
      

 

 

 

 
 

Basın Bülteni                                                                                                                          21 Temmuz 2014 

Torun Tower’a LEED Gold Sertifikası  

Türkiye Gayrimenkul Sektörü’nün en önemli temsilcilerinden Torunlar 

GYO tarafından Esentepe’de inşa edilen Torun Tower yüksek çevre dostu  

performansı ile “LEED Gold Sertifikası”nı alarak bu alandaki iddiasını 

ispatladı.  

Lokasyonu, mimarisi ve A Plus olma özelliğiyle ofis anlayışına farklı bir bakış açısı getiren 

Torun Tower, LEED sertifikasının kriterleri olan sürdürülebilir alanlar, su verimliliği, enerji ve 

atmosfer, malzeme ve kaynaklar ile iç mekan hava kalitesi alanlarındaki başarılı uygulamaları 

ile LEED Gold Sertifikası’nın sahibi oldu. 

 

Torun Tower toplu taşıma araçlarına yakınlığı ile toplu taşımayı; bünyesinde bulunan bisiklet 

parkları ve duşlar ile de bisiklet kullanımını teşvik ederek bireysel araç kullanımından doğan 

karbondioksit salınımını azaltıyor. Projede, düşük emisyonlu ve yüksek yakıt verimi sağlayan 

araç kullanımına dikkat çekmek amacıyla, çevreye duyarlı araç kullanan ziyaretçilere 

otoparkların en prestijli alanı ayrılıyor. Projede, gece görüşünü engellememek ve ışık 

kirliliğini azaltmak için ise iç ve dış aydınlatma tasarımı özenle yapıldı. 

 

Torun Tower’da su kullanımını azaltmak için yüksek verimli sensörlü bataryalar kullanılarak 

şebeke suyu kullanımında yüzde 45 tasarruf sağlanıyor. Düşük debili rezervuar ve pisuar 

seçimiyle atık su oluşumu yüzde 50 azaltılarak kanalizasyon sistemlerinin kullanımı 

hafifletiliyor. Peyzaj alanlarında şebeke suyu tüketimini azaltmak için ise az su tüketen yerel 

bitkiler tercih edilen Torun Tower’da damlama sulama sistemi kullanılıyor.  

 

Projede maksimum enerji tasarrufu sağlamak için binanın enerji performansı ASHRAE 

90.1.2007 standardı ile karşılaştırılmış ve enerji etkin sistemler kullanılarak enerji maliyetinde 

yüzde 32 tasarruf sağlandı. 

 

Doğal kaynakların kullanımını düşürmek amacıyla, inşaat maliyetinin yüzde 30’u kadar geri 

dönüştürülmüş malzeme kullanılan Torun Tower’da yerel ekonomiye katkıda bulunmak ve 



      

 

 

 

 
 

nakliye kaynaklı yakıt tüketiminden dolayı oluşan çevre kirliliğini önlemek amacıyla, inşaat 

maliyetinin yüzde 50’si kadar yerel malzeme kullanıldı.  

 

İç mekân hava kalitesinin korunması için tüm klima santrallerinde yüksek verimli filtreler 

kullanılırken ASHRAE 62.1.2007 standardına göre bina içerisine yüzde 30 daha fazla taze hava 

veriliyor.  Temizlik odası ve otoparklarda negatif basınçlandırma yapılarak kirli havanın temiz 

havayla karışıp bina havalandırma sistemine girişi engelleniyor. Kullanım yoğunluğu yüksek 

olan food court alanlarında ve otoparklarda karbon sensörleri kullanılarak iç mekân hava 

kalitesi kontrol altında tutuluyor. 

 

LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir 

çevre dostu sertifikasyon sistemidir. Bu sistem projeleri, sürdürülebilir arazi, su ve enerji 

verimliliği, kullanılan malzeme ve kaynaklar, iç mekân yaşam kalitesi, inovasyon ve tasarım 

gibi kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendirmektedir. 

 

Torun Tower, Torunlar GYO’nun İstanbul’daki ilk AVM yatırımı Torium’dan sonra, LEED Gold 

Sertifikası’nı alan ikinci projesi oldu. Torunlar GYO’nun geçtiğimiz Mayıs ayında açılan ve 

Türkiye’nin en büyük eğlence, alışveriş ve yaşam merkezi olan Mall of İstanbul projesi de 

LEED Sertifikası’nı almak için gün sayıyor.  
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