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Y eflil Bina yat›r›m›n›n san›lan›n aksine
pahal›, maliyeti çok art›ran bir uygu-
lama olmad›¤›n› vurgulayan Altensis

Yöneticisi Berkay Somal› (LEED AP, Breeam
Assesor), “Yeflil olmas› düflünülen bir binada
özellikle tasar›m›n bafl›nda planlama yap›l-
mas›, maliyetleri ciddi oranda düflürüyor. Bir
bina, ufak tefek müdahalelerle ekolojik bina

klasman›na sokulabilir. Bu süreçte asl›nda
maliyet de¤il de önyarg› ciddi bir engel. Yeflil
Bina denilince insanlar›n akl›na Amerika’da,
Çin’de yap›lan, ilk yat›r›m maliyeti gerçekten
yüksek, ekstrem özelliklere sahip baz› binalar
geliyor. Önyarg›lar da genelde bu binalardan
kaynaklan›yor.” diyor. Türkiye’de son y›llar-
da, özellikle yabanc› yat›r›mc›lar›n Yeflil Bina-

lar›n öncülü¤ünü yapt›¤›n› söyleyen Somal›,
birçok kurumsal firman›n bu kavram› kendi
kurumsal kimliklerine iflledi¤ini, çal›flanlar›n
da yeflil, ekolojik, sürdürülebilir binalarda ça-
l›flmak istediklerini belirtiyor. Yak›nda, bir
plazan›n “yeflil” olmazsa zor kirac› bulaca¤›-
n› vurgulayan Somal›, yat›r›mc›lar›n, biraz
flüpheyle yaklaflsalar da Yeflil Binalara ilgisi-
nin artt›¤›n› belirtiyor. Özellikle yat›r›m mali-
yetinin çok merak edildi¤inin alt›n› çizen Ber-
kay Somal› flu yorumlarda bulunuyor: “Mali-
yet konusunda her kafadan bir ses ç›kt›¤› için
yat›r›mc›n›n da kafas› kar›fl›yor. Yat›r›mc› do-
¤al olarak maliyet odakl›d›r. Ve ‘maliyeti ne
olursa olsun ben Yeflil Bina yapaca¤›m’ de-
mez. Fakat 16 projede çal›flan birisi olarak
flunu söyleyebilirim ki, Yeflil Bina yat›r›m› sa-
n›lan›n aksine pahal›, maliyeti çok art›ran bir
uygulama de¤il...” 

“Her yat›r›mc›n›n farkl› motivasyon ve ih-
tiyaçlar› olabiliyor. Kurumsal yat›r›mc›lar ge-
nelde enerji ve su tasarrufu sa¤lamak, çal›-
flanlar›n›n konforu için Yeflil Binay› tercih edi-
yor. Baz› firmalar sürdürülebilirli¤i bir yaflam
felsefesi olarak almaya bafllad›lar. Bir tak›m
hedefler koyuyorlar. Bu anlamda Yeflil Bina-

“Yeflil Bina” denilince insanlar›n akl›na Amerika’daki ekstrem özelliklere sahip, ilk yat›r›m maliyeti

gerçekten yüksek binalar›n geldi¤ini vurgulayan Altensis Yöneticisi Berkay Somal›, “16 projede

çal›flan birisi olarak flunu söyleyebilirim ki, Yeflil Bina yat›r›m› san›lan›n aksine pahal›, maliyeti çok

art›ran bir uygulama de¤il!” diyor... 

“Maliyet De¤il; Önyarg› Ciddi bir Engel!..”
Altensis Yöneticisi Berkay Somal›:
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lar onlara faydal› olabiliyor. Bunun d›fl›nda
satmak ya da kiralamak amac›yla bina yapan
yat›r›mc›lar hem inflaat firmas› olarak kendi
imajlar›n› yükseltebilmek için hem de binan›n
farkl›l›¤›n› ön plana ç›kartmak için yap›yorlar.
Dolay›s›yla iflin içinde bir pazarlama, bir pres-
tij etkisi de var. Yeflil Bina, enerji ve su verim-
lili¤inin haricinde iç mekan yaflam kalitesi an-
lam›nda da büyük katk›lar sa¤l›yor. ‹çinde ya-
flayanlar daha mutlu ve verimli oluyor. Bu ge-
nel olarak toplum psikolojisini de olumlu
yönde etkiliyor...” 

Yeflil Bina sektörü ülkenin de 
çehresini de¤ifltirecek

“Türkiye’de özellikle son yirmi-otuz sene-
de çok kötü binalar yap›ld›. Binalar›m›z ener-
jiyi çok fazla harc›yorlar. Ama bunun çok k›-
sa bir sürede, özellikle son dönemde ç›kart›-
lan Enerji Performans› Yönetmeli¤i ile bir
miktar afl›laca¤›n› düflünüyorum. Önce ener-
jiye el at›ld›, devam› gelecektir diye umut edi-
yorum. Çok kötü binalar›m›z vard›, ama bun-
dan sonra yeni binalar baz› fleylere dikkat
edilerek yap›lacak. Yeflil Bina sektörü sadece
binalar› de¤il tüm ülkenin çehresini de¤ifltire-
cek bir fley. ‹nflaat sektörü çeflitli endüstriler-
le yak›n iliflki içinde. Dolay›s›yla Yeflil Bina
konsepti di¤er endüstrilerde de bir tak›m de-
¤ifliklikler yaratacak...”

‹nflaat malzemeleri kolay temin 
edilemiyor

“Türkiye’de LEED ve BREEAM sertifikas›na
uygun inflaat malzemeleri çok kolay temin
edilemiyor. Çeflit, yurt d›fl›na göre çok az. Fa-
kat yerli inflaat malzemesi üreticileri yavafl da
olsa bunu sorgulamaya bafllad›lar. Bir süre
öncesine kadar Yeflil Bina sertifikalar›ndan
haberdar olmayan firmalar art›k en az›ndan
bir fark›ndal›k içindeler. Özellikle belli bafll›
üreticiler bu konulara ilgililer...” 

Türk sertifikas›na ihtiyaç var
“Türkiye’ye özgü bir sertifikaland›rma sis-

temine gerek var. Asl›nda LEED’de ve BREE-
AM’de uluslararas› standartlar kullan›l›yor.
Ama yayg›nlaflt›rabilmemiz için Türkiye’ye
özgü, herkesin yapabilece¤i bir sertifikaya ih-
tiyaç var. LEED veya BREEAM daha çok özel
projelere hitap ediyor. ÇEDB‹K, BREEAM’in
Türkiye’ye adaptasyonu çal›flmalar›n› yürütü-

yor. Ben de o komitede aktif olarak çal›fl›yo-
rum. Türk sertifikasyon sisteminin yan›nda
LEED ya da BREEAM’in de ifllevini sürdürece-
¤ine inan›yorum. Çünkü uluslararas› flirketler
yine onlar› tercih edeceklerdir; yine daha
özel ifllerde bu sertifikalar uygulanacakt›r.
Anadolu’daki bütün projelere yay›lmas› için
bir Türk sertifikas›na da ihtiyac›m›z var. An-
cak burada dikkat edilmesi gereken, sertifika
yap›m sürecinde olabildi¤ince çok kat›l›mc›-
n›n yer almas›n›n sa¤lanmas›. Aksi takdirde
kabul görmez. Ayr›ca mutlaka bir devlet des-
te¤i flart. Mesela yurt d›fl›nda sertifikal› bina-
lardan emlak, çöp vergisi falan al›nmayarak
veya ruhsat al›m ifllemlerini azaltarak destek-
ler sa¤lan›yor...” 

Unilever’de üç amaç vard›
“Unilever ofisinde ‘çal›flanlar›n›n mutlulu-

¤unu art›rmak’, ‘karbon ayak izini düflür-
mek’ ve su verimlili¤i’ olmak üzere üç amaç
vard›. Bu amaca ulaflmak için de yeni bir bi-
naya geçmek istiyorlard›. Kendilerine LEED
sertifikas›n› önerdik. Ve onun yol göstericili-
¤iyle projeyi flekillendirdik. Çal›flmalara tasa-
r›m aflamas›nda bafllad›k. Bu anlamda enerji
verimlili¤i aç›s›ndan birçok iyilefltirme yap›ld›.
Is› geri kazan›m sistemleri kullan›ld›, ayd›nlat-
ma armatürleri verimli seçildi, gün ›fl›¤›ndan
yararlan›ld›, birçok yere hareket sensörleri
konuldu. Enerji verimlili¤i alan›nda normal
bir binadan yüzde otuzlara varan bir tasarruf
sa¤land›. Su verimlili¤inde bunu daha da ar-

t›rd›k. Ya¤mur sular›n› toplad›k, verimli bir
peyzaj kullan›ld›, su armatürleri seçilirken her
fleye dikkat edildi. Susuz pisuarlar tercih edil-
di ve sonuçta yüzde 40’›n üzerinde bir su ve-
rimlili¤i sa¤land›. Bütün çal›flanlar›n d›flar›y›
görebilmesi, gün ›fl›¤› alabilmesi, kullan›lan
malzemelerin sa¤l›¤a zarar vermeyecek olan-
lardan seçilmesi gibi konulara dikkat edildi.” 

“Unilever bürosunda, öncelikle binan›n
lokasyonu otomatik olarak baz› puanlar ka-
zand›rd›. Toplu tafl›maya yak›n oluflu, yan›n-
da al›flverifl merkezi olmas›, ayr›ca bina içinde
de bir tak›m imkanlar›n (yemekhane, atm,
kuaför, vb.) olmas› art› unsurlard›. Unilever,
binan›n ana tesisat› yap›l›rken müdahale et-
me flans› buldu ve ya¤mur suyu geri kazan›-
m› konulmas›n› sa¤lad›. Bununla birlikte vit-
rifiye armatürleri de çok verimli seçildi, hatta
susuz pisuarlar kullan›ld›. Enerji konusunda
da yine ana tesisat yap›l›rken müdahale ede-
bildik. Bu sayede klima santrallerini ›s› geri
kazan›ml› yapt›rd›k, binadaki chiller ve kazan
üniteleri de piyasadaki en verimli tiplerden
seçildi. Binan›n iyi bir yal›t›ma sahip olmas› ve
›s› yal›tkanl›¤› yüksek cam seçimi de iflimizi
kolaylaflt›rd›. Ayr›ca Unilever yeni binas›ndaki
tüm bilgisayarlar›n Energy Star etiketli olma-
s›n› sa¤lad›. Böylece 400-500 bilgisayar›n bu-
lundu¤u bir ofiste çok ciddi tasarruf elde edi-
lebiliyor. Bina otomasyonuna ba¤l› enerji öl-
çümlemesi sayesinde Unilever de¤iflik sistem-
lerin enerjilerini ayr› ayr› ölçümleme yapabili-
yor ve bu flekilde bir trend analizi yap›p iler-
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de çok enerji harcayan sistemlere müdahale
etme flans› olacak. Unilever yeni ofisinde
at›klar›n geri dönüfltürülmesine büyük önem
verildi. Her çal›flan›n alt›nda biri evsel at›klar,
di¤eri geri dönüfltürülebilir at›klar için olmak
üzere iki tane çöp kovas› var. Malzeme se-
çiminde, üretim yerlerinin projeye yak›n me-
safede olmas›na dikkat edildi. ‹ç mekan ya-
flam kalitesini art›r›c› uygulamalara da yer ve-
rildi. Örne¤in çal›flanlar aras›ndaki bölmeler
cam; bu sayede herkes oturdu¤u yerden d›-
flar›y› görebiliyor. ‹çeriye verilen taze hava
miktarlar› LEED standartlar›n›n bile çok üze-
rinde. Ayr›ca hemen her ofis gün ›fl›¤› al›yor,
hatta ayd›nlatma sistemini de gün ›fl›¤›na du-
yarl› hale getirdik. E¤er yeterli gün ›fl›¤› varsa

lambalar otomatik olarak k›s›l›yor veya kapa-
n›yor. Son olarak Unilever’in uzun vadeli bir
kontrat› olmas› da olumlu bir unsurdu. Bu da
k›sa vadede Unilever’in ç›k›p yeni bir kirac› ile
tekrar inflaat ifllerine girilmesini ve dolay›s›yla
do¤al kaynaklar›n tekrar kullan›lmas›n›n
önüne geçilmesini sa¤l›yor...” 

Sürdürülebilirlik yönetimi yap›yoruz
“Altensis olarak aslen ‘sürdürülebilirlik

yönetimi’ yapan bir firmay›z. Sürdürülebilirlik
yönetimi, kifli veya kurumlar›n sürdürülebilir-
lik hedeflerine ulaflmalar› için yap›lmas› gere-
kenlerin, belli kurallar ve stratejiler dahilinde
uygulanmas› demek. Bu kapsamda çevre
dostu bina sertifika sistemleri için mühendis-

lik, dan›flmanl›k ve denetleme hizmetleri,
enerji verimlili¤i ve alternatif enerji uygula-
malar›n›n gelifltirilmesi ve kurumsal sürdürü-
lebilirlik stratejileri gelifltirme gibi hizmetleri-
miz var. Ayr›ca ortak firmam›z BES Enerji ile
birlikte kurdu¤umuz Enerji Verimlili¤i Dan›fl-
manl›k flirketi ile de bina enerji kimlik belge-
si verilmesi, bina enerji yönetimi ve etütleri
ile verimlilik art›r›c› projelerin gelifltirilmesi
konular›nda çal›fl›yoruz.”

“Altensis olarak Unilever ve Philips binala-
r› baflta olmak üzere LEED sertifikas› alan
projelerimiz bulunuyor. Ayr›ca yeni biten
THY Uçak Motor Bak›m Tesisi LEED Gold ser-
tifikas› ald›. fiu anda 15 projenin içinde yer
al›yoruz. Hepsi ya LEED ya BREEAM sertifika-
s› almaya aday. THY’nin yeni bafllayan 400
bin metrekarelik Havac›l›k Bak›m Onar›m Te-
sisi; Frans›z devi AREVA ile TAYSAD Organi-
ze’de; ‹nci Akü ile Manisa’da; Hedef ‹nflaat
ile Kavac›k’ta iki plaza projesi yürütüyoruz.
Ayr›ca Tefken ile birisi Levent, di¤eri Ka¤›tha-
ne’de ofis projelerimiz bulunuyor. Sabanc› ve
Özye¤in üniversitelerinin yeni binalar›nda da
çal›fl›yoruz. Antalya Günefl Evi’nin LEED serti-
fikasyonu konusunda da sponsorlu¤unu ya-
p›yoruz. Bunlar d›fl›nda gizlilik anlaflmalar›
çerçevesinde ad›n› henüz telaffuz edemeye-
ce¤im projeler de bulunuyor...”
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