Ytong ve LEED®
Çevre dostu yapı malzemesi olduğu bağımsız bir kurum olan IBU (Alman İnşaat ve Çevre
Birliği) tarafından onaylı Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) ile tescillenmiş Ytong ürünlerinin
yapılarda tercih edilmesi, LEED® sertifika sisteminde aşağıdaki tabloda belirtilmiş potansiyel
puanların kazanılmasına katkıda bulunabilir.
LEED® Kredisi

LEED® Kredisi Kullanım Amacı

Puan Aralığı

(Yeni İnşaatlar)

Enerji ve Atmosfer
Ön Koşul 2:
Minimum Enerji Performansı
Kredi 1: Enerji Performans
Optimizasyonu - Opsiyon 1
Kredi 1: Örnek Performans
(Tasarımda İnovasyon)

Yeni binalar için Referans bina performans derecesine kıyasla
bina performans derecesinde %10 düzelme sağlandığının veya
mevcut binalar üzerinde yapılan kapsamlı yenileme işlerinde %5
düzelme sağlandığının kanıtlanması.
Aşırı enerji kullanımının çevre ve ekonomi üzerindeki olumsuz
etkilerinin azaltılması için, önkoşul standart değerlerini aşan
Enerji Performans seviyelerine erişilmesi.
Opsiyon 1’i kullanan ve önerilen bina performans derecesinde,
referans bina performans derecesine kıyasla %50 düzelme
sağlandığını kanıtlayan projeler Tasarımda İnovasyon
Kategorisinde 1 ilave puan almaya hak kazanmaktadır.

Gerekli 3
şarttan 1’i
1-19 puan

1 puan

Malzeme ve Kaynaklar

Kredi 2: İnşaat Atık Yönetimi

Kredi 2: Örnek Performans
(Tasarımda İnovasyon)

Dolgu sahaları ve atık yakma tesislerine gönderilecek inşaat atık
ve yıkıntılarının yönlendirilmesi. Geri kazanılmış, geri
dönüştürülebilir kaynakların yeniden imalat sürecine sokulması
ve tekrar kullanılabilir malzemenin de uygun yerlere
yönlendirilmesi.
Proje ekipleri, %95 veya daha fazla miktardaki inşaat atığını
uygun alanlara yönlendirerek örnek performans için Tasarımda
İnovasyon kredisi kazanabilirler.

1 puan (%50)
2 puan (%75)

1 puan

Kredi 5: Yerel Malzemeler

Bölge dâhilinde (500 mil) çıkarılan veya imalatı yapılan inşaat
malzemelerine olan talep arttırılmak suretiyle mevcut yerli
kaynakların kullanımının desteklenmesi ve nakliye nedeniyle
çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin azaltılması.

1-2 puan

Kredi 5: Örnek Performans
(Tasarımda İnovasyon)

Proje ekipleri, bölgesel olarak üretilen malzemeleri %30 veya
daha yüksek seviyelere çıkararak örnek performans için
Tasarımda İnovasyon Kredisi kazanabilirler.

1 puan

Önkoşul 2:
Sigara Dumanı Kontrolü

Binalarda minimum iç mekân hava kalitesi performansını
sağlamak ve iç mekân hava kalitesinin arttırılması ile oturanların
konforu ve refahına katkı sağlanması.
Bina sakinlerinin potansiyel olarak tehlikeli partiküllere ve
kimyasal kirleticilere maruz kalma seviyelerinin en aza
indirgenmesi.

İç Mekân ve Yaşam Kalitesi

Kredi 5: İç Mekânda Kimyasal ve
Kirletici Madde Kaynak Kontrolü

Kredi 7.1: Isı Konforu– Tasarım

Binada yaşayanların verimliliği ve mutluluğunu artıran rahat bir
çevre ısısının elde edilmesine katkıda bulunulması.

* LEED® 2009 version 3.0 ’e göre hazırlanmıştır.
* Tablo bilgi amaçlı olup, elde edilecek puanlar için lisanslı profesyonellerden (LEED AP) destek alınmalıdır.
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Gerekli 2
şarttan 1’i
1 puan
1 puan

