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SABAH

SABAH
22 NİSAN ÇARŞAMBA SABAH’IN ÜCRETSİZ EKİDİR

İNŞAAT

Büyümenin dinamosu olan inşaat sektörü, son 30 yıla damgasını vurdu. Sadece Türkiye’de değil yurtdışında da milyarlık projelere 
imza atarak sektörü dünya müteahhitlik liginin zirvesine çıkardı. Ekonominin lokomotifi niteliğindeki inşaatın hızlı büyümesinde baş-

rol oynayan şirketlerin patronları, bu başarı tablosunun arkasında 12 yıldır kesintisiz süren siyasi istikrarın olduğu konusunda  
hemfikir. Onlar, Yeni Türkiye’nin hem iç hem de dış pazarlarda mimarlığını yapacak akıncılar. Geleceğin Türkiye’si hukuksal ve idari 

yapısını dönüştürürken, inşaat sektörü de onların öncülüğünde şehirleri yeniden tasarlayacak

eaüa 
aüeaaşlık 
japon yağmur

3’üncü havalimanı  
dengeleri değiştirecek

Dünya Türkiye’ye 
hayranlıkla bakıyor

Asrın projesi 3’üncü köprü

isTAnbul izmir 2.5 sAATe inecek

8 milyar 
dolarlık proje 

5 bin kişiye  
aş sağladı
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yıl öncesinin Türkiye’siyle Yeni 
Türkiye’nin geldiği nokta birbi-
rinden çok farklı. Bu değişimde 
imzası olan sektörlerin başında ise 
inşaat geliyor. Daha 15 yıl öncesine 

kadar mimari disiplinden uzak, kalitenin, teknolo-
jinin, kurumsallığın adının bile geçmediği kaotik 
bir ortam vardı. Bırakın malzeme çeşitliliğini, 
hazır beton bile yoktu. İş güvenliği kavramı 
söz konusu dahi değildi. Devlet yatırımları 
yıllarca bitmek bilmez, halkı canından bez-
dirirdi. Sektör ufak-tefek, dağınık, mahal-
le arası tekil inşaat işleriyle yoluna devam 
ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada Türk 
şirketleri geliştirdikleri projelerle dünya-
ya adını duyurmayı başardı. Türkiye’nin 
kalkınma hamlesinde büyük rol oynayan 
firmalar, Yeni Türkiye’nin mimarı oldu. 
Milyar dolarlık projeleri üstlenen yatırımcı-
lar, sadece bölgede değil tüm dünyada yap-
tığı yatırımlarla dikkat çekiyor. 

Türkiye son 12 yılda politik istikrarı yaka-
layıp, ekonomik potansiyelini de adım adım 
hayata geçirmeyi başardı.

Güçlü hükümetler, özel sektörün önünü açan 
yönetim anlayışı ve politikada sağlanan istikrar-
la birlikte vergi oranlarının düşürülmesi, istih-
dam üzerindeki yüklerin azaltılması, yeni teşvik 
sistemi, mevzuatın basitleştirilmesi, mükel-
leflere sunulan hizmet kalitesinin artırılması 
gibi pek çok uygulamayla birlikte sektör, eko-
nominin ana ekseni konumunu güçlendirdi. 
Şüphesiz bu süreçte Sabah gazetesinin sektöre 
verdiği destek de yansınamaz. Sabah, yatırım-
cıyla okuyucuyu buluşturan, onlara bilgileri 
en doğru biçimde aktaran yayın politikasıy-
la 30 yılı geride bıraktı. Gönlümüz gelecek 
30 yıllarda da ülkeye katkı sağlayacak sektö-
rün yanında olmaktan yana. Yeni Türkiye’yi 
hedeflerine birlikte taşıyacağız... 

30
Ekonominin lokomotif sektörü inşaat, yıllık yaklaşık 100 milyar 

dolarlık cirosu, genel ekonomi içindeki yüzde 6’lık yeri ve 
büyümeye sağladığı katkı ile 2023 hedeflerine doludizgin 

ilerliyor. Eski Türkiye dönüşürken, sektörün dev 
oyuncuları da Yeni Türkiye’nin şehirlerini 

yeniden inşa edecek...

Yeni TürkiYe’nin mimarları
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marinaankara.com
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ANKARA’NIN
MARİNASINI
İFTİHARLA SUNAR!
Yeni evinizde hayâl edemeyeceğiniz
bir yaşama yelken açın.

Masmavi suları, kafeleri,
restoranları, mağazaları ve
günün her saati yaşayan
meydanıyla marina,
evinizin yanı başında.

Tropik adası, kumsalı, şelaleleri,
sahil boyu yürüyüş ve
bisiklet yollarıyla
Ankara’nın ilk ve tek marinası
Marina Ankara sizi bekliyor.

Siz de tanıtım ofisimize gelin,
Marina Ankara’nın ilk projesi
Marina Towers’tan ister marina,
ister Eymir Gölü manzaralı
yeni evinizi seçin.

Öncelikli yer seçme ve lansman
avantajlarını kaçırmayın.

MARİNA ANKARA

Satış Ofisi: Turan Güneş Bulvarı, No: 19-B
(M.S.B. Lojmanları arkası) Oran - Çankaya / Ankara

M.S.B.
Lojmanları

TRT Oran
Stüdyoları

Çankaya Köşkü
Panora AVM

Turan Güneş Bulvarı

Simon Bolivar Cad.

Kahire Cad.

Ziaur Rahman Cad.

Doğukent Bulvarı
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Yeni evinizin adresi
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‘Hükümetimizin çizdiği  
ufukta daha da büyüyeceğiz’

Emlak Konut 
GYO Genel Müdürü 
Murat Kurum, 2000’li 
yıllarda gelen istikrarla, 
ertelenen nitelikli konut 
talebinin ekonomiyi 
canlandırdığını söyledi. 
Kurum, “Hükümetin 
vizyonuyla büyüme 
artacak” dedi 

’li yıllar-
dan itibaren, 
ülke çapın-
da  göz le 

görülür bir şehirleşme ve büyüme 
yaşandı. Sanayinin gelişimi ve eko-
nominin dışa açıklığının artmasıy-
la birlikte ‘kırsal yaşamdan kentsel 
yaşama geçiş süreci’ hızlandı. Bu 
geçiş sürecinin yeni yaşam alanları-
nın üretilmesi ihtiyacını doğurduğu-
nun altını çizen Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü Murat Kurum, yeter-
siz mevzuat ve sermaye yetersizli-
ğinden ötürü özellikle 2000’li yıl-
ların başına kadar kaliteli bir konut 
stoku üretilemediğini söyledi. 
Her geçen gün, orta ve orta-üst gelir 
grubunun kaliteli konut talebinin 
körüklediğinin altını çizen Kurum, 
“Bu, talebe karşılık gelen üretimin 
sürekli ertelenmesine sebep oldu. 
Böylece, 2002’den itibaren tüm 
ekonomiyi cesaretlendiren istikrar 
süreciyle birlikte, ciddi bir sıçra-
ma yaşandı. İnşaat sektörü büyü-
yen ölçeğiyle birlikte ekonomide 
her zamankinden önemli bir yere 
sahip oldu” diye konuştu. 

Kurum, “Yeni Türkiye  ve 2023 
vizyonundaki Büyük Türkiye’de, 
ülke profilimizin yükselmesiyle bir-
likte inşaat sektörümüz de büyüye-
cek ve kalkınacak. Bu büyüme hem 
nicelik hem de nitelik anlamında 
olacak. Hükümetimizin çizdiği bu 
ufukta, buna inancımız tam” şek-
linde konuştu.

1980

 Murat Kurum, Sabah’ın 1980’li yıllar-
dan itibaren ülkenin heyecan verici dönü-
şümüne şahitlik eden bir gazete olduğu-
nu belirterek, “Belki bir tesadüf ama inşaat 
sektörünün de en büyük gelişimi yaşadı-
ğı bir zaman diliminde onunla birlikte büyü-
müş ve gelişmiş bir gazete. Halkımızın 
gerek inşaat sektörünü gerekse ekonomiyi 
anlamasında katkıları yadsınamaz. Nice 30 
yıllar diliyoruz” diye konuştu.

 Sektörün bugün geldiği seviyeye ula-
şana kadar birçok olumsuzluk yaşadığını 
söyleyen Murat Kurum, “Türk müteahhit-
leri esnek, çözüm odaklı, girişken ve inanç-
lı. Birçok yabancı ülkenin girişemediği işle-
re cesaret gösterip giriştiler. Başardılar. 
Türk inşaat sektörünün dünyada haklı bir 
üne kavuşmasına katkı sağladılar. Dünyanın 
en zor coğrafyalarında gerek -50 gerekse 
+50 derece sıcaklıkta inşaat yapar hale gel-
diler” dedi.

Türkiye’nin en iyi gazetesi
Türkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH ülkenin  
dönüşümüne şahitlik etti

Sektör haklı üne sahip

Murat Kurum
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Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında yaptığı nitelikli 
projelerle sektördeki önemli yerini koruyan Kuzu Grup, 
Kat Gayrimenkul’le birlikte Ataköy sahilinde geliştirdiği 
Sea Pearl projesini satışa sundu

ATAKÖY sahilinde denize sıfır bir konumda iki 
etap halinde yükselen Sea Pearl’ün ilk etabı 53 bin 
900 metrekare inşaat alanına, 132 bin 955 metrekare 
satılabilir alana, 6 bin 185 metrekare gölet alanına, 33 
bin metrekare de yeşil alan ve yürüyüş yollarına sahip 
bulunuyor. 20 katlı 4 blokta 631 üniteden meydana 
gelen ilk etapta, alanları 88 ila 398 metrekare arasında 
değişen 1+1’den 4.5+1’e kadar farklılık gösteren konut 
tipleri yer alıyor. İnşaat ve satış çalışmaları tüm hızıyla 
devam eden Evrenol Architects imzalı projede, ilk etap 
teslimlerinin Temmuz 2017’de yapılması planlanıyor. 

LÜKS ALGISI YENİDEN YORUMLANIYOR
Katıldığı Cityscape Global ve MIPIM 2015 fuarla-

rında yabancı yatırımcı ve gayrimenkul devlerinden 
tam not alan Sea Pearl, yerli yatırımcılar tarafından da 
büyük ilgi görüyor. Gerek konumu, gerek ayrıcalıklar-
la dolu sosyal alanları gerekse lüksü yeniden yorum-
layan mimarisi ile İstanbul’un mega projesi unvanına 
sahip Sea Pearl, uzun yıllar adından söz ettirecek bir 
kalitede inşa ediliyor.

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE ÖRNEK OLACAK
İstanbul’un en değerli semtlerinden Ataköy’de, 

yaklaşık 2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriy-
le hayata geçirilen Sea Pearl ile ilgili konuşan Kuzu 
Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, “Bazıları 
ihtişam sever, bazıları ihtişamlı yaşar mottosuyla yola 
çıktığımız projemiz, Türk inşaat sektöründe kendine 
önemli bir yer edinecek ve birçok yapıya örnek olacak 
donanıma sahip. Marmara Denizi’ne olan eşsiz hâki-
miyeti ile İstanbul’un rakipsiz projesi Sea Pearl, sahip 
olduğu her detayda ‘lüks’ algısını yeniden yorumlu-
yor” dedi. 

ZENGİN SOSYAL DONATILAR
Sea Pearl’de her bloğun kullanımına özel 150 ila 

200 metrekare arasında değişen fitness salonları, yoga 
salonları, dinlenme alanları ve bunların yanı sıra ço-
cuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları, tenis kor-
tu, streetball sahası, yaya yolları, biyolojik gölet, seyir 
adası, barok tarzı peyzaj alanı yer alıyor.

KESİNTİSİZ DENİZ MANZARASI
Sea Pearl’deki tüm bağımsız bölümler deniz man-

zarasına hâkim bir konumda yükseliyor. Projede, su 
ve yeşil doku gibi öğeler mekânsal olarak gündelik 
yaşama dâhil ediliyor. Sea Pearl’ün peyzaj tasarım 
kurgusu çağdaş ve gelenekselin aynı potada yorum-
lanmasıyla ortaya çıkarılıyor. Projenin peyzaj plan 

kararlarında, barok izler taşıyan eski saray ve bahçe-
lerden esinleniliyor. Binaların alt katlarında başla-
yan toprak renginin hâkimiyeti, üst katlara gittikçe 
açık gri ve mavi tonlara dönüşerek gökyüzüyle birle-
şen ve kütle etkisini hafifleten bir konsept sunuyor. 
Bina cepheleri çağdaş kent kültürünü yakalamak 
amacıyla, Türk kültür ve geleneğinin modern bir yo-
rumu olarak ele alınıyor. Mevcut Ataköy yerleşimine 
bakan arka cephelerdeki görkemli girişler kaliteli 
malzemelerle tasarlanıyor ve bu mimari yaklaşım, 
cephenin asli yapısını oluşturan Selçuklu yıldızının 
modern yorumuyla perçinleniyor. 

MERKEZİ KONUM

Atatürk Havaalanı’na 2 km uzaklıkta olan Sea 
Pearl’ün E5 ve Basın Express yolu üzerinden TEM ile 
bağlantısı bulunuyor. FSM Köprüsü’ne 25, Boğazi-
çi Köprüsü’ne 17, Ataköy Yat Limanı’na 1 km mesafe-
de yükselen projeye doğrudan ulaşım, sahil yolu ola-
rak da bilinen Rauf Orbay Bulvarı’ndan sağlanıyor. 
Galeria, Capacity, Carousel, Marmara Forum, A Plus, 
Flyinn  alışveriş merkezlerine olan yakınlığıyla dik-
kat çeken Sea Pearl; Dünya Göz Hastanesi, Acıbadem 
Hastanesi, International Yeşilköy Hastanesi, Bakırköy 
Devlet Hastanelerine de yakın bir konumda yer alıyor. 

Sabah Gazetesi’nin 30.yılını kutluyoruz. 
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Bazıları ihtişam sever, 
bazıları ihtişamlı yaşar. 
İhtişamlı bir yaşam 
Sea Pearl’de sizi bekliyor

www.seapearlatakoy.com / 444 1974

Kuzu Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Özen Kuzu
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30 yılda  zincirimizi kırdık

ürkiye 1980’lerden itibaren inşa-
at alanında ciddi gelişim göster-
di. Zaman zaman ivme kaybe-
dilse de inşaat sektörü Türkiye 

ekonomisinde büyümenin lokomotifi 
oldu. Kooperatifçilikten markalı konut 
dönemine geçişinin, inşaat sektörü açı-
sından bir kilometre taşı olma niteliği 
taşıdığını söyleyen Ağaoğlu Şirketler 
Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, yasal düzen-
lemelerin de belirleyici rol oynadığı-
nı vurguladı. Ağaoğlu, “Mütekabiliyet 
Yasası’nın gündeme gelmesiyle sek-
tör zincirlerini kırdı. Yabancıya gayri-
menkul satışının önü açılarak yeni bir 
sürece girildi. Yabancıların Türkiye’ye 
güveni tam. Türk gayrimenkul şirket-
lerinin potansiyeline güveniyorlar” 
diye konuştu.

 
30 YIL GERİ GİTMEYE GEREK YOK

Türkiye’de, son dönemde 30 yıl 
önce hayal dahi edilemeyen yatırım-
ların yapıldığını söyleyen Ali Ağaoğlu, 
ancak bunların zaman içinde gösterdi-
ği farklılıkları görebilmek için 30 yıl 
öncesine gitmeye gerek olmadığını söy-
ledi. Ağaoğlu, “Zira beklentiye göre 
projeler değişiyor. Birkaç sene öncesi-
ne kadar insanlar dört duvara razıydı. 
Bugün lokasyon, güvenlik, sosyal dona-
tılar, çevreci projeler, ulaşım, teknolo-
ji gibi kriterler konut alımında belirle-
yici durumda” diye konuştu.

Türk inşaat sektörünün 30 yılda 
kendini bağlayan zincirlerden 

kurtulduğunu söyleyen Ali 
Ağaoğlu, bundan sonrasında 
ise bürokrasinin kaldırılması 

gerektiğini söyledi. 
Ağaoğlu, “Engeller 

kalkarsa, sektör dışa 
açılacak” dedi

T

İnŞAATIn 
önü çok AçIk

toplumun  
her kesimine hitap ediyor 

Ali Ağaoğlu, “Dünyada ve ülkemiz-
de yaşanan olayları tarafsız bir şekilde 
bizlere aktarma görevini üstlenen med-
yanın hayatımızdaki yeri ve önemi tar-
tışılamaz. Sabah gazetesini 30 yıldır bu 
görevi başarıyla sürdürdüğü için kut-
larım. Sabah, toplumun her kesiminin 
beğeni ve takdirini toplamıştır. Etkili ve 
tarafsız haberciliği ile kendisine saygın 
bir yer edinmiştir. Sabah ailesine daha 
nice 30 yıllar dilerim” diye konuştu.

 İnşAAT sektörünün uluslarara-
sı pazara her geçen gün daha fazla 
entegre olmaya başladığını ifade eden 
Ağaoğlu, “Üst üste gelen seçimler-
den dolayı kafaların karışık olduğu bir 
dönemde olsak da bu durum geçici. 
Bürokrasinin işadamının önünü kesen 
yapıdan arındırılması ile sektörün önü 
çok daha fazla açılır” diye konuştu.

İnşaatın “ekonominin lokomotifi” 
olduğunu söyleyen Ali Ağaoğlu, dünya 
çapında projelere imza atan sektörde 
vergi yükünün çok ağır olduğu ve teş-
vik görmediğinin altını çizdi. Ağaoğlu, 
“İnşaat ruhsatı, damga vergisi ve tapu 
devri harçları gibi pek çok değer, üreti-
ciyi olumsuz etkiliyor. Ülkemizde kamu-
sal fayda tanımında mutabık kalınması 
lazım. Diğer taraftan  bürokratik engeller 
de yaşadığımız zorlukların başında geli-
yor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en iyi gazetesi
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Son
400
daire!

Peşinatı Erteledik

Vade Farkını Kaldırdık

Fiyatları %10 İndirdik

444 10 08Detaylı bilgi için

www.teknikyapi.com

www.teknikyapimetropark.com

Metrosu yanında, havaalanı 5 dakika uzaklıkta!
Metrodan çıkın, Metropark’a gİrİn!

FİYATLAR YÜKSELMEDEN 
SON FIRSATI YAKALAYIN!

Zaman azalıyor, 
avantajlı fırsatlarda 
sona yaklaşılıyor.   
Metro ve havaalanına 
yakınlığı ile herkesin 
gözdesi olan Metropark’ta 
son 400 daire fırsatı sizi 
bekliyor.

Acele edin, son 
fırsatlardan yararlanın.    
Metropark’ta anahtarınız 
olsun, hayatınız 
kolaylıklarla dolsun.

250.600 TL’den başlayan 
fiyatlarla!

Ali Ağaoğlu
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konominin lokomotifi olan inşaat sektö-
rü, 30 yıl öncesindeki müteahhit algısı 
ve mahallelerdeki apartman olgusundan 
kurumsal firmalar bünyesinde hayata 

geçirilen nitelikli konut projelerine geçiş yaptı. 
Artaş İnşaat Başkanı Süleyman Çetinsaya, 30 
yılda sektörün kaliteli bir çizgiye oturduğunu 

belirterek denetlemeler, yasal zorunluluklar ve 
yaptırımlarla bu kalitenin daha da arttığı ve ülke 
geneline yayıldığının altını çizdi. Çetinsaya, 
“Bugün, Türk inşaat sektörü öyle bir noktaya 
geldi ki; uluslararası alandaki dev kamu pro-
jelerinin yükleniciliğinde ön sıralarda yer alı-
yor. İnşaat sektörünün bu denli güçlü yapısı 

ekonominin de lokomotif sektörü olmasını 
sağladı” şeklinde konuştu. Ekonominin gel-
diği noktada inşaat ve yüzlerce alt sektörü-
nün payının büyük olduğunu dile geti-
ren Çetinsaya, “İnşaat Türkiye’nin 
en büyük ve güçlü sektörü ola-
rak konumlanacaktır” dedi.
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Türkiye, 30 yılda mahalle arası konut yapan müteahhitlerden, şehirler inşa eden işadamlarının çalıştığı bir yapıya geçti.  Artaş 
İnşaat ve Avrupa Konutları Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Bizler artık uluslararası dev projelerin yüklenicisi oluyoruz” dedi

E

Yeni Türkiye’nin en büyük sektörü

TürKİye’de son dönemde hayal 
dahi edilemeyen yatırımların yapıldı-
ğını söyleyen Süleyman Çetinsaya, 
30 yıl öncesinde geliştirilen projele-
rin apartman ve küçük iş merkezlerin-
den ibaret olduğunu söyledi. Süleyman 
Çetinsaya, “Günümüz Türkiye’sine bak-
tığımızda finansmanı kuvvetli çok sayı-
da yerli firma görüyoruz. Bu da bera-
berinde güçlü bir ekonomi getiriyor. 30 
yıl öncesinde 15-20 dairelik apartman-
lar inşa eden müteahhitler bugün mil-
yar dolarlık, binlerce konutun yer aldığı 
projelere imza atıyor. Türk müteahhit-
lerin inanılmaz bir iş hacmi bulunuyor. 
Artaş İnşaat olarak devam eden proje-
lerimizin toplamı 4 milyar doları bulu-
yor” diye konuştu.

BuGün inşaat sektörünün geldi-
ği noktayı ‘takdire şayan’ olarak değer-
lendiren Çetinsaya, Türk şirketlerinin 
30 yıl öncesine kıyasla inanılmaz bir 
yol katettiğinin altını çizdi. “Hatta 15 yıl 
öncesine döndüğümüzde sektörün bu 
kadar hızlı ve güçlü bir gelişim kayde-
debileceğini tahmin edemezdik” diyen 
Çetinsaya, sözlerine şöyle devam etti: 
“yurtdışında projeler almak ve inşa-
sını yürütmek çok güç. Bizler birçok 
ülkenin yapamadığı işi gerçekleştiriyo-
ruz. Ortadoğu’dan rusya’ya, Avrupa’ya 
kadar birçok yerde Türk müteahhitler, 
yatırımcıların öncelikli tercihleri arasın-
da yer almaya başladı. Şirketlerin yap-
tığı başarılı projeler referans oluyor, 
büyük iş hacmimiz de tercih edilmemi-
zi destekler 
oldu.”

 

İŞ HACMİ 4 MİlyAr 
dolArI BUlUyor

SEKTÖr dünyAyI 
İnŞA Edİyor
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en objektif 

gazete
 Sabah gazetesinin, Türkiye’nin 

yakın tarihindeki en etkin ve objektif 
basın kurumlarından biri olduğunu söy-
leyen Süleyman Çetinsaya, “Sabah, geli-
şen dünyanın tüm teknolojik atılımla-
rını yakından takip eden; internet, cep 
telefonu ve bilgisayardan haberi en hızlı 
şekilde aktaran son derece önemli bir 
gazete olduğunu düşünüyorum. İnşaat 
sektörün tüm aktörlerinin yatırımları-
nı okurlarına taşıdığı ve desteğini eksik 
etmediği için tüm gazete çalışanlarına 
teşekkür ederim” diye konuştu.

bizimevler.com.tr /Bizim Evler /Bizim Evler

Süleyman 
Çetinsaya
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n hızlı büyüyen ülkelerinin başın-
da gelen Türkiye’nin başarılı sek-
törlerinden inşaat, yeni teşvik ve 
düzenlemeler bekliyor. Kentsel 

dönüşüm ve Mütekabiliyet Yasası’yla en 
hızlı büyüyen sektörlerin başında gelen 
inşaatın temsilcileri, küresel kriz ortamında 
Türkiye’nin büyümesinde en önemli etki-
yi yarattıklarına inanıyor. Yeni teşvikler-
le bu büyümenin devamlı olması gerektiği-
nin altını çizen DAP Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya Yılmaz, “Ülkemiz, 12 yılda 
rekor düzeyde büyüyerek, dünyada yıldız 
ülke oldu. Küresel krizin devam ettiği süreç-
te Türkiye’nin bu denli büyümesinde inşa-
at sektöründeki yatırımlar ve talep önemli 
rol oynadı. Göstergeler, Türkiye’nin gele-
ceğin yatırım ülkesi olduğunu işaret eder-
ken, ülkemizin bambaşka bir noktaya ula-
şacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sektörü 
olumlu etkileyecek kararlar almak gereki-
yor. Alıcıyı ve yatırımcıyı teşvik edecek 
düzenlemeler getirilmeli. Ülkemizin için-
de ve dışında gelişen olumsuzluklardan 
ekonomimizin etkilenmemesi adına hepi-
miz üstümüze düşeni yapmalıyız” dedi. 

DÜNYANIN İLGİSİ ÜZERİMİZDE
2 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi 

milli hasıla, 500 milyar dolar ihracat ve 
25 bin dolarlık kişi başı gelir hedefi olan 
Türkiye’nin, 1 trilyon dolara yaklaşan 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası’yla dünyanın 
16’ncı  büyük ekonomisi olduğunu vurgu-
layan Yılmaz, Türkiye’nin küresel krizden 
Avrupalı ülkelere kıyasla daha az etkilen-
mesi nedeniyle dünyanın ilgisini çektiği-
ni belirtti. Yılmaz, “Türkiye, bölgesel güç 
olmaktan çıkıp bir dünya gücüne dönüşü-
yor” diye konuştu.

DAP Yapı’nın yaptığı Yelken Kuleler’in 
inşaat sektörünün dönüm noktası olduğunu 
söyleyen Yılmaz şöyle konuştu: “Özellikle 
Dragos Royal Towers inşaat sektörü için 
bir dönüm noktası. Çünkü bu 
tarz projeler Zincirlikuyu-
Levent hattında yapı-
lırdı. Biz onu Kartal, 
Dragos Sahili’nde üret-
tik. İstMarina projemiz, 
‘International Property 
Awards’ta, ‘2014-2015 Yapı 
Geliştirme’ kategorisinde 
‘Dünyanın En İyi Projesi’ 
seçildi.”  Sektörünün 
geleceğinin istikra-
ra bağlı olacağı-
nı belirten 
Y ı l m a z , 
“İstikrar 
varsa sek-
tör  hızlı 
büyüyecek. İstikrarın 
kalıcı hale gelmesiyle 
yatırımların hızlana-
cağı hesaba alınmalı 
ve sektör kapasitesi 
gözden geçirilme-
li” dedi.

Alıcı ve yatırımcıyı teşvik 
edecek düzenlemeler şart

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü 
Mehmet Bostan, Sabah gazetesi 
ile ilgili olarak, “Ekonomik ve siya-
si gündemi belirleyen en önem-
li medya kuruluşlarından biri olan 
Sabah gazetesi, Türkiye’nin özel-
likle son 10 yılda ekonomik ve siya-
si koşullarının iyileşmesi sürecin-
de sağduyunun sesi olma rolünü 
başarıyla gerçekleştirdi. Sabah 
ve gruba bağlı dijital, televizyon, 
radyo... gibi mecraların 10 yılda bu 
rolü sürdüreceğine inanıyorum. 

Sağduyunun sesi

E

DAP Yapı Başkanı Ziya Yılmaz, 12 yıldır rekor düzeyde büyüyen Türk ekonomisinin lokomotifi olan inşaat 
sektörünün sürdürülebilir gelişimi için yeni düzenlemeler gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Alıcıyı ve yatırımcıyı 

teşvik edecek kararlar gerekiyor. Siyasi istikrarın devamıyla yatırımlar her yıl hızlanarak artacak” dedi 

Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi
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ünyada ve Türkiye’de ekonomik 
gelişimin ana göstergesini inşaat 
oluşturuyor. Her sektörde yapı-
lacak yatırım öncelikle inşaattan 

başlıyor. İnşaat sektörünün, kendine bağlı 
200 den fazla alt sektörün ürettiği mal ve 
hizmetlerin yanı sıra 2 milyon kişiye sağ-
ladığı istihdam ile talep oluşturan konu-
munda olduğunu dile getiren Kiler GYO 
Genel Müdürü Tarık Gürdil, bu etkinin 
sektörün “ekonominin lokomotifi” olma 
vasfının en temel göstergesi olduğunun 
altını çizdi. Son 30 yıldaki gelişimin özel-
likle yaşam konsepti anlamında bir devrim 
niteliğinde olduğunu söyleyen Gürdil, “80 
ve 90’lı yıllar özellikle son 10 yıl ile karşı-
laştırıldığında, mekân ihtiyacının sadece 
“barınma” sağlamaktan öteye geçip sosyal 
hayat, güvenlik, yatırım, modern yapılaş-
ma ekseninde ürünler sağlandığı dönem 
oldu” dedi. Gürdil, “Bu konuda devletin 
attığı adımlar özellikle sektöre yön verdi. 
Sadece TOKİ kapsamında 1984-2002 yılları 
arasında 43 bin konut üretilirken, bu sayı 
son 12 yılda toplam 650 bin konut olarak 
gerçekleşti. Bugün yıllık 1.1 milyon adet 
konut satışı ile sektör, Türkiye ekonomi-
si içinde çok önemli bir paya sahip” diye 
konuştu.

İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN OLDU
Finans sektörünün inşaatla birlikte çalış-

tığını da söyleyen Gürdil, “Uzun vadeli kre-
dilerle konut sahibi olma imkânı, ipotek-
li senetler, sukuk türevleri gibi araçların 
gelişmesi, özellikle son 10 yıllık süreçde 
yapılan teknik düzenlemelerle hayat bul-
muş ve hızlı bir trendde geliş-
miştir” diye konuştu. 

İnşaat sektöründeki bu 
gelişmelerin, özellikle son 
dönemlerde tanıtılan kamu 
eliyle yapılacak olan süper 
projelerle desteklendi-
ğinde sektöre yeni bir 
ivme kazandıracağını 
vurgulayan Gürdil, 
“Bu  projeler, ülke 
olarak gelişmiş-
lik düzeyinde 
tüm dünyaya bir 
“vizyon” sergilemek 
açısından çok önem-
li. Bu projelerle, inşa-
at, finans ve turizm-
de ciddi artış trendleri 
yakalanacak” dedi.

‘Devletin adımları 
sektöre yön verdi’

Tarık Gürdil, “Sabah gaze-
tesi de geçtiğimiz 30 yıllık 
dönemde her alanda değişik 
başarılara imza atarken, özelde 
inşaat ve gayrimenkul sektörü-
ne dönük olarak gerçekleştirdi-
ği başarılı çalışmalarla sektöre 
çok olumlu katkılarda bulun-
muştur” dedi. Gürdil, “Gerek 
sektörel değerlendirme ve 
haberler anlamında ve gerekse 
pazarlama alanındaki çalışma-
lara sağladığı destek ile sektö-
rümüzün gelişmesinde önem-
li bir katkıya sahip olmuştur. 
Tarafsız haberciliğin en önem-
li adreslerinden olan Sabah’ın 
30’uncu yıldönümünü kutlar, 
yıllar boyu başarılarının deva-
mını dileriz” diye konuştu. 

D
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Türk inşaat sektörü, tüketicinin barınma ihtiyacının ötesinde hayat tarzı 
üretmeye başladı. Kiler GYO Genel Müdürü Tarık Gürdil, “Artık  barınma tek 

ihtiyaç değil. Talepler farklılaşıyor. Bu da sektörü büyütüyor” dedi

            ‘ın sektöre 
katkısı çok büyük

Tarık Gürdil
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Taş üstüne taş 
koymak…
1985 yılında başladığı yolculuğuna tüm hızıyla devam 
eden Taşyapı Grubu olarak, yüksek kalitede malzeme 

ve işçilikle inşa ettiğimiz projelerle lüks ve konforlu 
yaşam alanlarına imza atmaktan onur duyuyoruz.

Taşyapı Grubu olarak, bizim gibi 30. yaşını kutlayan ve 
kampanyalarımızı müşterilerimize duyurmamızda bize 

yardımcı olan Sabah Gazetesi’ni kutlarız.

Birlikte nice 30’lu yıllara!
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Dünyaca ünlü tasarımcı Philippe Starck’ın imzasını taşıyan G YOO Inspired by Starck projesi ile 
hayalini kurduğunuz yaşam artık size her zamankinden daha yakın. Philippe Starck’ın 
sizler için hazırladığı örnek dairemiz Basın Ekspres Yolu’nda sizleri bekliyor.

 www.g-yoo.com

Proje mimari tasarımı Suyabatmaz Demirel Mimarlık; 
iç tasarımı YOO Inspired by Starck’a aittir.

444 20 25 

MIAMI
LONDON
BERLIN
ST. PETERSBURG
NEW YORK
MOSCOW
PARIS
BUENOS AIRES
HONG KONG
MUNICH
TORONTO

HAYALİNİZDEKİ YAŞAM
PHILIPPE STARCK
İMZASIYLA
SİZİ BEKLİYOR.

on 10 yıllık periyotta inşaat sektö-
rü, 20 yıllık bir deneyim ve biri-
kimle birlikte hızla atağa geçti. 
Türkiye’deki Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’nın yaklaşık yüzde 20’sinin 

inşaat ve gayrimenkul sektörü tarafından 
oluşturulduğunun altını çizen Teknik Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 
cari fiyatlarla gerçekleşen toplam hasılanın 
beşte birinin de bu iki alan tarafından ger-
çekleştirildiğini söyledi. 
Türkiye ekonomisinin can damarı olan sek-
törün bu denli kuvvetli ve hızla büyümesi-
nin nedeninin, sağlam temellere dayanması 
olduğunu belirten Durbakayım, “Nitekim 
inşaat sektörü 1999 depremi, 2001 mali 
krizi ve 2008 uluslararası krizi atlattı. Yani 
oldukça deneyimliyiz” dedi.

GELİŞİM HER ALANDA HİSSEDİLİYOR
İnşaattaki gelişiminin Türkiye ekonomi-

sinin her alanında kendini hissettirdiğini 
söyleyen Durbakayım, bunlardan birinin 
de bankacılık sektörü olduğunu ifade etti. 
Durbakayım, “Mesela bankacılık sektörünün 
kullandırdığı konut kredileri 2000 yılında 
646 milyon lira iken 2015’in başında 125 
milyar lirayı aştı. Sadece 15 yılda bankacı-
lık sektöründe alınan bu yol çok büyük ola-
rak görülebilir Ama aslında o 
kadar da büyük değil. Çünkü 
konut kredilerinin mortga-
ge kredisi olarak kullanıl-
maya başlanmasıyla birlikte 
bu rakamın 500 milyar lira 
seviyesine kadar çık-
ması kuvvetle ihti-
mal” diye konuş-
tu. Durbakayım,  
2004’e kadar 
er telenmiş 
taleplerin 
hızla kar-
şılandıkça 
satış hızı-
nın da normal 
seviyeye gerileme-
ye başladığının altı-
nı çizdi. 

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut sektörünün Türkiye’nin 
krizlerden etkilenmemesinin en önemli nedenlerinden olduğunu belirtti. Durbakayım, 
“Her alanı harekete geçiren konut, 250 sektörün de kurtarıcısı konumuna geldi” dedi 

Nazmi Durbakayım, 2004’e kadar 
ertelenmiş taleplerin hızla karşılan-
dıkça satış hızının da normal seviye-
ye gerilemeye başladığının altını çizdi. 
10 yıllık süreç içinde çok kârlı gözü-
ken konut sektörüne 2004’ten itiba-
ren sürekli yeni oyuncuların girdiğini 
belirten Durbakayım, “Yeni jeneras-
yon projeler, sektördeki sağlıklı yapı-
da bir takım değişikliklere neden 
oldu. Öncelikle konut talep edenlerin 
zaman zaman yaşadıkları mağduri-
yet ve önlerindeki alternatiflere bağlı 
olarak gelişen beklentiler ve hassa-
siyetler arttı. Konut satışları olma-
sı gereken seviyelere geriledi. Konut 
üreticilerinin ticari amaçlı faaliyetle-
ri, sanayi amaçlı faaliyete dönüşür-
ken, buna bağlı olarak kâr marjları da 
yüzde 5-10 seviyelerine indi” dedi.

Tüketici markalı 
projelere yöneldi

S

Krizlerde gücümüzü 
gösterdik
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İran’da 100 bin konut yapan 
Kuzu Grup’un Yönetim 
Kurulu Üyesi Gökçen 
Kuzu, müteahhitlerin 
siyasi istikrarla yurtdışına 
açılabildiğini söyledi. Kuzu, 
“Çıkarılan her yeni yasa ve 
teşvikle sektör kazandıkça, 
Türkiye de kazanıyor” dedi

er geçen gün gelişen ve bu doğ-
rultuda ihtiyaçları artan bir ülke 
profili çizen Türkiye’de ekono-
minin önemli taşlarından birini 
de hiç kuşkusuz inşaat sektörü 

oluşturuyor. Kendisine bağlı 200’den fazla 
alt sektöre iş hacmi yaratan inşaat sektörü, 
böylece ekonomiye de büyük ivme kazan-
dırıyor. Sektörün gelişmesinde ve büyüme-
sinde siyasi istikrarın, ekonomideki refahın 
ve uluslararası kredi kuruluşlarının etkisi-
nin yadsınamayacağını söyleyen Kuzu Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, “Son 
30 yıla bakacak olursak gelişen ve değişen 
Türkiye ile sektör de büyüyerek ekonomiye 
can veriyor” diye konuştu. Gerek dar gelir-
liler gerekse ekonomik gücü yüksek olanlar 
için sayısız projenin var olduğu sektörde 
kamu ve özel sektörün yatırımlarının gözar-
dı edilemeyeceğini söyleyen Kuzu, “Son 
10 yılda inşaat sektöründe yaşanan olum-
lu gelişmeler ekonominin canlanmasını da 
tetikledi. Çıkarılan yeni yasalar ve teşvik-
ler sektörün büyümesine, kazandıkça 
kazandırmasına sebep oldu” 
diye konuştu.

H

Nitelikli  
projelere ilgi arttı

Her geçen yıl muazzam gelişme-
lerin yaşandığı inşaat sektöründe 30 
yıl ile bugünü kıyasladığımızda ortaya 
bir ‘başarı’ tablosunun çıktığını söyle-
yen Kuzu, “Büyük depremlerin yaşandığı 
ülkemizde yapıların yenilenmesi kaçınıl-
maz. Mütekabiliyet Yasası, kentsel dönü-
şüm gibi adımlarla hareketli günler baş-
ladı” dedi. Kuzu, nitelikli projelere olan 
ilginin de arttığını söyledi. 

 Tek kontratla dev proje
Özen Kuzu,  şirket olarak Tahran’da 

100 bin konutluk proje yaptıklarını söy-
ledi. Kuzu, “20 bin konutluk ilk etabı 
2012’de teslim etik. İkinci etaptaki 35 bin 
konutu ise Aralık 2015’te teslim edece-
ğiz. Bu, dünyada tek kontratla yapılan en 
büyük konut projesidir” dedi.  

31 Yıldır Ürettiği Markalı Konut Projeleri ile 
Güvenin Adı Oldu

İstanbul’un en güzel gün batımına Demir La Vida’nın 
son teknoloji ile donatılan akıllı evlerinde sahip olacaksınız... 

Beylikdüzü’nde Ultra Lüks Bir Yașam. 
Demir Romance’ın akıllı evlerinde yașam Ağustos’ta bașlıyor. Siz de yerinizi alın...

444 2 116
info@demirinsaat.com.tr
www.demirinsaat.com.tr

facebook.com/Demirinsaat
twitter.com/Demir_insaat
instagram.com/Demir_insaat
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Kredi maliyetleri dahil olmak üzere 
8 milyar dolar yatırım tutarına yaklaşan 
bir projeden bahsediyoruz. Piyasanın 
yanı sıra projenin 5 bin kişiye ulaşan 
çalışanı ve onların bakmakla sorumlu 
olduğu kişileri de dikkate alırsanız yatı-
rım döneminde toplumun her kesimi-
ne yaptığı ekonomik katkının boyutunu 
daha iyi algılamış oluruz.

Proje bitince, ulaşım 100 km kısa-
lacak. ortalama bir araç, 100 km’de 
7 litre yakıt tüketiyor. otoyolla 400 
km’lik yolda her 100 km’de 1 lt yakıt 
tasarrufu yapılabilecek. Böylece bir 
araç 11 lt tasarruf yapacak. ortalama 
30 bin araç/günlük bir trafik için litresi 
5 TL’den hesaplarsak yıllık kabaca 500 
milyonluk tasarruftan bahsediyoruz. 

Dev proje  
yan sanayi oluşturdu

 

n 2.5-3 saat olan İstanbul-Bursa 
ulaşımı 1 saate inecek.
n 8-10 saat olan İstanbul-İzmir yolu 
3.5-4 saate düşecek. 
n İstanbul’dan 4-5 saat olan 
Eskişehir ulaşımı 2-2.5 saate ve 

seçeneğine bağlı olarak 1- 1.5 saat 
arasında değişen İzmit 

Körfezi’ni geçiş süresi de 
6 dakikaya 

düşecek.

ürkiye’de son dönemde, 20-30 yıl önce hayal 
dahi edilemeyen yatırımlar yapılıyor. 30 yıl 
önceyle şu anda yapılan yatırımları kıyasla-
yabilir misiniz?

 K.Yavuz BATUM (K.Y.B.): 2003 öncesinde kamu sek-
törünün o yıl içinde yapacağı faaliyetleri belirleyen yıllık 
yatırım programı hazırlanırken, proje seçiminde ve tahsis 
edilecek ödenekler konusunda politik kararlar alınıyordu. 

Bu durumda, kısıtlı bütçe olanakları nedeniyle hiçbir 
projeye yeterli ödenek sağlanamadığı için birçok önemli 
proje yıllarca tamamlanamadı, bir kısmına ise başlanama-
dı bile. 2003’ten sonra ise Bolu Dağı Geçişi, Ilısu Barajı gibi 
önemli ve yapımı yıllarca süren veya programda olması-
na rağmen yeterli finansman temin edilememiş projelere 
öncelik verilerek bitirildi.  

Yine 2003’ten sonraki dönemde, devlet yıllardır gündemde 

olan ancak başlanamayan dev projelere de el atmayı başardı. 
n Körfez Geçiş Köprüsü’nde zamanlama açısından bir 

aksama olacak mı?
 K.Y.B.: Planlanan açılış tarihinde bir değişiklik yok. 

Proje’nin öncelikli kesimi olan Gebze-Orhangazi arası ile 
Orhangazi-İznik Güney Kavşağı’na kadar olan 52 km uzun-
luğundaki kısımda faaliyetlerimiz, viyadüklerin imalatları 
da dahil olmak üzere büyük oranda tamamlandı. 

n Bu projeyle nasıl bir tasarruf sağlanacak?
 K.Y.B.: Türkiye nüfusunun üçte biri İstanbul’da ve 

önerilen otoyol koridoru boyunca yer alan altı ilde; yani 
Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir’de yaşı-
yor. Gebze’den İzmir’e karayolu yolculuğu, 7-9 saat. Bu seya-
hatin bir bölümü İzmit Körfezi’ni dolaşmak için yapılan 
yaklaşık 90 kilometrelik bir karayolu veya  45-60 dakika-
lık feribot yolculuğuyla geçiliyor. Bunlar en aza inecek.

istanbul-izmir arasını karayoluyla 2.5 saate indirecek olan Körfez Geçiş 
Projesi, 8 milyar dolarlık büyüklüğüyle 5 bin kişiye istihdam oluşturdu. 
Projeyi otoyol Yatırım ve işletme AŞ Ceo’su Kemal Yavuz Batum anlattı

8 milyar dolarlık proje 
5 bin kişiye aş sağladı

Projenin 
tamamlanması ile

Yıllık  
500 milyon  

TL’lik yakıt tasarrufu
T
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AVRUPARK 
YENİ İSTANBUL’UN 
PARLAYAN
YILDIZI OLACAK

444 61 63 | avrupark.com

Avrupark; Emlak Konut güvencesiyle gelişen Bahçekent’te dev şehir parkının 
yanıbaşında yükseliyor, hem bu yeni kentin sağlık, eğitim, alışveriş, spor gibi imkânlarını 
hem de kendi içindeki zengin sosyal olanakları bir arada yaşama şansı sunuyor.
 
Avrupark, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, TEM Otoyolu, 
Kuzey Marmara Otoyol Projesi’ne yakınlığı ile ulaşım akslarının 
kesişim noktasında yer alıyor.
 
Siz de lansman fiyatlarıyla bu yeni kentin ilk sahiplerinden olun.

1+1’den 4+1’e Daire Seçenekleri • Mağazalar • Zengin Peyzaj • Kapalı Otoparklar • Akbatı AVM Yakınında
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ürkiye 1980’lerden itibaren inşaat ala-
nında ciddi gelişim gösterdi. Özellikle 
2002’den sonra sağlanan makro ekono-
mik istikrar sayesinde sektör firmalarının 
kurumsallaşma sürecinde hızla ilerledi-

ğinin altını çizen Sur Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Altan Elmas, “Sektör rekabete 

açık, tüketicilerin beklentilerine hızla 
ayak uydurabilen, dünya stan-

dartlarında üretim yapar hale 
gelmiştir. Ekonominin büyü-
mesine, istihdama ve öde-
meler dengesine olumlu 
birçok katkı sağlandı” 
diye konuştu. Sektörde 
üretimin sadece konut 
olarak düşünülmeme-
si gerektiğini söyleyen 
Elmas, sektörün yıllar 
itibarıyla hızlı bir geli-
şim göstererek, yurtiçi ve 

dışında teknik ve uzman-
lık gerektiren baraj, san-
tral, köprü, tünel gibi bir-

çok başarılı projeye imza 
attığını kaydetti. 

Elmas, “Yeni Türkiye 

hukuksal ve idari yapısını yenilerken inşaat sek-
törü de Türkiye’nin şehirlerini yenileyerek, insa-
nımızın hak ettiği yaşam konforunu inşa ede-
cektir” dedi.

DÜNYADA İKİNCİYİZ
Türk müteahhitlik sektörünün 2014’te, 

dünyanın en büyük müteahhitleri liste-
sinde 42 şirket ile yer alarak Çin’den 
sonra ikinciliğe yükseldiğini belir-
ten Elmas, “Ekim 2014 itibarıyla 
sektörün kümülatif proje bedeli yak-

laşık 300 milyar dolara ulaştı. 
Yurtdışı müteahhitlik hizmet-

lerimiz teknolojik seviye ve 
makine parkuru ile öde-
meler dengesine olum-
lu etki sağlarken istihda-
ma da katkıda bulunuyor” 

diye konuştu. 
Altan Elmas, istikrarın 

devamı ile sektörün daha bir-
çok başarılı projeye imza ataca-
ğını ve Türkiye’nin hem bölgesi 
hem de dünya çapında liderli-

ğe hızlı bir şekilde ilerleyeceği-
ni vurguladı. 

T

İstİKrArlA DÜNYADA ses getİrDİK

2002’den bu yana süren siyasi istikrarla tüm Türkiye gibi inşaat sektörünün 
de hızla büyüdüğünü söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 

“42 şirketle Türkler, dünya müteahhitlik liginin zirvesini paylaştı” dedi
20 yıl daha gelişecek  ‘ı her zaman  

yanımızda hissettikAltAn Elmas, inşaat sektörünün kısa 
sürede hızla büyüyerek konutta yurtiçinde 
tüketicilerin taleplerine uygun, kaliteli üretim 

gerçekleştirdiğini, yurtdışında da rakipleriyle 
rekabet edebilir konumda olduğunu söyledi. 

Makro ekonomik istikrarının devamının sek-
törün büyümesinde en önemli faktör oldu-

ğunun altını çizen Elmas, şöyle devam etti: 
“Konut üretimi olarak bakıldığında mevcut 
nüfus potansiyeli ve kentsel dönüşüm kay-
naklı yenilenme ihtiyacı dikkate alındığında 

sektörümüz önümüzdeki en 20 yılda gelişimi-
ne devam edecektir. Konut sahibi olamayan ve 

orta gelirliler büyük talep oluşturacaktır.”
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SAbAh gazetesinin yaptığı haberlerde 
Türkiye’nin gündemini belirleyen bir etkiye sahip 

olduğunu söyleyen Altan Elmas, “Doğru, bilim-
sel ve objektif haberleriyle Yeni Türkiye’nin 

inşasında en önemli rolü üstlenen basın kurulu-
şumuz oldu. İnşaat sektörünün, ülkemizi büyü-

ten haberleri ve aynı zamanda çözülmesi gere-
ken problemlerinin ifade edilmesine verdiği 

destek ile Sabah gazetesini her zaman yanımız-
da hissettik. Basın sektörünün amiral gemisi olan 

Sabah’ın 30’uncu yaşını  tebrik ediyorum” dedi.
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www.emlakkonut.com.tr

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı 
şirketi olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
(GYO) olarak son 11 yılda 100 bin bağımsız bölüme 
ulaştı. 2014 yılını hareketli geçiren kurum, 2015 
yılında 12 bin bağımsız bölüm karşılığında 6.7 milyar 
TL civarında ciro elde etmeyi hedefliyor. Emlak Konut, 
halen 100 bin adet olan projelendirilmiş ve ihalesi 
yapılmış bağımsız bölüm sayısını ise 2023 yılı sonu 
itibari ile 250 bin âdete ulaştırmayı planlıyor. Türkiye 
adına başarıları ile anılacak, küresel bir oyuncu 
olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşan 
Emlak Konut, her yıl bir önceki yıla göre hedeflerini 
büyüterek sektöre, ekonomiye ve yatırımlarımıza 
katkı sağlamaya devam ediyor. Emlak Konut GYO 
bu bağlamda arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi 
ihalelerine hızla devam ediyor.  

Başakşehir’in gelişimine katkı sağlayacak 
projelerden Hoşdere de Emlak Konut’un ihaleye 
çıkardığı önemli yatırımlardan biri. Bölgede en dikkat 
çekici özelliklerinde biri de Kayabaşı’ndan sonraki en 
büyük şehir parkı projesini bünyesinde barındırıyor 
olması.

SADECE SPOR ALANLARI VE 
SOSYAL TESISLER YER ALACAK
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı 

şirketi Emlak Konut GYO’nun 20 konut planladığı 

Bahçekent Hoşdere bölgesinde yapılacak ‘Hayat 

Park’ adlı dev şehir parkı için çalışmalar da bir yandan 

sürüyor. 160 bin metrekarelik alana kurulacak olan 

Hayat Park Meydanı›nda çok amaçlı etkinlik salonu, 

çim amfi, Hayat Meydanı, cami, piknik alanları, çocuk 

oyun alanları, yamaç terası, spor alanları, biyolojik 

gölet, tematik bahçeler, üç tarafı sularla çevrili 

dinlenme alanları, seyir alanları, havuzlar ve ahşap 

köprü, futbol sahası, basketbol sahası, kaykay pisti, 

mini golf sahası, çim kayağı, kondisyon alanı, güneş 

kollektörleri, otopark ve araç şarj üniteleri yer alacak. 

1.800 metre yaya yolu, 1.100 metre bisiklet yolu ve 

2.500 metrelik koşu yollarının olacağı Hayat Park 

projesi, birbirinden ayrışmış yollar ile aynı zamanda 

bir bütün olarak tasarlandı.

Gösterdiği gelişmeyle İstanbul’un yıldızı parlayan lokasyonlarından biri 
olan Başakşehir Kayabaşı, 3. havalimanı, 3. köprü gibi mega projelerin 
yanı sıra bölgede başlayan sağlık yatırımları ve devam eden ulaşım 
projeleriyle de yatırımcının dikkatini çekiyor. Emlak Konut GYO’nun 
düzenlediği Başakşehir Kayabaşı 5. etap arsası ihalesine gelen ilgi 
ve ihalenin bölge ortalamasının üzerinde sonuçlanması da bölgenin 
potansiyelini ortaya koyuyor. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI OLACAK
Bölgeyi değerli kılan ve yatırım potansiyelini artıran özellikler arasında devam eden 

projeler de etkili oluyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı; Türkiye’nin ilk planlı kent 

meydanı olarak lanse edilen Başakşehir Kent Meydanı. Türkiye’de ilk defa resmi 

kurum alanlarının bir arada bulunduğu kent meydanı, 65 bin metrekarelik alanında 

ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir sosyal merkez olarak inşa ediliyor. 

Taksim Meydanı’nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde inşa edilen kent meydanı, 372 bin 

metrekarelik rekreasyon alanı içerisinde inşa edilecek ve Hyde Park benzeri şehir parkına 

da komşu olacak. Yaklaşık 200-250 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirilecek olan 

ve Türkiye’nin en büyük şehir parklarından biri olacak parkta, sosyal donatılar, çocuk 

oyun alanları, eğlence alanları gibi birçok ünite bulunacak. Parkın yanı sıra 5 bin kişinin 

aynı anda ibadet edebileceği Osmanlı Selatin camilerinin mimarisine sadık kalınarak 

yapılacak Merkez Camii de kent meydanında yer alacak.

DEV KENT MEYDANI GÜNDE 
200 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK
Kayaşehir Uydu Kenti’ni de kapsayan 
Başakşehir ilçesinde inşa edilen kent 
meydanı, 200 bin kişiye hizmet verecek. 
Meydan’ın 2017 yılında tamamlanması 
planlanıyor. Öte yandan, bölgedeki 
metro ve tramvay gibi toplu taşıma 
imkanlarından faydalanmak isteyen araç 
sahipleri, araçlarını meydanı altında inşa 
edilecek kapalı otoparka bırakma imkanı 
da bulacak. 

İstanbulluyu Yeşille Buluşturan,

HOŞDERE...
ÖRNEK YERLEŞİM ALANI;

Meydanı, Lokasyonu, Şehir Parkı’na yakınlığıyla

KAYABAŞI’NDA
YEPYENİ BİR BAŞAKŞEHİR!...
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Başakşehir-Kayabaşı bölgesinin geleceği hem yatırımcı hem de 

konut alıcısı tarafından görülüyor. Bölgede 60 bin konut planlanıyor, 

bunun 25 bin adedi sosyal konut. Bu özelliğinden dolayı bölge dar 

ve orta gelir grubunun dikkatini çekerken, aynı zamanda orta üstü 

gelir grubu da Kayaşehir bölgesine yöneliyor. 

BU BÖLGEDE GELECEK VAR!
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Değişim inşaatta 
sıçramanın temelini attı

YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, “Hükümetin doğru ekonomik 
politikaları 12 yılda yaşanan sıçramanın temellerini oluşturdu” diye konuştu

ürkiye ekonomisinin lokomotifi 
olarak nitelendirilen inşaat sektö-
rü, özellikle 12 yılda ciddi bir sıç-
rama yaptı. Yaşanan bu sıçramada 

en büyük etkenin siyasi istikrar olduğu-
nu söyleyen YDA İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Arslan, “Ülkemizin siya-
si ve ekonomik istikrarının adeta bir yan-
sımasını inşaat sektöründe görebilmemiz 
mümkün. Siyasi istikrar, doğru ekonomik 
politikalar ve yönetim anlayışındaki deği-
şimler, 12 yılda yaşanan sıçramanın temel-
lerini oluşturdu” dedi. 
Arslan sözlerini, “Güçlü hükümetler, özel 
sektörün önünü açan yönetim anlayışı ve 
yönetimde sağlanan istikrarla birlikte, vergi 
oranlarının düşürülmesi, istihdam üzerin-
deki yüklerin azaltılması, yeni teşvik sis-
temi, vergi mevzuatının basitleştirilmesi, 
mükelleflere sunulan hizmet kalitesinin artı-
rılması gibi pek çok uygulamayla birlikte 
sektör ekonomimizin ana ekseni konumu-
nu güçlendirdi” şeklinde sürdürdü.

Kamunun son dönemlerde altyapı ola-
rak enerji, ulaşım, sağlık, eğitim ve turizm 
sektörlerinde ciddi yatırımlar yaptığını vur-
gulayan Arslan, “Ulaşım sektöründe hava-
alanları ve karayolları büyük projelerle bir 
üst seviyeye taşındı. Deniz limanları açı-
sından da önemli yatırımlar yapıldı, ayrıca 
devam eden projelerle birlikte, Türkiye’nin 
gerçekten uzun yıllar ihtiyacını karşılaya-
cak limanlara sahip olacağımızı görüyo-
ruz” diye konuştu. 

KAMU YATIRIMLARI
Türkiye’nin cari açığının büyük bölü-

münün enerji açığından kaynaklandığını 
anlatan Arslan şöyle devam etti: “Temiz ve 
daha az maliyetli enerji üretimi için yapı-
lan yatırımlar önemli. Sağlık sektöründe 
ise kamu özel ortaklığı modeliyle 60 bin 
yataklı dev bir yatırım yapılıyor. Bütün bu 
gelişmeler yatırımcıları da ülkemize çeki-
yor. Ülkemiz son 30 yılda yaklaşık 5 kat 
büyüme göstererek içinde bulunduğu geli-
şen ekonomiler arasında ön plana çıktı.”

T

HüseYin Arslan, Türkiye’nin 2023 
hedefleri arasında enerji projeleriy-
le birlikte 200-250 milyar dolara yakla-
şan büyük bir altyapı yatırımı söz konusu 
olduğunu hatırlattı. Gelişen Türkiye’de alt-
yapı yatırımlarının artarak devam edece-
ğini kaydeden Arslan, “Kentsel dönüşüm 
ihtiyacının etkisi ve son yıllarda temalı 
marka projeler sayesinde kalite ve presti-
jin ön plana çıktığı konut sektörü de canlı-
lığını koruyacak. Ben, Türkiye’nin gelece-
ğine çok inanıyorum” diye konuştu. 

Hedef 2023 çerçevesinde önümüzde-
ki 8 yılda 250 milyar dolarlık altyapı yatı-
rımı planlandığını hatırlatan Arslan, “Artık 
yabancı kaynakları Türkiye’ye çekebiliyor 
olmamız lazım. son yıllarda birçok test-
ten geçtik, hepsinden de başarıyla çıktık. 
Bunun süreceğine inanıyorum” dedi.

HüseYin Arslan, sabah’ın 30’uncu 
yıldönümüne ilişkin şu değerlendirme-
yi yaptı: “30 yıllık birikimi ve deneyimiy-
le Türk medyasının en güçlü isimlerinden 
biri olan sabah gazetesi, sadece inşaat 
değil ülke ekonomisinin can damarı nite-
liğindeki farklı sektörleri de destekleyen, 
gündemi daima canlı tutan, heyecanı ve 
enerjisi ile gerçekten sektör temsilcile-
rinin yakından takip ettiği bir platform. 
Gazeteye emek veren yazı işleri çalışan-
ları, köşe yazarları ve idari kadroyu teb-
rik ediyor, başarılarla dolu nice uzun yıl-
lar diliyorum.” 

Ülkenin geleceğine 
inanıyorum

Türk  
medyasının en güçlü ismi
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ap ı l acağ ı  aç ık l and ığ ında 
Almanya’dan Fransa’ya kadar bir-
çok ülkede panik yaratan son yılla-
rın en büyük projelerinden 3’üncü 

Havalimanı, dünya havacılık sektörünü değiş-
tirecek. 29 Ekim 2017 tarihinde 3 pist ve 1 
milyon metrekareye yakın büyüklükte ter-
minal binasıyla 90 milyon yolcu kapasiteli 
1’inci etabı tamamlanacak olan proje, yatı-
rım ve kapasite olarak dünyanın en büyük 
inşaatlarından birisi olarak dikkat çekiyor. 

Tamamlandığında 10.5 milyar euroluk bir 
yatırımın gerçekleşeceği 3’üncü Havalimanı, 
yıllık bütün terminaller devreye alındığın-
da 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

Lojistikten fuarcılığa kadar milyarlar-
ca dolarlık yatırımların da çekim merkezi 
haline gelecek olan proje, yapıldığı bölgede 
yeni bir şehir oluşturacak. 80 milyon met-
rekarelik bir araziye kurulacak olan 3’üncü 
Havalimanı, 10 milyon metrekarelik alanda 

hizmet veren Atatürk Havalimanı’nın 8 katı 
büyüklüğünde olacak. 

KÖPRÜ KREDİ ALINDI
Projenin finansman sorunu da kalma-

dı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir 
açıklama yapan projenin 25 yıllık işletme 
hakkını kazanan konsorsiyum üyelerinden 
Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir, 750 milyon euroluk köprü 
kredisi aldıklarını belirtti. Özdemir, 4.5 mil-
yar euro tutarında kredi anlaşmasının da 
mayıs ayı içerisinde yapılacağını söyledi. 

Y
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3’üncü havalimanı 
ezberleri bozacak
Atatürk Havalimanı’nın 10 katı 
büyüklüğünde olan 3’üncü 
Havalimanı, ilk etapta yıllık 
90, tamamlandığında ise 
200 milyon yolcuya hizmet 
verecek. 10.5 milyar euroluk 
yatırım, dünya havacılık 
stratejisini değiştirmeye aday

PROJENİN finansman sıkıntı-
sı da çözülüyor. Cengiz Özdemir, 
7 bankayla 4.5 milyar euro-
luk bir finansman modelini bitir-
mek üzere olduklarını ifade etti. 
Özdemir, “4 yıl ödemesiz, 12 yıl 
ödemeli, yani nereden bakarsak 
bakalım 16 yıllık bir finansman. 
Bu Türkiye’de yapılan yatırım-
lar içerisinde en uzun dönem-
li finansman modelidir. Mayıs 
ayı içerisinde anlaşmanın tama-
mını imzalayacağımızı tahmin 

ediyorum” dedi. Projeyle sade-
ce bir havameydanı olmayaca-
ğını yanında bir de şehir oluşa-
cağını söyleyen Cengiz Özdemir, 
“Önümüzdeki 50 yılın planlama-
sının yapılması gerekiyor. Bunun 
için master planı hazırladık idare-
ye sunduk. Bugün-yarın tasdiki-
ni bekliyoruz. Bu çalışmalar yapıl-
sın diye 750 milyon euroluk köprü 
krediyi aldık onunla birlikte özser-
mayemizi de koyuyoruz ve yatırı-
ma devam ediyoruz” dedi. 

Üçüncü Havalimanı’nın işlet-
mesini İGA Havalimanı şirketinin 
yapacağını belirten Özdemir, kon-
sorsiyumun aldığı havalimanı iha-
lesinin KDV dahil 26 milyar euro 
bedelle cumhuriyet tarihinin en 
büyük yatırımı olduğunu söyledi. 
Özdemir, 29 Ekim 2017’de açılma-
sı planlanan havalimanının ilk aşa-
mada yılda 90 milyon yolcu kapa-
sitesine sahip olacağını belirtti. 

Özdemir, havalimanının finans-
manına yönelik bir soru üzeri-
ne de işi aldıkları ilk günden itiba-
ren maliyeti ve fizibilitesini ortaya 
koyduklarını ve finansman ara-
maya başladıklarını anımsatarak, 
“Finansman ararken başvurduğu-
muz kurumlar yalnız yerli ÇED’in 
değil, uluslararası ÇED’in de lazım 
olduğunu her ortamda bize hatır-
lattılar. Hazırlıklıydık” dedi.

16 YILLIK FİNANSMAN

İhALe bedeLİ 
cuMhurİYet 

reKoru

Mehmet Nafiz Günal Naci Koloğlu Mehmet Cengiz Orhan Cemal Kalyoncu Nihat Özdemir
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ürk inşaat sektörü son yıllarda mar-
kalı konutta elde ettiği başarısını 
yurtdışına da taşımaya hazırlanı-
yor. Tek tek yurtdışında yapılan 

projeler olsa da bugünlerde artık müteah-
hitler Avrupa’dan Ortadoğu’ya, ABD’den 
Afriya’da kadar birçok kıtada yeni projeler 
araştırmaya başladı. Türk müteahhitlik sek-
törünün konut kooperatifçiliğinden bugün 
markalı üretime geçmesini bir devrim ola-
rak nitelendiren Ant Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Okay da, şirketlerin artık 
dışarıya açılması gerektiğini düşünenlerden. 

HER ANLAMDA MARKA OLUNDU
Türkiye’nin 1980’li yıllarının yurtdı-

şına açılma adına bir milad olduğu söy-
leyen Mehmet Okay, “Son 12 yıldır yurti-
çinde hem kamu hem de özel sektör büyük 
bir aşama kaydederek toplu konutlar, resi-
dence tarzı çok gelişmiş konsept projeler 
üretmeye başladılar. Bu da bizi 30 yılın en 
hızlı  büyüyen sektörü haline getirdi” dedi. 

Yeni Türkiye’de müteahhitlerin yurtdı-
şına açılıp daha çok döviz kazandırıcı faa-
liyetlerde bulunması gerektiğini belirten 
Okay, şöyle konuştu: “Gidilmemiş birçok 
ülke var. Bizlerin açtığı yolda yeni nesille-
rin ilerlemesi, zirvelere çıkardığımız bay-
rağı aşağıya indirmemesi gerekir. Çünkü 
bu uğurda çok büyük zorluklarla mücade-
le edip, büyük fedakârlıklarla işler gelişti-
rildi, güven sağlandı ve her anlamda marka 
olundu.”

HEDEF ÇİN’İ GEÇMEK
Geriye dönüp son 30 yıla bakıldığın-

da, başlangıçta kooperatif veya sokak arası 
diye tabir edilen apartman tarzı konutlar-
dan, sayıları binleri aşan dev siteler dönen 
bir sektörün ortaya çıktığını vurgulayan 
Okay, dünya müteahhitlik liginde geli-
nen noktaya da vurgu yaptı. Okay, “Türk 
müteahhitleri yurtdışındaki başarılı çalış-
malar ile son yıllarda Çin’den sonra 2’nci 
sıradaya yükseldi. Hedef ilk sırada olmak. 
Ant Yapı olarak 1990’lı yılların başından 
itibaren yoğun şekilde yurtdışı işler yap-
tık. Küçük işleri yapan konumdan artık 
her yıl milyonlarca metrekarelik anahtar 
teslimi projeler üreten ve Avrupa’nın en 
yüksek kulelerini yapan bir firma olduk. 
Moskova’da elde ettiğimiz başarılarla ora-
daki rakibimiz Çin’lileri bile geçtik” dedi. 

Konut sektörünün 
gözü yurtdışında

Ant Yapı Başkanı Mehmet 
Okay, Sabah Gazetesi’nin 30’uncu 
yıldönümü de kutladı. Okay, 
“Ekonomik ve siyasi gündemi belir-
leyen Sabah gazetesinin yıldönü-
mü kutluyorum. Hislerimize tercü-
man olup bizleri desteklediği için 
Sabah’a teşekkür eder daha nice 
uzun yıllar başarılı faaliyetler dile-
riz, Sektörümüzün bunca başarı-
dan sonra daha çok desteklenip 
morale ihtiyacı var” dedi. 

İş dünyası ile basının çalışma-
larının biribirlerini tamamladığı-
nı vurgulayan Okay, uzman gaze-
teciler kanalıyla yeni akımlardan 
ve gelişmekte olan trendlerden 
iş dünyasının haberdar olmasının 
gazeteler sayesinde gerçekleştiği-
ni, Sabah’ın da bu görevi hakkıyla 
yerine getirdiğini belirtti. 

Moral veriyorsunuz

T
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Türk inşaat sektörü, yurtiçinde yaptığı markalı konutların yanı sıra yurtdışını da ihmal etmiyor. Ant Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Artık yönümüzü yurtdışına çeviriyoruz. Dışarda çok büyük bir potansiyel var” dedi 

Mehmet Okay



2 2  N İ S A N  2 0 1 5  Ç A R Ş A M B A Editör: SEDA TABAK - Tasarım: HALİL NADAR

Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH 29İNŞAAT

O K T A Y  Ö Z D A B A K O Ğ L U

Konut kredilerinde  
10 yılda 50 kat artış
İnşaat sektöründeki büyüme, konut kredilerinde de kendini 
gösterdi. 2004’ten bu yana toplam krediler 13 kat, konut 
kredileri ise 50 kat arttı. Türk halkı konuta yatırım  
yapmak için bankalardan 132 milyar liralık kredi kullandı 

ürkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasıla-
sının yaklaşık beşte birini oluştura-
rak ekonominin lokomotifi haline 
gelen konut sektörü, bankacılı-
ğı da büyüttü. 2004’ten bu yılın 

nisanına kadar olan 10 yılı aşkın süreçde, 
bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 
yaklaşık 13 kat artarak 97 milyar liradan 1 
trilyon 223 milyara çıktı. Aynı dönemde 
konut kredileri ise 50 katlık rekor büyü-
me ile 2.6 milyar liradan 132 milyar liraya 
ulaştı. Bu dönemde konut kredileri bireysel 
kredilerin yüzde 35’ini oluşturdu.

3 AYDA 107 BİN KONUT KREDİSİ
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 

Temmuz-Eylül 2014 döneminde 2 milyon 
932 bin 507 kişiye, 41.9 milyar TL tutarın-
da tüketici ve konut kredisi kullandırıldı. 
Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8 oranında, bir 
önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 11 
oranında arttı. Aynı dönemde kullandırı-
lan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3 oranında küçülür-
ken, bir önceki üç aylık döneme göre ise 
yüzde 17 oranında büyüdü.

Temmuz-Eylül 2014 dönemi sonu iti-
barıyla tüketici ve konut kredileri bakiyesi 
252 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi 
sayısı ise 15 bin 561 bin 105 oldu. Toplam 
kişi sayısı Temmuz-Eylül 2013’e göre yüzde 
10 oranında, bir önceki üç aylık döneme 
göre ise yüzde 4 oranında arttı. 

Tüketici ve konut kredileri bakiyesi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14, 
Nisan-Haziran 2014’e göre ise yüzde 4 ora-
nında büyüdü. Temmuz-Eylül 2014 döne-
minde 2 milyon 176 bin 137 kişi 23 milyar 
TL tutarında ihtiyaç kredisi, 107 bin 247 kişi 
de 10 milyar liralık konut kredisi kullan-
dı. kullanılan ortalama konut kredisi tuta-
rı 98 bin TL olarak gerçekleşti. Türkiye’de 
toplam 1.8 milyon kişinin 109.8 milyar TL 
tutarında konut kredisi borcu bulunuyor.

Temmuz-Eylül 2014 dönemi içinde kul-
landırılan tüketici kredileri ve konut kre-
dilerinde en fazla tercih edilen vade dili-
mi ise 25-36 ay oldu.

T

Türkİye İstatistik kurumu (Tüİk), 
şubat ayına ilişkin istatistiklere göre 
konut satışlarının yüzde 15.0 arttı. Bu 
dönemde banka kredisiyle yapılan 
konut satışları geçen yılın aynı ayına 
göre patlama yaptı. 

Tüİk verilerine göre, ipotekli konut 
satışı bir önceki yılın aynı ayına kıyas-
la yüzde 53.6’lık artışla 36 bin 952 
adede yükseldi ve toplam konut satışla-
rı içindeki payı yüzde 38.9 oldu. İpotekli 
satışlarda İstanbul 7 bin 886 konut ve 
yüzde 21.3’lük pay ile ilk sırayı alırken, 
toplam konut satışları içinde ipotekli 
satış payının en yüksek olduğu il yüzde 
58.5 ile Artvin oldu. Türkiye genelinde 
konut satışları şubatta bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 15.0 artarak 95 
bin adede yükseldi

TALEPTE 
PATLAMA OLDU

Tarih konut  Toplam
2015 132  1.223
2014 125  1.148 
2013 11 968
2012 86 733 
2011 75 635
2010 61 483
2009 45 362
2008 39 343
2007 32 262
2006 23 207
2005 13 147
2004 2.6 97

BAnkALArın 
kredi hacmi  (m

ily
ar

 T
L)
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Dünya Türkiye’ye 
hayranlıkla bakıyor
Asrın projelerinden biri olarak gösterilen 3’üncü Köprü’nün yatırımcısı IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Çeçen, son yıllarda hayata geçirilen dev projeler nedeniyle dünyanın Türkiye’ye gıpta ile baktığını söyledi

ürkiye’nin son yıllarda arka 
arkaya hayata geçirdiği  dev 
projeler dünyayı da hayran 
bırakıyor. Nükleer santralden 

tüp geçitlere, Kanalistanbul’dan hava-
limanlarına kadar milyarlarca dolarlık 
projelerin hızla başlaması ve devam 
etmesi herkesin gözünü ülkeye çevirdi. 
Bu büyük projelerden birini üstlenen 
IC Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Çeçen, Türkiye’nin çehresi-
ni değiştiren dev projeler nedeniyle 
dünyanın Türkiye’ye gıpta ile baktı-
ğını belirtti. Çeçen, “Bu kadar yılda 
tabii çok önemli aşamalar katedildi. 
Türkiye son yıllarda ulaşım, altyapı, 
enerji ve savunma alanlarında mega 
projelere imza atıyor. Dünyanın gıp-
tayla baktığı projeler hayata geçiril-
meye başlandı. Büyük yatırımlarla 
dev projeler hayata geçiriyoruz” dedi.

TÜRKİYE PRESTİJ SİMGESİ
Türkiye’nin ekonomik istikrar saye-

sinde hayal bile edilemeyecek nokta-
lara geldiğini vurgulayan Çeçen, “30 
yıl önce bu projeler sadece hayaldi 
ama şimdi gerçekleşmekle kalmıyor, 
Türk şirketler tarafından yapılıyor. Bu 
yatırımlarla Türkiye hakettiği prestij-
li konuma ulaşacaktır” diye konuştu. 

Yerli firmaların rekabette yabancı-
ların önüne geçtiğini ancak bugünlere 

de kolay ulaşılamadığını vurgulayan 
Çeçen, “Dünyada Çin ile beraber en çok 
tercih edilen firmalar Türk firmaları. 
Eskiden büyük ihalelere yerli firmalar 
katılamazdı, yetkinlikler yüzünden bu 
olmazdı. Ama şimdi en büyük ihaleler-
le Türk firmalar katılıyor ve kazanıyor 
Türk meslektaşlarımla övünüyorum. 
Yurtdışında da birçok projeye Türk 
firmalar imza atıyor. Biz Rusya’nın 
dördüncü büyük havalimanı olan St. 
Peterburg Pulkovo Havaalimanı’nın 
genişletilmesi işi kapsamında; yeni 
terminal binası, iş merkezi ve otel 
inşaatının yanı sıra mevcut Pulkovo 
1 Terminali’nin yenilenmesi projesi-
ni tamamladık” diye konuştu.

Pulkovo Havalimanı’nın, proje saye-
sinde Uluslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği (IATA) tarafından belirlenmiş 
olan, iyi servis kalitesi anlamına gelen 
“C” seviyesine yükseldiğini belirten 
Çeçen, şöyle konuştu: “Proje, Baltık 

Bölgesi’nin en önemli havalimanı 
konumuna ulaştı. Ayrıca Rusya’da 
St. Petersburg şehrinin ulaşım siste-
minde stratejik öneme sahip ve bugü-
ne dek yapılan en önemli Kamu Özel 
Ortaklıkları sözleşmelerinden birisi 
olan “Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu 
(WHSD) Projesi”nin de yapımını üst-
lendik.”

3’üncü Köprü ile ilgili çalışma-
ların programa göre hızla ilerlediği-
ni söyleyen İbrahim Çeçen, köprü-
nün genişliğinin neredeyse birinci 
ve ikinci köprünün toplam genişliği 
kadar olduğunu belirtti. Çeçen, “Bu 
nedenle 4’üncü Köprü demek daha 
doğru olur aslında. 6 bin işçi ve bin iş 
makinesi ile 7 gün 24 saat çalışıyoruz. 
Sözümüzü tutmak için tam kapasite 
çalışıyoruz. Avrupa ve Anadolu yaka-
sındaki kulelerin yapımı tamamlan-
dı. Avrupa’nın en geniş tüneli olacak 
Çamlık Tüneli’nde sona yaklaşıyoruz.

“3’üncü Köprü’nün, tasarımı ve 
teknik özellikleri ile dünyanın sayılı 
köprüleri arasında yer almakla kalma-
yacak, yüksek mühendislik ve tekno-
loji ile yapılan bir sanat yapıtı olarak 
tarihteki yerini alacak” diyen Çeçen, 
firma olarak, bu proje ile mühendislik, 
yapım ve işletme alanlarında mesleği 
en üst noktaya taşımanın haklı guru-
runu yaşadıklarını söyledi. 

               ’ı 
tebrik 
ediyorum

SABAH gazetesinin 
30’uncu yıldönümünü 
de kutlayan İbrahim 
Çeçen, şunları söyledi: 
“Sabah gazetesi Türkiye 
yakın tarihi içinde çok 
önemli bir yere sahip-
tir. Türkiye’nin en çok 
okunanan gazetelerin-
den biridir. Her türlü 
koşul ve şartta halkın 
haber alma hakkına 
hizmet eden yayınla-
rına istikrarlı bir başarı 
ile devam etmiştir. Bu 
vesile ile 30 yıl boyun-
ca bu hizmet veren tüm 
Sabah gazetesi çalışan-
larını tebrik ediyor, 30. 
kuruluş yıl dönümleri-
ni kutluyorum.”

T
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IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Çeçen (sağda) ve oğlu Fırat 
Çeçen, projenin her aşamasını yakından 
takip ediyor.
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ürkiye 1980 yılından itibaren inşa-
at alanında ciddi gelişim göster-
di. Son 12 yılda büyük sıçrama 
gösterdi. Bu çerçevede sektörün 

30 yılda ekonomideki yerini nasıl tanım-
larsınız?

İnşaat, son 12-13 yıllık süreçte gösterdi-
ği gelişimle Türkiye ekonomisinin lokomo-
tif sektörü haline geldi. Bunda geliştirilen 
konut projelerinin yanı sıra hayata geçi-
rilen 3’üncü Köprü, 3’üncü Havalimanı, 
Körfez Geçiş Projesi, Kanal İstanbul ve 
Boğaz’ın iki yakasını birleştiren tüneller 
gibi dünyada ses getiren kamu projeleri-
nin de büyük etkisi bulunuyor. 

Son yıllarda çıkarılan yasalar da sektö-
rün gelişimine önayak oldu. Yabancıya satı-
şın artmasında önemli bir role sahip olan 
Mütekabiliyet Yasası’nın çıkması, kentsel 
dönüşüm ve konut edindirme gibi destek-
lerin planlanması zaten büyüme potansi-
yeli olan sektörümüzü şaha kaldırdı.

n 30 yıl öncesiyle şu anda yapılan yatı-
rımları kıyaslayabilir misiniz?

Aslında bunu en iyi biz kıyaslayabili-
riz. Çünkü, Demir İnşaat 1984’de kuruldu. 
Türkiye’de bundan 30 yıl öncesinde Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü ve kimi otoyollar 
inşa edilmişti ya da inşasına başlanmıştı. 
Örneğin, Bolu Dağı Tüneli uzun süre açı-
lamamıştı. Fakat son 12 yılda, bahsi geçen 
projelerin hepsinden çok daha büyük pro-
jeler birbiri ardına yapılmaya başlandı ve 
kangren olanyatırımlar tamamlandı. 

Yabancıya satışta 10 milyar dolar sını-
rının aşılması hayal değil. Yapılacak yasal 
düzenlemeler ve ihracatçıya tanınan bazı 
haklar bize de tanınırsa büyümenin hızı-
na kimse yetişemez.

n Sektör arzulanan noktada mı?
İnşaat sektörü olarak yurtiçi ve yurtdı-

şı yatırımlarımızla dünyada söz sahibiyiz.    
n Sabah gazetesinin 30’uncu yılı. 

Düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Sabah gazetesi, Türk basınının köklü 

ve saygın yayınlarından biridir. Kendini 
sürekli geliştiren ve elde ettiği başarıyla 
sadece Türkiye’de değil, dünya çapında 
takdir uyandıran bir yayın. Ayrıca inşaa-
ta yönelik haberleri, projeleri ile de sek-
törümüze verdiği desteğin büyük olduğu-
na inanıyorum. 

Çıkarılan yasalar 
inşaatı uçuruyor

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, hükümetin sektörlerin sorunlarını çözmek ve yatırımları artırmak için 
çıkardığı yasaların ekonomiye doping etkisi yaptığını söyledi. Mütekabiliyet Yasası gibi kanunların da inşaat sektörünün 
dev projeleri için kaynak sağladığını belirten Demir, “Kentsel dönüşüm için çıkarılan yasalar da sektörü şahlandırdı” dedi

T
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SABAH              Türk basının 
en köklü kuruluşu

Zeki Celep, “Şehirleri 
modern yapılarla donatmak için 
gece gündüz çalışıyoruz. Marka 
projeleri bir bir ülkemize kazan-
dırırken sizler de yaptığınız 
haberlerle bizlere güç veriyor-
sunuz. İnşaat sektörü haberleri-
nizi geniş yelpazede okuyucula-
ra sunmanız yatırımcıya da yön 
veriyor. Bu misyon çok önemli. 
Bu vesile ile Sabah Gazetesinin 
30. kuruluş yıldönümünü kutlu-
yor, başarılarınızın devamını dili-
yoruz” diye konuştu.

nşaat sektörünün bu denli hızlı yük-
selişi son 10 - 15 yıllık bir dönem 
içinde oldu. Bu dönemde gerçek-
leştirilen yatırımlar, düzenlenen 

kanunlar ve yönetmeliklerle birlikte sektö-
rün önü açıldı. İnşaat sektörünün aktörleri-
nin dünyanın birçok noktasında büyük pro-
jelere imzasını attığını belirten İhlas Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, bera-
berindeki yüzlerce alt sektörle birlikte mil-
yonlarca tüketiciye dolaylı yoldan katkı sağ-
layan bir sektör haline geldi” dedi. Markalı 
konut atağıyla geçmişteki sağlıksız yapılaş-
ma probleminin ortadan kalkmaya başla-
dığını söyleyen Celep, “İnşaat sektörünün 
önünü son derece açık görüyoruz. Son 10 
yıllık dönemde olduğu gibi önümüzdeki 
yıllarda da inşaat sektörü ivmesini koruya-
rak ülke ekonomisinin de itici gücü olma-
ya devam edecektir” diye konuştu.

UlUslararası arenada marka oldUk
Türk inşaat sektörünün son 30 yılda, 

dünyada da önemli bir yer edindiğini kay-
deden Zeki Celep, “Artık, Türk müteahhit-
ler, uluslararası arenada aranan bir marka 
haline dönüştü. 
Sektörümüzün 
t e m s i l c i l e -
ri, bugüne dek 
geliştirdikle-
ri projelerin 
getirdiği biriki-
mi kullanarak, 
girişimci yapıla-
rı ve risk alabil-
me kabiliyetle-
ri ile dünyanın 
en büyük müte-
ahhitlik firmala-
rı arasına adını 
y a z d ı r m a y ı 
başardı. Şimdi 
dünya projele-
rine imza atıyo-
ruz” dedi.

‘Dünyaya altın harflerle 
imzamızı atıyoruz’

İ

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, “Sektörümüzün temsilcileri, dünyanın en büyük 
müteahhitlik firmaları arasına adını yazdırmayı başardı. Şimdi dünya projelerine imza atıyoruz” dedi

Zeki Celep
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Gurur duyduğumuz projelerimizi 
sunmamızda, daima yanımızda olan  

Sabah ailesine daha nice başarılı  
30’lu yıllar dileriz...

Cennet Koru - Küçükçekmece

Vadistanbul Teras - Ayağaza/Maslak

Sektörün büyümesi sürecek

Bilal Aydoğan, Sabah gazetesinin 
ekonominin lokomotif sektörü gayrimen-
kul piyasasındaki başarıları ve gelişmele-
ri kamuoyuna duyurmada öncülük etti-
ğini söyledi. Aydoğan, “Sabah gazetesini 
her zaman yanımızda görmekten mutluluk 
duyuyoruz. Tarafsız habercilik anlayışıyla 
gündem yaratan, halkın ve haklının yanın-
da olma ilkesinden taviz vermeyen Sabah’ı  
ilgiyle takip ediyoruz” diye konuştu.

Gayrimenkul sektörünün son 12 
yılda müthiş bir ivme kazandığını söyle-
yen Aydoğan, buna rağmen sektörün iste-
nen noktada olmadığını söyledi. Aydoğan, 
“Geliştirilen projelere olan yoğun ilgi, sek-
törün ne denli cazip olduğunu gösteriyor. 
Dövizdeki ani iniş ve çıkışlar ile faiz oran-
larına baktığımızda gayrimenkulün yatı-
rım anlamında çok kazançlı. Devletin des-
teği ve özel sektörün girişimleriyle daha 
iyi noktalara geleceğiz” dedi.

Türkiye’nin en iyi gazetesi
Türkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH tarafsız  
haberciliğiyle gündem yaratıyor

12 yılda ivme kazandık

Bulvar İstanbul İş Ortaklığı  
Yönetim Kurulu Üyesi 
Aydoğan, inşaat sektörünün 
12 yılda yaptığı atağın,  
teşviklerle hızlanacağını 
söyledi. Aydoğan, “İstikrar 
devam ederse yatırımlar 
hızlanır” dedi

ürkiye, son 12 yılda rekor 
düzeyde büyüyerek, dün-
yada yıldızı parlayan ülke-
ler arasında yer alıyor. Hızlı 

büyüme ve gelişmesini sürdürmekte 
olan inşaat sektöründeki bu gelişim 
gerek konut, gerekse ticari gayrimen-
kul alanlarında birlikte yaşanıyor. 
Bulvar İstanbul İş Ortaklığı Yönetim 
Kurulu Üyesi Bilal Aydoğan, gayri-
menkul sektörünün Türkiye ekono-
misinin lokomotiflerinden biri oldu-
ğunun altını çizerek, “2002-2007 
yılları arasında gayrimenkul sektö-
rü dış piyasalardaki olumlu gelişme-
lerin de katkısıyla en parlak dönem-
lerini geçirdi. 2008 yılında özellikle 
Amerika’da yaşanan konut kredisi 
krizinin global çapta olumsuz yansı-
maları olmasına rağmen 2008 yılın-
dan itibaren Türkiye’de gayrimenkul 
sektörünün önceki yıllarda sağladı-
ğı istikrarını sürdürdü. Son yıllar-
da sektörde gördüğümüz hareketlili-
ğin devam edeceğini düşünüyorum” 
diye konuştu.

SİYASİ İSTİKRAR ETKİSİ
Bilal Aydoğan, ülke içi dinamik-

lerin, ekonominin ve siyasal istikra-
rın olumlu etkileri sayesinde inşaat 
sektörünün yerli yatırım anlamında 
son 10 yıllık süreçte yüksek bir başa-
rı grafiği yakaladığını belirtti. 

Aydoğan, “Ülkemiz, küresel kriz-
den Batı Avrupalı ülkelere kıyasla 
daha az etkilendiği için, dünyanın 
ilgisi ülkemize odaklanmış durum-
da. Türkiye, bölgesel güç olmaktan 
çıkıp bir dünya gücüne dönüşüyor. 
Bu yatırım hamlesinin dışında kal-
mamak gerekiyor” diye konuştu. 

T

Bilal Aydoğan
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nşaat sektörü dünyada 
olduğu gibi Türkiye için 
de en önemli sektörlerden 
biri. Yarattığı katma değer 
ve istihdam olanaklarıyla 

ülke ekonomilerinde kaldıraç göre-
vini üstlenen inşaat sektörü özellikle 
2001 yılı krizinden sonra kriz süre-
cinden çıkmak için ekonomiyi can-
landıracak lokomotif görevini üst-
lendi. Sinpaş Yapı Genel Müdürü 
Ahmet Çelik, “Sektör özellikle son 
10 yılda yüksek bütçeli projeleri ile 
ekonomiyi canlandırırken kentle-
rin de marka değerine katkı sağladı. 
Kentsel dönüşümün hayata geçme-
siyle ciddi bir istihdam da yaratıldı. 
İnşaat sektörünün Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla içerisindeki payının (% 
6) önemli olduğu biliniyor” dedi.

Dünyayla yarışıyoruz
Ahmet Çelik, gayrimenkul sektö-

rünün, 2003 yılında başlayan bu yük-
selişi öncesinde 1980’ler ve özellik-
le de 1990’larda taşıdığı potansiyeli 
ekonomiye aktarmakta güçlüklerle 
karşılaştığını söyledi. “Türkiye’nin 
mevcut nüfus artış trendi ve köyden 
şehre göç olgusu nedeniyle yeni konut 
ihtiyacı geçtiğimiz on yıllar boyun-
ca canlı kaldı” diyen Amhet Çelik, 
sektörün bu ihtiyaca ancak 2000’li 
yıllarla birlikte, markalı konutların 
üretilmesiyle gerçek anlamda cevap 
verebilir hale geldiğinin altını çizdi. 
Çelik, “Mütekabiliyet yasasıyla konut 
sektörüne yurtdışından kaynak girişi-
nin mümkün hale gelmesi sayesinde 
İstanbul konut alanında da artık hak 
ettiği şekilde dünyanın diğer büyük 
metropolleriyle yarışabilir hale geldi. 
İstanbul’un gayrimenkuldeki yükse-
lişine asıl bundan sonra tanık olaca-
ğız” diye konuştu.

Konut sektörünün son on yılda 
bugüne değin üretmiş olduğu yakla-
şık 300 binin üzerinde markalı konutla 
ekonomik büyümeye katkı sağladığı-
nı söyleyen Çelik, “Türkiye’deki yer-
leşim ve yaşam trendlerini de olum-
lu yönde dönüştürdü. Markalı konut 
üretimi bugün Türkiye’ye yılda yakla-
şık 3 milyar dolarlık katma değer sağ-
lıyor. 150 farklı meslek kolunda yüz 

binlerce kişi konut sektöründe istih-
dam ediliyor” diye konuştu. Çelik, 
şöyle devam etti: “Türkiye’de kişi başı-
na milli gelirdeki yükseliş, artan nüfu-
sumuz, konut stokunu yenilenmesi 
ve aynı zamanda yeni konutlar üret-
memizi zorunlu kılıyor. Nüfus artı-
şı, şehirleşme, kentsel dönüşüm ve 
konut stokunun yenilenme ihtiyacı-
na bağlı olarak 2023 yılına kadar 7,5 
milyon yeni konuta ihtiyaç duyuyo-
ruz. Bu ihtiyacın 4,5 milyon konut-
luk bölümü nüfus artışının doğurduğu 
ihtiyaç ve kentleşmeden, 2 milyonluk 
bölümü kentsel dönüşümden, kalan 
1 milyonluk bölümü de mevcut sto-
kun yenileme gereksiniminden kay-
naklanıyor.”

Çelik, inşaat sektörünün büyü-
mesinin İstanbul’un büyümesine 
de vesile olduğunu söyledi. Çelik, 
“Kentlerdeki altyapı ve sosyal dona-
tılar, yollar, devlet yatırımları art-
tıkça konut sektörü de büyümesi-
ni sürdürecektir. 6 milyon konutu 
kapsayan kentsel dönüşüm projele-
ri, 3. Köprü İnşaatı, tüp geçit proje-
leri, 3. Havaalanı projesi İstanbul’un 
dünya genelinde gayrimenkul yatı-
rımları açısından en cazip adresler-
den biri konumuna getirecektir” diye 
konuştu.

Doyma noktasına uzaĞız
Türkiye’deki emlak sektörünün 

geleceğini parlak kılan en güçlü 
unsurun yarısı 30 yaşın altında olan 

nüfusunun getirdiği güçlü ve sürek-
li talepten kaynaklandığını söyle-
yen Çelik, “Türkiye’de yılda yak-
laşık 350.000 düğün gerçekleşiyor. 
Bu da konut talebine önümüzdeki 
on yıllar boyunca her sene katkı 
yapacak yüz binlerce yeni evli çift 
demek. Türkiye genelinde mevcut 
konut stokunun giderek yaşlanmakta 
olması da yeni konutlara olan ihti-
yacı arttırıyor” dedi. Gelir düzeyin-
deki artışa paralel olarak, insanlar 
daha yeni, daha güvenli, daha kon-
forlu konutlarda oturmak istedikle-
rini söyleyen Çelik, “Bu gerçeklik 
de inşaat sektörünün önümüzdeki 
dönemde de potansiyelini artıra-
caktır. Sektöründeki hızlı gelişime 
karşın metrekare bazında fiyatlar 
henüz gelişmiş ülke seviyelerinin 
çok altında. Dolayısıyla sektör hala 
doyma noktasının uzağında” diye 
konuştu.

geleceĞi seçim belirleyecek
2015 yılının gayrimenkul sektörü 

için çok önemli bir dönüm noktası 
olacağını söyleyen Çelik, “Yılın tam 
ortasında önümüzdeki süreci belirle-
yecek önemli bir seçim var. Haziran 
başında yapılacak bu seçim sonucu 
Türkiye’nin geleceğini belirleyeceği 
gibi hem Türkiye ekonomisine hem 
de inşaat sektörünün geleceğine ışık 
tutacaktır. Sanayi ve inşaat sektörü-
nün büyümesi ile Türkiye hedefleri-
ni ileriye taşıyacaktır” diye konuştu.

‘yükselişe asıl bundan 
sonra tanık olacağız’
Sinpaş Yapı Genel Müdürü Ahmet Çelik, “Mütekabiliyet Yasası’ndan sonra İstanbul, dünyanın diğer büyük 
metropolleriyle yarışabilir hale geldi. Gayrimenkuldeki yükselişe asıl bundan sonra tanık olacağız” diye konuştu
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İ

Sabah gazetesinin yayın hayatı-
na başladığı günden bu yana basına 
özgün bir bakış açısı getirdiğinin altı-
nı çizen Ahmet Çelik, “Fikir özgür-
lüğünü, sivil toplum değerlerini ve 

serbest teşebbüsü savunan yayın-
cılık anlayışıyla basınımızda yeni 
ve farklı bir kulvar açmıştır. 30 yıl-
lık süreçte sahiplendiği bu değer-
ler Sabah gazetesinin basınımızın en 

köklü kuruluşlarından biri olmasını 
sağlamıştır. Türkiye’nin köklü ve bir o 
kadar da genç gazetesi Sabah’ın 30. 
yılını kutluyor; başarılarla dolu nice 
30 yıllar diliyorum” diye konuştu.

ahmet çelik
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nşaat sektörünün 
öncü şirketlerinden 
MESA, Türkiye eko-
nomisinin geçirdiği 

tüm süreçlerin bizzat içinde 
yer aldı. Sektörün gelişiminde 
çok önemli adımlar attı. Tünel 
kalıp sistemi üretiminde dün-
yada lider olduklarını söyleyen 
MESA Yönetim Kurulu Başkanı 
Erhan Boysanoğlu, “1980’li yıl-
ların ortasında ülkemizde ilk 
kez uygulamaya başladığımız 
ve kısa süre içerisinde de üre-
timine geçtiğimiz tünel kalıp 
sistemi, inşaat ve özellikle de 
konut alanında sağlam, hızlı, 
ekonomik, standart ve kalite-
li üretimin önünü açtı. Bugün 
ise MESA, tünel kalıp siste-

mi üretiminde dünyada hem 
teknoloji hem de pazar lideri 
konumundadır. O yıllarda en 
fazla birkaç yüz ile ifade edilen 
büyük konut projesi kavramı; 
tünel kalıp sistemi ile birlikte 
bugün, binler hatta 10 binlerle 
ifade edilebiliyor” diye konuştu.

Erhan Boysanoğlu, inşaat sek-
töründe 2000’li yılların başın-
dan bu yana yaşanan güçlü ve 
istikrarlı büyümeyle her açıdan 
çok önemli mesafeler kaydedil-
diğini söyledi. Güçlenen ülke 
ekonomisi, kamu ve özel sektö-
rün güçlenmesi ile birlikte artık 
güncel ihtiyaçların karşılandığı-
nı dile getiren Boysanoğlu, “Şu 

anda geçmişten kaynaklanan 
bu sorunlar da ciddi yatırımlar-
la ortadan kaldırılmaya, tedavi 
edilmeye başlanıyor. 30 yıl önce-
sine bakıldığında alınan mesa-
feler, gerçekten de çok önem-
li ve değerli boyutlarda” dedi. 

DünyaDa bir numarayız
Türk inşaat sektörünün 

kalitesinin dünyada 1 numa-
ra olduğu söyleyen Boysanoğlu, 
“Ancak sektörümüz halen hak 
ettiği, arzuladığımız noktalarda 
değil. Son dönemde çok önemli 
gelişmeler, kazanımlar kayde-
dilmiş olmakla birlikte Türkiye 
inşaat sektörünün hem ulus-
lararası arenada daha da güç-
lenmesi, kârlılığını artırması 

gerektiğini, hem de finansal 
kaynaklardaki darlık ve yük-
sek maliyet sorunlarının gide-
rilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum” diye konuştu.

1981’den beri yurtdışın-
da da iş yaptıklarını belirten 
Boysanoğlu, “Bundan 30 yıl önce 
adeta tek başımızaydık. Ancak 
şimdi devletimizi, hem sektör 
olarak yanımızda hissediyoruz, 
hem de hedef ülkelerdeki mev-
cut pazarları geliştirmek ya da 
yeni pazarlara girebilmek için 
büyük güç alıyoruz. Bu deste-
ğin artarak sürdürülmesi sektö-
rün en ana beklentisidir” şek-
linde konuştu.

İnşaatın son yıllarda kamunun desteklediği sektörler arasında 
yer almasının başarıyı getirdiğini söyleyen MESA Başkanı Erhan 
Boysanoğlu, “Devletimiz yanımızda, daha çok büyüyeceğiz” dedi

‘30 yıl önce tek 
başımızaydık’

İ

Erhan Boysanoğlu, “Sabah gazetesinin 30 yıl önce 
kurulduğu, kısa sürede çok önemli mesafeler kat edip, 
nazar boncuklu 1 numarayı logosuna iliştirdiği günleri hatır-
lıyorum. Medyanın alışılagelmiş devinimlerinin olduğu hatta 
adeta statikleşen bir döneminde, gelişiyle hareket geti-
ren, renk katan bir mecra oldu Sabah. Türkiye’de ekonomi-
yi, iş dünyasını, sosyal hayatı, kültür ve sanatı destekleyen, 
demokrasilerin vazgeçilmezi medyayı oluşturan mozaiğin 
belirleyici renklerinden biri oldu” diye konuştu.

                     medyanın 
belirleyici kuvveti
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konominin lokomotif sektörü inşa-
at, 30 yılda çok büyük mesafeler 
kat etti. İleri teknoloji kullanan 
ve 2 milyona yakın insanı istih-

dam eden sektörün kbu süreçte önemli 
değişimler geçirdiğini anlatan Cihan İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz 
Pala, “Sektörümüz kurumsallaşmada da 
önemli mesafe kat etti. İş güvenliği en önem-
li konulardan biri haline geldi. Hemen her 
türlü inşaat malzemesini üretip yurtdışına 
ihraç eden bir sektöre dönüştü” dedi. Bu 
dönüşümde son 12 yıldır yaşanan istikra-
rın payının büyük olduğunu belirten Yavuz 
Pala, “Türkiye politik istikrarı yakalayıp, 
ekonomik potansiyelini de adım adım haya-
ta geçirmeye başladı. Kuşkusuz bunda gay-
rimenkul sektörünün katkısı büyük” diye 
konuştu. İnşaat sektörünün geldiği nokta-
yı 30 yıl öncesiyle kıyaslamanın mümkün 
olmadığının altını çizen Ertuğrul Yavuz Pala, 
“Bazı verilerle belki bir kıyaslama yapıla-
bilir ama aslında bugün ile 30 yıl öncenin 
kıyaslanması hem mümkün hem de doğru 
değil. Çünkü sektör 30 yılda biraz gelişse 
de aslında ağırlıklı olarak yenilendi veya 
yenilik getirdi” diye konuştu.

3’ÜNCÜ KÖPRÜ GURURUMUZ
Pala, “30 yıl önce mahalle arası müte-

ahhitler vardı. İnsanlarımız onların yaptığı 
sağlıksız binalarda otururdu. Oysa bugün 
markalı konut üreticileri var. İçerisinde 
her türlü sosyal donatısı olan güvenlikli 
ve depreme dayanıklı siteler inşa ediliyor. 
30 yıl önce biz bugün yaşadığımız evleri 
hayal dahi edemezdik” diye konuştu. Pala, 
“Boğaziçi Köprüsünü İngilizler, Fatih köp-
rüsünü Japonlar yapmıştı, şimdi kendimiz 
daha modern, daha büyük 3. Köprüyü inşa 
ediyoruz. Bu çok büyük bir gurur” dedi.

“Yeni Türkiye” diyebilmek için inşa 
etmek gerektiğinin altını çizen Pala, şöyle 
konuştu: “İnşaat ekonomiyi büyüten ve 2 
milyon kişiye istihdam sağlayan bir sek-
tör. Burada üniversite mezunlarının yanı 
sıra okuma yazma bilmeyenler dahi istih-
dam ediliyor. O nedenle inşaat sektörü 
çok önemli bir görev üstleniyor. İnşaat 10 
yılda hep Türkiye ekonomisinin üzerin-
de büyüme gösterdi. Ben büyümenin bu 
yıl da yüzde 10’u bulacağına inanıyorum.”

12 yılda Türkiye ekonomisinden daha çok büyüyen inşaat sektörünün önemli 
değişimler geçirdiğinin altını çizen Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 

Ertuğrul Yavuz Pala, kurumsallaşma da önemli mesafeler kat edildiğini belirtti 

Ertuğrul Yavuz Pala, Sabah 
gazetesinin hayata geçtiği ilk gün-
den bu yana hep farklı bir çizgi-
si olduğunu belirterek, “30 yıl dile 
kolay, bu kadar uzun süre ayakta 
kalabilen gazetemiz çok fazla yok. 
Her zaman doğru ve tarafsız haber-
leri kendisinden beklediğim Sabah 
gazetesinin yeni yaşını kutluyor, 
yayın hayatında başarılar diliyorum” 
diye konuştu.

            farklı 
çizgiye sahip

E

Sektör kurumsallaşma 
sorununu da çözdü
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ürk İnşaat firmaları 
1970’ten bugüne kadar 
birçok ülkede sayıları 5 
binin üzerinde toplam 

bedeli 130-150 milyar dolarlık 
proje gerçekleştirdi. Eyfel Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Suner, bu kapsamda inşaat sek-
törünün 80 ve 90’lı yılların belir-
li dönemlerinde ivme kaybet-
miş olsa da son 12 yılda daha 
önce görülmemiş bir hızla eko-
nominin temel taşlarından biri 
haline geldiğini söyledi. 

Her dönemi kendi içerisin-
de değerlendirmek gerektiğinin 
altını çizen Suner, “O döne-
min gerektirdiği uygulamaları 
ve dolaylı yoldan oluşturduğu 
sınırları anlayabilmek, bu iki 
dönem arasındaki farkları daha 
iyi analiz etmemizde önemli bir 
rol oynuyor” dedi. 

TALEP DEĞİŞİYOR
Suner şöyle devam etti: “80’li 

yıllarda, Türkiye’de bir yandan 
önceki dönemlerden devreden 
kentleşme ve konut sorunları-
na, bir yandan da yeni döne-
min sorunlarına çözüm bulmaya 
çalışıldı. Ancak 2000’li yılların 
başlangıcında inşaat sektörün-
de, yeni ve farklı yaşam alanları 
talebi, farklı nitelikteki birçok 
teşvik ve büyüyen ekonomiyle 
birlikte gözle görülür bir devi-
nim kazanarak, klasik yapılar 
oluşturmaktan ziyade modern 
ve çağdaş yaşam alanları üret-
meye başladı. 

Bu sayede hem yurtiçi hem 
yurtdışı talep arttı.Etkileşim için-
de hem ekonomi hem inşaat 
sektörü hem de yapılan işlerin 
kalitesi her geçen gün büyük bir 
hızla yükseldi. 

Halil Suner, son 12 yılda 

Türkiye ekonomisi ile birlikte 
yadsınamayacak derecede geli-
şen inşaat sektörünün, bu büyü-
mede ana eksen olmaya devam 
edeceğinin altını çizdi. Suner, 
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 
hedeflenen 500 milyar dolarlık 
hizmet ve ihraç gelirinin beşte 
birini tek başına gerçekleştirme-
yi hedeflediğini anlattı. 

GÖĞSÜMÜZ KABARDI
Bu hedefi gerçekleştirme 

yolunda devam eden çalışma-
lar ise her yıl yaşanacak olan 
toplam ekonomik büyümenin 
yüzde 2-3’ünü sadece tek başına 
oluşturacaktır. Yeni Türkiye’de 
de inşaat sektörü, Türkiye eko-
nomisi ile el ele vererek, hem 
bu ülkedeki insanların yaşam 
kalitesini artırmaya hem de yurt 
içi ve de yurt dışı projeleri ile 
herkesin göğsünü kabartmaya 
devam edecek” diye konuştu.

Halil Suner, hem yurtiçi  hem 
de yurt dışında başarıyla gerçek-
leştirilen birçok projenin altında 
Türk müteahhitlerin imzasının 
bulunmasından gurur duyduk-
larını da vurguladı. 

Bugünlere kolay gelinmedi-
ğini aktaran Suner şöyle devam 
etti: “Tüm bu başarılar inşa-
at sektörünün geldiği noktayı 
gözler önüne serdi. Bu günlere 
güle oynaya gelinmedi. Örneğin 
çivinin ithal edildiği dönemler-
den bu zamanlara gelmiş bulun-
maktayız. Yapılan projede vaat 
edilen yaşam standartlarının 
ve tarzının sağlanabilmesi için 
gerekli hizmetlerin tam olarak 
verilmesi şart. Yani, site yöne-
timi, güvenlik gibi satış sonrası 
hizmetler de artık projeyi ger-
çekleştiren müteahhitler tarafın-
dan yapılmaya başlandı.” 

İnşaat sektörü ana eksen 
olmaya devam edecek

Türk inşaat sektörünün yalnız içeride değil dışarıda da gurur verici işlere imza attığını anlatan Eyfel Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Suner, bugünlere kolay gelinmediğine değindi. Suner, “Çiviyi bile ithal 
aldığımız günlerden proje ihraç ettiğimiz dönemlere geldik. Sektör göğsümüzü kabartıyor” diye konuştu

T

SaBaH gazetesinin uzun yıllar-
dır sektöre yaptığı katkıyla takdiri 
hak eden bir yayın organı olduğunu 
söyleyen Halil Suner, “Sabah, sek-
tördeki gelişmeleri en ince ayrıntısı-
na kadar takip eden 
ve tüm bu bilgileri 
geniş okuyucu kit-
lesine ulaştıran bir 
mecra olarak hem sek-
törün hem de mar-
kaların gelişmesin-
de çok önemli bir 
yere sahip. Gün geç-
tikçe sağlamlaştırdığı bu 
yerini daha da ileriye taşıya-
cağını düşündüğüm Sabah, yeni 
Türkiye’de yer alacak inşaat sektö-
ründe çok önemli görevleri üstlen-
meye devam edecek” dedi.

Sabah, sektörün hızlı 
gelişmesinde rol oynadı

Türkiye’nin en iyi gazetesi
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Halil Suner
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Türk İnşaat sektörünün hem 
yerel hem de küresel anlamda iki 
bölümde yer aldığını vurgu yapan 
Şener’in verdiği bilgilere göre Türk 
müteahhitlik sektörü yurtdışına açıl-
dığı 1972’den bugüne kadar 104 ülke-
de toplam 301.2 milyar dolarlık 7 bin 
713 proje üstlenerek önemli büyüme 
rakamları kaydetti. Çin’in ardından 
Türkiye’nin 42 firma ile dünyada ikin-
ci sırada olduğunu vurgulayan Şener, 
“TAV İnşaat olarak da havalimanı 
kategorisinde birinci olarak dünya-
nın en büyük havalimanı inşaat şirke-
ti olduk. Bu hem bizim hem de sektö-
rün geldiği noktayı gösteriyor” dedi.

1972’den bu yana yurtdışında da 
faaliyet gösteren Türk inşaat sektörü-
nün daha çok Ortadoğu, Kuzey Afrika, 
Rusya ve Türk Cumhuriyetleri gibi 
yakın coğrafyalarda iş yaptığının altı-
nı çizen Şener, şöyle devam etti: “Her 
ne kadar kültürel ve politik yakınlığı-
mız olsa da bu coğrafyalarda da ulus-
lararası müteahhit olabilmenin zorluk-
ları yaşandı. Özellikle kontrat ve talep 
yönetimi konusunda çok yol kat edildi. 
Sektörün halen bir öğrenme sürecin-
de olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz 
farklı coğrafyalarda da sektörün iş 
yapabilirliğini artırmak, Türk İnşaat 
sektörünü küreselleştirebilmek olmalı.” 

 

GelİŞmeKTe olan bir ülke olan 
Türkiye’de, inşaat sektörünün eko-
nominin gelişiminde en önemli fak-
törlerden biri olduğunu söyleyen 
Şener, “Sektöre girdi sağlayan bütün 
taraflarla beraber; GSmH içinde yak-
laşık yüzde 30’luk bir paya sahip 
olan inşaat sektörü kendisine bağlı 
200’den fazla alt sektöre yarattı-
ğı taleple hiç kuşkusuz ekonominin 
lokomotifi ve çok özel bir yere sahip. 
Dünyada ve ülkemizde oluşan ekono-
mik dalgalanmalardan etkilense de 
bugün olduğu gibi gelecekte de inşa-
atın ekonomide çok önemli bir rolü 
olacağına inanıyorum” dedi.
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‘Türkiye 30 yılda 
dünyayı inşaat etti’
1972’de yurtdışındaki ilk projesini alan inşaat 
sektörü, bugün Çin’in ardından dünyada ikinci 
sırada yer alıyor. Farklı coğrafyalarda birçok 
yatırım hayata geçiren TAV Grubu’nun CeO’su 
Sani Şener, “Türk ekonomisindeki itici güç 
görevimiz artarak devam edecek” dedi

ünyanın en büyük müte-
ahhitlik şirketleri ara-
sında ikinci sırada yer 
alan Türkiye, inşaat 
sektöründe son 30 yıl-

daki büyümesiyle dünya ligin-
deki yerini sağlamlaştırıyor. 
Havalimanından dev rezidans 
projelerine kadar birçok alanda 
dünyaca ünlü projenin inşaatı-
na imza atan TAV Grubu’nun 
CEO’su Sani Şener, “Özellikle 
2001 krizinden sonra sağlanan 
ekonomik istikrardan en çok 
yararlanan sektörlerden biri inşa-
at. Bunun geri dönüşü olarak da 
inşaat sektörü yarattığı katma 
değer ve istihdam ile ekonomi-
nin lokomotifi olmayı artırarak 
sürdürdü. Bundan sonraki yıl-
larda da Türk inşaat sektörünün 
gerek yurtiçi gerek yurtdışında 
yakaladığı bu ivmeyi daha da 
yukarılara taşıyacağını, kendisi-
ne bağlı işkollarının gelişimine 
de daha fazla katkıda bulunarak 
Türkiye ekonomisine itici güç 

olmaya devam edeceğini düşü-
nüyorum” dedi. 

MEGA PROJELER
İnşaat sektörünün gelişme-

sinde hükümet politikalarının, 
uluslararası kredi kuruluşlarının, 
politika ve ekonomiyi etkileyen 
kararlarının doğrudan rolü bulun-
duğunu anlatan Şener, “Türk 
inşaat sektörü de oluşan bu şart-
ları iyi değerlendirerek bu süreç-
te geçirdiği yapısal değişimle 
kurumsallaştı. Sadece konut üre-
timi ile sınırlı kalmayıp daha tek-
nik ve uzmanlık isteyen köprüler, 
tüneller, havalimanları, barajlar 
gibi alanlarda kendini geliştirdi. 
Şu anda rekabete açık ve güçlü 
finansman kaynaklarına sahip 
bir yapıya sahip olan Türk inşaat 
sektörü 30 yıl öncesine göre kar-
şılaştırdığımızda büyüyen ülke 
ve şehirlerin vazgeçilmezi olan 
mega projeleri gerçekleştirme 
kapasite ve uzmanlığına kavuş-
tu diyebiliriz” dedi.   

D
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SABAH gazetesi-
nin gayrimenkul ve inşa-

at sektörüne fazlasıyla des-
tekte bulunduğunu dile getiren 

Şener, “Sabah gazetesi köklü ve 
aynı zamanda yenilikçi yapısıyla kali-

tesini sürekli artırmış ve Türk bası-
nının başta gelen yayınlarından biri 

olmuştur. İnşaat 
sektörüne verdi-
ği destekten ötürü de 
başta yöneticileri olmak 
üzere tüm Sabah çalışanla-
rına teşekkür eder bu başarıla-
rınızı önümüzdeki 30 yıla taşıma-
nızı dilerim” diye konuştu.

sektöre hep 
destek vermiştir

43 yılda 7 bin 713 
projeye imza attık

Hedefimizde farklı 
coğrafyalar olmalı

Ekonomide özel  
bir yere sahibiz

Sani Şener

“yepyeni bir hayat için”
Bodrum Merkez Umurca mevkiinde, Bodrum otogar, pazar ve alışveriş

alanlarına yürüme mesafesinde bulunan Lalin Evleri 12 adet 2+1 tek kat ve
12 adet 4+2 dubleks konuttan oluşturmatadır

BolSüt, 
Özyaman İnşaat markasıdır.

 24 saat güvenlik  |  kapalı otopark  |  yüzme havuzu   |  çocuk havuzu 
güneşlenme terası |  cafe & bar  |  aktivite alanları

B O L S Ü T
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Hep beraber Türkiye’yi inşa ediyoruz

on 12 yılda hızlı büyüme kaydeden 
inşaat sektörü yurt dışı ve yurt içinde 
yapılan üretimle pazar paylarını artıra-
rak büyümeye devam ediyor. Barajlar, 

enerji üretim tesisleri, yollar, havaalanları, kent-
sel mekânlar, fabrikalar, hastaneler ve diğer tüm 
yaşamsal mekânlar ile o mekânları yaşanılır 

kılabilecek tüm altyapının ilk adımı inşaatla 
atılıyor. Keleşoğlu Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Keleş, inşaat sektörünün GSMH için-
deki payının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde 
olduğunu belirterek, “Yüksek oranlı istikrarlı 
büyüme ve beraberinde istihdam yaratma ihti-
yacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye 

ekonomisi için, inşaat sektörünün her zaman-
kinden daha önemli hale geldi” dedi. Bugün 
gelinen noktayı 30 yıl öncesiyle kıyaslanamaya-
cağını söyleyen Keleş, “10-15 yıl önce bankacı-
lık ve otomotiv ilk 2 sırayı alırken bugün inşa-
at lokomotif sektör olarak önümüzdeki yıllarda 
da hızla gelişimini sürdürecek” diye konuştu.

Keleşoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, güçlenen Türkiye ekonomisi içinde inşaatın her 
zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi. Keleş, “Yeni Türkiye’yi inşa ediyoruz” diye konuştu

İnşaaTIn gelişmeye açık bir sek-
tör olduğunun altını çizen Mustafa 
Keleş, “Gerçekleştirdiğimiz ve ger-
çekleştireceğimiz birçok projemiz var. 
Devletin sektörü desteklemesi ve yeni-
likçi farklı projelere imza atması bizim 
en büyük avantajımızdır. Bu durum viz-
yonumuzu geliştirmemizde, hayalleri-
mizi gerçekleştirmemizde  büyük rol 
oynadı” diye konuştu. “Hep birlikte el 
ele Türkiye’yi yeni bir döneme hazırlı-
yoruz” diyen Keleş, şöyle devam etti: 
“Kurumsallaşma, kalifiye personel ihti-
yacı ve organizasyonların gelişmesi 
üzerine çalışıp farklı planlar geliştirme-
li ve eksiklerimizi tamamlamalıyız. Daha 
yapacak çok işimiz var.”

Daha yapacak  
çok işimiz var

Çok büyük  
zorluklar yaşadık

TürK inşaat sektöründe bugünlere 
gelene kadar çok fazla zorluk yaşandı-
ğını söyleyen Keleş, “Son 10-15 yıla bak-
tığımızda, ilk 5 yılını yurt içinde mimar 
ve mühendislerimizle ağırlıklı yurt için-
de çalışarak projeler ürettik. Sonrasında 
yurtdışında yapılan projelerle karşı-
laştırmalar yaparak, yabancı mimar 
ve mühendislerin görüşlerini de ala-
rak ülkemize farklı yatırımlar yapmaya 
başladık” diye konuştu. Keleş, “Dünya 
çapında projeler üretmeye devam eden, 
hızlı, pratik, müşteri memnuniyetini 
ön planda tutan, kazanan ve kazandır-
maya devam eden yatırımlarına hızla 
devam eden yurtiçinde lokomotif, yurt 
dışını takip eden değil takip edilen ve en 
büyük rakip görülen bir sektör olarak 
gelişime devam edeceğiz” diye konuştu.

MuSTafa Keleş, “Her zaman yanın-
da olduğumuz ve her zaman yakınımız-
da hissettiğimiz Sabah gazetesi aracılı-
ğı ile daha nice projeleri paylaşmaktan, 
tüm dünya ve Türkiye geneline sesimizi 
duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor 
ve nice 30 yıllar diliyoruz” diye konuştu.
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S
Mustafa Keleş
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nşaat sektörü Türkiye’nin son 30 
yılını, 2000 öncesi ve sonrası diye 
ikiye ayırıyor. İlk bölümde istik-
rarsızlık, ekonomik kriz ve belir-

sizliğin olduğunu belirten müteahhitler, 
2000’li yıllardan sonrasını ise sektörün atılım 
dönemi olarak tanımlıyor. Varyap CEO’su 
Erdinç Varlıbaş da, bu ayrımı yapanlar-
dan. Türkiye’nin son 12 yıllık döneminde, 
gelişmekte olan ülke statüsünü daha ileriye 
taşıyarak dünya ekonomisinde söz sahibi 
ülkeler konumuna yükselme başarısı gös-
terdiğini söyleyen Varlıbaş, “İkinci dönem-
de Türkiye’de hızlı büyüme ve kalkınma, 
kişi başı gelirde artış gibi temel makro eko-
nomik parametrelerin yükseldiği bir eko-
nomik ortam oluştu. Bugün, ülkenin mev-
cut konut stokunu dolayısıyla da tamamen 
çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm ve 
yabancılara konut satışı gibi önemli konu-
lar gündemimizi oluşturuyor” dedi.

RUSYA VE UMMAN’A GİDİYORUZ
Varyap’ın yurtdışına açılma hamlesi için-

de olduğunu belirten Erdinç Varlıbaş, şöyle 
konuştu: “Yurtdışında dev projeler geliştiri-
yoruz. Varyap Meridian projesi dünyanın en 
iyi mimari projelerinin arasından sıyrılarak 
pek çok ödüle layık görülmüştü. Metropol 
İstanbul ile bu geleneği yurtiçinde sürdürü-
yoruz. Yurtdışından da birçok iş teklifi aldık 
ve taahhüt alanında yeni projeler gerçekleş-
tireceğiz. Bunun ilk adımı olarak da Rusya 
ve Umman’da temsilcilikler açıyoruz ve bu 
ülkelerde önemli inşaat işlerine Varyap imza-
sını atacağız.”

SABAH SEKTÖRE AYNA TUTTU
Sabah gazetesinin 30’uncu yılını da kut-

layan Varlıbaş, şöyle konuştu: “Sabah gazete-
si, başta sektörümüz olmak üzere ekonomide 
kilit rol üstlenen değişik sektörlere ayna tuta-
rak ekonominin gelişmesine katkıda bulunu-
yor. Eğer bizler yapmış olduğu işleri halkımı-
za anlatamazsak bunun hiçbir anlamı olmaz, 
Sabah gazetesi kuruluşundan bugüne reel sek-
törün her daim yanında olmuş bir gazetedir. 
Varyap olarak daha nice 30 yıllar diliyoruz.”

CNR Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ceyda Erem:

‘Türkiye’nin en iyi gazetesi’ sloga-
nına yakışır şekilde 1985 yılından bu 
güne yayın hayatının içinde yer alan 
Sabah gazetesinin 30’uncu yılını şah-
sım ve CNR Holding adına tebrik edi-
yorum. Hedeflerimize emin adımlar-
la ilerlerken, bizi yalnız bırakmayarak 
çalışmalarımızı Türkiye ve dünyaya 
duyuran Sabah gazetesi, fuarlarımızın 
da ulusal ve uluslararası alanda tanın-
masında en büyük destekçile-
rimizden oldu. 

Sabah gazete-
si, Türkiye ekonomisi-
ne verdiği büyük katkı-
nın yanında, toplumsal 
ve siyasal olayları doğru 
şekilde yorumlamamı-
zı sağlaması açısından 
da ülkemiz adına vazge-
çilmez yayın organımız 
haline geldi. Kültürel 
değerlerin korunması 
görevini en iyi şekilde 
yürüten gazetenin nice 
30 yılları devirmesini 
temenni ediyorum.

Hedeflerimize 
giderken hep 
yanımızda oldu
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Varyap Meridian gibi uluslararası ödüller alan projelere imza atan Varyap, yurtdışı taahhüt 
alanına hız veriyor. CEO Erdinç Varlıbaş, “Rusya ve Umman’da temsilcilik açıyoruz” dedi

İ

‘Varyap imzasını 
yurtdışına atacağız’

Erdinç Varlıbaş

Ceyda Erem
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