
13.06.2022 08:48 12 Haz�ran 2022 PAZAR

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220612-1.htm 1/3

12 Haz�ran 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31864

YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:

BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; b�nalar ve yerleşmeler�n doğal kaynakları ve enerj�y� ver�ml�

kullanarak çevreye olan olumsuz etk�ler�n� azaltmak �ç�n değerlend�rme ve sert�f�kalandırma s�stemler�n�n
oluşturulmasına; yeş�l sert�f�ka uzmanlarının, yeş�l sert�f�ka değerlend�rme uzmanlarının ve eğ�t�c� kuruluşların
n�tel�kler� �le yeş�l b�na ve yeş�l yerleşmeler�n değerlend�rme kr�terler�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, mevcut ve yen� b�nalar �le yerleşmeler�n sürdürüleb�l�r çevresel, sosyal ve

ekonom�k performanslarının değerlend�r�lmes�n� ve sert�f�kalandırılmasını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 107 nc� maddes�ne dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
b) B�na: Kend� başına kullanılab�len, üstü örtülü olan, �nsanların �ç�ne g�reb�lecekler�, �nsanların oturmasına,

çalışmasına, eğlenmes�ne, d�nlenmes�ne veya �badet etmes�ne yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun
yapıyı,

c) B�na sah�b�: B�na üzer�nde mülk�yet hakkına sah�p olan gerçek veya tüzel k�ş�y� veya varsa �nt�fa hakkı
sah�b�n�, eğer her �k�s� de yoksa b�naya mal�k g�b� tasarruf eden� veya bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler �ç�n
yasal vekâlet verd�kler� tems�lc�y�,

ç) Değerlend�rme kılavuzu: Yeş�l b�nalar �le yeş�l yerleşmeler�n kr�terler�n�, başvuruların alınması ve
değerlend�r�lmes�n�, sert�f�kalandırma usul ve esasları �le yeş�l sert�f�ka uzmanları ve yeş�l sert�f�ka değerlend�rme
uzmanlarının n�tel�kler�n� �çeren dokümanı,

d) Değerlend�rme kuruluşu: Türk�ye Çevre Ajansını,
e) Eğ�t�c� kuruluş: Yeş�l sert�f�ka uzman adaylarına eğ�t�m vermek amacıyla Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş

kurum veya kuruluşu,
f) Genel Müdürlük: Meslek� H�zmetler Genel Müdürlüğünü,
g) Ulusal yeş�l sert�f�ka s�stem� (YeS-TR): Yeş�l b�nalar �le yeş�l yerleşmeler�n sert�f�kalandırma sürec�n�n

çevr�m�ç� olarak �şlet�lmes� �ç�n Bakanlıkça oluşturulan s�stem�,
ğ) Yerleşme: İçer�s�nde b�rden fazla b�na bulunan �mar parsel� ve daha büyük ölçektek� alanı,
h) Yerleşme sah�b�: Yeş�l yerleşme sert�f�kası �ç�n müracaat ed�len alan �ç�nde mülk�yet hakkı ve tasarruf

yetk�s� bulunanları veya bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler �ç�n yasal vekâlet verd�kler� tems�lc�y�,
ı) Yeş�l b�na: Yer seç�m�, tasarım, �nşaat, �şletme, bakım, tad�lat, yıkım, atık ve atık suların bertarafını

kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürüleb�l�r, enerj� ver�ml�, doğayla uyumlu, düşük em�syonlu ve çevreye olan
olumsuz etk�ler� asgar� düzeye �nd�r�lm�ş b�nayı,

�) Yeş�l sert�f�ka: Değerlend�rme kuruluşu tarafından yapılan değerlend�rme sonrası, kuruluşça b�naya veya
yerleşmeye ver�len belgey�,

j) Yeş�l sert�f�ka değerlend�rme uzmanı: Değerlend�rme kuruluşu ek�b�nde görev yapan ve b�naların veya
yerleşmeler�n değerlend�rme kılavuzuna göre değerlend�r�lmes�nden ve puanlanmasından sorumlu olan yeş�l sert�f�ka
uzmanlarını,

k) Yeş�l sert�f�ka uzmanı: N�tel�kler� Bakanlık tarafından bel�rlenen ve Bakanlık veya Bakanlıkça
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�c� kurum veya kuruluşlar tarafından ver�len eğ�t�mde başarılı olan k�ş�ler�,

l) Yeş�l yerleşme: Yer seç�m�, tasarım, �nşaat, �şletme, bakım, tad�lat, yıkım, atık ve atık suların bertarafını
kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürüleb�l�r, enerj� ver�ml�, doğayla uyumlu, düşük em�syonlu ve çevreye asgar�
düzeyde zarar veren �çer�s�nde b�nalar �le yaşamın sürdürüleb�lmes� �ç�n gereken alt ve üst yapıyı �çeren yerleşmey�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Yeş�l sert�f�ka almak �steğe bağlıdır.
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(2) Yeş�l sert�f�ka, bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Ek-1 Yeş�l Sert�f�ka B�na Değerlend�rme Kılavuzu ve Ek-2
Yeş�l Sert�f�ka Yerleşme Değerlend�rme Kılavuzunda tanımlanan kr�terler esas alınarak düzenlen�r.

(3) Yeş�l sert�f�ka almak �steyen b�na veya yerleşme sah�b�, Bakanlıkça yetk�lend�r�len yeş�l sert�f�ka
uzmanlarından ve değerlend�rme kuruluşundan h�zmet alır.

(4) Yeş�l sert�f�ka uzmanı, sert�f�ka alınmak �stenen b�na veya yerleşmeye a�t b�lg�ler� �lg�s�ne göre Ek-1 veya
Ek-2’de yer alan değerlend�rme kılavuzuna uygun olarak YeS-TR s�stem�ne kaydeder.

(5) Değerlend�rme kuruluşu, başvuruları değerlend�rme kılavuzuna göre, s�steme kayded�len b�lg�ler üzer�nden
ve gerekl� durumlarda yer�nde etüt etmek suret�yle değerlend�rerek �şlem tes�s eder.

(6) B�na ve yerleşmeler�n değerlend�r�lmes� ve sert�f�kalandırılmasına �l�şk�n �şlemler YeS-TR’de
gerçekleşt�r�l�r.

(7) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında doğab�lecek tereddütler ve �t�razlar Genel Müdürlük tarafından
değerlend�r�l�r. Bakanlığın bu Yönetmel�k kapsamındak� her türlü eğ�t�m ve yetk�lend�rme �ş ve �şlemler�n� yapma
yetk�s� saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�c� Kuruluşlara, Değerlend�rme Kuruluşuna, Yeş�l Sert�f�ka Uzmanlarına ve

Yeş�l Sert�f�ka Değerlend�rme Uzmanlarına İl�şk�n Esaslar
Eğ�t�c� kuruluşlar
MADDE 6- (1) Yeş�l b�nalar �le yeş�l yerleşmeler g�b� konularda faal�yet gösteren kamu veya özel hukuk

hükümler�ne tab� kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z kurum ve kuruluşlar, ün�vers�teler �le s�v�l toplum kuruluşları, bu
Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Ek-3 Yeş�l Sert�f�ka Ulusal Yeş�l B�na ve Yeş�l Yerleşme Sert�f�kasyonu Eğ�t�m�ne
İl�şk�n Hususlar �çer�s�nde bel�rt�len koşulları sağlamaları hal�nde eğ�t�c� kuruluş olarak faal�yet göstereb�l�rler. Eğ�t�c�
kuruluşlar Bakanlıkça yetk�lend�r�l�r ve Bakanlık resm� �nternet sayfasında yayımlanır.

(2) Yeş�l sert�f�ka uzmanları, Ek-3’te bel�rlenen esaslar dâh�l�nde eğ�t�c� kuruluşlar tarafından düzenlenecek
sert�f�ka eğ�t�m programına katılarak uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları ve Bakanlıkça YeS-TR’de
yetk�lend�r�lmeler� hal�nde, bu Yönetmel�k kapsamında faal�yet yürüteb�l�rler.

(3) Eğ�t�c� kuruluşlar, sınavda başarılı olan yeş�l sert�f�ka uzmanı adaylarını YeS-TR’ye kaydeder ve Genel
Müdürlüğe b�ld�r�r.

(4) Eğ�t�c� kuruluşlar; eğ�t�m verd�kler� yeş�l sert�f�ka uzmanı adaylarına a�t başvuru evrakını, eğ�t�m ve sınav
belgeler�n�; talep ed�ld�ğ�nde Bakanlığa sunmak üzere en az on yıl süre �le saklamak zorundadır. Eğ�t�c� kuruluşlar,
faal�yetler�n�n ya da yetk�ler�n�n sonlanması hal�nde düzenlem�ş oldukları eğ�t�mlerle �lg�l� dosyaları Bakanlığa tesl�m
etmekle yükümlüdür.

Değerlend�rme kuruluşu
MADDE 7- (1) Değerlend�rme kuruluşu; başvuruya konu b�na veya yerleşmeye �l�şk�n olarak değerlend�rme

kılavuzunda bel�rt�len kr�terler� değerlend�reb�lecek n�tel�k ve sayıda yeş�l sert�f�ka değerlend�rme uzmanını
bünyes�nde bulundurur veya dış kaynaklı tem�n eder.

(2) Değerlend�rme kuruluşu, sert�f�ka başvurularını �nceler ve değerlend�rme kılavuzlarına uygun n�tel�ktek�
b�nalar �le yerleşmeler�n sürdürüleb�l�r çevresel, sosyal ve ekonom�k performanslarını kılavuzlara göre değerlend�r�r.
Kuruluş, sert�f�kalandırma faal�yetler�n� yürütür ve kr�terler� sağlayan b�na ve yerleşmelere �lg�l� sert�f�kayı düzenler.

Yeş�l sert�f�ka uzmanı
MADDE 8- (1) Yeş�l sert�f�ka eğ�t�mler�ne, değerlend�rme kılavuzlarında bel�rt�len meslekler� ha�z k�ş�ler

katılab�l�r.
(2) Yeş�l sert�f�ka uzmanlık yetk�s�n�n geçerl�l�k süres� on yıldır. Bu süren�n b�t�m�nde eğ�t�me katılmaksızın

tekrar sınava g�r�lerek uzmanlık yetk�s� yen�leneb�l�r.
(3) Değerlend�rme kılavuzlarında Bakanlık tarafından vers�yon değ�ş�kl�ğ� yapılması durumunda yetk�s�

devam eden yeş�l sert�f�ka uzmanları, güncel vers�yon hakkında eğ�t�c� kuruluştan Bakanlıkça bel�rlenen �çer�kte
eğ�t�m almak zorundadır. Aks� halde eğ�t�m almayan uzmanların yetk�s� askıya alınır.

(4) Bakanlığın merkez ve taşra teşk�latında çalışmakta olup, değerlend�rme kılavuzlarında bel�rt�len yeş�l
sert�f�ka uzmanı meslekler�n� ha�z personelden;

a) Yeş�l sert�f�ka �le �lg�l� faal�yetler kapsamında en az üç yıl görev yapmış olanlar �le bu b�r�mlerde yönet�c�
olarak en az �k� yıl çalışmış olanlar,

b) Yeş�l sert�f�ka değerlend�rme kılavuzları kapsamındak� ana kategor�lerden yapı malzemes� ve yaşam
döngüsü, enerj� kullanımı ve ver�ml�l�ğ�, su yönet�m�, atık su ve atık yönet�m� kategor�ler�nde yer alan konular �le �lg�l�
tekn�k b�r�mlerde en az dört yıl çalışmış olanlar �le uluslararası kabul görmüş benzer yeş�l sert�f�ka programlarından
belge sah�b� olanlar, eğ�t�me katılmaksızın sınavda başarılı olmaları hal�nde,

yeş�l sert�f�ka uzmanı olmaya hak kazanır.
(5) Yeş�l sert�f�ka uzmanlarının faal�yetler� Genel Müdürlükçe oluşturulan kom�syon tarafından denetlen�r.

Değerlend�rme kılavuzlarına göre b�na veya yerleşmen�n yeş�l sert�f�ka sınıfını değ�şt�recek mertebede veya asgar�
kr�terler� karşılamak üzere hatalı �şlem yaptığı tesp�t ed�len yeş�l sert�f�ka uzmanlarının yetk�ler� altı ay süreyle askıya
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alınır. Ancak farklı projelerde olmak üzere bu şek�lde üç kez �şlem yaptığı tesp�t ed�lenler �le gerçeğe aykırı veya
yanıltıcı belge düzenled�kler� veya kullandıkları tesp�t ed�lenler�n yetk�ler� her hâlükârda b�r daha ver�lmemek üzere
�ptal ed�l�r. Bu �şlemlerden askıya alma, �ptal, �t�razların değerlend�r�lmes� g�b� �şlemler Genel Müdürlük bünyes�nde
�lg�l� Da�re Başkanının yer aldığı asgar� üç tekn�k personelden oluşan farklı b�r kom�syon mar�fet�yle yapılır.

(6) Yeş�l sert�f�ka uzmanının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) B�nanın veya yerleşmen�n değerlend�rme kılavuzunda bel�rt�len kr�terlere göre plan, proje ve �nşa

süreçler�nde sadece b�na veya yerleşme sah�b�ne danışmanlık yapmak.
b) B�na veya yerleşme �le �lg�l� b�lg� ve belgeler� değerlend�rme kuruluşuna sunmak.
c) B�na veya yerleşme sah�b� adına başvuru �le �lg�l� �ş ve �şlemler� tak�p etmek.
ç) Değerlend�rme kuruluşuna sunacağı b�lg� ve belgeler�n doğruluğundan sorumlu olmak.
d) Aynı anda üç adete kadar b�na ya da yerleşme �ç�n h�zmet vermek.
Yeş�l sert�f�ka değerlend�rme uzmanı
MADDE 9- (1) Yeş�l sert�f�ka uzmanları, değerlend�rme kuruluşu ek�b�nde görev yapmaları hal�nde, yeş�l

sert�f�ka değerlend�rme uzmanı unvanını alırlar ve değerlend�rme kuruluşu tarafından YeS-TR’ye tanımlanırlar.
(2) Yeş�l sert�f�ka değerlend�rme uzmanı;
a) Değerlend�rme kuruluşunda görev aldığı sürece yeş�l sert�f�ka uzmanlığı h�zmet� veremez, danışmanlık

yapamaz.
b) YeS-TR’ye kayded�len b�lg� ve belgeler� değerlend�rerek b�nanın veya yerleşmen�n yeş�l b�na veya yeş�l

yerleşme olma koşullarını yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�ne da�r anal�z� ve puanlamayı yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 10- (1) 23/12/2017 tar�hl� ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�nalar �le Yerleşmeler İç�n

Yeş�l Sert�f�ka Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce 10 uncu maddede yer alan hükümlere göre

Bakanlıkça eğ�t�c� kuruluş olarak görevlend�r�len tüzel k�ş�ler �le gerekl� eğ�t�mler� alarak yeş�l sert�f�ka uzmanlığı elde
etm�ş olanların hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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