
	 	
	

	
	

 
ÖZAK GYO’NUN AJANDASINDA 

ULUSLARARASI BAŞARILAR VAR 
	

ÖZAK GYO 2015 Faaliyet Raporu, ABD merkezli iki önemli yarışmada  
2 ödül kazanmayı başardı. 

	
Farklı alanlarda ihtiyacı doğru tespit eden gayrimenkul projelerini baştan sona 
tasarlayan ve işleten Özak GYO; öncü, özgün ve doğru modeller kurup geliştirirken, 
farklı alanlarda da özel başarılara imza atmaya devam ediyor.  
 
Özak GYO’nun “Gelecek Ajandası” temasıyla hazırlanan 2015 faaliyet raporu, faaliyet 
raporlarının Oscarı sayılan ARC Awards’ta, farklı formatıyla geleneksel olmayan 
raporlar kategorisinde Bronz Ödül kazandı. Rapor, yine bu alanda en prestijli 
yarışmalardan biri olan Galaxy Award’ta ise genel tasarım kategorisinde Gümüş Ödül 
almayı başardı.  
 
Hem ajanda hem de faaliyet raporu… 
 
Finar imzalı Faaliyet Raporu’nun çıkış noktasını Özak GYO’nun gelişim potansiyeli 
oluşturuyor. Buradan hareketle içine faaliyet raporunun entegre edildiği “Gelecek 
Ajandası”, hem Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede planları okuyucuya yansıtıyor, hem 
de gelişim potansiyelini daha da somutlaştırıyor. 
 
Ajandaların bilindik bölümlerinin eklendiği raporda “Yapılacaklar Listesi” başlığı 
altında bir gelecek projeksiyonu bulunuyor. Gelir yaratma hedefinin net bir şekilde 
ortaya konduğu çalışmada, sadece Özak GYO ile ilgili bilgiler değil, yatırımcılar için 
gelecek yılın önemli tarihleri de yer alıyor. Böylelikle okuyucuya ek bir fayda 
sunuluyor. 
 
Başkan Mesajı’nı farklı bir  formatla sunan, baskısından içerik ve sayfa tasarımına 
kadar oldukça özel bir formata sahip “ajanda rapora” büyük bir gelecek sığıyor.  
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
 
 
 
Özak GYO Hakkında 
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2009 yılında sektöre hızlı bir giriş 
yaparak, kısa bir sürede 10 kat büyüdü ve sektörün önde gelen oyuncuları arasına 
katıldı. Özak GYO, Forbes Türkiye Dergisi’nin 2014 yılı verilerine göre hazırladığı 
“Türkiye’nin En Büyük 100 Şirketi” sıralamasına, birçok önemli şirketi geride 
bırakarak 57. sıradan giriş yaptı.  2012 yılında halka arz edilen Özak GYO; yenilikçi, 
kaliteli ve verimlilik odaklı yaklaşımıyla konut, ofis, depolama, turizm ve perakende 
olmak üzere farklı segmentlerde geniş ürün gamı ve portföy yönetimiyle arazi ve proje 
geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Özak GYO’nun tamamlanan projeleri arasında; 
firmalara iş süreçlerinde verimlilik katan lojistik ve mimari özelliklere sahip 34 Portall 
Plaza, alışılmış AVM anlayışının ötesine geçerek, yeme-içme ve dinlenme konsepti 
üzerine geliştirilen Bulvar 216, Türkiye’yi aile ve çocuk konseptli otel fikriyle 
tanıştıran Ela Quality Resort Belek, en son teknolojiyle A sınıfı ofis olarak inşa edilen 
İş İstanbul 34, 2011 yılında faaliyete geçirilen ve toplam 8,470 m² market alanına sahip 
Bayrampaşa Metro Gross Market, yatırım potansiyeli ve merkezi konumuyla satışları 
kısa sürede tamamlanan Hayat Tepe ve Hayat Tepe Suites yer alıyor. 2016’nın ilk 
çeyreğinde yapımına başlanan ve Özak GYO’nun en büyük payla pilot ortağı olduğu 
Büyükyalı Projesi ise İstanbul’un deniz ile ilişkisi nedeniyle kısa sürede çok daha fazla 
değer kazanacak bölgesi Kazlıçeşme sahil yolunda yükseliyor. Özak GYO, 
önümüzdeki yıllarda ise Didim ve Demre’de yer alan arsalarında Ela Resort’un ismini 
ve uluslararası standartlardaki kalitesini taşıyan yeni otel projeleri geliştirmeyi, şehir 
merkezlerinde ise Özak GYO farkını ortaya koyacak şehir otelciliği alanına adım 
atmayı planlıyor. Özak GYO, gayrimenkuldeki cirosunu iddialı bir şekilde artırarak 
sektörün lider şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.  
	
	
	
	
	
	


