BASIN BÜLTENİ

VAKIF GYO İLE ŞİRECİ&ACARSAN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI;
ICONOVA DEĞERİNE DEĞER KATTI
Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Vakıf GYO, ülkemizin
önde gelen konut ve yaşam alanlarından biri olan ICONOVA’yı Gaziantep’e
kazandıran Şireci&Acarsan’a ortak oldu.
Hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesi, bankaların konut kredisi faiz
oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekmesinin ardından gayrimenkul
sektörünün büyük firmaları tarafından başlatılan kampanyalara Vakıf GYO da
Gaziantep’in prestij projesi Iconova’ya ortak olarak destek verdi.
Vakıf GYO’nun gayrimenkul portföy yönetimi ve satış alanındaki bilgi birikimi ile
Gaziantep’in en güçlü şirketlerinden Şireci&Acarsan ortaklığında yapımı tek etapta
tamamlanacak ICONOVA projesi için büyük bir anlaşma imzalandı. Son zamanlarda
Anadolu’dan gelen markalı konut talebini değerlendiren Vakıf GYO, ICONOVA’nın ve
Gaziantep’in marka ve piyasa değerine olan güvenini bu yatırımla gösterdi.
Güçlü Türkiye’nin lider bankası Vakıfbank’ın iştiraki Vakıf GYO ile yatırımcılar
Şireci&Acarsan arasında kurulan bu birliktelikle taraflar vizyon ve güç birlikteliğini
pekiştirdi.
Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Birdal, “Gayrimenkul sektörü, son
zamanlarda İstanbul dışına çıkarak hem yatırımlarını çeşitlendiriyor hem de gelişen
Anadolu illerinden gelen markalı konut taleplerine yatırımlarla cevap vermeye
çalışıyor. Vakıf GYO olarak biz de İstanbul dışında ilk yatırımımıza İzmir’de başladık.
Şimdi ise Gaziantep’le devam ediyoruz. Bu anlamda Anadolu’nun ekonomik
potansiyeline ve gücüne güveniyoruz. Çalışkan ve üretken insanların şehri
Gaziantep, Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri. Bu kentin vizyonuna
yakışır, kaliteli ve çok yönlü bir yaşam alanı olan ICONOVA’yla yaptığımız iş birliği
bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en önemli yatırımlarımızdan biri oldu.
Gaziantep’in en köklü şirketleriyle bölgeye böylesine kaliteli bir proje
kazandıracağımız için son derece mutluyuz” dedi.
Gaziantep’in başarılı iş adamlarından Hanifi Şireci ve Mesut Acar da şunları söyledi:
Hanifi Şireci, “Gaziantep’in simge yapısı ICONOVA’ya Vakıf GYO’nun güveni ve
yatırımı, yaptığımız işin ne kadar kaliteli olduğunun net bir kanıtı.” derken; Mesut
Acar da, “Vakıf GYO ile Şireci&Acarsan birlikteliği hem Gaziantep hem de Türkiye

ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Güçlü ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz”
açıklamasında bulundu.
Kısa süre içerisinde tüm fonksiyonlarıyla teslim edilecek olan ICONOVA, 570 daire
ve 31 ticari alan içeren 7 kuleden oluşuyor. Yenilikçi teknolojiler ve üstün malzeme
kalitesi ile hayata geçirilen ICONOVA, Gaziantep ve çevre bölgelere yeni bir yaşam
tarzı müjdelerken, yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor.
Vakıf GYO Hakkında:
Türkiye'nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olarak 1996 yılında kurulan
Vakıf GYO, güçlü sermayesi, her geçen gün artan portföy büyüklüğü ve piyasa
değerinin yanı sıra güvenilir ortaklık yapısı ile de sektörde önemli bir yere sahiptir.
Bankacılık sektörünün ön sıralarında yer alan T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve faaliyet
gösterdiği alanda uzun yıllardır konut üretimi ve finansmanı açısından büyük destek
sağlayan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ortak olduğu Vakıf GYO,
24 Aralık 1996 tarihinde paylarını halka arz etmiş olup günümüz itibariyle yüzde
42,58 halka açıklık oranına sahiptir.
Sektörün öncüsü olmanın getirdiği tecrübe ve ortaklık yapısının verdiği güvenle,
prestijli, seçkin, çevreye ve doğaya saygılı kaliteli projeler üreten Vakıf GYO,
ülkemiz ve sektörümüze değer katmakla birlikte, düzenli kira ve yüksek portföy
getirisi sağlayarak büyüme azmini kararlılıkla sürdürmektedir.

