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Ev sahibi olmadan önce,

Bu Konferansa Mutlaka Katılın!

DenizBank’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin ilk ve
tek “Konut Kredisi ve Mortgage Konferansı” ev sahibi olmayı düşünenlere
rehberlik edecek.
Konferanstan kısa bir süre önce mecliste görüşülen ve Resmi Gazete’de
yayımlanarak yasalaşan mortgage kredileri, akademisyen, bürokrat, sektör
temsilcileri ve gazeteciler tarafından tüm boyutlarıyla ele alınacak.
Nasıl Ev Sahibi Olunur? Konut Kredisi ve Mortgage Konferansı DenizBank’ın ana
sponsorluğunda 12 – 13 Mayıs 2007 tarihlerinde TİM Show Center’da
gerçekleştirilecek. Konferans, ev sahibi olmayı düşünen ve mortgage kredileri
ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen herkese açık. Üstelik 24 Proje Yönetim
tarafından organize edilecek olan konferansa katılım ücretsiz.
Konferansın önemine dikkat çeken DenizBank Finansal Hizmetler Grubu
Başkanı Hakan Ateş, böyle bir konferansa destek olmaktan büyük mutluluk
duyduklarını söyledi. Ateş: “kısa bir süre önce yasalaşan mortgage
finansman sistemini ev sahibi olmayı düşünen tüketiciler için büyük bir
şans olarak görüyorum. İnanıyorum ki, iki gün sürecek konferans boyunca
panellerde yer alacak değerli konuşmacıların görüşleri ve sunacakları
vizyon doğrultusunda, tüketiciler mortgage ile ilgili tüm sorularına yanıt
bulacaklar. Böylece konut satın alırken daha bilinçli hareket ederek
kendileri için en doğru tercihi yapacaklar” Hakan Ateş sözlerini şöyle
sürdürdü: “DenizBank olarak bizler her zaman konut sahibi olmayı
düşünen tüketicilerin yanındayız. Onlara kendileri için en doğru çözümü
sunmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu
konferansı da tüketicilerin bilinçlendirilmesi için önemli bir adım olarak
görüyoruz” dedi.

Hürriyet Emlak Yaşam’ın basın ve Medyanet’in iletişim sponsoru olduğu
konferansa katılmak için, www.nasilevsahibiolunur.com adresinden
rezervasyon yaptırmak yeterli.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in katılımıyla
başlayacak olan konferansın açılış konuşmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Kadir Topbaş, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, DenizBank Genel
Müdürü Hakan Ateş, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi Ayşe Sözeri Cemal
ve Medyanet Genel Müdürü Kıvan Odabaşı gerçekleştirecekler.
Bülent Şenver, Bahadır Teker ve Yiğit Bulut’un oturum başkanlıklarında
gerçekleştirilecek üç ayrı oturumda ise mortgage yasasının finans dünyası,
gayrimenkul sektörü ve tüketici üzerindeki etkileri uzman konuklar tarafından
tartışılacak. Her oturumun sonrasında yapılacak, katılımcılar ile etkileşimli
soru - cevap seansları ile, tüketicinin yeni yasa ile doğru yatırımlar yapmasına
katkı sağlanacak ve “Mortgage ile nasıl ev sahibi olunur?” sorusuna yanıt
aranacak.

