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YAPI DERG‹S‹ Unilever Türkiye Büro
projesini LEED sertifikas› al›m süreci
ba¤lam›nda anlat›r m›s›n›z?

BERKAY SOMALI Unilever var olan bir
binan›n 4 kat›n› kendi gereksinimleri ve
program› do¤rultusunda bürosuna
dönüfltürdü. Yani kurumsal bir içmimari
yap›m söz konusuydu. Bu projeye
bafllanan dönemde BREEAM’de
içmimari yap›m›na iliflkin bir kategori
yoktu. LEED’in “Commercial Interiors”
kategorisi ise bu projeyi de¤erlendirmek
için uygun bir sertifikasyondu. Bu,
genel olarak büro, al›flverifl merkezi vb.
ticarethaneleri kapsayan bir sistem. Biz
de ona yöneldik...

LEED konusu tasar›m sürecinde
gündeme geldi¤inden LEED ölçütleriyle
tasar›m›n bütünleflmesi kolay oldu. 

LEED enerji ve su verimlili¤ine
yönelten Amerikan standartlar›n›
kullan›yor, bunlar› de¤ifltirme olana¤›
yok, ancak Türkiye’de Amerikan enerji
verimlili¤i standartlar› olan mekanik
hesaplamada kullan›lan ASHRAE
standard› kulland›¤›m›z için sorun
yaflamad›k. Gerekli yerlerde devreye
girip proje ve uygulama ekibine
yönlendirmelerde bulunduk.

Puanlar alt› tane bafll›ktan al›n›yor:
‹lki “Sürdürülebilir Arazi” bafll›¤›.
E¤er LEED sertifikas› alm›fl bir binaya
yerlefliyor olunsayd›, o zaman do¤rudan

puan al›nacakt›. Yine de binan›n
konumu çok iyiydi, merkezi bir yerde,
bir AVM’nin yan›ndayd›. Binan›n içinde
berber-kuaför, ATM gibi sunulan bir
tak›m olanaklar vard›. Bu nitelikler,
çal›flanlar›n olabildi¤ince araba
kullanmadan gereksinimlerini sa¤lamas›
aç›s›ndan bu bafll›k alt›nda LEED’i
etkiliyor. Binan›n yap›m›n›n henüz
tamamlanmam›fl olmas› da bir avantaj
sa¤lad›. LEED ölçütleri bina yap›m›nda
yönlendirici oldu. Unilever de bina
sahibini bu konuda yönlendirebildi.
Örne¤in çat›da ya¤mur suyunun
toplan›p depolanarak tuvaletlerde ya da
peyzaj sulamas›nda kullan›lmas›n›
sa¤lad›. Arazi ile ilgili peyzaj projesinde,
araç park› say›s›nda ve ›fl›k kirlili¤i ile
ilgili bir tak›m de¤ifliklikler yap›lmas›na
olanak olufltu.

Unilever’in bir kirac› olarak kira
kontrat›n› uzun süreli yapmas› bile proje
için olumlu bir puand›. LEED bu konuda
Unilever’in (kirac›n›n yap›m s›ras›nda)
yap›m s›ras›nda harcad›¤› kaynaklar›n,
k›sa bir süre sonra ç›kt›¤›nda yerine
gelen bir kirac› taraf›ndan da, belki daha
fazla harcanaca¤›n›, do¤al kaynak
tüketilece¤ini ve bu yap›m s›ras›nda
çevreye zarar verilece¤ini düflünerek
uzun kontrat› destekliyor. Yap›lan
yat›r›m›n ekonomik ömrünce geri
dönüflü isteniyor.

YD Elbette bunlar›n bütün binay›
kapsayacak flekilde yap›lmas› çok
önemli ancak sonuçta bunlar için
harcanan tutar kimin bütçesindeydi, bu
tutar› kim ödedi? 

BS Unilever ödedi, çünkü yap›lanlar›n
uzun vadeli bir etkisi olmas›n› istiyordu en
baflta. Sertifika al›nmas› sürecinde sanki
para d›fl›nda hiç çaba sarfedilmiyormufl
gibi iflin hep maddi yönü konufluluyor.
Elbette siz yat›r›m yapmazsan›z bunun bir
geri dönüflü de olmaz. Ancak burada çok
hassas bir konu var; bizim dan›flmanl›k
yapt›¤›m›z proje çevre dostu/yeflil bina
olsun ya da olmas›n, bütün projelerde
ayn› mant›k geçerlidir: E¤er bize bir katma
de¤eri yoksa bir fley yaln›zca gösterifl için
ya da yaln›zca yeflil oldu¤u için yap›lmaz.
Mutlaka onun bir fizibilitesi yap›l›r,
mutlaka geri dönüflü hesaplan›r. Do¤ru
oldu¤u için yap›l›r.

Biz bütün projelerimizde ayn› ilkeyi
izliyoruz, önümüze bir sürü makale
geliyor; bu yüzde 5 art›r›yor, flu yüzde
10 art›r›yor diye. Siz bir enerji tasarrufu
yap›p ek maliyet getirecek bir yat›r›m
yapt›¤›n›zda, bunu LEED istedi¤i için mi
yoksa gerçekten tasarruf yapmak için
mi yap›yorsunuz?

Örne¤in biz bu projede koridor
ayd›nlatmas›nda sensör kullan›m›n›
tart›flt›k, fizible ç›kt›¤›n› gördük, öyleyse
yapal›m dedik. Buradaki yat›r›m giderini
ben LEED bütçesine mi, yoksa normal
inflaat bütçesine mi koymal›y›m? Bunu
mant›kl› oldu¤u için yapt›¤›m›zdan
bütçeye ek bir maliyet getirmiyor.
Dolay›s›yla bizim bu konudaki
görüflümüz e¤er LEED iflin bafl›ndan
itibaren düflünülürse hiç ek maliyet
gerektirmeden al›nabilecek bir
sertifikad›r. Ama iflin bafl›nda mant›kl›
düflünülerek bir tak›m uygulamalar›n
tasar›mla bütünlefltirilmesi gerekli. 

Elektrik ve mekanik ayg›tlar daha
verimli olanlardan seçildi. Bu çal›flma
yaln›zca Unilever’in kendi katlar›yla
s›n›rl› kalmad›, bütün binaya da yans›d›.
Hem kendi katlar›m›zda hem de binada
genel kullan›mdaki armatürler ve
vitrifiye armatürleri çok verimli seçildi.
Puan al›nan ikinci bafll›k “Su Verimlili¤i”
konusu. Susuz pisuarlar kulland›k ve su
verimlili¤i için istenen ölçütlerin hayli
üstünde bir su tasarrufu sa¤lad›¤›m›z
için inovasyon puan› ald›k. 

Türkiye Koflullar›nda LEED Sertifikas›
Unilever Türkiye Büro projesinin LEED-CI Dan›flman› Altensis’ten
Berkay Somal› LEED sertifikas›n›n ölçütlerini Türkiye’de nas›l
karfl›lad›klar›n› anlatt›.
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Üçüncü bafll›k; “Enerji ve Atmosfer”.
Unilever katlar›ndaki ayg›tlar›n oldu¤u
kadar; (örne¤in ›s› geri kazan›ml› klima
santralleri gibi) bina genelinde de
verimli ürünler seçilmesinde yönlendirici
olduk. Unilever’in flimdi yüzlerce
çal›flan› var, hepsinin birer dizüstü
bilgisayar› oldu¤unu ve hepsinin “Enerji
Star” etiketli seçildi¤ini
düflündü¤ünüzde ciddi bir enerji
tasarrufu sa¤land›. Ayd›nlatma
sisteminin çok verimli olmas›,
sensörlerle kontrol edilmesi, bina
otomasyonu gibi konularda tasarruf
sa¤land›.

YD Yenilenebilir enerji konusunda bir
öngörü sunuyor mu sistem?

BS Binan›n çat›s›na yerlefltirilmifl
panellerle güneflten yararlanan bir su
›s›tma sistemi var, ama LEED biraz
fazlas›n› istiyor. Yenilenebilir enerjiyle
örne¤in toplamda harcad›¤›n›z elektri¤in
ya da enerjinin belli bir yüzdesi kadar
üretin diyor. Örne¤in yüzde 1 ile yüzde
5’e kadar. (Bu oran binalar›n yenili¤ine,
konan eflik de¤erlere göre de¤ifliyor)
Buradaki amaç flu; siz oraya iki tane
günefl paneli koyup “binam yeflil/çevre
dostudur” demenizden ziyade net bir
kazanç sa¤laman›z› desteklemek.
Alternatif enerji de¤ifliklik yaratacak bir
etkiye sahip mi; binan›z›n harcad›¤›
enerjinin en az yüzde 1’ini alternatif
enerjiden üretebiliyor musunuz diye
soruyor. Çünkü bunun için ciddi
boyutlarda fotovoltaik paneller
kullanmaya kalkarsan›z çok ciddi
boyutta arazi, alan gereksinimi ortaya
ç›k›yor ve fizibilitesi uygun de¤il. LEED
bu konuda da yaln›zca fizibiliteye
bakm›yor toplam performans›
de¤erlendiriyor.

Sertifika bir sistem dayatmas›
yapm›yor, sonuç olarak çevresel
performans›n›z› de¤erlendiriyor. Biz
çevre dostu binalardan söz etti¤imizde
yanl›fl bir anlafl›lma var; “alternatif
sistemleri, flu sistemleri kullanmak
gerekiyor, o yüzden pahal›” gibi. Oysa
alternatif enerjiye dek yap›labilecek pek
çok fley var.

Söz konusu alternatif enerji
sistemlerinin neredeyse hepsi
yurtd›fl›ndan geliyor ve Türkiye’ye
adapte edilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili
dan›flmanl›k hizmetlerinde de yerli

dan›flmanlarla çal›flman›n avantaj› var.
Biz Amerika’da da çal›flt›k; gördü¤ümüz,
orada çok kolayl›kla al›nan puanlar›n
burada zor al›nd›¤› ya da al›namad›¤›.
Çünkü düzenleme yok. Amerika’da çok
rahat bulabilece¤iniz kolayca evinize ya
da flantiyenize siparifl edebilece¤iniz,
LEED sertifikal›, çevre dostu ürünler
Türkiye’de yok. Bu yüzden yola
ç›k›l›rken ona göre bir hedef konulmas›
gerekli. Öte yandan yeflil bina sertifika
sistemlerinin dan›flmanl›klar›n›n ülke
d›fl›ndan yürütülmesi iflleri
zorlaflt›rabiliyor.

Enerji bafll›¤› LEED aç›s›ndan 
-BREEAM için de- çok önemli. Bu
konuyu biraz açmam›z gerekli. ‹ki tane
önkoflulu var, biri “Comissioning”. LEED
bunu flöyle tan›ml›yor: “bina içinde
enerji tüketen veya üreten,
havaland›rma, ›s›tma-so¤utma ya da
alternatif enerji sistemleriniz varsa
bunlar›n belli prosedürlerin dahilinde
tasarlanmas›, üretimi, montaj› ve
kullan›m› s›ras›ndaki kurallard›r”.
Türkiye’de henüz bu konu yeteri kadar
bütüncül ele al›nm›yor ve uygulanm›yor.
Biz bunu Unilever’de gerçeklefltirdik.
Tasarlanan›n uygulanmas› ve iflletilmesi
önemli. Biz de söz konusu projede
sistemin LEED’e uygun olarak
kabullerinin nas›l yap›laca¤› konusunda
destek verdik, belgelerini oluflturduk.
Enerji bafll›¤›n›n ikinci konusu Enerji
modellemesidir. Bu projede buna gerek
kalmad›. Bütün binan›n de¤erlendirildi¤i
LEED projelerinde enerji modellemesi
yap›l›yor. Enerji modellemesi de bir
binan›n bütün enerji harcamas›n›
etkileyen sistemlerin -içinde
çal›flanlar›ndan tutun da mimari
yap›s›na, iklimlendirme, ayd›nlanma
sistemlerine dek her fleyinin- bilgisayar
ortam›nda simule edilmesi ve simule
edilen binan›z›n Amerikan
standartlar›na göre verimli referans bir
bina ile k›yaslanmas›, k›yasland›ktan
sonra da ortaya ç›kan enerji tasarrufu
miktar›n›n ölçülmesidir. Bu bina da
ASHRAE 90.1 standard›na uygun olarak
tasarland›. Ona yönelik çeflitli
düzenlemeler, iyilefltirmeler yap›ld›.
Standarda uyumlulu¤u beyan ve tescil
edildi, bu, “Commissioning” s›ras›nda da
gerekli testlerde gösterildi.

Dördüncü bafll›k: Malzeme ve
Kaynaklar (Material and Resource).

Seçti¤iniz malzemelerin özellikleri, geri
dönüflümlü olmas› üreticinin kendi
üzerine düflen yükümlülükler.

Malzeme seçiminde de özellikle
insan sa¤l›¤›na zarar vermeyen yerel
malzeme seçimine özen gösterdik.
Bafltan amac›m›z ve hedefimiz insan
sa¤l›¤›n› önde tutan bir çal›flma ortam›
yaratmakt›. Sertifika ölçütleri öneriyor
diye de¤il, “zaten yapmam›z gereken
bu” diye seçimlerimizi yapt›k.
Boyalar›m›z, yap›flkanlar›m›z insanlar›n
teneffüs etti¤i ortama zehirli gaz
yaymayacak türden olacakt›. Bu konuda
Türkiye’de üretim ve sat›fl yapan yerli
firmalar oldu¤undan zorlanmad›k. Yerel
malzemeler kulland›k. LEED’in malzeme
konusunda arad›¤› ölçütlerden bir baflkas›
geri dönüfltürebilirlik; malzemelerin
içeri¤indeki hammaddelerin geri
dönüfltürülebilir oranlar›. ‹flte zorlan›lan
nokta buydu, çünkü her malzeme içinde
geri dönüfltürülebilir madde kullan›m›
olmayabiliyor. As›l sorunsa malzeme
bulmak de¤il, buldu¤umuz malzemelerin
üreticilerine bunu belgeletebilmekti.
Örne¤in üreticiden hammaddesini
nereden ç›kartt›¤›n›, nas›l bir süreçte
üretti¤ini soruyor ve belgelemesini
istiyorduk. “Neden bunu bize
soruyorsunuz” diyorlard›. Biz de LEED
sertifikas› gerekliliklerini anlatarak onlar›
bilinçlendirmeye çabal›yorduk. Ama
zamanla LEED sertifikal› projeler
yayg›nlaflt›kça bu, sorun olmayacakt›r
diye düflünüyorum. Malzeme ve
kaynaklar k›sm›na çal›flanlar›n kendi geri
dönüflümlerini yapmas› da giriyor.
Unilever de çal›flanlar›n›n at›klar›n› geri
dönüflümü sa¤layacak biçimde
ayr›flt›rmalar› için uygulamaya geçti.
Herkesin alt›nda çift çöp kovas› var; biri
evsel, öteki geri dönüfltürülebilir at›klar
için.

“‹ç mekân yaflam kalitesi” diye
beflinci bir bafll›¤›m›z var. O bafll›kta da
bina içine verilen taze hava miktar›, gün
›fl›¤›n›n verimli biçimde kullan›lmas›
de¤erlendiriliyor. LEED, ›fl›k ve d›flar›y›
görme konusuna da çok önem veriyor;
Unilever bürosunun içinde herkes
oturdu¤u yerden d›flar›y› görebiliyor,
mekân do¤al ›fl›k alabiliyor. Buna ba¤l›
olarak ayd›nlatmada da enerji verimlili¤i
sa¤land›, gün›fl›¤› alan mekânlarda
gün›fl›¤› miktar›na göre armatürler
k›s›l›yor ya da tümüyle kapat›l›yor.




