
E.C.A. SEREL, Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından 
Türk inşaat sektöründeki gelişmeleri değerlendirmek ve sektörel hedefleri masaya yatırmak

amacıyla başlatılan “İnşaat 2023” buluşmalarının devamı
Bursa’da gerçekleşti. 

“İNŞAAT 2023”
BURSA’DA DEVAM EDİYOR

Bursa Bölgesi’nde inşaat sektörünün bugünkü konumu, 
gelecek vizyonu ve hedeflerinin ele alındığı toplantıya, Elmor A.Ş. Genel Müdürü Hakan

Günderen, Bursa Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Konutder Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ve
inşaat sektörünün önde gelen firmalarının temsilcileri izleyici ve panelist olarak katıldı. 

“İnşaat 2023” toplantısı, 
ünlü sanatçı Kadir Çöpdemir büyük beğeni ile izlenen konuşmasıyla renklendi.

E.C.A.  SEREL,  Capital  ve  Ekonomist  Dergileri’nin  işbirliği  ile,  Türk inşaat  sektöründeki  hızlı
gelişim ve büyüme üzerinde durarak, sektörün bugünkü konumu ile geleceğine dair vizyon ve
hedef değerlendirmeleri yapmak amacıyla başlatılan “İnşaat 2023” buluşmalarının beşincisi
Bursa’da  gerçekleşti.   Daha önceki  buluşmalar  Antalya,  Ankara,  İzmir  ve  Adana’da  inşaat
sektörü tarafından büyük talep görmüş ve yüksek sayıda katılımlar ile gerçekleşmişti. 

Beşincisi  Bursa’da  düzenlenen  “İnşaat  2023”  toplantısında,  Bursa  Bölgesi’nde  faaliyet
gösteren  inşaat  sektörünün  temsilcileriyle  birlikte,  inşaat  sektörünün  bugünkü  konumu,
beklentileri ve hedeflerini masaya yatırıldı.

“İnşaat 2023” Bursa Toplantısı, E.C.A. SEREL markalarıyla faaliyet gösteren Elmor A.Ş. Genel
Müdürü Hakan Günderen, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu, ve Bursa Sanayi

Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Faruk Çelik açılış konuşmaları ile başladı. 

Bursa Bölgesi’nde faaliyet gösteren inşaat firmalarının katılımıyla, bölgesel değerlendirmeler
ve hedeflerin ele alındığı panel gerçekleşti. “İnşaat 2023” Bursa Toplantısı, ünlü sanatçı Kadir
Çöpdemir’in izleyenlerin büyük beğenisini toplayan konuşması ile son buldu. 



Elmor A.Ş. Genel Müdürü Hakan Günderen; 

E.C.A.  SEREL  olarak  ülkemizin  inşaat  sektöründeki  potansiyelinin  çok  yüksek  olduğuna
inanıyoruz. Genç nüfusumuz ve yükselen gelir seviyemiz sayesinde, inşaat sektöründe kentsel
dönüşüm vizyonu ile birlikte yatırımların ve yeni projelerin önümüzdeki senelerde de artarak
süreceğini  öngörüyoruz.  Bu  inanç  doğrultusunda  sektörün  geleceğine  dair  en  önemli
lokasyonlardan  biri  olarak  da  Bursa’yı  görüyoruz.  Bursa,  Türkiye’de  kentsel  dönüşümün
çalışmalarının insanlara güvenli ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak amacı ile start aldığı bir
şehir.  Sahip olduğu potansiyel  ile Bursa, inşaat sektörüne yön veren ve her geçen gün bu
alanda yükselen bir şehir. Bursa’da kentsel dönüşüm konusu; Bursa’nın birinci derece deprem
kuşağında olması ile daha da önem kazanıyor. Bu sebeplerden dolayı da sektöre dair beşinci
buluşmamızı Bursa’da gerçekleştiriyoruz
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