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Leonardo da Vinci, AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında yürütülen bir programdır. Bu program;
ülkelerarası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa
boyutunun yükseltilmesini amaçlamaktadır. Üye Devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğu, kültürel çeşitlilik ve
dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkelerarası işbirliği
projelerine AB tarafından hibe desteği verilmektedir.
Leonardo da Vinci programının bir alt programı olan hareketlilik projeleri, temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan
.
öğrenciler (IVT) ile, işsizler de dahil olmak üzere işgücü dünyasındaki kişiler (PLM) ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerin
(VETPRO) katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleridir. Burada esas
nokta, temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi, kişilerin teori ve uygulama içeren
faaliyetlerden, özellikle iş bağlantılı eğitimle deneyim kazanmaya teşvik edilmesi, dil becerilerinin, ülkelerarası
bağlantıların, eğitmenler ve insan kaynakları yöneticileri için başarılı uygulamaların değişimlerinin geliştirilmesidir. Bu tür bir
faaliyet alanı mesleki eğitim alanındaki tüm sosyal ortakların bir araya gelmesini sağlayarak hem ülkelerarası işbirliğinin hem
de iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yararlıdır. Bu programa başvurular kurumsal
düzeyde yapılmaktadır ve 2007 teklif çağrısı döneminde yapılan başvurulardan biri de Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü tarafından hazırlanan “Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü
Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi” isimli hareketlilik projesidir. Projenin konusu yapı malzemelerinin çevresel
etkilerini kapsamaktadır.
Dünyada çevre kirliliği arttıkça çevre bilinci gelişmeye başlamıştır. Çevre bilincine koşut olarak tüm sektörlerin temel hedefi, insanların sağlıklı olarak
yaşamını sürdürebilmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi olmuştur. Bu hedef kapsamında, sektörler bazı yöntemlerle ürünlerinin çevresel performansını
denetlemeye başlamıştır. Bu yöntemlerden biri de “Yaşam Döngüsü Değerlendirme - YDD (Life Cycle Assessment - LCA)” dir. YDD, bir ürün veya
hizmetin olası çevresel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Endüstriyel ürünlerin çevresel etkilerinin yaşamları boyunca
değerlendirilmesine yönelik olarak ortaya çıkan yöntem, zamanla yapı sektörü tarafından da benimsenmiştir.
Yapı sektöründe YDD yönteminin kullanımında karşılaşılan sorunlardan dolayı yönteme olan ilginin artması, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ulusal ve
uluslararası çalışma grupları ve araştırma programlarının oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu gruplarda, YDD yöntemine ait yeni tanım, karşılaştırma ve
modeller üzerine çalışmalar AB genelinde devam etmektedir. Günümüzde YDD yöntemiyle ilgili en ayrıntılı ve güncel bilgi, Uluslararası Standardlar
Kuruluşu (ISO) tarafından hazırlanan ISO 14040 Standardları serisinden elde edilmektedir. Bu standardlardan bazıları Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
Standardlarına girmiş; bazılarının Türkçe çevirileri ise henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanan çevirilerde ise önemli ölçüde kavram kargaşası vardır.
ISO 14040’a göre YDD yöntemi aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır:
•Bir ürün veya hizmetin farklı yaşam döngüsü evrelerinde çevreyle
ilişkisinin tanımlanarak bu ürün veya hizmetin geliştirilmesi ve
iyileştirilmesinde,
•Kamuda ve özel sektörde, stratejik planlama, öncelik belirleme, ürün
ve hizmetlerin tasarımı ve mevcut tasarımların yenilenmesi
konularında karar verilmesinde,
•Ölçüm tekniklerini de içerecek şekilde çevresel performans
göstergeleriyle ilgili kamu politikası oluşturulmasında,
•Çevresel bildirgeler ve çevre etiketi gibi pazarlama araçlarının
geliştirilmesinde.

Projenin Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki genel amaçları:
• Bilgi, beceri ve niteliklerin kazanılması ve kullanılması konusunda; kişisel gelişimi,
istihdamı ve Avrupa işgücü piyasasına katılımı kolaylaştırmak amacıyla mesleki
eğitim ve ileri mesleki eğitim faaliyetlerinde katılımcıları desteklemek
• Mesleki eğitim ve öğretim sistemleri, kurumlar ve uygulamalardaki yenilikçilik ve
kaliteye yönelik gelişmeleri desteklemek
Projenin Leonardo da Vinci Programının Uygulamasına Yönelik Amaçları:
• Öğrenim fırsatları sağlayan kurum, kuruluş, işletmeler ile sosyal ortak ve diğer
ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin nitelik ve niceliğini Avrupa genelinde
artırmak
• Üniversite dışında, mesleki eğitim ve öğretim alanındaki yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesini ve bir katılımcı ülkeden diğerlerine aktarılmasını kolaylaştırmak
• Yaygın ve gayrı resmi öğrenim yoluyla elde edilenler dahil olmak üzere, yeterlik ve
kazanımların tanınması, sertifikalandırılması ve şeffaflığını artırmak
• Modern yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmek
• Hayatboyu öğrenme kapsamında, bilişim teknolojisine dayalı içerik, hizmetler,
pedagojik faaliyetler ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek
Projenin ulusal öncelikleri:
• İşgücü piyasasının güçlendirilmesi
• Eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin
artırılması
• Eğitim sisteminin geliştirilmesi
• Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması
Projenin katılımcıların eğitim veya mesleki gelişimine sağlayacağı katma değerler:
• Mevcut eğitim-öğretim programlarının içeriğinin zenginleştirilmesi ve/veya yeni eğitim-öğretim programlarının
oluşturulması sağlanarak katılımcıların eğitim ve mesleki gelişim niteliğinin arttırılması,
• Mevcut eğitim-öğretim programlarında yeni eğitim-öğretim yöntemleri ve yaklaşımlarının benimsenmesi,
• Proje konusuyla ilgili bilgi, beceri ve niteliklerin kazanılması ve kullanılması konusunda katımcıların kişisel gelişimi,
istihdamı ve Avrupa işgücü piyasasına katılımının kolaylaştırılması,
• Katılımcıların dil öğrenmesinin teşvik edilmesi,
• Katılımcıların nitelikli işgücü yetiştirme yeterliklerinin arttırılması,
• Hayatboyu öğrenme kapsamında, katılımcıların bilişim teknolojisine dayalı hizmet, pedagojik faaliyetler ve
uygulamalarının geliştirilmesinin desteklenmesi,
• Katılımcılara yapı sektöründe hammaddenin çıkarılması, üretim, yapım, kullanım, yıkım ve yıkım sonrası evrelerde
oluşan çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmaları teşvik edecek nitelik ve yeterliklerin kazandırılması,
• Katılımcılara yapı sektörü aktörlerine eğitim seminerleri ve danışmanlık hizmetleri verebilecek nitelik ve yeterliklerin
kazandırılması ve bu konuda deneyimlerinin arttırılması,
• Katılımcıların uluslararası (ISO) ve ulusal (TSE) standartları benimsenmelerinin sağlanması,
• Katılımcılara ISO ve TSE 14040 Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Standardları serisini anlama yetisinin
kazandırılması,
• Katılımcıların TSE 14040 Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Standardları serisindeki hataları kavrama ve bu
bağlamda revizyon çalışmalarında yer alma becerisinin kazandırılması,
• Katılımcıların mevcut YDD standartlarının gerekli eğitim-öğretim programlarına adaptasyonu becerisinin geliştirilmesi,
• Avrupa Birliği’nde geliştirilmiş olan YDD ile ilgili bir yazılım programının eğitiminin alınması sağlanarak katılımcıların
YDD çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi, beceri ve deneyiminin arttırılması ve uzmanlaşmalarının sağlanması,
• Avrupa Birliği’ndeki ilgili uygulamaların yerinde incelenmesi sağlanarak katılımcılara YDD uzmanı personel yetiştirme
konusunda beceri ve deneyim kazandırılması.

YDD ÇERÇEV ESİ
Amaç ve Kapsam
Tanımı (AKT)
Kullanım Alanları
Yaşam Döngüsü Veri
Çözümlemesi (Y DVÇ)

Yaşam Döngüsü Etki
Değerlendirmesi (Y DED)

Yaşam
Döngüsü
Yorumu
(Y DY )

•Ürün geliştirme ve iyileştirme
• Stratejik planlama
• Kamu politikası oluşturma
• Pazarlama
• Diğerleri

(ISO 14040)

Yapı sektöründe kullanılan yapı malzemelerinin yaşamları döngüsel bir süreçtir. “Yaşam döngüsü” olarak adlandırılan bu süreç, bir yapı malzemesinin
hammaddelerinin çıkarılmasından başlayıp, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması, yapımı, kullanımı, gerektiği zamanlarda bakım-onarımı, ömrünü
tamamladığında atılması, geri dönüştürülmesi, birtakım işlemlerden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini kapsamaktadır. Yapı
malzemeleri, yaşam döngülerinin her evresinde farklı çevresel etkilere sebep olmaktadır. Bu etkiler iklim değişikliği, stratosferdeki ozon tükenimi,
asitleşme, besin birikimi, insan zehirlenmesi, ekolojik zehirlenme, kaynak tükenimi, fotokimyasal oksit oluşumu, kirlilik (hava, su, toprak) ve
biyoçeşitliliğin zarar görmesi olabilir.
Yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin yaşam süreçleri boyunca değerlendirilmesi için kullanılan YDD
yönteminin pratikte uygulanabilirliğini sağlamak için AB genelinde birtakım bilgisayar yazılım programları
geliştirilmiştir. Sözkonusu yazılım programlarıyla yapılan değerlendirmelerin sonuçları, yapı malzemelerinin
sebep olduğu çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri ve çevresel ürün bildirgeleri-ÇÜB
(Environmental Product Declarations-EPD) için doğrudan girdi oluşturmaktadır.
Bu amaçla kullanılan programlardan biri de GaBi yazılım programıdır. GaBi, Stuttgart Üniversitesi Yapı Fiziği
Kürsüsü Yaşam Döngüsü Mühendisliği Bölümü ve PE International GMBH firması ortaklığıyla geliştirilmiş olup
endüstriyel ürünlerin ve yapı malzemelerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerini yapma ve çevresel ürün
bildirgelerine veri girdisi oluşturma olanağı sağlamaktadır.

Yukarıda tanımlanan ihtiyaçları doğrultusunda projenin içeriği ve özel amaçları:
•
•
•
•
•
•
•

GaBi programının eğitimini almak ve Türkiye’de kullanımını sağlamak amacıyla 2007 teklif çağrısı döneminde, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Yapı Eğitimi Bölümü adına Yrd.Doç.Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN’in yürütücülüğünde, LLP-LDV-VETPRO-07-TR-0021 no.lu “Yapı Malzemelerinin Çevresel
Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi” isimli bir Leonardo da Vinci hareketlilik projesi hazırlanarak Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansına sunulmuştur. Proje üniversitemizden yapılan 28 adet başvuru arasından
desteklenmeye değer bulunan 4 projeden biri olup Türkiye’de seçilen 401 adet projenin arasına girme başarısını kazanmıştır.

•
•
•
•

14800 € luk bütçeye sahip olan proje kapsamında Almanya’daki yerleştirme faaliyetine katılan yararlanıcılar 10 kişilik VETPRO (Mesleki Eğitim ve
Öğretim Alanındaki Uzmanlar) grubundan oluşmaktadır. Grupta Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü öğretim elemanları
Prof.Dr. Metin ARSLAN, Prof.Dr. Atila DORUM , Doç.Dr. H. Yılmaz ARUNTAŞ , Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK, Yrd.Doç.Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN,
Arş.Gör.Dr. Gökhan DURMUŞ, Arş.Gör.Dr. Mürsel ERDAL, Arş.Gör. Ömer CAN, Arş.Gör. Kürşat YILDIZ ve Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim elemanı Prof.Dr. Gülser ÇELEBİ yer almaktadır.

•

Proje kapsamındaki yurtiçi katılımcı ortaklarımız:
1. Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
2. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)
3. Mesa Mesken Sanayi A.Ş.
4. Cersoy İnşaat Yapı Malzemeleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
5. Nimsan Niksar Kireç İthalat-İhracat San. Tic. A.Ş.
6. Nimsan Sivas Kireç İthalat-İhracat San. Tic. A.Ş.
7. Da Vinci Mühendislik-Mimarlık San. Tic. Ltd. Şti.
8. Akana Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
9. ARGE Otomasyon-Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
10. Yeşil Niksar Gazetesi
11. Canik Gazetesi
12. Teknik Eğitimi Geliştirme Derneği
13. Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV)

•

Bireylere hayat boyu öğrenme kültürü kazandırmak,
Katılımcıların mesleki nitelik ve yeterliklerini arttırmak,
Yapı sektöründeki ilgili aktörlerin ilgi, bilgi, beceri ve deneyimini arttırmak,
Bilginin karşılıklı aktarımını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Kurumun Türkiye ve Avrupa yapı sektörü ile işbirliğini geliştirmek,
Kazanılan mesleki bilgi birikimi ile Türkiye ve Avrupa işgücü piyasasına katkı
sağlamak,
Sektördeki yenilik ve gelişmeleri aktarmak, çevresel etkilerin değerlendirmesine
yönelik yapılan çalışmalarda uzman personel yetiştirmek,
Kültürlerarası diyalogların arttırılmasına katkı sağlamak,
YDD uzmanı personel yetiştirilmesi için ortak bir bakış açısı oluşturmak,
Türkiye’de ve Avrupa’da çevreyle ilgili yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
Türkiye’de TSE 14040 Standartları serisindeki terminolojik hataların düzeltilmesine
katkı sağlamak,
Üniversitelerde proje konusuyla ilgili söz konusu açığın kapatılmasına katkıda
bulunmak,
Özel sektörde proje konusuyla ilgili sözkonusu açığın kapatılmasına katkıda bulunmak.

Proje ortaklarıyla belirlenen 15 günlük bir çalışma takvimine
göre gerçekleşen
yerleştirme
faaliyetinde öğretim
elemanları Almanya’da proje ortağı olan PE International
GmbH şirketi, Stuttgart Üniversitesi, DIBU Alman Yapı ve
Çevre Enstitüsü ve Almanya Baden-Wüerttenberg Çevre
Bakanlığı’na ziyaretlerde bulundular.

Proje kapsamındaki yurtdışı alıcı ortaklarımız:
1. PE International GmbH firması (www.pe-consulting-group.com)
2. Stuttgart Üniversitesi (www.uni-stuttgart.de)
3. Almanya Baden-Wüerttenberg Çevre Bakanlığı (www.um.baden-wuerttemberg.de)
4. DIBU Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü (www.bau-umwelt.com)

1989’da kurulan PE International GmbH şirketi, tüm dünyaya sürdürülebilirlik bilinci konusunda rehberlik ve önderlik
etmektedir. Şirket, stratejik danışmanlık, yazılım geliştirme ve sürdürülebilirlikle ilgili bilim dallarında uluslararası pazarda
lider konumdadır. Merkezi Stuttgart’da olan şirketin Viyana, Tokyo, Perth ve Boston’da da ofisleri vardır. PE
International’ın önerdiği tüm dünyada kabul görmüş çok kapsamlı iki yazılım mevcuttur. Bu yazılımlardan GaBİ
sürdürülebilir ürünler, SoFi ise tüzel sürdürülebilirlik için tasarlanmıştır. Dünya çapında Alcan, Allianz, Bayer,
DaimlerChrysler, Deutsche Post/DHL, Rockwool, Siemens, Toyota, ThyssenKrupp and Volkswagen gibi sektör lideri beş
yüzden fazla şirket ve enstitü PE International’ın danışmanlığını ve yazılım programlarını kullanmaktadır. Şirketin Stuttgart
Üniversitesi ortaklığıyla geliştirdiği GaBi, çok kapsamlı bir YDD yazılım programıdır. Nitekim Stuttgart Üniversitesi’nde bu
konuyla ilgili “Yaşam Döngüsü Mühendisliği (Life Cycle Engineering)” adında bir bölüm açılmıştır. Bu bölüm faal şekilde
bilimsel çalışmalarını ve lisans, yüksek lisans, doktora düzeyindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini PE International firmasıyla
beraber sürdürmektedir.
Proje kapsamında PE International şirketi, GaBi yazılım programının çok kullanımlı eğitim versiyonu, programın dört
günlük eğitim programı, süreç içerisinde gerekli olacak güncelleme ve teknik destek hizmetleri için kurumumuza sponsor
olmuştur.
1829 yılında kurulan Stuttgart Üniversitesi, teknik bilimlerin ve bu konudaki öğrenci çalışmalarının artması sonucunda üniversite 1876 yılından itibaren
“Teknik Kolej” olarak tanınmaya başlamıştır. Verilen derslerin gelişmesi sonucunda 1967 yılında Kolej, Stuttgart Üniversitesi adını almıştır. Günümüzde
Stuttgart bölgesinin Avrupa Resmi İstatistik Kurumunca Avrupa’nın yüksek teknoloji merkezi seçilmesinde Stuttgart Üniversitesi’nin büyük rolü vardır.
1950’li yılların sonunda üniversitenin bilgisayar bilimleri, mühendislik gibi bölümleri Vaihingen banliyösüne taşınmıştır. Sosyal Bilimler, Mimarlık ve
benzeri fakülteler ise hala şehir merkezindeki kampusta konumlanmaktadır. Üniversitenin iki ayrı kampusunda toplam 10 fakülte bulunmaktadır. Bu
fakülteler Mimarlık ve Şehir Plancılığı Fakültesi, İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Kimya Fakültesi, Bilgisayar Bilimi, Elektrik
Mühendisliği, Bilişim Teknolojisi Fakültesi, Coğrafya ve Biyoloji Fakültesi, Havacılık Mühendisliği ve Jeodezi Fakültesi, Makine Mühendisliği Fakültesi,
Matematik ve Fizik Fakültesi, İnsan Bilimleri Fakültesi, İşletme, Ekonomi ve Sosyal Bilim ler Fakültesini kapsamaktadır.
Proje aktivite planı kapsamında Stuttgart Üniversitesi ziyaret edilmiştir.
Üniversitenin Yaşam Döngüsü Mühendisliği Bölümü, Yapı Fiziği Kürsüsünde
katılımcılara YDD tanıtım ve eğitim sunumlarına katılım gerçekleştirilmiştir.
Baden-Wüerttenberg Çevre Bakanlığı, çevre bakanı, 4 bölgesel başkan (Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen), 35 konsey üyesi ve 9 büyükşehir
belediye başkanından oluşmaktadır. Bakanlık, 1999 yılında The European Eco Management & Audit Scheme (EMAS) tarafından çevresel bir
değerlendirmeye tabii tutulmuş ve EMAS’ın sıkı kurallarına rağmen çevresel denetim, çevresel yönetim ve çevresel beyan yapabilme hakkı kazanarak
Almanya’daki ilk bağımsız çevre danışmanlığı unvanını alan bakanlık olmuştur. Bu kapsamda yapı malzemelerinin çevreyle ilgili YDD özelliklerinin yapı
sektörüne sunulduğu çevresel ürün bildirgeleri (ÇÜB) yayımlama yetkisi olan tek Alman çevre bakanlığıdır. Bakanlığın 1999’dan beri genel olarak
görevleri çevre düzenini korumak ve iyileştirmek, yaşam kalitesini arttırmak ve bu alanda diğer kuruluşlara ve firmalara yol göstermek olmuştur. Bu
bağlamda Çevre Bakanlığı, bütün AB ülkeleri gibi Almanya’da da küresel ısınma ve çevre kirliliği konusunda bir takım anlaşmalara imza atmıştır. Bu
konuda bakanlık, küresel ısınmayı önleyecek önlemleri almakla görevli firmaları denetlemekte ve bazı filtre çeşitlerini zorunlu kılmaktadır. Nükleer enerjinin
kontrol edilmesini ve mümkün olduğunca alternatif enerji kaynaklarının kullanımının sağlanmasını desteklemektedir.

Elektronik atıklar, otomobil atıkları, aküler, piller, CD-DVD atıkları, tıbbi atıklar ve evsel atıkların
farklı tekniklerle toplanmasını ve işlenerek/geridönüştürülerek yeniden kullanımını sağlamaktadır.
Halkı ve firmaları suyun korunumuna teşvik etmektedir. Bunların dışında, çevrenin korunmasıyla ilgili
mantıklı ve ekolojik kararlar alınmasını sağlayacak her türlü araştırmaya destek vermektedir.
Proje aktivite planı kapsamında Almanya Baden-Wüerttenberg Çevre Bakanlığı ziyaret edilmiştir.
Bakanlık katılımcılara çevreye ilişkin faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktarmış; YDD ve ÇÜB ile ilgili
faaliyetlerine ve bu konuda Almanya’daki yasal işleyişe dair bilgilendirme sunumları yapmıştır.
DIBU Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü, 1982 yılında bir grup gönüllü yapı malzemesi üreticisi ve dağıtıcısı tarafından
kurulmuştur. Kurum, 30 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler, bölgesel küçük ölçekli gruplar ve uluslararası çok ortaklı
grupları içeren 100 kadar işletmeyi temsil etmektedir. Kurumun amacı ve görevi, çevreye ve sağlığa zarar vermeyen
yapı malzemelerinin üretimini ve kullanımını teşvik etmektir. Bu amaçla DIBU, ISO 14020 ve 14040 standardları
serisiyle uyum sağlayan ISO 14025 standardına göre çevresel ürün bildirgesi (ÇÜB) hazırlayan, onaylayan ve
yayımlayan bir program geliştirmiştir. Bu kapsamda, YDD yöntemiyle yapılan değerlendirmelerin sonuçları bu
bildirgelerde kullanılmakta; ürün Kategori Kuralları (Product Category Rules-PCR) AUB direktiflerine göre derlenmekte
ve üçüncü bağımsız kişiler tarafından kontrol edilmektedir. AUB, bilim adamları, hükümet temsilcileri, test
enstitüleri, çevre grupları ve yapı sektörünü içeren bağımsız uzmanlardan oluşmaktadır. Tüm ilgili taraflar aynı
zamanda gelişme sürecine dahil edilmektedir.
Proje aktivite planı kapsamında DIBU ziyaret edilmiş ve katılımcılara özel hazırlanan Çevresel Ürün Bildrgeleri eğitimine katılım gerçekleştirilmiştir.

Yapılan ziyaretlerde öğretim elemanları endüstriyel
ürünlerin, yapıların ve yapı malzemelerinin çevresel etkileri,
bu etkilerin değerlendirilmesinde kullanılan “Yaşam Döngüsü
Değerlendirme” yöntemi, bu yöntemin dünyadaki sayılı
uygulama araçlarından biri olan GaBi bilgisayar programı ve
bu programın çıktılarının veri olarak kullanıldığı çevresel
ürün bildirgeleri (ÇÜB) konularında eğitim aldılar. Aynı
zamanda alıcı ortakların organize ettiği kültürel turlar ve
etkinliklere katılan yararlanıcılar yoğun bir çalışma
programını başarıyla tamamlayarak GaBi ve ÇÜB eğitim
sertifikası almaya hak kazandılar.

06.07.2008

Esenboğa Havalimanı’ndan Stuttgart Havalimanı’na varış, otele yerleşme
Yapılacak faaliyetler öncesi bilgilendirme toplantısının yapılması ve boş zaman
Arrival from Esenboğa Airport to Stuttgart airport and hotel accommodation
Holding an information meeting before the activities and spare time
GaBi programının kurulumu, güncellenmesi ve veri belgeleme eğitim programı
GaBi installation, upgrade and data documentation education program

07.07.2008

Projelerle çalışmaya başlama, bir ürünün plan ve işlemlerle modellenmesi
Starting working with projects, and modelling a product by processes and plans
GaBi’de bir planın tamamlanarak değerlendirme dengelerinin hesaplanması ve çözümlemeler
Completing a plan and calculating assess balances and analysis in GaBi

08.07.2008

Ayrıştırma yöntemleri, birimler, miktarlar, ağırlıklandırma kavramları eğitim programı
Allocation procedures, units, quantities, weighting concepts education program
Veri tabanı yönetimi ve çoklu kullanım eğitim programı
Database management and multilingual use education program
09.07.2008

GaBi işlem kaydetme aracı, nesneleri sürükleme bırakma ve veri değişimi
GaBi process recording tool, and export/import-drag and drop of objects, and data exchange)
İki yapı malzemesinin çevresel etkilerinin YDD yöntemiyle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Comparative assessment of environmental impacts of two construction materials by LCA method
10.07.2008

Rehber eşliğinde Stuttgart’ta mimari şehir turu, Eski Kale ve Sanat Müzesinin gezilmesi
Guided Architectural City Tour in Stuttgart, Visit of Stuttgart Old Castle and Museum of Art

12.07.2008

Stuttgart’ın kültür merkezlerinin (Mercedes-Benz Müzesi) gezilmesi, hayvanat bahçesi gezisi
Tour of Stuttgart’s cultural centers (Mercedes Benz Museum) and animal park

13.07.2008

Stuttgart’ın tarihi yerlerinin (Güney Tübingen) gezilmesi
Tour of Stuttgart’s historical places (South Tübingen)
Stuttgart Üniversitesi Yaşam Döngüsü Mühendisliği Bölümü Yapı Fiziği Kürsüsünde genel
YDD eğitimi ve tanıtımı sunuları
General LCA training and introduction presentations in University of Stuttgart, Department of Life
Cycle Engineering, Chair of Building Physics

14.07.2008

PE International GmbH’nin bir referans firmasını (Transsolar/Vaihingen) ziyaret: Referans bina
Mercedes-Benz Müzesi bağlamında yapı mühendisliğinin açıklanması
Visit to a reference company of PE International GmbH (Transsolar in Vaihingen): Explanation of
building engineering with the reference building Benz-Museum
DIBU’da Çevresel Ürün Bildirgeleri (ÇÜB) eğitim ve tanıtım sunuları
(Environmental Product Declaration (EPD) training and introduction presentations in DIBU)
15.07.2008

PE International GmbH’nin bir refereans firmasını (DGNB/STEP Office) ziyaret
Visit to a reference company of PE International GmbH (DGNB/STEP Office)
16.07.2008

Çevre Bakanlığı’nı ziyaret
Visit to Environment Ministry

17.07.2008

PE International GmbH’nin bir refereans firmasını (Bosch/Güneş Evi) ziyaret
Visit to a reference company of PE International GmbH (Bosch/Solar Decathlon Winner 2007)

18.07.2008

Uluslararası YDD uygulamacıları, uzmanları ve danışmanlarının eğitim prensipleri –
Katılımcılara sertifika verilmesi
The training principles of international LCA practitioners, consultants and specialists – certification

19.07.2008

Stuttgart’ın alışveriş merkezlerinin ve şehir merkezinin gezilmesi
Tour of Stuttgart’s shopping centres and city centre

20.07.2008

Stuttgart Havalimanından Esenboğa Havalimanı’na varış
Arrival from Stuttgart Airport to Esenboğa Airport

