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Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin: 

“Ülkemize ve paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz” 
 

2019 yılının ilk çeyreğinde özkaynaklarını 2,28 milyar TL’ye artıran Halk GYO, toplam 

aktiflerini 2,65 milyar TL'ye taşıdığını duyurdu. Konut satışı, ofis kirası ve finansal gelirden 

oluşan toplam hasılatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,3 oranında artıran şirketin bu 

dönemdeki net dönem karı ise %25 oranında artış gösterdi. 

 

Geliştirdiği güçlü işbirlikleriyle nitelikli projelere imza atmayı sürdüren Halk GYO, 2019 yılının 

ilk çeyreğini de bilanço kalitesine ağırlık veren istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla geride 

bıraktı. Portföyünü ticari mülkten konuta, finans merkezinden otele kadar çok çeşitli ve modern 

yapılarla geliştirmeye devam eden Halk GYO, güzel İzmir’imizin göz bebeği Alsancak’ta Teknik 

Yapı ortaklığı, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçecek Evora İzmir projesine başlarken, 

hayatın başladığı, Bizimtepe Aydos ve Şehristan Konutları’nda dairelerin anahtar teslimlerine 

devam etti. Kurulduğu günden bu yana yatırımcılarına, müşterilerine ve sektöre değer katan Halk 

GYO, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin inşa sürecine de devam etti. 

 

Türkiye ve dünya ekonomisindeki değişimleri yakından izleyerek yatırımlarına yön verdiklerini 

belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, performanslarını yılın kalan 

bölümünde de sürdürmeyi amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:  

 

“Halk GYO olarak, yılın ilk çeyreğini başarılı bir sonuçla geride bıraktık. Yılın geri 

kalanında da sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstermeye, ülkemize ve 

paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.” 

 

“Gelecek nesillere güçlü bir miras bırakacağız” 

 

Türkiye’nin öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olması vizyonuyla hayata 

geçirilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin en büyük paydaşlarından biri olan Halk 

GYO, proje dahilinde 46 ve 34 katlı iki kule ile 8'er katlı 3 ticari bina inşa ediyor.  

 

Sermaye piyasalarının rekabetçi bir yapıda uluslararası platformda temsil edilmesi için İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi projesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Yetgin 

şunları söyledi: 

 

“Türkiye ekonomisinin güçlü altyapısı, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinin hayata 

geçmesine olanak sağlıyor. Ülkemize yatırımcı çekme noktasında önemli bir görev üstlenen 

bu projelerin yanında, finans sektörümüze olan yabancı ilgisini artıracak yatırımlar da ardı 

ardına hayata geçiriliyor. Türkiye ekonomisinin gücünü ve finansal potansiyelini 

uluslararası alanda en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacak projelerin başında ise 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi geliyor.”  
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Finans ve ticaretin bir arada yürüdüğü merkezlerin gelişen ülke ekonomilerinin gelecek 

vizyonunda önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Yetgin şunları ifade etti: 

 

 

“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, yabancı finans merkezleriyle rekabet edebilir 

düzeyde güçlü bir potansiyele sahip olacak. Türkiye’nin ekonomik finansal aracılık işlevinin 

uluslararası ölçekte gerçekleşmesini sağlayacak olan bu proje, ülkemizin uluslararası 

alandaki saygınlığını ve prestijini daha da yukarı taşıyacak. Gelecek nesillerin refahını 

artırmak üzere hayata geçirdiğimiz projeler arasında, en güçlü miraslarımızdan biri 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi olacak.” 

 

 

 

Halk GYO 2019 İlk Çeyrek Mali Verileri: 

 

Toplam Aktifler: 2,65 milyar TL 

Özkaynaklar: 2,28 milyar TL 

Net Dönem Karı:12,1 milyon TL 

 

 

 

 

 

Detaylı Bilgi için: 

 

Halk GYO A.Ş. 

Yatırımcı İlişkileri 

ir@halkgyo.com.tr 

Halk GYO A.Ş. 

Reklam ve Halkla İlişkiler 

pr@halkgyo.com.tr 

 

Halkla İlişkiler Ajansı 

Serkan Ünal 

sunal@grup7.com.tr 
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