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Oda’dan

ESER Holding Yeşil Yönetim Binası, toplumun enerji, çevre ve
ekonomi boyutlarına eşit ağırlıklı çözümler getirebilecek bir
çerçevede tamamen Türk mimar ve mühendislerince tasarlanmış
ve inşa edilerek hizmete sokulmuştur. Bu binada ısıtma ve soğut-
ma ihtiyacı, öncelikle yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışa-
bilen cihazlardan sağlanmaktadır. Bunun için de Eser Holding
Yeşil Yönetim Binası, ABD’den “Platin Enerji Liderliği ve
Çevresel Tasarım (LEED) Sertifikası” almıştır.

Yapı toplam kapalı alanı yaklaşık 7500 m2’dir. Yapı dış kabuğun-
da tüm yönlerine göre farklı malzeme ve detaylar kullanılarak
gerekli doğal ısı ve güneş kontrolü sağlanmıştır. Binanın yapı
malzemelerinin seçiminde çevre, sağlık, hijyen, en yakın bölge-
den temin, yerli ürün kullanımı ve geri dönüşüm gibi kriterler
dikkate alınmıştır. 

Bu amaçlar doğrultusunda binanın enerji performansının artırıl-
ması için; 

- Yönetmelik / standartlara uygunluk ve LEED sertifikasında en
yüksek puan, 

- Enerji verimliliği yüksek cihazların/sistemlerin en uygun şek-
ilde harmanlanması

- Projenin tam olarak uygunlanmasının sağlanmasının ciddi takibi, 
- Otomasyon senaryolarının oluşturularak, sistemlerin projelere

ve senaryolara uygun olarak çalışması, 
- Testler yapılarak cihazların ve sistemlerin projelere ve senary-

olara uygun biçimde çalıştığı ve enerji verimliliğinin sağ-
landığının gösterilmesi gerekmektedir. 

Bina içerisinde klima-havalandırma santralleri ve ayrıca kul-
lanılacak ısıtıcı/soğutucu serpantinler ÜNTES tarafından sağlan-
mıştır İç hava kalitesinin artırılması için %100 dış havalı, toplam
50.000 m3/h hava debisine, 240 kW lık soğutma gücüne ve 525
kW lık ısıtma gücüne sahip 6 adet ÜNTES marka klima ve hava-
landırma santrali kullanılmıştır. Bu santrallerdeki elektrik motor-
larının tümü verimlilik açısından 1. sınıf yani en yüksek verimli
motorlar olan EFF1 sınıfından seçilerek kullanılmıştır.

Bina içerisinde ayrıca kullanılan toplam yaklaşık 40 kW ısı kap-
asitesinde, 3 adet ısıtma/ soğutma amaçlı sulu serpantinler yine
ÜNTES firmasından temin edilmiştir.

Ayrıca LEED standartlarının gereği olarak taze hava miktarı ve
kalitesi sürekli olarak ölçülmekte ve istenilen limitlerde olduğu
otomasyon sistemi tarafından kontrol edilmektedir.

Binanın enerji performansının artırılması amacıyla bina otomasy-
onunun yanı sıra VRV, toprak kaynaklı ısı pompası, kojenerasy-
on (trijenerasyon) ünitesi, ısı ve buz depolama sistemi, doğal
aydınlatma, atık suyun değerlendirilmesi gibi sistemler de kul-
lanılmıştır.

ÜNTES, Türkiye’nin ilk LEED
Platin Sertifikalı Yeşil Binasında

Mardav olarak 2003’ten bu yana sponsoru bulunduğumuz Yapı
Endüstri Merkezi tarafından hazırlanan Türk Yapı Sektörü
2010 Raporu, Türkiye’nin en önemli sektör ve sanayilerinden
biri olan inşaat sektörü ve yapı malzemeleri sanayisine ait yıl-
lık gelişmeleri ve rakamsal analizleri içermektedir. Rapor kap-
samında Türkiye ekonomisinin yıllar içinde sürdürdüğü genel
seyir incelenmekte, inşaat sektörünün ekonomi içerisindeki
yeri ve gelişimi, kamu yatırımları ve özel yatırımlar, istihdam,
sektördeki yasal oluşumlar ve sektörün sorunları konularına
değinilmektedir. Bunun yanında konut, konut dışı bina ve
altyapı yatırımları ayrı başlıklar halinde incelenmekte, yurtiçi
ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, teknik müşavirlik hizmet-
leri, gayrimenkul, yapı denetimi ve projelendirme hizmetleri
ile yapı sektöründe son yıllarda gerçekleşen yasal düzenlemel-
er ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

İnşaat malzemeleri sanayisinin ayrı bir bölümde ele alındığı

raporda, sanayinin genel durumu, istihdam, üretim, kapasite,
tüketim, dış ticaret verileri, güçlü yönleri ve sorunları ile
beraber incelenmektedir.
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