YEŞİL BİNALAR

DAHA AKILLI BİR DÜNYA İÇİN

edgebuildings.com

Edge

ÇÖZÜMDÜR

Günümüzün rekabetçi dünyasında proje geliştiriciler sürdürülebilirliğe
ulaşmak için ellerinden geleni yapıyor. Kaynak-verimli binaların,
kurumların kâr hanesinden ev sahiplerinin ceplerine kadar etkili
olduğu açıktır. Peki, bir proje geliştirici, marka bilinirliği
yaratırken bu değeri yakalayabileceğinden nasıl emin olabilir?

VBHC tarafından Bangalore’da inşa edilen
EDGE Sertifikalı bir konut kompleksi

Çözüm, Dünya Bankası Grubu’nun bir
üyesi olan IFC tarafından, gelişmekte
olan pazarlar için üretilmiş bir yeşil
bina sertifikasyon sistemi olan
EDGE’dir. Çok daha yatırıma değer ve
kolay pazarlanabilir bir ürün ortaya
çıkaran EDGE, proje geliştiricilerin
tasarımlarını optimize edebilmeleri
için ölçülebilir bir yöntem sunuyor.
EDGE, sertifikasyon sürecini hızlı ve
hesaplı kılarak, proje geliştiricilerin
sektörün ivmesine ayak uydurup yeşil
bina akımının ön saflarında yer
alabilmesini sağlıyor.

EDGE Yazılımı, yalnızca birkaç dakika içinde, basit enerji ve su tasarrufu
yöntemleriyle bina performansının, çok az, hatta sıfır maliyetle nasıl
artırılabileceğini gösterir. Yeşil bina oluşturmada en ekonomik yolu sunmak
için rakamlar ön planda tutulur.
EDGE, sertifikasyon sürecini yapıların teknik özelliklerine odaklayarak anlamlı
sonuçlar ortaya çıkarır. Böylece, proje geliştiricilerin yeni müşteri çekmelerini ve
marka değerlerini güçlendiren yenilikçi bir portföy yaratmalarını kolaylaştırır.

“EDGE, müşterilerimiz
ve çevre için neler
yapabileceğimizi öngörerek,
sürdürülebilirliğin
rakamlarla resmini
yapıyor.”
– Tulio Botelho Mattos
Direktör, Canopus

EDGE Sertifikalı Constelaçao Konutu
Belo Horizonte, Brezilya

Edge

SONUÇ ODAKLIDIR

EDGE, yeni nesil binaların karbon salınımını azaltırken, aynı
zamanda daha kârlı da olabileceğini kanıtlar. Yeni bir bina,
sertifikasyona hak kazanmak için, enerji, su ve malzemedeki
gömülü enerjide yaygın bina uygulamalarına kıyasla %20 tasarruf
sağlamalıdır. EDGE, 130 ülkede evler ve apartmanlar, oteller ve
tatil köyleri, ofis binaları, sağlık yapıları ve mağazaları içeren
tüm konut ve ticari yapılar için uygulanabilir.

EDGE Sertifikalı FPT Kompleksi
Danang, Vietnam.

Bina tasarım ekipleri artık sayısal bir
yaklaşım izleyebilir, çünkü EDGE
Yazılımı yerel maliyetler ve iklim
verilerini kullanarak projenin
konumuna özgü sonuçlar sunar.
Arayüz, tasarım bütünlüğünden ödün
vermeden, binanın gelecekteki
performasının kolayca
modellenmesine olanak verir. EDGE
bir projenin yaşam ömrünün tüm
aşamalarında kullanılabilir – tasarımın
ortaya çıktığı belirleyici andan
sahadaki karar alma sürecine kadar.

PT Ciputra tarafından Jakarta’da inşa edilen EDGE Sertifikalı Citra Towers Kemayoran
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KARAR VERMEYİ GÜÇLENDİRİR

Bugüne kadar bina tasarım ekipleri, hızlı ve kolay bir şekilde sistem ve
çözüm seçerken, aynı anda finansal ve çevresel etkileri
gözlemleyemiyordu. Oysa ki EDGE Yazılımı’na edgebuildings.com’dan
ücretsiz olarak erişebiliyorlar.

“EDGE oyunların gücünden
yararlanıyor... İlk projemi
tasarlamam yalnızca 30
dakikamı aldı.”
– DevelopingSmartCities.org

edgebuildings.com

AKILLI
Sezgisel görünen arayüzün arkasında,
yerel iklimsel koşulları ve binanın nasıl
kullanılacağını anlayan güçlü bir motor
bulunur.

HIZLI
En iyi yatırım getirisi için ideal çözüm
paketini dakikalar içerisinde önünüze
sunar.

HESAPLI
EDGE Yazılımı herkes için ücretsizdir.
Sertifikasyon makul bir maliyete elde
edilebilir.

KAPSAYICI
EDGE sayesinde, yeşil binalar artık
herkes için erişilebilirdir.

Edge

KÜRESEL ÖLÇEKTE ETKİLİDİR

EDGE Sertifikasyon
Sistemi’ni kendi iş
modellerine entegre
eden bazı şirketler:

CareMed

Imperial Homes

SAMHI

PT Ciputra

VBHC

NJ Zinnia

Hoteles City Express

FPT Urban Company

Vinte

Nam Long

Canopus

Edge

KONUTLAR İÇİN

Duyarlı konut müşterileri, yeşil bina sahibi olmanın avantajlarının
bilincindedirler. Proje geliştiriciler, düşük enerjili aydınlatma, ısı
yalıtımlı cam, su tasarruflu armatürler gibi akıllı çözümler
uygulayarak, havadar, aydınlık ve rahat mekânlarda yaşarken, bir
yandan da tasarruflu olmak isteyen tüketicilerin beklentilerini
karşılayabilirler.
EDGE Sertifikalı konutlar, düşük
hizmet maliyetleri ve yüksek yeniden
satış değerleriyle, yeşil binaya
yapılacak yatırımın uzun vadedeki
getirisinin farkında olan müşterileri
cezbeder. Ev sahipleri ise sorumlu bir
seçim yapmış olmanın memnuniyetini
yaşar. Proje geliştiriciler de yeni
müşteriler kazanmak ve marka
değerlerini artırmak amacıyla sertifikalı
binaların bu etkisinden yararlanabilir.

Konut müşterileri neden yeşil bina tercih eder?
Hizmet, bakım ve onarım maliyeti düşüktür.
Yeniden satış değeri yüksektir.
Daha konforlu bir yaşam tarzı sunar.
Ev sahibine gurur vesilesi olur.
Dünyadaki kaynakların korunmasına ve iklim değişikliğiyle
mücadeleye katkıda bulunur.

Manila yakınlarında yer alan
EDGE Sertifikalı Imperial Homes

KONUT VAKA ÇALIŞMASI
Filipinler Konut Projesi
ÇÖZÜMLER			

TASARRUF

Enerji			

42%

Su			

20%

Malzemeler

26%

Azaltılmış Pencere-Duvar Oranı
LED Aydınlatma
Fotovoltaik Paneller

Düşük Debili Duş Başlıkları
Eviyeler için Düşük Debili Armatürler
Lavabolar için Düşük Debili Armatürler

Çatı için Oluklu Çinko Levhalar
Betonarme Perde Dış Duvarlar
Betonarme İç Duvar Panelleri

SONUÇLAR			
Tasarruflar

İşletme Maliyetleri ($/ay/ev)
Enerji (kWh/ay/ev)
Su (kL/ay/ev)
Gömülü Enerji (MJ/ev)

Çevresel Faydalar

Sera Gazı Salımında Azalma (tCO2/yıl/ev)

11
135
2.4
1,320

0.4

“Proje geliştiricilere ve konut alıcılarına mantıklı bir
finansal çerçeve sunduğundan, yakında herkes güneş
enerjisi ile çalışan evlerde yaşayacak. Bunun
gerçekleşmesini de EDGE sağlayacak.”

– Emma Imperial
CEO, Imperial Homes
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TİCARİ BİNALAR İÇİN

Kaynak-verimli ticari binalar tercih etmenin birçok nedeni
bulunmaktadır. Kiracılar ve konuklar düşük işletme maliyetlerinin
sağladığı değeri takdir edecektir. Ayrıca bu binalar, yatırımcıyı hızlı
kâra geçirdiği için pazar değişkenliğine karşı da koruma
sağlayacaktır.

EDGE Yazılımı, teknik seçenekleri
değerlendirirken, sermaye giderlerinin
ve işletme maliyetlerinin de göz önüne
alınmasına yardımcı olur. Sermaye
girdisini yalnızca %2 arttırarak, yeşil
bina üretim maliyetinin 10 katından
fazla tasarruf sağlanabilir. Buna ek
olarak, işletme maliyetlerindeki
avantajları sebebiyle binanın pazar
değeri artar.
Landsea tarafından Changxing’de tasarlanan
Passive House “Bruck” projesi EDGE Sertifikası
almayı hedeflemektedir.

EDGE Sertifikalı Bir Bina Sahibi Olmanın En Önemli Nedenleri
Yatırımcılara olumlu mesaj verir.
Büyümeye yol açan kârlılığı artırır.
Mülkün değerini yükseltir.
Mülkler arasında maliyet kontrolü ve tutarlılığı sağlar.
İnşaat ve işgücü arasında verimlilik ilişkisini kurar.
Markaya kurumsal sürdürülebilirlik değeri katar.

Hoteles City Express, gelecekteki portföyünün
EDGE Sertifikalı olmasını planlamaktadır.

TİCARİ VAKA ÇALIŞMASI
Meksika’da Bir Otel
ÇÖZÜMLER			
Enerji			

Azaltılmış Pencere-Duvar Oranı
Dış Gölgeleme
Su Soğutmalı Klima Ünitesi ile İklimlendirme
Low-E Kaplamalı Cam
Enerji Verimli Aydınlatma Sistemi
Çatı ve Duvar Yalıtımı

TASARRUF
51%

Su			

32%

Malzemeler

44%

Düşük Debili Duş Başlıkları
Çift Kademe Fonksiyonlu Klozetler
Su Verimli Pisuarlar

Betonarme Asmolen Döşeme Uygulaması
Orta-ağırlıklı Beton Briketler
Beton Döşeme Bitişleri
uPVC Pencere Doğramaları

SONUÇLAR			
Ekstra Maliyetler ve Geri Ödeme Süresi
Yeşil Çözümler ($)
Geri Ödeme (Yıl)

Tasarruflar

İşletme Maliyetleri ($/ay)
Enerji (kWh/ay)
Su (lt./oda/gece)
Gömülü Enerji (MJ/m2)

Çevresel Faydalar

Sera Gazı Salımında Azalma (tCO2 /yıl)

56,000
0.6

7,634
90,028
121
744

497

“Kurumsal sorumluluk
konusunda güçlü bir
inanca sahibiz. EDGE,
bu tutkuyu
yatırımcılarımızın
anlayabileceği bir
şekilde gerçeğe
dönüştürmektedir.”
– Santiago Mayoral
Álvarez
Kurumsal Finans ve
Yatırımcı İlişkileri
Müdürü
Hoteles City Express

EDGE Sertifikasyonu
NASIL İŞLER

Sertifikasyon süreci, proje detaylarının EDGE Yazılımı’na girildiği ve
yeşil çözümlerin seçildiği ön tasarım aşamasında başlatılır. Proje,
enerji, su ve malzeme alanlarında yerel inşaat uygulamalarına kıyasla
%20’lik bir iyileştirme şartı koşan EDGE Standardı’na ulaşmak
durumundadır. Bu standarda erişildiğinde, projenin sertifikasyon için
kaydı yapılır.
Sertifikasyon süreci boyunca belgeler
müşteri tarafından sunulur ve EDGE
Denetçileri tarafından hem tasarım
hem de inşaat aşamalarında
denetlenir. Bu sürece saha denetimi
de dahildir. EDGE Standardı’nı
karşılayan projeler beklenen
performansı teyit eden bir sertifika
alırlar.

Bir EDGE sertifikasyon seremonisinde
SAMHI’nin kurumsal liderliği

EDGE

SERTİFİKASYON ORTAKLARI

IFC, gelişmekte olan ekonomilerde yeşil bina kullanımını
yaygınlaştırmak için sektördeki önde gelen ortaklarla işbirliği
içindedir.

EDGE SERTİFİKASYON SÜRECİ

EDGE
Sertifikasyonu

EDGE’e tasarım
verilerinin
girilmesi

Belge ve Saha
Denetimi

Proje kaydının
oluşturulması

MÜŞTERİ
DENETÇİ
SERTİFİKA VEREN
KURUM

As-Built
Belgelerin
Yüklenmesi

SERTİFİKASYON

Tasarım
Belgelerinin
Yüklenmesi

Belgelerin
Denetimi

RIM SÜRECİ
TASA

T SÜRECİ
İ N ŞA A

EDGE
Ortağının
Kontrol ve Onayı

EDGE
Ortağının
Kontrol ve Onayı
EDGE’e As-Built
Verilerin Girilmesi

Ön
Sertifikasyon

EDGE Sertifikası dünya genelinde hızla kentleşen pazarlarda IFC’nin küresel
ve yerel ortakları tarafından verilmektedir. Sertifikasyon hizmeti uygun bir fiyatla
sunulmaktadır. Sertifika veren kurumların listesine www.edgebuildings.com
adresinden erişilebilir.
Planladığınız portföy sertifikasyonu için edge@ifc.org adresine e-posta
gönderiniz.

EDGE

IFC’nin bir yeniliği olan EDGE, yeşil binaların finansal kazanç sağladığı anlayışını
aşılamak için proje geliştiriciler, bina sahipleri, bankalar, devlet kurumları ve ev
sahipleri arasında kesişim alanları yaratır. EDGE, iklim değişikliğiyle mücadele
için yeşil binaların yaygınlaşmasını tetikler.

IFC

Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, dünyanın gelişmekte olan ülkelerde faaliyet
gösteren ve sadece özel sektöre odaklanmış en büyük kalkınma kuruluşudur.
Tüm dünyada 2000’i aşkın özel sektör kuluşuyla çalışan IFC 60 yıllık deneyimini
paylaşarak ülkelerin kalkınma hedeflerine katkıda bulunur. 2016 mali yılında
IFC’nin gelişmekte olan ekonomilerde temin ettiği uzun vadeli yatırım finansmanı
yaklaşık 19 milyar dolar’dır. Daha fazla bilgi için www.ifc.org/turkey.

Destekçilere Teşekkürler

IFC, cömert desteklerinden dolayı aşağıdaki ulusal bağışçılara teşekkür eder:
İsviçre Devlet Maliye Müsteşarlığı (SECO); Avrupa Birliği; Japonya Maliye
Bakanlığı; Macaristan İhracat İthalat Bankası; Kanada İklim Değişikliği Programı
ve Kanada Dışişleri, Ticaret ve Kalkınma Başkanlığı; Danimarka Dışişleri
Bakanlığı ve Danimarka Yeşil Büyüme Fonu; Avusturya Federal Maliye
Bakanlığı; Finlandiya Dışişleri Bakanlığı. IFC ayrıca, katkılarından dolayı
GEF-IFC Dünya Fonu Platformu’na ve EDGE’in tohumlarının atılmasına
katkıda bulunan Dünya Bankası Enerji Sektörü Yönetimi Yardım
Programı’na da teşekkür eder.

edgebuildings.com

