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Toyota’n›n çevreci otomobiller üretti¤i-
ni hepimiz biliriz. ‹lk ticari hibrid araç
olan Prius, dünyada çok ilgi görmüfl

ve yak›n zamanda Türkiye yollar›nda da gör-
meyi umut etti¤imiz elektrikli araçlar›n yolu-
nu açm›flt›. Ama firman›n Yeflil Binalara ver-
di¤i önem belki gözümüzden kaçm›fl olabilir.
Oysa ki Toyota’n›n ABD California merkezi,
ilk LEED Gold sertifikal› binalardan birisi…
Ayr›ca yine ilk LEED sertifikal› otomotiv bayi-
leri de Toyota bayileri.  Avrupa’da ise Toyo-
ta, BRE ile bir anlaflma yapm›fl ve BREEAM
Toyota Retail Units ad› alt›nda firmaya özel

bir sertifika tipi gelifltirmifl, daha sonra bu
BREEAM Europe: Retail sertifikas›n›n temeli-
ni oluflturmufltu. ‹flte Toyota’n›n bu çal›flma-
lar›n› Adana’dan takip eden  ifladam› Süley-
man Onatça (Onatça Plaza sahibi), Toyo-
ta’n›n Türkiye ile ilgili çal›flma yapmas›n› bek-
lemeden Yeflil Bina düflüncesini hayata geçir-
mifl ve Türkiye’nin ilklerine imza atan bir bi-
na ortaya ç›km›fl: ‹lk BREEAM Post Construc-
tion sertifikas› ve ilk “A” s›n›f› Enerji Kimlik
Belgesi...

Binan›n BREEAM serüveni Altensis firma-
s›n›n tasar›ma entegre olmas›yla bafllam›fl.

Projenin BREEAM dan›flman› Berkay Somal›
ilk günleri flöyle anlat›yor: “Süleyman Bey
BREEAM’in seviyelerini duydu¤u andan itiba-
ren “Very Good” almay› hedefledi ve proje
ekibine ne gerekiyorsa yap›lmas› talimat›n›
verdi. Ancak kendince mant›ks›z yat›r›mlar
da yapmak istemiyordu. Bu sebepten, hedef
puanlar› belirlerken öncelikle yap›lacak yat›r›-
m›n geri dönüflünü, sonras›nda puan a¤›rl›¤›-
n› düflünmek zorundayd›k. 

Altensis bu projede hem BREEAM dan›fl-
manl›¤›n› hem de projenin BRE taraf›ndan
denetlenme sürecini yönetmifl. Projeye iki
adet yetkili BREEAM denetçisi atam›fllar, Ber-
kay Somal› dan›flmanl›k, Emre Il›cal› ise de-
netleme görevini üstlenmifl. Bu sayede firma
içinde bir oto-kontrol yönetimi temin edile-
rek BREEAM sürecinin daha sa¤l›kl› ilerleme-
si sa¤lanm›fl. 

BREEAM’in Tasar›m (Design) ve ‹nflaat
Sonras› (Post Construction) olmak üzere iki
türlü sertifikas› var. Tasar›m sertifikas› almak
için projenin BREEAM kriterlerinin uygun bir
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Altensis’in dan›flmanl›¤›n› yapt›¤› Toyota Plaza Onatça, Adana’n›n ve Türkiye’nin 
ilk BREEAM Post-Construction sertifikas›na “Very Good / Çok ‹yi” seviyesinden sahip oldu...

Toyota Plaza Onatça
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flekilde tasarlanm›fl olmas› ve yap›lacaklar›n
beyan edilmesi gerekiyor. Ancak bu sertifika-
n›n geçerli kalmas› için, sonras›nda inflaat
sertifikas› al›nmas› gerekli. ‹nflaat sertifikas›
ise çok daha detayl› dokümantasyon gerekti-
riyor. Hemen hemen baflvurulan her uygula-
ma için yap›lanlar›n foto¤raflanmas› ve kimi-
leri için testlerin yap›lmas› flart. ‹flte bu flekil-
de Altensis taraf›ndan haz›rlanan son denet-
leme raporu 154 sayfal› yaz›l› rapordan, 98
adet foto¤raftan ve klasörlerce destekleyici
dokümandan oluflmufl. Sonuç olarak Toyota
Plaza Onatça, BREEAM’den yüzde 55.21’lik
skorla “Very Good” sertifikas› alm›fl. 

Binan›n mimari tasar›m› Kamuran Pekçe-
tin taraf›ndan yap›lm›fl. Pekçetin, Toyota’n›n
bayiler için verdi¤i tasar›m kriterlerine uygun,
ancak mümkün oldu¤u kadar da iflverenin
Yeflil Bina hedeflerine özen gösteren bir ta-
sar›m yapmay› planlam›fl. Bina genel olarak
iki bloktan olufluyor: Showroom/ofis ve Atöl-
yeler. Showroom k›sm›n›n caddeye bakmas›
istenildi¤i için güney yönünde yerlefltirilmifl.
Atölye blo¤u da showroom blo¤unun arka-
s›nda, kuzey yönünde yer al›yor.  

Mimari tasar›m yap›l›rken enerji verimlili¤i
ön planda tutulmufl. Adana’n›n yak›c› yaz s›-
ca¤›ndan kurtulmak için bat› ve güney cep-
hedeki pencere boyutlar› küçültülmüfl. Cam
seçiminde günefl k›r›c› (low-e) özellikli, argon
dolgulu ve renkli camlar tercih edilmifl. Çat›
ise yüksek günefl yans›tma özelli¤ine sahip
beyaz renk seçilmifl. Bu uygulamalar sayesin-
de showroom ve ofislerin so¤utma ihtiyac›

oldukça azalt›lm›fl. Atölye çat›s›n›n aç›s› foto-
voltaik paneller için optimum derecede ayar-
lanm›fl. Ayr›ca tüm bina iyi bir yal›t›ma sahip.
Çat›da sandviç paneller aras›nda 4 cm poli-
üretan, cephede ise 5 cm kal›nl›¤›nda yap›lan
EPS yal›t›m, Adana’da yal›t›ms›z binalar yap-
maya al›flk›n olan tafleronlar› çok flafl›rtm›fl.

‹ç mekanlarda ise günefl ›fl›¤›ndan maksi-
mum derecede yararlanabilmek için ara böl-
melerin ço¤u camdan ya da pencereli seçil-
mifl. Atölyenin çat›s›ndaki boylu boyunca
uzanan ›fl›kl›klar sayesinde gündüz yapay ay-
d›nlatma olmadan çal›flmak mümkün. Ayr›-
ca ofislere aç›lan pencerelerle bu ›fl›ktan iç
mekanlardaki ofislerin de faydalanmas› sa¤-
lanm›fl. 

Toyota plazan›n içinde 700 m2lik bir sanat
galerisi de mevcut. Binan›n resmi aç›l›fl›n›n
yap›ld›¤› gün, Türkiye’nin her yerinde gelen
sanatç›lar geri dönüfltürülmüfl malzemeler-
den yapt›klar› eserleri burada yüzlerce insana
sergileme imkan› bulmufllar. 

“Bundan birkaç y›l önce kat›ld›¤›m
bir konferansta ilginç bir anekdot dinle-
mifl ve etkilenmifltim. Çevre kirlili¤ine ve
gelecekte yaflanacak su s›k›nt›s›na dikkat
çeken bir uzman flöyle bir uyar› yap›yor-
du: ‘fiayet önlem al›nmasa, gün gelecek
t›pk› cep telefonu gibi elinizdeki bir flifle
su da kapkaça maruz kalacak’. O tarih-
ten itibaren do¤aya, çevreye olan bak›fl
aç›m de¤iflti.  Çevre ile ilgili haberler
programlar, konferanslar, makaleler dik-
katimi çekmeye bafllad› ve iflyerimizde
ya da evimizde ailecek neler yapabiliriz
konusunda kafa yormaya bafllad›k. ‹lk
önce iflyerimizde çevre politikam›z› be-
lirledik. Daha sonra 14001 sertifikas› ile
taçland›rd›k. ‹flimizin gere¤i yeni bir bi-
na gereksimi duyduk ve yapaca¤›m›z
binay› planlama aflamas›nda çevreye
duyarl› bir bina olmas›na  gayret göster-
dik. ‹nflaat sürecinde tabii ki zorluklar›-
m›z oldu. Çünkü bölgede örne¤i olma-
yan yeni bir ifle soyunmufltuk. Örne¤in
teknik konularda istedi¤imiz bir fleye
ulaflmak zordu; fakat bir flekilde çözüm
yollar› bulduk. Örne¤in BREEAM, biz-
den inflaat›n bulundu¤u bölgenin sel risk
haritas›n› istemiflti. Ba¤l› bulundu¤umuz
belediye, sel risk haritas› üzerinde çal›fl-
mam›fl. Yani öyle bir gereksinim duyul-
mam›fl, veremediler. Büyükflehir beledi-
yesinden istedik, onlar da veremedi. So-
nuçta bir özel flirkete bu konuda rapor
haz›rlatarak gönderdik.”

Toyota Plaza Onatça Sahibi
Süleyman Onatça:

“Do¤aya Karfl› 
Bak›fl Aç›m De¤iflti”

Sanat Galerisi
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Binan›n mekanik ve elektrik sistemleri de
enerji verimlili¤ine önem verilerek seçilmifl.
Binan›n tüm ›s›tma ve so¤utma ihtiyac› yük-
sek verimlili¤e sahip VRV sistemiyle karfl›lan›-
yor. S›cak su ihtiyac› büyük ölçüde solar su
›s›tmas› ile temin ediliyor. Atölyelerde do¤al
havaland›rma, ofis ve showroomda ise VRV
sistemine ba¤l› mekanik havaland›rma yap›l›-
yor. Taze hava debileri Avrupa standartlar›-
n›n üzerinde hesaplanm›fl.

Ayd›nlatma tasar›m›nda ise yüksek fre-
kansl› balastlara sahip T5 floresanlar ile LED
armatürler dikkat çekiyor. D›fl ayd›nlatmada
da verimli armatürler tercih edilmifl ve d›fl ay-
d›nlatma açma-kapama saatleri günefl saati-
ne ba¤l› olarak otomatik gerçeklefliyor. Ar-
matürlerin tipi ve arazi içindeki da¤›l›m› ›fl›k
kirlili¤i yaratmayacak flekilde belirlenmifl. Ay-
r›ca binan›n tüm farkl› enerji harcamalar› ve
de¤iflik bina fonksiyonlar› ayr› ayr› ölçülmesi
için sayaçlanm›fl durumda. Bu sayede bina ifl-
letmesi bu ölçümleri periyodik olarak denet-
leyerek, enerji harcamas›n›n yo¤un oldu¤u
mahallere müdahalede bulunabilecek.

Binada 20 kW kapasiteli bir fotovoltaik
sistem mevcut. Bu sistem Türkiye’de bir tica-
ri binaya konulan en büyük ikinci sistem ol-
ma özelli¤inde. Yap›lan simülasyonlar sonu-
cunda sistemin y›ll›k enerji üretiminin 30.000

kWh olaca¤› tahmin ediliyor. Binada ayr›ca
bir de solar s›cak su sistemi var ve y›ll›k yak-
lafl›k 5.000 kWh’lik bir enerji üreterek yaz›n
binan›n tüm s›cak su ihtiyac›n› karfl›l›yor. ‹ki
sistem birlikte, binan›n enerji ihtiyac›n›n yak-
lafl›k yüzde 20’sini yenilenebilir enerjilerden
sa¤lanmas›na ve y›ll›k 21 ton CO2 sal›m›n›n
engellenmesine imkân veriyor. Fotovoltaik
sistemin performans› müflteri bekleme salo-
nundaki LCD televizyon ekran›ndan takip
edilebiliyor. 

Su verimlili¤i sa¤lanmas› amac›yla çat›ya
düflen tüm ya¤mur suyu, 200 tonluk bir ye-
ralt› ya¤mur suyu deposunda toplan›yor ve
bahçe sulamas› için kullan›l›yor. Ayr›ca tüm
›slak hacimlerdeki su armatürleri en verimli
tiplerden seçilmifl. Susuz pisuvarlar, çift bu-
tonlu klozetler ve düflük debili bataryalar sa-
yesinde projede ciddi bir su tasarrufu yap›l-

Çat›ya kurulan 20 kW kapasiteli fotovoltaik 
günefl pilleri sayesinde binan›n y›ll›k elektrik 
ihtiyac›n›n yüzde 23’ü karfl›lan›yor.

mas› hedeflenmifl. 
Binan›n d›fl›na ç›k›nca ilk göze çarpan bi-

siklet park› ve binan›n tam önündeki otobüs
dura¤› oluyor. Süleyman Onatça, otobüs du-
ra¤›n›n tesadüfen orada olmad›¤›n›, orijinal
yerinin biraz daha ileride oldu¤unu söylüyor.
Ancak belediye ile konuflmufl ve eski (sadece
bir tabeladan oluflan) otobüs dura¤›n› de¤ifl-
tirip yerine yeni ve modern bir otobüs dura-
¤› yapt›rm›fl. Tabi bunu yaparken belediyenin
dura¤› plazaya biraz daha yaklaflt›rmas›na
izin vermifl. Çal›flanlar da bu durumdan çok
mutlu olmufl. Duraktaki reklam panosuna da
çevresel mesaj içeren reklamlar koymay› ih-
mal etmemifl. Zaten çevresel mesajlara Onat-
ça Plaza’n›n her yerinde rastlamak mümkün.
Tuvaletlerin duvarlar›nda kocaman bir “Bun-
lar› biliyor muydunuz?” paneli var. Ayr›ca bi-
na aç›lmas›yla birlikte tüm çal›flanlara hem
yeni binay› tan›tan hem de çevreye sayg›l› ol-
malar› için ipuçlar› veren bir kitapç›k da¤›t›l-
m›fl. 

Projenin yine çok ilginç bir özelli¤i arka-
s›ndaki genifl arazide bir “flehir orman›” ya-
rat›lm›fl olmas›. Süleyman Onatça, bu bofl
araziye 1543 adet a¤aç diktirmifl. Patates
tarlas› olarak ald›¤› bu arazinin ekolojik çeflit-
lili¤ini ciddi miktarda art›rm›fl. Bu da ona
hem manevi bir huzur hem de BREEAM pu-
anlar› kazand›rm›fl. 

Toyota Plaza Onatça ayr›ca Türkiye’nin ilk
A s›n›f› Enerji Kimlik Belgesine sahip binas›
olma özelli¤ine de sahip. Kimlik belgesinin
hesaplar›, yetkili firma BES Enerji taraf›ndan
yap›lm›fl. Özetle, Toyota Plaza Onatça bir ye-
flil binada bulunmas› gereken birçok özelli¤i
bünyesinde ve dozunda bar›nd›yor. Gösterifl,
caf caf pek yok; fonksiyonellik, do¤all›k ve
yerinde mesajlar var. En önemlisi çevreye
sayg›l› olmay› bilen bir bina görüntüsü çizi-
yor. Zaten çevre dostu bir bina sahibi baflka
ne ister ki… 
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• Bina arazisinde, inflaat esnas›nda ve
sonras›nda do¤al yaflam›n korunma-
s›na azami ölçüde dikkat edilmifl. Bu
kapsamda d›fl alanlar büyük ölçüde
bitkilendirilmifl. Bitkilendirilen alan-
larda kullan›lan bitkiler az su ve ba-
k›m isteyen yerel ve adapte olmufl
türlerden seçilerek, peyzajda su tasar-
rufuna önem verilmifl. Ayr›ca sulama-
da verimli damla sulama sistemi kul-
lan›lm›fl.

- D›fl alanlarda ve çat›larda aç›k renkli
kaplama malzemeleri kullan›larak ›s›
adas› etkisi ve dolay›s›yla oluflacak
so¤utma yükleri en aza indirilmifl.

- Di¤er bina sistemlerinde de su tasar-
rufuna büyük önem verilmifl, çat›dan
gelen ya¤mur sular› depoda toplana-
rak, çevre sulamada yeniden kullan›-
lacak flekilde tasarlanm›fl. Ayr›ca ›slak
hacimlerde, su tasarruflu düflük debi-
li armatürler ve susuz pisuvarlar kul-
lan›larak su tüketiminin en aza indiril-
mesi hedeflenmifl.

• Bina çat›s›na kurulan 20 kW kapasiteli
fotovoltaik günefl pilleri sayesinde bi-
nan›n y›ll›k elektrik ihtiyac›n›n yüzde
23’nün karfl›lanmas› ve y›ll›k 30 ton
CO2 sal›m›n›n engellenmesi hedefleni-
yor.  

• Binan›n yal›t›m› standartlar›n üzerin-
de. Mekanlarda kullan›lan camlar, ya-
p›lan simulasyonlar neticesinde dü-
flük gölgeleme katsay›s›na sahip ola-
rak seçilmifl. Ayr›ca ›s› geri dönüflüm-
lü ve enerji verimlili¤i yüksek cihazlar
kullan›larak ›s›tma ve so¤utmada en
düflük enerji kullan›m› hedeflenmifl.

• Binan›n iç ve d›fl ayd›nlatmas›nda
yüksek verimlili¤e sahip T5 floresan
ve LED ayd›nlatma armatürleri kulla-
n›lm›fl.

• Proje kapsam›ndaki iklimlendirme
sistemlerinde çevre dostu R410A so-
¤utucu ak›flkanlar tercih edilmifl.

• ‹nflaat esnas›nda oluflacak at›klar›n
geri dönüflümü ile ilgili kapsaml› bir
At›k Yönetim Plan› haz›rlanarak, bu

at›klar›n yüzde 75’inin geri dönüflü-
mü sa¤lanm›fl. Ayr›ca bina kullan›-
m›nda oluflacak geri dönüfltürülebilir
at›klar›n toplanmas› için yeterli alan-
lar ayr›lm›fl. 

• Projede kullan›lacak baz› inflaat mal-
zemelerinin yerel olmas› ve en az
yüzde 20 oran›nda geri dönüfltürül-
müfl içeri¤e sahip olmas› flart› aran-
m›fl. Bu kapsamda çelik, yükseltilmifl
döfleme ve beton da dahil olmak üze-
re yüzde 25 geri dönüfltürülmüfl mal-
zeme oran› yakalanm›fl. Ayr›ca binada
kullan›lan malzemelerin yüzde 75’i
yerel kaynaklardan sa¤lanm›fl. Bu sa-
yede nakliyenin yol açaca¤› CO2 sa-
l›mlar› azalt›lm›fl.

• Binada inflaat esnas›nda iç mekanlar-
da kullan›lacak yap› kimyasallar›ndan
(boya, astar, macun vs.) içeri¤indeki
insan sa¤l›¤›na zararl› VOC (uçucu
organik zararl› bileflik) oranlar›n›n en
az olanlar› tercih edilmifl.

• Bina tasar›m›nda bina kullan›c›lar›n›n
iç yaflam konforu ön planda tutul-
mufl. Bu kapsamda, bina içerisine ve-
rilen taze hava oranlar› uluslararas›
kriterlerin en az yüzde 40 üzerinde.
Ayr›ca iç mekan termal konfor tasar›-
m›, uluslararas› standartlara uygun
olarak yap›lm›fl.

• Bina tasar›m›nda gün›fl›¤›ndan en üst
düzeyde faydalan›lmas› esas al›nm›fl.
Bu sayede hem ayd›nlatmaya harca-
nan enerjinin azalt›lmas›, hem de gün
›fl›¤›n›n iç mekanlarda çal›flanlar›n
üzerindeki olumlu etkilerinin kulla-
n›lmas› hedefleniyor. Ayr›ca bina
cephe tasar›m› yap›l›rken, çal›flanlar›n
d›fl mekanlar› oturduklar› yerden ra-
hatl›kla görebilmeleri istenmifl. 

• Bina kullan›c›lar›n›n, sistemler hak-
k›nda bilgi kazanabilmesi ve binay›
uzun seneler verimli bir flekilde kulla-
nabilmeleri için kiflisel el kitapç›klar›
haz›rlanm›fl.

Toyota Plaza Onatça’da
BREEAM Kapsam›nda Yap›lan Çevre Dostu Uygulamalar
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