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İzmir’de 1 milyon 500 konut Kentsel Dönüşüm Projesi ile yeniden hayata dönecek! 

 

ERYAP YENİ YATIRIM BÖLGESİ OLARAK İZMİR’İ 

SEÇTİ 

 

Türkiye’de inşaat ve yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi olan Eryap, yarım asırlık 

sanayici kimliği ve yapı sektöründeki 10 yıllık üretim tecrübesiyle 2012 yılında da öncü ve 

yenilikçi markaları ile hızla büyümesini sürdürüyor. 2013 yılında Ege Bölgesi yatırımlarına 

hız veren Eryap, İzmir Lojistik Merkezi’ni hizmete açmak için hazırlanıyor. 

 

Eryap CEO’su Emrullah Eruslu, İzmir Hilton’da düzenlediği basın yemeğinde, şirketin kuruluş 

hikayesi, Ege Bölgesi yatırımları ve gelecek hedeflerini anlattı. Eruslu, Ege yatırımlarını 

büyütmek ve hızlandırmak için İzmir’de Lojistik Merkezi kuracaklarının bilgisini de toplantıda 

paylaştı. 

 

Eryap İzmir’e Lojistik Merkezi Kuracak 

 

Yeni yatırımlar için Ege Bölgesi’nde özellikle İzmir’i gözaltına alan Eryap, Türkiye’de deprem 

aksı üzerinde olup elden geçmesi gereken 6,5 milyon, İzmir’de ise 1,5 milyon konut 

bulunduğunu ve bu konutlardan 315’inin acil yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Türkiye'de 

yalıtımsız konutlarda yıllık 10 milyar dolar enerji kaybı olduğunu da söyleyen Eruslu, 19 

milyon konut stoku olduğunu ve 16 milyonunun yalıtımsız olduğunu belirtti. Eruslu, "Çok 

sayıda yalıtımsız yapı olmasına karşın, ne yazık ki yüzde 60 oranında bir kapasite kullanımı 

var" dedi. Sektöre yapılan doğru yatırımlarla mutlu olduklarını ekleyen Eruslu, "Eryap olarak 

tek isteğimiz işe daha planlı girilmesi ve yatırımcının doğru kanalize edilmesi" dedi. Haksız 

rekabet fiilinin her sektörde olduğu gibi yalıtım sektöründe de olduğunu söyleyen Eruslu, 

haksız rekabetin ürünün kalitesinden kaynaklandığını ve devletin denetimleri artırması 

gerektiğini söyledi. Yalıtımsız binaların nedenini kentsel dönüşüm süreciyle ilişkilendiren 

Eruslu, işin maliyetine yönelik mortgage mantığıyla devletin destek vermesi gerektiğini 

söyledi.  

Ayrıca Eruslu “Ege bölgesinde yer alan Kadifekale’de 42 hektar, 9 mahalleyi kapsayan 

yaklaşık 2.000 adet yapı yıkıldı. 420.000 m2’nin 60.000 m2’si ağaçlandırma gerçekleştirildi. 

Bu bölgedeki konut sakinlerine 1094 yeni konut tahsis edilmiş, istemeyenlere ise 

konutlaştırma bedelleri nakit olarak ödenmiştir. Konak, Buca, Balçova, Karabağlar, Bayraklı 

ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere İzmir’de 21 ilçe afet riski taşıyor. Sadece afet riski 

sebebi ile değil, çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla da  dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. İzmir  

 

 

 


