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EGE YAPI’DAN, DOĞADA İZ BIRAKAN
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Gayrimenkul sektöründe, insana ve doğaya saygılı projeler gerçekleştirmeyi
ilke edinen Ege Yapı, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda hayata geçirdiği
‘’Doğada İzin Kalsın’’ projesiyle gelecek nesillere ve doğaya eşsiz bir miras
bırakıyor.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Yapı iş birliğiyle Kemerburgaz Bölgesi Ağaçlı
Köyü’nde ormanlık alanların genişlemesi amacıyla düzenlenen hatıra ormanı projesi hayata
geçiriliyor.
Proje kapsamında hatıra ormanında fidan sahibi olmak ve ortak bilincin oluşmasına katkı
sağlamak isteyenler; Ege Yapı tarafından “Doğada İzin Kalsın” isimli Facebook uygulamasına
10 arkadaşını davet ediyor. Gerçekleştirilen 10 davetin de doğa dostu arkadaşları tarafından
kabul edilmesiyle birlikte daveti gerçekleştiren kişi, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü’ne yapılacak
hatıra ormanında bir fidan sahibi oluyor. Adına özel hazırlanan dijital sertifikaya sahip olan
çevre dostu; proje kapsamında doğanın korunmasına, çevreye ve gelecek nesillere yeni
ağaçların kazandırılmasına katkı sağlıyor.
Ege Yapı; sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği proje kapsamında insanları çevreye
saygılı ve konforlu yaşam alanlarıyla buluşturmanın yanı sıra daha yeşil bir Türkiye’ye için fidan
dikerek doğaya katkıda bulunmayı ve sosyal medyadan herkesin katılmasını sağlayarak bu
önemli konuda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ağaçlı Köyü Hatıra Ormanı’nda ilk etapta
2.000 adet fidana ulaşılması hedefleniyor.
Saygın Aksoy: “Ortak bilinç ve farkındalık oluşturabileceğimiz bu sosyal sorumluluk
projelerimiz ile de İstanbul’a değer katmak istiyoruz”
Çevreye duyarlı tüm projelere değer verdiklerini belirten Ege Yapı Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Müdürü Saygın Aksoy proje hakkında şunları söyledi:
‘’Ormanlarımız, dünyamızın nefes aldığı ciğerleri. Onlar olmadan gelecek nesillere
bırakacağımız bir dünyayı, bir şehri hayal bile edemeyiz. Özellikle son dönemde tüm dünyanın
dikkat çektiği küresel ısınma ve sayısız birçok konunun, doğal savunucusu ülkemizin nefes

aldığı bu kıymetli alanları kurumsal ve bireysel ölçekte desteklemeliyiz. Biz de bu konuda
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre dostu katılımcılar ile birlikte bir adım atmak istedik.
Ege Yapı olarak doğaya saygılı ve insan ihtiyaçlarına odaklı projeleri hayata geçirmeyi ilke
ediniyoruz. “Duyarlılık” en önemli kurumsal değerlerimizden bir tanesi. Kendi dünyanda değil,
çevrenle birlikte var olmaya; daha iyi için çalışırken iyi olanı korumaya inanıyoruz. Sadece
doğaya ve insana saygılı gayrimenkul projelerimiz ile değil, herkesin katkı sağlayabileceği, ortak
bilinç ve farkındalık oluşturabileceğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz ile de İstanbul’a değer
katmak istiyoruz. Gelecek nesillere konfor ve güvenle yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için
çalışıyoruz. ‘Doğada İzin Kalsın’ projesi, bizler için, yeni medya mecralarından biri olan sosyal
medyadan bir farkındalık oluşturarak çevre dostu insanların da projeye entegre olmalarını
sağlayacak doğayı koruma yolunda attığımız değerli adımlardan biri. Şu an için 2 bin adet fidanı
bağışlayarak ormanımızı oluşturuyoruz ancak önümüzdeki dönemlerde bu ve benzeri projeler
ile daha çok hatıra ormanını yeni nesillere ve doğaya armağan etmek istiyoruz’’ dedi.

Ege Yapı Hakkında:
Taahhüt ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Ege Yapı, ulusal ve uluslararası
deneyimi ve bilgi birikimi ile inşaat sektörünün öncü firmaları arasında yer almaktadır. Yurt içi ve yurt
dışında yaklaşık 1.200.000 m² alanı kapsayan birçok ödüllü konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim
kurumu gibi projelerin müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme işlerini başarı ile gerçekleştirmeye devam
etmektedir.
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