aynı 
zamanda tüketilen kaynakların yeniden değerlendirilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. İnsan 
için hayati değer taşıyan suyun yeniden değerlendirilmesi bu kriterde baz alınmıştır. Belirtilen 
gereklilik yerine getirildiğinde kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: “Atık Su Yönetim Planı” kredi alabilmek için gerekli belgedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: “Atık Su Yönetim Planı”nda aşağıdaki maddelerin projede 
yer alması durumuna göre sağlanan her bir şart için belirlenen kredi alınabilmektedir: 

• Yerleşmeden kaynaklanan atık su, en yakın kanalizasyon sistemine bağlanılıyor ise  yeni 
yerleşme: 1 kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi, 

• Yerleşmeden kaynaklanan atık sudan gri su ayrılıyor ve kalan siyah su kanalizasyona veriliyor 
ise  yeni yerleşme: 1 kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi, 

• Yerleşmeden kaynaklanan atık sudan gri su ayrılıyor ve kalan siyah su yerleşme bünyesindeki 
ileri arıtma yapan AAT’ye veriliyor, çıkış suyu yerleşmede değerlendiriliyor ise  yeni yerleşme: 1 
kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi, 

• AAT’den çıkan arıtılmış su yerleşmedeki su tasarrufuna ve ekonomiye fayda sağlayacak şekilde 
değerlendiriliyor ise  yeni yerleşme: 1 kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi, 

• Yerleşmeden kaynaklanan siyah su, mutfak atıkları (organik atık) ile birleştirilerek enerji geri 
kazanımı sağlanıyor ise  yeni yerleşme: 1 kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi verilir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Kentsel Atık uların Arıtımı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 

AKE 05 K3 ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRİLME YAPILMASI 

Kriter, kentsel atıkların yeniden değerlendirilerek enerjinin korunmasını, alternatif yenilenebilir 
enerji kaynaklarının değerlendirilmesini, zararlı olan maddelerin insan sağlığına zararsız hale 
getirilmesini ve yeniden değerlendirilebilmesine imkân tanımayı amaçlamaktadır. Yeni ve 
mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: “Atık Değerlendirme Projesi” kredi alabilmek için gerekli olan kanıt  belgedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: “Atık Değerlendirme Projesi”nde aşağıdaki maddelerin 
projede yer alması durumuna göre kredi alınabilmektedir: 

• Yerleşmede katı atık yönetim sistemi mevcut ve işletiliyor ise yeni yerleşme: 0,5 kredi, mevcut 
yerleşme: 0,5 kredi, 

• Yerleşmede/Projede atık kumbaraları mevcut ise yeni yerleşme: 0,5 kredi, mevcut yerleşme: 
0,5 kredi,  

• Yerleşmede atık toplama merkezi mevcut ise yeni yerleşme: 0,5 kredi, mevcut yerleşme: 0,5 
kredi, 

• Maddesel geri kazanım tesisi bulunuyor ise yeni yerleşme: 1 kredi, mevcut yerleşme: 1 kredi,  

• Yerleşmede organik atıkların ayrıştırılarak toplanması ve yerleşim içinde ya da en yakın ünitede 
değerlendirilmesi durumunda yeni yerleşme: 0,5 kredi, mevcut yerleşme: 0,5 kredi, 
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• Yerleşmede katı atık ve arıtma çamurlarından enerji geri kazanımı söz konusu ise yeni 
yerleşme: 0,5 kredi, mevcut yerleşme: 0,5 kredi,  

• Yerleşmeden kaynaklanacak tıbbi atıkların yönetimi yapılıyor ise yeni yerleşme: 0,5 kredi, 
mevcut yerleşme: 0,5 kredi, 

• Hafriyat ve inşaat atıklarının yönetimi yapılıyor ise yeni yerleşme: 0,5 kredi, mevcut yerleşme: 
0,5 kredi,  

• Yerleşmeden kaynaklanabilecek tehlikeli atıkların yönetimi yapılıyor ise yeni yerleşme: 0,5 
kredi, mevcut yerleşme: 0,5 kredi  alınabilmektedir.  
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3.3. UHA Ulaşım ve Hareketlilik (UHA) 

Ulaşım ve Hareketlilik ana modülü 4 ana tema ve bu 4 ana temayı tanımlayan kriterler ve her 
bir kriter için tamamlanması beklenen gerekliliklerden oluşmaktadır.  

Ulaşım ve Hareketlilik (UHA) Modülünde tamamlanması beklenen gereklilikler için 3 temel adım 
çerçevesi oluşturulmuştur. Bu temel adımlar kriterlerin kredilendirmeye esas usullerini ortaya 
koymakta, yerine getirilmesi gereken zorunlulukları tanımlamakta ve teslim edilmesi gereken 
belgeleri detaylandırmaktadır.  

1. Adım: Değerlendirme Analiz ve Raporlama 
Bu adımın amacı; mevcut durumu ortaya koymak, ulaşım stratejilerini değerlendirmek ve 
geliştirmektir. 
Toplam 4 kriteri içeren ilk adım çerçevesinde; zorunlu ve kredili zorunlu olmak üzere 2 çeşit 
puanlama sistemi bulunmaktadır. Zorunlu kriterler modülün ana amaç ve vizyonu 
doğrultusunda gerçekleştirilmediği takdirde 2. adıma ve 3. adıma geçiş sağlanamaz.  
Kriter açıklamaları kısmında, gerekli belgeler her bir kriter için ayrı ayrı detaylandırılmıştır.  
2. Adım: Planlama ve Tasarım Kararlarının Belirlenmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi  
Bu adımın amacı; geliştirilen ulaşım stratejileri doğrultusunda ulaşım odaklı kararların verilmesi 
ve önerilerin ortaya konmasıdır. 
Bu bağlamda toplam 6 kriter kredili olarak puanlama sistemine girmektedir.  
Kriter açıklamaları kısmında, gerekli belgeler her bir kriter için ayrı ayrı detaylandırılmıştır.  
3. Adım: Detaylandırma 
Bu adımın amacı; değerlendirme ve öneri aşamalarının sonucunda gerçekleştirilecek olan her 
tasarım ve planlama kararının detaylandırılmasıdır.  
Bu bağlamda toplam 12 kriter kredili olarak puanlama sistemine girmektedir.  

Tablo 3.9: Ulaşım ve Hareketlilik Modülü Kredilendirme Esasları Süreci 

 UHA 01 
Erişilebilirlik Ve 

Fonksiyonel 
Bağlantı 

UHA 02 
Sürdürülebilir ve 
Alternatif Ulaşım 

Sistemleri 

UHA 03 Ulaşım 
Kalitesi 

UHA 04 
İklim Değişikliğine 
Adaptasyon Süreci 

ADIM 1 

UHA 01 K1 
UHA 01 K2 (**) 

UHA 01 K3 
UHA 01 K5 

UHA 01 K7 (*) 

UHA 02 K1   

ADIM 2 UHA 01 K4 UHA 02 K2 UHA 03 K1(**) UHA 04 K1(**) 

ADIM 3 
UHA 01 K6 (*) 

 
UHA 02 K3 
UHA 02 K4 

UHA 03 K2 (*) 
UHA 03 K3 
UHA 03 K4 

UHA 04 K2 
UHA 04 K3 

UHA 04 K4 (*) 
UHA 04 K5  
UHA 04 K6 

(*) İşaretli kriterler Yeşil Yerleşme Profilinde yer alan diğer modüller ile ortak ve ön şartlıdır. 

(**) Zorunlu Kriter olup, aynı zamanda kredili kriterdir. 

TEMA 1 UHA 01 ERİŞİLEBİLİRLİK VE FONKSİYONEL BAĞLANTI 

A) KREDİLENDİRME 
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UHA 01  Teması kredilendirme sistemi Tablo 3.10’da verilmektedir. 

Tablo 3.10: UHA 01 Erişilebilirlik ve Fonksiyonel Bağlantı 

UHA 01 

 Erişilebilirlik ve 
Fonksiyonel 
Bağlantı 

 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

UHA 01 K1 
Mevcut ve öneri fonksiyonları ve erişim 
mesafelerini içeren raporun hazırlanmış olması 

ZORUNLU ZORUNLU 

UHA 01 K2 Çevreye duyarlı farklı ulaşım sistemlerinin hizmet 
verdiği ve erişilebilirliği yüksek alanların tercih 
edilmesi 

Z (4) Z (7) 

UHA 01 K3 Arazi dokusuna uygun önerilen ulaşım ağlarının 
geliştirilmesi 

5 5 

UHA 01 K4 Toplu taşıma durakları ile fonksiyonlar arası erişim 
mesafelerinin uygunluğunun sağlanması ve Proje 
Alanının toplu taşıma sistemi ile ilişkisinin 
kurulmuş olması 

5 6 

UHA 01 K5 Proje Alanının mevcut ulaşım koridorları ve ana 
ulaşım bağlantıları ile ilişkisinin kurulmuş olması 

4 5 

UHA 01 K6 Yeşil/Açık Alanlara Erişimin Sağlanması ve 
Arttırılması 

4 8 

UHA 01 K7 Proje alanın bütünleşik kullanımları içermesi-
konut-işyeri bağlantısının kurulmuş olması ve 
evden çalışma imkanlarının desteklenmesi 

5 5 

 TOPLAM 27 36 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

Tablo 3.11: UHA 01 Teması Kredilendirme Esasları Çerçevesinde Hazırlanması Gereken Kanıt 
Rapor listesi 

Kriterler Kanıt Belgeler/Raporlar 

UHA 01 K1 Mevcut ve öneri fonksiyonları ve erişim mesafelerini içeren 
raporun hazırlanmış olması 

UHA A Arazi Kullanımı ve Ulaşım 
Değerlendirme Raporu 

UHA 01 K2 Çevreye duyarlı farklı ulaşım sistemlerinin hizmet verdiği ve 
erişilebilirliği yüksek alanların tercih edilmesi 

UHA 01 K3 Arazi Dokusuna uygun önerilen ulaşım ağlarının geliştirilmesi 

UHA 01 K4 Toplu taşıma durakları ile fonksiyonlar arası erişim mesafelerinin 
uygunluğunun sağlanması ve Proje Alanının toplu taşıma sistemi ile 
ilişkisinin kurulmuş olması 

UHA B Ulaşım Ana Planı ve 
Raporu 

UHA 01 K5 Proje Alanının mevcut ulaşım koridorları ile ve ana ulaşım 
bağlantıları ile ilişkisinin kurulmuş olması 

UHA A Arazi Kullanımı ve Ulaşım 
Değerlendirme Raporu 

UHA 01 K6 Yeşil/Açık Alanlara Erişimin Sağlanması ve Arttırılması 
UHA C Ulaşım ve Hareketlilik 
Tasarım Rehberi 

UHA 01 K7 Proje alanın bütünleşik kullanımları içermesi-konut-işyeri 
bağlantısının kurulmuş olması v e evden çalışma imkanlarının 
desteklenmesi 

UHA A Arazi Kullanımı ve Ulaşım 
Değerlendirme Raporu 

 

UHA 01 K1: MEVCUT VE ÖNERİ FONKSİYONLARI VE ERİŞİM MESAFELERİNİ İÇEREN RAPORUN 
HAZIRLANMIŞ OLMASI 

“Erişilebilirlik ve Fonksiyonel Bağlantı” ana temasının ilk kriteri erişilebilirliğin ortaya konmuş 
olmasıdır. Sertifikaya konu olan alanın konumu, öneri ve mevcut fonksiyonların çevresi ile 
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bağlantısını, ulaşım modülleri ve ana ulaşım arterleri ile bağlantısını ortaya koymuş olmak ilk 
önemli adımdır.  

GEREKLİLİKLER 

UHA A “Arazi Kullanımı ve Ulaşım Değerlendirme Raporu”nun teslim edilmesi zorunludur.Bu 
dosya içerisinde;  

 Üst ölçekli ve alt ölçekli olmak üzere ulaşım kararlarını içeren tüm planlar incelenip plan ve 
plan raporlarının değerlendirilmesi dosyada bulunmalıdır.  

 Sertifikaya konu olan alana dair alınan ulaşım ve erişim kararlarının bu planlarda yer alan 
kararlar ile ilişkisini net biçimde ortaya koyması beklenmektedir. 

 Sertifikaya konu olan alan ve çevresindeki mevcut fonksiyonlar ve erişim mesafeleri 
standartlara uygunluk açısından değerlendirilerek dosyaya eklenmelidir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Sürdürülebilirlik temel yaklaşımı dolayısıyla tespit 
çalışmasını içeren bu kriter zorunlu unsurlar arasında yer almaktadır.  

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: İmar Kanunu ve ilgili mevzuat, Erişilebilirlik mevzuatı ve 

standartları. 

UHA 01 K2: ÇEVREYE DUYARLI FARKLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN HİZMET VERDİĞİ VE 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİ YÜKSEK ALANLARIN TERCİH EDİLMESİ 

Arazi kullanımı ile alternatif ulaşım sitemlerinin arasındaki ilişki sürdürülebilir kentsel gelişme 
stratejileri için önem taşımaktadır. Erişilebilirliği yüksek, karma kullanımlı yerleşim birimleri 
oluşturmak ve iklim değişikliği sürecinde otomobil bağımlılığını azaltabilmek için alternatif 
ulaşım sistemlerinin hizmet verdiği alanların tercih edilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu kriter kredili ve zorunludur. Gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi 
beklenmektedir. Belgelerin teslimi ile zorunluluğun yerine getirilmiş sayılması ile birlikte ayrıca 
yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde kredi de alınabilmektedir. 

Yeşil Bina Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 
01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından 
katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER 

UHA A “Arazi Kullanımı ve Ulaşım Değerlendirme Raporu” kapsamında arazi kullanımı ve yer 
seçim kriterleri ile ilgili belge teslim etmek zorunludur. Bu belgede sertifikaya konu olan alan ve 
çevresindeki; 

 Mevcut ulaşım modları tek tek tanımlanmalı,  
 Her bir ulaşım modunun erişim mesafeleri, durakları, yoğunluğu haritalandırılmalı ve zaman 

çizelgesi (sefer sayıları) belirtilmeli, 
 Alanın yer seçim nedenleri detaylandırılmalı 

 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: “Farklı ulaşım sistemlerinin hizmet verdiği ve erişilebilirliği 
yüksek alanların tercih edilmesi” kriteri kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir: 

 3 ve daha fazla alternatif ulaşım modu varsa ve yürüme mesafeleri 500 m içerisinde ise; yeni 
yerleşmeler 4, mevcut yerleşmeler 7 kredi alır. 

 2 alternatif ulaşım modu varsa ve yürüme mesafeleri 400 m içerisinde ise; yeni yerleşmeler 
3, mevcut yerleşmeler 6 kredi alır. 
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 2 alternatif ulaşım modu varsa ve yürüme mesafeleri 800 m içerisinde ise; yeni yerleşmeler 
2, mevcut yerleşmeler 4 kredi alır. 

 2 alternatif ulaşım modu varsa ve yürüme mesafeleri 1000 m içerisinde ise; yeni yerleşmeler 
1, mevcut yerleşmeler 3 kredi alır. 

 Tek alternatif ulaşım modu varsa ve yürüme mesafeleri 400 m içerisinde ise; yeni 
yerleşmeler 1, mevcut yerleşmeler 2 kredi alır. 

 Tek alternatif ulaşım modu varsa ve yürüme mesafeleri 800 m içerisinde ise; yeni 
yerleşmeler 0, mevcut yerleşmeler 1 kredi alır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: İmar Kanunu ve ilgili mevzuat, Erişilebilirlik mevzuatı ve 
standartları. 

UHA 01 K3 ARAZİ DOKUSUNA UYGUN, ÖNERİLEN ULAŞIM AĞLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

Araca bağlılığı azaltarak, çevreye duyarlı tasarım ve planlama kararlarının geliştirilmesi önem 
taşımaktadır. Gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi 
alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA A “Arazi Kullanımı ve Ulaşım Değerlendirme Raporu “” teslim edilmesi 
gereken dosyadır. Bu dosya aynı zamanda ulaşım ve hareketlilik modülünün 2. adımının 
tamamlanması için gereken dosyadır ve ilgili her bir kriter altında detaylandırılmaktadır. Bu 
dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak;  

 Mevcut Ulaşım Servislerinin ve Ağlarının türlerinin ve standartlarının tanımlanması ve 
haritalandırılması,  

 Topografya ve eğim analizlerinin yapılması,  
 Ana ulaşım güzergahlarını içeren arazi kullanımının haritalandırılması, mevcut durum 

yoğunluk ve öneri yoğunluk şemalarının oluşturulması, 
 Kentsel ulaşım planlarının değerlendirilerek sertifikaya konu olan alan ile ilişkisinin 

kurulması, 
 Alternatif ulaşım güzergahlarının geliştirilmesi,  
 Araç kullanımını azaltmaya yönelik stratejilerin ve önerilerin getirilmesi gerekmektedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Arazi dokusuna uygun, önerilen ulaşım ağlarının 
geliştirilmesi kriterinin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir: 

 Taşıt yolunun ön planda tutularak  Ulaşım Ana Planı ve Raporu hazırlanması ile, yeni 
yerleşmeler 1 kredi, mevcut yerleşmeler  1 kredi alır.  

 Alternatif ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine öncelik verilmesi ve haritalandırılıp, 
detaylandırılması sonucu yeni yerleşmeler 2, mevcut yerleşmeler 2 kredi alır.  

 Yaya ve bisiklet önceliğinin gözetilmesi ve ulaşım ana planında yaya dostu stratejilerin 
geliştirilmesi ile yeni yerleşmeler 2 kredi, mevcut yerleşmeler 2 kredi alır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: İmar Kanunu ve ilgili mevzuat. 

 

 

UHA 01 K4: TOPLU TAŞIMA DURAKLARI İLE FONKSİYONLAR ARASI ERİŞİM MESAFELERİNİN 
UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI VE PROJE ALANININ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİNİN 
KURULMUŞ OLMASI 

Akıcı trafik sağlamak ve karbon salımını azaltmak için toplu taşıma sistemlerinin kullanımının 
arttırılması amaçlanmıştır. Gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi 
halinde kredi  alınabilmektedir. 
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Yeşil Bina Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 
01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından 
katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: UHA B Ulaşım Ana Planı ve Raporu teslim edilmesi gereken kanıt dosyadır. Bu 
dosya içerisinde;  

 Toplu taşıma haritasının oluşturulması, 
 Toplu taşıma duraklarının, çeşitlerinin, yoğunluklarının ve fonksiyonlara (kamu hizmetlerine 

ve diğ.) uzaklıklarının değerlendirilip geliştirilmesi gerekmektedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 Sertifikaya konu olan alanın toplu taşıma sistemleri ile kurduğu kuvvetli ilişkiyi1 
haritalandırması durumunda yeni yerleşmeler için 2 kredi, mevcut yerleşmeler için 2 kredi 
alınabilmektedir.  

 Öneri toplu taşıma hattı, öneri sefer (sayısı) ile toplu taşıma sistemlerinde iyileştirme 
önerilerinin haritalandırılması durumunda yeni yerleşmeler için 1 kredi, mevcut yerleşmeler 
için 2 kredi alınabilmektedir. 

 Kamu hizmetleri ile kurulan kuvvetli ilişki1 yeni yerleşmeler için 2 kredi, mevcut yerleşmeler 
için 2 kredi  alınabilmektedir. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: İmar Kanunu ve ilgili mevzuat. 

UHA01 K5: PROJE ALANININ MEVCUT ULAŞIM KORİDORLARI VE ANA ULAŞIM BAĞLANTILARI 
İLE İLİŞKİSİNİN KURULMUŞ OLMASI 

UHA01 K5 kriteri ile Erişilebilirliği yüksek yerleşmeler tasarlamak amaçlanmakta ve imar 
planlarından yararlanarak ana ulaşım bağlantılarıyla kurulan ilişkilerin belirtilmesi önem 
taşımaktadır. Gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi  
alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA A “Arazi Kullanımı ve Ulaşım Değerlendirme Raporu” teslim edilmesi 
gereken dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak;  

 UHA 01 K3 kriterindeki gerekli belgelerin sağlanması,  
 Nazım İmarı Planı Değerlendirmesi ve varsa Ulaşım Ana Planı değerlendirmesi ve 

raporlanması, 
 Araç güzergahlarını gösteren ve yol kademelenmelerini gösteren ulaşım şeması, 
 Sertifikaya konu olan alanın ana ulaşım bağlantılarıyla ilişkisini gösteren/tanımlayan mevcut 

ve öneri ulaşım şemaları ve haritalandırma, 
 5 yıllık Öneri Ulaşım Ana Planı ve raporlanması gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterinin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 Birinci ve ikinci derece ana ulaşım aksı ile ilişkili olması durumunda yeni yerleşmeler için 4 
kredi, mevcut yerleşmeler için 5 kredi alır.  

 Üçüncü derece ulaşım aksı ile ilişkili olması durumunda yeni yerleşmeler için 2 kredi, mevcut 
yerleşmeler için 3 kredi alır.  

                                                      

1 Kuvvetli ilişki; yolcu bilgilendirme, erişilebilirlik, emniyet ve güvenlik kriterlerini kapsamaktadır. Haritalandırma ve 
raporlama esnasında bu üç ana başlık altında değerlendirme, öneri ve tasarım detayları, stratejileri verilmek 
zorundadır. 
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KRİTERLERİN REFERANSI: Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı. 

UHA 01 K6 YEŞİL/AÇIK ALANLARA ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE ARTTIRILMASI 

Sosyal bütünleşme ve devamlılık için yeşil/açık alanların varlığı önem taşımaktadır. Bu önemin 
yanı sıra; yeşil ve açık alanların kalitesi, büyüklüğü, yakınlığı, yoğunluğu gibi kriterlerin de fiziksel, 
sosyal, ekonomik ve ekolojik yararlarını göz önünde bulundurarak değerlendirmek 
gerekmektedir. Gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi 
alınabilmektedir. 

Yeşil Bina Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 
01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından 
katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi”* teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak;  

 Mevcut arazi kullanımı ve İmar Planları çerçevesinde uygulanacak olan yeşil ve açık alanların 
çeşitlerinin, boyutlarının, konumlarının, yoğunluklarının tanımlanmış olması, 

 Tanımlanan alanların çevredeki fonksiyonlarla ilişkisinin kurulmuş, erişim mesafelerinin 
haritalandırılmış ve yürüme rotalarının haritalandırılmış olması, 

 Yeşil alan ve açık alan standartları çerçevesinde uygunluğunun, potansiyeller ve problemler 
belirtilerek haritalandırılmış olması gerekmektedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Yeşil/açık alanlara erişimin sağlanması ve arttırılması 
kriterinin kredilendirme esasları :  

 Yeşil/Açık alanların kalitesini arttırma, canlandırma vb. kentsel tasarım önerileri için proje 
geliştirilmesi yeni yerleşimler için 2, mevcut yerleşimler için 4 kredidir. 

 Ulaşım ağı içerisinde yeşil ve açık alanlarla fonksiyonlar arası bağlantıyı güçlendirmek, yaya 
yollarının güvenliğini çekiciliğini arttırmak ve uzaklık mesafelerine göre ulaşım türlerini 
belirleyip öneri tasarım projesi hazırlamak yeni yerleşmeler için 2, mevcut yerleşmeler için 4 
kredidir.  

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.  

UHA 01 K7: PROJE ALANIN BÜTÜNLEŞİK KULLANIMLARI İÇERMESİ-KONUT-İŞYERİ 
BAĞLANTISININ KURULMUŞ OLMASI VE EVDEN ÇALIŞMA İMKANLARININ DESTEKLENMESİ  

Araç seyahat mesafelerini ve araç bağımlılığını azaltmak, toplu taşım kullanımını arttırmak 
amaçlanmaktadır. Gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi 
alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA A “Arazi Kullanımı ve Ulaşım Değerlendirme Raporu” teslim edilmesi 
gereken dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak;  

 Yapılaşmış alanın ve ilk inşaattan 5 yıl sonraki alanın yoğunluk hesaplarını içeren rapor ve 
harita, 

 Mevcut ve öneri çalışma imkânlarını içeren Arazi kullanım Haritası (en az 5 yıllık projeksiyon 
yapılmalıdır), 

                                                      

 KET 03 K1 Konforlu, Yaşayan ve Erişilebilir Kamusal Alanlar Sağlanmış Olması kriterinde ya da KET 03 K2 Yüksek 
Kaliteye Sahip, Erişilebilir Yeşil Alanlar Sağlanmış Olması, Net Pozitif Alanın 1’e Yakın Olması kriterinde belirtilen 
“gerekli belgelerin (Kentsel Tasarım Projesi, Suç Risk Değerlendirmesi, Yürüme Rotalarını Gösteren Harita)” 
tamamlanmış olması durumunda bu kriter için ayrı belge aranmaz. 
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 Bölgenin göç haritası ve mevsimlik işçi hareketlerinin yer alması gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Proje alanında yaşayanların en az %50’si 400 metre mesafe 
içerisinde en az 4 farklı kullanım biçiminden birinin (gıda perakende, büyük ölçekli perakende, 
hizmetler, belediye ve toplumsal faaliyetler) sunduğu olanağa, yürüme mesafesi içerisinde sahip 
olmalıdır.  

Kriterinin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir: 

 Proje alanına en fazla 2 km uzaklığındaki iş imkanları ve en az 10 farklı kullanım önerisinin 

yer alması halinde yeni yerleşme 5 kredi ve mevcut yerleşme için 5 kredi 

alınabilmektedir. 

  Proje alanına en fazla 5 km uzaklığındaki iş imkanları ve en az 10 farklı kullanım 

önerisinin yer alması halinde yeni yerleşme 2 kredi ve mevcut yerleşme için 2 kredi 

alınabilmektedir. 

TEMA 2 UHA 02 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ALTERNATİF ULAŞIM SİSTEMLERİ 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.12: UHA 02 Sürdürülebilir ve Alternatif Ulaşım Sistemleri 

UHA 02 
Sürdürülebilir ve 
Alternatif Ulaşım 
Sistemleri 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

UHA 02 K1 
Kentsel altyapının toplu taşıma ile uygunluğunun 
sağlanması ve kolaylığının /verimliliğinin artırılması 
için stratejilerin geliştirilmesi 

ZORUNLU ZORUNLU 

UHA 02 K2 Güvenli ve rahat ulaşım imkanları sağlayarak toplu 
taşıma kullanımının teşvik edilmesi 

 10 6 

UHA 02 K3 Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi/desteklenmesi 6 3 

UHA 02 K4 Otomobil bağımlılığını azaltarak günlük 
aktivitelerin teşvik edilmesi ve yürüyerek erişimin 
kuvvetlendirilmiş olması 

8 4 

 TOPLAM 24 13 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

UHA 02 Temasınınkredilendirme hesabı, aşağıda belirtilen kredilendirme esaslarına göre yapılır. 

Tablo 3.13: UHA 02 Temasının Kredilendirme Esasları Çerçevesinde Hazırlanması Gereken Kanıt 
Rapor Listesi 

 

 

Kriterler Kanıt Belge/Rapor 

UHA 02 K1 Kentsel altyapının toplu taşıma ile uygunluğunun 
sağlanması ve kolaylığının /verimliliğinin artırılması için 
stratejilerin geliştirilmesi 

UHA A Arazi Kullanımı ve Ulaşım 
Değerlendirme Raporu 

UHA 02 K2 Güvenli ve rahat ulaşım imkanları sağlayarak toplu 
taşıma kullanımının teşvik edilmesi 

UHA B Ulaşım Ana Planı ve Raporu 
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UHA 02 K3 Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi/desteklenmesi 

UHA C Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi 
UHA 02 K4 Otomobil bağımlılığını azaltarak günlük aktivitelerin 
teşvik edilmesi ve yürüyerek erişimin kuvvetlendirilmiş olması 

UHA 02 K1 KENTSEL ALTYAPININ TOPLU TAŞIMA İLE UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI VE 
KOLAYLIĞININ/VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Yaya yolu, bisiklet yolu, kentsel yeşil alan tasarımının kuvvetli olduğu ve toplu taşıma sistemleri 
ile yüksek bağlantısının olduğu yerleşmeler tasarlamak ve planlamak amaçlanmaktadır. Yeni 
yerleşmeler ve mevcut yerleşmeler için zorunlu kriter olup gereklilikler bölümünde belirtilen 
özelliklerin zorunlu olarak yerine getirilmesi beklenmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA A “Arazi Kullanımı ve Ulaşım Değerlendirme Raporu” zorunlu teslim 
edilmesi gereken dosyadır. Bu dosya içerisinde;  

 Mevcut kentsel altyapının toplu taşıma ile uygunluğunu içeren değerlendirme raporu,  
 Sertifikaya konu olan alan ile ilişkilendirilerek geliştirilecek öneri stratejilerin tanımlanması 

ve raporlanması, 
 Toplu taşıma sistemleri için, kentsel altyapı ve ulaşım ağları için yapılacak/geliştirilecek her 

bir öneri dosyasının ilgili kuruma iletilmesi gerekmektedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Sürdürülebilirlik temel yaklaşımı dolayısıyla tespit 
çalışmasını içeren bu kriter zorunlu unsurlar arasında yer almaktadır.  

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik. 

UHA 02 K2 GÜVENLİ VE RAHAT ULAŞIM İMKANLARI SAĞLAYARAK TOPLU TAŞIMA 
KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ 

UHA 02 K2 Kiriteri ile, gelir düzeyinden kaynaklı sosyal ayrımcılığı önlemek, araç kullanımından 
kaynaklı karbon emisyonunu azaltmak hedeflenmektedir.  

GEREKLİLİKLER: UHA B “Ulaşım Ana Planı ve Raporu” teslim edilmesi gereken dosyadır. Bu dosya 
içerisinde kriter ile ilgili olarak;  

 UHA A “Arazi Kullanımı ve Ulaşım Değerlendirme Raporu”nun içeriğinde yer alan; Toplu 
Taşıma Haritasının oluşturulması ve toplu taşıma duraklarının, çeşitlerinin, yoğunluklarının 
ve fonksiyonlara uzaklıklarının değerlendirilip geliştirilmesine ek olarak; öneri tasarım 
stratejileri geliştirilmeli, her yaş grubuna uygun engelsiz tasarım önerileri rehberde yer 
almalıdır. 

 Durak güvenliği ve öneri durak tasarımları, 
 Bilgilendirme Panoları tasarımları (güzergah haritaları, servis çeşitleri ve sıklıkları 

belirtilmelidir) ve malzeme detayları tasarım rehberinde yer almalıdır.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 Durak güvenliği ve öneri durak tasarımlarının varlığı ile yeni yerleşmelerde 4, mevcut 
yerleşmelerde 2 kredi alınır. 

                                                      

 Durak güvenliği; durağın kentsel tasarım kalitesiyle ilişkili olup, açık-kapalı durak sistemleri, aydınlatma, konum ve 
çevresindeki fonksiyonlarla ile ilişkili olma gibi tasarıma dayalı konuları ele alır. 
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 Bilgilendirme Panolarının tasarım ve detaylandırılması ile yeni yerleşmelerde 4, mevcut 
yerleşmelerde 2 kredi alınır.  

 Yeni yerleşmeler için sürdürülebilir malzeme kullanımı/önerisi ile 2 kredi, mevcut 
yerleşmeler için ise 2 kredi alır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik. 

UHA 02 K3: BİSİKLET KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ/DESTEKLENMESİ 

Sağlıklı kentler planlama ve tasarlama stratejilerinin önemi ile günlük aktivitelerin teşvik 
edilmesi, alternatif ulaşım sistemlerinin kullanılmasına teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.  

Yeşil Bina Sertififaksyonu için Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT) modülünün BBT 
01 K4 “Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi” kriterine içerik ve yöntem açısından 
katkı sağlamaktadır. 

GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 Mevcut bisiklet yollarının, bisiklet ek hizmet alanlarının, bisiklet otoparklarının 
haritalandırılması ve değerlendirilmesi,  

 Öneri bisiklet yollarının güzergahlarının haritalandırılması, 
 Öneri bisiklet otoparklarının geliştirilmesi ve toplu taşıma ile bağlantısının detaylandırılması, 

 Bisiklet yolu ve ek hizmetlerinin malzeme detaylarının verilmesi, 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 En az 2 km kesintisiz bisiklet yolu önerisi olması durumunda ve toplu taşıma sistemlerine 
yakın bisiklet otoparklarının ve ek hizmet binalarının yer alması durumunda yeni yerleşmeler 
için 3 kredi, mevcut yerleşmeler için 1 kredi alınır. 

 
 En az 5 km kesintisiz bisiklet yolu önerisi olması durumunda ve toplu taşıma sistemlerine 

yakın bisiklet otoparklarının ve ek hizmet binalarının yer alması durumunda yeni yerleşmeler 
için 6 kredi, mevcut yerleşmeler için 3 kredi alınır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet 
Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik. 

UHA 02 K4 OTOMOBİL BAĞIMLILIĞINI AZALTARAK GÜNLÜK AKTİVİTELERİN TEŞVİK EDİLMESİ 
VE YÜRÜYEREK ERİŞİMİN KUVVETLENDİRİLMİŞ OLMASI 

UHA 02 K4  kriteri ile; Karbon salımını azaltmak ve sağlıklı kentler planlama ve tasarlama 
stratejilerinin önemi ile günlük aktivitelerin teşvik edilmesi, alternatif ulaşım sistemlerinin 
kullanılmasına teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 

GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

                                                      

 Bu kriter; UHA 03 K3 ve UHA 03 K4 kriterleri ile bağlantı sağlamakta ve diğer koşullar yerine getirildiğinde ekstra 
kredi kazandırmaktadır. 

 Tasarım rehberinde detayları verilen öneri bisiklet yolu ve bağlantılarının en az TS 10839, TS 11782, TS 12576, 
TS 7249, TS 9826 standartlarında olması gerekmektedir. 
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 Mevcut yaya yollarının uzunluğu/genişliğini, yaya yolları ile fonksiyonlar arası bağlantıları ve 
yaya yolu-açık/yeşil alan bağlantılarını içeren değerlendirme raporu,  

 Mevcut açık/yeşil alanların konumları ve fonksiyonlara erişim mesafelerinin şemaları, 
 Yaya yolu (yürüme koridorlarının) tasarım malzemeleri, aydınlatma, oturma elemanları, 

bitkilendirme detayları verilmelidir.  
 Yayalar için uygun sinyalizasyon önerilerini içeren şema, harita ve rapor gerekmektedir.  

Not:  Yaya yolu tasarımında verilecek detaylar en az TS 12576 standardında olmalıdır. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 Bitkilendirme yapılacak alan, yol kenarı otoparkı, bisiklet yolu ve bisiklet otopark alanının 
yaya yolunu kesmemesi ve tüm işaret levhalarının, çöp tenekesi, aydınlatma elemanlarının 
yer aldığı zonun farklı olması durumunda, yeni yerleşmeler için 3 kredi, mevcut yerleşmeler 
için 2 kredi alınır. 

 Kesintisiz yaya yolunun maksimum yüzde 2 eğimde tasarlanması, engelsiz ve tamamıyla boş 
olması, kaygan olmayan zemin döşemesi olması ve en az 3 kişi yan yana geçecek genişlikte 
olması durumunda, yeni yerleşmeler için 3 kredi, mevcut yerleşmeler için 2 kredi  alınır. 

 Yeni yerleşmelerde yağmur suyu toplama oluklarının bulunduğu kaldırım kenarı olukların 
olması, kaldırımın su tutmaması durumunda 2 kredi  alınır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: İmar Kanunu, TS 12576, Şehir içi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar İçin 
Sokak, Cadde, Meydan ve Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları.ve ilgili mevzuat,  

TEMA 3 UHA 03 ULAŞIM KALİTESİ 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.14: UHA 03 Ulaşım Kalitesi 

UHA 03 
Ulaşım Kalitesi 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

UHA 03 K1 
Ulaşım/Seyahat mesafelerinin ve seyahat 
sürelerinin azaltılmasına ilişkin ulaşım kalitesi 
raporunun hazırlanması 

ZORUNLU 
8 

ZORUNLU 
10 

UHA 03 K2 Güvenli, Çekici, Konforlu ve Yürünebilir Sokaklar 
Tasarlanması ve Toplu taşıma sistemleri ve 
bağlantılarında, bisiklet ve yaya yollarının 
tasarımında engelsiz tasarım ilkelerinin 
kullanılması 

8 10 

UHA 03 K3 Güvenli, erişilebilir ve yeterli kapasitede bisiklet 
park alanlarının olması ve Bisiklet Ağları için Ek 
hizmet imkanlarının olması 

8 5 

UHA 03 K4 Bisiklet kullanımı için gereken sinyalizasyonun 
kaliteli, güvenli ve anlaşılabilir tasarlanması 

5 4 

 TOPLAM 29 29 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

UHA 03 Temasında kredilendirme hesabı aşağıdaki kredilendirme esaslarını oluşturulan 
unsurlara göre yapılmaktadır. 

Tablo 3.15: UHA 03 Teması Kredilendirme Esasları Çerçevesinde Hazırlanması Gereken Kanıt 
Rapor listesi 
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Kriterler Kanıt Belge/Rapor 

UHA 03 K1 Ulaşım/Seyahat mesafelerinin ve 
seyahat sürelerinin azaltılmasına ilişkin 
ulaşım kalitesi raporunun hazırlanması 

UHA B “Ulaşım Ana Planı ve Raporu” 

UHA 03 K2 Güvenli, Çekici, Konforlu ve 
Yürünebilir Sokaklar Tasarlanması ve Toplu 
taşıma sistemleri ve bağlantılarında, bisiklet 
ve yaya yollarının tasarımında engelsiz 
tasarım ilkelerinin kullanılması 

UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım 
Rehberi” 

UHA 03 K3 Güvenli, erişilebilir ve yeterli 
kapasitede bisiklet park alanlarının olması ve 
Bisiklet Ağları için Ek hizmet imkanlarının 
olması 

UHA 03 K4 Bisiklet kullanımı için gereken 
sinyalizasyonun kaliteli, güvenli ve 
anlaşılabilir tasarlanması 

UHA 03 K1 ULAŞIM/SEYAHAT MESAFELERİNİN VE SEYAHAT SÜRELERİNİN AZALTILMASINA 
İLİŞKİN ULAŞIM KALİTESİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI  

UHA 03 K1 Kriteri ile, Ulaşım kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler 
için zorunlu kriter olup, gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi 
beklenmektedir. Kanıt belgelerin teslimi ile zorunluluk yerine getirilmiş olup, ayrıca kredi de 
alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA B “Ulaşım Ana Planı ve Raporu”teslim edilmesi gereken dosyadır. Bu dosya 
içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 UHA 01 K2 ve UHA 01 K4 kriterleri kapsamında hazırlanan UHA A raporuna ek olarak Toplu 
taşıma çeşitleri, mesafeleri ve seyahat sürelerini gösteren Ulaşım Şeması ve Haritasına ait 
tasarım detayları teslim edilecek tasarım rehberinde yer almalıdır.  

 Durak ve araçlardaki bilgilendirme panoları, engelsiz tasarım ilkelerinin benimsenerek 
erişilebilirliğin arttırılması, güvenirlilik ve dakiklik, yolcu emniyeti ve güvenliği, yolcu konforu 
ulaşım kalite ölçütleri içinde yer almakta ve teslim edilecek tasarım rehberi içinde 
detaylandırılacak konular olmalıdır.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Sürdürülebilir ulaşım ağları ve ulaşım kalitesini arttırmak için 
zorunlu kriter olup, belge teslimi yapılması ve ilgili kurumlara konu ile ilgili öneri başvurusu 
yapılmış olması yeterli sayılacaktır.  

UHA 03 K2 GÜVENLİ, ÇEKİCİ, KONFORLU VE YÜRÜNEBİLİR SOKAKLAR TASARLANMASI VE 
TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İLE BAĞLANTILARINDA, BİSİKLET/ YAYA YOLLARININ 
TASARIMINDA ENGELSİZ TASARIM İLKELERİNİN KULLANILMASI  

UHA 03 K2 kriteri ile, günlük fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve yaya güvenliğini sağlayan güvenli, 
çekici ve konforlu sokak çevreleriyle kamu sağlığını desteklemek, herkesin kullanabileceği 
engelsiz ve insan ölçeğinde tasarlanmış yürünebilir sokak tasarımlarıyla ulaşım verimliliğini 
arttırmak ve araç seyahat mesafelerini azaltmak amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler 
için gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi 
alınabilmektedir. 
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GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; kriterin standartlarında belirtilen, en az 
tasarım standartlarını sağlaması şartı aranır. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir: 

 Projenin dolaşım sistemine (taşıt ve/veya yaya ulaşım sistemine) cephe veren binaların 

caddelere yakın yer alması durumunda yeni yerleşmeler 1 kredi, mevcut yerleşmeler 1 

kredi alır. 

 Sürekli yürüme yolları oluşturulması durumunda yeni yerleşmeler 1 kredi, mevcut 

yerleşmeler 2 kredi alır. 

 Yürüme yolları/yaya kaldırımlarının garaj girişi veya servis girişleri tarafından sık sık 

kesintiye uğramamaları durumunda; yeni yerleşmeler 2 kredi, mevcut yerleşmeler 2 kredi 

alır. 

 Bisiklet yollarının garaj girişi veya servis girişleri tarafından sık sık kesintiye uğramamaları 

durumunda; yeni yerleşmeler 2 kredi, mevcut yerleşmeler 2 kredi alır. 

 Tüm cadde ve yol tasarımları ile kentsel tasarımlarda ve projede yer alan şehir 

mobilyalarının; erişilebilirlik mevzuatı ve standartları ile ilgili mevzuata uygun olarak inşa 

edilmesi durumunda yeni yerleşmeler 2 kredi, mevcut yerleşmeler 3 kredi alır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: İmar Kanunu ve ilgili mevzuat, TS 12576, Şehir içi Yollar-Özürlü 
ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları. 

UHA 03 K3 GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE YETERLİ KAPASİTEDE BİSİKLET PARK ALANLARININ 
OLMASI VE BİSİKLET AĞLARI İÇİN EK HİZMET İMKANLARININ OLMASI 

UHA 03 K3 Kriteri ile; güvenli ve çekici bisiklet ağları oluşturmak ve erişilebilirliği arttırmak 
amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin 
yerine getirilmesi halinde kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 Mevcut bisiklet yollarının, bisiklet ek hizmet alanlarının, bisiklet otoparklarının 
haritalandırılması ve değerlendirilmesi,  

 Öneri bisiklet yollarının güzergahlarının haritalandırılması, 
 Öneri bisiklet otoparklarının geliştirilmesi ve toplu taşıma ile bağlantısının detaylandırılması, 
 Kısa süreli ve uzun süreli bisiklet park alanlarının ayrımının ve tasarım detaylarının 

belirtilmesi, 
 Bisiklet yolu ve ek hizmetlerinin malzeme detaylarının verilmesi gerekmektedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 Mevcut ve öneri bisiklet ağlarının ve park alanlarının toplu taşıma sistemleri ile 
ilişkilendirilmesi durumunda yeni yerleşmeler için 3 kredi, mevcut yerleşmeler için 3 kredi 
alınır. 

 Kullanılan malzemelerin çekici, güvenli, pürüzsüz, sürdürülebilir ve yenilenebilir olması 
durumunda yeni yerleşmeler için 3 kredi, mevcut yerleşmeler için 1 kredi alınır. 

 Park alanı ve ek hizmet imkanlarının bir arada sunulması durumunda yeni yerleşmeler için 2 
kredi, mevcut yerleşmeler için 1 kredi  alınır. 
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Not: Bu kriterin tasarım standartları en az “Şehir içi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları 
ve Bisiklet Park Yeri Tasarımına Dair Yönetmelik”de belirtildiği gibi olmalıdır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Şehir içi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet 
Park Yeri Tasarımına Dair Yönetmelik. 

UHA 03 K4 BİSİKLET KULLANIMI İÇİN GEREKEN SİNYALİZASYONUN KALİTELİ, GÜVENLİ VE 

ANLAŞILABİLİR TASARLANMASI 

Güvenli ve çekici bisiklet ağları oluşturmak ve erişilebilirliği arttırmak amaçlanmaktadır. Yeni ve 
mevcut yerleşmeler için gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde 
kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 Çeşitlerine göre bisiklet yolları için tasarlanan işaretlemeleri içeren rapor ve şemalandırma 
gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 Bisiklet yollarındaki levhaların bisikleti tehlikeye sokmayacak sayıda ve yerlerde olması ve 
yaya kaldırımlarından bisiklet yollarına dair uyarıcıların mevcut olması durumunda yeni 
yerleşmeler için 2 kredi, mevcut yerleşmeler için 2 kredi alınır. 

 Bisikletliler için belli bir hızda kesintisiz bisiklet sürüşünü sağlamak amacı ile, gerekli altyapı 
sağlanması ile sinyalizasyon düzenlemeleri yapılarak yeşil dalga sistemi oluşturulduğu 
durumunda yeni yerleşmeler için 2 kredi, mevcut yerleşmeler için 1 kredi alınır. 

 Bisiklet yolu ile ulaşılabilecek en yakın yerleşim birimleri, hastaneler, turistik yerler, kent 
bütününde görülmeye değer ve bisiklet ile ulaşılabilecek tarihi noktalar, toplu taşım aktarma 
noktaları, en yakın bisiklet park yeri gibi odak noktalarının mesafe bilgisini veren 
işaretlemeler ile kavşak giriş ve çıkışlarını gösteren işaret levhaları yerleştirilmesi ile yeni 
yerleşmeler için 1, mevcut yerleşmeler için 1 kredi kredi  alınır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Şehir içi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet 
Park Yeri Tasarımına Dair Yönetmelik. 

 

 

 

TEMA 4 UHA 04 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYON SÜRECİ 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.16: UHA 04 İklim Değişikliğine Adaptasyon Süreci 

UHA 04 
İklim 
Değişikliğine 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

UHA 04 K1 
Çevreye duyarlı yüksek kaliteli ulaşım modülleri ve 
güzergahlarının geliştirilmesi 

4 2 

                                                      

 Bu kriterin tasarım standartları En az “Şehir içi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yeri 
Tasarımına Dair Yönetmelik”de belirtildiği gibi olmalıdır. 
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Adaptasyon 
Süreci 

UHA 04 K2 İklim Değişikliğine Uyum Sağlayan Tasarımların 
Yapılması 

3 6 

UHA 04 K3 Karbon salımının azaltılmasına yönelik 
alternatiflerinin geliştirilmesi 

3 3 

UHA 04 K4 Yağmur suyu toplama sistemlerinin oluşturulması 3 4 

UHA 04 K5 Motorsuz ve/veya elektrikli araç kullanımı 
olanaklarının geliştirilmiş olması 

4 4 

UHA 04 K6 Otopark alanlarının kontroül ve ücretlendirilmesi 3 3 

 TOPLAM 20 22 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

UHA 04 Temasında kredilendirme hesabı aşağıdaki unsurlara göre yapılmaktadır. 

Tablo 3.17: UHA 04 Teması Kredilendirme Esasları Çerçevesinde Hazırlanması Gereken Kanıt 
Rapor listesi 

Kriterler Kanıt Belge/Rapor 

UHA 04 K1 Çevreye duyarlı yüksek kaliteli ulaşım 
modülleri ve güzergahlarının geliştirilmesi 

UHA B Ulaşım Ana Planı ve Raporu 

UHA 04 K2 İklim Değişikliğine Uyum Sağlayan 
Tasarımların Yapılması 

UHA C Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi 

UHA 04 K3 Karbon salımının azaltılmasına yönelik 
alternatiflerinin geliştirilmesi 

UHA 04 K4 Yağmur suyu toplama sistemlerinin 
oluşturulması 

UHA 04 K5 Motorsuz Araç Kullanımı  ve Elektrikli Araç 
Kullanımı Olanaklarının Geliştirilmiş Olması 

UHA 04 K6 Otopark alanlarının kontrolü ve 
ücretlendirilmesi 

UHA 04 K1: ÇEVREYE DUYARLI YÜKSEK KALİTELİ ULAŞIM MODÜLLERİ VE GÜZERGAHLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ 

UHA 04 K1 Kriterinde araca bağlılığı azaltarak, çevreye duyarlı tasarım ve planlama kararlarının 
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için gereklilikler bölümünde 
belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA B “Ulaşım Ana Planı ve Raporu” teslim edilmesi gereken dosyadır. Bu dosya 
içerisinde kriter ile ilgili olarak;  

 En az 5 yıllık nüfus projeksiyonun yapılması ve projeksiyona göre geliştirilmesi gereken 
ulaşım ağlarının planda gösterilmesi, 

 Öneri 5 yıllık ulaşım şeması, 
 Ulaşım modüllerinin karbon emisyon değerlendirmeleri gerekmektedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Bu kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 Önerilen yeni ulaşım modüllerinin çevreci ve sürdürülebilir olması ve karbon salımını 
azaltmadaki etkisinin en az yüzde 10 olması durumunda yeni yerleşmeler için 2 kredi, 
mevcut yerleşmeler için 1 kredi alınır. 

 Önerilen yeni ulaşım modüllerinin çevreci ve sürdürülebilir olması ve karbon salımını 
azaltmadaki etkisi en az yüzde 20 olması durumunda yeni yerleşmeler için 4 kredi, mevcut 
yerleşmeler için 2 kredi alınır. 
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KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik. 

UHA 04 K2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SAĞLAYAN TASARIMLARIN YAPILMASI  

UHA 04 K1 Kriteri, sürdürülebilir kentsel gelişme vizyonu ile yaşanabilir kentler yaratmak 
amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin 
yerine getirilmesi halinde kredi alınabimektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 Araç yolu, yaya yolu ve bisiklet yollarında kullanılan bitkilendirme plan ve detayları, 
 Bitki türleri raporu, 
 Araç yolu, yaya yolu ve bisiklet yollarında aydınlatma detayları, 
 Araç yolu, yaya yolu ve bisiklet yollarında kullanılan malzeme detayları, 
 Otopark alanı bitkilendirme detayları, 
 Toplu taşıma sistemleri, durakları, kentsel mobilyaların malzeme detayları, 
 Yaya yolları, bisiklet ve araç yolları, otopark alanlarında yağmur suyu toplama giderleri 

tasarımı dosyası bulunması gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 İklim değişikliği uyum çerçevesinde kullanılan malzeme detaylarının sürdürülebilir ve yerel 
malzemeden seçilmesi halinde yeni yerleşmeler için 1 kredi, mevcut yerleşmeler için 2 kredi  
alınır. 

 Bitkilendirme ile mikro klimanın sağlanması halinde yeni yerleşmeler için 2 kredi, mevcut 
yerleşmeler için 3 kredi alınır. 

 Mevcut yerleşmeler için kentsel mobilya önerisi için ilave 1 kredi alınır. 
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UHA 04 K3 KARBON SALIMININ (MİNUMUM %20) AZALTILMASINA YÖNELİK 
ALTERNATİFLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

UHA 04 K3 Kriteri sürdürülebilir kentsel gelişme vizyonu ile yaşanabilir kentler yaratmak amacı 
ile ortak geleceğimize sahip çıkma önemini taşımaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için 
gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 KET 06 K3 Isı Adası Etkisinin Azaltılmış Olması kriterinde istenen “Bir vaziyet planı üzerinde 
ısı adası etkisi azaltılması ile ilgili çatı harici yüzeylerde alınan önlemlerin ve kullanılan 
malzemelerin gösterilmesi ve raporu”, 

 Araç trafiğinin azaltılmasına yönelik ve araç kullanımının azaltılmasına yönelik yapılan 
adımlar, geliştirilen stratejiler ve ne kadar azaltıldığının istatistiki olarak kanıtlanması, 

 Alternatif ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan adımlar ve stratejilerin 
detaylandırılması, 

 Önerilen bisiklet ve yaya yolu ve malzeme kullanımlarının detaylandırılması, 
 Önerilen açık/yeşil alanların ve bitkilendirilmiş alanların detaylandırılması gerekmektedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir: 

 Karbon salımında en az yüzde 20 azaltma sağlama ön şartı vardır.  
 Yer döşemesi ısı etkisini azaltacak şekilde kullanılması durumunda yeni yerleşmeler için 1, 

mevcut yerleşmeler için 1 kredi alınır. 
 Araç bağımlılığının azaltılmasının kanıtlanması ve alternatif ulaşım ağlarının geliştirilmesi 

durumunda yeni yerleşmeler için 1, mevcut yerleşmeler için 1 kredi  alınır. 
 Bitkilendirme ve malzeme detaylarının uygunluğu durumunda yeni yerleşmeler için 1, 

mevcut yerleşmeler için  1 kredi alınır. 

UHA 04 K4 YAĞMUR SUYU TOPLAMA SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI 

Bu kriterin amacı arazinin yağmur suyu kaçışını engellemek ve yağmur suyundan yararlanmaktır. 
Yeni ve mevcut yerleşmeler için gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi 
halinde kredi  

UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken dosyadır. Bu dosya 
içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 Otopark, araç yolu, bisiklet yolu ve yaya yollarında ayrı ayrı olmak üzere tasarım detayları 
verilmelidir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi”nin teslim 
edilmesi ile tam kredi verilir.  

UHA 04 K5 MOTORSUZ ARAÇ KULLANIMI  VE ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMI OLANAKLARININ 
GELİŞTİRİLMİŞ OLMASI 

Bu kriterle motorlu araç bağımlılığını, fosil yakıt kullanımını azaltmak amaçlanmaktadır Yeni ve 
mevcut yerleşmeler için gereklilikler bölümünde belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde 
kredi  alınabimektedir. 

                                                      

 “AKE 05 K1 Yağmur Suyu Toplama Sistemi Kullanılması” kriterinde yer alan koşulları sağlaması bu kriterin ön 
şartıdır. 
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GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi” teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 Toplu taşıma sistemlerinde kullanılacak öneri araç geliştirme, 
 Proje alanı içi veya servis imkanı sunan fonksiyonlarda kullanılmak üzere elektrikli araç 

kullanımının desteklenmesinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi”nin teslim 
edilmesi ile yeni yerleşmeler için 4, mevcut yerleşmeler için 4 kredi alınır. 

UHA 04 K6 OTOPARK ALANLARININ KONTROLÜ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ 

Bu kriter ile kentsel yayılmayı önlemek, iklim değişikliği sürecinde ısı adası etkisini ve karbon 
salımını azaltmak amaçlanmaktadır. Yeni  ve mevcut yerleşmeler için gereklilikler bölümünde 
belirtilen özelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi  alınabimektedir. 

GEREKLİLİKLER: UHA C “Ulaşım ve Hareketlilik Tasarım Rehberi”  teslim edilmesi gereken 
dosyadır. Bu dosya içerisinde kriter ile ilgili olarak; 

 Mevcut ve öneri otoparkların haritalandırılması ve değerlendirilmesi,  
 5 yıllık nüfus projeksiyonu ve araç kullanım durumun belirlenmesi, 
 Araç kullanımını azaltıcı önlemeler alınması ve ücretlendirme politikasının geliştirilmesi 

gerekmektedir.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esasları aşağıdaki gibidir:  

 5 yıl içerisinde araç kullanımını en az yüzde 2 azaltacak öneri ve strateji geliştirilmesi 
durumunda yeni yerleşmeler için 1, mevcut yerleşmeler için 1 kredi alınır. 

 5 yıl içerisinde araç kullanımını en az yüzde 10 azaltacak öneri ve strateji geliştirilmesi 
durumunda yeni yerleşmeler için 3, mevcut yerleşmeler için 3 kredi alınır. 

3.4. Kentsel Tasarım (KET) 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.18: KET 01 Süreç ve Proje Tasarımı 

KET 01 
Süreç ve Proje 
Tasarımı 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

KET 01 K1 
Proje hazırlık, tasarım ve uygulama sürecinde aktif 
katılımın sağlanmış ve tasarım kritiğinin yapılmış 
olması 

6 9 

KET 01 K2 Projenin yerel kimlikle uyumlu ve kendi dilini 
oluşturmuş olması 

8 8 

KET 01 K3 Tasarımın tarihi miras ve kültürü dikkate almış ve 
içermiş olması 

4 5 

 TOPLAM 18 22 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

KET 01 K1 PROJE HAZIRLIK, TASARIM VE UYGULAMA SÜRECİNDE AKTİF KATILIMIN 
SAĞLANMIŞ VE TASARIM KRİTİĞİNİN YAPILMIŞ OLMASI 

Bu kriter ile sürdürülebilir şehirciliğe olanak sağlayan tasarım değerlendirme süreçlerini 
desteklemek, proje ve uygulama süreçlerine halkın aktif katılımını sağlamak, süreç içinde gelen 
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geri bildirimlerle eş zamanlı ve adaletli çözümler üretebilmek amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut 
yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Proje hazırlık, tasarım ve uygulama sürecinde aktif katılımın sağlanacağına dair 
“Proje Katılım Planı”, bağımsız ve disiplinler arası uzman paneli ile tasarım kritiği yapıldığını 
gösteren belgelerin hazırlanmış olması gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Projede başarılı bir toplum katılımı süreci yaşanabilmesi için 
proje hedefleri doğrultusunda bir “Proje Katılım Planı” hazırlanması gerekmektedir. Bu planda; 
belirlenen katılım metodolojisi, stratejileri, programı, yaklaşık toplantı ve uygulama takvimleri 
yer alacaktır. Toplum katılım planlarında projenin tüm hedefleri yanında özellikle yeşil yerleşme 
hedefleri proje kullanıcılarına iletilecektir. Kullanıcılardan gelen öneriler proje yönetimi 
tarafından değerlendirme kapsamına alınacaktır. Proje Katılım Planı; projenin tasarım öncesi, ön 
tasarım, konsept tasarım ve uygulama aşamalarında toplumsal katılım süreçlerini içermelidir. 

Katılımcılara geri bildirim yapılması ve önerilerin neden kabul edilip edilemeyeceğine dair 
gerekçe verilmesi halinde yeni yerleşmeler için 2 kredi, mevcut yerleşmeler için 5 kredi alınır. 

Gelişim önerilerini ve projenin tasarım kritiğini yapmak için bağımsız ve disiplinler arası uzman 
paneli ile tasarım kritiği yapılması ve tasarım kritiği sonuçlarına göre tasarımda gerekli 
iyileştirmeler yapılması halinde yeni ve mevcut yerleşmeler için 4 kredi alınır.  

KET 01 K2 PROJENİN YEREL KİMLİKLE UYUMLU OLMASI VE KENDİ DİLİNİ OLUŞTURMUŞ 
OLMASI 

Bu kriter ile, yerleşmenin yerel kimlik ve karakterini ortaya çıkarıp koruyarak, kentsel tasarımın 
evrensel ilkelerine göre tasarlanan alanın, anlam ve kimlik kazanmasını sağlamak 
amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde 
kredi alınır. 

GEREKLİLİKLER: 

 Yerel Karakter Değerlendirmesi Raporu 

 Kentsel Tasarım Rehberi  

 Kentsel Tasarım Rehberi olmaması durumunda ilgili mevzuata uyulduğuna dair rapor 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

Yerel Karakter Değerlendirmesi Raporu 

Yerel karakteri belirlemek için proje alanı ve çevresi gözden geçirilmeli ve “Yerel Karakter 
Değerlendirmesi Raporu” hazırlanmalıdır. Bu rapor aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

Bina malzemeleri, bina rengi, mimari stil, bina yükseklikleri ve formları, yerleşme ve çevresinde 
bina stillerinin devamlılığı, yaşayanların kendi bina tasarımlarını kişiselleştirme olanakları. (yeni 
yerleşmeler için 2 kredi, mevcut yerleşmeler için 2 kredi alınır.) 

Kentsel Tasarım Rehberi 

Opsiyon 1. Alan için hazırlanmış bir Kentsel Tasarım Rehberi varsa buna uyulmalı. (yeni 
yerleşmeler için 2 kredi, mevcut yerleşmeler için 2 kredi alınır.) 

Opsiyon 2. Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanmalı. (yeni yerleşmeler için 6 kredi, mevcut 
yerleşmeler için 6 kredi alınır.)  

Opsiyon 3. Tasarımda mevcut mevzuata bağlı kalındığına dair rapor. (yeni yerleşmeler için 1 
kredi, mevcut yerleşmeler için 1 kredi alınır.) 
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Kentsel Tasarım Rehberi yerleşimin uygulama stratejilerini ortaya koyan bir planlama 
bileşenidir. Mevcut planın politikaları, amaçları ve hedeflerini hayata geçirmek için, bunları 
gerçekleştirmeye yardımcı olacak şekilde sokakların, parkların, açık alanların ve yapıların 
arzulanan şekilde oluşmasına yön verecek tasarım ilkelerini ve yönlendirmeleri ortaya koyar. 
Dolayısıyla kentsel tasarım projesinin eki değildir. Plan çalışmalarından sonra geniş ölçekli 
kentsel tasarım çalışması yapılmayacaksa, o yerleşmedeki uygulamayı yönlendirecek bir 
rehberdir. Yerel ve genel unsurları içermesi nedeniyle tüm şehrin kentsel tasarım rehberi 
olabileceği gibi, daha küçük alanların da olabilir. Kentsel Tasarım Rehberi en az şunlar hakkında 
bilgi içermelidir; yollar, kamusal açık alanlar, parsel-yapı-sokak ilişkisi, yapılaşma oranı, bina kat 
yükseklikleri, bitkilendirme ve kent mobilyası. 

Kentsel tasarım rehberi hazırlanırken yerel karakter değerlendirmesinden yararlanılmalıdır. Bu 
değerlendirmeye göre;  

 Mevcut doku ve bağlam dikkate alınmalı, 

 Yerel karakterin, tarihin ve kültürün devamlılığı sağlanmalı, 

 Yerel bina formları, yükseklikleri ve mimari özellikleri dikkate alınmalı, 

 Yerel materyaller kullanılmalı,  

 Yerel ve bölgesel bitkiler kullanılmalıdır.  

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca Onaylanacak Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönerge ve ilgili mevzuat. 

KET 01 K3 TASARIMIN TARİHİ MİRAS VE KÜLTÜRÜ DİKKATE ALMIŞ VE İÇERMİŞ OLMASI 

Bu kriter ile, proje alanının kültürel mirasını ve tarihi bağlamını içeren, yer duygusu ve kimliği 
geliştirerek halkı ve yöreyi destekleyen projeleri teşvik etmek, yerel ve milli sembol niteliğinde 
korunması gereken tüm yapılar ve kültürel kaynakların korunmasını ve tarihi yapıların ve kültürel 
peyzajların projede yeniden kullanımını desteklemek amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut 
yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde kredi alınır. 

GEREKLİLİKLER: 

 Eğer herhangi bir tescilli yapı veya kültürel peyzaj alanında yıkım ve yenileme yapılıyorsa 

gerekli olan izinlerin alınması ve belgelenmesi 

 Restorasyona tabi olacak tarihi binanın proje alanı içindeki yerinin ve nasıl bir restorasyona 

tabi tutulacağının raporlanması 

 Eğer yıkım veya değişiklik olacaksa bununla ilgili Resmi Kurul Kararı 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

 Proje sınırları içinde kalan tarihi binaların ve kültürel peyzaj alanlarının tespit edilmesi, 

envanterinin çıkarılması ve bu yapıların tescil durumlarını ve niteliklerini gösteren resmi 

belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. 

 Projenin tarihi özelliklerinin korunduğu belgelendirilmelidir. Korunmaya değer tarihi ve 

kültür mirası yapılardan herhangi biri projeden zarar görüyorsa bu kriterden kredi alınamaz. 

 Proje alanı içinde yer alan tarihi binalar ve kültürel peyzaj alanları herhangi bir 

rehabilitasyona tabi olacaksa; uygun rehabilitasyon planlarının geliştirilmesi ve onay 

alınması hallerinde yeni yerleşmeler için 4, mevcut yerleşmeler için 5 kredi alınır. 
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KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,Yıpranan Tarihi Ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 
Kanun ve ilgili mevzuat. 

 

Tema 2 KET 02 DOLAŞIM SİSTEMİ 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.19: KET 02 Dolaşım Sistemi 

KET 02 
Dolaşım Sistemi 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

KET 02 K1 
Güvenli, çekici, konforlu, engelsiz ve yürünebilir 
sokak tasarımlarına yer verilmiş olması 

8 3 

KET 02 K2 Kompakt gelişmenin desteklenmiş olması 3 3 

KET 02 K3 Toplu taşıma ve bisiklet kullanımının desteklenmiş 
olması 

5 3 

 TOPLAM 16 9 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

KET 02 K1 GÜVENLİ, ÇEKİCİ, KONFORLU, ENGELSİZ VE YÜRÜNEBİLİR SOKAK TASARIMLARINA 
YER VERMİŞ OLMASI 

Bu kriter ile, günlük fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve yaya güvenliğini sağlayan güvenli, çekici ve 
konforlu sokak çevreleriyle kamu sağlığını desteklemek, herkesin kullanabileceği engelsiz ve 
insan ölçeğinde tasarlanmış yürünebilir sokak tasarımlarıyla ulaşım verimliliğini arttırmak ve 
araç seyahat mesafelerini azaltmak amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen 
gereklilikler yerine getirildiğinde kredi alınır. 

GEREKLİLİKLER:  

 Kentsel Tasarım Rehberi 

 Kentsel Tasarım Projesi 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: İlgili mevzuat ve yerin yerel özelliklerine bağlı olarak 
hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberi’nde kriterlerle ilgili aşağıda belirtilen asgari ölçütler 
tanımlanmış olmalı ve bu ölçütler düşünülerek alanın Kentsel Tasarım Projesi hazırlanmış 
olmalıdır. 

 Bina girişlerinin otoparklar haricinde kamusal alanlara açılması, 

 Projenin dolaşım sistemine (taşıt ve/veya yaya ulaşım sistemine) cephe veren binaların 

caddelere yakın yer alması,  

 Sürekli yürüme yolları oluşturulması,  

 Yürüme yolları/yaya kaldırımlarının garaj girişi veya servis girişleri tarafından sık sık 

kesintiye uğramamaları, 

 Kamusal mekana bakan zemin kat kullanımlarda dış mekanlarla bağlantıyı kurabilecek 

pencereler ve cam yüzeylerin arttırılması, 

 Bina cephelerinde sağır duvarların en aza indirilmesi, 

 Ada uzunluklarının büyük bir kısmında bina yüksekliği/sokak orta yol oranının 2/3 olması, 
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 Tüm cadde ve yol tasarımları ile kentsel tasarımlarda ve projede yer alan şehir 

mobilyalarının; Erişilebilirlik mevzuatı ve standartları ile ilgili mevzuata uygun olarak inşa 

edilmesi. 

 

Kentsel Tasarım Rehberi ve Kentsel Tasarım Projesinin yukarıda belirtilen özelliklerde 

hazırlanması halinde yeni yerleşmeler için 8, mevcut yerleşmeler için 3 kredi alınır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Erişilebilirlik mevzuatı ve 
standartları ve ilgili mevzuat, TS 12576, Şehiriçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, 
Meydan ve Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları ve ilgili mevzuat. 

KET 02 K2 KOMPAKT GELİŞMENİN DESTEKLENMİŞ OLMASI 

Kompakt gelişme yaklaşımı mevcut yerleşim dokusu içinde yerleşmeyi teşvik ederek, yeni/bakir 
doğal yaşam alanlarının ve kıymetli tarım topraklarının zarar görmesini engellemeyi 
hedeflemektedir. Kompakt gelişme yaklaşımının bir diğer hedefi de ulaşım konusunda çevresel 
etkiyi azaltmak için özel araçla yapılan yolculukların en aza indirilmesini sağlamaktır. Yeni ve 
mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Yapılaşmış alanın ve ilk binanın inşasından 5 yıl sonraki alanın yoğunluk 
hesaplarını içeren rapor. 

Arazi kullanım haritası (mevcut ve 5 yıl sonraki) 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Projede yoğunluk hesabı aşağıdaki gibi yapılmalıdır: 

 Yapılaşmanın tamamlandığı toplam alan, 

 İlk binanın inşasından sonra 5 yıl içinde yapılaşacak olan alan, 

 Toplam inşaat alanı, konut alanı ve konut dışı alan miktarları da çıkartılmalıdır. 

Konut yoğunluğu aşağıdaki denkleme göre yapılmalı ve hektar başına düşen toplam konut birimi 
sayısı hesaplanmalıdır. 

Konut Yoğunluğu = Toplam Konut Birimi Sayısı (adet) / Toplam Konut Alanı (ha) 

Konut Dışı Alan Yoğunluğu = Toplam Konut Dışı Yapı Alanı (m2) / Toplam Konut Dışı İnşaat 
Yapılabilen Alan (emsal alanı, m2) 

Konut Yoğunluğu >25 ve 45 ise ve Konut Dışı Alan Yoğunluğu >0.75 ve 1.25 ise 1 kredi 

Konut Yoğunluğu >45 ve 94 ise ve Konut Dışı Alan Yoğunluğu >1.25 ve 2.25 ise 2 kredi 

Konut Yoğunluğu >94 ise ve Konut Dışı Alan Yoğunluğu >2.25 ise 3 kredi 

KET 02 K3 TOPLU TAŞIM VE BİSİKLET KULLANIMININ DESTEKLENMİŞ OLMASI 

Toplu taşıma hatları ve devamlı bisiklet yollarıyla aktif ulaşım türlerini desteklemek 
amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde 
kredi alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Toplu Taşıma Hattı Planları (2 sene sonrası da görülecek) 

Farklı Ulaşım Modlarını İçeren Ulaşım Şeması 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: İlgili idarelerden veya  taşıma şirketlerinden mevcut toplu 
taşıma durakları ve 2 yıl içinde projeyle beraber gelecek yeni toplu taşıma duraklarının bilgileri 
alınır. 
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Bu alanlarda; 

Yeni duraklar yapılmalı, mevcut duraklarda da gerekli görülen iyileştirmeler yapılmalıdır. 
Duraklar yağmur ve rüzgardan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmalı; gerekli ışıklandırma, 
oturma yerleri, rota ve tarife bilgileri yer almalıdır. (1 kredi) 

Bisiklet yolları UHA 02 K2’de belirlenen gerekliliklere göre tasarlanmalıdır. (Yeni Yerleşme: 4 
kredi, Mevcut Yerleşme: 2 kredi) 

 

Tema 3 KET 03 KAMUSAL VE AÇIK ALANLAR 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.20: KET 03 Kamusal ve Açık Alanlar 

KET 03 
Kamusal ve Açık 
Alanlar 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

KET 03 K1 
Konforlu, yaşayan ve erişilebilir kamusal alanların 
sağlanmış olması 

6 6 

KET 03 K2 Yüksek kaliteye sahip, erişilebilir yeşil alanlar 
sağlanmış olması 

8 6 

KET 03 K3 Toplum bahçeleri ile kent tarımının desteklenmiş 
olması 

3 3 

 TOPLAM 17 15 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

KET 03 K1 KONFORLU, YAŞAYAN VE ERİŞİLEBİLİR KAMUSAL ALANLARIN SAĞLANMIŞ OLMASI 

Konforlu ve canlı kamusal alanlar tasarlayarak sosyal etkileşimi desteklemek 
amaçlanmaktadır.Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde 
kredi alınmaktadır. 

GEREKLİLİKLER:  

 Kentsel Tasarım Projesi 

 Kamusal açık alanlardan bina girişlerine yürüme rotalarını gösteren harita  

 Suç Riski Değerlendirmesi 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

 Kamusal alanın desteklediği aktivite, kullanımlar ve yerel kimlikleri anlamak için yerel 

otoriteler ve alanın potansiyel kullanıcılarına danışılmalıdır. 

 Kamusal alan, farklı kullanıcılar için birden fazla kullanıma izin vererek; güvenlik ve konforu 

dikkate alarak; çocuk, yaşlı ve engellileri kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 Meydan, park veya toplanma alanı gibi planlı veya mevcut kamusal açık alanların, konut 

alanlarının ve konut dışı kullanımların %90’nının ana girişlerinden 400 metre mesafede yer 

alacak şekilde konumlandırılmalıdır. 

 Kamusal alanların çeşitliliği sağlanarak tüm kullanıcıların beklentileri sağlanmalıdır. 

(Yukarıdaki dört göstergenin gerçekleştirilmesiyle 4 kredi alınmaktadır.) 
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 “Suç Riski Değerlendirmesi” yapılmalı ve buna göre tasarım stratejileri geliştirilmelidir.  

 Görünebilirlik arttırılarak güvenli mekanlar yaratılmalı, tüm kamusal açık alanlar en az bir 
sokaktan görünür olmalıdır.  

(Yukarıdaki iki göstergenin gerçekleştirilmesiyle de ilave olarak 2 kredi alınmaktadır.) 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat. 

KET 03 K2 YÜKSEK KALİTEYE SAHİP, ERİŞİLEBİLİR YEŞİL ALANLARIN SAĞLANMIŞ OLMASIProje 
alanı içinde yaşayanların, işyerlerine ve konutlarına yakın çeşitli tip ve büyüklükte rekreasyon 
alanları yaratarak, sosyal iletişim ve fiziksel aktivitelerini arttırarak onların fiziksel, ruhsal 
sağlıklarını iyileştirmek ve sosyal fayda sağlamak amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler 
için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde  kredi alınmaktadır. 

GEREKLİLİKLER:  

 Kentsel Tasarım Projesi 

 Kamusal rekreasyon alanlarından bina girişlerine ulaşan yürüme rotalarını gösteren harita  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

 Harita üzerine proje sahası içinde veya yakın çevresindeki asgari ölçüt gereklerini yerine 

getirebilen ve erişilebilir kamusal rekreasyon (bir önceki kriterde kamusal açık alanlar altında 

sayılan alanlar bu kriterde ikinci kez sayılamaz) faaliyetlerinin büyüklük ve tip olarak 

işaretlenmesi gereklidir. 

Bina ana girişinden, uygun rekreasyon alanlarına yürüme rotaları gösterilmeli ve hangi 

rekreasyon faaliyetlerinin 800 metre yürüme mesafesi içinde olduğu gösterilmelidir. (Yeni 

Yerleşme= 5 kredi, Mevcut Yerleşme= 3 kredi) 

 Net Pozitif Alanının 0,85’e eşit veya 0,85’den büyük olması. (3 kredi) 

Net Pozitif Alan = Yeşil Alan toplamı / Toplam Proje Alanı 

Yeşil Alan toplamı şu alanlardan oluşur: 

Teknik altyapı: Toprakla bağlantısı olmayan bitki örtüsü (90 cm’den fazla toprak)  

Yeşil alan: Toprakla bağlantısı olan bitki örtüsü 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat. 

KET 03 K3 TOPLUM BAHÇELERİ İLE KENT TARIMININ DESTEKLENMİŞ OLMASI 

Kentin içinde yer alan tarım alanlarını destekleyerek toplum esaslı gıda ve tarımsal ürün 
yetiştirilmesini teşvik etmek, bu üretimin çevresel, ekonomik ve sosyal yararlarını desteklemek 
ve taze besine daha iyi erişim sağlayarak sağlıklı beslenme standartlarını iyileştirmek 
amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde  
kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Mevcut ve planlı toplum bahçelerinin ve pazar alanlarının konumunu ve 
büyüklüklerini gösteren harita ve rapor. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

Opsiyon 1. Bahçe ve çiftlikler (3 kredi) 

Proje sınırlarının içinde veya proje alanının merkezinin 800 m’lik çevresinde bu şartları sağlayan 
bir bahçe varsa bu opsiyonu sağlar. Bahçenin büyüklüğü proje yoğunluğuna göre belirlenmelidir.  
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Tablo 6.21: Proje Yoğunluğuna Göre Minimum Bahçe Alanları 

Proje Yoğunluğu 
(KB/Hektar) 

Yetiştirme Alanı 
(m2/KB) 

> 17.5 ve ≤ 35 18.5 

> 35 ve ≤ 55 9 

> 55 ve ≤ 69 7.5 

> 69 ve ≤ 87 6.5 

> 87 5.5 

  KB= Konut Birimi 

Opsiyon 2. Topluluk destekli tarım (3 kredi)  

Proje alanının 240 km'lik çevresinde; projedeki konut birimlerinin en az %80 'ine hizmet veren 
topluluk destekli tarım programı oluşturmak (mevcut konutlar bu hesaba dahil edilmez). Bu 
konut birimlerinin her biri yerleşimden sonraki en az 2 yıl bu servisi almalıdır. 

Proje alanı için gerekli olan tarımsal ürün desteği aşağıdaki denkleme göre hesaplanacaktır: 

Gerekli Olan Tarımsal Ürün Desteği = Toplam Konut Birimi Sayısı X 0.8 

Opsiyon 3. Çiftçi/üretici pazarına yakınlık (3 kredi) 

Proje merkezine 800 m’lik yürüme mesafesinde mevcut veya planlanmış bir çiftçi pazar alanı 
bulunmalı, bu pazar haftada en az 1 kez ve yılda en az 5 ay kuruluyor olmalı ve proje sahasından 
en fazla 240 km mesafede yetiştirilen çiftliklerin tarımsal ürünlerini satmalıdır. 

Bu kriterden kredi alınabilmesi için yukarıda belirtilen opsiyonlardan birinin sağlanması 
yeterlidir. 

Tema 4 KET 04 HİZMETLER VE DONATILAR 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.22: KET 04 Hizmetler ve Donatılar 

KET 04 
Hizmetler ve 
Donatılar 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

KET 04 K1 Karma kullanımlı mahalleler tasarlanmış olması 5 4 

KET 04 K2 Erişilebilirliği yüksek servis ve imkanların sunulmuş 
olması 

5 4 

 TOPLAM 10 8 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

KET 04 K1 KARMA KULLANIMLI MAHALLELER TASARLANMIŞ OLMASI 

Karma arazi kullanımlarına erişimi sağlayarak araç seyahat mesafelerini ve araç bağımlılığını 
azaltmak, günlük yürüyüşü, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını arttırmak amaçlanmaktadır. Yeni 
ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde  kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER:  

 Mevcut ve öneri çalışma imkânlarını içeren Arazi kullanım Haritası (en az 5 yıllık projeksiyon 
yapılmalıdır) 

 Yapılaşmış alanın ilk ve inşaattan 5 yıl sonraki yoğunluk hesaplarını içeren rapor ve harita. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  
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Proje alanında yaşayanların en az %50’si 400 metre mesafe içerisinde en az 4 farklı kullanım 
biçiminden birinin (gıda perakende, büyük ölçekli perakende, hizmetler, belediye ve toplumsal 
faaliyetler) sunduğu olanağa, yürüme mesafesi içerisinde sahip olmalıdır.  

 Proje alanına en fazla 2 km uzaklığındaki iş imkanları ve en az 10 farklı kullanım önerisinin 

yer alması halinde yeni yerleşmeler için  3 kredi, mevcut yerleşmeler için 3 kredi alınır. 

 Proje alanına en fazla 5 km uzaklığındaki iş imkanları ve en az 10 farklı kullanım önerisinin 
yer alması halinde yeni yerleşmeler için  2 kredi, mevcut yerleşmeler için 1 kredi alınır. 

KET 04 K2 ERİŞİLEBİLİRLİĞİ YÜKSEK SERVİS VE İMKANLARIN SUNULMUŞ OLMASI 

Yaş ve kabiliyete bakılmaksızın herkesin erişebileceği ve gereksinimleri karşılayan servis ve 
imkanları sağlamak amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler 
yerine getirildiğinde  kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER:  

 Stratejik Plan Raporu (SES A) içinde yer alan “Demografik Gereksinim ve Öncelikler” bölümü 

 Mevcut ve Planlanan Arazi Kullanım Haritası 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

SES 01 K1’de istenilen Stratejik Plan Raporu’nda tanımlanmış demografik gereksinim ve 
önceliklerin seviyesine göre: 

En az 1 ihtiyaç/öncelik = 1 kredi 

Tüm orta seviye ihtiyaçlar/öncelikler = 2 kredi 

Tüm yüksek seviye ihtiyaçlar/öncelikler = 3 kredi 

Tüm orta ve yüksek seviye ihtiyaçlar/öncelikler = 4 kredi 

Tüm düşük, orta ve yüksek seviye ihtiyaçlar/öncelikler (Yeni Yerleşme = 5 kredi, Mevcut 
Yerleşme =  4 kredi) 

 

Tema 5 KET 05 YAPILAR 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.23: KET 05 Yapılar 

KET 05 
Yapılar 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

KET 05 K1 Mevcut bina ve altyapının kullanılmış olması 2 3 

KET 05 K2 
Alandaki yapıların yeşil bina sertifikası almış olması ZORUNLU 

ZORUNLU 
5 

KET 05 K3 Belirlenen çeşitlilik endeksine göre konut 
tiplerinde çeşitlilik sağlanmış olması 

2 3 

 TOPLAM 4 11 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

KET 05 K1 MEVCUT BİNA VE ALTYAPININ KULLANILMIŞ OLMASI 

Mevcut bina ve altyapılardaki gömülü karbonların dikkate alınması ve yaşam döngüsünün 
uzatılarak; mümkün olduğu yerlerde tekrar kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Yeni ve 
mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde  kredi  alınabilmektedir. 



 

Sayfa 65  

GEREKLİLİKLER:  

 Herhangi bir tescilli yapı veya kültürel peyzaj alanında yıkım ve yenileme yapılıyorsa gerekli 

olan izinlerin alınması ve belgelendirilmesi 

 Kapsamlı onarıma tabi olacak binanın proje alanı içindeki yerinin ve nasıl bir restorasyona 

tabi tutulacağının raporlandırılması 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Her mevcut bina ve altyapı; yeniden kullanılabilirlik, yeniden 
kazanılabilirlik ve sürdürülebilirlik gözüyle değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme; miras ve 
yerel kimlik, konum ve durumu, malzemesindeki gömülü karbon, potansiyel kullanımları, 
muhtemel malzeme kullanımları, yerel otorite bilgi ve görüşlerine göre yapılmalıdır. 

Herhangi bir yıkım veya yeniden kullanım kararı için dayanak sunulmalıdır. (Zorunlu) 

- Proje alanında 5 veya daha az sayıda yenilenen bina bulunması (Mevcut Yerleşme = 1 kredi) 

- Proje alanında 5’den daha fazla yenilenen bina bulunması (Yeni Yerleşme = 2 kredi, Mevcut 
Yerleşme = 3 kredi) 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 
Kanun ve ilgili mevzuat. 

KET 05 K2 ALANDAKİ YAPILARIN YEŞİL BİNA SERTİFİKASI ALMIŞ OLMASI 

Yeni yapılan projelerde yeşil sertifika almış binaları teşvik etmek ve  yeşil yerleşimin en temel 
yapı taşlarından biri olan yeşil binaları sayıca arttırmak amaçlanmaktadır. Yeni yerleşmeler için 
zorunlu kriter olup, mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde  kredi  
alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Sertifika almış binaların listesi ve sertifikaları/taslak sertifikaları 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

Yeni ve mevcut yerleşmelerde; 

Yeni yapılacak tüm binaların Yeşil Bina Sertifika Sistemi altında derecelendirmesi yapılmış ve 
YeS-TR sisteminden taslak yeşil sertifika almış olması gerekmektedir. 

Mevcut yerleşmelerdeki mevcut binalar için ise; 

En az 1 adet binanın YeS-TR sisteminden yeşil sertifikalı olması zorunludur.   

Sertifikaya konu olan alan içindeki bina sayısının;  

%10-%30’unun yeşil sertifikalı bina olması durumunda 1 kredi, 

%31-%40’ının yeşil sertifikalı bina olması durumunda 2 kredi, 

%41-%60’ının yeşil sertifikalı bina olması durumunda 3 kredi,  

%61-%80’inin yeşil sertifikalı bina olması durumunda 4 kredi, 

%81-%100’ünün yeşil sertifikalı bina olması durumunda 5 kredi  alınır. 

KET 05 K3 BELİRLENEN ÇEŞİTLİLİK ENDEKSİNE GÖRE KONUT TİPLERİNDE ÇEŞİTLİLİK 
SAĞLANMIŞ OLMASI 

Sosyal eşitliği sağlamak ve farklı ekonomik sınıflar, aile büyüklüğü ve yaş gruplarını içeren 
mahalleleri kaynaştırmak amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen 
gereklilikler yerine getirildiğinde kredi  alınabilmektedir. 
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GEREKLİLİKLER:  

 Saha içinde konut birimlerinin yerlerini gösteren harita veya plan 

 Konut Tipleri Tablosu 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

Konut tiplerindeki çeşitlilik sağlanmalıdır. Buna göre projedeki planlanmış ve mevcut konutlar 
Simpson Diversity Indexi’nden min. 0.5 almalıdır.  

Simpson Çeşitlilik Endeksi (SÇE)  Skor = 1-(n/N)2 

n= Aynı kategori içindeki toplam konut sayısı 

N= Bütün kategoriler içindeki toplam konut sayısı 

0.5≤SÇE<0.6 ise ( Mevcut Yerleşme = 1 kredi) 

0.6≤SÇE<0.7 ise (Yeni Yerleşme = 1 kredi, Mevcut Yerleşme = 2 kredi) 

0.7≤ SÇE      (Yeni Yerleşme = 2 kredi, Mevcut Yerleşme = 3 kredi) 

 

Tema 6 KET 06 ÇEVRE 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.24: KET 06 Çevre 

KET 06 
Çevre 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

KET 06 K1 
Mikroklimayı göz önüne alan tasarımlara yer 
verilmiş olması 

7 8 

KET 06 K2 İklim değişikliğine uyum sağlayan tasarımların 
yapılması 

8 9 

KET 06 K3 Isı adası etkisinin azaltılmış olması 5 6 

KET 06 K4 Gürültü kirliliğinin azaltılmış olması 5 4 

KET 06 K5 Işık Kirliliğini azaltacak aydınlatmaların yapılmış 
olması 

5 3 

KET 06 K6 Açık alanda çevreyi en az kirleten malzemelerin 
seçilmiş olması 

5 5 

 TOPLAM 35 35 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

KET 06 K1 MİKROKLİMAYI GÖZ ÖNÜNE ALAN TASARIMLARA YER VERİLMİŞ OLMASI 

Mikro ölçekte iklim koşullarının kontrol edilerek konforlu açık alan çevreleri oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde  
kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Sertifikaya konu olan alana dair mikro klima çalışması ve raporu 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Kent morfolojisinin, proje alanının ve çevresinin dışsal 
mikroklimasına etkilerini gösteren simülasyon/çalışma yapılmalı (yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut 
yerleşme: 3 kredi) 
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Proje olumsuz koşuları asgari düzeye indirgeyecek şekilde tasarlanmalı (yeni yerleşme: 5 kredi, 
mevcut yerleşme: 5 kredi) 

KET 06 K2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SAĞLAYAN TASARIMLARIN YAPILMASI 

Yerleşme alanının iklim değişikliğinin bilinen ve beklenen etkilerine karşı dayanıklılığının ve 
adaptasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen 
gereklilikler yerine getirildiğinde  kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Proje için hazırlanmış Biyotop Alan Katsayısı (BAK) hesap tablosu 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Proje alanı için BAK hesaplaması yapılacaktır. 

Mekânsal planlamaya bir doğa koruma yöntemi olarak giren BAK, zamanla sel, kuraklık, sıcak 
hava dalgası gibi iklim değişikliği etkilerini azaltmak için kullanılmaya başlanılmıştır. Yapılaşmış 
alanlarda yeşili teşvik etmek ve kentin yeşil altyapısını geliştirmek amacını taşıyan BAK, bunu 
yapılaşmış alanı bitkilendirmek suretiyle yapmaktadır. 

BAK Denklemi 

BAK = Yeşil-bitkilendirilmiş alan / yapılaşmış alan 

BAK Performansı 

1. Yeşil-bitkilendirilmiş alan / yapılaşmış alan formülü ile alanın Mevcut BAK’ı bulunur. 
2. Aşağıda yeni/mevcut yerleşimler için verilen BAK standartları ile kıyaslanır. 
3. Mevcut BAK oranı olması gereken BAK standart değerine eşit ya da yüksekse tam kredi alınır. 

Tablo 3.25: BAK Performansı 

Yeni yerleşme 

 
Konut Ticaret 

Karma-
kullanım 

Kamu Eğitim Anaokulu 
Teknik 
Altyapı 

 0,70 0,30 0,50 0,70 0,50 0,70 0,30 

 

Mevcut yerleşme 

TAKS 
(Taban 
Alanı 
Katsayısı) 

Konut Ticaret 
Karma-

kullanım 
Kamu Eğitim Anaokulu 

Teknik 
Altyapı 

≤0.3 0,60 

0,30 0,30 

0,60 

0,30 

0,60 

0,30 0.36-0.49 0,45 0,45 0,45 

≥0.50 0,30 0,30 0,30 

KET 06 K3 ISI ADASI ETKİSİNİN AZALTILMIŞ OLMASI 

Isı adası etkisini azaltacak tedbirleri uygulayan projeleri desteklemek, ısı adası etkisini azaltmak 
için bitkilendirme ve sert zemin kullanımını düzenlemek amaçlanmaktadır. Yeni  ve mevcut 
yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER:  

Bir vaziyet planı üzerinde ısı adası etkisi azaltılması ile ilgili çatı harici yüzeylerde alınan 
önlemlerin ve kullanılan malzemelerin gösterilmesi ve raporu. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  
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Proje kapsamında aşağıdaki şartlardan her biri için belirlenen krediler alınır. Eğer proje 
kapsamında Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlanıyorsa, kılavuzda bu şartlar dikkate alınmalıdır. 

 Bina yükseklikleri, konumları, biçimleri ve binalar arasındaki mesafeler hava akışına izin 

verecek şekilde tasarlanmalı (3 kredi) 

 Yer döşemesi ısı etkisini azaltacak şekilde kullanılmalı. (Yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut 

yerleşme: 3 kredi) 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: ASTM E1980 - 11, Standard Practice for Calculating Solar 
Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces, Cool Roof Rating Council 
Standard (CRRC-1), Yerel muadili test metodolojileri 

KET 06 K4 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN AZALTILMIŞ OLMASI 

Yeşil yerleşmelerde, ulaşım ve sanayiden kaynaklanan gürültü kirliliğinin azaltılması 
amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde  
kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Yeni yerleşmeler için teslim edilmesi gereken belgeler: 

 Stratejik gürültü haritaları ve akustik rapor  

Mevcut yerleşmeler için teslim edilmesi gereken belgeler: 

 Stratejik gürültü haritaları ve akustik rapor  

 Gürültü eylem planı  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER: Yeni yerleşmelerde, tahmini çevresel gürültünün 
haritalanması ve çevresel gürültüye maruz kalma kategorilerine göre planlamanın 
sınırlandırılmasının “stratejik gürültü haritaları ve akustik rapor” ile kanıtlanması durumunda 
gereklilik sağlanacaktır. Yeni yerleşmelerde belirtilen gereklilikllerin yerine getirilmesi 
durumunda tam kredi alınır. 

Mevcut yerleşmelerde mevcut çevresel gürültünün haritalanması ve çevresel gürültüye maruz 
kalma kategorilerine göre akustik planlama teknikleri kullanılmasının “stratejik gürültü 
haritaları, akustik rapor ve eylem planları” ile kanıtlanması durumunda gereklilik sağlanacaktır. 
Mevcut yerleşmelerde belirtilen gereklilikllerin yerine getirilmesi durumunda tam kredi alınır. 

Yöntem: 

Stratejik gürültü haritaları, akustik rapor ve eylem planlarının Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olması gerekmektedir.  

 İşletme, tesis, liman, eğlence yeri, işyeri, atölye ve imalathane gürültüsünün hesaplanması 
için TS ISO 9613-2 standartı kullanılmalıdır. Bu yöntem için kaynak bazında emisyon verisi TS 
ISO 8297, TS EN ISO 3744 veya TS EN ISO 3746 standartlarında belirtilen yöntemlerden birine 
göre yapılacak ölçümler ile elde edilir. 

 Havaalanı gürültüsü hesaplanması için ECAC. CEAC Doc 29 kullanılmalıdır.  
 Karayolu trafiği gürültüsü hesaplanması için “NMPB – Routes – 96 (SETRA – CERTU – LCPC –

CSTB)” ve XPS 31- 133 kullanılmalıdır.  
 Demiryolu gürültüsü hesaplanması için “Reken – Meervoorscrift Railverkeer slawaai 96” 

kullanılmalıdır.  
 Gürültü haritalarında kullanılan Lgag ve Lgece göstergeleri ölçümü için TS ISO 1996-2 standartı 

kullanılmalıdır.  
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TANIMLAR  

Açık arazideki sessiz alan: İlgili idare tarafından ulaşım, sanayi veya rekreasyon faaliyetlerinden 
kaynaklanan her türlü gürültü rahatsızlığına maruz kalmayacak şekilde ayrılan alandır.  

Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi kullanım planlaması, trafik ve 
trafik planlaması ile ses yalıtımı tedbirleri ve gürültü kaynaklarının kontrolü gibi planlanmış 
tedbirler kullanılarak kontrol edilmesidir. 

Akustik rapor: Değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü 
seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren rapordur.  

Çevresel gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz 
yolu trafiği, rüzgar türbinleri, açık alanda kullanılan makina ve donatım, şantiye alanları, sanayi 
tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri işletmeler ile rekreasyon alanları ve eğlence 
yerleri, lunapark, çocuk oyun alanları, spor alanları ve insan etkinlikleri sırasında oluşan zararlı 
veya istenmeyen hava doğuşlu seslerdir. 

Eylem planı: Gerektiğinde gürültü seviyesinin düşürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile ilgili 
sorunlar ve etkileriyle baş etmek için tasarlanan plandır.  

Gündüz, akşam, gece gürültü göstergesi (Lgag): A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji 
ortalaması olup, günlük toplam rahatsızlığı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesidir.  

Gece gürültü göstergesi (Lgece): A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, 
yılın gece sürelerinin tamamına göre belirlenen ve gece süresindeki uyku kaçırıcı rahatsızlığı 
ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesidir.  

Çok hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim kurumları, çocuk 
ve yaşlı bakım evleri, canlı müzik izni almış olan oteller hariç diğer oteller, açık arazideki ve 
yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlardır.  

Gürültü haritalama: Yürürlükte bulunan her türlü sınır değerin aşılıp aşılmadığını göstermek 
gayesiyle, belirli bir alanda etkilenen kişi ve maruz kalan konut sayısı da dâhil olmak üzere, 
mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir gürültü durumu hakkındaki verilerin; gürültü 
göstergesi kullanılarak söz konusu alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun olarak 
belirtilmesidir.  

Stratejik gürültü haritası: Farklı kaynaklar bazında mevcut gürültü durumunun veriler 
sayesinde sergilenmesidir. 

Yerleşim alanı içindeki sessiz alan: İlgili idare tarafından gürültü kaynakları için belirlenen sınır 
değerlerin üstüne veya ilgili idare tarafından konulmuş belli bir değerden daha büyük bir gürültü 
gösterge değerine maruz kalmayacak şekilde ayrılan bir alandır. 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,  
CERTU (1997) NMPB-Routes-96 Bruit des infrastructures routières  Méthode de calcul incluant 
les effets météorologiques, ECAC (1997) ECAC. CEAC Doc 29 Sivil Hava Limanları Etrafındaki 
Gürültü Konturlarını Hesaplamak İçin Standart Yöntem Hakkındaki Rapor, RMR (1996) Reken - 
Meervoorscrift Railverkeer slawaai 96, TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini, TS ISO 9613-2: 
Akustik - Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi, TS ISO 8297: 
Akustik - Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin 
Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini - Mühendislik Metodu, TS EN ISO 3744: 
Akustik - Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini- Bir 
Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu, 
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TS EN ISO 3746: Akustik - Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin 
Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem 
Metodu. 

KET 06 K5 IŞIK KİRLİLİĞİNİ AZALTACAK AYDINLATMALARIN YAPILMIŞ OLMASI 

Dış aydınlatmalardan gelen yapay ışığın yaban ve insan yaşamında yol açtığı çeşitli olumsuzluk 

ve rahatsızlıkları önlemek, gece göğünün görünürlüğünü arttırmak, enerji tüketimini azaltmak 

amaçlanmaktadır.  Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde  

kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Ts En 12464-2 Standardına Uygun Değerlendirme Raporu 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

Dış mekanlarda, eylem ve etkinlikler için sağlanması gereken aydınlatma koşulları için ilgili 
standartlarda verilen değerler sağlanmalıdır. Bu bağlamda; 

 Enerji verimliliği açısından, ışık kaynaklarının (lambaların) verimi yüksek, aydınlatma 

aygıtlarının geriverimi yüksek olmalıdır. 

 Aygıt ışık yeğinlik diyagramı, ışığın yalnızca aydınlatılması istenilen alana yönlendirilmesini 

sağlamalı, kamaşma yaratmamalı; kaçak ışıklar, ışık kirliliği oluşturmamalıdır. 

 Aygıtlar, dış ortam koşullarına (toz, su vb.) uygun koruma sınıfında olmalıdır.  

 Sürdürülebilirlik açısından, lamba ve aygıtların seçiminde geri dönüşümü kolay ve çevreye 

zarar vermeyecek ürünler seçilmelidir. 

Dış aydınlatmaların kullanım saatleri, güvenlik açısından tehlike yaratmamak koşuluyla 
sınırlandırılabilir. 

Tablo 3.26: Dış aydınlatma konu örnekleri 

Mimari aydınlatma İşlevsel aydınlatma 

 Bina ve yapıların yüzeyleri/cepheleri  

 Yaya dolaşım amaçlı yol, meydan, köprü vb. 

 Yeşil, su ve plastik öğeler 

 Araç dolaşım amaçlı yol, köprü, kavşak, viraj, 

tünel, tren/otobüs garı, havaalanı vb. 

 Açık spor alanı, otopark, depo vb. 

Tablo 3.27: Dış aydınlatma düzenlerinde ışık kirliliği açısından izin verilen azami değerler (TSE, 
2014) 

Çevre ortamı sınıfı 

Nesne üzerindeki 
azami düşey aydınlık 

düzeyi/ 
Aygıt ışık yeğinliği 

Üst yarı 
uzaya giden 

ışık oranı 

Azami ortalama 
ışıklılık 

Ev; lx I; cd RUL; % Lb; cd/m2 Ls; cd/m2 

Kısıtlama 
öncesi 

Kısıtlama 
sonrası 

Kısıtlama 
öncesi 

Kısıtlama 
sonrası 

 
Yapı 

cephesinde 
İşaretler 

E1 

Doğal Alanlar; 

Genellikle karanlık 
çevre; 

Doğal parklar, 
korunmuş alanlar; 
karanlık peyzaj  

2 0 2500 0 0 0 50 
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E2 

Kent Sınırı; kırsal alan, 
az ışıklı bölgeler; 

sanayi ya da kırsal 
konut alanları 

5 1 7500 500 5 5 400 

E3 

Kent çevresiorta ışıklı 
bölgeler; 

sanayi; şehir dışı, 
banliyö konut bölgesi 

10 2 10000 1000 15 10 800 

E4 

Kent merkezi;yüksek 
ışıklı bölgeler; 

kent merkezi, ticari ve 
konut bölgesi  

(gece yaşayan kent 
bölgesi) 

25 5 25000 2500 25 25 1000 

 İlgili mevzuat hükümleri saklıdır. 
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Tablo 3.28: Dış çalışma yerlerindeki alan, eylem ve etkinlikler için sağlanması gereken 
aydınlatma koşulları (TSE, 2014) 

Alan, eylem ya da etkinlik çeşitleri Ēm Uo RGL Ra Özel gereklilikler 

Yalnızca yayalara ait yürüme yolları 5 0,25 50 20  

Düşük hızlı araç dolaşım/trafik alanları (max. 10 
km/h); örneğin bisiklet, kamyon, ekskavatör  

10 0,40 50 20  

Normal hızlı araç dolaşım/trafik alanları (max. 40 
km/h) 

20 0,40 45 20 
Tersane ve doklarda 

GRL<= 50 olabilir. 

Yaya geçiş yerleri, araç dönüş, yükleme ve indirme 
noktaları  

50 0,40 50 20  

Temizleme ve servis alanları 50 0,25 50 20 Tüm ilgili yüzeylerde 

(Ēm: yüzeydeki ortalama aydınlık düzeyi lm/m2; Uo: minimum aydınlık düzgünlüğü; RGL: kamaşma oranı üst sınırı; 
Ra: minimum renksel geriverim indisi). 

Kriterden kredi alınabilmesi için 3 opsiyon tanımlanmıştır. Opsiyonlardan birinin sağlanması 

durumunda tam kredi alınır. 

Opsiyon 1: Hesaplama / Simülasyon 

Dış aydınlatma konusuna bağlı olarak kullanılacak aydınlatma aygıtlarının teknik özellikleri (ışık 

yeğinlik diyagramı, ışık kaynağı gücü, cinsi vb.) bağlamında konum ve aralıkları belirlendikten 

sonra aydınlatılacak yüzeylerdeki gerekli noktalarda ve/veya ortalama aydınlık düzeyi (E, lx) ile 

ışıklılıkların (cd/m2) sağlandığının hesaplama ve simülasyon yöntemi ile belirlenmesidir. İlgili 

standartlarda verilen hesaplama aralıkları kullanılmalıdır. 

Opsiyon 2: Ölçüm (mevcut yapı) 

Dış aydınlatma konusunun özelliklerine bağlı olarak aydınlatılan yüzeylerde oluşan noktada 

ve/veya ortalama aydınlık düzeyi (E, lx) ile ışıklılıkların (cd/m2) yerinde ölçülmesidir. İlgili 

standartlarda verilen ölçme aralıkları kullanılmalıdır. 

Opsiyon 3: Karma (Hesaplama / Simülasyon / Ölçüm) 

Opsiyon 1 ve Opsiyon 2’nin birlikte kullanılmasıdır. 

Bu opsiyonlardan biri seçilerek TS EN 12464-2 Standardına Uygun Değerlendirme Raporu 
hazırlanması halinde kredi alınabilecektir. Rapor Aşağıdaki belgeleri içermelidir. 

Tablo 3.29: Kriterlerin sağlanması için gereken belgeler 

Belgeler Opsiyon 
1 

Opsiyon 
2 

Opsiyon 
3 

Dış aydınlatma aygıtlarının konumlarını gösteren aydınlatma düzeninin 
planı, kesiti (proje belgeleri)  

X X X 

Işık kaynaklarının (lambaların) cins ve gücünün ayrıntılı listesi  X X X 

Aygıt özellikleri (boyut, geriverim, tespit biçimi vb.) ve ışıksal özelliklerinin 
(ışık yeğinlik dağılım diyagramı, ışıklılığı vb.) ayrıntılı listesi 

X X X 

Aydınlatma kontrol sistemi özellikleri X X X 

Aydınlık düzeyi, ışıklılık ve kamaşma değerlerinin gerekli düzlemler üzerinde 
gösterilmesi 

X X X 
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Simülasyon programı özelliklerinin, program girdilerinin ve sonuç 
sayfalarının teslimi  

X  X 

Aydınlık düzeyi ve ışıklılık ölçümlerinde kullanılan aydınlıkölçer ve ışıklılık 
ölçer özelliklerinin belirtilmesi  

 X X 

E) KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Commission Internationale de L’éclairage (CIE). (1993). Guide 
for Floodlighting. Publication No. 094-1993. CIE, Commission Internationale de L’éclairage (CIE). 
(2000). Guide to the Lighting of Urban Areas. CIE Publication No. 136-2000, CIE, Vienna. 
Commission Internationale de L’éclairage (CIE). International Lighting Vocabulary, 
http://eilv.cie.co.at/, Commission Internationale de L’éclairage (CIE). (2005). “Test cases to 
assess the accuracy of lighting programs”, CIE Publication No: 171:2006, Vienna, Austria. 
Commission Internationale de L’éclairage (CIE). (2014). The Effect of Spectral Power Distribution 
on Lighting for Urban and Pedestrian Areas. Publication No. 206:2014, CIE Vienna. Commission 
Internationale de L’éclairage (CIE). (2010, 2. edition). The Lighting of Roads for Motor and 
Pedestrian Traffic. Publication No. 115:2010, CIE, Vienna. Genel Aydınlatma Yönetmeliği, 
Illuminating Engineering Society (IES). (2014). Lighting for Exterior Environments. Publication 
No. RP-33-14, IESNA, USA. Illuminating Engineering Society (IES), Lighting Measurements (LM) 
83-12. Illuminating Engineering Society (IES). (2011). The Lighting Handbook, 10th Edition, ISBN 
978-087995-241-9, USA, The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). The 
SLL Lighting Handbook, The Society of Light and Lighting, ISBN 978-1906846-02-2, UK, 2009. Işık 
ve Aydınlatma-İş Yerlerinin Aydınlatılması-Bölüm 2: Bina dışı iş yerleri. TS EN 12464-2. Türkiye 
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ). (2013). LED Işık Kaynaklı Yol 
Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi, TEDAŞ. 

KET 06 K6 AÇIK ALANDA ÇEVREYİ EN AZ KİRLETEN MALZEMELERİN SEÇİLMİŞ OLMASI 

Kamusal alanda düşük etkili materyal kullanımıyla inşaatın çevresel etkilerinin azaltılması 
amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde 
kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER:  

Yeşil Sertifika Bina-YMD 01 K1’de belirtilen yöntemler doğrultusunda hazırlanmış Üçüncü 
taraflarca onaylı Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Raporu. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USULLER:  

Aşağıda belirtilen yöntemler doğrultusunda bağımsız üçüncü taraflar tarafından hazırlanmış 
sertifikaların temin edilmesi ve  bu sertifikalarda yer alan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin 
“Türkiye’de geçerli envanter veri tabanına ve analizine” dayanılarak üretilmesi gerekir. Bu 
sertifikaların geçerliliği beş yıldır. 

YÖNTEM 

Açık alan tasarımında kullanılacak Malzemenin/Ürünün Yaşam Döngüsü Çevre Etkisinin 
Endüstri Ortalamasının Altında Kalması (5 kredi) 

Projede tespit edilmiş malzeme/ürünlerin toplam maliyetinin en az %50’sinin aşağıdaki çevre 
etkisi kategorilerinden küresel ısınma potansiyel etkisi zorunlu olmak koşuyla en az 3 tanesi göz 
önünde bulundurularak üçüncü taraflarca onaylanmış en az beşikten-kapıya Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi’nin sunulması gerekmektedir. Malzeme/ürünlerin çevre etkisi endüstri 
ortalamasının altında olmalıdır. Göz önünde bulundurulması gereken etki kategorileri aşağıda 
yer almaktadır:  

 Küresel Isınma Potansiyeli (Sera gazları), kg CO2 - eşdeğer 

http://eilv.cie.co.at/
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 Stratosferik Ozon Tabakasının İncelmesi, kg CFC11 - eşdeğer 

 Toprak ve Su Kaynaklarındaki Asitleşme,  kg SO2 - eşdeğer 

 Ötrifikasyon, kg (PO4 )-3 - eşdeğer 

 Fotokimyasal Ozon Oluşumu, NOx ya da Etan, kg etan - eş değer 

 Cansız Çevreye Ait Kaynakların Tüketimi, kg Sb - eş değer  

 Yenilenebilir Olmayan Enerji Kaynaklarının Tüketimi, MJ 

Tanımlar ve detaylı açıklama için bkz. Yeşil sertifika Bina-YMD 01 K1 (Yöntem 2). 

3.5. Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik (SES) 

Tema 1 SES 01 SOSYAL VE EKONOMİK REFAH 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.30: SES 01 Sosyal ve Ekonomik Refah 

SES 01 
Sosyal ve 
Ekonomik Refah 

  

Yeni 
Yerleşme 

kredi 

Mevcut 
Yerleşme 

kredi 

SES 01 K1 Demografik ihtiyaç ve önceliklere uyulması 14 12 

SES 01 K2 Kamu hizmetlerinin erişilebilir olması 10 20 

SES 01 K3 Mesleki eğitim ve becerilerde artış sağlanması 6 2 

SES 01 K4 Toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması 6 5 

SES 01 K5 İstihdam olanaklarının arttırılması 8 8 

SES 01 K6 Yatırım karlılığının yükseltilmesi 7 4 

SES 01 K7 Arazi değerlerindeki artış 6 4 

SES 01 K8 Teşvik programlarının kullanılması 6 5 

 TOPLAM 63 60 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

SES 01 K1: DEMOGRAFİK İHTİYAÇ VE ÖNCELİKLERE UYULMASI 

Yeşil yerleşmelerin planlanmasında, bu alanda yaşayan/yaşayacak olan insanların refahını 

artırmak, hayat standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, 

güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve bunu kalıcı kılmak önemli bir çıktı olmalıdır. 

Bu çerçevede, kalkınmanın sürdürülebilirliğini merkeze alan bir yaklaşımın sergilendiği projeler 

hazırlanmalıdır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen gereklilikler yerine getirildiğinde kredi  

alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Stratejik Plan Raporu (SES A) zorunlu teslim belgesi olup proje alanına dair 
detaylı projeksiyonlarını, analiz ve sentezlerini, projenin hedef, amaç ve araçları arasında 
tutarlılık sağlayan ve projeye kılavuzluk yapan temel kararlar ile eylemleri geleceğe odaklı olarak 
üreten sistem geliştirilmelidir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: SES A belgesinin değerlendirilmesi ile projenin bölgenin 
sosyal ve ekonomik gelişimi açısından uygunluğunun tespiti öngörülmektedir. Stratejik plan 
raporunun net ve anlaşılır olması ve projenin içeriğinin bölge ihtiyaç ve önceliklerine 
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uygunluğunun ispatlanması halinde kriter gerekliliği yerine getirilmiş olmaktadır. SES A belgesini 
değerlendiren uzmanın proje ile sağlanacak gelişmenin, bölge ile ilgili alınmış güncel merkezi ve 
yerel yönetsel stratejik kararlar ve vizyona uygunluğunu gözeterek değerlendirme yapması 
beklenir.  

SES 01 K2: KAMU HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI 

Kamu kurumlarının vatandaşların tamamına eşit olarak hizmet etmesi beklenmektedir. Dolayısı 

ile kamu hizmetlerinin de toplumun her kesiminden vatandaşlar tarafından erişilebilir ve 

kullanılabilir olması gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin vatandaşların tamamına hitap 

edebilmesi için erişilebilirlik standartlarını yerine getirmesi önemlidir. Kamu hizmetlerinin bütün 

kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasıyla, yaşlı, hareket kabiliyeti kısıtlı ve engelli vatandaşların 

sunulan hizmetlerden faydalanması ve hayatlarının kolaylaştırılması sağlanacaktır.  

GEREKLİLİKLER: Stratejik Plan Raporu (SES A), Değerlendirilen proje alanında yaş, fiziksel engel 

gibi faktörlerden bağımsız olarak kamu hizmetlerinin erişilebilir olduğuna dair uygunluğun 

belirtilmesi gereklidir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi durumunda 

kredi alınabilmektedir. Aşağıda belirtilen standartlar “UHA 01 K4 Toplu taşıma durakları ile 

fonksiyonlar arası erişim mesafelerinin uygunluğunun sağlanması ve Proje Alanının toplu taşıma 

sistemi ile ilişkisinin kurulmuş olması” kriteri için gerekli olduğu belirtilen belgeler (UHA B Ulaşım 

Ana Planı ve Raporu) ve bu belgelerde belirtilen standartlara göre tespit edilecektir. Söz konusu 

kriterdeki erişilebilirlik kamu hizmeti sunulan kullanımlara özgü olarak değerlendirilmelidir.  

 Temel seviyede yerine getirilmesi beklenen standartlar (Yeni yerleşme: 5 kredi, mevcut 

yerleşme: 10 kredi) 

 Yerine getirilmesi tavsiye edilen standartlar (Yeni yerleşme: 3 kredi, mevcut yerleşme: 6 

kredi) 

 Yerine getirilmesi ideal olan standartlar (Yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut yerleşme: 4 kredi) 

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi 
Kanunu, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, ilgili diğer 
mevzuat. 

SES 01 K3: MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİLERDE ARTIŞ SAĞLANMASI 

Bilgi toplumu; ekonomik, teknolojik, kültürel ve sosyal alanlarda önemli değişimler içermektedir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde son derece önemli 
olduğu günümüzde giderek artan bir biçimde kabul görmektedir. Bilginin en temel güç olduğu 
bu ortamda insana yatırım (beşeri sermaye) unsurlarından biri olan eğitimin önemi 
sürdürülebilirlik açısından da önem arz etmektedir. Proje alanında mesleki eğitim ve becerilerde 
artış sağlanması için yapılacak girişimler ile mikro ve makroekonomik anlamda önemli katkılar 
elde edilmesi beklenmektedir. 

GEREKLİLİKLER: SES A Stratejik plan değerlendirme raporu, demografik ve ekonomik yapı analizi 
içeren rapor, gösterge ve belgeler 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir göstergeye göre mesleki eğitim ve 
becerilerde artışa dair kredilendirme yapılmalıdır: 
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 Projenin yapıldığı bölgedeki işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik artış 

sağlanması (Yeni yerleşme: 1 kredi) 

 Proje bölgesinde yerel üretimde verimlilik ve kalite artışının sağlanması (Yeni yerleşme: 1 

kredi) 

 Proje alanında ve hinterlandında işsizliğin azaltılması (Yeni yerleşme: 1 kredi) 

 Yerel pazarda daha ucuz ve kaliteli mal ve hizmet üretilmesi (Yeni yerleşme: 1 kredi, mevcut 

yeleşme: 1 kredi) 

 Bölgesel rekabet gücünün yükseltilmesi (Yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut yeleşme: 1 kredi) 

SES 01 K4 TOPLUMSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI 

Toplumsal kalkınma suretiyle  proje alanındaki sürecin değişen toplumsal ve ekonomik koşullara 
adapte edilebilmesi ve projenin vizyon ve misyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amaçlanmaktadır.  

GEREKLİLİKLER: SES A Stratejik plan raporu, proje alanına dair kalkınma hedeflerini ortaya 
koyarak, yerel halkın bu sürece katkısının ve katılımının sağlanmasına yönelik hangi adımların 
atılması gerektiğini ortaya koyması beklenmektedir. Stratejik plan raporu, bölge ile ilgili merkezi 
ve yerel yönetimlerin ortaya koyduğu hedef ve amaçları ortaya koyan vizyon ve misyon 
kararlarını içeren nitelikte olmalıdır. SES B Kalkınma plan raporuyla projenin kalkınma planına 
uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Kalkınma plan raporu ise, söz konusu bölge için 
belirlenen kalkınma hedefleri çerçevesinde iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla yol 
gösterici nitelik taşımalıdır. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir göstergeye göre toplumsal kalkınmaya 
katkıya dair kredilendirme yapılmalıdır: 

 Yerel halkın yaşam kalitesinin artırılması (Yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut yeleşme: 2 kredi) 

 Toplumsal katılımın sağlanması (Yeni yerleşme: 3 kredi, mevcut yeleşme: 2 kredi) 

 Kalkınmada eşitlik ve adillik (Yeni yerleşme: 1 kredi, mevcut yeleşme: 1 kredi) 

SES 01 K5 İSTİHDAM OLANAKLARININ ARTTIRILMASI 

İşgücü piyasalarının önemli göstergelerinden diğeri olan istihdam, dar anlamda, emek 
faktörünün üretim sürecine dahil edilmesi iken geniş anlamda, tüm üretim faktörlerinin üretim 
sürecine katılması anlamına gelmektedir. Ekonomik olduğu kadar sosyal açıdan da kritik önem 
taşıyan istihdamın artırılması, yeşil yerleşmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir 
etkendir.  

GEREKLİLİKLER: SES A Stratejik plan raporu ile proje alanına dair kalkınma hedefleri ortaya 
konularak, proje alanında istihdamın artırılmasını sağlamaya yönelik hangi adımların atılması 
gerektiğinin açıklanması beklenmektedir. SES B Kalkınma plan raporuyla projenin kalkınma 
planına uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir göstergeye göre istihdam olanaklarının 
artırılmasına dair değerlendirme yapılmalıdır: 

 Bilgi teknolojilerine yönelik istihdam alanlarının yaratılması (Yeni yerleşme: 3 kredi, mevcut 

yeleşme: 3 kredi) 

 Yerel küçük ve orta boy işletmelere yönelik istihdam alanlarının yaratılması (Yeni yerleşme: 3 

kredi, mevcut yeleşme: 3 kredi) 

 Yerel girişimciliğin desteklenmesi (Yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut yeleşme: 2 kredi) 
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SES 01 K6 YATIRIM KÂRLILIĞININ YÜKSELTİLMESİ  

Kentsel bölgenin ve projenin varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için bölgenin ekonomik 
cazibesinin olmasının gerekliliği ekonominin temel prensibidir. Yapılacak olan girişimden 
sağlanan veya sağlanması beklenen kazanç, yatırım kârlılığı olarak değerlendirilir. Yapılan 
yatırımdan ne kadar kâr elde edilebileceği ve yatırımın kârlılık durumuna göre, finansal 
değerlendirmeler yapılır.  

GEREKLİLİKLER: SES  B Kalkınma plan raporuyla projenin kalkınma planına uygunluğunun tespit 
edilmesi gerekmektedir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir göstergeye göre yatırım kârlılığının 
yükseltilmesine dair değerlendirme yapılmalıdır: 

 Yatırım Üzerinden Kârlılık (Yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut yeleşme: 1 kredi ) 

 Öz sermaye Üzerinden Kârlılık (Yeni yerleşme: 5 kredi, mevcut yeleşme: 3 kredi) 

SES 01 K7 ARAZİ DEĞERLERİNDEKİ ARTIŞ  

Geliştirilecek proje ile bir bölgede arazi değerlerinde artış görülmesi, bu bölgenin cazibesinin 
arttığının göstergesidir. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için önemli gereklilikler olan istihdamda artış ve yeni ve çoklu fonksiyonların bu bölgede yer 
edinmesini ve kalıcılığını arazi değerlerindeki artış üzerinden okumak mümkün olacaktır.  

GEREKLİLİKLER: Projenin geliştirildiği ve proje alanı ile ilişkili ve/veya proje alanına rakip 
olabilecek bölgelerin detaylı olarak ele alındığı genel değerlendirme ve beklentileri içeren 
gayrimenkul piyasa raporu mevcut arazi değerlerini ve gelecek beklentilerini ortaya koyacaktır. 
Gayrimenkul piyasa raporu (SES C), söz konusu bölge ve ekonomik hinterlandını içerecek şekilde, 
karşılaştırma yapmaya olanak sağlayacak ve söz konusu projenin önerdiği ana fonksiyon ile ilgili 
gayrimenkul sektör bilgilerini içeren, büyüme hızı ve gayrisafi milli hasıla yansımalarını ve 
öngörülerini, enflasyon oranlarını, konut kredisi faiz ve kullandırma oranlarını, konut ve ofis satış 
oranlarını, turizm, otelcilik ve alışveriş merkezleri ile ilgili istatistiki verileri içerir nitelikte 
olmalıdır. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir göstergeye göre arazi değerlerindeki artışa 
dair değerlendirme yapılmalıdır: 

 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan “Arsa ve Arazi Metrekare Değerleri”nde artış 

(Yeni yerleşme: 3 kredi, mevcut yeleşme: 2 kredi) 

 Gayrimenkul piyasa raporunda beklenen artış (Yeni yerleşme: 3 kredi, mevcut yeleşme: 2 kredi) 

SES 01 K8 TEŞVİK PROGRAMLARININ KULLANILMASI 

Sürdürülebilirlik çerçevesinde sosyal ve ekonomik refah vizyonu ile üretim odaklı büyüme 
stratejisi bakımından büyük önem taşıyan teşvik programları ve kalkınma planlarında öngörülen 
hedeflere uygun olarak, proje alanında katma değeri yüksek yatırımların öne çıkartılması, proje 
alanında ve yakın çevresindeki üretimi ve istihdamı artırmak, bölgesel rekabet gücünü artıracak 
ve bölgede araştırma-geliştirme içeriği yüksek ve stratejik yatırımları özendirmek, yerel 
gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amaçlanmaktadır. Yeni ve mevcut yerleşmeler için belirtilen 
gereklilikler yerine getirildiğinde kredi  alınabilmektedir. 

GEREKLİLİKLER: Teşvik programına başvuru ve/veya kabul tutatnağı 
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KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir göstergeye göre teşvik programlarının 
kullanılmasına dair  değerlendirme yapılmalıdır: 

 Teşvik programına başvuru yapılmış olması (Yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut yeleşme: 2 kredi) 

 Teşvik programından kullanılmış olması (Yeni yerleşme: 4 kredi, mevcut yeleşme: 3 kredi) 

 

Tema 2 SES 02 SOSYO-KÜLTÜREL KALİTE 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.31: SES 02 Sosyo-Kültürel Kalite 

SES 02 
Sosyo-Kültürel 
Kalite 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

SES 02 K1 Yerel Hareketliliğin sağlanması /artması  10 10 

SES 02 K2 Sağlıklı ve aktif yaşamın teşvik edilmesi 20 16 

SES 02 K3 Yerel üretimin desteklenmesi ve yerel ürün 
kullanımının teşviki 

7 14 

 TOPLAM 37 40 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI 

SES 02 K1 YEREL HAREKETLİLİĞİN SAĞLANMASI / ARTMASI 

Uluslararası turizm sektöründe, sahip olduğu turizm kaynakları ve çekicilikleri açısından, 
birbirine benzeyen çok sayıda destinasyon (bölge ve şehir) vardır. Bu nedenle, ülkeler turizm 
faaliyetleri açısından farklı özelliklere sahip veya herhangi bir turizm türünde diğer yerlerden 
üstün kaynakları olan destinasyonlarını, organize bir şekilde yöneterek, yapacakları araştırmalar 
ve çalışmalar ile rakiplerinden çok daha farklı konuma getirmeyi amaçlar. Bu konuma gelebilmek 
ve son yıllarda giderek çeşitlenen ve sayıları artan destinasyonlar arasından öne çıkarak 
turizmden mümkün olan en yüksek faydayı sağlayabilmek, ancak güçlü bir destinasyon markası 
haline gelerek gerçekleşebilir. 

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir kritere göre yerel hareketliliğe dair 
puanlama yapılmalıdır: 

 Proje alanine artan ziyaretçi sayısı (Yeni yerleşme: 4 kredi, mevcut yeleşme: 4 kredi) 

 Bölgenin ziyaret edilen zamanlarının uzaması (Yeni yerleşme: 4 kredi, mevcut yeleşme: 4 kredi) 

 Tekrar ziyaret sayısının artışı (Yeni yerleşme: 2 kredi, mevcut yeleşme: 2 kredi)  

 

SES 02 K2 SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞAMIN TEŞVİK EDİLMESİ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, Sağlıklı Kentler Projesini “Herkes için sağlık” 
prensiplerinin yerel seviyede uygulanmasını sağlayan bir araç olarak tanımlamaktadır. “Herkes 
için sağlık” sloganıyla yola çıkan hareketin amaçlarından biri de kentlerin sağlıklı, temiz ve 
güvenli bir yerleşim yeri yaratmak üzerine deneyimlerini paylaşarak tüm vatandaşların 
yaşamaktan mutlu olacakları bir çevre yaratmaktır.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir kritere göre sağlıklı ve aktif yaşamın teşvik 
edilmesine dair puanlama yapılmalıdır: 

 Dumansız kamusal alanlar (Yeni yerleşme: 6 kredi, mevcut yeleşme: 4 kredi) 
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 Hareket ve yürümeyi teşvik eden yapılaşma (Yeni yerleşme: 6 kredi, mevcut yeleşme: 4 kredi) 

 Rekreasyon alanlarında yenilikçi yaklaşımlar (Yeni yerleşme: 4 kredi, mevcut yeleşme: 4 kredi) 

 Yaşlı dostu hizmet sunumu planlama (Yeni yerleşme: 4 kredi, mevcut yeleşme: 4 kredi)  

 

SES 02 K3 YEREL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ VE YEREL ÜRÜN KULLANIMININ TEŞVİKİ 

Kent bahçeleri, kullanıcılarının fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarını ciddi şekilde 
düzenlemektedir. Kent bahçeleri, gönüllü yerel bahçecilerin kullanımına açılarak buralarda 
sebze, çiçek veya diğer salata yeşilliklerinin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece tohumdan 
sebzeye tarım ürünlerinin nasıl yetiştiğini öğrenilerek, mutfakların sebze ve yeşillik ihtiyacının 
bir kısmının yetiştirilmesi şansı bulunmakta, üretmenin ve kendi yetiştirdiğini tüketmenin 
mutluluğunu keşfetme şansı yakalanmaktadır.  

KREDİLENDİRMEYE ESAS USÜLLER: Aşağıdaki her bir kritere göre taze yiyeceğe erişim 
sağlanması, yerel üretimin desteklenmesi ve yerel ürün kullanımının teşvikine dair puanlama 
yapılmalıdır: 

 Kent bahçeleri  (Yeni yerleşme: 4 kredi, mevcut yeleşme: 8 kredi) 

 Hobi bahçeleri  (Yeni yerleşme: 3 kredi, mevcut yeleşme: 6 kredi)  
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3.6. INO _ YERLEŞME (INO) 

A) KREDİLENDİRME 

Tablo 3.32: INO_Yerleşme Kredi Dağılımı 

INO 01 

Yaşam Kalitesini 
Yükselten 
Mühendislik ve 
Tasarım 
Çözümleri 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

INO 01 K1 

İnovasyon- Mevcut sertifika gereklilikleri içinde 
bulunmayan ancak yeşil yerleşme  
belgelendirmesinde inovatif değeri olan 
uygulamaların sağlanmış olması 

25 

INO 01 K2 İyileştirme ve Katılım- Geliştirilecek  yenilikçi 
uygulamalar ile mahalle/kent kullanıcılarının 
‘yaşam kalitesi’ni artırıcı iyileştirmeler  sağlanması 
ve sunulan çözümlerin paydaşlar tarafından 
kullanılabilir olması 

25 

 TOPLAM 50 

INO 02 

İzleme & 
Değerlendirme 
Sisteminin 
Geliştirilmiş 
olması 

  
Yeni 

Yerleşme 
Mevcut 

Yerleşme 

INO 02 K1 

İzleme ve Değerlendirme–Enerji ve Su 
tüketiminde bilgi teknolojilerine dayalı ‘izleme, 
ölçme ve değerlendirme’ çözümleri içeriyor olması 
ve sonuçların paydaşlar tarafından izleniyor olması 

50 

 TOPLAM 50 

B) KREDİLENDİRME ESASLARI ve GEREKLİLİKLER 

INO 01 K1 İnovasyon 

INO 01 K1 
İnovasyon- Mevcut sertifika gereklilikleri içinde bulunmayan ancak yeşil yerleşme  
belgelendirmesinde inovatif değeri olan uygulamaların sağlanmış olması 

İnovasyon Yerleşme modülünde yer alan kriterin ‘İnovasyon Raporu’ ile sunulması ve kriterin 
gerekliklerini nasıl sağladığına ilişkin detaylı açıklamaları içermesi beklenmektedir. Bu 
kategoriden puan alınması yeşil yerleşme kategorilerinden BOL, AKE, UVA, KET ve SES 
modüllerindeki inovatif çözümlerin ispatı ile mümkündür. İspat için sunulan çözümün 
kategoride tanımlanmamış olması gerekmektedir.  Kategoride beklenen kanıt belge 
standardının üzerindeki her türlü yaklaşımın ispatı ile puan alınabilmektedir. 

Kanıt belge: ‘Yerleşme Kategorik  İnovasyon Raporu’ 

INO 01 K2 İyileştirme ve Katılım 

INO 01 K2 İyileştirme ve Katılım- Geliştirilecek  yenilikçi uygulamalar ile mahalle/kent 
kullanıcılarının ‘yaşam kalitesi’ni artırıcı iyileştirmeler  sağlanması ve sunulan 
çözümlerin paydaşlar tarafından kullanılabilir olması 

Mahalle/kent paydaşlarının yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen ‘çevresel, sağlık ve sosyal & 
psikolojik faktörler yönünden  avantajlar sağlayan’  uygulamalar  kredilendirilir. 
Ada/Mahalle/Kentte yaşam ve çalışma ortamını iyileştirmek üzere bilişim teknolojilerinden 
yararlanılması, bilişim teknolojilerinin yerel veya merkezi yönetim sistemlerine 
entegrasyonunun sağladığının kanıtlanması  ve söz konusu uygulamaların paydaşlar tarafından 
kullanılabilir olduğunun kanıtlanması beklemektedir. Kent kullanıcılarının yaşam kalitesini 
yükseltici uygulamalar için gereklilikler arasında; 
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 Mobilite Bilgisi; Ada/ mahalle/ kent  Trafik ve ulaşım etkinliğini ve ulaşım deneyiminin 
kalitesini arttırmak adına dinamik ve çok-modlu bilgi sistemleri kullanılarak seyahat 
öncesi ve daha önemlisi eş zamanlı olarak seyahat esnası bilgi sağlanması ve paydaşlar 
tarafından kullanılabilir olmasının  sağlanmış olması, 

 Akıllı Yönetim Hizmetleri:  Bina/site/mahalle temizlik, bakım, güvenlik gibi ana yönetim 
konularında ‘merkezi bilişim sistemleri’ sağlanıyor olması ve paydaşlarca kullanılabilir 
olması, 

 Aktif Kullanıcı Katılımı: Ada/ mahalle/ kent kullanıcısının  spor, kültür, sanat 
inisiyatiflerine katılabilmesini sağlayan uygulamaların geliştirilmiş olması, 

sayılabilir. Yukarıda verilen uygulama örneklerinden en az birinin gerçekleştiriyor olması puan 
alabilmek için yeterlidir. 

Kanıt belge: ‘Ada/Mahalle/Kent Yaşam Kalitesi Raporu’ 

INO 02 K1 İzleme ve Değerlendirme 

INO 02 K1 
İzleme ve Değerlendirme–Enerji ve Su tüketiminde bilgi teknolojilerine dayalı ‘izleme, 
ölçme ve değerlendirme’ çözümleri içeriyor olması ve sonuçların paydaşlar tarafından 
izleniyor olması 

Kamusal alanlarda, ulaşım sistemlerinde, enerji şebekelerinde ve her türlü tüketici cihazlarında 
bulunan çok sayıda sensörden veri elde etme kabiliyeti, ulaşım akışı, enerji akışı, kirlilik ve insan 
davranışları konusunda gerçek zamanlı görünüm elde edilmesinin  sağlanması yolu ile insan 
davranışlarında olumlu değişimlerin sağlanması ve ‘bilinçli tüketici profili’nin oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

Gerekli Kanıt Belge: ‘Sürekli İzleme ve Değerlendirme Sistem Raporu’ 
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BÖLÜM 4. YEŞİL SERTİFİKA YERLEŞME ANA MODÜLLERİ, KRİTER KANIT 
RAPORLARI, HAZIRLAYACAK OLAN ‘TEKNİK KİŞİ’, ‘YEŞİL SERTİFİKA 
UZMANI’ VE ‘YEŞİL SERTİFİKA DEĞERLENDİRME UZMANI’ İLGİLİ 
MESLEK VE YETKİNLİK TANIMLAMALARI 

4.1. Bölgesel ve Yakın Çevre Profili (BOL) 

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan ‘Yeşil Sertifika Uzmanı’ ve Bölgesel ve Yakın Çevre Profili 
modülünü değerlendirecek olan ‘Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı’nın meslek grupları 
aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir. 

 

Tablo 4.1: BOL  Başvuru Dosyasını Düzenleyecek YESUM ve Değerlendirecek Olan YESDUM 

MODÜL 
ANA 
TEMALARI 

KRİTERLER 
KANIT RAPORU/ 
BELGE 

BAŞVURU DOSYASINI 
HAZIRLAYAN YESUM 

RAPORU 
DEĞERLENDİREN 

YESDUM 

BOL 01 
Alansal, 
Bölgesel 
ve Yerel 
Veriler 

BOL 01 K1 
Proje Alanının Sınırlarının 
Belirlenmesi 

Proje Tanıtım Dosyası 

Şehir Plancısı, 

Peyzaj Mimarı, 

Çevre Mühendisi, 

Mimar, 

Sosyolog, 

Ekonomist,  

Biyolog 

 

 

Şehir Plancısı 
 

BOL 01 K2 
Proje Alanının Bölge ve 
Yakın Çevresi içinde 
Değerlendirilmesi 

Proje Alanı Yakın 
Çevre ve Bölgesi 
Değerlendirme 
Raporu 

BOL O1 K3 
Proje Alanının Planlama 
Kademelenmesi İçindeki 
Yerinin Değerlendirilmesi 

Proje Alanı Planlama 
Kademelenmesi 
Raporu 

BOL 02 
Proje 
Verileri 

BOL 02 K1 
Proje Sürdürülebilir 
Geliştirme Raporu 
 

 
Proje Sürdürülebilir 
Geliştirme Raporu 
 

BOL 02 K2 
Proje Katılım ve İletişim 
Planının Oluşturulması  

 Proje Katılım ve 
iletişim Planı 
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4.2. Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet Yönetimi (AKE) 

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan ‘Yeşil Sertifika Uzmanı’ ve Sürdürülebilir Arazi Kullanım, 
Ekoloji ve Afet Yönetimi kategorisini değerlendirecek olan ‘Yeşil Sertifika Değerlendirme 
Uzmanı’nın meslek grupları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir. 

Tablo 4.2: AKE Başvuru Dosyasını Düzenleyecek ve Değerlendirecek Olan YESUM ve YESDUM 
Tanımları 

MODÜL 
ANA 
TEMALARI 

KRİTERLER 
KANIT RAPORU/ 
BELGE 

BAŞVURU DOSYASINI 
HAZIRLAYAN YESUM 

RAPORU 
DEĞERLENDİREN 

YESDUM 

AKE 01 
Planlama 
Ve 
Ekolojik 
Değer 
Varlığı 

AKE 01 K1 

Projenin içinde yer 
aldığı  alana/bölgeye 
ait  ‘Üst Ölçekli Doğal, 
Tarihi ve Kültürel 
Çevre Koruma 
Kararları Raporu’nun 
hazırlanmış olması 

‘Proje alanının içinde 
bulunduğu alana ait  
üst ölçekli plan 
kararları ile (Nazım 
İmar Planı ve Çevre 
Düzeni Planı  

Kararları , Özel Çevre 
Koruma Bölgesi, v.b.) 
projeye ait fonksiyon, 
alan kullanımı, 
yoğunluk , ulaşım  
ilişkisinin kurulduğu  ve 
üst ölçekli ölçekli 
planlar ve hukuki 
statüden doğan doğal, 
kültürel, tarihsel 
koruma kararlarının  
uygulandığını 
kanıtlayan rapor’ 

Şehir Plancısı, 

Peyzaj Mimarı, 

Çevre Mühendisi, 

Mimar, 

Sosyolog, 

Ekonomist,  

Biyolog 

 

 

Şehir Plancısı, 

Peyzaj Mimarı, 

Çevre Mühendisi,  

Biyolog 

AKE 01 K2 
Proje Alanında  ‘Ekolojik 
Değer Varlığı Envanteri’ 
Raporunun hazırlanmış 
olması 

‘Ekolojik Değerler 

Strateji 

Raporu’ 

 

AKE 01 K3  

Proje Alanında 
‘Biyoçeşitliliği Koruma  ve 
Geliştirme Raporu’nun 
hazırlanmış olması 

‘Biyoçeşitliliği 

Koruma ve 

Geliştirme 

Raporui’ 

AKE 02 
Sürdürüle
bilir Yer 
Seçimi ve 
Enerji 
Etkin 
Planlama 

AKE 02 K1  

Proje alanına ait 
‘Yerleşime Uygunluk 
Etüdü ve Değerlendirme  
Raporu’nun hazırlanmış 
olması 

Yerleşime Uygunluk 
Etüdü ve 
Değerlendirme  
Raporu 

AKE 02 K2 

Proje alanına ait  
‘Sürdürülebilir Arazi  
Etüdü ve Değerlendirme  
Raporu’ nun hazırlanmış  
olması 

‘Proje Alanına ait 
Sürdürülebilir Arazi  
Etüdü ve 
Değerlendirme  
Raporu (Doğal Çevre 
Risk Haritası ve 
Değerlendirme 
Raporu) 
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AKE 02 K3 

 Planlama Alanında 
Yenilenebilir Enerji 
Kullanılması  

 

‘Proje  Alanı 
Yenilenebilir Enerji 
Raporu’ 

AKE 02 K4  

Güneşlenme ve Rüzgar 
Durumuna Göre 
Yerleşilebilir Alan Tercih 
Edilmesi  

‘Yönlenme ve Güneş 
Analizi Haritası ve 
Raporu’ 

 

AKE 03 
Sürdürüle-
bilir 
Kentsel 
Gelişme ve 
Arazi 
Kullanım 

AKE 03 K1 Proje alanı 
seçimi 

Bir önceki ve güncel 
Nazım İmar Planı, 
Uygulama İmar 
Planı, alana ait yasal 
statü kararları, 
bölgeye ait sosyal 
ekonomik 
raporlarından 
yararlanılarak 
hazırlanan’ proje 
öncesi ve sonrası 
arazi kullanım 
kararlarını’ 
değerlendiren rapor 

AKE 03 K2 Açık ve yeşil 
alan oranında artış 
sağlanması 

Arazi Kullanım 
Değerlerini 
Gösteren Yerleşim 
Karakter Tablosu 

AKE 04 
Afete 
Dayanıklı-
lık 

AKE 04 K1 Afet Risk 
Raporu ve Yerleşim Afet 
Yönetim Planı 
Oluşturulması 

Afet Risk ve Yönetim 
Planı 

AKE 04 K2 Proje Alanının 
Afet Yönetim Planı 
Kapsamında Afet Anında 
Toplanma Alanı ve 
Gerekli Donatılarının 
Belirlenmesi 

AKE 05 
Çevre 
Yönetimi 
ve Altyapı 
Planlama 

AKE 05 K1 Yağmur Suyu 
Toplama Sistemi 
Kullanılması 

Yağmur Suyu 
Toplama Projesi 

AKE 05 K2 Atık Su 
Yönetimi ve Arıtılmış Atık 
Suyun Yeniden Kullanımı 

Atık Su Yönetim 
Planı 

AKE 05 K3 Atık Toplama 
ve Değerlendirilme 
Yapılması 

Atık Değerlendirme 
Projesi 

 

 



 

Sayfa 85  
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4.3. UHA Ulaşım ve Hareketlilik (UHA) 

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan ‘Yeşil Sertifika Uzmanı’ ve UHA Ulaşım ve Hareketlilik 
modülünü değerlendirecek olan ‘Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı’nın meslek grupları 
aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir. 

Tablo 4.3: UHA  Başvuru Dosyasını Düzenleyecek ve Değerlendirecek  Olan YESUM ve YESDUM 
Tanımları 

MODÜL ANA 
TEMALARI 

KRİTERLER KANIT RAPORU/ BELGE 

BAŞVURU 
DOSYASINI 

HAZIRLAYAN 
YESUM 

RAPORU 
DEĞERLENDİREN 

YESDUM 

UHA 01 
Erişilebilirlik 
ve Fonksiyo-
nel Bağlantı 

UHA 01 K1 Mevcut ve 
öneri fonksiyonları ve 
erişim mesafelerini 
içeren raporun 
hazırlanmış olması 

UHA A Arazi Kullanımı ve 
Ulaşım Değerlendirme 
Raporu 

Şehir Plancısı, 

Peyzaj Mimarı, 

Çevre Mühendisi, 

Mimar, 

Sosyolog, 

Ekonomist,  

Biyolog 

 

Şehir Plancısı  

 

UHA 01 K2 Çevreye 
duyarlı farklı ulaşım 
sistemlerinin hizmet 
verdiği ve erişilebilirliği 
yüksek alanların tercih 
edilmesi 

UHA 01 K3 Arazi 
Dokusuna uygun 
önerilen ulaşım ağlarının 
geliştirilmesi 

UHA 01 K4 Toplu taşıma 
durakları ile 
fonksiyonlar arası erişim 
mesafelerinin 
uygunluğunun 
sağlanması ve Proje 
Alanının toplu taşıma 
sistemi ile ilişkisinin 
kurulmuş olması 

UHA B Ulaşım Ana Planı ve 
Raporu 

UHA 01 K5 Proje 
Alanının mevcut ulaşım 
koridorları ve ana 
ulaşım bağlantıları ile 
ilişkisinin kurulmuş 
olması 

UHA A Arazi Kullanımı ve 
Ulaşım Değerlendirme 
Raporu 

UHA 01 K6 Yeşil/Açık 
Alanlara Erişimin 
Sağlanması ve 
Arttırılması 

UHA C Ulaşım ve 
Hareketlilik Tasarım 
Rehberi 

UHA 01 K7 Proje alanın 
bütünleşik kullanımları 
içermesi - konut-işyeri 
bağlantısının kurulmuş 
olması ve evden çalışma 
imkanlarının 
desteklenmesi 

UHA A Arazi Kullanımı ve 
Ulaşım Değerlendirme 
Raporu 
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UHA 02 
Sürdürülebilir 
ve Alternatif 
Ulaşım 
Sistemleri 

UHA 02 K1 Kentsel 
altyapının toplu taşıma 
ile uygunluğunun 
sağlanması ve 
kolaylığının 
/verimliliğinin artırılması 
için stratejilerin 
geliştirilmesi 

UHA A Arazi Kullanımı ve 
Ulaşım Değerlendirme 
Raporu 

UHA 02 K2 Güvenli ve 
rahat ulaşım imkanları 
sağlayarak toplu taşıma 
kullanımının teşvik 
edilmesi 

UHA B Ulaşım Ana Planı ve 
Raporu 

UHA 02 K3 Bisiklet 
kullanımının teşvik 
edilmesi/desteklenmesi 

UHA C Ulaşım ve 
Hareketlilik Tasarım 
Rehberi 

UHA 02 K4 Otomobil 
bağımlılığını azaltarak 
günlük aktivitelerin 
teşvik edilmesi ve 
yürüyerek erişimin 
kuvvetlendirilmiş olması 

UHA 03 
Ulaşım 
Kalitesi 

UHA 03 K1 
Ulaşım/Seyahat 
mesafelerinin ve 
seyahat sürelerinin 
azaltılmasına ilişkin 
ulaşım kalitesi 
raporunun hazırlanması 

UHA B Ulaşım Ana Planı ve 
Raporu 

UHA 03 K2 Güvenli, 
Çekici, Konforlu ve 
Yürünebilir Sokaklar 
Tasarlanması ve Toplu 
taşıma sistemleri ve 
bağlantılarında, bisiklet 
ve yaya yollarının 
tasarımında engelsiz 
tasarım ilkelerinin 
kullanılması 

UHA C Ulaşım ve 
Hareketlilik Tasarım 
Rehberi 

UHA 03 K3 Güvenli, 
erişilebilir ve yeterli 
kapasitede bisiklet park 
alanlarının olması ve 
Bisiklet Ağları için Ek 
hizmet imkanlarının 
olması  

UHA 03 K4 Bisiklet 
kullanımı için gereken 
sinyalizasyonun kaliteli, 
güvenli ve anlaşılabilir 
tasarlanması  

UHA 04 
İklim 
Değişikliğine 
Adaptasyon 
Süreci 

UHA 04 K1 Çevreye 
duyarlı yüksek kaliteli 
ulaşım modülleri ve 
güzergahlarının 
geliştirilmesi 

UHA B Ulaşım Ana Planı ve 
Raporu 

UHA 04 K2 İklim 
Değişikliğine Uyum 
Sağlayan Tasarımların 
Yapılması 
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UHA 04 K3 Karbon 
salımının (minimum 
yüzde 20) azaltılmasına 
yönelik alternatiflerinin 
geliştirilmesi 

 

UHA C Ulaşım ve 
Hareketlilik Tasarım 
Rehberi 

UHA 04 K4 Yağmur suyu 
toplama sistemlerinin 
oluşturulması 

UHA 04 K5 Motorsuz 
ve/veya elektirikli araç 
kullanımı olanaklarının 
geliştirilmiş olması 

UHA 04 K6 Otopark 
alanlarının kontrol ve 
ücretlendirilmesi 
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4.4. Kentsel Tasarım (KET) 

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan ‘Yeşil Sertifika Uzmanı’ ve KET Kentsel Tasarım modülünü 
değerlendirecek olan ‘Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı’nın meslek grupları aşağıdaki 
tabloda belirtilmektedir. 

Tablo 4.4: KET  Başvuru Dosyasını Düzenleyecek ve Değerlendirecek Olan YESUM ve YESDUM 
Tanımları 

MODÜL 
ANA 
TEMALARI 

KRİTERLER KANIT RAPORU/ BELGE 
BAŞVURU DOSYASINI 
HAZIRLAYAN YESUM 

RAPORU 
DEĞERLENDİREN 

YESDUM 

KET 01 
Süreç ve 
Proje 
Tasarımı 

KET 01 K1 Proje 
hazırlık, tasarım ve 
uygulama sürecinde 
aktif katılımın 
sağlanmış ve tasarım 
kritiğinin yapılmış 
olması 

Proje Katılım Planı 
Tasarım kritiği paneli 
yapıldığına dair belge 

Şehir Plancısı, 

Peyzaj Mimarı, 

Çevre Mühendisi, 

Mimar, 

Sosyolog, 

Ekonomist, 

Biyolog 

 

Mimar, 

Şehir Plancısı  

Peyzaj mimarı,  

Çevre Mühendisi 

 

 

KET 01 K2 Projenin 
yerel kimlikle uyumlu 
ve kendi dilini 
oluşturmuş olması 

Yerel Karakter 
Değerlendirmesi Raporu 
Kentsel Tasarım Rehberi 
Kentsel Tasarım Rehberine 
olmaması durumunda 
yönetmeliklere uyulduğuna 
dair rapor 

KET 01 K3 Tasarımın 
tarihi miras ve kültürü 
dikkate almış ve 
içermiş olması 

Eğer herhangi bir tescilli yapı 
veya kültürel peyzaj alanında 
yıkım ve yenileme yapılıyorsa 
gerekli olan izinlerin alınması 
ve belgelenmesi 
Restorasyona tabi olacak 
tarihi binanın proje alanı 
içindeki yerinin ve nasıl bir 
restorasyona tabi 
tutulacağının raporlanması 
Eğer yıkım veya değişiklik 
olacaksa bununla ilgili Resmi 
Kurul Kararı 

KET 02 
Dolaşım 
Sistemi 

KET 02 K1 Güvenli, 

çekici, konforlu, 
engelsiz ve 
yürünebilir sokak 
tasarımlarına yer 
vermiş olması 

Kentsel Tasarım Kılavuzu 
Kentsel Tasarım Projesi 

KET 02 K2 Kompakt 
gelişmenin 
desteklenmiş olması 

Yapılaşmış alanın ve ilk 
inşaattan 5 yıl sonraki alanın 
yoğunluk hesaplarını içeren 
rapor 
Arazi kullanım Haritası 
(mevcut ve 5 yıl sonraki) 

KET 02 K3 Toplu 
taşıma ve bisiklet 
kullanımının 
desteklenmiş olması 

Toplu Taşıma Hattı Planları (2 
sene sonrası da gösterilecek) 
Farklı Ulaşım Modlarını İçeren 
Ulaşım Şeması 

KET 03 
Kamusal 
ve Açık 
Alanlar 

KET 03 K1 
Konforlu, yaşayan ve 
erişilebilir kamusal 
alanların sağlanmış 
olması 

Kentsel Tasarım Projesi 
Kamusal açık alanlardan bina 
girişlerine yürüme rotalarını 
gösteren harita  
Suç Riski Değerlendirmesi 
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KET 03 K2 
Yüksek kaliteye sahip, 
erişilebilir yeşil alanlar 
sağlanmış olması 

Kentsel Tasarım Projesi 
Kamusal rekreasyon 
alanlarından bina girişlerine 
yürüme rotalarını gösteren 
harita  

KET 03 K3 
Toplum bahçeleri ile 
kent tarımının 
desteklenmiş olması 

Mevcut ve planlı toplum 
bahçelerinin ve pazar 
alanlarının konumunu ve 
büyüklüklerini gösteren 
harita ve Rapor 

KET 04 
Hizmetler 
ve 
Donatılar 

KET 04 K1 
Karma kullanımlı 
mahalleler 
tasarlanmış olması 

Mevcut ve öneri çalışma 
imkânlarını içeren Arazi 
kullanım Haritası (en az 5 
yıllık projeksiyon 
yapılmalıdır), 

Yapılaşmış alanın ilk ve 
inşaattan 5 yıl sonraki 
yoğunluk hesaplarını içeren 
rapor ve harita. 

KET 04 K2 
Erişilebilirliği yüksek 
servis ve imkanların 
sunulmuş olması 

Stratejik Plan Raporu (SES A) 
içinde yer alan Demografik 
Gereksinim ve Öncelikler 
bölümü 

Mevcut ve Planlanan Arazi 
Kullanım Haritası 

KET 05 
Yapılar 

KET 05 K1 
Mevcut bina ve 
altyapının kullanılmış 
olması 

Herhangi bir tescilli yapı veya 
kültürel peyzaj alanında yıkım 
ve yenileme yapılıyorsa 
gerekli olan izinlerin alınması 
ve belgelenmesi 
Kapsamlı onarıma tabi olacak 
binanın proje alanı içindeki 
yerinin ve nasıl bir 
restorasyona tabi 
tutulacağının raporlanması 

KET 05 K2 
Alandaki yapıların 
yeşil bina sertifikası 
almış olması 

Sertifika almış binaların listesi 
ve sertifikaları 

KET 05 K3 
Belirlenen çeşitlilik 
endeksine göre konut 
tiplerinde çeşitlilik 
sağlanmış olması 

Saha içinde konut birimlerinin 
yerlerini gösteren harita veya 
plan 
Konut Tipleri Tablosu 

KET 06 
Çevre 

KET 06 K1 
Mikroklimayı göz 
önüne alan 
tasarımlara yer 
verilmiş olması 

Alana dair Mikroklima 
çalışması ve raporu 

KET 06 K2 
İklim değişikliğine 
uyum sağlayan 
tasarımların yapılması 

Proje için hazırlanmış BAK 
hesap tabloları 

KET 06 K3 
Isı adası etkisinin 
azaltılmış olması 

Bir Vaziyet Planı üzerinde ısı 
adası etkisi azaltılması ile ilgili 
çatı harici yüzeylerde alınan 
önlemlerin ve kullanılan 
malzemelerin gösterilmesi ve 
raporu 
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KET 06 K4 
Gürültü kirliliğinin 
azaltılmış olması 

Yeni yerleşmeler için teslim 
edilmesi gereken belgeler: 
1) Stratejik gürültü haritaları 
ve akustik rapor  
Mevcut yerleşmeler için 
teslim edilmesi gereken 
belgeler: 
1) Stratejik gürültü haritaları 
ve akustik rapor  
2) Gürültü eylem planı   

KET 06 K5 
Işık kirliliğini azaltacak 
aydınlatmaların 
yapılmış olması 

Ts En 12464-2 Standardına 
uygun Değerlendirme Raporu 

KET 06 K6 
Kamusal alanda 
çevreyi en az kirleten 
malzemelerin seçilmiş 
olması 

Yaşam Döngüsü 
Değerlendirme Raporu 

 

4.5. SES Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik (SES) 

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan ‘Yeşil Sertifika Uzmanı’ ve SES Sosyal ve Ekonomik 
Sürdürülebilirlik modülünü değerlendirecek olan ‘Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı’nın 
meslek grupları aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir. 

Tablo 4.5: SES  Başvuru Dosyasını Düzenleyecek ve Değerlendirecek Olan YESUM ve YESDUM 
Tanımları 

MODÜL 
ANA 
TEMALARI 

KRİTERLER KANIT RAPORU/ BELGE 
BAŞVURU DOSYASINI 
HAZIRLAYAN YESUM 

RAPORU 
DEĞERLENDİREN 

YESDUM 

SES 01 
Sosyal ve 
Ekonomik 
Gelişme 

SES 01 K1 
Demografik 
İhtiyaçlar ve 
Önceliklere 
Uyulması 

SES A Stratejik plan raporu 

Şehir Plancısı, 

Peyzaj Mimarı, 

Çevre Mühendisi, 

Mimar, 

Sosyolog, 

Ekonomist,  

Biyolog 

 

Sosyolog, 

Ekonomist,  

Şehir Plancısı 

 

SES 01 K2 Kamu 
Hizmetlerinin 
Erişilebilir Olması 

SES  01 K3 
Mesleki Eğitim ve 
Becerilerde Artış 
Sağlanması 

SES 01 K4 
Toplumsal 
Kalkınmaya Katkı 
Sağlanması 

SES A Stratejik plan raporu, SES B 
Kalkınma programı raporu 

SES 01 K5 
İstihdam 
Olanaklarının 
Arttırılması 

SES A Stratejik plan raporu, SES B 
Kalkınma programı raporu 

SES 01 K6 Yatırım 
Karlılığının 
Yükseltilmesi 

SES B Kalkınma programı raporu 



 

Sayfa 92  

SES 01 K7 Arazi 
Değerlerindeki 
Artış 

SES C Gayrimenkul piyasa raporu 

SES 01 K8 Teşvik 
Programlarının 
Kullanılması 

Teşvik programına başvuru 
ve/veya kabul tutatnağı 

SES 02 
Sosyo-
Kültürel 
Kalite 

SES 02 K1 
Yerel 
Hareketliliğin 
Sağlanması / 
Artması 

Kredilendirmeye Esas Usüller’in   
Proje üzerinde gösterilip 
Raporlanması 

SES 02 K2 
Sağlıklı ve aktif 
yaşamın teşvik 
edilmesi 

SES 02 K3 
Yerel üretimin 
desteklenmesi ve 
yerel ürün 
kullanımının 
teşviki 
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4.6. INO_YERLEŞME (INO) 

Başvuru dosyasını düzenleyecek olan ‘Yeşil Sertifika Uzmanı’ ve INO_YERLEŞME modülünü 
değerlendirecek olan ‘Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı’nın meslek grupları aşağıdaki 
tablolarda belirtilmektedir. 

Tablo 4.6: INO_YERLEŞME  Başvuru Dosyasını Düzenleyecek ve Değerlendirecek  Olan YESUM 
ve YESDUM Tanımları 

MODÜL 
ANA 
TEMALARI 

KRİTERLER 
KANIT 
RAPORU/ 
BELGE 

BAŞVURU 
DOSYASINI 

HAZIRLAYAN 
YESUM 

RAPORU 
DEĞERLENDİREN 

YESDUM 

INO 01 
Yaşam 
Kalitesini 
Yükselten 
Mühendislik 
ve Tasarım 
Çözümleri 

INO 01 K1 
İnovasyon: Mevcut Sertifika gereklilikleri içinde 
bulunmayan ancak yeşil bina 
belgelendirmesinde ‘inovatif değeri’ olan 
uygulamaların sağlanmış olması 

 Yerleşme 
Kategorik  
İnovasyon 
Raporu’ 

Şehir Plancısı, 

Peyzaj 
Mimarı, 

Çevre 
Mühendisi, 

Mimar, 

Sosyolog, 

Ekonomist, 
Biyolog 

 

Şehir Plancısı, 

Peyzaj Mimarı, 

Çevre Mühendisi, 

Mimar, 

Sosyolog, 

Ekonomist, Biyolog 

 

INO 01 K2 
İyileştirme ve Katılım: Geliştirilecek yenilikçi 
uygulamalar ile bina kullanıcılarının ‘yaşam 
kalitesi’ni yükseltici iyileştirmeler  sağlanması, 

‘Ada/Maha
lle/Kent 
Yaşam 
Kalitesi 
Raporu’ 

INO 02 
İzleme & 
Değerlendir
me 
Sisteminin 
Geliştirilmiş 
olması 

INO 02 K1 

İzleme ve Değerlendirme–Enerji ve Su 
tüketiminde bilgi teknolojilerine dayalı 
‘izleme, ölçme ve değerlendirme’ 
çözümleri içeriyor olması ve sonuçların 
paydaşlar tarafından izleniyor olması 

 Sürekli 
İzleme ve 
Değerlendi
rme Sistem 
Raporu’ 

 

* Temel Değerlendirme Kılavuzunda bulunan modüller en az üç farklı branştan (ilgili 
meslekten) Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı tarafından değerlendirilecektir. 

* Her bir branştan (ilgili meslek) Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı en fazla iki modülü (İNO 
modülü hariç) değerlendirebilecektir.  
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BÖLÜM 5. YEŞİL SERTİFİKA YERLEŞME DERECELENDİRME SİSTEMİ 

Projelerin ‘planlama/tasarım’, ‘İnşaat ve proje geliştirme süreci’ ve ‘uygulama sonrası’ yeşil 
belgelendirilmesine olanak tanıyan “Yeşil Sertifika Yerleşme”  kredilendirme, derecelendirme 
sistemi aşağıdaki gibidir.  

Yeşil Yerleşme sertifika sisteminin Sürdürülebilrilik temalarını karşılama aşamaları ve sertifika 
kredilendirme ilişkisi Tablo 5.1 ve Tablo 5.2’ de verilmektedir. Söz konusu sisteme göre yeşil 
yerleşme sertifika başvuruları sürdürülebilirlik temalarını yerine getirme koşulları ile 
kredilendirilmektedir. Bu sisteme göre; Aşama 1 (Başvuru ve Yakın Çevre Değerlendirme) ve 
Aşama 2 (Sürdürülebilir Yer Seçimi ve Bağlantılar Teması) tamamlandığında ‘GEÇER’ derece ile, 
Aşama 3 (Sürdürülebilir Topluluk ve Yerleşme Tasarımı Teması) tamamlandığında ‘İYİ’ derece 
ile, Aşama 4 (Sürdürülebilir Altyapı ve Binalar Teması) tamamlandığında ‘ÇOK İYİ’ derece ile, 
Aşama 5 (Sürdürülebilir Gelecek Teması) tamamlandığında ‘ULUSAL ÜSTÜNLÜK’ derecesi ile 
belgelendirilmektedir. 

Derecelendirme koşullarını açıklamak gerekirse; 

‘Geçer’ Belgelendirme; Bu aşamanın ilk adımı olarak; BOL modülü ile 8 kredi sağlanarak; 
başvurunun bölge ve yakın çevre profili ile proje bilgilerinin sürdürülebilirlik hedeflerinin beyanı 
beklenir. 8 kredi sağlandıktan sonra, Başvuru belgesi alınabilir. Yeşil sertifika  başvurusunun 
‘geçer’ belgelendirilebilmesi için ‘Sürdürülebilir Yer Seçimi ve Bağlantılar’ temasının 
gerekliliklerinin yerine getirilmiş olması beklemektedir. Ana modüllerden zorunlu kriterler ile 
birlikte SÜRDÜRÜLEBİLİR YERSEÇİMİ ve BAĞLANTILAR temasının koşulları için (BOL, SES, UHA, AKE)  
ana modüllerden toplamda en az 25 kredi sağlanması gerekmektedir. Zorunlu kriterler 
sağlanmadan kriter adımları ilerlememektedir. 

‘İyi’ Belgelendirme; Bu aşamada modül seçimleri zorunlu kriterler ile ilgili gereklilikler yerine 
getirilmeden kredilendirmeye izin vermemektedir. Sürdürülebilir Topluluk ve Yerleşme Tasarımı 
temasının koşulları için  (BOL, KET, SES, UHA, AKE) ana modüllerden zorunlu krediler ile birlikte 
toplamda en az 40 Kredi ile ‘İYİ SERTİFİKA’ ya sahip olunur. 

‘Çok İyi’ Belgelendirme; Sürdürülebilir Altyapı ve Binalar teması ile (BOL,AHE, UHA, KET ve SES) 
konusunda zorunlu krediler ile birlikte en az 70 kredi  almak koşulu ile toplamda en az 70 Kredi  
ile ‘ÇOK İYİ SERTİFİKASYON’a sahip olurlar. 

‘Ulusal Üstünlük’ Belgelendirme; Sürdürülebilir Gelecek kategorisinden (BOL, AKE, UHA, KET ve 
SES) konusunda zorunlu krediler ile birlikte 85 ve üzeri kredi almak koşulu ile projeler ‘ULUSAL 
ÜSTÜNLÜK SERTİFİKASYON’a sahip olurlar. 
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Tablo 5.1: Yeşil Sertifika Yerleşme Derecelendirme 

DERECELENDİRME KREDİ 
ELDE EDİLMESİ BEKLENEN 
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMASI”  

ANA KATEGORİ SEÇİMİ 

BAŞVURU 

ZORUNLU 
KRİTERLER 

ve 
min. 4 
ağırlıklı 
kredi 

BÖLGE ve 
YAKIN ÇEVRE PROFİLİ 

BOL, AKE 

 

GEÇER 

ZORUNLU 
KRİTERLER 
ve 

min. 25 
maks. 39 
ağırlıklı 
kredi 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YERSEÇİMİ ve 
BAĞLANTILAR 

BOL, AKE, UHA, SES 

İYİ 

ZORUNLU 
KRİTERLER 

ve 
min. 40 
maks. 69 
ağırlıklı 
kredi 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLULUK ve 
YERLEŞME TASARIM 

BOL, AKE, UHA, KET, SES 

ÇOK İYİ 

ZORUNLU 
KRİTERLER 
ve 
min.70 
maks. 84 
ağırlıklı 
kredi 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI ve 

BİNALAR 
BOL, AKE, UHA, KET, SES 

ULUSAL ÜSTÜNLÜK 

ZORUNLU 
KRİTERLER 

ve 85  
 Kredi üzeri 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK BOL, AKE, UHA, KET, SES 

Sertifikasyon aşamaları, uygun proje türleri ve sertifikasyon süreci hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı web sitesindeki (www.csb.gov.tr) web sitesinde yer alan tanıtım materyaline bakınız.  
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Tablo 5.2: Yeşil Sertifika Yerleşme Derecelendirme ve Sürdürülebilirlik Teması Aşamaları 

BAŞVURU  GEÇER İYİ ÇOK İYİ ULUSAL 
ÜSTÜNLÜK 

Aşama 1   

Bölge ve Yakın Çevre 
Profili  

Aşama 2 
Sürdürülebilir Yer 
Seçimi ve Bağlantılar  

Aşama 3 
Sürdürülebilir 
Topluluk ve 
Yerleşme Tasarımı 

Aşama 4 
Sürdürülebilir 
Altyapı ve Binalar 

Aşama 5 
Sürdürülebilir 
Gelecek 

BOL (Bölgesel ve Yakın Çevre Profili)  

BOL 01 

BOL 02 

BOL 01 

BOL 02 

BOL 01 

BOL 02 

BOL 01 

BOL 02 

BOL 01 

BOL 02 

 SES (Sosyal ve Ekonomik  Sürdürülebilirlik) 

 SES 01 SES 01 SES 01 SES 01 

SES 02 

AKE (Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet Yönetimi) 

AKE 01 

AKE 02 

AKE 01 

AKE 02 

AKE 01 

AKE 02 

AKE 03 

AKE 01 

AKE 02 

AKE 03 

AKE 04 

AKE 01 

AKE 02 

AKE 03 

AKE 04 

AKE 05 

UHA (Ulaşım ve Hareketlilik) 

UHA 01 UHA 01 

UHA 02 

UHA 01 

UHA 02 

UHA 03 

UHA 01 

UHA 02 

UHA 03 

UHA 04 

 KET (Kentsel Tasarım) 

KET 01 

KET 02 

KET 03 

KET 04 

KET 01 

KET 02 

KET 03 

KET 04 

KET 05 

KET 01 

KET 02 

KET 03 

KET 04 

KET 05 

KET 06 


