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Cawimenkule "fon'' AsrsrIUJ

KONUI, OFiS, AVM, ARSA, HASTANE e iei Hrn rUnLu e RynivrN<uru
ponrrovuNDE BULUNDURACAK 0LAN GyF'LER 0NuvUznr<i
loNtvlr e 0zlryATtRtN/ ARACI0LACAKe ieie 0nUNivoa esferTztdzz

tRunye piylsnsrKURULU'NUN (SPK) 2014, 

''r-hnda yayrmladrgr teblii ile hukuki altyaprya
kalrrgan gayrimenkul yatlnm fonlan (GYF),

ciniimiizdeki yellarda portdiyiine aldrgr
gayrimenkullerle adrndan srk srjz ettirecek
gibi gciriiniyor. $u anda Omurga Porhf<iy,

Re-Pie Gayrimenkui Portfciy, z4 Gayrimenkul Porffriy,
Kalender Gayrimenkul Porhfciy ve Arz Gayrimenkul Port-
fciy, fon ihrag etmek iizere kuruidu. Aynca, Ak Portfciy ve

Global MD Portfciy de gayrimenkul fonu kurma izni almrq

durumda. Diinyada 4,5o milyar dolarLk bir biiyiikliife sahip
olan gayrimenkul yatrnm fonlannm Tiirkiye'de 4,-5 milyar
dolarlrk bir pazara ula4masr cingciriiliiyor.

"Gapimenkul fonlan, Tiirk gayrimenkul sektciriiniin
geligmekte olan bir pazardan geligmiq bir pazara gegiqinin
miijdecisi olacak" diyen Omurga PorhFciy Ycinetim Kurulu
Baqkam Mehmet Erktin, bugiine kadar gagimenkul yapma
furyasrmn olduiunu, ancak bundan sonra yeni finansman
modelleriyle eldeki gayrimenkulleri hem finansal hem de

fiziksel olarak yrinetme zamammn baglayacaSm sciyliiyor.
Nitelikli yatrnmcrlara sunulacak olan GYFlerin porbfciyiin-

de arsa, arazi, konut, ofis, ahqverig merkezi, otel, lojistik
merkezi, depo, park, hastane gibi gapimenkuller bulunacak.
Fonlann asgari portfriy biiyiikliigiiniin katrlma paylanmn

sat$rna ba^glandrgr tarih iti-
bariyle en geg bir yrl iginde

1O milyon TLye ulaSmasr

zorunlu. Fonlar, siireli veya

siiresiz olarak kurulabiliyor.
Vergi avantajr da bulunan
gayrimenkul yatrnm fonla-
nyla yatrnmcrlara denet-
lenen qeffaf bir ortamda
istikrarh gelir Qrira-sahg)
sa$lanmasr amaglanryor.

Omurga Portfciy de fon
kurma qalSmalan yapi-
yor. Mehmet Erktin, SPK
tebli[inden dnce de bu iqi

yaptrklanm hahrlahyor.
Omurga Porrfriy, Omurga
Yaprhrn gatrsr altrnda faali-
yet giisteriyor. Omurga Yapr

ise 2O11 yrhnda gittigidiyor.
com'daki hisselerini satan

Zafer T olga Kabala4, Ser-
kan Borangrh, Burak Divan-
ho$llu, Aydonat Atasever ile

2O I r'onruNE I Eutiil zrtti

Tekfen'den aynlan Mehmet
Erktin'in bir araya gelerek

gayrimenkullere yatrnm-
lan yapmasryla kuruluyor.
Erktin, 3O ay iginde 1OO

milyon liranrn i.izerinde
yatrnm yaptrklanm ve il
bir porbfciye ulaqarak 30
milyon dolarhk bir birikime
sahip olduklanm anlatryor.

SPKmn tebliginin ardrndan
da Omurga GayrimenkuJ
Poffilii kurduklanm belir-
ten Erktin, GYF sektririiniin
Tiirkiye'de yeni ba.qladrlrm
ancak, kendilerinin bu alan-
da tecriibeye sahip oldukla-
nm kaydediyor.

Gayrimenkul yaUnm
fonlan ile yatrnmcrlann

birikimleriyle birqok gayri-
menkule aym anda yatrnm
imkanr bulacaSm belirten
Erkin, bunlann Tiirkiye'nin
birgok yerine daSlmrq ola-
ca$m kaydediyor. Fonlann
kurulmasryla birlikte yaban-

crlardan da ilgi bekleniyor.
Erktin emlak fiyatlanyla
ilgili olarak da bir diiqiiq
beklemedi$ni belirtirken,
geliqtirici saytsrmn azalabi-
lece$ni sciy'liiyor.

Omurga Portltiy Genel

Miidiirii Oiuz Kiisebay da
GYFIerin geri dciniiq siire-
sinin ortalama iig-beg yrl
olduiunu ancak, bu siirenin
daha uzun olabilece$ni be-
lirtiyor. Kcisebay, GYFlerin
porff<iy yatrnmr olmasr
nedeniyle sekttjr ve coirafi
riskleri dafrtaca[rna dikkati
qekiyor. Ktisebay a;mca, gok

ortakh gayrimenkullerin,
arsalann ycinetilmesi iqin de

GYFlerin iyi bir alternatif
olaca$rm sriyliiyor. Omurga
Porbfciy'un yatrnm komite-
si, Tiirkiye genelinde ofis,
konut, ahqveriq merkezi gibi
gayrimenkuller drqrnda yeni
yaprlan ve yaprlmasr planla-
nan yatrnmlan da yakrndan
takip ediyor. fE


