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~Sertifika 

NASIL 
YE$iLBiNA 
OLUNUR? 
Altensis, henOz 4 Yillik e;:ok 
gene;: bir mOhendislik ~irketi. 
Ni~ bir alanda hizmet 
veriyor. Faaliyet alanl ise 
enerji verimliligi ve ye~iI bina 
degerlendirme sistemleri. 
Altensis ' in yOrOttOgO ye~iI 
bina projelerinden 16'sl 
sertifika almaya hak 
kazondl . Devam eden 32 
proje daha yaklnda 
"ye~illenecek" . Altensis 
Yonetici Ortagl Emre llicali, 
ye~ iI bin a konseptiyle 
enerjide ortalama yOzde 
40, suda yOzde 60 tasorruf 
saglandlglnl soylOyor ve 
ekliyor: II Ostelik sanlldlgl 
kadar yOksek maliyetli bir 
sOree;: degil. Uzun vadede 
ciddi olorak tosorruf 
sagliyor" diyor. 

Yasemin ErdoQan _ yerdogon@capitol.com.tr 
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008 yIlmda ii~ miihendis arkada§ tarafindan 

2 kurulan Altensis, 0 tarihten bu yana binalan 
"ye§illen~iriyor". Siirdiirijlebilirlik ve eneJji 
venmhhgme yonehk ~ozumler ureten §lrket, 

sadeee darn§manhk degil A'dan Z'ye miihendislik 
hizmeti de sunuyor. Altensis'in iddiah oldugu bir di
ger alan da LEED ve BREEAM gibi ye§il bina serti
fikasyonlan konusunda §irketlere yol gostennek. Bu 
alanda sadeee dam§manhk degil siire~ yonetimi de 
yaptlklanm dile getiren Altensis Yonetiei Ortag. 
Emre Iheah, "$imdiye kadar 16 binaJl sertifikalan
dmhk. 2012 sonuna kadar toplam sertifika saJlnu
ZIn 30'u ge~mesini bekliyoruz. Yani yllsonuna kadar 
yakla§lk 14-15 yeni sertifika daha almaJl bekliyo
rllZ" diyor. 

Bu alanda Tiirkiye'nin ilk ve tek §irketi olduk.la
nm belirten 3 yonetiei ortakla, ye§il bina olmaya gi
den siireei konu§tuk. Emre Iheah, Serkan Emin ve 
Berkay SomalI, hem ~evre dostu bina konseptini 
hem gelecege doniik hedeflerini anlatt. lar. 

Altensis hangi. alanlarda faaliyet gosteriyor? 
Emre ntcaz,: A1tensis'i ii~ ortak olarak 2008 Jl

hnda kurduk. Siirdiiriilebilirlik alamnda ileri mii
hendislik ~oziimleri sunan bir §irketiz. Asllllda ilk 
kurulu§ amaClmlZ; (:evre dostu teknolojiler ve yeni
lenebilir enerji sistemleri konusunda ~oziim iiret
mekti. Daha sonra Tiirkiye'deki pazan biraz ara§tlr
dlg.mlzda, gelecekte ciddi bir talep olacag.m ongore
rek ~evre dostu ye§il binalar konusuna odaklanma
ya karar verdik. Ozellikle ye§il bina degerlendirme 
sistemleri yonetimi ve miihendislik hizmetleri konu
sunda Tiirkiye'nin tam zamanh hizmet veren ilk ve 
tek §irketiyiz. 

Sadece LEED sertifikasz komlsllnda m .. damf
manllk yaplyorsllnuz? 

Emre nlcait: HaJlr. Ye§il bina sertifikasyonu, 
yapbg,.mlz h;;in sadece bir klsml. Biz ashnda ni§ bir 
alana odaklanmll;; mtihendislik firmaSIYlz. Siirdiirii
lebilirlik ve enerji verimliligine yonelik '!oziimJer 
iiretrneye odaklamyoruz. Yenilenebilir enerji c;o
ziimleri, bu konudaki miihendislik projeleri, eneJji 
verimliligine doniik projeler, maliyetlendinne, akus
tik, fizibilite ~ah§malan gibi ~ok kapsamh bir ~ah§

rna alammlz var. Ama ye§il bina sertifikalan him 
bunlan i~eren komple bir sistem oldugu i~in daha 
~ok tercih ediliyor. 

Berkay Somah : Ashnda yaptlii1mlz i§i ileri mii
hendislik '!ozurnleri sunan bir siirdiiriilebilirlik yo
netimi olarak ozetleyebiliriz. $irketlerin her tiirlii 
siirdiiriilebilirlik ihtiyacml kar§llamaJl ama~hyo
ruz. $irketler binalanna mutlaka ulusJararasl bir 
sertifika almak zorunda degil. Enerji verimliligi 
i~in bize gelenler de oluyor. Onlara da hizmet ve
riyoruz. 
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PLATINUM 

Simdiye hadar haf projeye yefil bina sertifihas. 
knzand.rduuz? 

Enlre fl,.calt: Unilever'in merkez ofi si projesi ilk 
i!]imiz oldu. Daha sonra proje saytmJ Z arttl. $u anda 
tamamJadlg,mlz 16 sertifikah bina projemiz vaT. 
Bunlarm 12'si LEED (Leadership in Energy and En
vironmental Design), 4'u BREEAM (BRE Environ
mental Assessment Method) sertifikasma sahip. Ay
nea devam eden 32 ye~il bina sertifikasyon projemiz 
var. Bu Yllm son una kadar toplam sertifika saYlmJ
Zill 30'u ge~mesini bekliyoruz. Yani Ylisonuna kadar 
14-15 yeni sertifika bekliyoruz. Bunlann 8'i LEED 
T si BREEAM olaeaktIT. 

Sif.rdall bir ye§il bina yaptlmak istendiftinde 
hangi Ufamalardan gefiliyor? Bu siiref lie hadar 
siiriiyor? 

Berhay Somah: Sertifikasyon aslmda bir kriter
ler hiitiinii . Bu kriterlere uydugunuz siirece belli pu-

anlar ahyorsunuz. Projeniz biT degerlendirmeye ta
hi tutuluyor. Bu puanlamalann bazl)an tasanmla, 
bazllan ise in~aatla ilgili . Tasanrn iusmJ ag, rhkta. 
o yUzden daha iyi bir sonu~ i~in projeye tasanm 
a~amasilldayken dahil olmaYl tereih ediyoruz. Ge
nelde de bOyle oluyor. Boyleee hem daha iyi sonu~lar 
hem daha yuksek maliyet avantajJ saglanabiliyor. 
Bu a~amalarda yogun toplantJ.Iar, workshop'lar ya
plyOruZ. Bu workshop'lara projenin tum payda~lan 
katlhyor. Net bir sure vermek ~ok kolay degil ~unku 
ihtiya~lar, tale pier ve binamn yaplsl her projede 
farkh . Ama en az 1 yilhk sure~ diyebiliriz. 

Her billa aym bifimde mi ye*il hale getiriliyor? 
Emre fl.cah: HaYlr. Bu sertifikalarm onerdigi 

yuzleree farkh gereklilik var. Burada onemli olan bi
na sahibinin, 0 binaYl kullanaeak ~irketin ihtiya~la

ndIr. Kimisi teknoloji ~irketidir ve ona odakh ~o
zumler ister. Kimisi kimya sekwriindedir bu alana 
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"t ...... t sertifika 

ag,rhk verir. Yani 0 yiizlerce kriterin tamarrum ger
~ekle~tirmek yiikiimliigu yok. Tiim kriterlerin belli 
bir puaru var. Zaten 0 puanlara gore sertifika dere
celendirmeleri de farkh. Silver Sertifika var, Gold 
Sertifika var, Platinium var ... Sonu~ta binanm ne 
ama~la kullamlacag" nelere ihtiya~ duyulduguyla 
dogrudan alakab bir konu. Talep edilen ihtiya~lan 
optimum ~oziim lerle bulu~turuyoruz. Belli mini
mumlar saglandlktan sonra iizerine katilan her de
ger, ~irket i~in bir arh oluyor. 

Peki mevcut binalartn ye
~l binaya diinii§tiiriilmesi na
SIloluyor? 

Emre [heal" Burada iki 
sec;enek var. Birincisi; enerji 
verimliligi konusunda ba~vu
rular oluyor. Enerji verimlili
gine doniik ne tip uygulama
lar yapabilecekJerini onlara 
aktanyoruz. Bu anlamda da
m:;;manhk veriyoruz. BaZI du
rumlarda ise mevcut binasma 
LEED Sertifikasl almak iste
yenler oluyor. LEED'in mev
cut bina sertifikaSI da var. 

Serkan Emin: Aslmda 
mevcut binalann ye~il binaya 
donii~tiiriibnesi onenili bir ko
nu. Qiinkii ~ok fazla sa)'lda bi
na var ve bunlann ye§ille§ti
rilmesi ulke ekonomisine ve 
dogaya ~ok daha biiyiik katlo
lar saglayabilir. Mevcut bina
larda donii~iim ve prosedtir 
farkh. Bu tarz binalarda i~let
me ve balom one ~iluyor. Bina
run kullaruml, baiorru, temizli
gi, satm alrnasl, enerji verimli
ligine doniik ~ozumleri, ya~am 
kalitesine doniik ~ah~malan 
gibi i~leyi~e yonelik konularda 
diizenlemeler yapmak gereki
yor. Stireci ozetlersek; oncelikle belli hedefler beHrle
niyor. Enerji ve su kullarumma dair hedefler, binaya 
ahnan malzemeler yani satm aIm alar, binadan pkan 
malzemeler yani atildar, binada kullamlan temizlik 
malzemeleri, kullanllan elektronik cihazlar yani "ye
~il BT" gibi ~ok farkh alanlarda hedefler belirleniyor. 
Bu hedeflere ula~mak i~in belli bir siirdiiriJlebilirlik 
yonetimi uygulamyor ve sonw;lar diizenli olarak Ol~ii
liiyor. Buruara "performans ol~umlemesi" deniyor. Bu 
ol~umlemelerde her kriter i~in farkh stireler var. Ba
zl1arl i~in 3 ay, bazlian i~in 6 ay. Yani en az 10-12 ay
hk bir siire~ oldug,mu soyleyebiliriz. 
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EMRE 11iCAlI 

ALTENSis YONETiCi ORTAGI 

\\YE~iL BiNANIN 
AVANTAJLARI NELER?" 

ENERJi VE SU TASARRUFU "Amerikan Yejil 
Binalar Konseyi'nin verilerine gore ye~il binaya 
d6nu j mek, yuzde 25-40 araSinda enerji, yuzde 40-
60 araslnda 5U verimliligi sagllyor. Atlk y6netimi 
sayesinde atlklar yuzde SO'e \laran oranlarda 

azaltllabiliyor. Yapllan 

bir~ok farkll arajtlrmada bu 
rakamlara benzer sonu~lar 
ortaya ~Iklyor. 

SOMUT KATKILARI VAR 
Katma degerleri bir arada 
du~(jnd(jgumuzde sistemin 
hem 61~u lebilen hem 

61~ulemeyen ~ok saYlda 
faydaSi var. Ol~ulebilen 
faydalar; bahsettigimiz gibi 
enerji tasarrufu, su 
tasarrufu, ~evreye verilen 
zarann minimuma 
indirllmesi, Co2 sahmlarlnln 
azaltlimasl gibi somut 
katkllar. 

iTiBAR KAZANDIRIYOR 

Bunun dl~lnda 61~ulemeyen 
katkllan da var. Ornegin 
LEED sertifikaslna sahip 
jirketler, 6zellikle 

yurtdljlnda ciddi bir itibar 
g6rOyor. Yattnm fonlan bu 
tarz ~irketlere kar~1 daha 
ilgilL Aynca ye~il binalar 
<;all~anlann motivasyonuna 
da direkt etki ediyor. <;unku 
bu sistemde, iC; mekan 
ya~am ko~ullanna c;ok onem 
veriliyor. Daha saghkh ve iyi 
kOjullarda , al ljma ortaml 

sagladl91 ic; in motivasyon 
artlyor." 

Ye§il binaya diinii§iimiin maliyeti ne kadar? Bu 
yanrtmlar kendini ne hadar siirede amorti ediyor? 

Berkay Somali: Maliyet konusu farkll gereklilik
ler ve ihtiya~lar nedeniyle ~ok ~e~itlilik arz ediyor. 
Her bina kendine ozgii. Dola)'lslyla her proje de ken
dine ozgii. 0 yiizden hem sll,r binalar, hem ye~il bi
naya donii~tiiriilecek mevcut binalar i~in maliyet
lendirme ~ok farkll olabiliyor. Bir rakam vermek 
ger~ekten gii~ . Degi~ik bi~imde gidebileceginiz 0 ka
dar c;ok yol var ki, tum bu sec;eneklere gore hem ma
liyet hem amortisman stiresi deg;~iyor. 0 yiizden 
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BASF LABORATUVARLARI 
Yeni bina (LEED Platin) 

Turkiye'nin ilk LEED Platin sertifikali endustriyel 

binaSi olan BASF projesi dahilinde yagmur suyunun 

toplanarak geri kullamml, enerji verimli HVAC 
sistemleri, yuksek performansll izolasyon sistemleri 
gibi uygulamalar on plana <;Iktl. Zararlt voe 
emisyonlarl dUjuk BASF urunlerinin kullanlldlgl proje, 

insan sa~II~lna da buyOk 6nem veriyor. 
SCHNEIDER ELECTRIC ADH BiNASI 
Endiistriyel bina (LEED Gold) 

Bina, TAYSAD Organize Sanayi Bolgesi'nde inja 
ediliyor ve 37 bin 500 metrekarelik kapall alana 

sahip. Yaplimasl ong6rulen uygulamalar ~6yle: 
Ya!1mur suyu topianmasl ve geri kullanlml, verimli 
HVAC sistemleri, verimli aydlnlatma sistemleri ve 
kontrolu, yOksek hava kalitesi, <;evre dostu malzeme, 
geli~mi~ atlk y6netimi, surdurulebilir peyzaj 
uygulamalan. 

BASF YONETiM BINASI 
Renovasyon projesi (LEED Gold) 
Altensis'in danl~manllk ve muhendislik hizmetleri 

,undugu DilovaSl'ndaki bina, Turkiye'de altln 

gergekten bina)'1, projeyi gormeden net bir rakam 
arahg, vermek miimkiin degil. 

E1Ilre n,cal" Ama §unu soylemek miimkiin: Ke
sinlikle samldlg, kadar yiiksek bir rakam degil. 
:;;imdiye kadar hi9bir mii§terimiz, bu i§ i9in a)'1rdlg, 
bii~enin iizerine 91kmak durumunda kalmadl. Hi9-
biri "Bu sandlg,rruzdan daha maliyetliymi§" demedi. 
"Ye§il pahahdIr, gevreei bina yapmak maliyetleri ar
tmr" gibi 90k yanh§ bir karu var. Belli prosediirleri 
daha dogru yapan, standartlanru daha saghkb yii
roten ve tum bunlan bl~en bir sistem kurmak 0 

kadar da maliyetli degil. Ustelik uzun 
vadede ciddi olarak enerji ve mali
yet tasarrufu saghyor. Yani "Ye
§il pahahdIr" anla)'1§1 dogru 
degil. 

Sizee Tiirkiye'de l!IIe>ji 
veri1ll1iligi, ye§il bina ko
nulan yeterilLCe biliniyor 
mu? 

E1Ilre n,cail: Ye§il bina
lann ge9m1§1 ashnda 
ABD'de de tiim diinyada 
90k yeni. Ge9mi§i sadeee 10 
yli. 2008'de yola 9IktIg,mlzda 
Tiirkiye'de a9Ik9as1 90k bilinmi
yordu. Konseptin anla~tlmasmda 
birtalom sIkmtIlar oluyordu. Orne-

seviyesinde sertifika alan ilk renovasyon projesi. Proje 
dahilinde komple degi~en cephe ve mekanik 
sistemler enerji verimlili~i on planda tutularak 
yenilendi. Sina, enerji su ve kaynak kullamml 
anlamlnda yuksek performans gosterdi. Aynca ~evre 
ve insan dostu malzemeler kullanddl. 

TEKFEN LEVENT OFis BiNASI 
Core & Shell of is binasl (LEED Go/d) 
2010 YlllOda tamamlanan proje, A+ slOlfl bir Core 

& Shell of is projesi . Altensis'in ye~il bina surecini 
yonettigi proje, ticari bina kategorisinde Turkiye'nin 
ilk LEED sertifikaslna sahip. Amerikan Yejil Binalar 

Konseyi taraflndan LEED Gold sertifikaSlyla 
odullendirildi. Enerji ve su verimliligiyle <;all~an saghk 
ve konforu on planda tutuldu. 

SOYAK HOLDiNG MERKEZ BiNA 
Varolan Binalar Kategorisi (LEED Silver) 

Bina, 1980'li Yillarda inja edildi ve LEED 

sertifikaslna ba~vurmadan birka<; yll once ciddi bir 
renovasyondan ge<;irildi. Ye~il bina konusuna 
odaklanlldl ve var olan bir bina olmasl sebebiyle 
"LEED for Existing Buildings: Operation & 

Maintenance" kategorisindeki sertifika hedeflendi. 

gin liron veya hizmetleri i~in sertifika almak iste
yenler oluyordu. Oysa LEED ve BREEAM sertifika
lanrun her ikisi de bina degerlendirme sistemleridir. 
Yarn ~irketlerin hizmetlerine veya liriinlerine veril
mez. Binaya veriEr. Ama son donemde ~irketlerin gi
derek daha fazla bilin91enmeye ba§ladlg,ru goriiyo
ruz. Ozellikle siirdiiriilebilirlik ve gevre konusunda
ki hassasiyetler arttlk9a, §irketler bu konudaki 90-
ziimlere de daha ciddi olarak yakla§maya ba§laru. 
Bu 90k giizel bir §ey. Oniimiizdeki siire9te hem bu bi
lin~lenmenin hem talebin ~ok daha fazIa artacagtOl 

dii~iiniiyoruz. 

5 y,l sanra §irketinizi nerede giiriiyorsunuz? 
Berkay Somail: Bence ye§il bina ve siir
diiriilebilirlik konulan giderek daha 

fazla giindeme geleeek ve bizim gibi 
§irketlerin saY'sl da artaeak. DolaY'
slyla 5 )'11 sonra da bu i§i yaplyor 
olaeag,z. Daha geli§erek biiyiiye-
eegiz. 

Emre n,cai" Zaten bu siire9 
siirekli kendini geli§tiriyor ve 
yeniliyor. Sertifika sistemleri 
de 2 )'1lda bir kendilerini ye-

niliyorlar. Sektoriimiiz her 
a landa 90k Iuzh geli§iyor. Biz de 

bu hlzh geli§im i9inde var olmaya 
devam edecegiz. 
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