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NİŞANTAŞI KORU
IS IN THE HEADLINES
OF NEWSPAPERS’
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En çevreci çeliği
Cezayir’de üretiyor
TOSYALI Holding, global çelik
üreticisi olarak 3 kıtada sayıları 30’u
bulan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küresel büyümesini sürdürüyor. Dünya Çelik Üreticileri Birliği
verilerine göre, 2020 yılında dünya
çelik üreticileri arasında 82’nci
sırada yer alan Tosyalı Holding,
Cezayir’deki 4’ncü etap yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Tosyalı
Holding Başkanı Fuat Tosyalı,
“Kullandığımız teknolojilerle küresel rekabette öne çıkan Tosyalı
Algerie, Doğrudan İndirgenmiş
Demir (DRI) teknolojisi sayesinde
dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini
üreten tesisler arasında yer alıyor”
şeklinde konuştu.

Vakıf Katılım’dan
hibrit araç finansmanı
VAKIF Katılım,
devreye aldığı uygun
araç finansman oranlarıyla otomotiv sektörünün canlanmasına katkı sunacak. Araç
finansmanında 48 aya
varan vade seçenekleri
sunan ve aylık kâr oranını yüzde 1.55’e çeken
Vakıf Katılım, doğa dostu vizyonu doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla
elektrikli taşıt finansmanı kâr oranını da yüzde 1.50 olarak belirledi.
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram
Göktaş, “Önümüzdeki dönemde
de müşterilerimizin ihtiyaçlarını
rahatlıkla karşılayabilmelerine yardımcı olmak adına uygun finansman seçenekleri sunmaya devam
edeceğiz” dedi.

Ayedaş’tan afet
haberleşme sistemi
ANADOLU Yakası Elektrik
Dağıtım AŞ (Ayedaş) tarafından
geliştirilen Afet Haberleşme Sistemi,
kullanılmak üzere devreye alındı. Bugüne kadar saha operasyonlarında en son teknoloji görüntülü bas konuş sistemi ile haberleşen
Ayedaş ekipleri, sistem sayesinde,
deprem ve benzer afetler neticesinde telekomünikasyon hizmetinin
sekteye uğradığı durumlarda dahi
iletişimde kendine yeterek, şebeke yönetimi, genel müdürlük, telsiz
operatör binaları ile saha ekipleri
arasında iletişim ve koordinasyonu devam ettirebilecek. Sistem kapsamında 3 kule ve 2 mobil haberleşme istasyonu devreye alınırken,
500’e yakın Ayedaş ekip aracı, bu
kule ve istasyonlar üzerinden iletişime geçilmesini sağlayan haberleşme sistemleriyle donatıldı.

Birleşim’in halka
arzına 6.7 kat talep

BİRLEŞİM Mühendislik’in 11-12
ve 13 Ağustos’ta talep toplanan
halka arzı tamamlandı. Halka arz
edilen 33 milyon adet hisse senedine, 6.74 kat talep geldi. 35 bin 734
yatırımcı halka arzda 222.3 milyon
adetlik talepte bulundu. Gelen yüksek talep sonucu ek satış dahil 39
milyon adet hisse senedi 9.10 TL
fiyattan satıldı. Halka arzın büyüklüğü 354.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz edilen hisselerin yüzde
19’u bin lottan az talepte bulunan
bireysel yatırımcılara, yüzde 56’sı
ise bin lotun üzerinde talepte bulunan yatırımcılara satıldı. Hisselerin
yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara verildi.
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YEŞİLE KOMŞU EVLERE
TALEP YÜZDE 200 ARTTI
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etmeden dönmediği, en köklü ve prestijli
ayrimenkul yatırımcılarının lükssemtlerden Nişantaşı’nda yer alıyor. Proje,
ten beklentileri değişti. Yeşile
lüks ve prestijli markalarının yer aldığı
komşu olma yeni kriterler araAbdi İpekçi Caddesi’ne 650 metre, City’s
sında girdi. Üstelik bu tip konutAlışveriş Merkezi’ne ise 300 metre mesafelarda değer artışı da dikkat çekide bulunuyor.
yor. Parklara korulara komşu konutlardaki
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Sınırlı sayıda bir yapıya sahip olması:
değer artışı potansiyelinin, olmayan konut7$%$.
Sınırlı sayıda konut bulunan bir proje
lara kıyasla yüzde 47 daha fazla olduğu
6$%$+
olan Nişantaşı Koru, 25 dönüm arazi üzebelirtiliyor. Uzun süredir etkisini hissedilen
pandemi sürecinde, doğaya duyulan özlem net rinde koruya komşu sadece 160 kişiyi ayrıcalıklı
bir yaşamla buluşturuyor.
şekilde gayrimenkul sektöründe kendini hisLüks tekne mantığıyla tasarlanmış, kişiye
settirdi. Özellikle yeşil alanlara erişimi buluözel konut seçenekleri: Nişantaşı Koru’nun
nan, insanların evlerindeyken de doğayla iç
en önemli ayrıcalıklarından biri yüksek tavanlar,
içe olabildiği evlere yönelik talep, son dönemgeniş teras ve bahçeler, geniş salonlar, geniş ve
de bahçeli evlerde yüzde 228, balkonlu evlerkonforlu odalar ve mutfaklar... Lüks tekne mantıde yüz 100’e yakın ölçüde artmış durumda.
ğıyla tasarlanan Nişantaşı Koru’da 6. katta daireDünyanın önde gelen gayrimenkul danışmannize özel Boğaz manzaralı sonsuzluk havuzları, 8
lık firmalarından Knight Frank’in ‘Living By
metreye varan tavan yükseklikleri, bahçe villa ve
Park 2020’ raporuna göre, gayrimenkul yatıteras villa konsepti ile daire büyüklüğünde terasrımcılarının lüksten beklentileri dünyanın her
lar bulunuyor.
yerinde değişti. Yeni lüks kriterlerinde aydınMiras gibi babadan oğula geçecek, bulunduğu
lık, ferah, orman ve koru manzarası öne çıkışehre değer katacak kıymetli bir sanat eseri
yor. Knight Frank 2020 The Wealth Report
niteliğinde olması: Proje geliştirdiği bölgelerin
ve Dünya Şehirleri Kültür Forumu’na (World
karakteristiğine uygun, yenilikçi projelere imza
Cities Culture Forum) göre yeşil alan, parklara ve koruya komşu olan konutlardaki fiyat yük- atan DAP Yapı, Nişantaşı Koru projesinde lüksü
yeniden tanımlayan özellikleriyle, nesilden nesiseliş potansiyeli, kentteki diğer konutlara göre
le miras kalacak bir proje sunuyor.
yüzde 47 değer kazandığı görülüyor.
Son kriter ise ‘sağlıklı ev’ kriterleri: DAP
352-('(.5ê7(5
Yapı, bütün dünyayı etkisi altına alan panDAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, demi süreciyle birlikte, Çekmeköy’de 58 bin 300
ve Nişantaşı’nda 18 bin kişiden görüş alarak
değişen bu beklentileri iyi analiz ederek, tasarladık‘Sağlıklı Ev’ konseptini geliştirdi. Sağlıklı Ev
ları yeni konsepti Nişantaşı’nda hayata geçirdiklekonseptinin ilkini, Çekmeköy Ormanköy
rini söyledi. Ön talep toplama döneminin ardından
projesiyle hayata geçiren DAP Yapı,
resmi olarak satışına başlanan Nişantaşı Koru projeaynı konsepti şimdi Nişantaşı’na taşısi, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur
dı. Başta Ihlamur Kasrı olmak üzere
Kasrı arasında konumlandığını aktaran Yılmaz, prokomşusu olan 60 bin metrekare alana
jes için ‘yeni lüks’ kavramını tanımlamak için oluşsahip koru alanından gelen bol oksijen
turulan 5 kriter şu şekilde sıraladı:
Şehrin merkezinde dünyaca ünlü ve köklü bir sayesinde, şehrin merkezinde konforlu
bir yaşam sunacak.
semtte yer alması: Nişantaşı
Koru projesi, iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul’un
merkezinde, şehir dışından
ya da yurtdışında gelenlerin bile mutlaka ziyaret
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Trendyol Trabzon’da
WUDQVIHUPHUNH]LDoDFDN
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, aldığı 1.5 milyar dolarlık yeni
yatırımla 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan Türkiye’nin ilk
“decacorn”u olan Trendyol’un transfer
merkezini ziyaret etti.
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Bakan Varank, Trendyol’un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16.5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden
son dönemde 1.5 milyar dolarlık yeni
bir yatırım aldığını belirterek, “Şirketin
yüzde 10’luk hissesi hem Uzak Doğu’dan
hem ABD’den, Avrupa’dan ve Orta
Doğu’dan yatırımcıların ilgisiyle satın
alınmış oldu” bilgisini verdi. Varank,
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ndeki

10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını belirterek, “Şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Trendyol burada aldığı
yatırımın tamamını yine şirket içinde kullanacak. Yani o 1.5 milyar doların hepsi Türkiye’ye geliyor. Bu şirketin
daha da büyümesi daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak” dedi. Trendyol
Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de
Türkiye’nin ilk decacorn’u olmanın kendileri ve Türkiye için
gurur verici olduğunu, ülkemizden başka decacorn’ların da çıkacağını belirtti. Çetin,
Tuzla’daki transfer merkezinin
benzerini 2022’nin ilk çeyreğinde
Trabzon’da açacaklarını bildirdi.
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