
projeleri de pek çok başarı elde etti. Son olarak; 
yüksek binalar ve ikonik yapılar hakkında küresel 
bir veri sağlayıcısı Emporis’in her yıl düzenlediği, 
dünyanın en iyi mimari projelerinin yarıştığı 
“Gökdelen Ödülü” yarışmasında “Dumankaya 
İkon” projesi dünyanın en iyi 10 gökdeleni arasında 
dokuzuncu sırada yer aldı.
 Dumankaya, sunduğu olanaklar ve getirdiği 
yeniliklerle, daire sahiplerine yepyeni bir dünyanın 
kapılarını açıyor.
 Dumankaya Dünyası adı verilen bu kolaylıklar, 
olanaklar ve hizmetler zincirinin en önemli hedefi 
“her aşamada mutlu ev sahipleri” oluşturmak. 
 Hizmetler Dünyası Dumankaya Pusula ile Sağlık 
Dünyası Athletic-O ile Teknoloji Dünyası ise 
Zet Teknoloji ile hayata geçirilen bir güçler birliği 
platformu.

Tarihçe
Dumankaya İnşaat 1963 yılında Halit Dumankaya 
ve abisi tarafından kuruldu. “Kente kimlik katan 
yaşam alanları kazandırmak” misyonuyla yola çıkan 
Dumankaya, 52 yıldır hayata geçirdiği tüm projeleri 
bu misyonundan ödün vermeden gerçekleştiriyor. 
 Yarım asırlık tecrübesiyle güçlü işbirlikleri, nitelikli 
insan kaynağı ve yenilikçi yaklaşımıyla olağanüstü 
projelere imza atan Dumankaya İnşaat, bugüne 
kadar 20 bine yakın konutun inşasına imza attı.  
 1991 yılı Dumankaya İnşaat için yeni bir sürecin 
başlangıcı anlamına geliyor. Halit 
Dumankaya’nın milletvekili 
olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi sıralarında yerini 
alması, o zamana kadar 
taahhüt işi ile ilgilenen 
Dumankaya Ailesi’nin herhangi 
bir yanlış anlaşılmaya sebep 
vermemek adına, taahhüt işlerine nokta 
koymasını gerektirdi. 
 Halit Dumankaya’nın iki dönem milletvekilliği 
yaptıktan sonra aktif politikayı bırakarak iş hayatına 
dönmesiyle çalışmalar kaldığı yerden devam etti ve 
Dumankaya İnşaat konut geliştiricisi olarak yoluna 
devam etti. 
 Dumankaya İnşaat’ın 2015 yılı içerisinde dördü 
Anadolu yakasında, dördü Avrupa yakasında 
olmak üzere, toplam sekiz adet yapımı süren inşaat 
projesinde 3 bin 328 konut ve 280 ticari alan 
mevcut. 
 Dumankaya Grubu bugün başta inşaat sektörü 
olmak üzere yapı malzemeleri pazarlamasından 
otomotive, sigortacılıktan PVC kapı ve pencere 
sistemleri üretimine pek çok alanda hizmetler 
veren bir şirketler topluluğuna dönüştü.

Ürün 
Dumankaya İnşaat, sunduğu olanaklar ve sektöre 
kazandırdığı yeniliklerle daire sahiplerine yepyeni 
bir dünyanın kapılarını açıyor. Tüketicilerin değişen 
yaşam koşulları çerçevesinde tüm beklenti ve 
ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirme konusunda 
sektörün öncüsü olan Dumankaya İnşaat, modern 
yönetim teknikleri, üstün kaliteli malzeme ve vasıflı 
işgücü ile daire sahiplerine mükemmel çözümler 
sunuyor.
   Daire sahiplerine katma değerli ve konforlu 
yaşam alanları sunan Dumankaya, Dumankaya 
IQ sistemini oluşturarak her türlü hizmeti içinde 
barındıran akıllı evler kurgusunu da hayata geçirdi. 
Daire sakinlerine çağdaş yaşamın gerektirdiği tüm 
konforu sunan akıllı ev sistemleri sayesinde, bir 
yandan daire sakinlerine çağdaş yaşamın gerektirdiği 
tüm konforu sunuyor, bir yandan da binalar en üst 
standartta güvenlik sistemleri ile donatılıyor.
 Dumankaya İnşaat, projelendirdiği konutların 
sakinlerine sağlıklı yaşam uygulamaları ve teknolojiyi 
bir arada sunan yenilikleri de deneyimleme 
imkanı sunuyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa 
Bahçeşehir’de hayata geçirdiği “Hi-Fit” projesi ile 
sağlıklı, zinde ve fit olmak adına, insanın kendisini 
her an daha iyi hissedeceği ve sağlıklı yaşama dair 
deneyimlerini teknoloji ile zenginleştirebileceği 
konsept bir projeyi müşterilerin beğenisine sundu. 

 Müşteri segmentine ve talebe uygun projeler 
geliştiren Dumankaya, son olarak Bahçeşehir’de 
yeni nesil çalışanların beklentileri doğrultusunda, 
mevcut çalışma koşullarının çok daha ötesinde 
yeni bir iş ortamı sunan “Flex Office Bahçeşehir” 
projesini hayata geçirdi. 

En Son Gelişmeler
Sürekli gelişim ve değişim vizyonuyla gayrimenkul 
sektörünün en çok beğenilen markası haline gelen 
Dumankaya, Körfez Bölgesi’nin saygın gayrimenkul 
markalarından Al Mazaya ile işbirliği anlaşmasına 
imza attı. 
 Bu işbirliği bir yandan Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden gayrimenkul sektörüne ve 
ekonomiye, bir yandan da tüm özellikleriyle 
marka bir metropol olan İstanbul’a katma değer 
sağlayacak.
 İmzalanan bu protokol çerçevesinde Dumankaya 
İnşaat ve Al Mazaya Holding, Türkiye’de pek çok 
yeni projeyi hayata geçirecek.
 Dumankaya İnşaat, biri Gebze’de, diğeri ise 
Fikirtepe’de olmak üzere iki projesini 2015 yılının 
ilerleyen aylarında görücüye çıkarmayı hedefliyor. 
Gebze’de hayata geçecek ve 5 bin konuttan 
oluşacak projenin bölgenin çehresini değiştirmesi 
planlanıyor.  

Promosyon
İnternetin artan gücüyle birlikte günümüzde ve 
gelecekte veriye dayalı pazarlamanın önemine 
inanan Dumankaya İnşaat, pazarlama faaliyetlerini 
bu çerçevede hayata geçiriyor. 
 İlk günden beri markalaşmaya önem veren ve 
çalışmalarını bu doğrultuda yürüten Dumankaya, 
geliştirdiği projelerde müşteri değerlerini 
önemsiyor ve pazarlama faaliyetlerini de bu 
yönde sürdürüyor. Markasını yazılı basın, açık hava 
reklamları, sponsorluklar, direkt pazarlama ve 
dijital ekosistemde hayata geçirdiği çeşitli iletişim 
aktiviteleri ile güçlendiriyor. 

Marka Değerleri 
Dumankaya’nın kuruluşundan bugüne markayı 
temsil eden ana değerler değişmemekle birlikte 
sürekli gelişerek, bugünkü kurumsal başarının temeli 
haline geldi. 
 Yapılan araştırmalar Dumankaya markasının 
toplum tarafından modern, kaliteli, güvenilir, sağlam, 
uzman ve yenilikçi olarak değerlendirildiğini ortaya 
koyuyor. 
 Dumankaya, sahip olduğu insan ve müşteri 
odaklı, şeffaf ve yenilikçi, şehre kimlik katan yaşam 
alanları geliştirmede uzman değerler ile hep daha 
kaliteli, daha yüksek standartta ve katma değer 
yaratan çalışmaları hayata geçiriyor. 
 Dumankaya, bu sayede Türkiye’de inşaat 
sektöründe yaşanacak değişimin baş aktörlerinden 
biri olarak dikkat çekiyor.

www.dumankaya.com

Pazar
İnşaat, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 200 
civarı alt sektörü destekleme karakterinden dolayı 
öncü bir sektör konumunda. Yüzlerce alt sektörü 
besliyor, yüksek bütçeli projeler ile ekonomiyi 
canlandırıyor, kentsel dönüşüm çalışmaları ile sosyal 
yaşama ve istihdama büyük katkılar sağlıyor. 
 İnşaat sektörü 50’li ve 60’lı yıllarda kamu 
ve altyapı yatırımları odaklı çalışmaları hayata 
geçiriyordu. Sektörde bu dönemde gelişim hız 
kazanırken, 80’lerin ikinci yarısı itibarıyla konut 
yapımı anlamında önemli aşamalar kaydedildi. 
 2000’li yılların başında hem firmalar, hem de 
tüketici “marka”nın gücünü fark etmeye başladı. 
Barınma ihtiyacı yerini nitelikli konut talebine 
bıraktı, bu durum tüketicinin bilinçlenmesini sağladı 
ve ülkemizdeki istikrara bağlı olarak alım gücünde 
artış yaşanmasıyla, günümüz inşat sektörü şekillendi. 
 Bugün ise artık Dumankaya İnşaat olarak, bilişim 

teknolojisi temelli çözümler ile kentli vatandaşların 
yaşam kalitesini ve ekonomik verimliliğini artıracak 
çalışmaları hayata geçiriyoruz.
 Geliştirdiğimiz akıllı ev sistemleri sayesinde, 
bir yandan daire sakinlerine çağdaş yaşamın 
gerektirdiği tüm konforu sunuyor, bir yandan da 
binalarımızı en üst standartta güvenlik sistemleri ile 
donatıyoruz. Konut geliştirmenin yanı sıra sunulan 
hizmetlerde de farklılaşmanın ve bunu uygularken 
çağın gerektirdiği yenilikleri uygulamanın önemine 
inanıyoruz. 

Başarılar
Dumankaya yarım asırlık tecrübesiyle, 1990’lı 
yıllardan itibaren “kent insanının doğal hayata 
uyumlu bölgelerde yaşama isteğini” göz önüne 
alarak, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde her biri farklı 
bir mimari anlayışa sahip, her biri yeni bir yaşam 
biçimi sunan projeleri hayata geçirdi.

 52 yıldır İstanbul’da pek çok projeyi hayata 
geçiren Dumankaya İnşaat, Türkiye’nin en çok 
tercih edilen beş yaşam alanı geliştiricisinden biri. 
 Dumankaya, istikrarlı bir grafik üzerinde 
seyreden, şeffaflık ve modern kurumsal yönetim 
ilkeleri doğrultusunda hazırlanan finansal bilgileri 
ile 2012 yılında Capital 500 Türkiye listesinde, 
cirosunu en çok artıran 25 firma arasında üçüncü 
sırada yer aldı.
 Yine aynı yıl verileri ile Fortune 500 Türkiye 
listesinde en hızlı yükselen beşinci firma unvanını 
alan Dumankaya, GFK Türkiye tarafından düzenli 
olarak yapılan Marka Bilinirlik Araştırması 2014 
sonuçlarına göre “En Beğenilen İnşaat Şirketi” oldu.
 Türkiye İtibar Ekdeksi’nin 2011, 2012, 2013 yılı 
araştırmalarında, üç yıl üst üste araştırma radarına 
giren Dumankaya, Türkiye İtibar Endeksi (TİE) 
Başarı Belgesi aldı. 
 Dumankaya’nın kurumsal başarılarının yanı sıra 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dumankaya
› Dumankaya İnşaat’ın hayata geçirdiği ilk projesi 
 Çınarcık’ta bir dispanser binası. Bu bina 17 
 Ağustos depreminde bölgede sağlam kalan 
 ender binalardan bir tanesi.

›	Dumankaya İnşaat’ın Kurtköy’de “Adres” adı 
 altında hayata geçirdiği projelerin tamamı, 
 satışa çıktığı ilk bir hafta içerisinde tükendi. 

›	Sektörün ilk online satış platformunu hayata 
 geçiren Dumankaya İnşaat, müşterilerine 
 evlerinden çıkmadan projeler ile ilgili 
 görüşme ve satış işlemlerini gerçekleştirme 
 imkanı sunuyor.

›	Dumankaya daire sahipleri “Pusula Card” ile 
 oturdukları yaşam merkezindeki havuz, 
 fitness salonu, sauna, spor sahası gibi sosyal 
 tesislere girebiliyor, ayrıca gerek projedeki 
 mağazalardan gerekse Türkiye’de ve  
 dünyada milyonlarca noktadan alışveriş  
 yapabiliyorlar. Pusula Card kullanıcısına özel  
 avantaj, indirim ya da taksit imkanı sağlarken,  
 kullanıcılarının günlük hayatlarına çeşitli  
 kolaylıklar da getiriyor.

› Dumankaya, daire sahibi olan tüm   
 müşterileri adına Türkiye’nin kaybolan  
 ormanlarını yeniden kazanmak için mücadele  
 veren Tema Vakfı işbirliğiyle, Uşak’ta  
 “Dumankaya Müşterileri Ormanı”na bir fidan  
 bağışı gerçekleştiriyor. 


