
Pazar
Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olanAğaoğlu Şirketler Topluluğu, bugüne kadartamamladığı 20 bini aşkın konut ve 2009 yılında 1 milyar US$’ı aşan cirosu ile başta inşaat vegayrimenkul olmak üzere enerji ve turizmsektörlerinde faaliyet gösteriyor. 1981 yılındagrubun ilk şirketi olan Akdeniz İnşaat ile yolaçıkan Ağaoğlu Şirketler Topluluğu, imzası olan“My” konsepti çerçevesinde halen 12 bini aşkınkonutun inşaatını yürütüyor.Türkiye’de hızla artan kentleşme oranı, nüfusartışı, şehirlerdeki deprem güvenli konutlarınazlığı, değişen sosyal ihtiyaçlar ve yaşamstandartları özellikle 2000’li yılların başındanitibaren önemli bir konut talebini ortaya çıkardı.Sağlanan yüksek ekonomik büyüme oranları veartan kişi başı milli gelir yanında ipotekli konutkredileri sisteminin işlemeye başlaması ve kredifaiz oranlarında sağlanan göreceli düşüşlersonucunda konut kredisi stokları 30 milyar US$’ıaştı. Halen gayrisafi milli hasılanın %4’leriseviyesinde bulunan bu kredilerin orta vadede%15’lere yükselerek yılda 600 bin adet olarakhesaplanan konut ihtiyacının finansmanındaönemli rol üstlenmesi bekleniyor. Kredi faizlerininüçte bir oranında gerilemesiyle 1,5 milyoncivarında hesaplanan kredi kullanabilir hane halkısayısının ise 3 milyon seviyesine yaklaşabileceğihesaplanıyor.Geleneksel olarak Türk halkının en önde gelenyatırım tercihi olan gayrimenkule yönelik ilgisayısal ve fiziksel ihtiyaçlar yanında yatırım karlılığınedeniyle de giderek artıyor. Diğer yatırımalternatiflerinin göreli olarak düşük seyredenperformansı konut talebini artıran bir faktörolarak öne çıkıyor.Tüm bu eğilimler sonucunda,2000’li yılların sonlarında özellikle daha küçükalanlı, daha fonksiyonel ve daha ekonomik

konutlara olan talep artarken, sektörde sosyal vesportif ihtiyaçları karşılayabilecek markalı konuttalebi de önem kazandı. Bu ihtiyaç ve eğilimlerinönümüzdeki 10-15 yıllık dönemde de devametmesi öngörülüyor.
Baflar›lar
2000’li yıllarda başlattığı konsept konutprojeleriyle Türkiye’de konut algısınındeğişmesine ve daha önceleri ancak üst gelirgrubunun hayal edebileceği özellik ve hizmetlerinorta gelir grubuna da ulaşmasına öncülük edenAğaoğlu Şirketler Topluluğu, müşteribeklentilerine uygun olarak geliştirdiği projeleriTürkiye’de ilk kez görülen yaratıcı ödemekoşullarıyla da birleştirerek özellikle krizdönemlerinde gerçekleştirdiği rekor konut

satışlarıyla dikkati çekti. Ağaoğlu markası,tamamen yenilikçi ve tüketici odaklı bir tasarımve pazarlama yaklaşımını felsefe olarakbenimsemiş olması ile de pazardaki diğeroyunculardan belirgin şekilde ayrışıyor.Yaratıcı mimari özellikleri yanında enerji veçevre bilinci çerçevesinde hayata geçirdiği konutprojelerinde geniş yeşil alan kullanımına önemveren Ağaoğlu Şirketler Topluluğu, yaşayanlarınsosyal ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri güvenliyaşam alanları yaratıyor. Ağaoğlu projeleriteslimden sonra sağlanan teknik servis hizmetlerive sunduğu yatırım değeri ile de en yüksekdüzeyde müşteri memnuniyetini hedefliyor.2000’li yıllarda çok değişken ekonomikkoşullarda dahi projelerinin tümünün satışınıteslim tarihlerinden önce tamamlamayı başaranAğaoğlu Şirketler Topluluğu özellikle 2009 yılınınbaşında satışa çıkan My City Bahçelievlerprojesinde bin adet konutun satışını iki hafta gibirekor bir sürede tamamlayarak pazarlama vesatış konusunda eğitim veren bazı üniversitelerdearaştırma konusu oldu.
Tarihçe
Ağaoğlu Şirketler Topluluğu, 1980’lerin başındaivme kazanan inşaat sektöründe uzun yıllarboyunca çok sayıda nitelikli proje gerçekleştirerekve sürekli markasına yatırım yaparak sektöründelider olmayı başardı. 1981 yılında Ali Ağaoğlutarafından, Akdeniz İnşaat adıyla kurulan şirket otarihten bu yana gerçekleştirdiği onlarca konut veticari proje ile 20 binden fazla insanı ev ve işyerisahibi yaptı. 1998 yılında My City Ümraniye ilebaşlayan nitelikli konut projeleri, My VillageSamandıra, My Town Ümraniye, My HomeÇengelköy, My Dream Altunizade, My CountryÇekmeköy ile devam etti. Bunları, 3.636 konutlukmega proje My World Ataşehir, 231 konuttanoluşan Eltes Gold Residence,1.111 konutluk Eltes 
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Güneşi Ümraniye, 1.220 konutluk My CityBahçelievler, 583 konuttan oluşan My TownIspartakule ve butik bir villa projesi olan MyRoseville Çekmeköy projeleri izledi.Yapımaşamasında olan 503 konutluk home-officeprojesi My Residence 212 İstanbul ve 2.535konutluk My Towerland ise Ağaoğlu’nun halensatışları devam eden son projeleri. 2010 yılısonuna kadar Ayazma bölgesinde 3.100 konutlukyeni bir projeye başlayacak olan Ağaoğlu, konutdışında nitelikli ofis projeleri de geliştiriyor.Ataşehir’de yer alan My Prestige ve My Officeprojeleri ile bu segmentte de iddialı olduğunugösteriyor.
Ürün
Ağaoğlu tarafından üretilen konutlarda konfor ;akıllıca planlanmış mekanlar, fonksiyonel birtasarım, yaratıcılık, kaliteli işçilik ve malzemekullanımı, aydınlık yaşam alanları, maksimum yeşilalanlar, geniş sosyal ve sportif olanaklar olaraktanımlanıyor. Kuruluş, konutun yalnızca insanlarınbaşını sokacakları mekanlar olmadığının bilinciyle,projelerinde sunduğu fiziksel ve sosyal imkanlarınyanı sıra temiz enerji kullanımına ve çevrecistandartları uygulamaya da özel bir önem veriyor.Ürün tasarımları, on binlerce kişinin katılımıylayapılan görüşme ve anket çalışmaları sonucundaşekillendirilirken, satış kampanyaları ise yaratıcıödeme koşullarıyla desteklenerek projelerinhedef kitleyle en etkili şekilde buluşmasısağlanıyor. Ağaoğlu projelerinde, konut satınalanların hem konutla hem de o konuttakiyaşamlarıyla ilgili tüm ihtiyaçlarının karşılanmasıhedeflenerek hizmet anlayışı bu çerçevedebelirleniyor.
En Son Geliflmeler
Ağaoğlu Şirketler Topluluğu, My City Bahçelievlerve My Town Ispartakule projelerinin ardından sonolarak finans merkezi Ataşehir’de tamamı 3.500konuta ulaşacak yeni projesi My Towerland’inlansmanını yaptı. Sıradışı mimari tasarımı veçevreci yönüyle öne çıkan My Towerland’in tümenerji ihtiyacı Ağaoğlu’nun ürettiği temiz enerji ilekarşılanarak proje sakinlerine enerjiyi %20 dahaucuz kullanma imkanı sağlanacak. 1+1’den 4+1’ekadar 68 farklı tip ve büyüklükte daire seçeneğiiçeren projede, farklı mimari tasarımlara sahipbloklar, kat bahçeleri ve gökyüzü villaları gibiyaratıcı farklılıklar barındırıyor. İstanbul AvrupaYakası’nda yapımına devam edilen bir diğer projeolan My Residence 212 İstanbul ise Basın

Ekspress yolu üzerinde, tüm ana arterlere vehavaalanına kolaylıkla ulaşılabilen bir lokasyondahayata geçiriliyor. Home-office konseptindegeliştirilen proje, hem İstanbul’daki yerli ve yabancıişadamlarının ofis ihtiyacına hem de bölgedekikonut ihtiyacına hitap edebilmek üzere tasarlandı.Ağaoğlu, 2010 yılı içinde Ayazma bölgesinde3.100 konutluk yeni bir konut projesine dahabaşlamayı planlıyor.
Promosyon
Ağaoğlu projeleri, grubun “yaşam mimarı”mottosuna uygun olarak tasarlandığı gibi iletişimpolitikası da her projenin özelliğine görebelirlenen stratejiler çerçevesinde farklımecralarda yürütülüyor. Özellikle yazılı ve görselmedyada olduğu kadar internet ve mobilmecralarda da etkili bir iletişim stratejisiizlenerek tüketiciyle buluşmak amaçlanıyor.Ağaoğlu, toplu iletişim stratejisini aktiviteler vesponsorluklarla desteklediği gibi ana pazarlamastratejisi çerçevesinde hem satış ofislerinde pasifsatış hem de özel satış ekipleriyle aktif satış vedoğrudan pazarlama uygulamaları yapıyor.Ağaoğlu kurumsal web sitesinin yanı sıra herprojenin özel internet siteleri ile projelerhakkında tüm bilgileri ilgililerle paylaşılıyor. Kendikurumsal siteleri yanında Ağaoğlu internettekiçeşitli mecralarda banner kullanımları yaparak,servislere sponsor olarak ve gerek statik gereksedinamik görsel uygulamalardan yararlanarakkonut projeleriyle ilgilenen kitleye kolaylıklaulaşıyor.Kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında üçayda bir yayımlanan My Life dergisi, profesyonelbir anlayışla hazırlanarak genel ilgi seviyesinehitap edecek şekilde konumlandırılıyor. Ayrıca300 bine yakın kişiye e-bülten ve mailler yoluylabilgilendirme yapılıp doğrudan iletişim kurulabiliyor.
Marka De¤erleri
Ağaoğlu markası; fonksiyonellik, sağlamlık, kalite,ulaşılabilirlik, yatırım değeri gibi rasyonel vaatlerinyanı sıra güvenilirlik, samimiyet ve dostluk gibiduygusal vaatleri de içeriyor. Her zaman yaratıcıçözümlerle tüketicisinin ihtiyaçlarını anlamayı vekarşılamayı hedef edinen Ağaoğlu yaklaşımı aynızamanda söze bağlılık, çevreye saygı ve herkoşulda müşterisine destek gibi prensiplerini detüm çalışanlarına aşılayarak bu doğrultudafaaliyetlerini yürütüyor.
www.agaoglu.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Ağaoğlu Şirketler Topluluğu’nun kurucusu AliAğaoğlu ilk taahhüt işini 1968 yılında, henüzMoran Koleji’nde okurken okulunun sporsahaları işiyle ilgili ihaleyi kazanarak aldı.
My City Bahçelievler projesinde, 2009 yılındayaşanan derin kriz ve ekonomik küçülmeortamına rağmen bin konut iki hafta gibi rekorbir süre içerisinde satıldı. Bu başarı Ağaoğlu’naher koşulda gösterilen büyük güveni ortayakoymasının yanı sıra Türkiye’de yatırımcı ve işadamlarına krizin aşılması anlamında büyükcesaret de aşıladı.
3.636 konuttan oluşan My World Ataşehirprojesi söz verilen tarihten tam altı ay önceteslim edildi. Bu büyük başarı Ağaoğlu’nunulaştığı deneyim ve üstün teknik kapasiteyi degözler önüne seriyor.
My Towerland projesi ile ilk kez bir konutprojesinin tüm enerji ihtiyacı %100 temiz enerjikaynaklarından karşılanmış olacak. AB dahi ancak%20 temiz enerji kullanım hedefini 2020 yılı içinöngörebiliyor.
My Towerland projesi dahilinde yer alan veYüksek Mimar Tuncay Çavdar tarafındantasarlanan A Blok, 181 metrelik yüksekliği ileAvrupa’nın en yüksek tünel kalıp binası olacak.
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