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330 MİL ON LIK
İZMİRLİ
Altyapı ve enedi yatırımlarıyla bilinen Türkerler Holding, konutta da büyüyor Holding, kalıcı
olmayı hedeflediği lzmir'de 330 milyon dolara "Mahall Bomonti /zmir”i hayata geçirıyor
DUYGU ERDOĞAN

urtiçi ve yurtdışında altya-
pı işleri, eııerji, kamu-özel
işbirliği projeleriyle [Hıll-

ııan Türkerler Holding, konut, ofis
ve ticari alaıı geliştirrne işiııe de
lıız verdi. İzıniıide 3 yıl öııce Özel-
leştirme İdaresi'nden 80 milyon
dolara satırı aldığı arazi üzerinde
konut, ofis ve alışveriş alanları ha-
yata geçirmeyi planlayan Holdiııg,
inşaat yatırıııııııa da 250 ıııilyon
dolar harcayacak.

Türkiye'nin en yüksek blokla-
rıııdaıı biri olacak 58 katlı bir ku-

leniıı yanı sıra 9”u tarilıi, toplam
12 bloktaıı olıışaıı projede 466
konut, 590 ofis, 90 ticari birim
bulunuyor. Metrekare birim fiyat-
larıııııı 2 bin dolardan başladığı
“Mahall Bomonti İzmir" projesin-
de fiyatlar 320 bin liradan başh-
yor. Istanbul'da “Çiftçi Towers" ve
Aııkara'da “Mahall Ankara"

projelerinde sona yak-
laştıklarını belirten
Türkerler Holding
Yönetim Kurulu

Başkanı Kazıın
Türker, marka-
larıııı İzmir'e
de ötürme

hedeğyle yo-
la çıktıklarını
söyledi. Türker,
daha önceki İz-

rnir yatırıınlarıyla
bölgeyi iyi tanıdık-
larıııı belirterek, şun-
ları söyledi:

ıııiz ınev-

cut arazi.
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lerimiz var. Yine Izmir fırsatlarıııı

değerlendireceğiz, özellikle rüzgar
enerji yatırımlaıında..."

Tarih korunacak
45 bin metrekare arazi üze-

rinde yükselecek Malıall Bomonti
İzmir, Bomonti Bira Fa bı'ikası'nın
eski biııasıııın bulunduğu alaııda
yapılıyor. Ayrıca arazi üzerinde
19 1 2'de Bomonti Tesislerinin inşa
edildiği alandaki tüın tarihi binalar
korımup restore ediliyor.

9 tarilıi biııa kültür, sanat ve
alışveriş nıerkezi olarak İzınirlilere

ve talep artacak. Başbakan
Binali Yıldırım'ın da çok güzel
planları var. Deyim yerindeyse,
Başbakan'ın İzmir'i uçuracağını
düşünüyorum” ifadesini kullandı.

hizmet verecek. Bıı nedeııle KDV

avaıımjı bulunan projede konutları
da yüzde 1, ticari alanlarda ise yüz-
de 18 KDV uygulanı or. Projede
araziniıı 35 biıı ınetrekareye yakı-
nı ise yeşil alan olarak korunacak.
Araç şarj üııiteleri, bisiklet park
alanları, güneş panelleri ve yeşil
çatı uygıılarııası gibi çevreci detay-
larıyla LEED Platin Seıtifikasrııa
aday olan Mahall Boınoııti İzmir,
Konak, Alsancak ve Karşıyaka üç-
geııiııde olnıası nedeniyle ulaşımda
da avantaj sağlıyor.

YATIRIMCILARIYLA
birlil‹te kazanacak
EKONOMİ SERVİSİ

Finans ve gayrimenkul sek-
törlerinde çalışmalarına hız veren
Omurga Portföy, keııdi kıırııp
yöneteceği fonlarına yatırını ya-
parak büyüyecek.

2011”den bu yana gayriıııeıı-
kule dayalı varlık yönetimi yap-
tıklarmı belirten Omurga Gay-
rimenkııl Portföy Yönetiıni AŞ.
Yönetün Kurulu Başkanı Melııııet
Erktiıı, “SPK denetimiııde kurıılaıı
Oıııurga Portföy'üıı yöneteceği
fonlaıa biz de yatırıın yapacağız.
Amacımız fonlarımıza ve yatı-
rınıcılarıııııza değer katıp birlikte
büyümek Omıırga Yapı'da gayri-
ıneııkııl yatırım foıılarına 30 ayda
100 milyon liraıuıı üzerinde ya-
tnııın yaptık. Portföyüınüzün bir
kısmını likidite ettik, kalaııırıı da
düzenli gelıı getirmesi anıacıyla
eliınizde tutuyoruz“ diye konuştu

GYP sektörünü uluslarara-

sı örneklerle kıyaslayan Erktiıı,

düııyada toplam gayrinıeııkul fon
ıııiktarının yaklaşık 450 milyar
dolara ıılaştığına dikkat çekti. Erk-
tin, “GYE 'ler bugüne kadar üreti-
leıı ayıimeııkul yatırımlarının
sağlıklı yöııetihııesiııi sağlayacak
araçlar olarak koııumlaııabilir.
Doğru kullanıldıklarıııda, piyasa-
da döııeın dönem olıışaıı arz fazla-
lığının sektördeki tökezleınelerin,
durgunlukların negatif etkisini
azaltıp, fiyatlarda ani düşüşleri
koınpanse edebilirler” dedi.

Ihraç edecek
Her ti gayriıııeııkulün ilgi

alanlarında olduğunu belirten
Erktiıı, yılsonuııa dek foıı ihraç
sürecinde olacaklarını söyledi.
Erktiıı, “Yılsoııııııa kadar fon bü-
yüklüğü belirlenecek 2 yıllık ya-
tırıın dönerniııin ardıııdaıı, üç yıl
içinde satış ve foııuıı tasfiyesiııin
yapılmasını hedefliyoruz. Yatı-
rımlarımıza fonunıuzda devaırı

edeceğiz" dedi.

Sabancı Holding'de
farklı yapılanma...
EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye'nin önde gelen rup-
larıııdaıı Sabancı Holdiııgdí ye-
niden ya ılanınaya gidilerek,
“Perakendlej ve Sigorta Grup Baş-
kanlığı”, “Sigorta” ve "Perakende"
şeklinde iki ayrı iş kolu olarak
yönetihııesi kararı alıııdı. Haluk
Diııçer, Sigorta Grup Başkaııı ola-
rak görev aldı.
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gerekli oldıığuııu bize gösterdi.
Bu yapılanma çerçevesinde Sa-
baııcı Holding Perakeııde ve Si-
gorta Gıııp Başkaııı Sayııı Haluk
Diııçer, görevine Sabancı Holding
Sigorta Grup Başkanı olarak de-
vaııı edecektir" dedi.

Önemi artacak

Sabancı Holding Sigorta Grup
Başkanı Diııçer ise yeni yapılan-

maya ilişkin
yaptığı açık-
laınada şun-
ları söyledi:

“Ülkemiz

sigorm sektö-
rünün öneın-

li büyüme
potansiyeli
nıevcııt. Bu
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kın gelecekte
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Kurtul 'ı

yaçlarını da
göz önüne alarak, toplulıığuıııuz
portföyüııde stratejik önemi olan
Sigorta şirketlerimiz ve Perakeıı-
de şirketlerinıizin daha etkin bü-
yürneleıini, değer yaratmalarını
yönetebilınek amacıyla ayrı sek-
tör grupları olarak yöııetilmesine
karar verdik" ifadesini kullandı.

Kurtul'un açıklanıasıııda, “Sigorta
şirketleriıniziıı artan ihtiyaçları
ve öııenıli hedefleri, sigorta ko-
ııusuııa özellikle odaklaııınaıııızııı

yo ğ u ıı bir
hale geleceğine ve öneminin ar-
tacağıııa iııanıyorıız. Özellikle
2013'te başlatılaıı devlet katkı-
sıyla birlikte, bireysel emeklilik
pazarında öııeıııli gelişme fırsat-
lan olacaktır. Yeııi yapılaııınamız,
sektörün iki öneıııli oyııncusu
olaıı Avivasa ve Akşigorta şirket-
lerinıiziıı daha odakh bir şekilde
yönetilrnesine ve hedeflerine da-
lıa hızlı ula şınasnıa zeıııiıı hazır-
layacaktır."

Editör: LEVENT KÖPRÜLÜ Sayfa Düzenii DİNÇER ÖNCÜ

Dul aylığı herkes için...
osyal suiistimaliııiıı
güvenlik engellenmesi
sisteminde amacıyla

ölüın riskine

karşılık sağlanan
bazı yardımlar
var. Bunlardan
en öneııılisi

ölüın îıjylığı. Halkarasııı a yetim
ve a dul a lı“ı
olšak biliiieıgı
ölüın aylığınııı
alıııması için
bazı kriterler
söz konıısu. Dul

aylığı denilince yalııızca
kadınlarııı bu a lı“ı alabileceği
düşünülür. Halbul?i kriterler
karşılanıyorsa, dul erkekler de
dul aylığı alabilir. Yani SGK,
dul eşler arasında cinsiyet
ayrımı yapmaz.

Ölüm aylığı alınabilıııesi
için öleıı sigortahnın eıı az
1.800 gfuı priıııinin bulunması
gerekir. Yani, eıı az 5 yıl adıııa
prim ödeıımiş bir sigoıtalının
vefatı lıaliııde, geıide kalanlara
ölüın aylığı bağlanabilir.
Bıınuıı dışıııda, eğer öleıı
sigortalı eski adıyla SSK'h,
yeni adıyla 4/a'lı ise, her türlü
borçlaııına süresi hariç erı az
5 yıldır sigortalı ve adına 900

gğn prim ödeıırnişse de, geridelanlara aylık bağlanıııası
mümkün. Dolayısıyla, ölüın
aylığı konusunda SSK'hların
avantajı söz koııusu.

Imam nikahlı eş
Ölen kişiııiıı prinı ödeme

ün sa ısı eterli e, eride
kalan díıl eğe ayhšksba?ğlaııır.
Ancak geride kalan dul eşe
aylık bağlarıabilmesi için, ölüm
anında çiftin arasında “yasal
evlilik ba“ "ııııı buluıırnası şart.
Diııi nikaıîla evlenıııiş olma
veya birlikte yaşarna halinde
geride kalan dul eşe aylık
bağlanmaz.

Bunun yanıııda, ölmeden
önce boşanmış bir çiftten,
geride kalan ve henüz
evlenmemiş olaıı eşe de
aylık bağlanması mümkün
değil. Evlilik bağının ölüm
anında sürüyor olması şart.
Dolayısıyla, boşaıııııış bir kadın
veya erkek, boşanmış olduğu
kocasından veya karısıııdan
ölüın a lığı alaırıaz.

Dulyayhğı alabihııenin
koşulları arasında çalışınamak
veya SGK'dan gelir veya aylık
alınıyor olmak yoktur. Bıı
yüzdeıı, dııl eş çalışsa da aylık
alabilir. Ancak dul eşiıı çalışıp
çalışmarnası, alacağı aylığııı
ıniktarını değiştirir. Dııl eş
çalışıyorsa bile, ölüm aylığının
yüzde 50'sini alır. Aynı şekilde,
emekli dul eş de aynı oraııda
ayhk alır. Ancak, dul eşten
başka aylık alma şartlarını
sağlayan bir çocıık yok ve dııl
eş de çalışnııyor ya da emekli
değilse, bıı dıırumda dul eşe
ölüm aylıgınııı yüzde 75'i
bağlanır.

Aynı şekilde emekli dul eş,
emekli ve dul aylığını birlikte
alabilir. Dul eşiıı aylığının
oraııını, aylık alan çocuklar
etkiler aııcak aınıe veya ba ba
etkileınez. Yaııi, dul eşle
birlikte öleıı kişiııiıı aııııe veya
babasına aylık bağlanacaksa,
aylık alacak çocuk yoksa, dul eş
aylığın yüzde 75'ini, 811118 veya
baba yüzde 25'ini alacaktır.

Evlilik aylığı keser
Dul ayhğı alan eş evlenirse,

dııl aylığı kesilir. Diğer yaııdaıı,
bu dıııııın yalnızca resıııi ııikah
lıaliııde söz koııusıı. SGK
soıı döııeıııde bıı durumun

deııetinılere hız

verdi. Dul aylığını
kaybetmemek
adıııa kağıt
üstünde evli

olmayan ancak
birlikte yaşayaıı
ve evlilik bağı
çerçevesinde
ilişkisi
olaıı kişiler
araştırılmaya
başlandı.

Dul ayhğı alırken evleneıı
ve bir ınüddet soııra boşanan
dul eş, SGK'ya başvurursa
yenideıı aylık alabilir. Yani
evlilik, dul aylığıııı tamamen
kaybetme anlamına gelmez.
Diğer yaııdaıı, dııl ayhğı
alırken evlenen ve yeni eşi
de ve?at eden dııl eş, haııgi
eşiııdeıı aylık alıııak istiyorsa
o eşinden aylık alabilir. Söz
koııusu kişi her iki aylığı
birlikte alaıııaz.

Erkeğe de bağlanır
SGK, dul aylığıııda kişinin

cinsiyetine bakmaz. Kanundaki
ifade “dul eş”tir. Dııllıık
yalııızca kadınlara has bir
dıırıım olmadığı gibi, ölünı
aylığı açısından da böyle bir
yaklaşım söz konusıı değildir.
Yani, gerekli kriterlere salıip
erkekler de dul aylığı alabilir.
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Örneğin 1.800 gün
primi olaıı eşini kaybedeıı
erkek, geride kalan çocuğu
yoksa ölüın aylığı alabilir.
Bu duruındaki erkek eğer
çalışıyorsa ölüın aylığının
yüzde 5O'sini, eger çahşııııyoı'
veya eınekli değilse ölüın
ayhğınııı yüzde 75'ini alabilir.
Dııl erkek evlenirse, bu
durıımda ölen eşiııdeıı dolayı
aylık alaınayacaktır. İleride
boşaııırşa, SGK'ya başvurarak
yenideıı öleıı eşiııdeıı dolayı
aylık almaya başlayabilir.
Dolayısıyla, dul aylığında dııl
kadınlar için haııgi koşullar
geçerliyse, dul erkekler içiıı de
aynısı geçerli.

SGK ve kaııuıı, dııl erkekle
dul kadın arasında ayrım
gözetrnezken, toplumda dul
aylığını yalııızca kadınların
aldığı algısınııı olıışmasıııııı
ııedeııi “toplumsal ciıısiyet"tir.
Kadınların dul olarak

nitelendirildiği, erkekleriıı
ise “eşini kaybetmiş” oldu“u
düşüııüldüğündeıı, böyle ğir
al ı oluşuyor. Diğer yandan,
erîeklerin mutlaka yeııideıı
evleneceği düşüııülerek uzun
süre dul aylığı alarnayacağı
algısı var. SGK dul aylığı
ödü or olmasına rağmen
söz koııusu algı sebebiyle
pek çok dul erkeğin bundanıaberi yok SGK'nın 2014 yıh
verilerine göre dııl aylığı alaıı
kişi sayısı toplaııı 69 biıı 575.
Bu kişilerin 3 biıı 401 erkek
eş. Öleıı kocaşıııdaıı aylık alaıı
kişi sayısı ise 66 bin 174. Yaııi,
aylık alanların yüzde 95'i.

KURUYEMİŞÇİ PEYMAN'A YENİ SAHİP
EKONOMİ SERVİSİ

Türkiyenin öııde geleıı kuruyemiş
şıı-kerleııııdeıı Peyman”ın, özel serma-
ye fonu Bridgepoiııt tarafından satın
alındığı bildirildi. Söz konusu satışın
mikmıı koııusunda bir açıklama ya ıl-
ırıazken, dalıa öııce farklı kayııaklğra
dayandırılaıı haberlerde 110 milyon
dolara aıılaşıldığı iddia edihııişti.

Özel sermaye fonu Bridgepoint,
hisşedarları arasında Esas Holdirıg'in
de bulunduğu kuruyemiş üreticisi
Peyrnan'ı satııı aldı. Bridgepoint tara-
fından yapılaıı açıklamada, hissedaı' ko
numundaki Esas Holdiııg ve Pe an'ın
kuı'uculaı'ı ile anlaşmaya vaıılğlğı be-
lirtildi. Açıklamada, Peyman'ın, 2 ınil-
yar doların üzerinde bir büyüklüğe
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sahip Türkiye kuıııyemiş azarıııııı
önde geleıı oyuncularından lğiri oldıı-
ğuna dikkat çekilirkeıı, taze serrnaye
girişi ve tüketici deneyinıleri sayesinde
?rrnanın bü ıyerek, liderliğe oyııaya-
cagına da dikkat çekildi.
Gelişimi sürecek

1995'te kurulan Peyınan, Ortado-
ğu, Balkaıılar ve Orta Asya başta ohnak
üzere 30'dan fazla ülkeye de ihracat
gerçekleştiriyor.

Bridgepoiııt'in Türkiyedeki yatırnıı
faaliyetlerinden sorumlu ortağı Martin
Duıın, Peyman'ın büyüıııesinin dalıa
da lıızlanacağı belirterek, “Peymaıı
hızla büyüyen, dalıa büyük ve geniş
kapsamlı bir şirket potansiyeline sa-
lıip. Peyman, yeııi sermaye girişi ve
Bridgepoinfiıı tüketici deneyimleri
sayesiııde geleııeksel pazarıııııı yaııı
sııa yeııi ınarl<alar ve iııııovatif ürün-
lerle biiyümesiııi hızlandıracak” dedi.

Açıklaıııada Peyıııan'ın çok iyi
oluşturulmuş bir marka bilinirli“ine
sahip olduğuna da dil<kat çekiliıîen,
“Firmanın, kilitli paket gibi yenilik-
çi ürüıılerle, tüketiciııin, açık satılaıı
kuı'uyernişlerden markalı ve ka alı
ürünlere geçişinde öııemli paya salîip-
tir” denildi.
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Türkıye nın en büyük holdınglerınden bırı olan kurumumuz
Yönetım Kurulu Ozel Kcılemine rcıporlcımcık üzere

ı

‹ Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun,
' Türkçe ve ingilizceye lwokím,
' Dinamik çalışma ortamında Üst düzey yönetici osístonlığı deneyimi olun,
' MS Office Programlarına lıukim,
' Çözüm ooloklı, araştırmacı ve pratik olup, sistemli ve düzenli çalışmayı prensip edinmiş,
' Raporlama ve sunum becerisi yüksek
° Zornun ve stres yönetiminde etkin,
' Temsil yeteneği yüksek, diksiyonu ve prezontosyono önem veren,

Günlük, lıoftolık ve oylık oluson tüm is plunloınosınıiı yürülülmesinrie,
İs seyotıotlerirıin organizasyonunun yopılmosı ve eslik edilmesinde,

Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer Üst Yöneticiler arasındaki koordincısyonun scığlonmosınclcı,
Rcıporlornonın soğlıklı yürütülmesi ve gereken sunumlorın huzırlonmusındo oıktif görev Üsllenecek,

YONETIM KURULU ASISTANI
pozisyonunu ilgi gösteren cıdoylcırımızın fotoğraflı özgeçmişlerini

lmsvuru@holdingil‹.com adresine İletmeleri yeterli olcıcoktır,

(Tüm başvurular gizli tuiulcıcokiır.)


