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TÜRKİYE’de gayri-
menkul piyasaları geliş-
tikçe, yeni gayrimenkul
finansmanı araçları
gündeme geliyor. Bun-
lardan biri de Türki-
ye’de yeni yeni kurulmaya
başlayan Gayrimenkul Yatı-
rım Fonları (GYF) modeli. Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK),
bu yatırım aracı için ilk adımı
2014 yılında atmıştı. Yürürlü-
ğe giren tebliğ ile gayrimen-
kul yatırım fonları ilk defa
hukuki alt yapıya kavuştu-
ruldu. Dünyada toplam 450
milyar dolara ulaşan gayri-
menkul yatırım fonu sektörü
Türkiye’de henüz 5 oyuncu
ile faaliyet gösteriyor. Yıl so-
nuna kadar ise bu sayının 8’e

çıkacağı tahmin ediliyor.
Omurga Yapı Yatırımları
tarafından kurulan
Omurga Portföy Yöne-
tim Kurulu Başkanı
Mehmet Erktin, gayri-

menkul yatırım fonlarının
bugüne kadar üretilen gayri-
menkul yatırımlarının sağlık-
lı yönetilmesini sağlayacak
araçlar olarak konumlana-
bileceğini söyledi.

MİLYARLIK POTANSİYEL
Erktin, bu fonların

uzun vadede gayri-
menkul fiyatlarına da
bir standart getirece-
ğini ve sektö-
rün şeffafla-
şacağını ifa-

de etti. Özellikle Körfez ve
Uzakdoğu ülkelerinden yatı-
rımcı ilgisinin yoğun olduğu-
nu dile getiren Ertkin, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Yatırımcılar tek bir gayri-
menkule değil, farklı ürünle-
re aynı sepette yatırım yap-
ma şansı bulacak. GYF’ler
doğru kullanıldıklarında pi-
yasada dönem dönem oluşan

arz fazlalığının sektördeki
tökezlemeleri, durgunluk-
ların negatif etkisini azal-
tabilirler. Eğer, Türkiye fi-

nans merkezi iddiasını
güçlendirecek ise GYF’le-

rin potansiyeli için
milyar dolar-
lardan bah-
setmeliyiz.”
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GAYRİMENKUL ve enerji alanlarında faali-
yet gösteren 3S Kale Holding, kentsel dönü-
şüm projelerine odaklandı. Kale Kilit’in kuru-
cusu Sadık Özgür’ün girişimcilik hikâyesini
takip eden kızları Sema Gürün, Sefa Çizer ve
Sedakat Özgür, ‘3S Kale’ markasıyla İstanbul
Avcılar ve Topkapı’daki kendi arazilerinde iki
yeni proje yapacaklarını açıkladı. Şirket, 2016
sonbaharında İstanbul Üniversitesi Avcılar
Yerleşkesi’nin arkasındaki 28 bin metrekare
arsa üzerinde 350 milyon değerinde 532 ko-
nutluk projeyi satışa sunacak. 2017’nin ilk ya-
rısında ise Topkapı’da 250 milyon lira yatırım
değeri olan ikinci projelerini tanıtacak olan 3S
Kale, merkez lokasyonlarda bundan böyle her
yıl iki proje geliştirmeyi hedefliyor.

HAZIR giyim sektöründe Co-
lin’s ve Loft markalarıyla faali-
yet gösteren Eroğlu Holding,
gayrimenkul alanındaki yatı-
rımlarını büyütme kararı aldı.
Bugüne kadar yedi projeyi ta-
mamlayan ve hali hazırda Sey-
rantepe’de Skyland İstanbul
projesinin yapımını sürdüren
Eroğlu yıl sonuna kadar üç yeni
projeyi vitrine çıkaracak. Güneş-
li ve Kartal’da birer konut proje-
si hayata geçiricek olan grup
Antalya’da ise AVM yatırımı ya-
pacak. Üç projeye toplamda 1
milyar lira yatırım yapacakları-
nı açıklayan Eroğlu Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Nurettin

Eroğlu, “200 bin metrekarelik ki-
ralanabilir alana sahip olacağız.
2017 yılında gayrimenkul yatı-
rım ortaklı kurmayı hedefliyo-
ruz” dedi.

700 REZİDANSI SATTI
800 milyon dolarlık yatırımla

inşa edilen Skyland İstanbul
projesini Ocak 2017’de tamam-
lamayı hedeflediklerini kayde-
den Eroğlu, “Rezidans, ofis, otel
ve bir alışveriş merkezinden
oluşan projemiz 290 metrekare
yükseliğiyle İstanbul’un en yük-
sek binalarından biri olacak. Bin
rezidansın yüzde 70’ini, 504 ofi-
sin de yüzde 40’ını sattık” dedi.

KİLER GYO, Anadolu Yakasında iki proje-
yi birden hayata geçiriyor. Kartal sahiline
yakın bir noktada yer alan Towers ve Kor-
donboyu projelerini tanıtan firma, toplam-
da 400 milyon liralık yatırım değeri yarat-
mış olacak. 451 konutluk Referans Kartal
Towers adlı projede daire fiyatları 260 bin
liradan başlıyor. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1’e kadar
dört çeşit konut tipinin yer aldığı projede;
daire büyüklükleri 49 ile 404 metrekare
arasında değişiklik gösteriyor. 300 milyon
lira yatırım bedeli ile hayata geçirilen Refe-
rans Kartal Towers’ta daire teslimleri Ma-
yıs 2018’de yapılacak. Kiler GYO, Anadolu
Yakası’ndaki ikinci yatırımı olan Referans
Kartal Kordonboyu 100 milyon lira değerin-
de olacak. 94 konut ve 11 adet ticari ünite-
nin yer aldığı projede, büyüklükleri 63 ile
235 metrekare arasında değişen dairelerin
fiyatları 272 bin liradan başlıyor.

Ekonomideki yavaşlamaya rağmen gayrimenkul sektörü yoluna tam gaz devam
ediyor. Son bir haftada açıklanan projelerin yatırım değeri 6 milyar lirayı buldu

İsmail
ŞAHİN

7 GUNDE 6 MILYAR LIRA

Üç kız kardeşten 600 milyon
lira değerinde iki yeni proje

Kartal’a 545
konut yapacak

GLOBAL MD Portföy Yönetimi ile Alman-
ya’nın gayrimenkul devi Bilfinger Real
Estate Türkiye’de yatırım fonu kuracakları-
nı açıkladı. Global’in geçtiğimiz ay Mazaya
Qatar ile imzaladığı 250 milyon dolar tuta-
rındaki gayrimenkul yatırım fonuyla Orta-
doğu sermayesinin Türkiye’ye yönlendir-
mesinin ardından, Bilfinger Real Estate iş-
birliğiyle kurulacak yeni fon ile sektöre Ba-
tı kaynaklı sermayenin girişinin de yolu
açıldı. Avrupa kaynaklı 400 milyon Euro
(yaklaşık 1 milyar 350 milyon lira) tutarın-
daki fonun büyük bir kısmının alışveriş
merkezlerine, bir kısmının da endüstriyel
tesis projelerine aktarılması planlanıyor.

Almanya’dan
400 milyon Euro

İZMİR’de 2013 yılında Özelleştirme İdare-
si’nden 80 milyon dolara satın aldığı 45 bin
metrekarelik arazi üzerinde konut, ofis ve
alışveriş alanları hayata geçirmeye hazırla-
nan Türkerler Holding, inşaat yatırımına
da 250 milyon dolar harcayacak. Mahall
Bomonti adlı projede, 466 konut, 590 ofis,
90 ticari birim bulunacak. 58 katlı bir kule
ile 9’u tarihi toplam 12 bloktan oluşan pro-
jede daire fiyatları 320 bin liradan başlar-
ken 1.7 milyar lira ciro hedefleniyor. Hazi-
ran 2019’da tamamlanması beklenen proje
yüzde 1 KDV avantajına sahip.

Türkerler’den
330 milyon dolar

BAKIRCI Yapı, Basın Ekspres Yolu üzerin-
de 110 milyon lira yatırımla hayata geçire-
ceği Serenity Plus projesi için ön talep top-
lamaya başladı. 154 konut, 51 ofis, 18 dük-
kandan meydana gelen projede 2+1 daire-
lerin fiyatları 338 bin liradan başlıyor. Pro-
jeyi 19 ayda tamamlayacaklarını söyleyen
Bakırcı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bay-
ram Sağlam bir yıl içerisinde 1.1 milyar lira
hacminde üç proje daha başlayacaklarını
belirtti. Sağlam “İstanbul’un çeşitli lokas-
yonlarında proje geliştirmek için görüştü-
ğümüz arsa sahipleri de var” dedi.

NUROL GYO Genel Müdürü Samim Ha-
tipoğlu, 2016 yılının ilk çeyreğinde 106.5
milyon lira kâr açıkladıklarını belirtetek,
bu yıl satışlarda yüzde 30 büyüme hedefi
bulunduğunu bildirdi. İstanbul’da haya-
ta geçirilen Nurol Tower, Nurol Park ve
Nurol Life hakkında geçtiğimiz hafta sonu
gazetecilere bilgi veren Samim Hatipoğlu
şunları söyledi: Nurol Tower ofis kavramı
ile rezidans konforunu, şehrin ilk A+ Ofis
projesinde, Mecidiyeköy’de tek bir çatı
altında buluşturuyoruz. Basın Eks-
pres’in en prestijli projesi Nurol
Park ile özlemini duyduğunuz sa-
mimi ve sıcak mahalle dokusunu
yeniden canlandırıyoruz. 2016 yılı
Nurol Tower ve Nurol Park projele-
rimizde satışlarını tamamla-
dığımız ve yaşamın başla-
dığı yıl olacak. Nurol Life
projemizi de hızla ta-

mamlayıp, yepyeni bir yaşama kapı aça-
cağız. Projelerimizin sağladığı başarıyla
yakaladığımız ivmeyi 2016 yılında artıra-
rak sürdüreceğimize inanıyoruz.”

BİLANÇOMUZ GÜÇLENECEK
Nurol GYO olarak 2016 yılının 1. çeyre-

ğinde 106.5 milyon lira kâr ederek, öz var-
lıklarını 161.8 milyon liraya yükselttikle-
rini belirten Hatipoğlu “Önümüzdeki dö-
nemde Nurol Tower projesinde yaşamın

başlaması ile yaşanacak hareketlilik
ve Nurol Park projesinin tamamlan-
ması ile finansal sonuçların olumlu
etkisinin devam edeceğini öngörü-

yoruz. Nurol Park’ta da gelir getire-
cek kaliteli aktifler yer alıyor. İnşaat-

ların tamamlanmasının ar-
dından bu aktiflerin de bi-

lançoyu güçlendireceğini
öngörüyoruz” dedi.

1.2 milyar liralık
dört proje geliyor

EVAL İnşaat, yeni projesi için Esen-
yurt’taki 43 bin metrekarelik araziyi seçti.
Bin 100 konut ve 30 ticari üniteden oluşa-
cak Evalpark İstanbul adlı proje 217 milyon
lira yatırımla hayata geçirilecek. 1+1’den,
3+1’e kadar farklı metrekarelerde 9 tip ko-
nut seçeneğinin yer aldığı projede fiyatlar
230 bin liradan başlıyor. 23 bin metrekaresi
sosyal donatı ve peyzaj alanı olarak ayrılan
proje 24 ayda teslim edilecek.

Evalpark’a
217 milyon lira

KILIÇLAR Group Bornova’da 400 milyon
liralık konut yatırımına imza atacak. Biri 42
diğerleri 33 katlı toplam üç gökdelen için
kolları sıvayan firma, Espada İzmir adlı pro-
jenin temelini önümüzdeki ay atacak. Bal-
konlu gökdelen daireleri, dört katı AVM, iki
katı ofis olmak üzere toplamda bin 100 dai-
renin yer alacağı proje 100 dönüm yeşil ala-
nın içinde yer alacak. Kılıçlar Group Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yasin Kılıç, 2019 yılında
tamamlanması planlanan projede 30 bin
metrekare AVM alanı ve 145 bin metrekare
konut alanı olacağını söyledi.

Kılıçlar’dan 1100
dairelik yatırım

Mehtap Ö.
ERTÜRK

Fon’da oyuncu çoğalıyor Nurol GYO hedef büyüttü

Nurettin
Eroğlu

Mehmet
Erktin

Samim
Hatipoğlu

Sedakat
Özgür

Sema
Gürün

Sefa
Çizer

Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak
Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak
Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak
Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak
Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak
Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak
Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak
Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak
Eroğlu Holding gayrimenkule
1 milyar lira daha yatıracak

MMeecciiddiiyyeekkööyy’’ddee  yyaappııllaann
NNuurrooll  TToowweerr  pprroojjeessii


