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Yurtdışında finans 
sektöründe uygulanan
“Lease To Buy” sistemi
Limasol GYO farkıyla
artık ülkemizde!

Bu sistemle artık
ev, dükkan, iş yeri
sahibi olmayan
kalmayacak…

“Lease To Buy” Nedir?
Kiranızı öderken belli dönemlerde yapacağınız ara ödemelerle sizi mal sahibi yapar.

Uygun vade ve kira seçenekleri ile belirlenecek süre sonunda dilerseniz yıllarca 
kirasını ödediğiniz gayrimenkulün sahibi olabilirsiniz.

Yani yaptığınız kira ödemesinin boşa gitmeyeceği bir sistemdir…

“Lease To Buy” Sisteminden Kimler Faydalanabilir?
Ev sahibi olmak isteyen ve boşa kira ödemek istemeyen herkes ve her kurum 

bu sistemden faydalanabilir.

 Ev almayı düşünen ancak peşin ödemesi için birikimi olmayanlar
 Vatandaş olmayan ancak ülkemizde uzun süre çalışacak kişiler
 Yurtdışından belli süreler için ülkemize personel getiren kurumlar, şirketler
 Öğrenci olarak gelen ve ülkemizde kalarak çalışmaya devam edecek tüm kişiler

                    “Lease To Buy” Çok Yakında Hizmetinizde

ARTIK KİRALARKEN
SİZ DE GAYRİMENKUL

SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ!

Peşinatım yok
diye üzülmeyin...



www.limasolbank.com.tr

444 LTKB

Şaşırtan Kred



EMTAN TOWERS’DE
GÜÇ BİRLİĞİ HIZLI

KAZANCA DÖNÜŞTÜ
Ülkemizdeki ilk ve tek GYO firması 

olarak emlak sektörüne farklı
çalışma yöntemlerini sunmaya

devam ediyoruz.

Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın ilk projesi 
olan Emtan Towers’de tüm daireleri çok kısa sürede 

tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bize güvenen, inanan
tüm yatırımcılarımıza, paydaşlarımıza

ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor,
bu güvenle yeni projelerde
emin adımlarla ilerliyoruz.

Siz de emlak sektörüne 
kattığımız yenilikleri yakından 

öğrenmek, gelecek projeler 
hakkında bilgi almak 

için bize ulaşın,
kazanan siz olun.



Limasol Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı’nın SPV desteği
verdiği Nalbant Konutları, Serbil 
Inşaat tarafından inşa edilmiştir.

Haziran 2016’da teslim edilmeye
başlanan konutların güçlendirilmiş
tek yetkili satış acentesi
ERA H&B Emlak Şirketi’dir.

Bu projede Limasol Türk
Kooperatif Bankası Ltd.
gayrimenkul sahibi olmak
isteyenlere özel kredi
imkanları sağlamaktadır.

NALBANT
KONUTLARI
son daireler
ve fiyatları

+90 392 815 87 10   |   www.hbestates.com

Çiğdem Kemaler
0533 869 03 09

Hüseyin Sadeghi
0533 864 41 50GÜÇLENDiRiLMiŞ

TEK YETKiLi
SATIŞ ACENTESi
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Ev sahiplerine anahtarlarının
teslim edildiği, İnkişaf grubu,
satış ekibi ve davetlilerin katıldığı 
etkinlik Girne’de Nalbant Konutları’nın 
olduğu alanda gerçekleşti.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 
proje finansmanı olarak katıldığı ve 
Serbil Inşaat’ın Girne bölgesinde
yaptığı üçüncü proje olan Nalbant
Konutları projesi tamamlandı.

Limasol GYO’nun proje yönetim 
danışmanlığı yaptığı projede 
yatırımcılara anahtarları teslim
edilmeye başlandı.

Projenin satışını HB Era’nın
Güçlendirilmiş Tek Yetkili
olarak yaptığı projenin % 65’i
anahtar tesliminden önce
yatırımcılara satılmıştı.

.

SERVET YAŞAR:
KIBRIS’TA KALICI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Nalbant Konutları projesini tecrübe, bilgi, birikim ve 
büyük bir kalite disiplini ile zamanında tamamlanmasını 
sağlayan Serbil Inşaat Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yaşar 

etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ta kalıcı olmak için 
sahip olduğumuz tüm projelerimizi büyük titizlik ve özveri 
ile tamamlamakta, ev sahibi olmak isteyen herkese güven, 

konfor gibi bir çok ayrıntıyı bir arada sunmaktayız” dedi. 
Nalbant Konutları’nın 2014 yılında başlatılmış bir proje olduğunu 
belirten Yaşar, projenin detayları ile ilgili bilgi de verdi. Servet 

Yaşar proje kapsamında 20 daire, iki dükkan toplam 3 bin 500 
metrekarelik bir imar alanı olduğunu kaydetti. Serbil Inşaat’ın 

diğer projelerinden de bahseden Servet Yaşar, Ekim ayında Canev 
Tatar konutları ve 30 Haziran 2017’de ise Elit Life Karakız projelerini 
bitirip yatırımcılar ile buluşturacaklarını açıkladı. Her iki projenin de 

merkezi bir konumda olduğunu kaydeden Yaşar, yatırım ortakları ile 
bu projeleri buluşturmak için sabırsızlandıklarını vurguladı.

BATUHAN HALİM:
YATIRIMCILARI BİRARAYA GETİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Projenin en başından beri destekleyicisi olan ve danışmanlık hizmeti vererek 
büyük katkı sağlayan Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı adına konuşma 
yapan Batuhan Halim, “inşaat ve yatırım araçlarını bir araya getirmeye 

devam ediyoruz. Limasol GYO önderliğinde yapılan ve kusursuz hazır 
olan EMTAN TOWERS’ten sonra bu bölgede Nalbant Konutları için 

yatırımda düzenleyici olduk” dedi. Satış ekibinin yönetilmesinden finans 
modellerinin oluşturulmasına kadar yaptıkları çalışmaları anlatan Halim, 
Limasol GYO olarak satış ekibinin önderlik ve çatı yapısını kurduklarını, 

ayrıca inşaat kalitesini ve yapım süratini kontrol ettiklerini vurguladı. “İnşallah 
bundan sonra daha başka yatırımcıları ve bize inanan inşaat şirketlerini bir 
araya getiririz” diyen Batuhan Halim, hem Girne’ye hem de başka şehirlere 

daha çok yatırım yapacaklarını da müjdeledi. Batuhan Halim, Limasol GYO’nun 
büyümeye, gelişmeye ve öğretmeye devam edeceğini de kaydetti. 

ANAHTAR TESLİM
MUTLULUK

Girne Nalbant Konutları Projesi
düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
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HÜSEYİN KEMALER:
BİR HAYALİM DAHA GERÇEKLEŞTİ

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kemaler ise etkinlikte yaptığı 
konuşmada bugün ikinci projeleri olan Nalbant 
Konutları’nı tamamladıklarını ve Kıbrıs’ın üç şehrinde 
daha yatırımcıların projelerini hayata geçirmek için 
çalıştıklarını kaydetti. Nalbant Konutları projesinin 
tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu 
kaydeden Hüseyin Kemaler, bir hayalinin daha gerçek 
olduğunu ifade etti.

HÜSEYİN SADEGHİ:
ERA HB EKİBİ OLARAK GURURLUYUZ

ERA H&B adına konuşma yapan Hüseyin Sadeghi, 
“Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın olduğu her yerde 
biz varız gözümüz kapalı iş yaparız” dedi. ”Ilk günden 
beri doğru bir iş yaptığımıza inandık” diyen Sadeghi, 
Serbil Inşaat ve Limasol GYO’nun kendileri için çok 
güzel bir deneyim olduğunu aktardı. “Tam Yetkili 
Değil, Güçlendirilmiş Tam Yetkili” olduklarını kaydeden 
Hüseyin Sadeghi, “hem kendimiz taşınmazları 
satıyor hem de altımızda farklı firmalardan satış 
ekibi kurabiliyoruz. Ayrıca fiyatta belirleyici olmanın 
yanı sıra düzenleme ve belirlenen oranlarda indirim 
yapabiliyoruz. Bu sayede hızlı ve güvenilir satış 
gerçekleştirebiliyoruz” dedi. “KICK BACK (hedefe 
erişmede başarı ödemesi) hak ettiğimiz için de ERA HB 
satış ekibi olarak gururluyuz” diyen Sadeghi, bunun satış 
için mutlaka bir hedef belirleme ve kazancın olmasının 
bir göstergesi olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından 
satış başarılarını kutlamak amacıyla ERA HB ekibine 
sembolik çek verildi ve ardından evler misafirlerin 
ziyaretine açıldı.

.
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Limasol GYO olarak başta ABD olmak üzere birçok ülkede kullanılan
Kick Back Payment sistemini projelerimizde hayata geçirdik. 

Kick Back Payment yatırımların hedeflenenden daha kısa sürede 
kazanca dönüştürmek üzere kurulmuş bir prim sistemidir.

Projelerimizde işbirliği yaptığımız yetkili emlak firmalarını bu sisteme 
dahil ederek, verilen süreden önce hedeflerine ulaşmaları için hem 
motivasyon kaynağı oluşturduk hem de paydaşlarımızın yatırımlarını çok 
daha hızlı kazanca dönüştürmelerini sağladık. 

Böylece bizi seçen tüm iş ortaklarımız kazançlı çıktı... Bu sistemimizi 
geliştirerek çalışmalarımızı büyütmeye, geliştirmeye ve kazandırmaya 
devam ediyoruz. 

Siz de projelerinizde Limasol GYO ile çalışarak, güvenli bir yatırım 
ortamı oluştururken aynı zamanda yatırımınızın hızla geri dönüşünü 
sağlayabilirsiniz. 

Işte size Limasol GYO ile çalışmak için bir neden daha... 

Daha fazla beklemeyin, hemen arayın yatırımlarınız için en uygun 
ortamı birlikte oluşturalım...      

Vakit Nakittir...

Limasol GYO
olarak başta ABD
olmak üzere birçok
ülkede kullanılan
Kick Back Payment
sistemini
projelerimizde
hayata geçirdik. 

KICK BACK
PAYMENT
Vakit Nakittir

.



Limasol GYO’dan SPV hizmeti
Limasol GYO olarak Nalbant Konutları Projesi’ne 

SPV hizmeti verdik, sektörümüze bir ilk olarak 
getirdiğimiz SPV hizmetinin açıklamasını aşağıda 

bulabilirsiniz...

Uluslararası literatürde “SPV” (Special  Purpose
Vehicle), sadece belli amaçları gerçekleştirmek için 
kurulmuş olan ve genellikle de vergisel ve finansal 
avantajlar sebebi ile oluşturulan yapıyı işaret eder. 
Gayrimenkul özelinde baktığımızda ise Türkçe karşılığı 
“Özel Amaçlı Gayrimenkul Şirketi” olan ve sadece bir 
proje için kurulmuş, içinde bu proje dışında herhangi 
bir varlığı, borcu ve daha genel bir ifade ile faaliyeti 
bulunmayan şirketi tanımlamaktadır.

SPV nedir?
SPV şirketleri varlık yönetimini elinde tutan veya yöneten 
organizasyon yapısıdır.

SPV’ler finansman açısından avantajlıdır
Birden fazla kişinin bir gayrimenkul projesi için bir araya 

geldiği yapılarda, ortakların kişiliklerinden ayrı, projeye özel bir 
şirketin olması ve proje özelinde kar ve zararın hesaplanmasına 
olanak sağlaması nedeniyle SPV bir avantaj olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Projenin dış kaynakla finansmanında da SPV çok elverişli bir yapı 
sağlar. Finansmanı sağlayacak olan taraf (banka, finans kurumu 
ya da diğer bireysel ve kurumsal yatırımcılar) projenin, proje 
sahiplerinin diğer faaliyetlerinden ayrı, tek bir çatı altında toplar.

SPV
NEDİR?

Special
Purpose
Vehicle



Tanıtım, Halkla Ilişkiler ve
Iletişim Optimizasyonu

Reklam ve tanıtım harcamalarını
optimum kullanım için akıllı çözümler sunar.

İletişimi güçlendiren kanallar yaratır ve maliyeti azaltır.

Reklam ve iletişim içeriklerinizi hedef kitle için düzenler.

İletişiminizi finansal çözümler ve geri dönüşüm bilgileri ile destekler.

Reklam Havuzu
Tanıtım, Halkla Ilişkiler ve Iletişim firması,
yaklaşık 1,5 yıldır faaliyet göstermekte olup reklam, tanıtım, iletişim yönetimi 
hizmetlerini sunmaktadır. Verdiğimiz hizmet tasarım, yayın, masaüstü yayıncılık, 
reklam üretimi, reklam ajansı, halkla ilişkiler yataran kuruluş değil, kavram, 
veri iletişimi ve aktarılmak istenen bilginin, içeriğin doğru hedef kitleye doğru 
zamanda ve mecrada dağıtılmasını sağlamak, algı ölçümlemesi yapmaktır. 
Reklam Havuzu, iletilmek istenen içeriği topluca paydaşlar ile dağıtımını 
sağlamaktadır. Kurulan sistem sayesinde verilen hizmet dış piyasaya göre daha 
ucuz ve avantajlıdır. Reklam Havuzu’nun ayrıca optimizasyon çözümleri ile 
çalışmalarını hayata geçirme özelliği vardır.

. .
T      (392) 815 82 45
A      Ziya Rızkı Caddesi,
         No:42 , Girne
W     www.reklamhavuzu.com

Bize ulaşın...

.
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Reklam ve tanıtım harcamalarını
optimum kullanım için akıllı çözümler sunar.

İletişimi güçlendiren kanallar yaratır ve maliyeti azaltır.

Reklam ve iletişim içeriklerinizi hedef kitle için düzenler.

İletişiminizi finansal çözümler ve geri dönüşüm bilgileri ile destekler.



ABD’deki emlak sektöründen başlayıp gelişmiş ülkelerde de hızlıca 
kabul gören yeni bir gayrimenkul satış tekniğidir. Yurt dışında “Open 
House Event” vb isimler altında düzenlenen bu etkinliği Limasol 
GYO olarak ülkemizde tam anlamıyla daha ilk projemizden itibaren 
uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu etkinlikle amaçlanan, yatırımcılarımıza anahtarlarını ve koçanlarını 
teslim ederken, iş ortaklarımızı, paydaşlarımızı, yetkili emlak firmalarımızı 
potansiyel yatırımcılarla ve basınla bir araya getirmekti.

Iş ortaklarımızı, komşu proje sahiplerini, yatırımcılarımızı ve basın 
mensuplarını projelerimizde buluşturarak tamamlanmış bir projeye 
dokunma, orada yaşama, örnek daire dışında bitmiş daireyi topluca 
ziyaret etme ve ayrıntılı bilgi verme imkanı sağlamış olduk. 

Bu da yatırımcılarımıza verdiğimiz sözlerin ne kadar güçlü bir şekilde 
arkasında olduğumuzu tüm konuklarımıza yansıtmamıza yardımcı 
olmuştur. 

Limasol GYO olarak sektörümüze kattığımız her yenilik, farklı iş 
anlayışı, profesyonel yönetim bakışının yatırımcılarımıza ne kadar 
hızlı kazanç olarak döndüğünü görmek doğru yolda ilerlediğimizin bir 
göstergesidir.

.

GAYRİMENKUL
AÇILIŞ TÖRENİ
Artık daha farklı

Iş ortaklarımızı,
komşu proje
sahiplerini,
sektör
temsilcilerini, 
yatırımcılarımızı
basın
mensuplarıyla
projenin
bitiminde
bir araya
getiriyoruz…

.





Çünkü Limasol GYO,
gayrimenkul alanında yatırım yapmayı düşünenlere;
En iyi fırsatları sunmayı,
En doğru emlak yatırımını,
En efektif seçenekleri,
En uygun kredi olanaklarını buluşturarak emlak yatırımcılarının
ve son kullanıcıların en karlı seçimi yapmalarını sağlar.

Çünkü Limasol GYO,
gayrimenkul alanında uzman kişiler tarafından yönetildiğinden,
yatırımcının kendi başına yatırım yapmasından daha etkin
sonuçlar elde eder.

Çünkü Limasol GYO,
çeşitlendirme yolunu kullanarak riski dağıtır, böylece, yatırımcılar
için risksiz gayrimenkul yatırım ortaklığının cazibesi daha da artar.

Siz de Limasol GYO ile tanışın, gayrimenkul
yatırımına farklı bir açıdan bakın…

Çünkü, finans
sektörünün alt
hizmetlerinden olan
“Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı”
konusunda
ülkemizdeki ilk
ve tek firmadır.

NEDEN
LİMASOL
GAYRiMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI?



Çünkü Limasol GYO,
gayrimenkul alanında yatırım yapmayı düşünenlere;
En iyi fırsatları sunmayı,
En doğru emlak yatırımını,
En efektif seçenekleri,
En uygun kredi olanaklarını buluşturarak emlak yatırımcılarının
ve son kullanıcıların en karlı seçimi yapmalarını sağlar.

Çünkü Limasol GYO,
gayrimenkul alanında uzman kişiler tarafından yönetildiğinden,
yatırımcının kendi başına yatırım yapmasından daha etkin
sonuçlar elde eder.

Çünkü Limasol GYO,
çeşitlendirme yolunu kullanarak riski dağıtır, böylece, yatırımcılar
için risksiz gayrimenkul yatırım ortaklığının cazibesi daha da artar.

Siz de Limasol GYO ile tanışın, gayrimenkul
yatırımına farklı bir açıdan bakın…



‘ne üye olun E-Haber Bülteni
Limasol GYO, E-Haber Bülteni’ne üye olmak için

www.limasolgyo.com web sitesine girebilir
veya info@limasolgyo.com mail adresine

talebinizi iletebilirsinz.

Ziya Rızkı Caddesi
No.42 GİRNE
(0392) 815 82 45
www.limasolgyo.com
info@limasolgyo.com 
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Bize ulaşın

Limasol
Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı


