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KOMPLE ÇIKARTILABİLİR. sağlıklı ve iyi yaşamın giderek ön plana 
çıkmasıyla birlikte, bunların ölçülmesi ve standart haline getirilmesi 
çok doğru olacaktır. WELL, bunu geniş bir biçimde kapsayarak 
ulaşılabilir bir standard haline getiriyor. Standartları uygulamak 
istemeseniz bile, bunların içinde ayrıntılı olarak sunulan temel 
kavramları bilmek daha mutlu, sağlıklı ve verimli yaşanacak ve 
çalışılacak mekanların oluşturulmasında büyük önem taşır.”

– OLIVER HEATH, Oliver Heath Design’ın Direktörü, bu Tasarım Rehberi’nin Yazarı

INTERFACE NEDEN BU KONUYU DESTEKLİYOR?

Çalıştığımız, dinlendiğimiz ve eğlendiğimiz alanları yaratmak; 
görsel cazibe, amaç, sürdürülebilir öğeler ve insan davranışının 
anlaşılmasını bir araya getiren tasarımları içerir. Tasarım 
estetiğinden ödün vermeden mekanın her kişinin ihtiyacını 
yansıtmasını ve düzenleyici standartlara uygun olmasını 
sağlamak ve bu öğeler arasında denge kurmak cesur kararlar 
almayı gerektirir. 

Çalışanlarının esenliğini destekleyen şirketler için WELL 
gibi standartlar çok daha yüksek bir algı oluştururken, pozitif 
alanların tasarımı ve oluşturulmasında daha fazla araştırma ve 
çalışma yapılması zorunluluğunu da ortaya koyuyor.

Endüstri liderlerinin yaklaşımlarını daha iyi kavrayabilmek 
adına, Interface insan odaklı tasarımın değerini keşfetmeye, 
doğanın pozitif mekanların oluşturulmasına nasıl ilham 
verebileceğini anlamaya ve sürdürülebilir yapıların geleceğini 
incelemeye yönelik bir dizi makalenin eşyazarlığını yapmıştır.

WELL Building Standard™ | 2



WELL Building Standard™ | 5WELL Building Standard™ | 4

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM syf. 06WELL BUILDING STANDARD™ NEDİR?

· Nasıl ortaya çıkmıştır?
· Bazı genel bilgiler
· 7 KONSEPTİNE hızlı bir bakış

2. BÖLÜM syf. 10NEDEN ZAHMET ETMELİ?

· Gerçekten zahmete değer mi?
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· Peki WELL building standard™    
 akreditasyonu neden alınmalı?
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5. BÖLÜM syf. 30KİM UYGULUYOR?
 · CUNDALL’S ‘One Carter Lane’ London, UK
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· ARUP, Boston (ABD)

3. BÖLÜM syf. 16WELL’İN 7 KONSEPTİ (VE DAHASI) 
HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER 
ŞEY

6. BÖLÜM syf. 48PEKİ YA SONRASI?
· İnsan odaklı tasarım nereye gidiyor?
· Gelecekte nereden yardım alınabilir?
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1. BÖLÜM: WELL BUILDING STANDARD™ NEDİR?

1. BÖLÜM:
WELL BUILDING 
STANDARD™ 
NEDİR?

WELL’in tasarımı insan odaklı kılmak için yaptıklarının temel 
bir listesi:

· Kişileri tasarımın merkezine konumlandırmak

· İnsan sağlığı ve iyi yaşamını destekleyecek başarılı ve   
 sağlam mekanlar kurgulamak

· Beslenmeyi, ruh halini, uyku düzenini, zindeliği, üretkenlik   
 ve performansı iyileştirmeye ve hastalıkları önlemeye yö-

 nelik sağlıklı davranışları teşvik etmek

· Proje ekipleri kurulmasına ilişkin bir çerçeve sunmak   
 amacıyla insan odaklı performans gereksinimleri be-

 lirlemek

· Zamanımızın yüzde doksanından fazlasını içinde    
 geçirdiğimiz çevrenin1 - sağlığımız ve iyi yaşamamız   
 üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel araştırmalardan   
 beslenmek

· İşletmelere somut finansal faydalar sunarak maliyetleri   
 azaltmak ve sonuçları iyileştirmek

WELL Sertifikasyonu için gereken tüm şartları sağlamak 
için mühendisler, tasarımcılar ve mimarlar birlikte çalışmalıdır. 
Şartların önemli bir kısmı iyi tasarım artı sürekli bakım ve test 
gerektirmektedir.

BU REHBER WELL BUILDING STANDARD 
TEMELLERINI KULLANARAK POZITIF  MEKANLAR 
TASARLAMANIZA YARDIMCI OLMAK IÇIN 
HAZIRLANMIŞTIR. 

Zengin bir araştırma ile desteklenen bu tasarım rehberi, 
sağlık ve performansı iyileştiren ve tam potansiyelimize 
ulaşmamızı sağlayan mekanlar yaratılmasına ilişkin fikir 
ve tartışmalara ilham vermek için yazılmıştır. Bunun 
yansıtıldığı bir standart da, uzmanlığımızı aldığımız 
yeni ve uluslar arası olarak tanınmış WELL Building 
Standard™’dır.

Bu konu size ilham veriyorsa, WELL akreditasyon sürecini 
aşağıdakilerle birlikte kolay anlaşılabilir ve erişilebilir hale 
getirmeye çalıştık:

· WELL Building Standardının temel bilgileri ve kilit   
 konspetleri

· WELL sertifikasyonunun alınmasına ilişkin kısa, öz, adım   
 adım ilerleyen bir rehber

· Güncel insan odaklı tasarım yöntemi uygulamalarına   
 ilişkin vaka çalışması örnekleri

· Gelecekte kimden destek alabileceğinize ilişkin öneriler

WELL Building Standard™ | 6
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HAVA

SU

BESLENME

IŞIK

FITNESS

RAHATLIK

ZİHİN

NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Bazı genel bilgiler.

International WELL Building Institute™ (IWBI™) 
tarafından yönetilen ve Green Business Certification Inc. 
tarafından onaylanan WELL Building Standard, insan 
sağlığı ve esenliğine odaklanan bir bina standardıdır.

WELL Building Standard ilk sürdürülebilir bina değerlendirme 
sistemi olmasa da, yapılı çevre içindeki sağlık ve refaha insan 
odaklı bir yaklaşım olarak hızla yükselmektedir. LEED (https://
new.usgbc.org/leed) ve BREEAM (http://www.breeam.
com/), gibi temel olarak farklı değerlendirme yöntemlerine 
sahip diğer iyi bilinen bina standartları karbon merkezli olma 
ve binaların çevre performanslarına daha fazla odaklanma 
eğilimindedir.

7 KONSEPTINE HIZLI BİR BAKIŞ 

Standart kapsamında ele alınan 7 “konsept” bulunur. Her 
konsept, sertifikasyon elde etmek için karşılanması gereken, 
gerek isteğe bağlı, gerek mecburi nitelikteki birden fazla 
“özelliği” barındırır (Daha fazla ayrıntı için bakınız: ‘WELL’in 7 
Konsepti (ve dahası) hakkında bilmeniz gereken her şey.)

Bu, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için bütüncül bir 
tasarım konseptini gerektiren, son derece kapsamlı ve ayrıntılı 
bir standarttır; bunlara daha sonra değineceğiz…

WELL Building Standard™ | 8
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2. BÖLÜM: 
NEDEN ZAHMET
ETMELİ?

GERÇEKTEN ZAHMETE DEĞER Mİ?

Hava kalitesini, aydınlatmayı, doğa manzarasını ve iç 
mekanın genel düzenini dikkate alan bir işyeri tasarımı2 
sağlık, memnuniyet, esenlik ve personel üretkenliğini 
önemli ölçüde etkileyebilir. Araştırmalara göre çalışanların 
katılımına ve refahına öncelik veren şirketler, bunlara öncelik 
vermeyen şirketlere göre ortalama %10 oranında daha yüksek 
performans göstermektedir.3.

Bu, söz konusu insan merkezli yaklaşımın benimsenmesinin 
işletmelere kanıtlara dayalı tasarruf ve kar artışları sağlarken, 
WELL Building Standard™’ı sağladıkları için saygınlık 
kazandıracağı anlamına gelir.

ŞİMDİ TAM ZAMANI, İŞTE NEDENLERİ

Stresle ilgili hastalıklar ve kalp hastalıkları gibi önlenebilir 
kronik hastalıklar,  başlıca global erken ölüm nedenlerinden 
biridir4 ve işverenlere tıbbi harcamalar, hastalık izni ve verimlilik 
kaybı yoluyla ağır maliyetler yükler.
Aynı zamanda, fiziksel ve sosyal çevrelerimiz  sağlığın en 
büyük belirleyicileri arasındadır.5 Bu nedenle, daha sağlıklı 
çevreler daha sağlıklı insanlar sağlar.

İnsanlar bu mesajı kabul etmeye başladığından beri 
insan odaklı tasarım sektörün bir amacı haline geldi. 
Bunun sonucunda, insan ihtiyaçlarının yapılı çevrede 
dikkate alınacak temel bir husus olmasını sağlayacak 
standartlar getirilmekte.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık 
şehirlerde yaşıyorken, iç mekanlara ve açık 
alanlara doğal sistemler getirmeyi de içeren insan 
odaklı tasarıma yönelik bir değişim ihtiyacını 
fark etmeye başlıyoruz. Bu zenginleşme, çalışanı 
elde tutma ve çevre sorumluluğu ruhu yaratmak 
da dahil birçok birbiriyle ilişkili kurumsal ve 
toplumsal faydaya yol açacaktır.”

– RICHARD SABIN, Direktör, Biotecture Limited.

2. BÖLÜM: NEDEN ZAHMET ETMELİ?

WELL Building Standard™ | 10
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BULGULAR

1960 yılında %34 olan şehir populasyonu 2014 yılında %54 e ulaşmış ve her beş yılda bir %1,4-1,9 oranında 
artmaktadır. Tahminler, az gelişmiş ülkeler de dahil tüm ülkelerde populasyonun çoğunluğunun 2017 yılı itibari 
ile şehirlerde yoğunlaşacağını göstermektedir6.  

Yoğun nüfusa sahip kentsel alanlar daha düşük bireysel refah ve mutluluk ile ilişkilendiriliyor7.

Global olarak, çalışanların %76’sı esenlik konusunda güçlük çektiğini ifade ediyor8. 
İşletme genel giderlerinin %90’ı personel maliyetleriyle ilişkili olduğundan personelin fiziksel ve zihinsel 
sağlığının iyileşmesi de büyük bir olumlu mali etkiye yol açacaktır.9

Sadece çalışanların zihinsel sağlık sorunları, üretim kaybı, işe gelmeme ve işe alım nedeniyle Birleşik Krallıktaki 
şirketler için yılda 30 milyar Pound’a (30,4 milyar €) mal olmaktadır10.

27 AB üye ülkesi arasında, ortalama işe gelmeme oranları çalışma süresinin %3’ü ve %6’sı arasında 
seyrederek gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %2,5’ine mal oluyor.  Örneğin Avusturya, Belçika ve Almanya’daki 
yıllık işe gelmeme maliyetleri sırasıyla yaklaşık 6 milyar €, 10,5 milyar € ve 34 milyar € tutarında11. 

İş stresi ABD’de yılda 300 milyar dolara (255 €) Avrupa’da ise 650 milyar dolara (553 €) mal olurken  bu 
tutarların daha da artması olası12.  

Hasta olunduğu halde işe gelme durumu yılda 100 milyar dolara (85 milyar €) 13  mal oluyor; bu ise işe 
gelmeme maliyetinden 10 kat daha yüksek bir tutar14. 

İş maliyetlerinin %90’ının personel ve maaş giderlerinden kaynaklanması sebebiyle refah ve üretkenlikteki her 
türlü iyileşme değerli15. 

Memnuniyet seviyesi çok yüksek çalışanlara sahip işletmeler diğer işletmelere kıyasla %37 daha düşük işe 
gelmeme, %21 daha yüksek verimlilik ve %10 daha yüksek müşteri memnuniyetine sahip16. 

CEO’ların %77’si, çalışanlara erişim ve çalışanları elde tutmanın işletmeleri için en büyük tehdit olduğu görüşünde17. 

Memnuniyeti ve katılımı yüksek çalışanlara sahip şirketlerin çalışan devir hızı %25-65 daha düşük18.

Personelin %60’ının, işverenlerinin refahı desteklemesi durumunda iyi bir kuruluşta çalıştığını hissetme olasılığı artıyor19. 

SORUN

Kentleşme

Esenlik ve hastalık masrafları

Çalışanların ilgisini çekme ve elde 
tutma

2. BÖLÜM: NEDEN ZAHMET ETMELİ?

 SORUNU DAHA İYİ 
GÖRMENİZİ SAĞLAYACAK 

BAZI İLGİNÇ İSTATİSTİKLERİ 
BULABİLİRSİNİZ...

1960 yılında %34 olan şehir nüfus 
yoğunluğu 2014 de %54 e ulaşmıştır.

54%

Global olarak çalışanların %76 
sı esenlik seviyesi ile ilgili olarak 
problem yaşamaktadır. 

76%

İş maliyetlerinin %90 ı çalışan ve maaş 
giderleri ile ilgili olduğundan Esenlik 
konusundaki her iyileştirme değerlidir.

90%

CEO’ ların %77 si çalışanlarına 
erişim ve elde tutabilme konularını 
en büyük risk olarak görmektedir.

77%
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PEKİ WELL BUILDING STANDARD™ 
AKREDİTASYONU NEDEN ALINMALI? 

İnsan merkezli tasarım uygulaması çeşitli bina türlerinde hızla 
büyürken,  WELL™ bu son derece gerekli harekette lider bir 
güç olarak öne çıkıyor.

Bu metnin yazıldığı tarih itibariyle (2017)*, Avrupa’da Fransa, 
Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda, İsveç, İrlanda, Slovakya, 
Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Finlandiya da dahil 13 ülkede 
toplam yaklaşık 2.2 milyon m²’lik 95 adet WELL tescilli 
proje yapılmaktadır. Küresel olarak, 30 ülkede toplam 
yaklaşık 10 milyon m²’yi kapsayan, 502 WELL projesi 
yürütülmektedir.

*Bu rakamlar sürekli artmaktadır - bakınız: https:// wellonline.
wellcertified.com/community/projects

Kasım 2016’da WELL, Building Standard™ ve BREEAM 
uyumlu hale getirildi; böylece, sunulan belgeler her iki 
kuruluş tarafından da tanınarak zaman ve paradan tasarruf 
imkanı sağlandı.  Nisan 2017’de WELL ve LEED de uyumlu 
bir işbirliği içine girmiştir. Eğer “sürdürülebilirlik ve sağlık 
eşanlamlıysa” (Rick Febrizzi, IWBI CEO’su), ancak bu iki 
sistem birlikte işlediği sürece anlamlı olacaktır.

Daha fazla ayrıntı için bakınız: http://standard.wellcertified.
com/well- crosswalks..

2. BÖLÜM: NEDEN ZAHMET ETMELİ?
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3. BÖLÜM: 
WELL’İN 7 
KONSEPTİ 
VE DAHASI 
HAKKINDA 
BİLMENİZ 
GEREKEN HER 
ŞEY

3. BÖLÜM: WELL’in 7 Konsepti (ve dahası) hakkında bilmeniz gereken her şey

TÜM WELL BUILDING STANDARD’I 20 , KONSEPTLERİNE BAĞLAM KAZANDIRMAK VE DEĞERINI ORTAYA 
KOYMAK ADINA BİRTAKIM EK ARAŞTIRMALARLA BİRLİKTE AŞAĞIDA ÖZETLEDİK:

KONSEPT NEDEN?

Her şeyden önce, günde 15.000 litre hava
soluyoruz.

Hava kirliliği dünya çapında yılda 7 milyon 
erken ölüme neden oluyor.  İç mekan kirlilik 
seviyeleri açık hava kirlilik seviyesinden 
100 kat fazla olabilmekte, toksik ev temizlik 
malzemelerinin kansere yol açma olasılığı, 
dışarıdaki havayı solumaya göre üç kat daha 
fazla olabilmektedir21.

Yapıştırıcılar, boyalar ve oda parfümleri gibi 
Uçucu Organik Bileşikler (Volatile Organic 
Compounds-VOCler),22 baş ağrılarına, göz, 
burun ve boğaz tahrişine, baş dönmesine 
neden olmakta ve kronik hastalıklara 
veya kansere yol açabilmektedir. Büyük 
bir ofis binasında tespit edilen VOC’lerin 
%96’sı, binayı inşa etmek ve döşemek için 
kullanılan malzemelerden kaynaklıydı23. 
Bu hava kalitesi sorunları iş verimliliğini 
azaltabilmekte ve hasta bina sendromuna yol 
açabilmektedir. 

Düşük CO2 seviyeleri ve kirletici seviyeleri 
ile daha fazla havalandırma gibi iç mekan 
kalitesi çözümleri”, verimlilikte %8-11 kadar 
iyileşme sağlayabilmektedir24

PRATİK ÖNERİLER

WELL Building Standard uyarınca, hava kalitesini 
iyileştirmek için uygun malzemelerin kurulumuyla etkili 
prosedürlerin uygulanması bir araya getirilmelidir.

Sigara içme yasağı uygulamak

Mekanik ve doğal havalandırmayı optimize etmek

Yapıştırıcılarda, cilalarda, mobilyalarda ve temizlik 
ürünlerinde VOC azaltımı

Hava filtreleme (uçucu kirleticileri gideren karbon 
filtreler ve daha küçük parçacıklar için ortam filtreleri 
gibi)

Mikrop ve küf kontrolü (ultraviyole antiseptik ışınlama 
cihazları)

Sağlıklı girişler (ayakkabılardan gelen kirleticileri tutan 
zemin sistemleri gibi)

Temizlik protokolü (sıklık, sarf malzemeleri, ekipman, 
prosedürler ve eğitim)

Pestisit yönetimi (yalnızca onaylanmış, toksik olmayan 
ürünlerin kullanımı)

Nem kontrolü ve dengeleme 

Kullanışlı pencere sistemleri

Gıda depolama ve sunumu için haşere kontrolü

NEDİR?

Bina sakinlerinin sağlığını 
ve refahını
Desteklemek için en 
uygun iç mekan hava 
kalitesi.

Özellikler arasında 
malzeme seçimi, 
havalandırma, filtreleme 
ve haşere kontrolü 
bulunur.

Temel su kalitesi testleri

Ters ozmoz sistemleri veya Kinetik Bozunma Akısı 
filtreleri kullanılarak inorganik kirletici maddelerin 
filtrelenmesi

Aktifleştirilmiş karbon filtreler kullanılarak organik 
kirleticilerin filtrelenmesi

Dezenfektan ve florür seviyelerini sürdürmek için 
şebeke suyu katkılarının takibi

Düzenli su kalitesi testi ve takibi

Şekerli gazlı içecekler yerine içme suyunun teşvik 
edilmesi (tüm binada kolay erişilebilir içme suyu)

WELL binanın su kaynağını değerlendirir. Filtreleme 
belirli gereksinimlere dayalı olarak kurulabilir. Su 
kalitesini korumak için düzenli test yapmak isteğe 
bağlı bir stratejidir.

Uygun filtreleme ve diğer 
yöntemlerle
sağlanan güvenli ve temiz 
su.

Özellikler arasında kalite, 
arıtma ve su tüketimini 
teşvik etme bulunur.

ABD’deki Ulusal Tıp Akademisi (NAM) 
Kadınların günde yaklaşık 2,7 litre, erkeklerin 
ise 3,7 litre su tüketmesini önermektedir25.

Fakat ABD’deki yetişkin nüfusun neredeyse 
%80’i normal bir günü hafif dehidrasyonlu 
bir şekilde geçirmekte26, bu da iş verimliliğini 
%12, 27 tepki verme süresini ise %23 
oranında azaltmaktadır28.

Kurşun ve arsenik gibi kirleticiler sağlık 
üzerinde ciddi etkiler oluşturabilir. Fakat suyu 
klor ve kloraminle arıtmak da sağlık üzerinde 
olumsuz etkilere yol açabilir.

SU
(8 özellik)

HAVA
(29 özellik)

WELL Building Standard™ | 16
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3. BÖLÜM: WELL’in 7 Konsepti (ve dahası) hakkında bilmeniz gereken her şey

NEDEN? PRATİK ÖNERİLERNEDİR?KONSEPT

Taze meyve ve sebzelerin bulunabilirliğini artırmak 
İşlenmiş gıdalara erişimi sınırlandırmak veya 
yasaklamak 

Yiyeceklere gıda alerjilerine karşı uyaran etiketler 
koymak

El hijyenine erişimi kolaylaştırmak – kağıt el havlusu 
kullanımı teşvik edilir

Yapay içerikleri açıkça işaretlemek

Beslenme bilgilerini görülebilir hale getirmek

Sağlıksız yemekler karşısında sağlıklı yemek 
seçeneklerini teşvik etmek

Porsiyonları azaltmak (istemeden aşırı yemeyi azaltır)

Sorumlu gıda üretimi (organik ve serbest dolaşan)

Gıda üretimi - bina sakinlerine sebze yetiştirmek için 
alan ve araç gereç verilmesi)

Bilinçli yemek – yemek yemeye özel alanlar yaratmak

WELL yalnızca daha sağlıklı seçenekleri kullanmanın 
daha sağlıklı, mutlu ve üretken bir iş yerini 
oluşturabileceğini dikkate alır.

Sağlıksız seçenekleri 
sınırlarken taze ve 
işlenmemiş gıdaları hazır 
bulundurmak

Özellikler arasında 
sağlıklı porsiyonlar, bilinçli 
yemek, hazırlama, kirlilik 
& alternatifler bulunur.

Kentleşme sebepli taze ve iyi kaynaklardan 
edinilmiş gıdalara erişim azalmıştır.

Avrupa’da birçok ülkenin obezite oranları 
%20 ve %30 arasındadır29. 2014 yılı 
itibariyle, küresel ölçekte yetişkinlerin 1,9 
milyarı (%39) aşırı kilolu, bunların 600 
milyonu ise (%13) obez idi. 

Dünya genelinde 2,7 milyon ölüm 
yetersiz meyve ve sebze tüketiminden 
kaynaklanmakta, bu da kötü beslenmeyi en 
büyük on global ölüm riski faktörü arasına 
sokmaktadır (WHO).

Daha iyi beslenmeyle depresyonda %27, 
streste ise %13 oranında bir azalma ve genel 
olarak daha iyi bir zihinsel sağlık 30, verimlilik 
ve iş performansı arasında önemli bir ilişki 
bulunmuştur31.

BESLENME
(15 özellik)

Direkt aydınlatmayla dolaylı ortam aydınlatması arasında 
denge kurmak

Sirkadiyan sağlık için sirkadiyan aydınlatma tasarımı 

Yapay aydınlatmadan kaynaklanan parlamanın kontrol 
edilmesi

Pencerelerde; aydınlatma kontrolü ve ayarlanabilir ışık 
bölücü elemanları kullanımı

Bilgisayar ekranları ve arka plan arasındaki kontrastı 
minimuma indirmek için düşük parlamalı iş istasyonu 
tasarımı

Renk oluşturma indeksini (CRI) kullanarak ışık rengi 
kalitesini ölçmek

Doğal ışığın yansıması ve maksimuma çıkarılması için daha 
yüksek ışık yansıtma  değerlerine (LRVler) sahip yüzeylerin 
kullanılması

Pencereye yakın çalışanların, yeterli miktarda güneş 
ışığı almalarını sağlamak

Gün ışığını optimize etmek ve istenmeyen parlama ve 
termal ısıyı en aza indirmek için pencere tasarımı

WELL binaları uygun parlama sınırlarıyla birlikte doğru 
ışık miktarına sahip olmalıdır. Çoğu mimari aydınlatma 
ve doğal ışık ortamında ya parlaklığın azaltılması için 
ışığı dağıtarak ya da kaynağı görüşten koruyarak 
parlamanın önlenmesi şarttır33.

Vücudun sırkadiyen 
sistemindeki bozulmaların 
minimuma indirilmesi, 
verimlilik ve uyanıklığın 
artırılması ve uygun 
görme keskinliğinin 
sağlanmasına yönelik 
rehber.

Bu rehberin özellikleri 
arasında sirkadiyan 
tasarım, parlama kontrolü, 
görsel hususlar ve 
gün ışığına erişimin 
iyileştirilmesi bulunur.

Doğal ışığa her gün düzenli olarak maruz 
kalmak, dengeli bir sirkadiyen ritmin 
anahtarıdır; gün içinde daha fazla uyanıklık, 
gece ise daha iyi bir uyku sağlar. Sirkadiyan 
ritm 24 saatlik bir döngüde çalışan bir iç 
saattir ve kişinin ruh halini ve vücudun 
hormon salınımını etkiler.

Zayıf aydınlatma sırkadiyen fazda 
değişikliklere neden olabilir, bu da uykuyu 
olumsuz etkiler. Ulusal Tıp Akademisi 
(NAM) ABD’de 50-70 milyon yetişkinin 
uyku bozukluklarından şikayet ettiğini 
belirtmektedir; bu bozukluklar diyabet, 
obezite, depresyon, kalp krizi ve felç için risk 
faktörleridir. 

Çalışmalar pencereye yakınlık ve verimlilik 
arasında olumlu bir ilişki olduğunu 
göstermektedir.  Bu etki özellikle doğayla 
bağlantı sağlayan bir manzara olduğu 
durumlarda güçlüdür32.

IŞIK
(11 özellik)

NEDEN? PRATİK ÖNERİLERNEDİR?KONSEPT

Hareketi teşvik etmeye yönelik öne çıkan tasarımlarla 
iç mekanda fitness dolaşımı, yani asansörlerden 
ziyade merdiven kullanımı teşvik etmek veya hedef 
noktaları oluşturmak için aktivite alanları ayırmak

Aktivite teşvik programları - giyilebilir aktivite araçları 
ve spor salonu üyelikleri

Kişiselleştirilmiş fitness önerileri ve sınıflarına erişim 
gibi yapılandırılmış fitness olanakları

Daha aktif bir yaşam için aktif dış mekan tasarımı

Fiziksel aktivite alanları

Aktif ulaşım desteği – duş ve bisiklet park alanı 
gerekir

Fitness ekipmanı

Well ile binalar kullanıcılarının daha aktif olmasını 
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.   

Sağlıklı ve aktif bir hayat 
tarzı için gerekli çözümü 
sunacak egzersiz ve 
fitness’ ın günlük hayata 
entegrasyonu

Aktivite destek 
programları, bu 
programları destekleyen 
iç ve dış mekan 
tasarımlarını içeren 
özellikler

Bir çok insan, şehirleşme, modern ulaşım 
sistemleri ve oturarak çalışma alışkanlıkları 
nedeniyle fiziksel olarak aktif olamıyor

ABD istatistiklerine göre genç öğrencilerin 
%50’den fazlası, ergenlerin %10’u, yetişkinlerin 
ise %5’i önerilen egzersiz hedefine ulaşabiliyor. 
Dünya genelinde, insanların %40’dan azı günlük 
tavsiye edilen 30 dakikalık orta yoğunlukta 
aktiviteyi gerçekleştirmektedir.

Fiziksel hareketsizliğin iskemik kalp hastalıklarının 
%30’undan, tip 2 diyabet vakalarının 
%27’sinden, göğüs ve kolon kanseri vakalarının 
ise %21-25’inden sorumlu olduğu tahmin 
edilmektedir, ayrıca en büyük dördüncü ölüm risk 
faktörüdür.

Aktif tasarım ve egzersizin iş yerlerine 
uygulanması daha sağlıklı hayat tarzları ve 
ortamlar oluşturur34.  

FITNESS
(8 ÖZELLIK)

Ergonomik: görsel ve fiziksel - çalışanların rahat 
pozisyonlarda oturabilmesi ve ayakta durabilmesi

Dışarıdan gürültü girişini azaltmak için iç ses seviyesi 
sınırlarının belirlenmesi

Bina sistemlerinden gelen sesin sınırlanması & sessiz 
bölgeler oluşturulması

Konuşma gizliliğini artırmak ve sesten kaynaklanan 
kesintileri azaltmak için ses maskeleme

Yankılanma süresini azaltmak için gürültü azaltma 
katsayısıyla belirlenen ses azaltıcı yüzeyler ve ses 
emici malzemeler

Isıtma ve soğutma ekipmanlarında termal konfor 
unsurları

Ofis içinde değişen sıcaklıklar ve ayarlama cihazları 
yoluyla bireysel termal kontrol

Koku alma konforu için güçlü kimyasal kokuların 
önlenmesi

WELL, mekanların bizi nasıl hissettirdiğinin ve 
performansımızı nasıl etkilediğinin değerlendirilmesini 
teşvik eder.

Dikkat dağılımını 
engelleyen, üretkenliği 
arttıran ve konforlu iç 
mekan oluşturmak

Ulaşılabilirlik, ergonomi, 
akustik, ses ve ısı 
izolasyonunu temel alan 
özellikler

İş yeri memnuniyetsizliğinin başlıca nedenleri 
olan akustik, ergonomik, olfaktorik ve termal 
problemler, dikkat dağınıklığı ve rahatsızlık 
gibi sonuçlara yol açabilir35. 

Açık ofislerin faydaları olmakla birlikte dikkat 
dağınıklığına da sebep olmaktadırlar.
Ofis gürültüsünün yol açtığı dikkat dağınıklığı 
durumunda performansta %66’a varan 
düşüşler yaşanabilmektedir36. 
 
Termal konfor personel memnuniyeti 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir; personele 
bunun üzerinde biraz kontrol vermek 
de etkiyi arttırır37. Ofis çalışanları daha 
yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında 
performanslarında %4’lük düşüş yaşanır, 
daha soğuk ortamlarda ise bu oran %6’ya 
yükselir38.  

Ergonomi ve evrensel tasarım fiziksel ve 
zihinsel stresi etkileyerek kas-iskelet sistemi 
bozuklukları (MSDler), sırt ve boyun ağrısı 
gibi belirtilere yol açar39.  

KONFOR
(12 ÖZELLIK)
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3. BÖLÜM: WELL’in 7 Konsepti (ve dahası) hakkında bilmeniz gereken her şey

NEDEN? PRATİK ÖNERİLERNEDİR?KONSEPT

Konuya ilişin literatürü kullanıma sunarak sağlıklı ve iyi 
yaşamın teşvik edilmesi

İyi yaşam hedeflerine sürekliliği bağlılığı sağlayabilmek 
için tüm paydaşlar proje süresince düzenli olarak 
toplanmalıdır

İyi yaşam geri bildirimi sağlamak için kullanım sonrası 
anketler

Kullanıcıların ruh halini ve konfor seviyelerini olumlu 
etkileyen tasarım ortamları

Hem dış hem de iç alanlar için insan-doğa bağlantısını 
güçlendirecek uygun bir biyofilik çerçeve sunmak 
amacıyla yerel çevre koşullarını incelemek. Doğrudan 
ve dolaylı doğa referanslarını dahil etmek

Odaklı çalışma ve dinlenme için sessiz, uyarlanabilir ve 
verimli iş alanları yaratmak

Makul çalışma saati sınırları ve iletişim gibi sağlıklı 
uyku politikaları uygulamak

Fitness düzeni ve sağlıklı uyku düzenlerinin korunması 
için imkanlar sunarak iş seyahati stresinin azaltılması

Sağlıklı bir iş-özel hayat dengesini sağlamak için 
esnek çalışma düzenleri

Sağlık, nabız değişkenliği, uyku kalitesi ve aktiviteyi 
takip etmek için giyilebilir cihazlar sağlanması

Terapi ve farmakolojik müdahaleler gibi stres ve 
bağımlılık tedavisi

WELL binalarında, kullanıcılarının zihinsel ve psikolojik 
sağlığının geliştirilmesine yardımcı olmak için tasarım 
stratejileri kullanılmalıdır.

Bunun için bilişsel ve 
duygusal sağlığı optimize 
eden bir fiziksel ortam 
gereklidir.

Özellikler arasında biyofili, 
güzellik ve tasarım, uyku, 
sağlık bilincinin yanı sıra, 
protokoller,
destek, bakım ve şeffaflık 
bulunur.

Yeşil alanların zihinsel sağlık üzerindeki 
olumlu etkisini gösteren kanıtlardaki artış, 
tasarım imkanları ve çalışanlarının hayatlarını 
iyileştirmede nasıl kullanılabileceğine dair 
birçok çıkarım sunmaktadır40. İş yerine bitki 
yerleştirmek stresi, sağlık sorunlarını ve 
hastalık izinlerini ciddi ölçüde azaltır41.

Beton çatı görünümüne maruz kalmak 
performansta %8’lik bir düşüşe neden 
olurken, yeşil ekili bir çatıya bakmak 
performansı %6 oranında iyileştirmektedir42.

Çalışanlar işlerin %75’inin yerine getirilmesi 
için doğal, açık hava çalışma alanlarını 
inşa edilmiş kapalı çalışma alanlarına 
tercih etmekte; bu alanları daha etkileyici, 
rahatlatıcı, açık, parlak ve sessiz olarak 
nitelendirmektedir43.

Bir ofisin iiç mekan tasarımında kullanıcı 
faktörünün dikkate alınması (hem mola alanı 
hem de sosyal alan oluşturmak gibi),
Konsantrasyon, işbirliği, gizlilik ve yaratıcılık 
alanlarında iyileştirmeler sağlar44.

Yeşillik ve doğal öğelere sahip ofisler, 
kişilerin bildirimlerine göre45:
· Sağlığı %15,
· Verimliliği %6
· Yaratıcılığı ise %15 oranında arttırmaktadır.

ZİHİN
(17 özellik)

Karar verici ekiplerin izleyebileceği iki kilit strateji 
uygulanabilir. Birincisi: Mevcut WELL özelliklerinin 
halihazırdaki gereksinimlerinin ötesine ve üstüne 
çıkmak 

YA DA

Halihazırda WELL Building Standard’ı olmayan bir 
yapının, iyi yaşam konseptiyle ilişkilendirmek

- Diğer bir deyişle, araştırmalardan faydalanıp yeni bir 
strateji önermek.

WELL projelerinin en 
fazla 5 yenilik sunması 
teşvik edilir - bu, 7 ana 
konsept
dışında kalan bir ‘bonus 
kategorisi’dir. Bunlar 101-
105 Özellikleridir.

Yenilik, WELL Standard’ın geliştirilmesinde 
uzun süredir kilit rol oynamaktadır. WELL 
standartları sayesinde; projeniz diğer 
projelerden farklılaşarak kullanıcılar için daha 
efektif sonuçlar doğuracaktır.

Yapının olanaklarıyla ilgili olarak insanları 
eğitmek, yenilikçi süreçler veya malzemeler 
kullanmak, bir WELL Accredited 
profesyonelini tasarım ekibinin esas üyesi 
haline getirmek veya biyo-çeşitliliği teşvik 
etmek gibi basit şekillerde olabilir.

YENİLİKLER 
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4. BÖLÜM: WELL sertifikasi nasil alinir?

NEREDEN BAŞLAMALIYIZ?

İnşaat aşamasına ve binanın hangi kısmının sertifikasyon için 
kaydedildiğine bağlı olarak üç farklı proje türü bulunmaktadır. 
‘Core and Shell’ projelerinin amacı, WELL özelliklerini inşaat 
sırasında pencere yerleri gibi binanın temeline uygulamaktır. 
Bu seviyede sertifikasyon elde etmek ‘Yeni ve Mevcut İç 
Mekanlar’ seviyesinde (projenin bir bina içindeki alanın 
yalnızca bir kısmını kapsadığı) sertifika almayı kolaylaştırır. Son 
olarak ‘Yeni ve Mevcut Binalar’  tüm binanın en az %90’ını 
kapsayan projeler için geçerlidir.

4. BÖLÜM: WELL 
SERTİFİKASI
NASIL
ALINIR?

WELL Building Standard™ | 22
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4. BÖLÜM: WELL sertifikasi nasil alinir?

SÜREÇ:

1. WELL online üzerinden kayıt– Kayıtta proje türüne, 
büyüklüğüne ve yerine göre 1.500 $ - 10.000 $ 
(yaklaşık 1.300 € - 8.500 €) arasında değişen bir ücret 
ödenir. 46.500m² üzerindeki yeni ve mevcut binalar en yüksek 
ücretleri doğurur. https://www.wellcertified. Com/en/start-a-
project üzerinden kayıt olabilirsiniz

2. DOKÜMANTASYON – Açıklamalı proje dokümanları 
ve çizimlerinin yanı sıra proje ekibinden alınan güvence 
mektupları gibi. Bunlar isteğe bağlı optimizasyonlar ve 
zorunlu ön koşullara uygunluğu ortaya koymalıdır (aşağıdaki 
sertifikasyon dökümüne bakınız).

3. PERFORMANS DOĞRULAMA – Binanın istenen 
seviyede performans gösterdiğini temin etmek adına, WELL 
değerlendiriciniz tarafından bir dizi yerinde kullanım sonrası 
performans testi gerçekleştirilir.

4. SERTİFİKASYON – Projenin tüm WELL özelliklerine uygun 
olduğu tespit edildiğinde ve Performans Doğrulama aşaması 
tamamlandığında, WELL Sertifikasyonu üç seviyeden biri için 
verilir: Gümüş, Altın ve Platin.

5. DİZGİ KONTROLÜ – Üç yıl sonra, proje tasarım, bakım 
ve operasyon hizmetlerini yüksek seviyede sürdürdüğünden 
emin olmak için yeniden sertifikasyon sürecinden geçmelidir. 
Ayrıca, kullanım sonrası çalışmalar, bakım kanıtları ve 
süregelen çevresel ölçümlerin IWBI’ya yıllık bazda gösterilmesi 
gerekecektir.

Potansiyel projenizin tahmini maliyetini hesaplamak 
isterseniz, WELL’in sunduğu fiyatlandırma hesap makinesini 
kullanabilirsiniz: 
https://wellonline.wellcertified.com/node/add/pricing 
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N – DÖKÜM:

Görüldüğü üzere, WELL’in 7 konsepti bulunuyor. Her 
konseptin, örneğin havanın, her konsepti yeterince yüksek 
bir standartta yerine getirebilmek için kontrol listesi görevi 
gören bir özellikler listesi mevcut. Toplamda 105 adet olan 
bu özellikler ön şartlar veya optimizasyonlar olarak ayrılıyor. 
Bunları açıklayalım:

 · Ön şart, yapılı çevrede iyi yaşamın temelini oluşturur.   
  Meskun alanlar açısından, GÜMÜŞ     
  sertifikasyonunu elde etmek için tüm ön şartlar    
  sağlanmalıdır.

 · Optimizasyonlar , ALTIN veya PLATİN gibi daha    
  yüksek bir sertifikasyon seviyesini elde etmek için   
  takip edilebilecek, opsiyonel teknolojiler, stratejiler,   
  protokoller ve tasarımlar gibi ekstra özelliklerdir. WELL   
  değerlendiricinizin gözüne girmek için bunlardan mümkün  
  olduğunca çok sayıda sunmalısınız! 

Örneğin, bir Yeni ve Mevcut İç Mekanlar projesi için ışık 
konseptindeki  önşartlar ‘Görsel aydınlatma tasarımı’, 
‘Sirkadiyan aydınlatma tasarımı’, ‘Elektrikli aydınlatma 
parlaması kontrolü’ ve ‘Güneş Parlaması Kontrolü’dür.

4. BÖLÜM: WELL sertifikasi nasil alinir?

Görsel aydınlatma tasarımı
Sirkadiyan aydınlatma tasarımı
Elektrikli (yapay) aydınlatma parlaması kontrolü
Güneş parlama kontrolü
Düşük parlamalı iş istasyonu tasarımı
Renk kalitesi
Yüzey tasarımı
Otomatik gölgelendirme ve karartma kontrolleri
Işık hakkı
Gün ışığı modelleme
Gün ışığı fenestrasyonu

Ö - ön şart O - optimizasyon.
Gereksinimlerin tümü için bakınız: http://standard.wellcertified.com/features.

IŞIK

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Core and Shell

Ö
O

O
O
O

Yeni ve Mevcut 
İç Mekanlar

Ö
Ö
Ö
Ö
O
O
O
O
O
O
O

Yeni ve Mevcut 
Binalar

Ö
Ö
Ö
Ö
O
O
O
O
O
O
O

Son birkaç yıl içinde 
aydınlatma tasarımı 
konusunda, ışığın insan 
sağlığı üzerindeki 
önemini öğrenmiş 
bulunuyoruz... WELL’in 
en heyecan verici 
öğelerinden biri de 
tasarımcıların bu sağlık 
hedeflerini anlamlı bir 
şekilde teşvik etmesini 
sağlaması.”

– Jake Wayne, ARUP kıdemli aydınlatma   
tasarımcısı46.
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4. BÖLÜM: WELL sertifikasi nasil alinir?

PUANLAMA

Bir WELL Değerlendiricisi her bir konsepti bağımsız olarak, 
sayısal bir  ölçekte puanlandırır; nihai WELL puanı ise tüm 
konularda elde edilen ön şartların ve optimizasyonların toplamı 
üzerinden hesaplanır. 

WELL sertifikasyonunun elde edilebilmesi için standart 
içindeki tüm ön şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar 
yerine getirilirse, projenin Gümüş, Altın veya Platin puanı 
alıp almayacağını belirlemek için optimizasyonların sayısı 
hesaplanır.  Her bir optimizasyon benzer şekilde ele alınır; 
örneğin gün ışığı modelleme yüzey tasarımından daha değerli 
değildir. 

Bakınız:  http://standard.wellcertified.com/scoring

WELL ACCREDITED PROFESSIONAL KİMDİR?

Halihazırda WELL dünyasına yeterince girdiğinizi 
düşünmüyorsanız biraz daha ilerlemeniz mümkün. WELL 
Accredited Professional (WELL AP) yeterliliği, tecrübeli bina 
uzmanları, mühendisler, mimarlar ve tasarımcılar için gelişmiş 
bir yeterliliktir.   WELL Building Standard’ında uzmanlığı ve 
insan sağlığına ve iyi yaşamına odaklı tasarımla bina inşa 
etmeye bağlılığı ifade eder. Bu, bir proje danışmanı olarak 
hizmet vermenizi ve kariyerinizi ilerletmenizi sağlayacak. Bir 
projenin sertifikasyon kaydını yapmak için WELL AP olmanız 
gerekmez, fakat her WELL proje ekibi aralarında, kendisi 
de bir yenilik olarak sayılan WELL uzmanlığının ana kaynağı 
olarak hizmet verecek bir WELL AP’sine sahip olmanın 
faydalarını görecektir. Yani temel olarak WELL AP olmanız 
gerekmese de, bu akreditasyon şansınız açısından oldukça 
faydalı olacaktır.

IWBI üzerinden 30 günlük bir çalışma planına erişim elde 
edebilirsiniz; sınavın ücreti ise 660$/ 550 €’dur (metnin 
hazırlanma tarihi - Temmuz 2017 itibariyle).

Online sınav kaydınızı buradan yapabilirsiniz:  
https://wellonline.wellcertified.com/user/
login?destination=user-profile

WELL Building Standard hepimize bir fırsat sunuyor:
Toplumumuzun sağlığını iyileştirmek ve güçlendirmek için yapılı 
çevrenin kullanılması. Bu beni çok heyecanlandırıyor. İşte bu 
yüzden bir WELL AP oldum.”48 

 – Jacqueline Langhals, WELL AP, Ohio Rehabilitasyon ve İyileştirme Departmanı (ODRC), Enerji Koruma ve Sürdürülebilirlik 
Yöneticisi.

İnsan sağlığı ve refahına duyduğum tutkuyu mesleğimle 
birleştirmek ve işlerimin geliştiğini izlemek muhteşem oldu… WELL 
şirketimi asla beklemeyeceğim bir şekilde canlandırdı. Dünyayı 
insanlar için daha sağlıklı bir yer haline getiren bir hareketin 
parçası olmaktan onur duyuyorum.”49 

Jennifer Berthelot-Jelovic, WELL AP ve A Sustainable Production CEO’su.

WELL Sertifikasyonu, kullanıcılarımız için sağlıklı bir ortam 
sağlamaya ve bina tasarımında, inşasında ve operasyonlarında en 
yüksek standartları sürdürmeye olan bağlılığımızı ifade etmek için 
mükemmel bir platform sağlar.”47 

– Virginie Scaglia, Sürdürülebilir Gelişim Sertifikasyonu, HRO
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Bazı şirketlerin halihazırda nasıl sertifikasyon elde ettiğini 
göstermek için dünyanın dört bir yanından iki ilham verici 
projeyi seçtik. Maliyet ve tasarruflarından kullanıcı faydaları 
hakkındaki istatistiklere, iş verenlerin mimarların ve son 
kullanıcıların yorumlarına ve son olarak sertifika almaya 
yönelik pratik yaklaşımlardan bazılarına kadar, projeler 
için birtakım bilgileri topladık.  Bu vaka çalışmalarının sizi 
düşündüreceğini umuyoruz.

Bu, söz konusu insan odaklı yaklaşımın benimsenmesinin 
işletmelere tasarruf ve kar artışı sağlarken WELL Building 
Standard™’ı aldıkları için bilinirlik kazandıracağı anlamına gelir.
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©Dirk Lindner and Cundall

CUNDALL’S ’ONE
CARTER LANE’
LONDON, UK

Cundall 1976’da kurulmuş çok disiplinli bir mühendislik 
danışmanlık şirketidir. Şirket, dünya çapında 20 ofisiyle, 
50’den fazla ülkede projeler gerçekleştirmiş ve “Tek 
Gezegen” statüsüyle onaylanan dünyanın ilk danışmanlık 
şirketi olma özelliğine sahiptir. “Tek Gezegen” olmak, sağlıklı 
binalar yaparsak, sağlıklı bir gezegene sahip oluruz fikrini 
desteklemek anlamına gelir. Cundall’ın, Studio Ben Allen 
tarafından tasarlanan ve 2016’da tamamlanan Londra ofisi, 
Avrupa’da ALTIN statüsünde WELL Sertifikasyonu alan ilk 
bina olma özelliğini taşır.

5. BÖLÜM: Kimler yapiyor?

Başarılar:

 · Hava: Havalandırma gece kapanır, dışarıdan hava   
   girişine izin verilir. Sonra sabah tekrar açılır. Döşemeler,   
   boya, yapıştırıcı, yağ, cila ve izolasyonda düşük/sıfır   
  uçucu organik bileşen, formaldehit ve toksik içeriğe sahip  
  malzemeler kullanılmıştır. Yüksek hava kalitesi standardını  
  korumak için, yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde CO2   
  sensörleri bulunmaktadır. 

 · Su: Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış ve Su    
  Yönetmeliği Danışmanlık Şeması’na uygun aktif karbonlu  
  su filtreleme sistemi.  . 

 · Beslenme: Taze gıdaya erişim, tuvaletlerde ve yeme-  
  içme alanlarında çapraz kontaminasyonu önlemek için   
  pirinç yüzeylerin kullanımı, ellerin kurulanması için sadece  
  kağıt havlu kullanılması

  · Işık: Işığı daha etkin şekilde yansıtmak için daha açık   
   renkli boya ve cilaların kullanımı, ör. Ofis içinde    
  gün ışığını %20-30 daha fazla artıran yansıtıcı zeminler.   
  Pasif kızılötesi doluluk tespiti ve gün ışığı kısma    
  kontrolleriyle etkili aydınlatma yapılması sayesinde   
  maliyetlerin minimuma indirilmesi

 · Fitness: Çalışanlar için yoga dersleri, ayakta çalışma   
   masaları, bisikletle işe gelinmesini teşvik etmek için   
  bisiklet bağlama alanları ve aktif çalışma istasyonları.

 · Rahatlık: Açık plan ofisler içinde “odalar” yaratmak için   
  rafların ve bitki çitlerinin kullanımı. Hem gizlilik sağlayıp   
  yalnız kalınmak istediğinde bir alan yaratırken, bireyler   
     arasında daha özel bir alan oluşturarak “takım    
  mantalitesine” izin verir.

 · Zihin: aktif yeşil duvarlar. Mobilya ve alan ayırıcılarla   
  ofisin her yerine entegre edilmiş bitkiler, zeminden   
  yüksekte tutularak daha görünür kılınmıştır. Az    
  miktarda mevsim meyve-sebzeleri de yetiştirilmektedir. 
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Çalışan değişim oranında önceki yıla 
kıyasla tasarruf £122,000 (€132.500) 

27%

Önceki yıla göre işe gelmeme oranının 
azalması, yıllık tasarruf £90,000 (€97.700) 

50%

WELL Building Standard™ | 34

Maliyetler:

  · 1,500m2’nin toplam donatım maliyeti: £850,000   
  (€922.836)

WELL ilişkili maliyetler:

  · £6,000 (€6,500) WELL ücretleri, artı £15-20,000        
  danışmanlık ücretleri (€16.300 – €21.700)

  · “WELL’in getirdiği ek inşaat maliyeti, ne kadar erken   
  dönemde sürece dahil edildiğine bağlı olarak %1 ile %3   
  arasında değişir. Bu da kişi başına işveren için yaklaşık   
  £200 (€217)’a denk gelir ve yapılan maliyetin getirisi   
  yüksek olur.”50 

 · Toplam WELL maliyetleri (sertifikasyon ücretleri,   
  danışmanlık süresi ve malzemeler): £55,000 (€59.700)

WELL’in sağladığı faydalar:

  · Ekim 2016’da, işe gelmeme oranı önceki yıla göre %50   
  daha az olmuştur, bu da yıllık £90,000 (€97.700)   
  tasarruf sağlamıştır

 · Önceki yıla kıyasla çalışan değişim oranı %27 azalmış,   
  £122,000 (€132.500) tasarruf edilmiştir.

Bu rakamlar, WELL sertifikası almanın, bir yıl içinde 
çalışanların elde tutulmasından işe gelmeme oranlarının 
azaltılmasına kadar birçok alanda hemen görülen faydaları 
olduğunu net bir şekilde gösterir. Uzun vadede bunlar daha 
fazla kâr olarak geri dönecek, sertifikasyonun önemini 
destekleyen güçlü bir kanıt olacaktır. 

Bir yıl sonra görülen ve önemli ölçüdeki bu tasarrufların, insani 
seviyede de kendini fayda olarak göstermesi ilgi çekicidir 
(memnuniyetin ve refahın artması); ulaşılan başarılar WELL’in 
ve sertifikasyon için başvuran herkesin ulaşmak istedikleriyle 
uyumludur. O yüzden, bu öncü yenileme projesinden 
çıkarılacak pek çok ders bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için broşürlerini buradan indirebilirsiniz:
www.cundall.com/Knowledgehub/WELL-Building-Standard.aspx 
©Dirk Lindner and Cundall

©Dirk Lindner and Cundall

5. BÖLÜM: Kimler yapiyor?
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CBRE OFİSLERİ, 
MADRID

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanı CBRE, 2016 
yılında İspanya’daki ilk WELL sertifikasyonunu aldı. Proje ‘yeni 
ve mevcut iç mekanlar’ kategorisinde ALTIN statüsünü elde 
etti.  CBRE şimdi, müşterilerinin de WELL sertifikasyonunu 
elde etmesine yardımcı olacak WELL AP’lerinden oluşan 
global bir ekibe sahip.  

CBRE ofisi Mimari ve İç Mimari Bölümleri tarafından, tüm 
çalışan ve müşterilerin bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak 
birlikte çalışmasını ve etkileşim kurmasını sağlamak ve tüm 
ziyaretçilerin ve kullanıcıların beş duyusuna hitap etmek üzere 
tasarlandı. Bugün İspanya’da çalışılacak en iyi 50 şirketten biri 
olduğu kabul ediliyor.

Ofis, bir orman kulübesi konseptinden ilham alarak tasarlandı. 
Ormanı andıran açık ofis planının ortasında müşteri 
sunumları için kullanılan bir ahşap “kulübe” ofis alanı olarak 
kullanılmakta.

ALTIN statülerini elde etmelerini sağlayan tasarım öğelerinden 
bazıları:

· Doğal ortamlar
· Yüksekliği ayarlanabilir masalar
· Bitki ekili duvarlar
· Ahşap yer döşemesi
· Doğada bulunan şekilleri taklit eden mobilyalar
· Çim benzeri halılar
· İsmini Büyük Kanyon ve Kilimanjaro gibi doğa    
 harikalarından alan konferans salonları
· Dinlenme alanları
· Belirli faaliyetlere uygunluk açısından seçilebilecek farklı   
 büyüklüğe, mobilya türüne ve estetiğe sahip çalışma   
 alanları
· Besin bilgileri sunulan sağlıklı yiyecekler
· Yoga ve Pilates dersleri ve koşu kulübü
· Çalışan sağlığını koruyan politikalar
· Çevresel etkisini ayrıntılandıran sürdürülebilirlik raporu   
 (Organizasyonel Şeffaflık)

WELL Building Standard™ | 37
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Çalışanlar artık şirketlerin iyileştirilmiş sağlık politikaları sunmasını 
talep ediyor. Bu önlemler yalnızca çalışan memnuniyetini ve 
verimliğini iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda 
yetenekli kişileri çekme ve elde tutma konusunda da daha 
iyi sonuçlar sağladı. Nitekim CBRE’nin raporuna göre, genç 
çalışanların %85’i artık iş yerindeki refahı bir kilit faktör olarak 
görüyor.”

– Adolfo Ramirez-Escudero, İcra Direktörü, CBRE İspanya.

Yatırımın getirisi bir yıl içinde görülür. Deneyimlerimize göre, 
çalışanların %80’i daha üretken hissediyor; oturdukları belirli bir yer 
yok ve herkes en iyi hissettiği yerde çalışıyor. Ankete katılanların 
%90’ı eski ofis planlarına dönmek istemediğini ve WELL’in 
üzerlerinde olumlu bir etki bıraktığını ifade etti. Şirketlerin %86’sı 
yeni alanın konsantre olmalarına yardımcı olduğunu, %87’si ise 
ortamın iş yaratmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.”50

– Luis Cabrera,  Enerji & Sürdürülebilirlik Lideri, CBRE

Kendi tesislerimizde refah stratejilerini benimsemek ve WELL 
sertifikasyonunu elde etmek bize en iyi organizasyonel performans 
için süregelen yönetim faaliyetlerinin ve bireylerin elde ettiği 
faydaları tamamen anlama fırsatı sunuyor. Bu durum kendi 
çalışanlarımız için çalışma hayatını iyileştirmenin yanı sıra kullanıcı 
ve mal sahiplerinin refah yatırımları karşılığında en iyi değeri elde 
etmesine yardımcı olmamıza izin veriyor.”51

– Rebecca Pearce, EMEA Sürdürülebilirlik Lideri, CBRE.

5. BÖLÜM: Kimler yapiyor?
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WELL sertifikasyonu elde edildiğinden beri CBRE çalışan 
sağlığı ve refahında ciddi bir artış gözlemledi; kullanıcılar daha 
yaratıcı hissettiklerini ve daha sağlıklı ve bilinçli aldığını ifade 
ediyor52. Ayrıca, daha sağlıklı bir iş gücü şirketin tamamı için 
de büyük ve olumlu mali sonuçlar doğuracaktır. 
Burada herkes kazanıyor!

Daha az enerji kullanımı

12%

Daha az su tüketimi

40%

Verimlilik artışı

30%

Genel çalışan memnuniyeti artışı

76%

Kazanımlar ve Çıktılar

WELL Building Standard™ | 40
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ARUP,
BOSTON

2017’nin ortalarında ARUP mühendisleri Dyer Brown’la 
birlikte 1970’lerde inşa edilen ofislerini yenileyerek Altın 
statüsünde WELL sertifikasyonu elde etti. ARUP, iş veren 
olmasının yanı sıra, aydınlatma tasarımı, WELL danışmanlığı, 
yapılandırma, akustik ve mühendislik gibi konularda da destek 
sağladı. devreye alma, akustik ve yapısal mühendislik de 
sağladı.  Dünya çapında WELL sertifikasyonu alan 14. bina 
oldular.

Tasarım ekibi üyeleri: Mimari ve iç mekan tasarımında Dyer 
Brown Architects ve genel yükleniciler olarak Corderman & 
Company, Inc.

Bu çalışmanın başlıca amaçlarından biri de diğer müşteri ve mal 
sahiplerine bunun başarılabileceğini ve hatta bir bütçe ve plan 
programı dahilinde başarılabileceğini göstermekti. Bu da çoklu 
tasarım seçenekleri ve geniş malzeme araştırmalarında önemli 
bir çalışma anlamına geliyordu, çünkü çoğu durumda, belirli bir 
ürün ihtiyacı için kullanılabilecek 50 tedarikçi yerine, WELL Altın 
statüsünün sınırlayıcı kriterlerini sağlayabilecek yalnızca üç 
tedarikçi mevcut olabiliyor.”

– Karen Bala, Kıdemli Mimar, Dyer Brown.
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CHAPTER 5:  Who’s doing it?

Başarılar:

· Parlaklığı ve ışık rengini güneşin konumuna göre    
 otomatik olarak ayarlayan dinamik kontrollere sahip, WELL  
 sertifikasyonu gereksinimlerinin de ötesine ve üstüne çıkan  
 sirkadiyen aydınlatma tasarımı.

· Maksimum seviyeye getirilmiş dolaylı aydınlatma için   
 yüksek yanstıma özellikli tavan malzemeleri.

· Kullanıcı yoğunluğuna göre havayı filtreleyen ve alanları   
 havalandıran havalandırma sistemi.

· Zararlı atık madde yaymayan malzemelerin kullanılması. 

· Çalışanlar günün sonunda daha az yorgun hissettiğini   
 bildirdi.

· Sosyal ilişkiler için daha çok fırsat sunan daha fazla   
 etkinlik ve toplantı düzenlenmesi.

· Geniş bir yemek alanı oluşturularak sosyal faydalar   
 artırılmış ve çalışma masalarındaki bilinçsiz yemek yeme   
 azaltılmıştır, örn. Çalışanlar için büyük, sosyal bir Cuma   
 kahvaltısı.

· Daha sağlıklı gıda seçenekleri sağlanmıştır;

· Maden suyu sebili konularak personelin daha sık sıvı alması  
 sağlandı.

· İşbirliğinin güçlendirilmesi için gayri resmi bir mola   
 alanı, rezerve ettirilemeyen alan ve küçük bir grup alanı   
 oluşturulmuştur.

· Gizlilik ve resmi alanlara ihtiyaç hali için daha çok sayıda ve  
 daha büyük toplantı odaları sağlanmıştır.

· Hareket teşvik edilir; çalışanlar gezinebilir ve dilerlerse her  
 gün farklı noktalarda çalışabilirler.

· Her çalışan için yüksek bir masa sunulması, kısa süreli   
 kullanımlarda dahi daha iyi hissetiklerini ifade etmelerini   
 sağlamıştır.

İyi ve kaliteli personeli çekebilmek için ilerici ve çağdaş bir alan 
istedik. Yeni bir mezunun buraya gelip etrafa baktıktan sonra 
‘Tamam, ben böyle bir yerde çalışmak isterim,’ demesini istiyoruz.” 

– Tim McCaul, Müdür ve Boston Grup Lideri, ARUP
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ARUP Aralık 2016’da eski ofiste (Mass Avenue) ve daha sonra Haziran 2017’de yeni ofiste 
(State Street) bir Kullanıcı anketi gerçekleştirilmiştir. İki ofisin karşılaştırıldığı bu anketin 
sonuçları şöyledir:

Ayrıca, taşınma sonrası kullanıcılar hem hava kalitesinden hem de termal konforlarından daha 
‘memnun ve rahat’ olduklarını ifade etmiştir.

ARUP’ta taşınma öncesi ve sonrası çalışmalar üzerinden elde edilen ilk elden deneyimlerin 
çeşitliliği de WELL’in insan odaklı yaklaşımının son derece olumlu etkisini ortaya koymaktadır. 
WELL’in kullanıcıların davranışları üzerindeki etkisi açıktır; bu etki daha sonra verimliliği ve nihai 
olarak da işletmelerin kar-zararını etkileyecektir. 

Bunlar şu an uygulanmakta olan muhteşem WELL sertifikalı projelerden sadece üçü. Serti-
fikasyon kaydı yaptıran binalar arttıkça, WELL Building Standard da hızla büyümekte. WELL 
sertifikasyon sürecinden geçmiş kişilerden daha fazla ilham ve içgörü elde etmek için bakınız: 
https://wellonline.wellcertified.com/community/projects.

Soru

Çalışma yerindeki parlama seviyesinden memnun musunuz?
Aydınlatma ortamı rahat mı?
Çalışma yerindeki aydınlatmadan memnun musunuz?
Masanızda günde 8 saatten fazla mı oturuyorsunuz?
Masanızda günde 5 saatten fazla mı oturuyorsunuz?
İş arkadaşlarınızın gürültüsünden rahatsız oluyor musunuz?
Sağlıklı yiyecek seçeneklerine erişim sağlanıyor mu?
Yemek yeme alanının kalitesinden memnun musunuz?
Haftanın 3-5 günü masanızda öğle yemeği yiyor musunuz?
İş yerinde topluluğun parçası gibi hissediyor musunuz?
Ofis ortamını ilham ve enerji verici buluyor musunuz?
Ofise gururla ziyaretçi getirebiliyor musunuz?
Verimlilik ofis ortamından olumlu etkileniyor mu?
Ofisteyken dışarıya nazaran daha sağlıklı hissediyor musunuz?
İş alanı yaratıcı düşünce/işbirliğini destekler mi?

Eski Ofis
 (Mass Ave.)

51%
42%
35%
40%
94%
75%
23%
23%
63%
65%
38%
33%

8%
2%

37%

Yeni Ofis 
(State St.)

81%
75%
74%
14%
71%
38%
94%
94%
27%
87%
72%
94%
68%
43%
83% 
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CHAPTER 6:  PEKİ SIRADA 

İNSAN MERKEZLİ TASARIM NEREYE GİDİYOR?

Bu tasarım alanında yaratıcı gelişim için büyük bir potansiyel 
söz konusu. WELL Building Standard™ - ve emsal ülkeye 
özgü standartlar- insan odaklı tasarımın bina kullanıcılarına 
sunduğu faydaların daha çok farkına varılmasına yardımcı 
olmakta.

Mimarlar, tasarımcılar ve tüm sektörlerdeki karar vericiler insan 
odaklı tasarıma geçme ihtiyacını görüyor ve binalarının WELL 
standardı için kayıt yaptırmaya başlıyor. Standart yayıldıkça, 
otelcilik, perakende, eğitim ve diğer sektörlerdeki ilk sertifikalı 
binaları da yakında göreceğiz.

Ayrıca, insan merkezli tasarımın insanlar, karlılık ve gezegen 
üzerindeki faydalarını ölçmede kullanılan yöntemler 
konusunda da birçok gelişme yaşanıyor. Olumlu etki ve olumlu 
ekonomik değerin ölçülmesi, hareketi daha da ileri götürecek 
ve hızlandıracaktır.

WELL gibi insan odaklı tasarımlar ilham verici, ilerici ve her 
şeyin ötesinde mantıklı;  sonuçta kim daha iyi hissetmenizi 
ve en iyi performansınızı göstermenizi sağladığı kanıtlanmış 
sağlıklı bir ortamda çalışmak, yemek, uyumak, öğrenmek, 
dinlenmek ve alışveriş yapmak istemez ki? Uygulamanın 
konuşulması ve uygulanması gelecekteki refahımız için çok 
önemli, bu yüzden üzerinde durmalıyız. 

GELECEKTE NEREDEN YARDIM ALINABİLİR?

WELL çok iyi karşılandığından, daha sağlıklı topluluklar 
oluşturma amacıyla bir TTopluluk Standardı da başlatıldı
(bakınız: https://www.wellcertified.com/en/articles/your-
guide- well-community-standard%E2%84%A2-pilot)...

Biraz ağır bir metin olmakla birlikte, WELL ve özellikleriyle ilgili 
bilmek istediğiniz her şeye buradan en son broşürü indirerek 
ulaşabilirsiniz: https://www. wellcertified.com/en/resources/
well-brochure

WELL, işleri daha da kolaylaştırmak için artık bir uygulmaya da 
sahip: https://www.wellcertified.com/app

Tavsiye almak veya yakınınızdaki bir WELL AP’ye ulaşmak 
isterseniz, size sorularınızda destek olabilecek bir WELL 
uzmanını aramak için şu bağlantıyı takip edin: https://
wellonline.wellcertified. com/people

İnsan odaklı tasarıma yönelik bir diğer hareket Biyofilik 
Tasarımdır (refahı artırmak için doğayı yapılı çevreye geri 
kazandırmak). Human Spaces’ başlıklı içeriğe blog.interface.
com’dan ulaşabilirsiniz.
 

Son olarak, yardım almak için yerel Interface Müşteri 
temsilciniz veya iç konsept tasarım ekibinizle temasa 
geçebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için onlardan 
Interface’in WELL Building Standard™’a ilişkin sunumunu 
hızlıca göstermelerini isteyebilirsiniz.

6. BÖLÜM:  
PEKİ SIRADA 
NE VAR?
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Bu tasarım rehberi, Interface DesignLab programının bir 
parçası olarak hazırlanmıştır. DesignLab, insanlar ve gezegen 
için pozitif alanlar yaratmak isteyen ileri görüşlü mimar ve 
tasarımcılardan oluşan bir topluluktur.

Interface insan odaklı tasarıma yönelik yenilikçi yaklaşımını 
paylaşmak ve mimarlara, tasarımcılara ve karar vericilere refah 
odaklı sürdürülebilir binalar yaratmanın yenilikçi methodlarının 
oluşturulmasına yardımcı olmak ister.

Yazarlar:

Oliver Heath – Kurucusu ve DirektörüTasarım
Victoria Jackson – Design Baş Araştırmacısı
Eden Goode – Oliver Heath Design Araştırmacısı

IWB’ye bize sürekli bilgi sunduğu ve güncel tuttuğu için 
teşekkür ederiz. Ayrıca CUNDALL, CBRE ve ARUP’a vaka 
çalışması materyallerinin bu yayına dahil edilmesini onayladığı 
için teşekkür ederiz. Son olarak, bu Tasarım Rehberine bilgi ve 
alıntı sunmak için zamanını ayıran herkese özellikle minnettar 
olduğumuzu belirtmeliyiz. 
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