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Rafineri Yap›’dan kuyumculuk
sektörüne özel gayrimenkul
yat›r›m f›rsatlar›
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul
projeleri alan›nda faaliyet gösteren
Rafineri Yap› A.ﬁ., ilk projesine
‹stanbul’un gözde ilçelerinden
Beylikdüzü’nde baﬂlad›. “Alt›n Vadi
Konaklar›” projesi ile özellikle
kuyumculuk sektöründeki de¤erli
yat›r›mc›lara f›rsatlar sunan
Rafineri Yap› A.ﬁ.’nin faaliyetleri ve
hedefleri ile ilgili olarak, Yönetim
Kurulu Baﬂkan Vekili Orhan
Savaﬂ’tan bilgi ald›k.
tada sat›ﬂlar›na arac›l›k ederek kârlar›n› realize etmelerinde de iﬂ
birli¤i yapmay› hedefliyoruz. Amac›m›z yaln›zca bir projede de¤il,
geliﬂtirdi¤imiz her projede yat›r›mc›lar›m›z ile iﬂbirli¤i yapmak.

Bu sistem için özel bir strateji
uyguluyor musunuz?

Rafineri Yap› A.ﬁ. gayrimenkul projeleri alan›nda
faaliyet gösteren bir firma. Sizden çal›ﬂmalar›n›z
ve hedefleriniz ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
Belirtti¤iniz gibi Rafineri Yap› gayrimenkul projeleri alan›nda faaliyet
göstermek amac›yla kurulmuﬂ bir firma. Özellikle yo¤unlaﬂt›¤›m›z
alan gayrimenkul konut ve ofis projeleri. Ulaﬂmak istedi¤imiz hedef
kitle ise yat›r›m amac›yla gayrimenkul projelerine ilgi gösteren yat›r›mc›lar. Proje geliﬂtirme ve üretmenin ötesinde, iﬂ orta¤› olarak gördü¤ümüz yat›r›mc›lara, yat›r›mlar› bekledikleri de¤erlere ulaﬂt›¤› nok-

Bu sistemin uygulanmas› için kurgulad›¤›m›z strateji ile ilgili ﬂunlar› söyleyebilirim. Gayrimenkul yat›r›m›, pek çok yat›r›m enstrüman›na göre daha yüksek oranda kazançlar sa¤layabilece¤iniz bir
sektör. Tabiî ki bunun için yat›r›m yap›lacak do¤ru projenin de
pek çok bak›mdan belirli avantajlara ve üstünlüklere sahip olmas› gerekiyor. Lokasyon, proje uygulama kalitesi, finansman olanaklar›, lokasyon çevresindeki di¤er projeler ve fiyatlar gelecekte elde edilecek kazanc› etkileyen önemli faktörler. Bu faktörler
her yat›r›mc›n›n titizlikle ve hassasiyetle üzerinde uzun süre ve
profesyonelce çal›ﬂmas› gereken konular. Biz bu konuda her biri alan›nda uzman kiﬂilerden oluﬂan profesyonel bir ekibe sahibiz.
Bütün bu çal›ﬂmalar› yat›r›mc›lar›m›z ad›na gerçekleﬂtiriyor ve ileride yüksek kazanç getirisi sa¤lama potansiyeli yüksek projeler
geliﬂtiriyoruz. Baﬂka bir aç›dan bakt›¤›m›zda, yapt›¤›m›z iﬂin bir
k›sm›n›n yat›r›m dan›ﬂmanl›¤› oldu¤unu da söyleyebiliriz. Stratejimizi k›saca ﬂöyle özetleyebiliriz; “Biz kazanç – getiri oran› yüksek
projeleri uygun fiyatlarla yat›r›mc›lar›m›za kazand›r›yoruz. Yat›r›mc›lar›m›z›n bekledikleri kârlar ortaya ç›kt›¤›nda, sat›ﬂ konusunda da destek veriyor ve yeni projelerimizde iﬂ birli¤imize devam
ediyoruz.”

Kuyumculuk sektörü mensuplar›n›n son
zamanlarda özellikle gayrimenkul projelerine
yo¤un ilgi gösterdi¤ini gözlemliyoruz. Bu
konudaki düﬂünceleriniz nelerdir?
Kuyumculuk sektörü mensuplar› asl›nda uzun y›llard›r gayrimenkul yat›r›mlar›na önem verir durumda. Ancak alt›n fiyatlar›nda yaﬂanan yükselme ile birlikte kuyumcular›n TL cinsinden varl›klar›nda art›ﬂ söz konusu olunca, bu kuyumcular için yeni finansman
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kayna¤›n›n do¤mas› anlam›na geldi. Bu yüzden pek çok
firma, son zamanlarda en karl› alanlardan biri olan gayrimenkul yat›r›mlar›na yöneldi. Kuyumcular›n gayrimenkul yat›r›mlar›n› tercih etmelerinin di¤er bir sebebi de ﬂu; Kuyumcu, elindeki alt›n› iﬂleyerek elde edebilece¤i kazanc›n çok daha fazlas›n› bir
gayrimenkul projesinden elde edebilecek durumda. ‹ﬂletmesi için
ihtiyaç duydu¤undan daha fazla alt›n› kasas›nda bekletmektense,
gayrimenkul projelerinde de¤erlendirmek çok daha rasyonel bir
davran›ﬂ olarak ortaya ç›k›yor.

Kuyumculuk ve mücevherat sektörüne özel
olarak kampanyalar geliﬂtiriyorsunuz. Bu özel
çal›ﬂmalar› geliﬂtirme nedenlerinizi ö¤renebilir
miyiz?

lik hizmetleri, kapal› otoparklar› ve geniﬂ sosyal yaﬂam
alanlar› ile misafirlerine huzurlu ve güven içinde bir yaﬂam imkân› sa¤layacak. Bunun yan› s›ra % 1 KDV f›rsat›,
metrobüse olan yak›n konumu, deniz manzaras›, tertemiz havas›,
eﬂsiz mimarisi, süs havuzlar› ve ﬂelaleleri de bu projeyi ön plana ç›karan önemli detaylar olacak. Bu proje titizlikle çal›ﬂt›¤›m›z ve üzerine titredi¤imiz bir proje diyebilirim. Bundan sonra geliﬂtirece¤imiz
projelere referans olmas› aç›s›ndan da bizim için önemi gerçekten
çok büyük. Özellikle ilk dönemlerde karlar›m›z› düﬂük oranlarda tutarak yat›r›mc›lar›n al›rken kazanmalar› üzerine bir strateji kurgulad›k. Eﬂsiz bir proje olan “Alt›n Vadi Konaklar›” projesini tamamlay›p; gelecekteki projelerimizde iﬂ ortaklar›m›z ile sürekli iﬂ birli¤i
yapmay› hedefliyoruz.

Söyledi¤im gibi kuyumculuk sektörünü çok yak›ndan tan›yan bir yap›y›z. ‹ﬂ orta¤› olarak gördü¤ümüz müﬂterilerimizin önemli bir k›sm›
kuyumculuk sektörü mensuplar›ndan oluﬂuyor. Y›llard›r geliﬂtirdi¤imiz iliﬂkiler neticesinde, sektör mensuplar›n›n ne tür beklentileri oldu¤unu çok iyi biliyoruz. Bu beklentileri karﬂ›lamak için neler yapmam›z gerekti¤inin de bilincindeyiz. Bu yüzden kuyumculuk sektörüne yönelik özel f›rsatlar sunuyoruz.

‹lk projeniz ile ilgili aktaraca¤›n›z detaylar nelerdir?
‹lk projemiz ‹stanbul’un en h›zl› büyüyen ilçesi olan Beylikdüzü’nde
gerçekleﬂtirdi¤imiz butik bir konut projesi. Bu proje 102 daireden
oluﬂuyor. 5’er katl› 8 bloktan oluﬂan “Alt›n Vadi Konaklar›” projesi;
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