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Emlak Katılım, Ankara Şubesi’ni hizmete açtı 

 

Yurt çapında hizmet ağını genişleten Emlak Katılım’ın 
yeni durağı Başkent oldu 

 

Yaklaşık bir asırlık köklü geçmişinden aldığı güçle Mart 2019’da hizmet 
vermeye başlayan Emlak Katılım, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yanıt 

vermek amacıyla ürün ve hizmetlerini genişletiyor. Ankara şubesinin açılışını 
gerçekleştiren Katılım Finans sektörünün en genç üyesi Emlak Katılım, 

hizmete sunduğu yeni şubeleriyle müşterilerine erişimini artırıyor.  
 

Emlak Katılım, “100 Günlük İcraat Programı” ile yeniden faaliyete geçirilmesi kararının 

ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) faaliyet izni alarak 21 Mart 

2019 tarihinde Merkez Şubesi ile hizmet vermeye başladı. Ülkemizde Katılım Finans 

sektörünün en genç üyesi olan Emlak Katılım, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere 

ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve 

herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Dijital 

bankacılık araçlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunan Emlak Katılım, 

açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor.   

Emlak Katılım Ankara Şubesi, bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt 

verirken, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm sektörlerin gelişimine ve hayata 

geçirilecek yeni projelerle bölgesel istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.   

Ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi hedefleyen Emlak Katılım, sanayileşme ve yerli 

üretimin gelişimine katkı sağlamayı kuruluşunun temel nedenlerinden biri olarak tanımlıyor. 

Bu bağlamda üretimde kullanılan ithal malların, yerelde üretilmesi amacıyla yapılan 

yatırımlara yönelik finansman çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Bununla birlikte kentsel 

dönüşüm, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, yapısal kalkınma ve sosyal konut projeleri üzerine 

çalışmaları da sürüyor.  

Yıl sonuna kadar 40 şube hedefleniyor  
 
Emlak Katılım yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor. Yedi coğrafi bölgede açılacak şubeler 

ile Türkiye geneline yaygın olarak hizmet vermeyi hedefliyor. Emlak Katılım, Merkez (Ataşehir), 

Fatih, İkitelli, Ankara, Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Adana ve Konya (Büsan) 

şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor. 2020 sonunda 40 şubeye ulaşmayı ve yaklaşık 700 

kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.  

 



Ankara’da sanayi hızla gelişiyor 
 
Ankara, ülkemizin ikinci büyük kenti olarak ekonomik, siyasi ve idari anlamda Türkiye’nin 

kalbinin attığı şehir konumunda. Türkiye’nin 500 sanayi firmasının 39’una ev sahipliği yapıyor. 

Ekonomik, siyasi ve idari anlamda Türkiye’nin kalbinin attığı Başkentimiz, sahip olduğu nüfus 

ve ürettiği ekonomik değerle lokomotif şehirlerimizden biri. Türkiye’de 500 sanayi firmasının 

39’una ev sahipliği yapıyor.  

Hizmet sektörü, sanayi, tarım ve hayvancılık, Ankara ekonomisinin başlıca iktisadi faaliyet 

alanlarını oluşturuyor. Bununla birlikte Ankara, savunma sanayiine yönelik yatırımlarla bu 

alanda bir ihtisas bölgesine dönüşmüş durumda.  

Şehirde toplam 12 OSB ve 8 teknoloji geliştirme bölgesi bulunuyor.  Ankara’nın son beş yılda 

en fazla ihracat yaptığı ürünler; hava ve uzay taşıtları, ana kimyasal maddeler, metal yapı 

malzemeleri, motorlu kara taşıtları ve motorları, tarım ve orman makineleri olarak sıralanıyor.  

Emlak Katılım, Ankara’nın ekonomisine, sanayinin başkenti olma yolunda ilerleyen iş 

adamlarına, memurlarına, hoşgörülü ve sıcakkanlı halkına katkı sağlamak ve yol arkadaşı 

olmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.  

 

 

 


