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p›n›n toplam kapal› alan› ise yaklafl›k 7000
metrekare. LEED Standartlar› çerçevesinde,
tamamen Türk mühendisli¤i ile yap›m› ta-
mamlanan ve LEED baflvurusu yap›lan bina-
n›n hedefi ise LEED Gold sertifikas› almak.

Yap›, ilgili imar kural ve yönetmeliklerine
uygun,  kullan›m amaç ve ihtiyaçlar›na cevap
verebilen, özellikle çevre ve iklim flartlar› ile
enerji ekonomisine duyarl› bir anlay›flla tasar-

lanm›fl. Bu özellik, yap›n›n minimum d›fl yü-
zey alanl› bir dikdörtgen prizma olmas›nda
da görülüyor. Yap› d›fl kabu¤unda kuzey,
güney, do¤u ve bat› yönlerine göre farkl›
malzeme ve detaylarla gerekli do¤al ›s› ve
günefl kontrolü sa¤lanm›fl. Özellikle ›s› yal›-
t›m detaylar›nda, mevcut yönetmelik gerek-
lerinin üzerinde, uluslararas› standartlara uy-
gun malzeme ve kal›nl›klar kullan›lm›fl. Yap›

A
nkara Çankaya’da yer alan Eser Yeflil
Binas›, Eser Taahhüt ve Sanayi A.fi.
baflta olmak üzere inflaattan enerjiye

farkl› alanlarda ifltirakleri bulunan Eser fiir-
ketler Grubu’nun tüm flirketlerini bir araya
toplayan bir merkez. Bina flemas›, bir ana sir-
külasyon çekirde¤i ile iki adet servis çekirde-
¤i etraf›nda flekillenen hacimlerden olufluyor.
Girifl ve alt katlar dahil toplam 7 kat olan ya-
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Eser fiirketler Grubu’nun merkez binas› olan ve LEED standartlar›na göre tasarlanan 

Eser Yeflil Binas›, LEED Gold Sertifikas› almay› hedefliyor...

Eser Yeflil Binas›
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malzemelerinin seçiminde çevre, sa¤l›k, hij-
yen, en yak›n bölgeden temin, yerli ürün kul-
lan›m› ve geri dönüflüm gibi kriterler dikkate
al›nm›fl. 

Binan›n enerji performans›n›n art›r›lmas›
amac›yla duvarlarda 80 mm, çat›da 120 mm,
döflemede 60 mm yal›t›m yap›lm›fl. U=1,8
W/m2K ve SGF=0.46 de¤erlerinde günefl
kontrollü üçlü cam ve do¤rama sistemi tercih
edilmifl. Binada camlar ve opak yüzeyler dâ-
hil ortalama ›s› transfer katsay›s› U=0,85
W/m2K olarak hesaplan›yor. Yaz›n günefl ›s›
kazançlar›n› minimize edebilmesi amac›yla
ayr›ca günefl k›r›c›lar ve içte perdeler yer al›-
yor. ‹ç çevre hava kalitesinin art›r›lmas› için
de yüzde 100 d›fl haval›, ›s› geri kazan›ml›, 2
yollu kontrollü serpantinli ve frekans inver-
törlü fanl› klima santralleri kullan›l›yor. Bina-
n›n enerji performans›n›n art›r›lmas› amac›y-
la, yenilenebilir enerji kaynaklar› ile trijene-
rasyon sistemi de bulunuyor. 

Binan›n ›s›tma ve so¤utma ihtiyac›, bir ana
yük CHP ve GSHP sistemi, do¤algazla çal›flan
üç kazan ve TES’ler taraf›ndan karfl›lan›yor.
100 kW GSHP+CHP birleflimi so¤utma ve
›s›tmadaki ana yük de¤erinde y›lda 7500
saatin üzerinde çal›fl›yor. Kazanlar maksi-
mum verimlerini koruyacak biçimde tandem
olarak çal›flt›r›l›yor. 

Hibrid Üçüz-Üretim (Tri Generation)
Sistemi

Eser binas›nda, yeni bir dengeleme dü-
flüncesi kullan›lm›fl. Arz ve talep taraflar›nda-
ki s›cakl›klar›n kaskatlanmas›na dayanan bu
dengeleme sisteminin gerçeklefltirilmesi ile
rasyonel ekserji yönetimi verimi yüzde 6’dan,
en az yüzde 55’e yükselmifl. Bunun anlam›,
hem kazanda hem de güç üretiminde do¤al-
gaz kullanan geleneksel sisteme göre, kar-
bon sal›mlar›n›n azalt›lma potansiyeli 2.1. Bu
faktör, ›s› pompas› yoluyla topra¤›n ›s›l katk›-
s›n›, günefl enerjisini ve rüzgâr gücünü içer-
miyor. Bütün bunlar›n ›s› geri kazan›m etkisi
de dikkate al›nd›¤›nda karbon sal›mlar›n›n
toplam azalt›m faktörünün 4’ten fazla olaca-
¤› tahmin ediliyor.

Besleme (arz) sisteminin temeli, ›s› talebi-
ni izleyen bir do¤algaz motoru içeren do¤al-
gazl› CHP birimi. Üretilen elektrik enerjisi gü-
nefl ve rüzgâr enerjileri ile destekleniyor.
Elektriksel güç, temelde toprak kaynakl› ›s›

pompas›n› (TKIP-GSHP) tahrik etmekte kulla-
n›l›yor. TKIP (GSHP), CHP birimi taraf›ndan
üretilen ›s›ya bir ek ›s› ekliyor. Yaz›n TKIP
(GSHP) so¤uk enerjisi üretiyor ve binay› so-
¤uturken elde edilen enerjiyi, gelecek ›s›tma
mevsimi için toprakta depoluyor (Mevsimsel
TES). Günlük ve saatlik TES sistemleri, bina-
n›n ›s›l yükünün t›rafllanmas›na yard›m edi-
yor. Is› ve so¤uk-enerjisi önce makine daire-
sindeki s›ral› tanklara gidiyor. TKIP’n›n
COP’sini art›rmak için, bu eleman orta s›cak-
l›k de¤erlerinde çal›flt›r›l›yor (düflük-ekserji
çal›flmas›). Bununla birlikte CHP birimi yük-
sek s›cakl›kta kullan›m suyu sa¤l›yor (yüksek-
ekserji). Böylece, ›s›tma konumunda iki fark-
l› TES tank› kullan›l›yor. Bunlardan birisi dü-
flük-ekserjili di¤er ise yüksek-ekserjili. So¤ut-
mada da benzeri bir yaklafl›mdan yararlan›l›-
yor; TKIP (GSHP) orta s›cakl›klarda so¤utma
sa¤larken, küçük seçilmifl geleneksel chil-
ler’ler buz depolama tank›ndaki talebi karfl›-
l›yor. Yaz›n, CHP biriminden gelen fazla ›s› bir
so¤urmal› chiller’de kullan›l›yor. Günefl kolek-
törleri de öncelikle evsel s›cak su gereksinimi-
ni (DHW) karfl›lamakta de¤erlendiriliyor.  

Y›ll›k Enerji Tüketimi
Havaland›rma dâhil, binan›n toplam y›ll›k

enerji tüketimi yaklafl›k 400.000 kWh. Met-
rekare bafl›na toplam enerji ihtiyac› ise 80
kWh/y›l. Bu de¤er Ankara flartlar›ndaki ben-
zer binalardan yüzde 50 daha düflük. Hava-
land›rma sistemindeki ›s› geri kazan›m siste-
minin getirece¤i azalma da bu hesaba dahil
de¤il. Binan›n ›s›tma ve so¤utma yüklerini
karfl›lamak amac›yla verimi yüksek bir ak›fl
flemas› uygulanm›fl. Binan›n baz ›s›tma veya
so¤utma yükünün 50 kW’l›k bölümü ›s›
pompas› taraf›ndan, 50 kW’l›k di¤er bir k›s-
m› ise kojenerasyon ünitesinin at›k ›s›s›ndan
karfl›lan›yor. Is› pompas›n›n COP de¤eri 2,5.
Pompalar ve termal depolama dahil sistem
COP de¤eri 1,5 kabul ediliyor. Kojenerasyon
cihaz›ndan elde edilen elektrik enerjisinin 20
kW’l›k k›sm› yaz-k›fl sürekli ›s› pompas›n›n
kompresörünü besliyor. Kojenerasyon cihaz›-
n›n at›k ›s›s› yaz›n absorbsiyonlu chillerde, k›-
fl›n ise klima santrallerinde ve termal depola-
ma vas›tas›yla VRV sisteminde kullan›l›yor.

Elektrik ihtiyac› olan, ancak ›s›tma ihtiyac›
olmayan saatlerde toprak kaynakl› ›s› pom-
pas›ndan ve kojenerasyondan elde edilen ›s›
depolan›yor ve ihtiyaç duyulan saatlerde kul-
lan›l›yor. So¤utma ihtiyac›n›n olmad›¤› saat-
lerde de so¤uk depolama yap›l›yor. K›fl›n faz-
la ›s›tma enerjisi ihtiyac› olmas› halinde do-
¤algazl› yo¤uflmal› kazanlar, yaz›n ise hava
so¤utmal› so¤utma grubu ve buz depolama
sistemi takviye için devreye giriyor.

Hava Kalitesi Kontrolü
Mekanlarda kirlilik oldu¤unda, giderilin-

©
 Y

E
fi

‹L
 B

‹N
A

©
 Y

E
fi

‹L
 B

‹N
A

YESIL BINA-2  8/23/10  3:57 PM  Page 45



46 YEfi‹L B‹NA / A⁄USTOS 2010

PROJE

ceye kadar santraller yüzde 100 devirde ça-
l›flt›r›l›yor. Daha sonra CO2 sensörlerinden
al›nan sinyallere ba¤l› olarak VAV damperle-
ri k›s›ld›¤›nda, fanlar›n devir say›lar› frekans
invertörleri ile düflürülüyor ve ›s›tma veya so-
¤utma serpantininin 2 yollu vanas› k›s›larak
maksimum düzeyde enerji ekonomisi sa¤la-
n›yor. Burada klima santrallerinin 2 yollu va-
nalar› üfleme havas› s›cakl›¤›na göre konum-
lan›yor.

Enerji tasarruf gelifliminin tespiti, bina baz
yükünün anlafl›lmas›, iflletme masraflar›n›n
azalt›lmas› ve yük profilinin gelifltirilmesi için
“enerji izleme, ölçme ve modelleme” cihaz-
lar› kullan›l›yor. Bu amaçla tesisat sistemleri-
nin belirli yerlerine enerji analizörleri, s›cakl›k,
bas›nç sensörleri, gaz ve su sayaçlar›, hava
kalite duyar elemanlar›, kontrol sistemleri gi-
bi cihazlar konularak otomasyon sistemine
ba¤lanm›fl. Buralardan al›nan verilerle cihaz-
lar›n ve sistemlerin verimlilikleri, metrekare
bafl›na enerji tüketimi ve kifli bafl›na su tüke-
timi gibi de¤erler hesaplanabiliyor ve izlene-

biliyor. ‹flletmede ise buralarda tasarruf po-
tansiyeli olup olmad›¤› incelenerek gerekli
önlemler al›nabiliyor.

Bina ‹çi Is›tma ve So¤utma Sistemleri
Is›tma ve so¤utma sisteminin hizmet ver-

di¤i bina içi tesisatlar, VRV sistemi, klima
santralleri serpantinleri, yerden ›s›tma devre-
si ve s›cak su kullan›m sistemi. VRV sistemi,
kendi kontrol sistemi ile çal›fl›yor. D›fl ünite su
devresi, imalatç›n›n önerileri do¤rultusunda
k›fl›n 25ºC ila 30ºC, yaz›n ise 15ºC ila
20ºC’ye ayarlanm›fl. K›fl›n su s›cakl›¤›
25ºC’nin alt›na inmeye bafllad›¤›nda ›s›tma
sisteminin çeflitli kademeleri (s›ra ile termal
depo, ›s› pompas›, kojenerasyon ünitesi ve
kazanlar); yaz›n ise su s›cakl›¤› 20ºC’yi geç-
meye bafllad›¤›nda ›s› pompas›, termal depo-
lama, absorbsiyonlu chiller ve hava so¤utma-
l› chiller devreye giriyor. 

Klima santrallerinin ›s›tma serpantinleri
d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak VRV sistem-
lerine göre daha yüksek s›cakl›klara ihtiyaç

duyuyor. Is›tmada bu devredeki su rejimi
80/60 ºC, ancak d›fl hava s›cakl›¤› yükseldik-
çe bu de¤er düflüyor. So¤utmada ise bu dev-
relerin çal›flma rejimi 8/13 ºC olarak al›nm›fl. 

Yerden ›s›tma devresindeki s›cak su rejimi
55/45 ºC civar›nda ve ›s› pompas›ndan besle-
nebiliyor. Burada her kata otomatik 2 yollu
vana konularak enerji ekonomisi sa¤lanm›fl.

Kullan›m s›cak suyu ›s›tma sisteminde de-
poda yaz-k›fl yaklafl›k 45 ºC s›cak su bulunu-
yor. Ayr›ca Legionella’ya karfl› zaman zaman
70 ºC’ye kadar ›s›tma yap›l›yor. Bu sistem
öncelikle günefl kolektörlerinden besleniyor.
K›fl›n kazanla, yaz›n da absorbsiyonlu chille-
rin at›k ›s›s› veya yine kazanla takviye ediliyor.

S›hhi Tesisat Sistemleri
Binada s›cak kullan›m suyu elde edilmesi

için günefl enerjisi kolektörleri bulunuyor ve
kazanlardan takviye sa¤lan›yor. Ya¤mur su-
yu toplan›p depolanarak bahçe sulamada
kullan›l›yor. Ayr›ca lavabolarda kullan›lan gri
sular toplan›p ar›t›larak rezervuarlarda de-
¤erlendiriliyor.  

Ayd›nlatma ve Elektrik Sistemleri
Binada do¤al ayd›nlatmadan yararlanmak

amac›yla gün ›fl›¤› bacalar› yer al›yor. Yapay
ayd›nlatmada ise enerji verimlili¤i yüksek
lambalar kullan›l›yor. EFF1 tipte seçilen elek-
trik motorlar›, bina otomasyon sistemi ve
elektrik tesisat› iklimlendirme sistemlerinin
verimli biçimde iflletilmesine olanak verecek
flekilde tasarlan›p uygulanm›fl.
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‹brahim Çakmanus: 
“Kullan›lan sistemler fosil yak›t 
tüketimini ve ömür boyu maliyeti
düflürüyor”

Eser Yeflil Binas›’n›n tesisat çözümlerinde
etkin rol alan Çakmanus Mühendislik Genel
Müdürü ‹brahim Çakmanus, optimal bir yeflil
mekanik sistemin; rüzgâr türbinleri, günefl
pilleri, günefl kolektörleri, toprak kaynakl› ›s›
pompas›, enerji depolama sistemleri ile so-
¤urmal› so¤utma makinesini içeren do¤algaz
tahrikli üçüz-üretim (tri-generation) sistemi
gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir mekanik
elemanlar›n birden ço¤uyla oluflmas› gerekti-
¤ini belirterek, Eser Yeflil Bina’n›n tesisat sis-
temleriyle ilgili flunlar› söylüyor: “Birleflik ›s›-
güç sistemleri (CHP) binan›n elektriksel yükü-
nü izleyerek toprak kaynakl› ›s› pompas›yla
so¤urmal› chiller’i tahrik ediyor. Bunun ya-
rarl› ›s› ç›kt›s› temelde ›s›tma amaçl› olarak
kullan›l›yor. Is›l depolama (TES), yani buz ve
so¤uk-s›cak su tanklar› da kullan›l›yor. Bun-
lar, pik yük zamanlar›n›n d›fl›nda CHP birimi,
so¤urmal›-chiller ve toprak kaynakl› ›s› pom-
pas›n›n at›k ›s›s›n› de¤erlendirerek enerji de-
poluyor. Bu sistemlerin tümü, gece ve gün-
düz verimleri maksimum ve geri ödeme süre-
si k›salm›fl biçimde hemen hemen pik kapa-
sitede çal›flmak üzere seçildi ve boyutland›r›l-
d›. Binadaki yeflil-mekanik sistem; geleneksel
yo¤uflma birimleri, yedek kazanlar, merkezcil
(centrifugal) kompresörlü chiller ve yedek ka-
zanlarla destekleniyor ve tamamlan›yor. Top-
rak kaynakl› ›s› pompas›, ›s›tma ve so¤utma
temelli olarak kullan›lan CHP sistemi ile tah-
rik ediliyor. Binada ayr›ca, ya¤mur suyu top-
lama sistemi ile gri-su dönüflüm (cycling) sis-
temleri bulunuyor. Birkaç sistemin hibrit bir
bileflimi olan bu yeflil-mekanik sistemin ama-
c›, en yüksek verimi elde etmenin yan› s›ra
minimum ekserji y›pranmas› ve yaflam-çev-
rim maliyeti gibi hedefleri yakalamak. Para-
metrik araflt›rmalar bu tür bir tasar›m yakla-
fl›m›n›n, çok düflük karbon yay›n›m›na sahip,
daha çevre dostu tasar›mlara giden ikinci ne-
sil binalar için güçlü bir ad›m oldu¤unu gös-
teriyor.”

“Projede kullan›lan bütün bu sistemler ilk
yat›r›m maliyetini yüzde 15 art›rd›. Buna kar-
fl›n binan›n cephelerinin iyilefltirilmesi, ›s› ge-
ri kazan›m sistemleri, yenilenebilir enerji tek-

nolojileri, birleflik ›s› güç ve verimli HVAC sis-
temleri kullan›m›, bunlar›n otomasyon sis-
temleri ile verimli biçimde çal›flmalar› fosil ya-
k›t tüketimini, CO2 emisyonlar›n› ve ömür
boyu maliyetlerini düflürüyor.”

Can Adilo¤lu:
“Hedefimiz LEED Gold”

Eser Yeflil Binas›’n›n, aralar›nda Eser Taah-
hüt ve Sanayi A.fi.’nin de bulundu¤u, farkl›
alanlarda faaliyet gösteren tüm Eser flirketle-
rini bir araya toplayan bir merkez oldu¤unu
belirten Eser Taahhüt ve Sanayi A.fi. Baflkan
Yard›mc›s› Can Adilo¤lu, “Ocak ay›ndan iti-
baren grup flirketlerimizi Eser Yeflil Binas›’na
tafl›d›k. ‹lk tafl›nd›¤›m›zda binada baz› eksik-
likler vard›. Bu eksikliklerle ilgili çal›flmalar ta-
fl›nd›ktan sonra devam ettirildi. Sistemlerimi-
zin son parças› kojenerasyon ünitesi de gel-
di. Onu da iflletmeye alarak sistemlerimizi ta-
mamlam›fl olaca¤›z. Tabi, bu sistemlerin
ayarlar› ve düzenlemeleri için bir sezonun
geçmesi gerekiyor.” diyor.

Eser Yeflil Binas›’n› geliflmifl sistemlerin
kullan›ld›¤›, Türkiye’de örnek olabilecek, id-
dial› bir bina olarak tan›mlayan Adilo¤lu,
flöyle devam ediyor: “Türkiye’de daha önce
yap›lm›fl Yeflil Binalara bakt›¤›m›zda yabanc›
kökenli yat›r›mc›lar›n veya uzman firmalar›n
çal›flmalar›n› görüyoruz. Eser Yeflil Binas›’n›n
fark›, yat›r›m›n›n bir Türk firmas› taraf›ndan
yap›lmas› ve tamamen Türk mühendisli¤i ile
gerçeklefltirilmifl olmas›. Bu aç›dan da örnek
oldu¤umuzu düflünüyoruz. Di¤er LEED alm›fl
ya da LEED sürecinden geçmifl binalara k›yas-
lad›¤›m›zda daha teknoloji yo¤un bir bina.
Bunun en önemli nedeni de bizim bir inflaat
flirketi olmam›z nedeniyle mühendisli¤i etkin
olan, daha deneysel bir bina yapmak isteme-
mizdi.”

“LEED sertifikas› almak için baflvurumuzu

yapt›k. LEED Amerika’ya özgü tasarlanm›fl
bir sertifika sistemi. BREEAM, ülke flartlar›na
göre biraz daha esnek; kat› bir ‹ngiliz sertifi-
kasyonu uygulam›yorlar. LEED’de ise, bu an-
lamda baz› konularda s›k›nt› yaflad›k. Örne-
¤in, Amerika koflullar›na göre belirlenmifl ba-
z› standartlar›n burada istatistik verileri yok
ama yine de o standart sizden isteniyor. Bun-
lar›n gerektirdi¤i verilere ulaflmak biraz zor
oluyor. Tabi biraz Amerikan etkisiyle de olsa,
LEED dünyada daha yayg›n. Biz de bu ne-
denle LEED sertifikas› istedik. Hedefimiz üst
limitlerini zorlayacak bir LEED Alt›n. Ekim-Ka-
s›m aylar›nda sürecin sonuçlanmas›n› bekli-
yoruz.”

“Yeni bir merkez binas› infla etmeye karar
verdikten sonra, geçmifl tecrübelerimizden
de yararlanarak nas›l bir bina istedi¤imiz ko-
nusunda düflünmeye bafllad›k. Önceli¤imiz
çal›flan sa¤l›¤› ve memnuniyetinin üst düzey-
de tutulaca¤›, ›fl›k ve hava kalitesi yüksek bir
binaya sahip olmakt›. Düflüncelerimize çal›-
flanlar›m›z›n fikirlerini ve taleplerini de kat-
mak için yeni bir binadan ve çal›flma ortam-
lar›ndan beklentilerini de¤erlendiren bir an-
ket düzenledik. Bu ankette de sosyal yönü
a¤›r basan, sa¤l›kl› bir binada çal›flma talep-
leri a¤›r bas›yordu. Bütün anket sonuçlar›n›
do¤rudan proje mimar›m›z ODTÜ Mimarl›k
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Haluk Pamir’le
paylaflt›k. Talepler do¤rultusunda, yüksek
standartl› bir bina için çal›flmalara baflland›.
Bu süreç belli bir yere geldikten sonra bakt›k
ki, çal›flan sa¤l›¤› ve memnuniyeti aç›s›ndan
ilerlerken, Yeflil Bina anlam›nda da birçok fle-
yi yap›yoruz. Yönetici arkadafllar›m›zdan da
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gelen öneriyle, bu süreci biraz da doküman-
tasyonla destekleyerek, bir ‘Yeflil Bina’ yap-
ma fikri benimsendi.”

‹nflaat Malzemelerinde Sertifikasyon
Sorunu Var

“Binan›n Yeflil Bina olmas› sebebiyle, arsa
bedeli dâhil maliyetinin yüzde 10’u gibi bir
ek maliyet getirdi¤ini söyleyebiliriz. Maliyet
konusunda zaten kabaca bir düflüncemiz
vard›. Tabi, net olarak görmek mümkün de-
¤ildi, çünkü birçok uygulamay› flu anda Tür-
kiye’de üreticiler de tedarikçiler de satm›yor.
Belki kataloglar›nda var ama hiç satmam›fllar.
Dolay›s›yla düzgün bir rekabet ortam› yok,
maliyetlerin biraz yüksek olmas›n›n sebeple-
rinden biri de bu. Yeni bir alan ve bütün
markalar›n temsil edildi¤i bir pazar de¤il.
Özelikle teknolojik sistemlerde do¤rudan
yurt d›fl›ndaki üreticilere ba¤l›s›n›z. Ama bu
alan biraz geliflirse, bunlar›n en az yar›s›n›
Türkiye’deki mevcut üreticiler, mevcut tek-
nolojileriyle çok rahatl›kla yapabilirler. Bunun
ötesinde birçok ürünün sertifikas› yok. Belki
hakikaten çevreci malzemeler ama böyle bir
talep olmad›¤› için kimse bunlar› sertifikalan-

d›rma gibi bir sürece gitmemifl. Elektrik ve
mekanik tesisat malzemelerinde ya da ekip-
manlar›nda çok fazla sorun yok ama inflaat
malzemelerinde bu tip sertifikasyon sorunla-
r› bulunuyor.”

“Bina genelinde, maliyet aç›s›ndan en bü-
yük pay mekanik sistemlerde. Ancak muadil-
leriyle pahal›l›k aç›s›ndan k›yaslamak istersek
hal›, boya, duvar kâ¤›d› gibi malzemeler, LE-
ED onayl› olarak kolay bulunamad›¤› için bi-
raz daha pahal›ya geldi. Bize göre olmas› ge-
rekti¤inden daha yüksek masrafl› oldu. Ama
bu bir süreç, bizim gibi birkaç bina yap›ld›k-
tan sonra bunlar›n da fiyatlar› belirli oranda
ucuzlayacak.”

“LEED gere¤ince temel inflaat malzemele-
rini en yak›n yerden tafl›man›z gerekiyor. Ne
kadar uzaktan tafl›rsan›z o kadar karbondi-
oksit salacaks›n›z. Sertifika sisteminde bunlar
da yer al›yor. Dolay›s›yla, otomatik olarak ye-
rel üreticiler de desteklenmifl oluyor. Granit,
mermer gibi malzemelerin yerel tedari¤i
kolay sa¤lanabiliyor. Biz de malzemeleri
mümkün oldu¤unca yak›ndan tedarik ettik.
Do¤al malzemelerin çevreye duyarl›l›¤›n› bel-
gelemeniz çok kolay.”

E¤itim Aç›s›ndan da Önemli Bir Bina
“Türkiye’de baz› sistemlerin bu ölçekte ilk

defa kullan›ld›¤› bir bina oldu. Hedeflerimiz-
den biri de sosyal sorumluluk çerçevesi için-
de, bu binadan elde edece¤imiz verileri ölç-
mek ve do¤rudan fleffafl›kla, üniversitelerle
ya da araflt›rma yapacak kiflilerle paylaflmak-
t›. fiu anda da hem sektörden hem de aka-
demik kesimden çok ilgi görüyor. Çok kifli
görmeye geliyor. Biz de, haftada belli bir gün
ve belli saatler aras›nda isteyenlerin gezip
görmelerini sa¤lamay› düflünüyoruz. Kazan-
d›¤›m›z deneyim ve elde edece¤imiz baflar›l›
veya baflar›s›z sonuçlar›n tüm fleffafl›¤›yla
herkese yol göstermesini istiyoruz.”

Osman Nadir Ünal: 
“Enerjinin Yüzde 10’unu 
Kendimiz Üretece¤iz”

“Yeflil Binalarda binan›n sosyal çevreyle
iliflkisi de önemli” diyen Eser Taahhüt ve Sa-
nayi A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s› Osman
Nadir Ünal, “Bu konuda bizim yerimiz çok
büyük avantaj sa¤lad›. Bulundu¤umuz bölge

sosyal aktiviteler aç›s›ndan da, toplu tafl›ma-
ya uygunluk aç›s›ndan da çok zengin.” diyor.
Eser Yeflil Binas›’nda kullan›lan cihazlar›n bir-
ço¤unu, Eser Taahhüt ve Sanayi A.fi.’nin da-
ha önce yapt›¤› sanayi tesislerinde kulland›k-
lar›n› belirten Ünal, “Bu nedenle sistemlerde
zorland›¤›m›z bir konu olmad›. Ama bu bi-
zim tecrübemizden kaynaklanan özel bir du-
rum.” fleklinde konufluyor. Ünal, flöyle de-
vam ediyor: “Kojen yeni geldi¤i için otomas-
yon çal›flmalar›m›z› henüz bitiremedik. Bu
sistemi de 1-2 haftaya kadar iflletmeye alaca-
¤›z. Ondan sonra son otomasyon uygulama-
lar› da tamamlanm›fl olacak. Bu sistemler ayr›
ayr› çal›flt›¤›nda da bir etkileri var ama hepsi
entegre çal›flt›¤› zaman daha verimli olacak.”

“Yeflil Binalarda ilk amaç, binan›n daha az
enerji harcamas›. Teorik hesaplara göre,
muadil, modern bir binaya oranla yar› yar›ya
az enerji tüketen bir bina olmas› hedeflendi.
Hedefimiz bu binan›n en az›ndan yüzde
10’luk bir enerjiyi kendi üretebilmesi. Ama
henüz bunlar ölçülebilmifl de¤il. Otomasyon
devreye girdikten sonra bunlar› da ölçmeye
bafllayaca¤›z.”

Yenilenebilir Enerji Park› Yap›yoruz
“Binam›z›n yan taraf›nda belediyeye ait

bir yeflil alan var. Eser olarak, yeflil enerjiyi ço-
cuklara, gençlere anlatabilmek amac›yla ora-
y› yenilenebilir enerji park› haline getirece¤iz.
Prensip olarak belediyeyle anlaflt›k ve uygula-
malar›n› da yapmaya bafllad›k. Rüzgar enerji-
si, günefl enerjisi sistemleri kuraca¤›z. Hatta
bir hidroelektrik santralinin nas›l çal›flt›¤›n›
göstermek amac›yla küçük bir hidroelektrik
üretim ünitesi de yer alacak.”
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Arif Künar:
“Sürdürülebilir Yüksek Performansl›
Bir Bina Hedefledik”

Eser Yeflil Bina Projesi içinde çevre ve
enerji dan›flman› olarak yer alan EDSM Ener-
ji Genel Müdürü Arif Künar, projeyle ilgili flu
bilgileri veriyor: “Projenin mimar› ODTÜ Mi-
marl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Haluk Pa-
mir, Eser Binas›’n› yeflil sertifikal› olarak birlik-
te yapma önerisinde bulunarak, ‘Bunun al-
t›ndan kalkabilir misiniz?’ diye sormufltu.
Ben de EDSM Enerji’nin bünyesinde yer alan
ve ‹ngiltere’de ‘sürdürülebilir binalar’ üzerine
master yapan Yüksek Makine Mühendisi Öz-
lem Y›lmazer’i de bünyemize kat›p, ‘Sürdü-
rülebilir Binalar’ kitab›n›n iki yazar›ndan birisi
olan Dr. ‹brahim Çakmanus, ayn› zamanda

MATPUM Dan›flman› da olan Prof. Birol K›l-
k›fl ve di¤er dan›flmanlar›m›zla birlikte ‘yapa-
r›z’ diye söz vermifltim. Yaklafl›k alt› ay, her
hafta sal› günü bütün proje müellifleri olan
mimarlar, mekanik tesisatç›lar, elektrik-oto-
masyon-peyzaj-çevre-inflaatç›lar, sistem-ci-
haz sat›c›lar› ile toplant›lar yapt›k. Teklifimiz-
de normal LEED Sertifikas› sa¤lama ve inflaat
bedelinin yüzde 10’unu geçmeme taahhü-
dünde bulunmufltuk. Sonuçta, maliyetler
yüzde 10 civar›nda kald›, ancak üst seviye-
den LEED Gold Sertifikas›na do¤ru ç›k›ld›.
Yani LEED Gümüfl afl›ld›, LEED Alt›n’a do¤ru
bina özellikleri ve performans› iyilefltirildi. Bu-
rada, kuflkusuz, bize inanan ve bir dedi¤imi-
zi iki etmeyen Eser Bina sahibi ‹lhan Bey,
o¤ullar› Can ve Cem Bey ile baflta Genel Mü-
dür Yard›mc›lar› Osman Bey, Gökhan Bey,
LEED koordinasyonu sa¤layan Semih Bey,
makine mühendisleri Ayfle Han›m, Ayhan
Bey, fiantiye fiefi Vedat Bey, özverili, tecrübe-
li ve projeye sürekli katk›da bulunan tüm

Eser personeli çok önemli rol üstlendiler. De-
¤erli hocalar›m›z ve dan›flmanlar›m›zla, çok
fazla çal›flarak ve sürekli-h›zl›-optimum çö-
zümler üreterek, binan›n sadece sertifikal› ol-
mas›n› de¤il, ayn› zamanda gerçek ‘sürdürü-
lebilir yüksek performansl›’ olmas›n› da he-
defledik. fiimdi de binan›n ‘commissioning’
(devreye alma), ‘test, ayar ve balans TAB’ ve
bir y›l sonra da ‘measurement and verificati-
on’ (ölçme ve do¤rulama) ifllemlerinde çal›fl-
malara bafllanacak.”

Prof. Dr. Birol K›lk›fl:
“Yeflil Bina Yapmak Kadar ‹flletmesi
de Önemli”

“Eser binas›n› sadece bir Yeflil Bina olarak
de¤il, bir laboratuvar niteli¤inde düflündük.”
diyen, projenin dan›flmanlar›ndan Baflkent
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve ASHRAE Fel-
low, Bina Performans Metrikleri Komite Üye-
si Prof. Dr. Birol K›lk›fl, projeyle ilgili flu bilgi-
leri veriyor: “Sürekli yaflayan, elde etti¤i veri-
lerden sonuçlar üretip yorumlayabilen ve bu
sonuçlar› toplumla, uluslararas› düzeyde pay-
laflan, geri besleme ve önerilere aç›k, örnek
bir bina olmas›n› istedim. Hatta bununla ilgi-
li, baz› deney ve Ar-Ge çal›flmalar›n›n gerçek-
lefltirilmesi, TÜB‹TAK destekli projelerin olufl-
turulmas› da gündemde. Eser binas›nda bir
laboratuvar ve Ar-Ge altyap›s› oluflturmak
üzere, projede Yeflil Bina kavram›n›n ötesin-
de Yüksek Performansl› Bina ile ilgili olabile-
cek her türlü sürdürülebilir ve yenilikçi siste-
me, ekonomik k›staslar› da göz önüne alarak
mümkün oldu¤unca yer vermeye çal›flt›k.
Yat›r›mc›lar da bu iste¤imizi olumlu karfl›lad›-
lar. Rüzgar türbininden foto-gözelere, günefl
toplaçlar›ndan buz deposuna, so¤uk-s›cak su
enerji depolar›ndan döflemeden ›s›tmaya, kar
ve buz eritmeden absorsiyonlu so¤utmaya,
birlikte ›s› ve güçten ›s› pompas›na kadar ge-
nifl bir seçenek yelpazesi içersinde kapsaml› bir
‘Yeflil Mekanik Sistemler Buketi’ oluflturduk.” 

“Yapt›k bitti” diyemezsiniz
“Yeflil Binalarla ilgili önemli bir nokta, ‘ifl-

letmeye alma’... LEED’in yapt›¤› bir araflt›r-
maya göre, Yeflil Bina sertifikas› alan binala-
r›n performans›, genelde ald›¤› sertifika dü-
zeyine uymuyor. Öngörülenden daha düflük
bir performans sergiliyorlar ve y›llar geçtikçe

daha da bozuluyorlar. Çünkü böyle projeler-
de tasar›m›n yüzde yüz ayn› flekilde uygula-
maya geçmemifl olmas› ya da gereken za-
manda bak›m ve onar›m ifllerinin yap›lmama-
s› gibi birçok sorun bulunuyor. Hâlbuki Yeflil
Bina demek, kendi kendini kontrol eden,
kendi yanl›fllar›n› bulup düzeltebilen, yaflayan
bina demek. Böyle projelerde, ‘yapt›k, bitti’
diyemezsiniz. Ölçümlerini yapmak, ideale ne
kadar yaklaflt›¤›n›z› belirlemek durumundas›-
n›z. Bunun için biz, Eser binas›nda her fleyi
ölçüp, verilerimizi kifli ve kurumlarla paylafl›p,
sonuçlar›n› irdeleyip bir standart oluflturmay›
düflünüyoruz. Dolay›s›yla bu ve tasarlad›¤›m
benzeri binalar hepimiz için çok önemli.”

“‹flletmeye alma” yeterince bilinmiyor
“Binay› iflletmeye alma, Türkiye’de yete-

rince bilinmiyor. Belki dünya genelinde Yeflil
Binalar›n beklenen performans› yakalayama-
mas›n›n sebeplerinden biri de budur. Binay›
hizmete almak demek, sadece flalteri indirip
iflletmek de¤ildir. Birçok sorun ç›kmas› nor-
maldir. Ama bu Türkiye’de normal karfl›lan-
m›yor. Birtak›m düzeltilebilecek ufak sorun-
lar büyütülüp, sistemlerin optimum olmad›¤›
söylenebiliyor. Halbuki iflletmeye alma, ince
ayarlar›n yap›lmas›, eksikliklerin giderilmesi
için en az›ndan bir y›ll›k bir süreye ihtiyaç var.
Bir bak›ma Yeflil Bina tasarlamak baflka fley,
infla etmek baflka, iflletmek ise bambaflka ye-
flil bir olgu. Çünkü binan›n, binay› etkiyen
çevresel koflullar›n, sistemlerin performans›n›
katalogdaki e¤rilerle ve salt meteorolojik ve-
rilerle en bafltan kestirip çözemiyorsunuz. Bu
ba¤lamda denetim algoritmas›n›n da yapay
zekal› ve dinamik davran›fll› olmas›, sistemi
tan›mas› gerekiyor. Bu da zamana ba¤l›.”
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