TBMM'nin Onarımına Başladık.
Milletin iradesinin merkezi olan TBMM’ye yapılan hain saldırı milletin kendisine yapılmıştır.
Bunun cevabı olarak da 'Milletin Meclisini yine milletin yapması' gerektiğine inandık. Bu onurlu
görevin, son yıllarda ekonomimizin lokomotifi olmayı başarmış, 2 milyon kişiye istihdam
sağlayan, milyonlarca insanımızın hayatına dokunan projeleri hayata geçiren, projelerimizde
yaşayan milyonlarca vatandaşımızla 'biz milletiz, milletin kendisiyiz' diyen bir sektör olarak
bizlere verilmiş olması çok büyük bir gurur kaynağıdır.
Meclisimizi yeniden inşa etmek ve eskisinden daha da güçlü hale getirmek bu milletin görevidir.
Bu proje demokrasimizin sağlamlığı, birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren bir proje olarak da
sembolik bir önem taşımaktadır. Biz GYODER olarak bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak
değil, bu vatanın özgürlüğü, demokrasisi, birliği ve bütünlüğünü korumak uğruna şehit olan tüm
vatan evlatları gibi bir vatan borcu olarak görüyoruz. 32 üye firmamızla birlikte bu onurlu görevi
milletimize layık bir şekilde tamamlayacağız.
İmzalanan protokolde yapılacak işler; Bombalanan yerlerin güçlendirilmesi ve onarılması,
tüm alüminyum doğramaların aslına uygun olarak yenilenmesi, ana bina ahşap pencere
doğramalarının aslına uygun olarak yenilenmesi, şeref kapılarının aslına uygun olarak
yenilenmesi, hasar gören ahşap kapıların aslına uygun olarak yenilenmesi, ana bina ikinci
bodrum katta sığınak mekanlarının oluşturulması, ana bina muhalefet ve iktidar kulisleri ile
kulis bahçelerinin yenilenmesi, ana bina ve bahçede müze oluşturulması, hasar gören avizelerin
orijinaline uygun yenilenmesi, ana bina dış cephe traverten kaplamalardan hasar görenlerin
onarılması, ana bina içerisindeki hasar gören mermer kaplamalarının mevcuduna uygun olarak
onarılması, ana bina bakır çatısının onarılması, ziyaretçi kabul binasının onarılması, ana bina
koridorlardaki halıların yenilenmesi, eski halkla ilişkiler binasının (A-B Blok) yıkılıp yerine idare
tarafından gösterilen alanda taban alanı 8.000-10.000 m2’ye oturan müştemilatıyla birlikte
altında sığınak ve otopark bulunan üç yada dört katlı yeni binanın projelendirilmesi ve
yapılması.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan hasarın
giderilmesi, yüce meclisimizin onarılması ve yenilenmesi adına hayata geçirdiğimiz tarihi
projeyi üstlenen ve bu onurlu görevi yerine getirmek için güç birliği sergileyen tüm
konsorsiyum üyelerimize şükranlarımızı sunarız.
Platin Konsorsiyum Üyeleri
Astay Gayrimenkul
Artaş İnşaat, Ağaoğlu
Akiş GYO
Çalık Gayrimenkul
DAP Yapı
Doğuş GYO
Emlak Konut GYO
Eroğlu Gayrimenkul
Halk GYO
Kiptaş
Kuzu Grup
NEF
Sinpaş GYO
Sur Yapı
Tahincioğlu Gayrimenkul
Tekfen Holding
Torunlar GYO
Vakıf GYO
Altın Konsorsiyum Üyeleri
Ege Yapı
Gümüş Konsorsiyum Üyeleri
Akzirve
DKY İnşaat
Ortadoğu Grup
Özak GYO
Piyalepaşa İstanbul
İntaya-EYG-İntes Adi Ortaklığı
Bronz Konsorsiyum Üyeleri
Akkuş Gayrimenkul
AND Gayrimenkul
Bak Yapı
Killer GYO
Mar Yapı
24 Gayrimenkul

