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Peker Hold�ng, 2022'de yatırıma 4 koldan devam edecek
Peker Hold�ng Yönet�m Kurulu Başkanı Peker, "Tur�zm alanında, özel jet ve charter yat k�ralama h�zmet�
ver�yoruz. algın sonrasında da h�zmet alan tarafın alışkanlığının devam etmes�yle bu sektörde büyümey�
hedefl�yoruz." ded�.

Belg�n Yakışan Mutlu   | 17.01.2022

İstanbul

Peker Hold�ng Yönet�m Kurulu Başkanı Hasan Peker, tur�zm alanında büyümey� hedefled�kler�n�, tarım sektöründe �se gel�şt�rd�kler� elektr�kl�

tarım robotu �le orta vadede tüm Avrupa'ya üret�m yapmayı planladıklarını bel�rterek, "Gayr�menkul alanında da önümüzdek� yıl ve yıllar �ç�n

hem Türk�ye'de, hem de operasyonlarımızın devam ett�ğ� d�ğer ülkelerde planladığımız yen� projeler�m�z mevcut. Y�ne s�gortacılık

faal�yetler�m�ze de aynı t�t�zl�kle devam edeceğ�z." ded�.

Hasan Peker, İş Dünyası Sohbetler� kapsamında AA muhab�r� �le 2021 değerlend�rmeler�n� ve 2022 beklent�ler�n� paylaştı.

Salgının ortaya çıktığı andan �t�baren tüm dünya ülkeler� �ç�n zorlu b�r dönemden geç�ld�ğ�n� anlatan Peker, gayr�menkul, teknoloj�, tur�zm ve

s�gorta sektörler�nde yurt �ç� ve yurt dışı yatırımları bulunan b�r hold�ng olarak kend�ler�n�n �se 2020'y� karlı b�r şek�lde tamamladıklarını,

2021'de de yen� yatırımlara hız kesmeden devam ett�kler�n� söyled�.

Peker, ana faal�yet gösterd�kler� gayr�menkul sektöründe 4-5 yıllık b�r gel�şt�rme sürec�n�n olduğundan bahsederek, doğru arsada doğru

projen�n gel�şt�r�lmes�, �nşaat ve satışı kapsayan bu süreç neden�yle gayr�menkul yatırımlarının ger� dönüşüne yıl bazlı değ�l, proje odaklı

baktıklarını �fade ett�.

Bu kapsamda geçen yılk� satışlarının bekled�kler� şek�lde gerçekleşt�ğ�n� aktaran Peker, şunları kaydett�:

"İnşaat yapım mal�yetler�nde 2020'den bu yana küresel ölçekte ham madde f�yatları �le yurt �ç�nde döv�z kurundak� artış neden�yle c�dd� b�r

yüksel�ş var. Bununla b�rl�kte gayr�menkul satış f�yatlarında da y�ne mal�yetlerdek� artış kadar olmasa da b�r yüksel�ş mevcut. Peker Hold�ng

olarak yurt dışı yatırımlarımızla beraber döv�z poz�syonlarımızı yöneteb�l�yoruz. Bu nedenle mevcut durumda yer alan bu zorlu unsurdan zarar

görmeden yatırımlarımıza devam ett�k. İnşaat ve f�nansman mal�yet�nde son dönemde yaşanan artış neden�yle stokların da azalmasıyla

b�rl�kte son b�rkaç yılda arz-talep denges�, talep tarafında yığıldı. İlaveten, yabancıya satış rakamlarındak� büyüme de y�ne dengey� talep

yönüne çev�rd�. Bu ve benzer� sebeplerle gayr�menkul satış f�yatlarında yaşanan bu artışın önümüzdek� b�rkaç yıl daha devam edeceğ�n�

düşünüyoruz."

"Yurt dışı yatırımlarımız salgından etk�lenmeden devam ett�"
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Hasan Peker, hold�ng olarak Türk�ye'n�n yanı sıra Almanya, İng�ltere, İspanya ve Slovenya'da yatırımlarının bulunduğunu hatırlattı.

Yurt dışında dönem dönem salgın neden�yle kapanmalar olduğuna �şaret eden Peker, buna karşın b�r yandan devam eden yatırımlar, b�r

yandan da yen� yatırımlar �ç�n çalışmalarının neredeyse h�ç etk�lenmeden devam ett�ğ�n� söyled�.

Peker, Almanya'da devam eden b�rkaç yatırımlarının olduğunu anımsatarak, "Bunların en büyüğü Düsseldorf'ta tamamlamak üzere

olduğumuz Northgate projes�. 431 odalı b�r otel ve 2 b�n metrekarel�k b�r of�sten oluşan bu projem�z 2022'n�n �lk çeyreğ�nde �şletmeye

açılacak. İng�ltere'de Portslade projem�z� de y�ne 2022'n�n �lk çeyreğ�nde tesl�m edeceğ�z. F�nchley ve Great M�ssenden projeler�m�zde �se

satışlarımız tamamlanmak üzere. Gayr�menkul alanında önümüzdek� yıl ve yıllar �ç�n hem Türk�ye'de, hem de operasyonlarımızın devam ett�ğ�

d�ğer ülkelerde planladığımız yen� projeler�m�z mevcut. Y�ne s�gorta faal�yetler�m�ze de aynı t�t�zl�kle devam edeceğ�z." d�ye konuştu.

"Tur�zm sektöründe büyümey� hedefl�yoruz"
Peker Hold�ng Yönet�m Kurulu Başkanı Hasan Peker, hold�ng olarak faal�yet gösterd�kler� tur�zm alanında, özel jet ve devam eden charter yat

k�ralama h�zmet� verd�kler�n� bel�rterek, salgın neden�yle bu h�zmetlere olan taleb�n oldukça arttığını kaydett�.

İnsanların �mkanları el verd�ğ� ölçüde daha korunaklı b�r şek�lde seyahat etmek �sted�ğ�n� vurgulayan Peker, "Bu süreç yen� müşter�ler

kazanmamıza da ves�le oldu. Salgın sonrasında h�zmet alan tarafın alışkanlığının devam etmes�yle bu sektörde büyümey� hedefl�yoruz." ded�.

Peker, teknoloj� alanında tarım sektörü �ç�n yen� çözümler ürett�kler�n�, bu alanın gelecek dönem �ç�n kr�t�k n�tel�kte olduğunu �fade ederek,

konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya genel�nde �nsansız tarım gel�şt�ğ�n� tak�p ed�yoruz. B�rkaç yıl önce bu sektöre yatırım yapmaya karar verd�k. Konvans�yonel tarıma

nazaran yakıt mal�yet�n� 40 kat düşüren elektr�kl� tarım robotunun protot�p üret�m�n� gerçekleşt�rd�k. Yakıt avantajının yanı sıra özell�kle

Avrupa B�rl�ğ�'n�n çok hassas olduğu çevresel etmenlerden ötürü de üreteceğ�m�z bu tarım robotunun çok c�dd� b�r pazar payına er�şeceğ�n�

öngörüyoruz. Öncel�kl� hedef satış pazarımız İtalya, Slovenya ve Fransa olacak. Bu doğrultuda, yatırımımızı Slovenya'ya yaptık. Ser� üret�m�n

gerçekleşeceğ� fabr�kanın araz�s�n� ve �nşaat �zn�n� 2021 yılı �çer�s�nde aldık. 2022'n�n �lk çeyreğ� sona ermeden fabr�kanın �nşaatına da

başlamayı planlıyoruz. Orta vadede tüm Avrupa'ya üret�m yapmayı planlıyoruz."

"Türk�ye, yatırım açısından çok caz�p b�r duruma gelecek"
Hasan Peker, Türk�ye ekonom�s�ne �l�şk�n görüşler�n� de paylaşarak, "Salgının üst düzey etk�s� neden�yle zor b�r dönemden geçsek de sah�p

olduğumuz güçlü altyapının avantajıyla b�rçok ülkeye nazaran bu sürec� daha az zarar görerek, �y� b�r şek�lde atlattığımızı düşünüyoruz.

Hedeflenen düşük fa�z pol�t�kasının öngörüldüğü şek�lde oturmasıyla Türk�ye, yatırım açısından çok caz�p b�r duruma gelecek. Bunun doğal

yansıması da hem üret�c�ye, hem de tüket�c�ye olacaktır. Salgın sonrasında üret�m altyapımızın da etk�s�yle özell�kle AB pazarı �ç�n global

üret�mdek� payımızı c�dd� oranda artırma fırsatına sah�p olacağımıza �nanıyoruz." değerlend�rmeler�nde bulundu.

Konuşmasında, hold�ng olarak yaptıkları sürdürüleb�l�rl�k çalışmalarına da değ�nen Peker, sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması �ç�n öncel�kle r�sk

yönet�m�n�n başarılı b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes� gerekt�ğ�n� vurguladı.

Peker, uzun yıllardır yatırım yaparak ed�nd�kler� tecrübeyle varlık/borç rasyosunun yönet�leb�l�r olması ve yatırımların stratej�k planlanmasının,

ş�rketler ve hatta ülkeler �ç�n sürdürüleb�l�rl�k anlamında en öneml� unsurların başında yer aldığını bel�rterek, "S�steme dayalı kurumsal b�r

organ�zasyon olarak hem Peker Gayr�menkul Yatırım Ortaklığı, hem de Peker Hold�ng, bu temeller üzer�ne �nşa ed�lm�ş stratej�ler�n� günün

şartlarına göre hızlıca güncelleyeb�lme kab�l�yet� �le başarılı operasyonlarına bugüne kadar nasıl devam ett�yse bundan sonra da aynı hızla

devam edecekt�r." şekl�nde konuşmasını tamamladı.
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