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Gayrimenkulde 
Yeni Bir De¤er EPOS
“Baflarmak için de gereken tüm çabay› harc›yor ve her ko-
nuda uzmanl›k deste¤i al›yoruz. Sürekli olarak  ö¤renen
bir organizasyon temas›yla çal›fl›yoruz; deneyim ve bilgi
biriktiriyoruz. Gelecekte sektörün en önemli de¤eri bilgi ve
derlenmifl veri olacak. Müflterilerimizin ve dan›flanlar›m›z›n
Hayallerini dinliyor, hedeflerini anl›yor ve sonunda tüm fi-
kirlerine de¤er veriyoruz ‘’

bir kad›n olarak kariyerinizdeki baflar›y› geti-
ren unsurlardan bahseder misiniz?

Çok çal›flmak iflimi sevmek , yüksek kon-
santrasyon . Baflar› odakl› olmak ve bu konuda-
ki h›rs›m birinci s›radad›r. Hepsi bununla birlikte
geliyor zaten...

Gayrimenkul Sektöründe flirket olarak
isminden çok söz ettiren EPOS’un güncel
hizmetlerinden ve ürün çeflitlili¤inden bah-
seder misiniz?

Epos, 20 y›ll›k bir firma... Gayrimenkul sek-
töründe de¤erleme ve gelifltirme alan›nda iki
koldan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Gayrimenkul de¤erlemede SPK ve BDDK
akreditasyonlar› olan bir firmay›z. Bu depart-
man da UFRS (Uluslararas› Finansal Muhasebe
Standartlar›) ile TMS (Türkiye Muhasebe Stan-
dartlar›) çerçevesinde de¤erleme raporlar› üre-
ten bir ekibe sahibiz. Farkl›  gayrimenkul türleri
için yerli ve yabanc› kurulufllara, bankalara, hol-
dinglere, arac› kurumlara, gayrimenkul yat›r›m
ortakl›klar›na, finansal kiralama, hukuk, ba¤›ms›z
denetim, sigorta flirketlerine ve SPK mevzuat›na
tabi olan firmalara, gayrimenkullerin ve gayri-
menkule dayal› haklar›n de¤er tespitlerinde hiz-
met vermekteyiz.

Epos'un gelifltirme alan›nda, Fizibilite Etüt-
leri , Piyasa Arz-Talep Dengesi Ölçümü ve Fiyat
Araflt›rmalar›,Bölgesel ve Sektörel Analizler, En

Okuyucular›m›z›n sizi tan›mas› için bize
kendinizden bahseder misiniz?

Marmara Üniversitesi ‹‹BF -‹ktisat Bölümü
mezunuyum. ‹stanbul Üniversitesi'nde Pa-
ra/Banka Anabilim Dal›nda Yüksek Lisans e¤iti-
mimin ard›ndan, yine ‹stanbul Üniversitesi ‹fllet-
me Fakültesi ‹flletme ‹ktisadi Enstitüsü ‹flletme-
cilik ‹htisas›n› tamamlad›m. Türkiye'nin önde
gelen holdinglerinde yedi y›l boyunca yönetici-
lik görevlerinde bulunduktan sonra 1995 y›l›nda
gayrimenkul sektörüne ad›m att›m. Epos Gayri-
menkul Dan›flmanl›k ve De¤erleme A.fi' nin ku-
rucusu ve yönetici orta¤›y›m. Birçok üniversite-
nin lisans ve yüksek lisans programlar›nda sek-
tör ö¤retim görevlisi olarak ders vermekteyim.
Ayr›ca üyesi de oldu¤um Kad›n Giriflimciler
Derne¤i (KAG‹DER) bünyesinde Türkiye'de ka-
d›n giriflimcili¤ini gelifltirmek, ekonomik ve sos-
yal yaflamda kad›n›n konumunu güçlendirmek
amac›yla düzenlenen e¤itimlerde de görev al-
maktay›m.

ULI, AI gibi mesleki örgütlerde üyeliklerim
bulunmaktad›r. 2011-2013 döneminde Lisansl›
De¤erleme fiirketleri Birli¤i Derne¤i (LideB‹R)
nde Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevinde bu-
lundum. fiuan  da GYODER Yönetim Kurulu
Üyesi ve ‹cra Kurulu üyesiyim.

Gayrimenkul Sektörüne ad›m atmadan
önce de köklü holdinglerde görev yapt›n›z,

Etkin ve Verimli Kullan›m Analizleri, Finansal
Analizler, Pazar Araflt›rmalar›, Konsept Gelifltir-
me Dan›flmanl›¤› ile Hedef Kitle Tan›mlamas›,
Mimari Grupla Entegrasyon- Müflteri Odakl›l›k,
Proje Miksinin ve Ürünlerin Kurgulanmas›, Pro-
jeye Uygun Konsept Gelifltirme, Reklam ve Pa-
zarlama Çal›flmalar›na Dan›flmanl›k,Strateji
Gelifltirme Dan›flmanl›¤› ile Fiyatland›rma / fie-
refiyelendirme, Kampanya Önerileri, Sat›fl Se-
naryolar› Haz›rl›¤›, Ödeme ve Finansman Alter-
natifleri ile ilgili çok genifl yelpazede dan›flman-
l›klar veriyoruz

Ayr›ca, gayrimenkul portföyü bulunan kifli,
kurum ve kurulufllar için,  gayrimenkul de¤er
yönetimi ve Kentsel Dönüflüm alan›nda hizmet
vermekteyiz 

‹stanbul gibi bir metropolün  “Kentsel
Dönüflüm Projesi” ad› alt›nda yeniden yap›-
laflmas› söz konusu. Bu Projenin gayrimen-
kul sektörüne olumlu veya olumsuz etkile-
rinden ve EPOS’un bu konudaki çal›flmala-
r›ndan bahseder misiniz?

Kentsel dönüflüm, gerek Türk gayrimenkul
sektörünün, gerekse ülkenin geliflimi aç›s›ndan
hayati öneme sahip en güncel konulardan biri-
dir.

Bilindi¤i üzere kentsel dönüflüm, inflaat, mi-
mari, flehir planlama, sosyoloji, psikoloji, finans-
man gibi birçok disiplini ve ögeyi kapsayan bü-
tünleflik bir de¤iflim sürecidir. Bu sebeple konu-
nun önemi,  rakamlarda da karfl›l›¤›n› bulmakta-
d›r. Y›llar itibariyle devam edecek süreçte 6,5
milyon konutun dönüflümü söz konusu olacak-
t›r. Bu boyuttaki bir de¤iflim, rakamsal anlamda
yaklafl›k 400-500 milyar dolara tekabül ede-
cek olup, cumhuriyet tarihinin en büyük dönü-
flümüdür. Telaffuz edilen bu rakamlar  neredey-
se “geliflmekte olan  bir ülkenin gayri safi milli
has›las›” ile eflde¤erdir. 

Epos Gayrimenkul Dan›flmanl›k ve 
De¤erleme A.fi. Kurucu ve Yönetici Orta¤› Neflecan Çekici
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her birinin tutum ve yaklafl›mlar›ndan do¤ru-
dan etkilenen bir süreçtir

Mevcut dönüflüm projelerinin baz›lar›nda
öne ç›kan unsur, rant›n nas›l paylafl›laca¤› ol-
maktad›r. Bu türden yaklafl›mlar kentsel dönü-
flümün ruhuna ayk›r›d›r. Kentsel dönüflümün
“olmazsa olmaz›” , taraflar›n sadece kendi ç›kar›-
na odakland›¤› rant ve oran pazarl›klar›na kur-
ban edilmemesi gereklili¤idir. Ortak ve ana
amaç, herkesin bu süreçten fayda sa¤layarak

1999 depremi öncesi infla edilmifl, Türki-
ye’de 13,5 milyon, ‹stanbul’da ise 3 milyonun
üzerinde konut bulundu¤unu göz önünde bu-
lundurdu¤umuzda ve orta/uzun vadede tüm
bu konutlar›n dönüflüm geçirmek zorunda ka-
laca¤›n› düflündü¤ümüzde konunun boyutlar›
bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r. De¤iflimin ya-
flanaca¤› bölgeler aç›s›ndan belediye, vatandafl,
gelifltirme flirketleri gibi stratejik öneme sahip il-
gili  tüm paydafllar› etkileyen ve bu paydafllar›n

ç›kmas› olmal›d›r. Birilerinin kaybetti¤i bir pazar-
l›¤›n  sonunda asl›nda  ülke kaybetmifl olacakt›r.

Kentsel dönüflümün sosyal bir olgu oldu¤u
düflünülmezse en büyük yanl›fla imza at›l›r. Böl-
genin tüm dinamiklerini ve gelecek projeksi-
yonlar›n› dikkate alan planlar haz›rlanmadan
dönüflüm yapmak yanl›fl olacakt›r. Kamu, özel
sektör, sivil toplum iflbirli¤i kentsel dönüflümün
birincil ögesidir. Bu sürecin sa¤l›kl› yönetilebil-
mesi için koordinasyonda mutlaka kamu bu-
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s›z birimlerin paylafl›m› konusunda uygun mo-
delin saptanmas› ve da¤›t›m›n yap›lmas›, Hak
sahiplerinin kendi aralar›ndaki paylafl›mlar›na
yönelik olarak, mevcut durum de¤eri de göz al›-
narak, da¤›t›m modelinin kurgulanmas› gibi hiz-
metler sunuyoruz.

“EPOS ile yola ç›kmak kazand›r›r” sözüy-
le baflar›n›z›n alt›ndaki iddiay› destekliyorsu-
nuz. Uluslararas› çal›flan bir flirket olarak de-
¤er yönetimi konusundaki uzmanl›¤›n›zdan
de¤erleme yaparkenki aflamalardan bahse-
der misiniz?

Yaflayan bir varl›k olan gayrimenkulün dü-
zenli de¤er takibi yap›lmal›; hatta bu süreç uz-
man bir bak›flla yönetilmelidir. Epos 1995 y›l›n-
dan beri gayrimenkul de¤erleme ve gelifltirme
konular›nda edindi¤i uzmanl›¤› harmanlayarak
gayrimenkul portföyü bulunan kifli, kurum ve
kurulufllar için, profesyonel "Gayrimenkul De-
¤er Yönetimi" hizmeti vermekte, portföylerin
stratejik olarak yönetilmesini sa¤lamaktad›r. Bu
bafll›k alt›nda, envanter yönetimi, gayrimenkul
gelifltirme, gelir getiren portföy oluflturma, proje
finansman dan›flmanl›¤›  ve gayrimenkul port-
föy yönetimi  yer al›r.

Gayrimenkul de¤erleme platformunda li-
sansl› uzmanlar›n›n yaklafl›mlar› ve bilimsel ana-
liz teknikleriyle objektif de¤erlere ulafl›yoruz.
Uluslararas› De¤erleme Standartlar›n›, sorum-
luluk ve ba¤›ms›zl›k ilkeleriyle birlefltirerek firma
risklerinin minimize edilmesine katk›da sunu-
yoruz. 

Gayrimenkule yat›r›m eskiye oranla da-
ha m› güvenilir yoksa alternatif yat›r›m yön-
temleri de yayg›n kullan›lmaya baflland› m›,

lunmal›d›r. Kanundaki ucu aç›k konular, imar
planlama sistem bütünlü¤ü içinde ele al›nmal›-
d›r. Yerinde dönüflüm esas olmal›d›r. Kentsel
dönüflüm politikas›, ülke genelinde gelifltirile-
cek arazi kullan›m› ve arazi yönetimi ekseninde
, ulusal konsensusla, afet yönetimi yan›nda do¤a
ve yeflil alan esasl› bir model çerçevesinde flekil-
lenmelidir. Dönüflüm uygulamalar›nda örne¤in
yo¤unluk art›r›lmas› gibi, imar planlama sistem
bütünlü¤ünden farkl› kararlar al›n›rsa ulafl›m ve
altyap› sorunlar›n›n içinden ç›k›lmaz bir hal ala-
ca¤› unutulmamal›d›r.

Kentsel dönüflümde yer alan tüm oyuncu-
lar stratejik öneme sahip faktörler olarak her
aflamada öne ç›kmaktad›rlar. Farkl› disiplinlerin
biraraya gelmesi ile gerçeklefltirilen bir “tak›m
çal›flmas›”, kentsel dönüflüm sürecinin dengesi-
ni kuran, de¤erin adil paylafl›m›na imkan veren
ve tüm taraflar›n ç›kar›n›n optimum bir noktada
buluflmas›n› sa¤layan önemli bir rol oynamakta-
d›r. De¤erleme sektörü ise ortak fayday› aç›¤a
ç›karman›n ve adil paylafl›m›n anahtarlar›ndan
biridir. Bu anlamda de¤erleme, süreçte adale-
tin terazisi rolünü üstlenmektedir. De¤erleme-
lerin tarafs›z, objektif ve adil bir yap›da gerçek-
lefltiriliyor olmas›, kentsel dönüflüm projelerin-
de haksahipleri ile gelifltiriciler aras›ndaki olas›
ihtilaflar›n daha sözleflme sürecinden bafllaya-
rak önlenebilmesini, tüm sürecin h›zl› ve huzur-
lu tamamlanmas›n› temin edecektir. 

EPOS olarak Kentsel Dönüflüm Süreci ‹le
‹lgili Proje alan›nda yer alan gayrimenkullerin
yerinde tespiti ve ölçümü, Tapu Müdürlü¤ü ve
Belediyede hak sahiplerine yönelik mülkiyet ve
yasal durum analizinin yap›lmas›, Hak Sahipleri-
nin tespit edilmesi, Proje alan›ndaki hak sahiple-
rine ait mülklerin de¤erlemesine yönelik pazar
araflt›rmas› yap›lmas›, Uluslararas› de¤erleme
standart ve yöntemlerinin kullanarak hak sahip-
lerinin mülklerinin mevcut durumdaki de¤erle-
rinin tespiti, Proje alan›nda yasal, fiziksel ve finan-
sal aç›s›ndan gerçeklefltirilmesi muhtemel pro-
jenin tespitine yönelik En Etkin ve Verimli Kulla-
n›m Analizinin yap›lmas› ve bu sonuçlara göre
uygulanmas›na karar verilen projenin hayata
geçirilmesi esnas›nda proje konseptinin geliflti-
rilmesi çal›flmalar›nda dan›flmanl›k verilmesi,
Nihai hale getirilen projedeki ba¤›ms›z birimle-
rin fiyatland›rma ve flerefiyelendirme çal›flmala-
r›n›n yap›lmas› ve nihai proje de¤erinin hesap-
lanmas›, Hak sahipleri ve yat›r›mc›ya ait ba¤›m-

bu konuda neler söylersiniz?
Türk halk› gayrimenkule yat›r›m› seviyor. Al-

t›n  birinci s›rada yat›r›m enstrüman› olarak gö-
rülürken,  gayrimenkule yat›r›m, alt›n› izleyerek
ikinci s›rada yerini al›yor .Di¤er yat›r›m alanlar›
aç›k ara farkla geride kal›yor. Gayrimenkul ve ta-
pu sevgisi geçmiflten gelen mülkiyetçilik duygu-
suyla ilintili. Tafl›nmaz, güvenli ve uzun vadeli bir
liman. Uzun dönemli beklenti sat›n al›n›yor ,
hem mülkün fiyat art›fllar› hem de getirileri her
dönemde önemseniyor.

Gelece¤e Yönelik gerçeklefltirmeyi plan-
lad›¤›n›z hedef ve projeleriniz nelerdir?

20 y›l› geride  b›rakt›¤›m›z bugünlerde gay-
rimenkul sektörünün hayat verdig?i?100’e ya-
k›n disipline hakim bir hizmet vermek, global
standartlarda yerli ve yabanc› giris?imcilerden,
ins?aat firmalar›na proje gelis?tiricilere kadar ge-
nis? bir çal›s?ma alan›n›n olus?mas›n› sag?la-
mak, ?bilimsel ve gerçekçi analizlerle yarat›c›-
l›g?› birles?tirerek fikirleri karl› yat›r›mlara dö-
nüs?türmek en öenmli hedefimiz. Türkiye’de
gayrimenkul dan›s?manl›k ve deg?erleme hiz-
metleri sektörünün gelis?imine sürekli katk›da
bulunarak, hem Türkiye’de hem de dünyada ilk
akla gelen s?irketlerden biri olmak.

Bunlar› baflarmak için de gereken tüm ça-
bay› harc›yor ve her konuda uzmanl›k deste¤i
al›yoruz. Sürekli olarak “ö¤renen bir organizas-
yon” temas›yla çal›fl›yoruz; deneyim ve bilgi bi-
riktiriyoruz. Gelecekte bu sektörün en önemli
de¤eri bilgi ve derlenmifl veri olacak...

Müflterilerimizin ve dan›flanlar›m›z›n HA-
YALLER‹NI‹ DI‹NLI‹YOR, HEDEFLER‹NI‹ AN-
LIYOR VE SONUNDA TÜM F‹K‹RLER‹NE
“DE⁄ER” VER‹YORUZ... 


