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Afyonkarahisar TSO
Yeşil Bina sertifikası aldı
Türkiye’de Breeam’den
en üst düzeyde yeşil bina
sertifikası alan ilk kamu
binası Afyonkarahisar
TSO oldu. Afyonkarahisar
TSO’nun hizmet binasında
çevre ile ilgili pek çok
düzenleme yapıldı.

A

fyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, merkezi İngiltere’nin
başkenti Londra’da olan Building Research Establishment
Global’den (Breeam) Outstanding (Olağanüstü) seviyesinde Yeşil Bina sertifikası aldı.
ATSO, bu başarısıyla Türkiye’de Breeam’in
belirlediği en üst seviyede belge alan ilk
kamu kuruluşu oldu. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası güneş enerjisinin verimli kullanılarak elektriğe dönüştürülmesi,
jeotermal enerjinin ısınmada kullanılması
gibi çevre dostu projelerini Yeşil Bina Sertifikası ile taçlandırdı.
Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı
çerçevesinde hazırlanan “ATSO Yeşil Etikete
Kavuşuyor” başlıklı proje kabul edildikten
sonra merkezi İngiltere’nin başkentinde
olan Building Research Establishment Global’e başvuru gerçekleştirildi. Danışmanlık
şirketi Turkeco’nun katkılarıyla büyük bir
başarı elde edildi. Breeam’in ATSO hizmet
binası ve çevresi için belirlediği kıstasları
birebir yerine getiren ATSO, yaklaşık iki yıllık
yoğun bir çalışmanın sonucunda Yeşil Bina
Sertifikası almaya hak kazandı.
Türkiye’de, var olan binalar arasında
bina yönetimi ve varlık yönetimi kategorilerinde, bu seviyede sertifika alan ilk kamu
kuruluşu olan Afyonkarahisar Ticaret ve
Sanayi Odası hizmet binası, yine Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirdiği iki
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Güneş Enerjisi projesi ile de öne çıktı.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser,
ATSO’nun aldığı Yeşil Bina Sertifikası hakkında açıklama yaptı. Serteser, “Dünyayı etkisi
altına alan yeni tip koronavirüs salgınından sonra evlere çekildiğimiz zor bir süreç
yaşadık. Bu süreçte gördük ki biz evlerde
zaman geçirirken İstanbul Boğazı yunusların, şehirlerimizin gökleri ise kuşların oldu.
Doğa, adeta kendini yeniledi. Bu dünyanın
tüm canlılarla birlikte paylaştığımız bir yer
olduğunu bir kez daha gördük. Yeni normalde çevre hakkındaki bilincin de öne
çıkacağını düşünüyoruz. Odamız, 2018 yılında TEMA Vakfı’na kurumsal üye olmuş
ve çevre hakkındaki duyarlılığını ortaya
koymuştu. Odamız, daha önce Yeşil Bina
Sertifikası’nı almış bulunuyor. Odamız hizmet binası, ülkemizde, merkezi İngiltere’de
olan Breeam’den Outstanding (Olağanüstü)
düzeyde belge alan, var olan yapılar arasında ilk kamu kuruluşu binası oldu” dedi.
“İlimizin Yeşil Şehir olarak
adlandırılmasını arzu ediyoruz”
Serteser şöyle devam etti: “2018 yılında,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak
faaliyetlerini sürdüren Zafer Kalkınma Ajansı’na ‘ATSO Yeşil Etikete Kavuşuyor’ başlıklı
projemiz ile başvurduk. Projemizin desteğe
hak kazanmasının ardından merkezi İngiltere’de olan Building Research Establishment

Global’e müracaat ettik. Breeam’in belirlediği yol haritasına birebir uyduk.
İki yıllık yoğun bir çalışma sonucunda
bu mutlu haberi sizinle paylaşıyoruz. Breeam verilerine göre dünyada 590 bin 590,
Türkiye’de ise 70 bina Yeşil Bina Sertifikası’na sahip. Türkiye’de Var Olan Bina Kategorisinde Outstanding (Olağanüstü) derecesinde Yeşil Bina Sertifikası’na sahip ilk kamu
kuruluşu binası, ATSO hizmet binası oldu.
ATSO hizmet binası bina yönetiminden
88,7; yapı performansından 85 puan aldı.
Yeşil Bina Sertifikası’nı almak kolay olmadı;
bu konuda çalıştık. Afyonkarahisarımıza Yeşil Bina Sertifikalı binayı kazandırmış olduk.
İki üniversitemizin ve kamu binalarımızın
da Yeşil Bina Sertifikası’nı almasını, bunun
sonucunda da ilimizin Yeşil Şehir olarak
adlandırılmasını arzu ediyoruz.”

