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Gözen Güvenlik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş 
olarak İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer 
alan idari binamız çevre dostu/yeşil bina 
olarak dizayn edilmiştir. 



Dünyadaki enerji tüketiminin %40’ı,
su tüketiminin ise %30’u binalardan  kaynaklanmaktadır.  
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ÇEVRE DOSTU BİNA



Bu sebeple hem su ve enerji verimliliği sağlayan, sürdürülebilir atık 
yönetimi konseptine sahip hem de çalışanların sağlık ve konforuna önem 
veren bina konseptleri ön plana çıkmaktadır. 

ÇEVRE DOSTU BİNA



NEDEN ÇEVRE DOSTU (YEŞİL) BİNALAR İNŞA EDİLMELİDİR?

Yeşil binaların faydaları:

• Su ve enerji tasarrufu,
• Atıkların azaltılması,
• İç mekan hava kalitesinin arttırılması,
• Çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması,
• Düşük işletme ve bakım maliyetleri vb.



NEDEN ÇEVRE DOSTU (YEŞİL) BİNALAR İNŞA EDİLMELİDİR?

Yeşil Binalar, normal binalara göre 

%30 daha az enerji tüketimi,

%50 daha az su tüketimi sağlamaktadır.



LEED NEDİR?

1998 yılından itibaren uygulanmaya 

başlanan Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) sertifika 

sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi 

(USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre 

dostu bina sertifikasyon sistemidir.

LEED sistemi, tasarım sürecinden 

başlayarak binanın tamamlanmasına 

kadar devam eden, uzun bir süreçtir.



LEED SERTİFİKASYONU

Projeler LEED sistemine uygun alt başlıklarında topladıkları puanlara göre 

Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde ödüllendirilir.

Alınan puanların toplamına göre sertifika seviyeleri şöyledir:

Sertifikalı:40-49 puan 

Gümüş:50-59 puan

Altın:60-79 puan 

Platin:80-110 puan 



LEED SERTİFİKASYONU İÇİN PUANLAMA

• Toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi,  

• Su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması için birtakım metotların 

uygulanması,  

• Tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde 

yapılması,  

• İç hava kalitesinin arttırılması ve kontrolü, insan sağlığına zararlı 

uçucu maddelerin, sigara dumanının engellenmesi ve iç ortamdan 

uzaklaştırılması,  

• Günışığından faydalanma gibi konular değerlendirilir ve puanlanır.



GÖZEN GÜVENLİK HİZMETLERİ
İstanbul Yeni Havalimanı Apron İdare Binası ve LEED Sistemi

Gözen Güvenlik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş -İstanbul Havalimanı, İstasyon 

Müdürlüğü, İdare Binası projesi için LEED NC v4: New Construction (Yeni 

Bina) kategorisinde sertifika hedeflemektedir. Bu kapsamda birçok çevre 

ve insan dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilmiştir.

Bu kapsamda öngörülen farklı sürdürülebilir stratejilere ve çözümlere 

başvurulmuştur.



KONUM VE ULAŞIM

Karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenirken, Gözen Güvenlik 

Hizmetleri ve Ticaret A.Ş - İstanbul Havalimanı, İstasyon Müdürlüğü İdare 

Binası projesine, yürüme mesafesinde konumlanacak metro durağı ile, 

toplu taşımaya teşvik etmektedir.



KONUM VE ULAŞIM

Çalışanlar ve ziyaretçiler için bisiklet 

parkları, bina girişlerine yakın mesafelere 

konumlandırılmıştır.

Otoparklarda düşük emisyonlu araçlar ile araç 

paylaşımı yapacak olan araçlar için öncelikli 

park yerleri ayrılmıştır ve elektrikli araçlar için 

şarj istasyonu yer almaktadır.



SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ

Gözen Güvenlik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş -İstanbul Havalimanı İstasyon 

Müdürlüğü, İdare Binası Projesi, sağlıklı ve ekolojik bir yaşam çevresi 

oluşturma prensibiyle ele alınmıştır. Arazi içerisinde bitkilendirme, 

bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun türlerde yapılmıştır. 

Açık renkli çatı kaplama ve sert zemin malzemeleri ile ısı adası etkisinin 

azaltılması hedeflenmiştir.



SU VERİMLİLİĞİ

Peyzaj tasarımında mümkün olduğunca bölgenin iklimine uygun, az su 

tüketen bitki tipleri tercih edilerek peyzaj sulamasında %50’nin üzerinde 

tasarruf hedeflenmiştir.

Az su tüketen verimli batarya ve rezervuarlar kullanılarak su tüketiminde 

%40 tasarruf hedeflenmektedir.



ENERJİ VE ATMOSFER

Projede %20’nin üzerinde enerji tasarrufu hedeflenmektedir.

Mekanik ve elektrik sistemlerinin bina kullanımı öncesi çalışımı 

denetlenerek ve testlerle ölçülerek, istenilen verim düzeylerinin kontrolü 

hedeflenmektedir.



MALZEME VE KAYNAKLAR

Binanın inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri dönüşüme 

ve geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktarların %75 

azaltılması hedeflenmiştir. 

İşletme sırasına geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanarak geri 

dönüşüme gönderilecektir.



İÇ MEKAN KALİTESİ

Mahallerde ASHRAE standardına uygun sıcaklık set değerleri ve taze hava 
değerleri belirlenmiştir.

Doğal havalandırma yapılan mahallerde karbondioksit (CO2) sensörleri 

yer almaktadır.  

İç mekan aydınlatmasında fonksiyona ve kullanıcıya yönelik aydınlatma 

tasarımı yapılmıştır.



GÖZEN ve ÇEVRE

Gözen Güvenlik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş olarak; çevre konusundaki 

hassasiyetimizin 2017 yılında almaya hak kazandığımız ISO 14001:2015 

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’nın ardından, LEED Yeşil Bina 

Sertifikasyonu ile 2019 yılında bir kere daha ortaya konulması 

hedeflenmektedir. 



GÖZEN IST İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI

YEŞİL BİNA UYGULAMALARI


