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ÖZET: 
 
Dünya’da yapılan tüketimlerin en önemlisi, doğal enerji kaynaklarımızın tüketimidir. Bu tüketimi azaltabilmek yolunda, doğal 
kaynakları verimli şekilde kullanabilecek şekilde tasarlanan, inşa edilen, yenilenen “yeşil bina” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmada Leed sertifikasyon sistemi ve ülkemiz koşulları değerlendirilerek İstanbul’da Yeşil Bina olarak inşa edilebilecek alanların, 
bölgesel ölçekte ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi (ÇÖKA) yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 
CBS ortamında geliştirilen yazılımlarla veriler düzenlenerek raster analiz teknikleri ile işlenmiş, tasarlanan puanlar ile çarpılmış ve 
sonuçta yeşil bina potansiyel alanları verisi oluşturulmuştur. Sonuç veride yüksek puan alan yerler, mevcut sertifika almış binaların 
yerleri ile karşılaştırılmış ve örtüştüğü görülmüştür.  
 
Anahtar Sözcükler: Çok Ölçütlü Karar Verme, Çevre Yönetimi, Enerji, CBS ile Analiz, Doğal Hayatı Koruma 
 
ABSTRACT 
 
INVESTIGATION ABOUT GREEN BUILDINGS LOCATION WITH GIS ANALYSIS: ISTANBUL 
 
Consumption of natural resources is the most significant one in the world. The concept of green building which means that designed 
to be used natural resources efficiently  were occurred in order to reduce natural consumption. The purpose of this study is to 
identify the regions for green buildings in Istanbul with evaluating Leed certification system and conditions of our country, by using  
GIS and multi-criteria decision analysis methods.  By using developed software interface, data processed with the techniques of 
raster analysis and multiplied with determined scores, consequently data of potential regions of green buildings had been generated. 
At the result of the study, it was seen that highly rated areas corresponded certificate d buildings. 
 
1. GİRİŞ 
Küresel ısınma ve çevre kirliliği artıkça, doğa ürünü kaynaklarda hızla azalarak canlıların sıkıntı yaşamasına neden 
olmaktadır (URL 1).  21. yüzyıl başında Dünya’nın içinde bulunduğu ve giderek ciddileşen küresel ısınma, orman 
yangınları, göllerin küçülmesi, ırmakların kuruması, kıyı şeritlerinin erozyona uğraması, buzulların erimesi ile deniz 
seviyesinin yükselmesi ve iklim kayması gibi daha nice ekolojik ve iklimsel olumsuzluklar, insanlara her alanda olduğu 
gibi yapı sektöründe de yeşil olma bilinci, sorumluluğu yüklemiştir (Moltay, 2012). Bunun neticesinde kaynakların 
doğru kullanılması amacıyla çevre dostu binalar diyebileceğimiz yeşil binaların yapılması fikri ortaya atılmıştır. Yeşil 
bina, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanabilecek şekilde tasarlanan, inşa edilen, yenilenen ve işletilen binalara 
verilen isimdir (Kıncay, 2012).  

Yapılan araştırmalarda, elektriğin yaklaşık yüzde %60’ı, kullanılan içme suyunun yaklaşık %15’i binalarda 
tüketilmekte, olup binalardan kaynaklı sera gazı üretimi ise yaklaşık yüzde 30 oranında oluşmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında binaların tüketim miktarları önemli rakamlara ulaşmaktadır. Bu gözle bakan yatırımcı veya daha doğal 
ortamda yaşamını sürdürmek isteyen çevreci bireyler %30-35 oranında daha az enerji, daha az doğal gaz ve daha az su 
tüketen atık maliyetlerini % 50-90 oranında azaltan çevreci binaların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır (URL1). 

Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeşil binalar veya çevreci binalar yapı sektöründe daha değerli, 
doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya 
çıkarmıştır. Bu tür yapılara "yeşil bina", “çevreci bina” unvanını veya özelliğini; yer seçimi, tasarım, inovasyon, binada 
kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım aşamasında dikkat edilen çevresel etkinlikler, yapım tekniği, atık 
malzemelerin yeniden kullanımı konularındaki seçici yaklaşımlar vermektedir.  (URL 1). 

Bu çalışmada İstanbul’da Yeşil Bina olarak inşa edilebilecek alanların, bölgesel ölçekte ve CBS tabanlı ÇÖKA yöntemi 
ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bölgesel olarak belirlenen potansiyel alanlar mevcut sertifika almış binaların yeri ile 
karşılaştırılmıştır. YTÜ’de bitirme çalışması olarak hazırlanan bu çalışmada, esas olarak Leed sertifikasyon sistemi ele 
alınmış, bu sisteme CBS ve ülkemiz açısından bazı veriler daha eklenmiştir (Oğuz vd., 2013). Arazi kullanımı verileri 
Corine 2006 yılı veri tabanından; rüzgar ve güneş enerjisi verileri rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli atlas ve 
verilerinden; toplu ulaşım, kültürel ve sosyal faaliyetler için kullanılan yerler noktasal verilerden; afet açısından riskli 
bölgeler deprem kuşakları haritasından, eğim verileri Aster GDEM yükseklik verilerinden temin edilmiştir. İstanbul’da 
26 bina yeşil bina sertifikası almıştır. Bu verilere Google Maps ortamından erişilmiştir. CBS ortamında geliştirilen 
yazılımlarla veriler düzenlenmiş, raster analiz teknikleri ile işlenmiş, tasarlanan puanlar ile çarpılmış ve sonuçta yeşil 
bina potansiyel alanları verisi oluşturulmuştur.  
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2. UYGULAMA 
 
CBS verilerinden faydalanılarak, İstanbul genelinde yapılması istenen Yeşil Binalar için yer seçiminde,  ÇÖKA 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yeşil bina uygulamasının; toplu ulaşıma yakınlığı, sürekli şehir yapısına uygunluğu, 
güneş ve rüzgar enerjilerinden yararlanılması, jeolojik risk taşımayan alanlarda kurulması ve ana fikir olarak çevreyi 
minimum olarak etkilemesi öngörülmüştür.  
 
ÇÖKV uygulaması gerçekleştirmek, verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi için ArcGIS (10.1) yazılımı kullanılmıştır. 
Veriler literatürden yararlanılarak belirlenen kriterlere göre puanlandırılmış, bu puanlar 0 ile 1 arasında bir değere 
dönüştürüldükten sonra, vektör formatında olan veriler raster formatına dönüştürülürken 30 m’lik piksel büyüklüğünde 
olmasına dikkat edilmiştir. Gerekli dönüşüm işlemleri ArcGIS yazılımının “Model Builder” ve “Arc Toolbox” 
araçlarından faydalanılarak gerçekleştirilmiştir.  
 
Arazi Kullanımı verisi olarak, Corine 2006 yılı veri tabanı verileri kullanılmıştır. Corine vektör verilerinden; Yerleşim 
Alanları, Yapay Bölgeler, Endüstriyel, Ticari ve Ulaşım Birimleri, Denize Yakın Islak Alanlar ve Su Alanları sınıfları 
seçilerek sisteme aktarılmıştır. Yenilenebilir Enerji kriterinde uygulamasında kullanılmak üzere Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Genel Müdürlüğü’nden (YEGM) alınan REPA ve GEPA verileri kullanılmıştır. Toplu Ulaşım, Kültürel ve 
Sosyal faaliyetler için kullanılan yerler, daha önceki çalışmalarda toplanmış nokta verilerinden seçilmiştir. Deprem 
riskinin analiz edilmesi için, Deprem Kuşakları verisi kullanılmıştır. Yükseklik verileri de  Aster GDEM web sayfası 
aracılığıyla elde edilmiştir. LEED Sertifikası almış binalar verisi, Green Building Information Gateway (GBIG) 
tarafından yayınlanan Coğrafi Koordinatlar şeklindeki verilerden dönüştürülmüştür.  

2.1. Ölçütlerin Belirlenmesi 

Ölçütlerin belirlenmesinde LEED Sertifikasyon sistemi kullanılmıştır. Sertifikasyon sisteminin maddeleri 
incelendiğinde, bazı maddelerin CBS ile uyumlu olmadıkları tespit edilmiş ve projede kullanılmak üzere Sürdürülebilir 
Alanlar ve Enerji Verimliliği maddeleri üzerinden ölçütler belirlenmiştir.  LEED’de Sürdürülebilir Alanlar 26 puan 
üzerinden değerlendirilmektedir. Bu maddede belirlenen ölçütlerin puanları toplam olarak 14 puan etmektedir. Bunlar; 

• Yer Seçimi – 1 puan 
• Gelişme Yoğunluğu ve Toplumla Bağlantısı – 5 puan 
• Kirli ve Hasarlı Bölgelerin Rehabilite Edilmesi -  1 puan 
• Alternatif  Ulaşım – Toplu Ulaşıma Erişim – 6 puan 
• Arazi Kullanımı ve Doğal Hayatın Korunması – 1 puan 

 

Enerji Verimliliği ölçütü ise toplam 35 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu maddede belirlenen ölçütlerin 
puanları toplam 9 puan etmektedir. Bunlar; 

• Yerinde Yenilenebilir Enerji – 7 puan 
• Yeşil Güç – 2 puan 

LEED maddelerinden Sürdürülebilir Alanlarda ve Enerji Verimliliğinde kullanılan verilerin listesi aşağıdadır.  

Sürdürülebilir Alanlar 
• Gelişme Yoğunluğu 
• Endüstriyel ve Ticari Alanlar 
• Islak Alanlar 
• Toplu Ulaşım 
• Eğim 
• Deprem Kuşağı 

 
Enerji Verimliliği  

• GEPA 
• REPA 

 
 
 
 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gbig.org%2F&ei=Y_dHUoHOC4WJtAaR8ICABQ&usg=AFQjCNFaiT78gzKZjInbuUgdGOhSQzHejw&sig2=DjCvWSTe8x5T2onSMw6GlQ&bvm=bv.53217764,d.Yms
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2.2.  Verilerin Hazırlanması ve Uygulama 

Çalışmada tüm verilerin raster analizde  30 m piksel büyüklüğü ve Avrupa Datumu 1950, 35K dilim orta meridyenli 
UTM projeksiyon koordinat sistemi kullanılmıştır. Verilerin hazırlanması ve uygulama aşamasında çalışmada 
geliştirilen "Model Builder" arayüzlerinden yararlanılmıştır.  

Yerleşim alanları verisi için Corine verisinden; Sürdürülebilir Alanlar ölçütünde kullanılan “Sürekli Şehir Yapısı” verisi 
seçilmiş 1 puan verilmiştir. Veri vektör formatından,  30 metre piksel boyutlu raster formatına çevrilmiştir. Benzer 
şekilde “Endüstriyel ve Ticaret Alanları” verisine de  0.5 puan verilmiştir. 

Gelişme Yoğunluğunu belirlemek için; “Alışveriş” , “Eğlence Yerleri” , “Finansal Kurumlar” , “Kültürel Tesisler” , 
“Sosyal Amaçlı Kurumlar”,  “Spor Tesisleri”,  “Ticaret Alanları” ve “Yeme-İçme Yerleri” özelliği taşıyan noktalar yine 
Sürdürülebilirlik Alanlar ölçütünde kullanılmıştır. Gelişme yoğunluğu verisine, LEED sertifikasyon sisteminde 
belirtildiği üzere, 800 m’lik erişilebilirlik bölgelemesi uygulanmış ve bölge içinde kalan alanlara 1 puan verilmiştir.   
Corine verisinden, Denize Yakın Islak Alanlar ve Su Alanları seçilmiş, bu verilerin bulunduğu alanlar sertifikasyon 
sisteminde de olduğu gibi herhangi bir bina yapımına uygun olmadığı için, Denize Yakın Islak Alanlardan 50 metre, Su 
Alanlarından 15 metrelik bölgeleme yapılmıştır. Bölgeler içinde kalan alana 0 puan verilmiştir.  

Nokta verilerinden, “Otobüs, gar ve iskele (şehir içi hatları)”  verileri le seçilerek, ayrı bir veri haline getirilmiş ve 
sertifikasyon sisteminin “Toplu Ulaşıma Yakınlık” maddesinde belirtildiği üzere bu noktalardan 300 m’lik bölgeleme 
yapılmıştır. Bölge içinde kalanlara 1 puan, dışında kalan alanlara ise 0 puan verilmiştir. 

AsterGDEM yükseklik verisi İstanbul İl Sınırlarına göre kesilmiş ve 0’dan küçük değerler çıkartılmıştır. Veriden eğim 
ve görselleştirme amaçlı gölgeli rölyef oluşturulmuştur.  

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdürlüğü’nden elde edilen KWh/m2-gün birimindeki veriler, sırasıyla önce 
aylık, daha sonra yıllık veri haline dönüştürülmüştür. İlçelere göre yıllık elde edilen verilerden en büyüğü 1377.67 
KWh/m2-yıl, en küçüğü 1299.57 KWh/m2-yıl şeklindedir. Bu veriler 0.5 ile 1 arasında puanlandırılmıştır. Buna göre 
GEP verisi oluşturulmuştur.  

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdürlüğü’nden elde edilen REPA görüntüsü, koordinatlandırma  işlemi 
yapıldıktan sonra sayısallaştırılarak CBS ortamına aktarılmıştır. 50 m’lik yükseklikte bulunan rüzgar hızı verileri 6, 6.5 
ve 7 m/s arasında değişmektedir. 6 m/s’lik bölgelere; 0.6 puan, 6.5 m/s’lik bölgelere 0.8 puan ve 7 m/s’lik bölgelere 1 
puan verilmiştir.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan elde edilen Deprem Kuşakları verisi, 1’den 
4’e kadar risk durumlarına göre sınıflandırılmıştır. Puanlama yapılırken, her bir kuşağa ait veriler 4’ e bölünerek, 
puanlama 0 ile 1 arasında olmak üzere standartlaştırılmıştır. 

GBIG tarafından hazırlanan LEED Sertifikası almış binaların coğrafi koordinatları, Google Maps ortamından alınmış ve 
veriler düzenlenerek ArcGIS ortamında kullanılabilir hale getirilmiştir.  

Veri işleme süreci tamamlandıktan sonra "Yer Seçimi" için; sürekli şehir yapısı, endüstriyel ve ticari alanlar, gelişme 
yoğunluğu, ıslak alanlar, toplu ulaşım, deprem kuşakları ve yükseklik verilerinin aynı piksele gelen değerleri 
toplanmıştır. Enerji için de REPA ve GEP verilerinin değerleri toplanmıştır. Genel toplam için; tüm veri grubu ağırlıklı 
olarak toplanmıştır. Ağırlık olarak Yer Seçimi için 14, Enerji için 9 puan kullanılmıştır. Tüm bu işlemlerin sonunda 
uygunluk haritası oluşturulmuştur.   
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2. BULGULAR 
Yapılan uygulamanın neticesinde, İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer’den başlamak üzere güneye doğru Avrupa yakası 
boyunca Avcılar’a kadar 3-15 km’lik şerit halinde bir kısım; İstanbul Anadolu yakasında ise, Üsküdar, Ümraniye ve 
Kadıköy ilçeleri ile birlikte, Anadolu yakasının güneybatı kısımları belirlenen ölçütler çerçevesinde yeşil bina yapımına 
uygun olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1).  

 

Şekil 1: Uygunluk Haritası 

İstanbul genelinde GBIG tarafından 26 adet bina LEED sertifikasyon sistemine göre değerlendirilmiş, bunlardan 18 
tanesi LEED-Gold, 8 tanesi de LEED-Silver sertifikası almıştır.  

Örnek teşkil etmesi açısından 2 adet Yeşil Bina aşağıda incelenmiştir.  

Hong  Kong merkezli Li Fung Group’un İstanbul Yenibosna’da 2010 senesinde taşındığı  ofis binası  LEED Silver 
Yeşil Bina sertifikası almıştır.  8000 metrekare kapalı alana sahip bir binadır.  Binanın düz çatısına yerleştirilen 18 kWp 
kapasiteli güneşten elektrik üreten sistem, binada yenilenebilir enerjinin kullanılmasını sağlayarak elektrik maliyetinin 
daha da düşürülmesini sağlamıştır (URL 2). Bina sistemde 76 puan almıştır.   

İstanbul Küçükbakkalköy mevkiinde bulunan Altensis firmasının binası, 171 metrekarelik alan kaplamaktadır. LEED-
Gold sertifikası almıştır. Bina sistemden 76 puan almıştır.    
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3. SONUÇLAR 
Artan nüfusla beraber, bireylerin yeni yaşam yerlerine ve yapılaşmaya ihtiyaçları artmıştır. Bu ihtiyaçlarını giderirken, 
çevreye verilen zararlı etkinin en aza indirgenmesi için Yeşil Binalar yapılmaya başlamıştır. Bu noktada İstanbul gibi 
nüfusu sürekli artış gösteren şehirlerin çevresel sorunlar meydana gelmektedir. Meydana gelen sorunların giderilmesi 
için, yapılaşmanın çevreye duyarlı olması gittikçe önem kazanmıştır.  Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılarak, yer 
seçiminde karar vermek için çeşitli uygunluk analizleri ile çevreye zararlı etkileri daha az olan ve gelecek nesillere daha 
iyi bir yaşam bırakmaya sağlanan katkı artacaktır. Bu düşünce bize CBS’nin aslında geleceğimizi geliştirmek ve 
iyileştirmek için etkin bir şekilde kullanabileceğimizi göstermektedir. 
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