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ÖZAK GYO‟nun 2015 Faaliyet
Raporu‟na ABD‟den „Oscar‟lık ödül
ÖZAK GYO‟nun “Gelecek Ajandası” konseptli „2015 Faaliyet Raporu‟ ABD merkezli
ARC Awards‟ta bronz ödüle layık görüldü.
Merkezi New York‟ta bulunan ve tüm dünyada yatırımcı ilişkileri profesyonelleri tarafından
faaliyet raporlarının „Oscar‟ları olarak bilinen ARC Awards ödüllerinde ÖZAK GYO „2015
Faaliyet Raporu‟ bronz ödüle layık görüldü. 2 bine yakın firmanın katıldığı ARC Awards
ödüllerinde „Gelecek Ajandası‟ konseptli raporu ile yarışan ÖZAK GYO, sıra dışı formatıyla
“Geleneksel Olmayan Faaliyet Raporu” kategorisinde farklı uygulamalarıyla dikkat çekti.
Rapor, ÖZAK GYO‟nun gelecek planlarını içeriyor
Yaşam kalitesini artıran ve hayata değer katan projeler geliştiren ÖZAK GYO, 30 yıla varan
deneyimiyle katıldığı yarışmada oldukça farklı bir raporla gelecekteki büyüme potansiyelini
vurguladı. Ajandaların bilindik bölümlerinin faaliyet raporuna entegre edilmesi fikrinden yola
çıkılarak hazırlanan rapor, ÖZAK GYO‟nun gelecek planlarını öne çıkardı. „Yapılacaklar
Listesi‟ başlığı altında bir gelecek projeksiyonu oluşturulan raporda, şirketin gelir yaratma
hedefi net ve ayrıntılı şekilde ortaya konuldu. Sadece ÖZAK GYO ile ilgili bilgilerin değil,
yatırımcılar için derlenen gelecek yılın önemli tarihlerinin de yar aldığı raporda ek faydalar
sunulması başarının anahtarı olarak görüldü.
70 ülkeden 2 bine yakın başvuru
ABD‟de 1987 yılından bu yana sahiplerini bulan ARC Awards, faaliyet raporlarında
mükemmelliği ödüllendirmek ve firmaları teşvik etmek amacıyla veriliyor. Kreatif, orijinal
tasarımlar ile kayda değer yaratıcı çalışmaların dikkate alındığı yarışma prestijli ve bağımsız
bir ödül platformu olarak dikkat çekiyor. Dünya genelinden birçok farklı ülkedeki kurumun
üst düzey yöneticileri ile yazar, tasarımcı ve fotoğrafçılardan oluşan yarışmanın jürisi, bu yıl
70 ülkeden 2 bine yakın firmanın raporlarını değerlendirdi.
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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.
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