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Groupama Plaza, Leed Gold Sertifikası 
almaya hak kazandı! 

        
Groupama’nın, akıllı ve çevreci sistemlerle donattığı İstanbul 

Maslak’ta bulunan merkez ofis binası, Amerika Yeşil Binalar Konseyi 
(USGBC) tarafından verilen Leed Gold Sertifikası almaya hak 

kazandı. Groupama, bu sertifika ile sektöründe Leed Gold Sertikası 
alan ilk şirket oldu. 

 

Groupama, Leed Gold Sertikası’nı alarak sigorta sektöründe bir ilke imza 

attı. ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık ile birlikte yürütülen 
süreçte Groupama Plaza, Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 

verilen O+M Existing Buildings (Mevcut Binalar) kategorisinde 61 puan 
alarak LEED Gold Sertifikasını almaya hak kazandı. 

 

LEED Sertifikasının gerekliliklerini yerine getiren Groupama; mimari, yalıtım, 

ısıtma-soğutma standartlarını sağlaması açısından Groupama Plaza’yı A sınıfı 
bir bina haline getirdi. Gün ışığından maksimumda yararlanacak şekilde 

değişiklikler yapılan binada aynı zamanda aydınlatma armatürleri de daha 
düşük civalı ve daha çevre dostu olanlarla değiştirildi. Groupama Plaza’nın 

tükettiği elektrik enerjisinin tamamı LEED’in istediği sertifikalardan biri olan 
Guarantee of Origin sertifikalı hidroelektrik santralinden satın alındı. Böylece 

Groupama Plaza’nın tükettiği enerji, çevresel etkileri düşük yeşil enerji 
santralinden sağlanmış oldu. 
 

Groupama Plaza’ya yapılan çalışmaların yanı sıra çalışanlar için binaya ulaşım 

servislerle sağlanmaya başladı. Bu sayede de bireysel araç kullanımı %75 
oranında düşürüldü. 

 
LEED sertifikasyon sistemi nedir? 
İlk kez 1998 yılında uygulanmaya başlayan ve çevreyle dost bina sertifika sistemi LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) Amerikan Yeşil Binalar Konseyi 



(USGBC) tarafından geliştirildi. LEED kapsamında projelerde; toplu taşımanın ve 
alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi, su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması, 
tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması, iç hava 
kalitesinin arttırılması ve kontrolü, gün ışığından asgari düzeyde faydalanma gibi 
konular değerlendirilerek puanlanıyor. 

 

Groupama hakkında: 
Fransa’nın en büyük mütüel sigorta şirketi olan Groupama, tarım ve sağlık sigortalarından evde bakım sigortalarına uzanan pek 
çok alanda lider konumdadır. Groupama; Fransa dışında, İtalya, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Romanya, 
Bulgaristan, Çin, Vietnam ve Tunus olmak üzere 11 ülkede faaliyet göstermektedir. Groupama’nın 13 milyon müşterisi ve 34.000 
çalışanı bulunmaktadır. Grup, sigortacılık ve bankacılık alanlarında müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirilmiş ürün 
ve hizmetler sunmaktadır. 
 
Groupama, Türkiye’deki faaliyetlerine 1991 yılında Güneş Sigorta’nın yüzde 36 hissesini alarak başladı. Daha sonra, 2006 yılında 
Başak Emeklilik ve Başak Sigorta’yı, 2008 yılında Güven Hayat ve Güven Sigorta’yı satın aldı. 2009 yılında Başak ve Güven 
şirketlerinin faaliyetlerini ‘Groupama Sigorta A.Ş.’ ve ‘Groupama Emeklilik A.Ş.’ markaları altında birleştirdi. Aynı zamanda Milli 
Reasürans A.Ş.’nin yüzde 5,8 ile en büyük üçüncü hissedarıdır. 
 
“Groupama, 2014 yıl sonu itibarıyla 1.057,7 milyon TL prim üretimi ve 840 milyon TL Bireysel Emeklilik fon büyüklüğüyle 
elementer, hayat ve bireysel emeklilik  branşları toplamında Türkiye’nin önde gelen sigortacılık gruplarından biridir.” Groupama 
aynı zamanda, 2.135 özel acentesi, 63 brokeri ve 1.656 Tarım Kredi Kooperatifi’yle birlikte Türkiye’nin en yaygın dağıtım 
kanalına sahip sigorta şirketlerinden biridir. Groupama Türkiye prim üretiminde, Grubun Fransa harici faaliyet gösterdiği tüm 
ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. 
www.groupama.com.tr 

 
Bilgi için 

Groupama 

0212 367 66 90     

Pınar Değirmencioğlu: p.degirmencioglu@groupama.com.tr 

Global Hill+Knowlton Strategies 

0212 270 52 32 

SelinKurtulan – selin.kurtulan@hkstrategies.com 

Işıl Kaya - isil.kaya@hkstrategies.com 
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