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Mimta EcoYapı, Green Building Certification 
Institute Tarafından LEED Proven Provider Seçildi

2016’da Konuta 
Yapılan Yatırım Artacak

Seçim sonrası duyurulan yeni uygu-
lamalar sonucu 2016 yılında konuta 
olan talebin artacağına ve konutun 
önemli bir yatırım aracı olarak öne 
çıkacağına değinen AKG Gazbeton 
Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Sırrı Güvenç, “2016 
yılında yapı malzemesi üreticilerine çok 
önemli görevler düşüyor” dedi.

Hükümetin ilk kez konut sahibi 
olacaklara vereceği duyurulan teşvikle 
birlikte, özellikle bankacılık sektöründe 
hareketlenmenin yaşanması beklenir-
ken, gayrimenkul sektörü, inşaat sek-
törü ve yapı malzemesi üreticilerinin de 
bu hareketlenmeden yararlanacağını 
öngören Sırrı Güvenç; “2016 yılında 
inşaat sektöründe yüzde 3 büyüme 
bekleniyor ancak hükümetin yeni uygu-
lamasıyla bu oranın daha da artacağını 
tahmin ediyoruz. Gazbeton üretiminde 
öncü ve sektöre yenilikler getiren bir 
firma olarak  inşaat sektörünü bekleyen 
bu gelişmeye hazırlık yapıyor, üreti-
mimizden pazar hakimiyetimize kadar 
tüm alanlarda yeni yapılanmalara gidi-
yoruz. Konutlarda yangın güvenliğine 
önemli katkı sağlayan, temel ve beto-
narme maliyetlerinde maliyet avantajı 
getiren, her yıl 100 binden fazla konuta 
yapı malzemesi tedarik eden bir firma-
yız. Ülkemizin her bölgesinden henüz 
konut sahibi olamamış vatandaşların 
kira yükünden kurtularak konut sahibi 
olmasını ve bu konutlarda nitelikli yapı 
malzemeleri kullanılmasını önemsiyo-
ruz” şeklinde konuştu.

cunda sahip oldukları deneyimin GBCI 
tarafından bu şekilde tanınmasının bek-
lendiğini belirtti ve “Türkiye ve bölgenin 
önde gelen danışmanlık firması olma 
hedefimiz için LEED Proven Provider 
statüsü büyük bir katkı olacaktır” şek-
linde konuştu.

LEED Proven Provider 
statüsü, yüksek kalitede 
LEED başvuru dokümantas-
yonunu sürekli olarak suna-
bilen danışman firmalarını 
ödüllendirmek ve destekle-

mek ve aynı zamanda sertifikasyon süre-
cinin olabildiğince kolay ve hızlı bir şekilde 
yürümesini sağlamak için tasarlanmış bir 
statü. Bu statü ile danışmanlık veren fir-
malar, GBCI kurumunun çalışanları ile 
daha yakın ve sürekli temasta olabiliyor 
ve müşterilerine en hızlı ve düşük maliyet 
ile sertifikasyon hizmetini sunabiliyorlar.

LEED Proven Provider (BD+C) statüsü, 
Kuzey Amerika’da 43 ve Almanya’da 1 
adet olmak üzere dünya çapında 44 
danışmanlık firmasına verilmiş. Mimta 
EcoYapı, hizmet verdiği tüm ülkelerde ilk 
ve tek LEED Proven Provider statüsüne 
sahip firma oldu. LEED Proven Provider 
statüsüne sahip firmaların listesine http://
www.usgbc.org/organizations adresinden 
ulaşılabiliyor.

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafın-
dan geliştirilen LEED sisteminin yürütü-
cüsü olan kuruluş Green Building Certifi-
cation Institute (GBCI), Mimta EcoYapı’yı 
bugüne kadar danışmanlık hizmeti verdiği 
Yeşil Bina projelerinde ulaştığı başarı, 
müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet 
kalitesi nedeniyle LEED 
Proven Provider olarak 
seçti. Mimta EcoYapı’ya 
verilen LEED Proven 
Provider sıfatına sahip 
olan dünya çapındaki 
az sayıdaki danışmanlık firması GBCI 
tarafından özel statüde değerlendiriliyor. 
LEED Proven Provider statüsü, sadece 
belirlenen minimum sayıda LEED serti-
fikasyon sürecini başarıyla ve beklenen 
yüksek kalitede yürütmüş olan deneyimli 
organizasyonlara veriliyor.

GBCI Başkan Yardımcısı Doug Gatlin 
“Kalite, LEED sertifikasyon süreçlerinin 
merkezinde yer almaktadır ve Mimta Eco-
Yapı sektöre yüksek performanslı ve sağ-
lıklı binaların kazandırılması konusunda 
uzmanlığını göstermiştir” açıklamasını 
yaptı. 

Mimta EcoYapı Kurucu Ortağı Ömer 
Moltay, 2009 yılından bu yana Türkiye 
ve komşu ülkelerde verdikleri LEED ser-
tifikasyon danışmanlık hizmetleri sonu-

LEED Gold Sertifikalı Gloria Sports Arena’da 
Alarko Carrier Çözümleri Kullanıldı

Antalya Belek’te bulunan spor komp-
leksi Gloria Sports Arena, LEED Gold 
sertifikasına layık görüldü. Tesiste, iklim-
lendirme sektörünün öncü firmaların-
dan Alarko Carrier tarafından sağlanan 
Carrier markalı, yüksek verimli yeni seri 
3 vidalı kompresörlü soğutma grubu 
kullanıldı. Ozon tabakasına zarar ver-
meyen gazlar kullanan ve dünya klası-
nın üzerinde enerji verimliliği sağlayan 

frekans invertörlü vidalı kompresörler ile 
su soğutmalı 23XRV soğutma grupları, 
bakım ve işletme maliyetinin azlığıyla, 
sınıfının liderliğini üstleniyor. 3 hareketli 
parçasıyla çok sessiz olan ürünün, rakip-
siz verimliliği ve kompresör yapısı saye-
sinde “surge” riski bulunmuyor. Geniş 
kapasite aralığına sahip 23XRV soğutma 
grupları, bir ömür verim ve güven vermek 
üzere tasarlanıyor.


