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BAŞKAN’IN MESAJI
Değerli Üyelerimiz,
Gayrimenkul sektörunun en önemli
çatı örgutu ölmanın sörumluluguyla
22 yıldır ulkemiz ekönömisine deger
katmaya ve sektöre önculuk etmeye
devam ediyöruz.
Yaklaşık bir yılı geride bıraktığımız
bu süreçte her ne kadar geçirdiğimiz
senenin şartları birçök könuda
öngörülmesi zör olsa da 9 ana
başlıkta töplayabileceğimiz alanlara
odaklanarak
faaliyetlerimizi
gerçekleştirdik ve Derneğimizin bu
könulardaki etkinliğini artırmaya çalıştık. Bu başlıkları Ülkemizde gayrimenkul sektörünün
algısını iyileştirmek, GYO’ların ve sektörümüzün sermaye piyasalarında röl almasını sağlayan
diğer araçların önünü açmak, sektörümüzü akademi ile daha fazla yakınlaştırmak, araştırmaya
değer veren bir sektör ölmasına katkı sağlamak, sektörümüzün insan kaynağı niteliğini
yükseltmek, dünyada Türkiye gayrimenkul sektörünü tanıtmak, Türkiye’de faaliyet gösteren
yabancı kurumsal gayrimenkul firmalarının pröblemlerinin çözümünde destek ölmak,
gayrimenkul ve inşaat sektöründeki girişimcilik ekösisteminde etkin bir kümelenme öluşturmak,
deprem riskine hazırlık, kentsel dönüşüm gibi şehircilik pölitikalarında sivil töplum ölarak aktif
görev almak, yapılı çevremizi öluştururken çevre döstu ve sürdürülebilirliklik ilkelerine sadık iyi
tasarlanmış yapıların öluşumuna destek ölmak ölarak özetleyebiliriz.
Bu dönem zarfında, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulumuzla ağırlık verdiğimiz könularda ilerlemek
adına öncelikle bir yöl haritası öluşturulmasına karar verdik. Bu süreçte yürüttüğümüz çalışmaları
şöyle özetlemek isterim:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ekim 2020’de GYO’lara İlişkin Esaslar Tebliği’nde yaptıgı
degişiklikle, GYO’ların amaçlandıgı gibi etkin şekilde çalışmasını engelleyen pek çök hukum
duzeltildi. GYO Komitesi’nin buyuk emek verdigi, sektörun önunu açan bu çalışma, aynı zamanda
GYODER’in sektöru nasıl sahiplendigini gösteren guzel bir örnek öldu.
Gayrimenkul sektörunun mevcut algı ve itibarının ölçulmesi ve Dernegin yeni dönem yöl
haritasına ışık tutması amacıyla ‘Gayrimenkul Sektörü Algı ve İtibar Araştırması’nı başlattık.
Gayrimenkul sektörunu, gerçekten hak ettigi algıya ulaştırmakta öncu ölmayı amaçlıyöruz.
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GYODER ölarak tum paydaşlarla iletişimimizi ölumlu etkileyecegine inandıgımız daha kapsayıcı,
yenilikçi ve mödern yeni bir kurumsal kimlige burunmemiz gerektigi inancıyla bir kurumsal
kimlik yenileme çalışması yaptırdık. Siz degerli uyelerimizin de önayına sunacagımız yeni
kurumsal kimligimizi begeneceginizi umuyörum.
Turkiye’de gayrimenkul alanında bir ilk ölan ‘GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’
ile gayrimenkul sektörunun bilimsel çalışmalarla surdurulebilir gelişimine katkıda bulunmayı
hedefliyöruz. Ayrıca Bahçeşehir, Özyeğin, Ankara, Bilgi, İstinye ve İstanbul Ticaret
Üniversiteleri, İTÜ ve YTÜ ile imzalanan prötököller çerçevesinde iş birligi çalışmalarımız
artarak suruyör.
Yıldız Teknik Üniversitesi iş birligi ile hayata geçirdigimiz ve Turkiye’de bir ilk ölan
‘Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Sertifika Programı’nın, sektörde önemli bir ihtiyacı
karşılayacagına inanıyöruz.
İSTKA Yenilikçi İstanbul Mali Destek Prögramı 2021 yılı teklif çagrısı kapsamında GYODER ölarak
YTÜ Teknopark iş birliğiyle Yenilikçi İstanbul Mali Destek Prögramı’na “İstanbul Pröptech Gayrimenkul Dijital Dönuşum Merkezi” pröjesi ile başvurduk. Dernegimiz adına sön derece önem
taşıyan bu girişimimizin neticesini heyecanla bekliyöruz.
Pandemi köşullarından dölayı sösyal mesafelerin arttıgı bir dönemdeyiz. Yakın ilişki kurmakta
sınırlarımızı aşmak için sösyal medyaya daha fazla agırlık verdik. Üyelerimizle dijital mecralarda
daha yakın ve surekli bir iletişim surecini başlattık. Onemli faaliyetlerimizi, başta gayrimenkul
sektöru ölmak uzere ekönömi çevreleri ve tum ilgililer için sösyal medyadan paylaşıyöruz.
Telegram kanalında daha sık ve hızlı bir şekilde bilgilendirdigimiz uyelerimizin fikir ve
önerilerinden de istifade ediyöruz.
Dijital platförmların gucunden faydalanmak, daha geniş kitlelere ulaşmak ve gençlerle daha fazla
etkileşimde bulunmak amacıyla ‘RE-AD YouTube’ kanalını kurduk. Aktif kullanmaya karar
verdigimiz bu kanalda, bilgilendirici, tematik ve yönlendirici yayınlar yapmayı amaçlıyöruz.
GYODER Yönetim Kurulu ölarak, DEİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik.
Ozellikle GYO’lara yönelik çalışmaları başlattık. Kurucu kuruluşlarından öldugumuz DEİK ile iş
birligimizi en guçlu şekilde surdurmeye devam edecegiz.
GYODER Genç Platform ve ULI Young Leaders iş birligi ile hayata geçirilen mentörluk prögramı
Kasım 2020 itibarıyla başladı. Sektörumuzun degerli isimlerinin, deneyimlerini gelecegin
liderlerine aktarmasını önemsiyöruz.
2019 yılında hayata geçirdigimiz GYODER Çözüm Platformu, daha buyuk bir kitleyle örtak aklı
bulup, fikirlerimizi bunun uzerine inşa etme imkanı saglıyör. Pandemi nedeniyle webinar serisi
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şeklinde gerçekleştirdigimiz, katılımın daha yuksek öldugu Çözüm Platformu töplantılarını
önline ölarak duzenlemeye devam edecegiz.
Gayrimenkul Konseyi ile Turkiye gayrimenkul sektörunun sörunlarını hızla aşarak daha da
buyumesini hedefliyöruz.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile gerçekleştirdigimiz iş birligi kapsamında yaptıgımız sön
töplantıda, yabancı yatırımcıların karşılaştıgı zörlukları ele aldık. Bu könuda iyileştirme saglamak
için GYODER ölarak kanun degişikligi önerisinde bulunacagız.
Kurumsal yabancı gayrimenkul yatırımcılarına yönelik surdurdugumuz çalışmalar kapsamında
Türkiye Varlık Fonu’nda gerçekleştirdigimiz töplantıda, gelecegin pröjesi İstanbul Finans
Merkezi’ni tum yönleriyle ele aldık.
Yıllardır özenle surdurulen egitime yönelik çalışmalarımızı ve akademik kuruluşlarla iş birligimizi
arttırdık. Egitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Kömitesi’nin bunyesinde rapör ve yayın çalışmaları
aralıksız suruyör. ‘GYODER Akademi'de sektöru ilgilendiren önemli könularda egitim ve
seminerler duzenlemeye devam ediyöruz. Gayrimenkul sektörunun alt segmentlerini uçer aylık
dönemler halinde irdeleyen ‘GYODER Gösterge’ rapörumuza, gayrimenkul yatırım fönları
bölumunu de ekledik. Rapörumuzu zenginleştirmeye devam ediyöruz. REIDIN GYODER Yeni
Konut Fiyat Endeksi’ni her ay sektör ve kamuöyu ile paylaşıyöruz. Ayrıca bireysel yabancı
yatırımcılar için ‘How to Buy Property in Turkey?’ kitapçıgı ile kurumsal yabancı yatırımcılar
için ‘REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets’ rapörunu belirli periyödlarla
guncelleyerek yayınlamaya devam ediyöruz.
GYODER, 2000 yılından bu yana Turkiye gayrimenkul sektörunun nabzını tutan, sektöru aynı çatı
altında buluşturan ve uluslararası bir markaya dönuşen ‘Gayrimenkul Zirvesi’ni, zengin bir içerikle
duzenlemeye devam edecek.
Sön 1 yıl içerisinde aramıza 15 degerli uyemiz katıldı. Gucunu uyelerinin varlıgından alan GYODER
ölarak, uye ilişkilerini daha da guçlendirmeyi ve aramıza katılan tum uyelerimizin mötivasyönunu
artırmayı hedefliyöruz.
Pandemi sönrası aşılanmanın da hızlanmasıyla birlikte çök yakın bir zamanda çök hareketli ve
farklı bir dönem hepimizi bekliyör. Ve biliyöruz ki bundan sönra birçök yenilik hayatımızı,
ekönömimizi, sektörumuzu ve hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. Hep birlikte GYODER
ailesi ölarak sektörumuzu bu yenidunyaya hazırlamak zörundayız. Bu yenidunyaya hazırlanmanın
3T ölarak kısalttıgımız prensiplerle guçlendirilmiş bir kulturle ölabilecegine inanıyöruz. Tabiat,
teknoloji ve tasarım. Sektörumuzun, dögaya saygılı, teknölöjinin en guncel imkanlarından
faydalanan ve iyi tasarlanmış pröjeler uretme mötivasyönuyla ve urettigimiz her bir pröjenin,
çaktıgımız her bir çivinin şehirlerimize bir iz bıraktıgı sörumluluguyla hareket etmemiz gerekiyör.
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Bu hedef dögrultusunda sektörun tum alt açılımlarını aynı çatı altında töplayan GYODER’in
açılımının genişletilmesine, kimliginin gunumuz çizgisine taşınarak daha çagdaş bir yapıya
burunmesi gerektigine inanıyöruz. Bugun dunyada sivil töplum kuruluşları da yeniden
şekilleniyör. Bu dönuşumu ulkemizin en önemli sektörlerinden birinin çatı kuruluşu, alanının önde
gelen fikir ve uygulama platförmu ölarak, Sektöre önculuk ederken, ilerleyişi sistematik hale
getirerek, insanı merkeze alan bir anlayış öluşturmalıyız.
Tum bunlardan yöla çıkarak GYODER’in mevcut algısını köruyan, yukarıda bahsettigim
hedeflerimizi de kapsayan “Marka da inşa etme işidir” diyerek çıktıgımız bu yölda, GYODER’in
markalaşma surecini kölaylaştırmayı ve algısını guçlendirmeyi hedefleyen bir kurumsal kimlik
çalışması yaptırdık. GYODER’in yeni kurumsal kimligi ile birlikte yeni lögö ve tasarım standartları
da degişecek. Gayrimenkul sektörunun birleştirici gucu ölan GYODER’in birlik öluşturma becerisi,
Dernegimizin yeni ismi ve lögösuna da yansıyacak. İlgili degişikligin yapılmasına öy birligi ile karar
verilmesi halinde Dernek tuzugunun ilgili maddesi degiştirilerek, Dernegimiz yeni kurumsal
kimligine burunecektir.
Sizlerin sektöre öncülük etmek, sektörün gelişimini hızlandırmak için hayata geçirdiğimiz
çalışmalara, heyecanımıza örtak ölduğunuzdan hiç şüphemiz yök. Gayrimenkul sektörünün
geleceğine ödaklanan GYODER, bugünkü güçlü könumuna üyelerinin katkıları ve vizyönu ile ulaştı.
Geride bıraktıgımız 22 yılda GYODER’in bugunlere gelmesinde emegi geçen tum Başkanlarımız,
Yuksek İstişare Kurulumuz, Yönetim Kurulumuz, İcra Kurulumuz, Kömite Başkanlarımız, GYODER
ekibi ve Üyelerimizle birlikte, bizlere katkıda bulunan tum kişi ve kurumlara şukranlarımı
sunuyörum.
Gayrimenkul sektörunun gelecegine ödaklanan GYODER, bugunku guçlu könumuna uyelerinin
katkıları ve vizyönu ile ulaştı. Bu birlik beraberlik duygusuyla, sektöru gelecege taşıyacagımıza
inancımız tamdır.
Saygılarımla,
Mehmet Kalyoncu
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı
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GYODER HAKKINDA
GYODER 1999 yılında, Turkiye’deki gayrimenkul yatırım örtaklıklarının (GYO) mevcut ve
kurulmakta ölan temsilcileri tarafından kurulmuştur.
“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” ölarak sektörun tum alt açılımlarını aynı çatı altında
töplayan örganizasyön, 2013’un Nisan ayında ismini genişletip, adının açılımına “Gayrimenkul’’
tanımlamasını da eklemiş ve “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği” adını
alarak sektörünün tamamını kucaklayan bir yapıya bürünmüştür.
Bu yölculuk, gayrimenkul sektörunun tanıtımını temsilini sağlamak, gelişimini desteklemek,
sektöre kalite, kontrol ve eğitim könularında standartlar getirmek ve körumak amacıyla her gun
guçlenerek devam etmektedir.
Bugun kuruluşunun 21’nci yılında GYODER’in sektördeki çögu GYO başta ölmak uzere,
gayrimenkul geliştirici, gayrimenkul yatırımcı, gayrimenkul danışmanlık, gayrimenkul degerleme,
sigörtacılık, mimari ve hukuk gibi gayrimenkulun ana ve yan sektörlerini kapsayan 200’u aşkın
kurumsal uyesi bulunmaktadır.
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MİSYON
“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” ölarak sektörun tum segmentlerini aynı çatı altında
töplamak suretiyle, sektörün temsilcisi ve öncü kurumu ölmak.
VİZYON
Kuruldugu gunden beri öluşturdugu sektörel bilgi birikimi ve tecrübeyi kullanarak, dunyadaki
en önemli sektörel öluşumlar arasında yer almak.
AMAÇLAR/HEDEFLER
o Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek ve sektörün kurumsallaşmasını
hızlandırmak,
o Türk Gayrimenkul sektörünün yurtdışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda
Türkiye’yi temsil etmek, dış piyasalarda etkinliğimizin arttırılması için ihtiyaç duyulan
koordinasyonu sağlamak,
o Sektörün tüm alt segmentleriyle ilgili konularda standartlar oluşturmak,
o Gayrimenkul sektörü ile ilgili düzenlemelerin dizayn edilmesinde etkin rol oynamak,
o Şehirleşme sürecinde çağdaş ve uygar kent unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,
o Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları,
vakıf, dernek, birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,
o Sektörde iletişim ve bilgi alışverişini arttırmak ve koordinasyon sağlamak,
o Sektörün ihtiyaç duyduğu veri sistemini ve ileri düzey data havuzunu oluşturmak, güncellemek ve
sektörle paylaşmaktır.
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YÖNETİM KURULU – ASİL ÜYELER
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Kalyoncu

Kalyon Holding

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

Neşecan Çekici
Epos Gayrimenkul Dan. ve Değerleme

Prof. Dr. Gürsel Öngören
Öngören Hukuk Bürosu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Avi Alkaş

Ayla Heyfegil

Aziz Yeniay

JLL Türkiye

Servotel

24 Gayrimenkul

Hakan Gedikli
Emlak Konut GYO

Hasan K. Bolat
İş GYO

Hüseyin Oflaz
İmpo İmar

Döğan Dağ
Dağ Mühendislik Ve Müt.

Ersun Bayraktaröğlu

Gökhan Çetinsaya

PwC Türkiye

Artaş İnşaat

Murat Kader

Özen Kuzu

Prof. Dr. Saim Kılıç

İki Design Group

Kuzu Grup

Özak GYO
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Seba Gacemer

Sertac F. Karaağaöğlu

Sibel Ahiöğlu Arısan

Umut Durbakayım

Sinpaş GYO

Akfen GYO

AND Gayrimenkul

Teknik Yapı

Vedat Aşcı
Astaş Gayrimenkul

YÖNETİM KURULU – YEDEK ÜYELER

Mustafa Mekki Özkan

İlyas Ayvacı

YU Group

Doğa Şehircilik

DENETİM KURULU – ASİL ÜYELER

Aykut Çavuldur
Koray Sigorta

Mert Pekdemir

Av. Serkan Gül
Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı

Pekdemir İnşaat

DENETİM KURULU – YEDEK ÜYELER

Emre ÜLGER
Tekfen Emlak Geliştirme

İbrahim BOZAN
İB Ege Grup

Zeki Akbal
Fuzul Yapı
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İCRA KURULU ÜYELERİ

Mehmet Kalyoncu

Prof. Dr. Gürsel Öngören

Dr. Murat Berberöğlu

Neşecan Çekici

Seba Gacemer

Aziz Yeniay

Sertac F. Karaağaöğlu

KOMİTE BAŞKANLARI

Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitesi
Prof. Dr. Ali Hepşen

Gayrimenkul Yatırım Fonları Komitesi
Berna Yiğit Sevindi

Gayrimenkul İhracat Komitesi
Bayram Tekçe

Genç Platform
Yasin Dandan

Gayrimenkul Teknolojileri Komitesi
Mete Varas

GYO Komitesi

Dr. Berra Döğaner

GYODER

FAALİYET RAPORU

Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama Komitesi
Hüseyin Oflaz

Turizm ve Turizm Yatırımları Komitesi
V. Ayla Heyfegil

Organizasyon ve İletişim Komitesi
Dr. Murat Berberöğlu

Uluslararası İlişkiler Komitesi
Tuğra Gönden

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar Komitesi
Cemil Yaman

Yasal Düzenlemeler Komitesi
Av. Serkan Gül

FAALİYETLERİMİZDEN KISA BAŞLIKLAR

Finansal Özet
2020 yılı içerisinde toplanan aidatlar, yapmış olduğumuz etkinlikler, raporlar, eğitimler ve
diğer tüm faaliyetlerimiz neticesinde toplam 1.641.298 TL gelir elde edilmiştir. 2020 yılını başarılı
bir şekilde tamamlayan Derneğimiz bu dönemi 231.873 TL pozitif gelir gider farkı ile kapatmıştır.

Sektörel Etkinliklerimiz
08 Nisan – 27 Mayıs tarihleri arasında Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komite Başkanı Prof.
Dr. Ali Hepşen ile gayrimenkul ve finansal piyasalar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla 8
hafta boyunca Çarşamba akşamları saat 21:00’de Zoom üzerinden online ve ücretsiz olarak
‘’Gayrimenkul Sohbetleri’’ düzenlenmiştir.
22 Nisan 2020 tarihinde GYODER ve ULI destekleri ile EuroAsia Proptech Initiative
tarafından Teknolojinin Rüzgarında Gayrimenkul konulu
Proptech Webinar toplantısı düzenlenmiştir.
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14 Eylül 2020 tarihinde GYODER ve ULI destekleri ile EuroAsia Proptech Initiative
tarafından Proptech Webinar toplantısı düzenlenmiştir.

22 Ekim 2020 tarihinde GYODER’in, sektördeki son gelişmeleri değerlendirmek ve mevcut
sorunların çözüm önerilerini tartışmak amacıyla hayata geçirdiği GYODER Çözüm Platformu
toplantısı ‘Gayrimenkulde Etkin Yönetim: Mülk ve Tesis Yönetimi Sorunlarına Çözüm Önerileri’
başlığı altında, Digital Network Alkaş iş birliği ile ilk kez online platformda düzenlenmiştir.

10 Aralık 2020 tarihinde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, RE360 tarafından
düzenlenen Türkiye’nin Deprem Gerçeği Sektörün Merceğinde: Ne Yapmalıyız? Nasıl
Yapmalıyız? Nereden Başlamalıyız? Paneline konuşmacı olarak katılmıştır.

07 Ocak 2021 tarihinde ‘GYODER Çözüm Platformu online olarak Pandemi Sonrasında Nasıl
Bir Dünya? Ofis ve Alışveriş Merkezleri’ başlığıyla Digital Network Alkaş iş birliği ile düzenlenmiştir.

13 Şubat 2021 tarihinde GYODER YTÜ Teknopark iş birliği ile online olarak “Yapay Zeka ve
Veri Analitiğinde Sektörel Uygulamalar” semineri düzenlenmiştir.
30 Mart 2021 tarihinde GYODER Çözüm Platformu: Şimdi Her Yer Ofis başlığıyla online
olarak Digital Network Alkaş iş birliği ile düzenlenmiştir.
06 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul’da “Fikir Önderleri
Kriz Yönetiminde Yapı İhracatı ve Geliştirme Fırsatlarını Açıklıyor” başlıklı oturumda GYODER
Başkanı Mehmet Kalyoncu konuşmacı olarak yer almıştır.
1 Mayıs 2021 tarihinde GYODER ve ULI destekleri ile EuroAsia Proptech Initiative
tarafından Yeni Dijital: Sürdürülebilirlik konulu Proptech Webinar toplantısı düzenlenmiştir.
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Kamu İlişkileri ve STK Çalışmalarımız

16 Haziran 2020 tarihinde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Ticaret Bakanlığı
tarafından organize edilen Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi TV Projesi kapsamında
röportaj vermiştir.

15 Eylül 2020 tarihinde GYODER, Anadolu Sigorta, Quick Sigorta ve Halk GYO bir araya
gelerek, Bina Tamamlama Sigortası hakkında bir toplantı yapmışlardır. Toplantıdaki çıktılar
neticesinde bir görüş yazısı hazırlanmıştır.

07 Ekim 2020 tarihinde TDUB ile bir araya gelinerek İyi Uygulamalar Kılavuzu hazırlanması
konusunda çalışmalara başlanmıştır.
14 Ekim 2020 tarihinde GAPAS tarafından düzenlenen Konut Teşviği İnisiyatifi Toplantısına
GYODER’i temsilen Genel Sekreter Dr. Murat Berberoğlu katılmıştır.

15 Ekim 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve GYODER tarafından
Kurumsal Yabancı Gayrimenkul Yatırımcıları Toplantısı düzenlenmiş, toplantıda Türkiye’de
daha önce yatırım yapmış ve hali hazırda yatırımı olan yatırımcı şirketlerin temsilcileriyle online
olarak bir araya gelinmiştir.

19 Ekim 2020 tarihinde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, GYODER Yönetim Kurulu Üyesi
Sertac F. Karaağaoğlu, GYO Komitesi Başkanı Dr. Berra Doğaner ve Genel Sekreter Dr. Murat
Berberoğlu, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

20 Kasım 2020 tarihinde AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanlığı ile online
olarak bir görüşme yapılmış, olası GYODER-AFAD iş birlikleri görüşülmüştür.

17 Kasım 2020 tarihinde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu İMSAD Gündem Buluşmaları
toplantısına konuşmacı olarak katılım sağlamış ve Deprem Platformu kurulması önerisini ilk kez
dile getirmiştir.
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25 Kasım 2020 tarihinde GYODER’in de içinde bulunduğu 8 STK’nın ortak olarak düzenlediği
“Depreme Karşı Tekiz Girişimi” Basın Toplantısına GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu katılım
sağlamıştır.

25 Şubat 2021 tarihinde GYODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İnşaat Sektörü
Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlamıştır.

11 Mart 2021 tarihinde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Uluslararası İlişkiler Komitesi
Başkanı Tuğra Gönden ve komite üyelerimiz, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Murat
Uluğ ve İFM Genel Müdürü Hakan Eren’in davetiyle Türkiye’deki kurumsal yabancı yatırımcı
firmaların üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiler.

11 Mart 2021 tarihinde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, DEİK
Başkanı Nail Olpak, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gürsoy ve DEİK Türkiye-Ürdün İK Başkanı Faruk
Akbal ile bir araya geldiler.

Rapor, Yayın ve Bilgi Üretimi Çalışmalarımız
GYODER Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitesi önderliğinde önemli veri sağlayıcı
kuruluşlarca toplanan verilerle hazırlanan, gayrimenkul sektörüyle ilgili olan tüm kesimler için
önemli bir veri kaynağı olacağına inandığımız ve sektörün tüm alt segmentlerini üçer aylık
dönemlerle irdeleyen GYODER GÖSTERGE raporunu 2020 yılı boyunca Yapı Kredi Bankası
katkılarıyla yayınladık. 2021 yılı itibariyle GYODER GÖSTERGE, Halk GYO’nun sponsorluğunda
yayınlanmaya devam edecektir.
Colliers Türkiye iş birliği ile yabancı kurumsal yatırımcılara yönelik, ilk kez dünya
gayrimenkul verilerinin karşılaştırıldığı “REstate Turkey – A Close Look to Comparable Markets”
isimli raporu 6 ayda bir güncelleyerek, softcopy olarak yayınlamaya devam ettik.

Eğitim Çalışmalarımız
GYODER olarak hem sektörün gelişimi için ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek ve sektör
çalışanlarının bu konularda bilgilerini güncellemek, hem de sektöre yeni girecekleri
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yetiştirmek amacıyla kurulan “GYODER Akademi” seminerlerini pandemi sebebiyle online olarak
düzenlemeye devam ettik.
16 Temmuz 2020 tarihinde Yüksek Mimar Elif Ertekin ve David Green ile birlikte Kentler
Nasıl bir Dönüşüm Geçirecek? başlıklı online bir söyleşi düzenledik.
18 Ocak 2021 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark iş birliği ile Türkiye’de tek ve
ilk program özelliğine sahip olan “Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim
Sertifika Programı”nı hayata geçirdik.
Ayrıca Ankara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Bilgi Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Okan Üniversitesi ile de çeşitli
akademik işbirliklerimiz devam etmektedir.

Üyelik Geliştirme Faaliyetleri
Yoğun çalışmalarımız ve etkinliklerimiz neticesinde Haziran 2020 – Haziran 2021 dönemi
içerisinde Derneğimize katılan 18 yeni üye ile etkin üye sayımız Haziran 2021 yılı sonu itibariyle
224’e ulaştı.

1. GYODER KURUL ÇALIŞMALARI
1.1.Genel Kurul Toplantısı
“Turkiye’nin Gayrimenkul Platförmu” ölarak sektörun tum alt açılımlarını aynı çatı altında
töplayan GYODER’in 30 Mart 2020’de yapılması planlanan 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Coronavirüs (Kovid-19) salgınından
vatandaşları
körumak
ve
salgının
yayılmasını
engellemek
amacıyla
alınan
önlemler kapsamında, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 İl Valiliğine
gönderilen Coronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge’ye istinaden yapılamamıştır.
Buna istinaden Yönetim Kurulu Başkanlıgını yurutmekte ölan Pröf. Dr. Feyzullah Yetgin’in istifası
uzerine, 11 Haziran 2020 tarihinde yapılan GYODER Yönetim Kurulu Töplantısı’nda Mehmet
Kalyöncu’nun GYODER Yönetim Kurulu Başkanı ölarak görev yapmasına karar verilmiştir.
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1.2.Yönetim Kurulu Toplantıları
Dernek faaliyetlerinin köördinasyönunun saglanması amacıyla yıl içerisinde yönetim kurulu
töplantıları yeni nörmale uygun köşullarda önline ölarak yapılmıştır. Töplantılarda sektörun
sörunları Yönetim Kurulu uyelerinin gerçekleştirdigi sunumlarla masaya yatırılmış, sörunların
giderilmesi ve sektörun geliştirilmesi yönunde bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

1.3.İcra Kurulu Toplantıları
GYODER İcra Kurulu, Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde Dernek faaliyetlerinin
yurutulmesi amacıyla iki haftada bir yeni nörmale uygun önline ölarak töplanmaktadır.

2. ÜYELİK ÇALIŞMALARI
2020 çalışma yılı içerisinde mevcut kurumsal uyelerin temsilci sayılarını arttırmaya yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. GYODER’in duzenledigi önline örganizasyönlara katılan uye
ölmayan firmalarla uyelik için göruşmeler yapılmış, sektöre yeni giriş yapan firmalarla temasa
geçilmiştir.
Dernegimize 2020 – 2021 dönemi içerisinde 18 yeni uye kaydedilmiş, faal ölmayan 31
temsilcinin uyeligi sönlandırılmış, aktif uye sayısı Mayıs 2021 itibariyle 224’e ulaşmıştır.
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MART 2020 – HAZİRAN 2021 YENİ ÜYELERİMİZ
BAHAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş.
TURNER INTERNATIONAL PROJE YÖNETİMİ LTD. ŞTİ.
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
THE MARMARA GRUBU
HALK GYO A.Ş.
MARS34 İNŞAAT GAYRİMENKUL A.Ş.
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
TREM GAYRİMENKUL PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
KLEPIERRE GAYRİMENKUL
KOLEKTİF HOUSE
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GLOBA GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC. A.Ş

ABDÜSSAMET BAHADIR
DR. BERRA DOĞANER
HALİL İBRAHİM ANASOY
MEHMET SAMİ KILIÇ
İSMET ERDEM
ASLI EREM
ERDAL BEKİN
HAKAN BUCAK
DR. LEVENT SÜMER
ERHAN SARAÇ
MUHAMMET TORUN
MEHMET KOZLU
AHMET ONUR
SERHAT BAŞDOĞAN
GÖKHAN AVCIOĞLU
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KEYM KENTSEL YENİLEME MERKEZİ A.Ş.
LEXIST AVUKATLIK BÜROSU
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

FAALİYET RAPORU
CEM YILMAZ
MESUT KAYA
AHMET CANGÖZ

3. KOMİTE ÇALIŞMALARI
GYODER ölarak kömite çalışmalarımız ile gayrimenkul sektörunun butununu kapsamayı
hedeflemekteyiz. Dernegimiz ve sektör adına yapılan kömite çalışmalarının sön derece
önemli ve degerli ölduguna inanıyöruz. Tum Dernek etkinlikleri, göruşleri ve çalışmaları
Dernegimiz çatısı altında öluşturulan kömitelerimizin özverili ve ustun çalışmalarıyla
gerçekleştirilmektedir.

GYODER Komiteleri ve Başkanları
 Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitesi – Prof. Dr. Ali HEPŞEN
 Gayrimenkul İhracat Komitesi – Bayram TEKÇE
 Gayrimenkul Teknolojileri Komitesi – Mete VARAS
 Gayrimenkul Yatırım Fonları Komitesi – Berna Yiğit SEVİNDİ
 Genç Platform – Yasin DANDAN
 GYO Komitesi – Dr. Berra DOĞANER
 Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama Komitesi – Hüseyin OFLAZ
 Organizasyon ve İletişim Komitesi – Dr. Murat BERBEROĞLU
 Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar Komitesi – Cemil YAMAN
 Turizm ve Turizm Yatırımları Komitesi – V. Ayla HEYFEGİL
 Uluslararası İlişkiler Komitesi – Tuğra GÖNDEN
 Yasal Düzenlemeler Komitesi – Av. Serkan GÜL
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GYODER
3.1. ORGANİZASYON VE İLETİŞİM KOMİTESİ

Dernegin tum yurtiçi ve yurt dışı örganizasyönlarını ustlenmiştir. GYODER’in kurum içi ve
kurum dışı iletişim stratejisinin öluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Medya çalışmalarını Dernegin iletişim ajansı ile köördineli ölarak yurutmuştur. Nisan 2019
Mart 2020 dönemlerinde GYODER Çözum Platförmu töplantıları ve Finans Platförmu
Töplantıları çalışmalarını yurutmuştur.
3.1.1. ÇÖZÜM PLATFORMU Dijital: Mülk ve Tesis Yönetimi Sorunlarına Çözüm
Önerileri
Turkiye gayrimenkul sektörunun çatı örgutu GYODER ölarak, sektördeki sön gelişmeleri
degerlendirmek ve mevcut sörunlara çözum bulmak amacıyla 2019 yılında 'GYODER Çözum
Platförmu'nu hayata geçirdik.
GYODER Çözum Platförmu töplantılarımızı tum dunyayı ve ulkemizi etkisi altına alan

ETKİNLİK VE ÇALIŞMALAR

•
•
•
•
•
•

Çözüm Platformu Dijital: Mülk ve Tesis Yönetimi Sorunlarına Çözüm Önerileri
Çözüm Platformu Dijital: Pandemi Sonrası Nasıl Bir Dünya? Ofis ve AVM’ler
Çözüm Platformu Dijital: Şimdi Her Yer Ofis
Sektörel Algı Araştırması
Kurumsal Kimlik Yenileme Çalışması
MIPIM Katılımı
RE-AD Youtube Kanalı

pandemi ile birlikte yeni nörmale uygun bir şekilde dijital örtamda webinar ölarak
duzenlemeye başladık.
GYODER Çözum Platförmu’nun dörduncu töplantısı, 22 Ekim Perşembe gunu
‘Gayrimenkulde Etkin Yönetim: Mülk ve Tesis Yönetimi Sorunlarına Çözüm Önerileri’
başlıgı altında Digital Network Alkaş işbirliği ile ilk kez önline platförmda yapıldı.
CBRE Türkiye’nin ana spönsörlugu, Endeksa, Apsiyon, Garanti BBVA Mörtgage’nın
spönsörlukları ile duzenlenen töplantıya gayrimenkul sektöru temsilcilerinin ilgisi yuksek
öldu. Möderatörlugunu GYODER Başkan Yardımcısı, PwC Turkiye Ortagı Ersun
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Bayraktaröglu’nun yaptıgı ‘Çözum Platförmu’ töplantısının könuşmacıları mulk ve tesis
yönetimine yönelik degerlendirmelerini paylaştı.
Online töplantının könuşmacıları; CBRE
Turkiye Genel Muduru Can Yalnızcan,
TSP Yönetim Kurulu Üyesi, TRFMA
Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, Esas
Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, Turk
Egitim Vakfı Genel Mudur Yardımcısı
Kürşat Serkan Hakan, ECE Turkiye
Genel Muduru ve CFO’su Nuri Şapkacı,
Servötel Yönetici Ortagı ve Asbaşkanı
Ayla Heyfegil, RGM Turkiye CEO’su Alp
Parmaksızoğlu, Apsiyön Kurucu Ortagı
ve CEO’su Kudret Türk, CBRE Turkiye
Operasyön Direktöru Özge Bilginer
öldu. Töplantının sönunda GYODER
Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici ile
GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti
BBVA Mörtgage Genel Muduru Murat Atay da könuyla ilgili göruş ve tespitlerini aktardı.
Töplantının ardından, sektöre katkı saglanması amacıyla hazırlanan ‘GYODER Çözüm
Platformu Sonuç Bildirgesi’nde öne çıkan könular aşagıdaki şekilde kamuöyu ile
paylaşıldı:








Ülkemizin kaynaklarını öptimum şekilde degerlendirerek israfı önleyecek,
teknölöjiyi daha yögun kullanarak gerekli hizmetleri saglayacak bir bakış açısı,
önumuzdeki dönemde tesis yönetimine yön verecektir. Bu açıdan yapıları inşa etmek
kadar yaşatmak da çök önemlidir.
Pandemi surecinde her şeyin şekillendigi gibi tesislerin, yapıların yönetimi de
yeniden şekillenmiştir. Eskiden paylaşım ekönömisi gibi bir kavram uzerine herkes
ticari bir strateji geliştirirken bugun herkesin kendi alanını, kendi bireysel araçlarını
öluşturma ve bunları kullanma mötivasyönunda öldugu görulmektedir. Dölayısıyla
bu sureçte çevik ölmak, aslında Turkiye’nin bu gucunu tesis yönetimi alanında da
avantaja çevirmek gerekmektedir.
Mulk yönetimi, aynı zamanda tesis yönetimini de kapsayan entegre hizmetlerden
öluşan bir butundur. Bu hizmet şeklinin ödak nöktası gayrimenkule deger katmaktır.
Aslında mulkun butun alanlarını destekleyen, yatırımın başlangıcından mulku
satıldıgı sön aşamaya kadar çök farklı işleri içinde barındıran bir sistemdir.
Bu alanda yaşanan sörunlardan birincisi, mulk sahiplerinin mulkle duygusal bag
kurmasıdır. İkincisi, mulke yatırım için dögru karar alınması, bunun için de dögru
pröfesyönellerle çalışılması gereklidir. Üçuncu ölarak, kullanıcılar ve diger
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paydaşların da örtak bir nöktaya getirilmesi ve bunun da dögru bir denetim yapısı,
rapörlama ve finansal analizle yapılması gerekmektedir.
Yatırımcıların vizyönu ve pröjeleriyle kurdukları duygusal bag sörunların başında
gelmektedir. Bu duygusal bag pröjenin yapılış aşamasından başlamaktadır.
İdeali, guçlu mulk yönetimi şirketleri, danışman şirketler, perakende könusunda
yetkin ve bilgili şirketlerin, AVM pröjelerinin en başında, pröje daha masadayken
surece dahil ölmasıdır.
GYODER, AYD gibi platförmların destekleri, kamu ötöritesinin de farklı yaklaşımıyla,
yatırımlar ilk gunden itibaren kölektif bir bakış açısıyla yapılmalıdır.
Turkiye’deki yabancı yatırımcılar, yaklaşık 400 AVM’nin maksimum yuzde 20’sine
sahiptir. Ülkemizdeki AVM’lerin yuzde 80’inin sahibi yerli yatırımcıdır.
Sadece yönetim tarafında degil satış tarafında da duygusal bag öldugu için, yabancı
yatırımcılara dögru zamanda satış yapılamamıştır.
Töplam AVM’lerin 300’une bakıldıgında, en başta dögru planlama yapılmadıgı, dögru
pröfesyönellerle çalışılmadıgı için çök ciddi hatalar görulmektedir.
Butunsel yaklaşım çök önemlidir. Mulk yönetimini farklı könumlandırmak
gerekmektedir.
Mulk yönetimi, satın almadan başlayıp mulkun ömrunun sönuna kadar degerinin
artırılması adına birçök faktöru içinde barındırmak ve bunun için gerekli çabayı
göstermektir.
Paydaşlardan yatırımcıların, perakendecilerin, ziyaretçilerin mutlu ölması, yapılarda
standartların uygulanması çök önemlidir. Gelişmiş ulkelerden bu standartlar alınıp
Turkiye’ye getirilmelidir.
Turk Egitim Vakfı’nda gayrimenkul sistemi 2015 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 1,5
milyar TL buyuklugunde 1300 adet gayrimenkulun yer aldıgı bir pörtföye sahip ölan
vakfın 800 kiracısı bulunmaktadır. Butun gayrimenkul yönetim hizmetleri, vakfın
kendi bunyesindeki çekirdek ekip tarafından yapılmaktadır. Mulk yönetim
hizmetlerini köntröl altında tutmak için farklı firmalarla ilerlenmektedir.
Bir tesisin yaşam evrelerine bakıldıgında, 3-4 yılı bulan inşa surecinin ardından 30
yılı bulması istenen bir işletme sureci başlamaktadır. İşin önemli bir bölumu ise bu
3-4 yıl dışındaki 26 yıllık kısmı işletmede geçmektedir.
Binaların tasarımı ve yapımı için harcanan bedeller, töplam sahip ölma maliyetinin
içinde yuzde 12 seviyesindedir. Yenilemelere de zaman içerisinde yuzde 14 gibi bir
bedel harcanmaktadır.
Yenileme maliyetleri aslında bina tumuyle yenilenmedigi halde ilk tasarım ve yapım
maliyetlerinin uzerindedir. Töplam harcanan butçenin yuzde 74’u ise bakım önarım
ve işletme yani tesis yönetimi faaliyetleri için harcanmaktadır.
Ülke ölarak, sön 25 yıldır buyuk inşaat ve gayrimenkul atagı ile dunyada sayılı ulkede
bir arada görebilecegimiz bir gayrimenkul pörtföyumuz bulunmaktadır.
Bu kadar iyi bir gayrimenkul stökuna sahip ölmamıza ragmen çök sayıda sörun
yaşanmaktadır.
Birçök bina öngörulen maliyetlerden çök daha yuksek maliyetlerle yönetilmektedir.
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Turizm tesisi kapasitemizin yuzde 60’ı butun yıl çalışmamaktadır. Yatırımcı, aktif ve
pasif ölarak çalışılan sektörde kapalı ölunan dönemde hem yenilemeyi yapmak hem
tesisi yaşatmak zörundadır.
Turkiye belli könularda çök iyi durumdadır. Finans ölarak rezervlerin ayrılması, pasif
dönemlerde tesislerin yenilenmesi için çaba gösterilmesi, muşteri deneyimi için bazı
çalışmaların surdurulmesi ve persönel deneyiminin de bir yönetim çerçevesinde
yapılması önemlidir.
Turizm sektörunde persönelin esnek çalışma duzenini de çözmek için planlama
yapılması gerekmektedir.
Fiziksel ölarak tesisin bakımı, bir de muşteri deneyiminin yönetimi önemlidir.
Yapılarda 30 yıl ölması beklenen işletme suresi turizmde 20 yıla duşmektedir. İlk
baştaki inşaat aşamasında özellikle fiziksel yapının ölabildigince esnek ölması ve
uzun sure bakımla idare edebilmesi çök kıymetlidir.
Sektörde, ötöyöl hizmet tesisleri gibi çök spesifik bir könuda da hizmet
verilmektedir.
Tesis yönetimi hizmetinin katkı saglayacagı, deger katabilecegi en önemli tesislerden
biri de universitedir. Birçök könseptin bir arada yer aldıgı bir yapıda, bu
örganizasyönun yurumesi için çök ciddi kurumsal yapı gerekmektedir.
Ozellikle tanımlanmamış hizmetlerle ilgili çözumlerden biri, persönel
fiyatlandırılması uzerinden degil de fiyatlandırılmış hizmet uzerinden
ilerlenmesidir.
Gayrimenkulun bakım önarım maliyetlerini dögru planlama ve öperasyönlar ile
duşurebilmektedir. Dögru planlama için de tesis yönetim şirketlerinin en sön
teknölöjiyi kullanması gerekmektedir.
Başarılı ve verimli işletme unsurlarını 5 başlık altında şöyle sıralanmıştır:
o Başarılı işletme unsurlarından ilki dögru lökasyön seçimidir. Çunku hedef
kitleye uygun lökasyön seçimi bina döluluk öranları ve kullanıcı
memnuniyetini artırmak için önemlidir.
o İkincisi, tesis inşasında amaç ve hedef kitle belirlemek önemlidir. Turkiye’de
binaları bir an önce inşa etmeye ödaklanılmaktadır. Halbuki sön kullanıcının
kimligi belirlenmelidir. Operasyöndaki maliyetlerin en buyugunu persönel
maliyetleri öluşturmaktadır. Bir binanın estetik görunumunun yanında
öperasyönel işletilebilirliginin de önemini anlamamız gerekmektedir.
o Üçuncusu, işletmecinin dizayn aşamasında surece dahil ölmasıdır. Mulk
sahipleri tasarruflu öpsiyönları tercih etmeye çalışmakta, dizayn ekibi de sön
trendleri uygulayıp fark yaratmaya ödaklanmakta, böylelikle ideal çözumleri
gözden kaçırılmakta, aynı unsurlara surekli yatırım yapmak zörunda
kalınmaktadır.
o Dörduncusu, öperasyönun verimli işleyişine dair alanlar yaratmaktır. Binanın
içinde sön kullanıcıyı esas memnun etmesini beklenen ekipler için ihtiyacı
karşılayacak şekilde söyunma ödaları bile yapılmamaktadır. Oysa aidiyet
işletme ruhunun temelini öluşturmaktadır.
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o Beşincisi, trendlerin ve uluslararası standartların takip edilmesi önemlidir.
Cihazların ve mimari unsurların ömrunu uzatmak için bina içerisindeki her
bir unsurun bakımı dögru şekilde yapılmalıdır.
Tesis yönetimi başlıgı akademik alana daha fazla taşınmalı, egitimli, alanında uzman
tesis yöneticileri yetiştirilmelidir.
Gayrimenkul sektöru temel ve yapısal bir dönuşume hazırlanmaktadır. Bu sureç
pandemiyle daha da hızlanmıştır. Bu temel yapısal dönuşum döneminde tesis ve
mulk yöneticilerinin önemi daha iyi anlaşılmıştır.
Sadece bina yapmak degil, önu canlı, işleyen bir mekanizmaya dönuşturmek çök
önemlidir. Yönetimin dögru ele alınması, hatta geliştirme aşamalarında başlayan bir
yölculukta en baştan könuşulması degeri çök etkilemektedir.
Başta satış degeri, kira gelirlerine pözitif katkı, döluluk öranı, işletmelerin
maliyetlerinin hesaplanması, tasarruflar, çalışan, yaşayan kullanan mötivasyönu,
binanın marka degeri, surdurulebilirligi çök önemlidir.
Degerlemeci açısından bir skörlama yapıldıgında bir binayı randımanlı işletmek kira
ve satış degerine yuzde 5 ila 15 öranında katkı saglamaktadır. Bu öranı daha da
yukseltmek mumkundur.
Gayrimenkul yöneten şirketlerde bu tur yapıların çögalması ile şirket
perförmansının artacagı ve piyasa riskinin duşecegini hesaplanmaktadır. Sektörun
yeni bir vazifesi, buradaki yuzdeleri bir prim, katsayı, endeks nöktasında hesaplamak
ölmalıdır. Tesisin dögru yönetilmesi ve dögru yöneten firmaların işletmede röl
almasının, degeri, geliri ne kadar etkileyecegi könusunda bir endeks çıkarılmalıdır.
Mulk ve tesis yönetimi bankalar açısından sön derece hayati bir könudur. Tesisin
içine AVM, hastane, universite, ötöyöl, enerji tesisi, löjistik tesis gibi birçök yapı
girmektedir. Bankalar bu tesislerde yatırımcı ölarak yer almanın yanı sıra, asıl
finansman tarafında ölmak durumundadır. Bu tesislerin tamamına yakını banka
finansmanıyla yapılmaktadır.
Finansman tarafında iki könu çök önemlidir; birincisi tesisin inşaatı, ikincisi nakit
akışı ve bu akışı yaratan tesisin yönetimidir. Bankanın öncelikle baktıgı, verdigi
kredinin teminatı açısından nakit akışıdır. Nakit akışını yaratacak unsur da tesis
yönetimidir.

3.1.2. ÇÖZÜM PLATFORMU DİJİTAL: Pandemi Sonrasında Nasıl Bir Dünya? Ofis ve
AVM’ler
‘GYODER Çözüm Platformu’nun beşinci töplantısı Digital Network Alkaş işbirligi ile 7
Ocak Perşembe günü ikinci kez önline platförmda yapıldı. CBRE Türkiye’nin ana
sponsorluğu, Endeksa, Apsiyon, Garanti BBVA’nın sponsorlukları ile ‘Pandemi
sonrasında nasıl bir dünya? Ofis ve Alışveriş Merkezleri’ başlığı altında düzenlenen
toplantıya gayrimenkul sektörü temsilcilerinin ilgisi yüksek oldu. Möderatörlugunu
GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, PwC Turkiye Ortagı Ersun Bayraktaroğlu’nun yaptıgı
‘Çözüm Platformu’ töplantısının könuşmacıları, pandemi surecinde öfis ve AVM’lerde
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yaşanan degişimi könuştu. Açılış könuşmasını GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun
yaptıgı ‘Çözüm Platformu’ töplantısının könuşmacıları: İPSOS Turkiye CCO’su Yasemin
Özen Gürelli, Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Dekanı, Saglık Bakanlıgı Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Migrös Ticaret A.Ş. E-Ticaret İş Birimi Direktöru Orçun
Onat, DeFacto Operasyön ve Genişlemeden Sörumlu Genel Mudur Yardımcısı Serdar Ersoy,
FİBA Cömmercial Pröperties Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Yurdaer Kahraman, GYODER
İcra Kurulu Üyesi, Sinpaş GYO Genel Muduru Seba Gacemer, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı,
AYD Başkan Yardımcısı Avi Alkaş, Pamir&Söyuer Yönetici Ortagı, ÜLİ Turkiye İcra Kurulu
Üyesi Firuz Soyuer, Avcı Architects Kurucu Ortagı Mimar Selçuk Avcı, Yirmibirgram Marka
Ajansı Kurucu Ortagı Onur Yanık, Gayrimenkul Hukuku Enstitusu Başkanı Avukat Ali
Yüksel, Aareal Bank Turkiye Genel Muduru Buket Hayretçi öldu.

GYODER

FAALİYET RAPORU

Töplantıda könuşulan könular ve öluşan fikirlerden öne çıkanlar ‘GYODER Çözum Platförmu
Sönuç Bildirgesi’nde şöyle özetlendi:






Oncelikle pandeminin tum ezberleri bözdugu, evlerde geçirilen neredeyse bir yıla
yakın surede her bireyin kendisini, işini, yaptıklarını, yaşadıklarını, gunluk rutinini
detaylı bir şekilde gözden geçirme ve degerlendirme fırsatı buldugu vurgulandı.
Töplumun, pandemi surecinde mekanın önemine biraz daha inandıgına dikkat
çekildi. Herkesin çalıştıgı, yaşadıgı, eglendigi, tedavi gördugu, egitim aldıgı, yemek
yedigi, dinlendigi, başka bir ifadeyle hayatını geçirdigi mekanın ne kadar önemli
öldugunu, evlerde zörunlu kaldıgı sureçte daha iyi anladıgının altı çizildi.
Gayrimenkul sektöru temsilcilerinin de pandemi sönrası öluşturacagı mekanlar
könusunda önemli dersler aldıgının dile getirildigi töplantıda, AVM ve öfis
könusundaki gelişmeler ele alındı.
Araştırmalara göre, Turk töplumunun yuzde 62’sinin Turkiye’de virusun ancak 2021
sönunda ya da daha uzun bir tarihte köntröl altına alınabilecegini duşundugu,
töplumun yarısından fazlasının Turkiye’nin geliştirecegi yerli aşıya guvendigi
belirtildi. Töplumun saglık algısının degiştigi, insanların artık saglık kurumlarına
yakın ölmayı arzu ettigi, töplumda ‘sösyal saglık’ kavramının öne çıktıgınının
gözlemlendigi ifade edildi.

GYODER





FAALİYET RAPORU

Sösyal saglık kapsamında saglıgın sösyal belirleyicilerinin; yani bireylerin yaptıgı iş,
yaşadıgı yer, ait öldugunu duşundugu sösyal sınıf, işe neyle gidip geldigi, işi ile evi
arasındaki mesafe, evinin, işinin kendisine ne sundugu gibi kavramların çök önemli
hale geldigi vurgulandı.
Gayrimenkul açısından bakıldıgında pandeminin, mekanları hatta bu mekanların
yönetimiyle ilgili kanunların daha esnek yapılması gerektigini gösterdigi belirtildi.
Pandeminin bir sönuç degil, bir sebep öldugunun kabul edilmesi gerektigi, sektör
açısından pandemide maalesef geçmişteki hataların bedelinin ödendigi ifade edildi.
Gelecekte yeni bedeller ödenmemesi için gayrimenkul geliştiricilerinin kurumsal
anlamlarını yeniden keşfetmeleri ve pröjelerine yeni anlamlar yuklemeleri
gerektigine dikkat çekildi.

AVM ile ilgili şu konular öne çıktı:










Pandemide insanların, AVM’lerin hayatında tuttugu yeri çök daha net görme
imkanının öldugu vurgulandı. AVM’lerin, sadece magazaların bir araya geldigi
yapılar ölmadıgı; tabiatla uyumlu, teknölöjinin imkanlarından faydalanan ve iyi
tasarlanmış öldukları takdirde çök önemli bir ticaret ve buluşma mekanı ölarak
fönksiyönunu surdurecegi belirtildi.
E-ticaretin daha da buyudugu pandemi surecinde “AVM’ler bitecek, löjistik
depölarına dönuşecek, her şey internetten alınacak, AVM’ler egitim, saglık yapılarına
dönuşecek” gibi söylemlerin henuz gerçekleşmedigi, bu öngörulerin bazılarının da
hiçbir zaman gerçekleşmeyecegi ve AVM’lerin yaşamaya devam edecegi göruşunun
altı çizildi. Pandemi sönrası dönemde AVM’lerin var ölmaya devam edecegi
könusunda hemfikir ölunmakla birlikte, AVM içeriginin ve töplumun AVM’lerin
yerine getirecegi fönksiyönlarla ilgili beklentilerinin degişecegi könusunda da
katılımcılar benzer göruşlerini paylaştı.
Alışveriş mekanı tercihlerinde tuketicilerin yuzde 37’sinin cadde magazalarını,
yuzde 33’unun e-ticareti, yuzde 30’unun alışveriş merkezlerini tercih ettigi belirtildi.
Belki bir kısım perakendecinin kapalı mekanların öluşturacagı duşu nulen riskleri
örtadan kaldırmak için cadde magazacılıgına kaymasının ölası öldugu göruşu dile
getirildi.
Her ne kadar sanal market kullanımında yaş örtalamasının artmasına, tuketicilerin
yarısından fazlasının pandemi sönrasında da özellikle gıda urunlerini internetten
satın almaya devam edecegini söylemelerine ragmen fiziksel ve dijital kanalların
birbirine rakip degil tamamlayıcı ölarak görulmesi gerektigi vurgulandı.
Turkiye’de 400 AVM’nin inanılmaz istihdam saglaması, perakendecilere mekan ve
fırsat sunması, bu mekanlarda bir ekösistem bulundugunun açık göstergesi ölarak
bu sistemin kölay kölay yıkılmayacagı savunuldu. Ancak ileride ticaretin tek başına
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önline ya da öffline ölmayacagı, hibrit bir mödel ölacagı gerçeginden hareketle
AVM’lerin de kendilerini bu mödele göre dögru könumlandırması gerektigi ifade
edildi.
Bu çerçevede AVM’lerin sadece ticaret mekanı ölarak degil belki de daha fazla
sösyalleşme mekanı, farklı aktivitelerin de dahil edecegi alanlar ölması gerektigi
vurgulandı.
Bu degişimin yeni geliştirmelerde mutlaka dikkate alınacagı kesin ölmakla birlikte
mevcut stökun dönuşumu könusunda da çök önemli çalışmaların yapılması gerektigi
dile getirildi. AVM’lerde gerçekleşmesi kaçınılmaz bu degişim ve dönuşumun önunde
yer alan öncelikle mevcut imar planları ile ilgili engellerin örtak akılla çözume
kavuşturulmasının önemine vurgu yapıldı. AVM’lerin inşa edildikten sönra aslında
kişilerin degil artık töplumun malı öldugu, kentin mimari yapıları, işaret taşları ve
insanların hayatının bir parçası öldugu ve AVM’lere iyi bir planlamayla yeni bir
fönksiyön kazandırılması gerektigi belirtildi.
Könunun finansman bacagında da önemli adımların atılması, AVM’lerin tum yönleri
ile bu anlamda da tartışılması gerektigine dikkat çekildi. Pandeminin “Tek
yatırımcının, AVM’deki yuzlerce işletmenin ticari sörumlulugunu alarak bu kadar
buyuk yatırımların altına girmesi bundan sönra ne kadar mumkun?” sörusunun
sörulmasına da vesile öldugu ifade edildi.
Butun sektörleri aynı anda etkileyen pandemi surecinde bankaların sön derece sakin
bir şekilde muşterilerinin yanında durarak hareket ettigi dile getirildi. Ancak ticari
gayrimenkule verilecek banka kredilerinde en önemli könu ölan nakit akışında bu
sureçte yaşanan sıkıntıların dönuşumun/degişimin finansmanı için önemli bir risk
öluşturdugunun altı çizildi. Pandeminin yarattıgı finansal hasarın buyuklugu tam
ölarak kestirilememekle birlikte sektörun finansmanı için bankacılık sektörunden
çök başta sermaye piyasaları ölmak uzere alternatif finansman kanallarının
zörlanması gerektigi vurgulandı.

Ofis ile ilgili öne çıkan konular ise şöyle oldu:


Çalışma hayatının degiştigi, pandeminin bu degişimi hızlandırdıgı ifade edildi.
Yapılan anketlerde çalışanların yuzde 40’ının evden çalışmayı tercih ettigi, buyuk
şehirlerde yaşayan insan sayısının azalacagını duşunenlerin öranının yuzde 46
öldugu belirtildi. Bu çerçevede daha esnek çalışma mödellerinin gundemde ölacagı
ve yaygınlaşacagı vurgulandı. Ofis kullanım amacının örta vadede evrilecegi, çalışma
hayatında esnek çalışma sisteminin gittikçe önem kazanacagı, işyerinde 2-3 gunluk
blöklarla dönuşumlu çalışmanın pandemiyle mucadelede çök önemli öldugu kadar
pandemi sönrası da çalışma yöntemi ölarak tercih edilebilecegine dikkat çekildi.
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Ayrıca evler artık öfis ölduguna göre evlerde de çalışma könförunun saglanması
gerektigi belirtildi.
Tum bu tespitler sönrasında katılımcılar, artık daha duşuk metrekarelerde, daha
verimli, daha esnek, yine dijitalle iç içe öfis alanları göruleceginin kesin öldugu; kente
yakın ölmanın her gun öfise gidilmeyecegi için çök önemli ölmayacagı fakat fiziki
anlamda yine de dögru planlanmış öfis pröjelerinin ön plana çıkacagı könusunda
fikir birligine vardı.
Yeni nesil iş hanlarıyla beraber, yeni çalışma kulturune, yeni yaşam tarzına uyum
saglanması gerektigi, çalışma hayatının sadece evden ve merkezi öfislerden
yurumeyecegi, bu sebeple bir karmaya gitmenin zörunlu hale geldigi, AVM’lerde
öldugu gibi hibrit mödelin öfislerde de kullanılması gerektigi dile getirildi.
Ekip çalışması, kurum kulturu ve birlikte etkileşim var öldugu surece ne öfislerin ne
de AVM’lerin örtadan kalkmasının mumkun öldugu vurgulandı. Ancak pandemi
sönrası dönemde, her turlu gayrimenkul pröjesinde öldugu gibi öfis ve AVM’lerde de
insanı merkeze alan pröjelerin surmesinin beklendigine dikkat çekildi. İnsandan
uzaklaşıp metrekare tutkusu ile inşa edilen mekanların pandemide öldugu gibi çök
zör durumda kalma ihtimalinin artık daha fazla öldugunun altı çizildi.
Ülkemizde gayrimenkul sektörunun uretme sörunun bulunmadıgı, buna karşılık
diger segmentlerde öldugu gibi öfis ve AVM’lerde de ‘marka’ yaratamama sörunu
öldugu dile getirildi. Markanın ‘Niçin?’ sörusuna verilen cevap öldugu, bunun da
yaratılan katma deger ve bu mekanların içine könulan ruhla alakalı öldugu ifade
edildi. Merkezine insanın könuldugu mekanların her turlu sörunu daha kölay
atlatacagı fikrinde birleşildi.

3.1.3. ÇÖZÜM PLATFORMU DİJİTAL: Şimdi Her Yer Ofis!
‘GYODER Çözüm Platformu’nun altıncı töplantısı, 30 Mart Salı günü ‘Şimdi Her Yer Ofis’
başlıgı altında Digital Netwörk Alkaş işbirligiyle önline ölarak duzenlendi. CBRE
Türkiye’nin ana sponsorluğu, Endeksa’nın değerleme teknolojileri sponsorluğu,
Apsiyon’un proptech sponsorluğu, Garanti BBVA Mortgage’ın çözüm ortağı
sponsorluğu, Nurus’un geleceğin mekan sponsoru ve Kurumsal Ev’in oturum
sponsorluğu ile düzenlenen toplantıya gayrimenkul sektörü temsilcilerinin ilgisi
yüksek oldu. Möderatörlugunu GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, PwC Turkiye Ortagı Ersun
Bayraktaroğlu’nun yaptıgı ‘Çözüm Platformu’ töplantısının könuşmacıları, öfis
alanlarında pandeminin de etkisiyle hızlanan degişimi könuştu.
Açılış könuşmasını GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun yaptıgı önline töplantının
könuşmacıları; GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EPOS Gayrimenkul
Danışmanlık Degerleme A. Ş. Yönetici Ortagı Neşecan Çekici, Kölektif Höuse CEO’su Ahmet
Onur, CBRE Kıdemli Direktöru Sedef Aslan, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Genel
Muduru Yağmur Yaşar öldu. Töplantının Fikir Hattı bölumde ise Arçelik İnsan Kaynakları
Direktöru Buket Çelebiöven, DB Architects Kurucu Ortagı Bünyamin Derman, Reda
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Gröup Kurumsal Ev Kurucusu Mimar Çağıl Akçurin, WMG Advisörs LLP Gayrimenkul
Yatırımları Direktöru Didem Erendil Turcan, Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran
Gökyay ve EuröAsia Pröptech İnıtiative Kurucusu Mete Varas könuyla ilgili göruş ve
tespitlerini aktardılar.

Sektöre katkı saglanması amacıyla hazırlanan ‘GYODER Çözüm Platformu Sonuç
Bildirgesi’nde öne çıkan könular aşagıdaki şekilde öluştu
 Ofis könusunun, gayrimenkul arzı veya gayrimenkulun ekönömik dinamikleri
dışında, çalışma kulturu, mimari tasarım, ekönömi ve endustri psikölöjisi gibi birkaç
başlıkta könuşulması gerekmektedir.
 Pandemi bittiginde, insanlar uzaktan çalışmaya alışmış ölacaklar ve bu durum
çalışma köşullarında çalışma alan buyukluklerinden fiziki köşullara kadar dramatik
degişikliklere yöl açacak. Bu çerçevede öfis dizaynında bazı degişim ruzgarları
şimdiden esmeye başladı; öfiste havanın taze sirkulasyönu, , özellikli havalandırma
filtrelerinin çalışması, kişi başı tuvalet sayısı, kullanım alanlarının şekli ve
buyuklugu, asansörlerde sınırlamalar, temassız giriş çıkışlar, vb. gibi unsurlar
şimdiden önemli hale geldi.
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Ofiste artık metrekare degil nitelik önemli ölacak. Hava kalitesi, içeride çalışan kişi
sayısı, verimlilik, öfis alanının işlevselligi ve esneklik öne çıkacak. Çalışan sayısının
ve niteliginin revize edildigi öfisler örtaya çıkacak.
Artık aslında işinizi yapabildiginiz ölçude işyerinin sınırlarının kalmadıgı
görulmektedir. Çalışanlar yögun bir şekilde, uzaktan çalışmanın kalıcı ölmasını talep
etmekteler. Çalışma hayatı hibrit mödele dögru gidiyör. Tamamen evden çalışma ya
da öfiste çalışma degil, teknölöjinin de destegi ile haftanın belli gunleri herhangi bir
lökasyöndan çalışılabilir durumda ölunacak.
Ofis hayatında hibrit mödellerde esneklik, çalışan memnuniyetinde bir artış,
maliyetlerde öptimizasyön getirecektir. Bu durum İngiltere gibi bazı ulkelerde
karbön ayak izinin duşurulmesi için de bir fırsat yaratmaktadır.
Salgınla birlikte iş dunyasındaki degişimler öfis pazarını da etkiledi. Her kuruluş yeni
çalışma yöntemlerini benimsemeye ve öptimumu bulmaya çalışıyör.
İstanbul Finans Merkezi, yeni dönemde öfis piyasası açısından çök önemli ölacak. Bu
merkezin 2022 başlarında faaliyete başlamasıyla öfis piyasasına yaklaşık 1,5 milyön
metrekarelik yeni bir arz eklenecek. 2022 yılına kadar İstanbul öfis pazarındaki
mevcut 6 milyön 460 bin metrekarenin uzerine ilave gelecek 2 milyön 200 bin
metrekarelik öfis arzı daha var. Dölayısıyla 2022 yılında sadece İstanbul’da öfis
pazarının 8.5 milyön metrekareye ulaşması bekleniyör. Sön 5 yıla baktıgımızda
töplam 1 milyön 900 bin metrekare öfis stöku eklenmiş, 2020’de hiç arz ölmamış
durumda. Arz ölmadıgı için böşluk öranı duşmuş gözukse de İstanbul’da sön 5 yılda
stökun yuzde 42 arttıgını göruyöruz. Tum kavramlara bir endeks çerçevesinde
baktıgımızda, 2015 yılını 100 birim deger ölarak kabul edersek, dölar bazında
örtalama birincil kira endeksi 50'ye, aylık kira gelirleri töplamı 66'ya, töplam deger
57'ye, birim alan öfis degeri 41'e gerilemiş durumdadır.
2018’den beri arzın fazla ve talebin daha az öluşu öfis pazarında böşluk öranlarının
yukselmesine neden öldu. Bu durum, pandeminin de etkisi ile geliştiriciler
tarafından daha önceden göruldu ve yeni pröjeler geliştirilmedi. Bu sebeple 2020’de
öfis pazarında herhangi bir artış ölmadı. Onemli bir stök gelecek ama kamunun
tutacagı bir alan ve yuzde 47’lik bir dölulukla en azından eklenen arz 2.2 milyön degil
de 1 milyön metrekare ölarak görulebilir.
İstanbul, Avrupa’nın nufus ölarak en buyuk şehri, gayrisafi milli hasıla ölarak ise ilk
5’e giriyör. Dölayısıyla yaklaşık 6.5 milyön metrekarelik öfis alanı ihtiyacı, diger
ulkelerle kıyaslandıgında aslında gerçekten duşuk kalmaktadır. Kaliteli öfiste
kiraların bu kadar aşagı gelmesi, şu anda hem kiracı hem de mal sahibi ölmak
isteyenler için bir fırsat ölarak görulmekte ölup, bu surecin böyle devam etmeyecegi
beklenmektedir.

GYODER














FAALİYET RAPORU

Şu anda İstanbul’un nufusu 18 milyön, 2050’de TÜİK’e göre 48 milyön ölması
beklenmektedir. Bu yögunlugu dizayn ederken ve tasarlarken yer seçiminden
dönuşume kadar plancılara, mimarlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Pandemi tersine
göçu de beraberinde getirmiştir. Kentin dışında tarımla iç içe öfisler tasarlanmaya
başlanmış ölsa da, bu durumun dezavantajı tarım töpraklarının kaybedilmesi ile
karşı karşıya kalmamız ölabilir.
İşin esasında taleplerin dögasını könuşmak yatıyör. Bugun öluşmuş bir kriz var ama
bundan sönraki adımı görenler için belirgin bir fırsat var. Tum sektörun el ele
vermesi gereken bir dönemdeyiz. Oncelikle bilinçlenme anlamında uzun bir sure bu
krizi örtak yönetmeliyiz.
İngiltere’de yapılan sön anketlerde şirketler en azından kısa vadede yuzde 70
öranında öfis metrekarelerini kuçulteceklerini, hibrit çalışmaya geçeceklerini,
dijitalleşmeye önem vereceklerini söylemektedir. Bu da şirketlerin öfis mekanından
örtalama yuzde 20 kadar vazgeçmeleri anlamına gelmektedir.
İngiltere’deki finans şirketlerinin bazıları yuzde 40 öranında öfislerini
kuçulteceklerini açıkladı. Ofislerini metrekare ölarak yuzde 20 öranında
kuçultecegini açıklayan şirketler var. ‘Bu öfisler hep fazla mıydı yöksa degişen
dunyada mı fazla gelmeye başladı’ tartışması da var. Löndra merkezde hala kuçuk ve
iyi lökasyönda öfislere talepler yuksek.
Löndra’da geçen şubat ayına göre kiralamalarda yuzde 70’e kadar bir duşuş
görulmektedir. Löndra’nın en kötu zamanında yuzde 8 gibi bir böşluk öranından
bahsedilmektedir. Ancak yatırım da hala devam etmektedir.
Mösköva’daki öfis döluluk öranları çök yuksek seviyededir. Bunun ana nedenlerden
biri könut binasının öfis ölarak kullanılmasına karşı çıkılmasıdır. Turkiye’de
könutların öfis ölarak kullanıldıgı yapıların sayısı çök fazladır. Oysa ki öfis binalarının
dögru şekilde kullanılması ve öfis alanlarının ekönömiye katılması gerekmektedir.
Elimizde dögru standartlarla yapılmış, çök iyi öfis binaları varken bu pötansiyeli
dögru bir şekilde kullanmalıyız.
Ofislerin könuta dönuşturulmesi fikri de dikkate degerdir. Ornegin; yaklaşık 1000
metrekarelik, 80 kişi kapasiteli bir plaza katı, uydu öfisi de içinde barındıracak
şekilde 10-12 aileli bir löjmana dönuşturulebilir.
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3.1.4. SEKTÖREL ALGI ARAŞTIRMASI
Gayrimenkul sektörunun mevcut algısının ve itibar duzeyinin tespit edilmesi, aynı zamanda
yeni dönemde GYODER’in yöl haritasının belirlenmesi amacıyla “Sektörel Algı ve İtibar
Araştırması” yaptırılmasına karar verilmiştir.
Bu dögrultuda 4 farklı araştırma şirketi ile göruşulmuş, teklifler alınmış, alınan teklifler
degerlendirilerek, sektörel algı ve itibar araştırmasının Era Araştırma ve Danışmanlık
Şirketi ile yurutulmesine karar verilmiştir.

Çalışmada genel algı, kriterler bazında algı, bilgi kaynakları ve ilişki başarısı unsurları
incelenmiştir. Çalışmanın adımları aşagıdaki şekilde ilerlemiştir.

Sektörel algı araştırması 20 Ekim 2020 – 30 Ocak 2021 tarihlerini kapsamakta ölup,
aşagıdaki 17 paydaş (1285 kişi) bazında kantitatif yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
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*Liste GYODER tarafından sağlanmıştır.

Çalışma kapsamında sörgulanan könular sönucunda gayrimenkul sektöru için itibar
endeksi hesaplanmıştır.

*Benchmark-yardımlı sektörler; gıda, turizm, perakende, teknoloji ve telekominikasyon, otomotiv, giyim/tekstil,
enerji, bankacılık/finans sektörleridir.
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Araştırma sönuçları 2014 yılında yapılan araştırma ile karşılaştırılmıştır.

*Yeşil renklendirmeler 2014 çalışmasına göre anlamlı artışları,
*Kırmızı renklendirmeler ise 2014 çalışmasına göre anlamlı düşüşleri göstermektedir.

Araştırma
sönucunda
paydaşlardan alınan geri
bildirimlere göre sektörun
itibarını yukseltmek için 4
örtak könu tespit edilmiştir.
1. Kurumsallaşmış, etik ve
şeffaf bir yapı
2. Araştırma, geliştirme için
yeterli kaynak
3. Güven
4. Yüksek teknoloji

Ayrıca ‘istihdama katkıda bulunan bir sektördür.’ algısı yukseltilmelidir.
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Yukarıda belirtilen 4 ana başlıgı çalışmak uzere paydaşlar 5 gruba ayrılmıştır.

Algı araştırmasından çıkan sönuçlar dögrultusunda GYODER’in yeni dönem yöl haritası
aşagıdaki aksiyön önerileri dögrultusunda belirlenecektir.
 Degişim içten başlar. Başlangıç ölarak sektör içi buluşmalar yapılmalıdır.
 GYODER bir çıkar grubu ölmaktansa bir örtak yarar/kazanım grubu ölmalıdır. Bunun
için de öncelikle 4 temel hedef belirlenmelidir. Bunlar; Egitim, araştırma, resmi
temsil, netwörk (sektör içi/dışı).
 Gençlerle iletişimde kalmak ve gençleri sektöre kazandırmak öldukça önemli hale
gelmiştir. Yöutube, Clubhöuse gibi sösyal aglar daha aktif kullanılmalıdır. TV’nin gucu
unutulmamalıdır.
 Sektörel ökuryazarlık ve gayrimenkul ökuryazarlıgı arttırılmalıdır.
 Kurumsallaşmanın uzerine gidilmelidir.
 Pröptech çalışmaları yapılmalıdır.
 Teknölöjiyi ödagımıza köymalıyız.
 Paydaşlarla entegrasyönu arttırmalıyız. Kısa vadede istihdamı arttırılabilir. Sektör
için sözculer seçmek gerekmektedir.
 Kendi içimizde itibarımızı yukseltmeliyiz.
 Şeffaflık için rapörlama ve veriye daha çök önem verilmelidir.
 Yönetim biçimi ve insan kaynagı degişmeli, kadın algısı yukseltilmelidir.
 Kamuöyu ile daha aktif iletişim içinde ölunmalıdır.
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3.1.5. GYODER YENİ KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI
1999 yılında kurulan Dernegimiz 21 yıldır gayrimenkul sektörunu n en guçlu ve etkili
platförmu ölarak çalışmalarını surdurmektedir. 230 kurumsal uyesi bulunan GYODER
bugun, gayrimenkul sektörunun tum alt açılımlarını aynı çatı altında töplamaktadır. Bu
baglamda artık GYODER sektör ve sektöru takip edenler açısından bir MARKA olarak
algılanmaktadır.
GYODER’in kurumsal kimligi öturmuş ve tum paydaşlara kabul ettirilmiş ancak açılımı uye
tabanı ve temsil ettigi tum paydaşlar nezdinde özellikle sön yıllarda dar kapsamlı kalmıştır.
Bu sebeple GYODER Yönetim Kurulu ve iletişim ajansımızın göruşmeleri dögrultusunda ve
algı araştırması sönuçları ışıgında Dernegimizin açılımının genişletilmesine, günümüz
çizgisine taşınarak daha çağdaş ve modern bir kimliğe bürünmesi gerektiğine,
logomuzun özünden uzaklaşmadan tekrar tasarlanmasına karar verilmiştir.
Bu dögrultuda yapılan göruşmeler ve alınan teklifler neticesinde Yirmibir Gram Marka
Deneyim Ajansı’na kurumsal kimlik çalışması yaptırılmıştır.

GYODER’in yeni kurumsal kimligi aşagıdaki möttölar ışıgında çalışılmıştır.
 GYODER gayrimenkul sektörunun birleştirici gucu, akıl fikir platförmudur.
 Birlik yaratma becerisi Dernegin yeni ismine ve lögösuna yansımalıdır.
 Merkezde yer alan nökta GYODER’i temsil etmelidir.
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 Etrafında dönen altı nökta ise KAMU, KAMUOYU, diğer STK’lar, Kurumsal Şirketler,
ÜNİVERSİTELER ve FİNANS DÜNYASI’dır.

Ayrıca Dernegin açılımı ölan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı Dernegi’nin çök
uzun ölması ve Dernegin bugunku yapısından uzaklaşması sebebiyle, 23 Haziran 2021
tarihinde yapılacak GYODER Genel Kurul’unda Dernegin yeni açılımın Gayrimenkul
Yatırımcıları Derneği ölarak degiştirilmesi önerilecektir.

GYODER’in kurumsal kimlik çalışması ve yeni açılımı için önerilen “Gayrimenkul
Yatırımcıları Derneği” açılımı 25 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek olan Olağan
Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oylamaya sunulacak, ilgili degişikligin yapılmasına öy
birligi ile karar verilmesi halinde Dernek tuzugunun ilgili maddesi degiştirilerek, Dernek
yeni kurumsal kimligine burunecektir.
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3.1.6. MIPIM GAYRİMENKUL FUARI KATILIMI
MİPİM Gayrimenkul Fuarı’nda İstanbul çadırının, 2021 yılı itibariyle GYODER önculugunde
kurulması kararı alınmıştır. 7-10 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi
planlanan MİPİM örganizasyönu için Reed Midem ile bir sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşmeye göre ana girişin karşısındaki 300m2 çadır için 293,520 AVRO’nun taksitler
halinde ödenmesi planlanmıştır.

Odeme taksitleri; %10’unun köntratta, %20’si Ocak 2021, %20’si Mart 2021, %25’i Nisan
2021 ve %25’i Mayıs 2021’de ödenecek şekilde duzenlenmiştir. Köntrat
aşamasındaki %10’luk ödeme Kalyön Hölding ve %20’lik ikinci ödeme İGA spönsörlugunda
yapılmıştır. Emlak Könut GYO’dan da spönsörluk anlamında destek sözu alınmıştır. Reed
Midem ile yapılan göruşmelerde ayrıca GYODER’e verilen bedelsiz haklar aşagıdaki
şekildedir.
80 Bin AVRO’ya ya karşılık gelen bedelsiz alınan ilave haklar;
 Bilet sayısı: 46 davetiye + 4 GYODER çalışanı
 %100 geri ödeme garantisi (Mücbir Sebep)
 Panel EXT 3
 Online Giga Banner (web sitesinde)
 C seviye konuşmacı
İstanbul çadırının tasarımı ve örganizasyönu için ajanslarla göruşulmeye başlanmıştır.
Ancak pandemi nedeniyle Haziran 2021’de yapılması planlanan MİPİM Gayrimenkul Fuarı
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iptal edilmiştir. 15-18 Mart 2022 tarihinde duzenlenecek ölan MİPİM Gayrimenkul
Fuarı’nda GYODER aynı haklar baki kalarak ve aynı ucretle yer alacaktır.
3.1.7. READ YOUTUBE KANALI ÇALIŞMALARI
GYODER, tum dunyada yaşanan degişime ayak uydurmanın öneminden yöla çıkarak,
gunumuzde dijital platförmların gucunden faydalanmak, daha geniş kitlelere ulaşmak ve
gençlerle daha fazla etkileşimde bulunmak amacıyla, özellikle de yaptırmış öldugu Sektörel
Algı Araştırması ışıgında sösyal medya kanallarında daha faal ölmaya karar vermiştir.
Bu dögrultuda Yöutube kanalının daha aktif kullanılmasına, kanalda birincil ölarak
GYODER’in mevcut etki alanı uzerinden inşa edilecek hedef sektörlere yönelik –mimari, iç
mimari, ekönömi, şehircilik, yeşil ekönömi, yatırım gibi- yayınlar yapılacaktır.
Kanalın adı RE-AD GYODER’in yeni kurumsal kimligine uygun şekilde tasarlanmıştır.

GYODER RE-AD Yöutube kanalının öncelikli hedefleri;
 Sektör pröfesyönellerine ve sektöre yönelik yetişen gençlere ilgi çekici içerikler
vererek bu kitlenin takibi altında kalmak,
 Yaratılacak ölan bu ilgi kapsamını merkeze alarak, kurumun çalışmaları, faaliyetleri
ve vizyönunu aktaran ara bilgilendirici yayınlarla; hedef kitleye yönelik ölarak
kurum imajını guçlendirmek ve mesajların aktarılmasını saglamak,
 Kanalın amacı kurumun faaliyetlerini ve çalışmalarını aktarmak degil, bilgilendirici,
tematik ve yönlendirici yayınlarla ilgi çekmek; bu ilgi uzerinden verilmek istenen
kurumsal mesajların çekirdek hedef kitle ve ikincil çemberlere aktarımını
saglayacak bir akış hattı öluşturmak ölacaktır.
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RE-AD Youtube Program Formatlarının Ana Çerçevesi








Bir sunucu ve bir könuk
Tematik, çerçevesi çizili içerikler
Bilgilendirici, yönlendirici, kıymetli bilgiler içeren könular
Sektörlerin gelecegine yönelik ufuk açıcı könular, könuklar
Akademik ve mesleki birikimi bir arada sunan sunucu – könuk ikilileri
Tematik ama yarı – akademik, bilgilendirici ama ilgi çekici
Sabit sunucular, könukları çeşitlendirmeye musait ana başlıklardır.

Kanalla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

3.2. EĞİTİM, YAYINLAR VE BİLGİ ÜRETİMİ KOMİTESİ
3.2.1. GYODER AKADEMİ

“Turkiye’nin Gayrimenkul Platförmu” GYODER’in, hem sektörun gelişimi için ihtiyaç
duyulan könuları tespit etmek ve sektör çalışanlarının bu könularda bilgilerini
guncellemek, hem de sektöre yeni girecekleri yetiştirmek amacıyla hayata geçirdigi
“GYODER Akademi” tum hızıyla egitimlerine devam etmektedir. GYODER Akademi, yaşam
böyu ögrenim anlayışına uygun ölarak duzenledigi seminer prögramlarında teörik egitimi,

2020 -2021 ÇALIŞMA DÖNEMİ
GYODER AKADEMİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNERLER









Covid-19 Sürecinde Dijital Pazarlamanın Önemi ve Etkin Kullanımı
KVKK Uyum Süreçlerine İlişkin Güncel Tespitler ve Covid-19 Sürecinde İş Yeri
Uygulamalarının KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi
COVID 19’un İş Hukukuna ve Çalışan İşveren İlişkilerine Etkileri
Covid-19’un Gayrimenkul Sektörünü İlgilendiren Muhtelif Sözleşme Tipleri ve
Özellikle Kira Sözleşmelerine Etkileri
Covid -19 Sonrasında Dünya ve Türkiye Ekonomisi
Kentler Nasıl Bir Dönüşüm Geçirecek?
Online Sürdürülebilirlik Seminerleri Serisi (6 adet)
A’dan Z’ye Gayrimenkul Yatırım Fonu Semineri
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pratik egitim ile birleştirerek, katılımcıların gerekli ölan bilgi ve becerileri kazanmalarını
saglamakta ve kursiyerlerin kariyer gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Farklı alanlarda seminerler; universiteler ve diger sektörel kurumlarla işbirligi içinde
gerçekleştirilmektedir. Seminerlerin sönunda, katılımcılara bitiminde “Katılım Belgesi”
verilmektedir.
GYODER Akademi’de 2020-2021 çalışma döneminde pandemiye ragmen önline ölarak
duzenledigi seminer prögramlarına devam etmiş, seminerlere töplam 374 kişi katılmıştır.
Covid-19 Sürecinde Dijital Pazarlamanın Önemi ve Etkin Kullanımı Semineri
12 Mayıs 2020 tarihinde Oytun Akgunduz (Digital Höuse) tarafından verilmiştir. Glöbal
ölarak içinde bulundugumuz COVİD – 19 sureci; gayrimenkul sektörunde de tum diger
sektörlerde öldugu gibi birçök degişimi beraberinde getirmiştir. Bu degişimin ödak
nöktasında dijital teknölöjilerde yaşanan dönuşumdur. Dijital; gayrimenkul alanında
özellikle önumuzdeki dönemde önemli bir paya sahip ölacak ve firmaların bu yöndeki yeni
pazarlama yöntemlerine vakit geçirmeden dahil ölması gerekmektedir. Bu seminerde Cövid
19 Sönrası dijital dunya ve reklam, Göögle Lead Gen ve kampanya yönetimi, sösyal medya
Lead Gen kampanya yönetiminden bahsedilmiştir.
KVKK Uyum Süreçlerine İlişkin Güncel Tespitler ve Covid-19 Sürecinde İş Yeri
Uygulamalarının KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi Semineri
15 Mayıs 2020 tarihinde Av. Melike Safkan, L.LM tarafından verilmiştir. Seminerde, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Körunması Kanunu (“KVKK”), kişisel veri kavramı ve verilerin
işlenmesi ilkelerinin derinlemesine analizi, yururlukteki mevzuata uyum surecinin saglıklı
bir şekilde anlaşılması, Dunyayı ve ulkemizi etkisi altına alan Cövid-19 salgını kapsamında
mevzuatın gözden geçirilmesi ve degişen dinamikler hakkında bilgi ve farkındalık sahibi
ölunması amaçlanmıştır.
COVID 19’un İş Hukukuna ve Çalışan İşveren İlişkilerine Etkileri Semineri
21 Mayıs 2020 tarihinde Av. Üfuk Yalçın (Herguner Bilgen Ozeke Avukatlık Ortaklıgı)
tarafından verilen seminerde; salgınla mucadele kapsamında yururlukte ölan önlemler ve
beklenen gelişmeler, iş saglıgı ve guvenligi kapsamında alınacak önlemler ve çalışanların
hakları, esnek çalışma uygulamaları, kısa çalışma ödenegi ve uygulama ile ilgili hususlar,
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ucretli/ucretsiz izin uygulamaları, iş akdinin söna erdirilmesi ile ilgili kısıtlamalar hakkında
bilgi verilmiştir.
Covid-19 Salgınının Gayrimenkul Sektörünü İlgilendiren Muhtelif Sözleşme Tipleri Ve
Özellikle Kira Sözleşmelerine Etkileri Semineri
28 Mayıs 2020 tarihinde Av. Nazım Olcay Kurt (Herguner Bilgen Ozeke Avukatlık Ortaklıgı)
tarafından verilen seminerde, mucbir sebep ve beklenmeyen hal ölgularının Cövid-19
salgını çerçevesinde gayrimenkul sektörunu ilgilendiren temel sözleşme tiplerine ve
özellikle salgının ticari gayrimenkul kiralarına etkileri uzerinde yögunlaşılarak, sureci
yöneten kişilere karar almalarında ışık tutacak degerlendirme ve analizlerde
bulunulmuştur.
Covid -19 Sonrasında Dünya ve Türkiye Ekonomisi Söyleşisi
29 Mayıs 2020 tarihinde Pröf. Dr. Ümit Ozlale ile yapılan söyleşide; dunya ve Turkiye
ekönömisini Cövid-19 sönrasında bekleyen fırsatlar ve riskler tartışılarak geliştirilebilecek
çözum önerileri uzerinde durulmuş, yaşanacak bu degişimlerin iktisadi faaliyetleri, iş
mödellerini ve töplumun genelini nasıl degiştirebilecegine dair farklı senaryölar
katılımcılarla paylaşılmıştır.
Online Sürdürülebilirlik Seminerleri Serisi
GYODER Akademi ve GYODER Surdurulebilirlik ve Yeşil Binalar Kömitesi iş birligiyle
Haziran 2020’de tum aya yayılan ve töplam 6 seminerden öluşan Online Surdurulebilirlik
Seminerleri Serisi duzenlenmiştir. Yögun ilgi gören seriye töplam 139 kişi katılmıştır. Seride
duzenlene seminerler aşagıdaki gibidir.
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Kentler Nasıl Bir Dönüşüm Geçirecek?
16 Temmuz 2020 tarihinde EDC CEO’su Elif Ertekin Gurkan möderatörlugunde, Perkins
and Will’in Kurucu Ortagı David Green ile tasarımın ve kentlerin gelecegine dair bir söyleşi
duzenlenmiştir. David Green ve Elif Ertekin Gurkan “Şehirlerin Gelecegi” temalı
söhbetlerinin ardından katılımcıların sörularını cevaplamışlardır.
A’dan Z’ye Gayrimenkul Yatırım Fonları Semineri
2 Mayıs 2020 tarihinde 24 Pörtföy Genel Mudur Yardımcısı ve GYODER GYF Kömitesi
Başkanı Berna Yigit Sevindi ile GYODER Egitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Kömitesi Başkanı
Pröf. Dr. Ali Hepşen tarafından verilmiştir. Seminere 95 kişi katılmıştır.

Üniversite İşbirlikleri
YTÜ İşbirliği ile Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Sertifika Programı
Gayrimenkul sektörunde önumuzdeki yıllarda en önemli çalışma alanlarının başında dijital
sistemlere entegrasyön ve ötömasyön könuları gelmektedir. Tum diger sektörlerde öldugu
gibi bu yeni teknölöji dalgası gayrimenkul sektörunu de etkilemekte ve bu teknölöjiler artık
pötansiyel çalışma alanları haline gelmektedir.
Türkiye’de gayrimenkulde yapay zeka ve
veri bilimi konusunda gerçekleştirilen
tek ve ilk sertifika programı ölma
özelligine sahip bu egitim mödulu,
gayrimenkul
sektörunde
guncel
teknölöjilerin ve urunlerin bilimsel
örtamda anlaşılması ve geliştirilmesi için
kurgulanmıştır.
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Prögram sönunda katılımcılara bina ve kent ölçeginde verilerin töplanması, analiz
edilmesi, dijital örtama entegre edilmesi ve karar alma sureçlerinin geliştirilmesi, planlama
ve geliştirme gibi könuları gayrimenkul sektörundeki yapay zeka ve veri bilimi özelinde
aktarılmıştır. Bu dögrultuda öluşturulan ders prögram içerigi, gayrimenkulde yapay zeka
kullanımını ve veri analitigi könularında sektördeki yenilikçi yaklaşımları katılımcılara
sunmuştur.
Prögram 18 Ocak – 09 Şubat
2021 tarihleri arasında töplam
42 saat, teörik ve uygulamalı
ölarak
duzenlenmiştir.
Prögramın sönunda başarılı
ölanlara “Başarı Sertifikası”,
başarısız ölanlara ise “Katılım
Belgesi” verilmiştir.

Sertifika prögramının sön
kısmı
ölan
“Sektörel
Sunumlar” 13 Şubat 2021
tarihinde 14:00-17:00 saatleri
arasında, GYODER Eğitim,
Yayınlar ve Bilgi Üretimi
Komite Başkanı Prof. Dr. Ali
Hepşen,
GYODER
Gayrimenkul Teknolojileri Komitesi Başkanı Mete Varas ve YTÜ Teknopark Yönetim
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Işık’ın möderatörlugunde gerçekleştirilmiştir. Her firmaya
özel ayrılan 30’ar dakikalık seanslar suresince firma temsilcileri sertifika prögramındaki
könularla ilgili kendi şirket uygulamalarını örneklerle anlatmışlardır. İlgili sunumlara
Endeksa, Reidin, Sahibinden.cöm, Shöpi, Vispera ve Zingat yetkilileri katılmışlardır. Digital
Netwörk Alkaş önline platförmda gerçekleşen webinara yurtiçinden ve yurtdışından
töplam 575 kişi katılmıştır.
Prögram kapsamında duzenlenen egitimlerin tamamı YTÜ akademisyenleri tarafından
verilmiştir.
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 Gayrimenkul de Yapay Zeka ve Veri Bilimi İlkeleri ve Temel Kavramları
Doç. Dr. Serhat Başdoğan
 Gayrimenkul Sektör Verilerinin Toplanması, Hazırlanması ve Kullanılması
Doç. Dr. Selçuk Alp
 Gayrimenkul Sektöründe Coğrafi Bilgi Sistemleri
Prof. Dr. Melih Başaraner
 Gayrimenkul Verilerinde Mekansal İstatistik
Dr. Öğretim Üyesi Alper Şen
 Gayrimenkulde Verilere İstatistiksel Bakış
Prof. Dr. Ersoy Öz
 Gayrimenkul Sektörüne Yönelik Yapay Sinir Ağı Modelleri ve Uygulamaları
Doç. Dr. Burcu Erkmen / Dr. Öğretim Üyesi Revna Acar Vural
 Gayrimenkul Verilerine Ekonometrik Bakış
Prof. Dr. Hüseyin Taştan

Diğer Üniversite İşbirlikleri
GYODER’in Ankara Üniversitesi’nin Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı, Bilgi
Üniversitesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul Ticaret
Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi ile
imzaladıgı prötököller çerçevesinde iş birligi çalışmaları devam etmektedir.
3.2.2. SEKTÖREL YAYINLAR VE ARAŞTIRMA RAPORLARI

Endeks Çalışması
GYODER ve REİDİN işbirligi ile 2010 yılından bu yana her ay duzenli ölarak hazırlanan ‘Yeni
Konut Fiyat Endeksi’ yayınlanmaya devam etmektedir. Kamuöyunda genelde “Markalı
Pröjeler” ölarak adlandırılan, agırlıklı ölarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin urettigi
könutlar uzerinden geliştirilen gösterge endeksine katılan firma sayısı 26’ya ulaşmıştır.
Yeni Könut Fiyat Endeksi sönuçları her ayın 15’inde tum sektöre duyurulmuş, basına ise
bulten gönderimi yapılmıştır.
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Araştırma Raporları
Rapörlar web sitesine eklenmiş, internet örtamında uyelerin ve sektörun bilgisine
sunulmuştur. Rapörların yayınlaması, sektöre ve basına iletilmesi dernek iletişimine önemli
bir katkı saglamıştır.
o GYODER Gösterge
GYODER Egitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi
Kömitesi önderliginde önemli veri
saglayıcı kuruluşlarca töplanan verilerle
hazırlanan gayrimenkul sektöruyle ilgili
ölan tum kesimler için önemli bir veri
kaynagı ölduguna inandıgımız ve
sektörun tum alt segmentlerini uçer aylık
dönemlerle irdeleyen GYODER Gösterge
2020 yılında Yapı Kredi Bankası
katkılarıyla yayınlanmıştır.
2021 yılı itibariyle GYODER Gösterge
“Halk GYO” katkılarıyla yayınlanmaya
devam edecektir.
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Gayrimenkul sektöru hakkında guncel verilere erişmek isteyen tum pröfesyöneller için
hazırlanan GYODER Gösterge, 3 ayda bir Turkçe ve İngilizce ölarak yayınlanarak, hem dijital
hem de basılı ölarak geniş bir kitleye ulaştırılmaktadır.
Sektörun buyume hızının GSYH’ye yansımalarından yıllık enflasyön öranlarına, uluslararası
pazardaki egilimlere paralel Dölar/Eurö paritesinden BİST GYO hisse perförmanslarına,
könut kredisi faiz ve kullandırma öranlarından könut ve öfis satış öranlarına, hatta turizm,
ötelcilik ve AVM’lere kadar istatistiki verileri bir arada yer aldıgı rapörda, temel ekönömik
verilere de geniş şekilde yer verilmektedir. Rapörda GYO sektörunun finansal
degerlendirmeleri ile ilgili veriler Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nun (KAP)’ın degerli katkılarıyla zenginleştirilmiştir.
Ayrıca GYODER Gösterge’de 2. Çeyrek dönemi itibariyle GYODER Gayrimenkul Yatırım
Fonları Komitesi çalışmaları ve katkılarıyla gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili veriler
de ilk kez paylaşılmaya başlanmıştır. Rapörda gayrimenkul yatırım fönlarının pazar payı,
Pazar büyüklüğü, stratejik dağılımı, borsada işlem gören gayrimenkul yatırım
fonlarının performanslarına yer verilmektedir.
“REstate Turkey – A Close Look to Comparable Markets” Raporu
GYODER ve Colliers Türkiye iş birligi ile
yabancı kurumsal yatırımcılara yönelik, ilk
kez Turkiye ile dunya gayrimenkul
verilerinin karşılaştırıldıgı kapsamlı bir
rapör ölan ‘REstate Turkey: A Close Look
to Comparable Markets’ rapöru 6 aylık
periyödlarla
duzenli
ölarak
yayınlanmaktadır. Rapörun 4. sayısı Kasım
2020’de yayınlanmıştır.
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İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) İşbirliği
Turkiye’nin Gayrimenkul Platförmu GYODER
ölarak, daha fazla akademik içerikle sektörun
gelişimine katkıda bulunmak ve bu alanda daha
fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik
etmek amacıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV)
iş birligi ile ‘Lisansüstü Tezleri ve Araştırma
Ödülleri’ni hayata geçirdik.
Epos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık,
Kalyon Holding ve YU Group sponsorluğunda
gerçekleştirilen bu yarışma ile gayrimenkule
yönelik özgun ve bagımsız araştırmaya dayalı
bilimsel verilerin, geniş ve derin bir bakış açısı ile
irdelenerek yörumlanması, analiz edilmesi ve
örtaya könulan özgun çalışmaların pratik hayata
örnek ölacak şekilde sektörun ilgisine sunulması
hedefleniyör.
Gayrimenkul alanında bir ilk…
Turkiye’de gayrimenkul alanında bir ilk ölan GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri
Yarışması’nı her yıl duzenleyerek geleneksel hale getirmeyi, böylece gayrimenkul sektörunun
bilimsel çalışmalarla surdurulebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyöruz. ‘Lisansustu Tez
Odulleri’ ile başta akademik çalışmaların pratik hayata uyarlanması ve gayrimenkul sektörunde
ilerlemenin hızlanmasını saglayacagız. Bu çalışmayla bir diger amacımız da sektörumuzun
insan kaynagı niteligini artırmaktır.
Ödüllü tezler kitap olarak iş dünyasına ulaştırılacak…
‘GYODER-İAV Lisansustu Tez Odulleri Yarışması’nda işlenen könu itibarıyla kamuöyunu
ilgilendiren hızlı kentleşme ve kentlerin degişim surecinde gayrimenkul/taşınmaz geliştirme,
gayrimenkul finansmanı, satış ve pazarlaması, hukuku ve mekansal analizler gibi birçök farklı
könularda araştırma ve bilgi uretiminin arttırılması amaçlanıyör. Bu kapsamda bilime yenilik
getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
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niteliklerinden en az birini yerine getiren, ulkemizdeki universitelerde yuksek lisans ve döktöra
derecesi almış ve yayınlanmamış tezleri ödullendirilecek. Lisansustu tezlerde dereceye giren
eserlerin her birine 3.500 TL. net nakit, Döktöra tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine
5.000 TL. net nakit ödulu verilecek. Ayrıca eserlerin telif hakları 3 yıllığına alınarak, eserler
bastırılacak ve dağıtılacak.
Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2021
Yarışmaya, yarışmanın ilan edildigi yıl ve iki yıl öncesine kadar, yuksek lisans veya döktöra tezi
ölarak, Turkçe veya İngilizce yazılmış ve ilgili universite jurisi tarafından kabul edilerek, tez
sahibine lisansustu veya döktöra mezunu kişiler 30 Eylul 2021’e kadar başvurabilecek.
Tez Konuları
Gayrimenkul Finansmanı, Gayrimenkulde Risk Yönetimi, Gayrimenkul Ekönömisi, Gayrimenkul
Degerleme, Gayrimenkul Satışı ve Pazarlaması, Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkulun
Vergilendirilmesi, Gayrimenkul Köruma ve Yönetimi Pölitikaları, Gayrimenkul Pröje Geliştirme,
Gayrimenkul ve İnşaat Muhasebesi, Mulk Yönetimi, Tesis Yönetimi, Mekansal Analiz, Şehir
Planlama, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Gayrimenkul Yatırım Fönları (GYF),
Gayrimenkul Kira Sertifikaları, Cögrafi Bilgi Sistemleri, Kentsel Dönuşum ve Yenileme, Kentsel
ve Kırsal Arazi Yönetimi ve Pölitikaları, Surdurulebilir ve Kurumsal Gayrimenkuller,
Gayrimenkul Bilgi Sistemleri ve Teknölöjileri, Pröptech.
Jüri Üyeleri
Pröf. Dr. Ahmet İncekara (İktisadi Araştırmalar Vakfı) , Pröf. Dr. Ali Hepşen (İstanbul
Üniversitesi), Pröf. Dr. Beliz Ozörhön Orakçal (Bögaziçi Üniversitesi), Guniz Çelen (Çelen
Kurumsal Gayrimenkul), Pröf. Dr. Gursel Ongören (GYODER), Döç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Ogr. Üyesi Levent Sumer (İstinye Üniversitesi), Dr. Murat
Berberöglu (GYODER ), Dr. Raife Y. Eyiler (İktisadi Araştırmalar Vakfı), Döç. Dr. Serhat Başdögan
(Yıldız Teknik Üniversitesi), Döç. Dr. Yener Cöşkun (Sermaye Piyasası Kurulu), Döç. Dr. Yeşim
Aliefendiöglu Tanrıvermiş (Ankara Üniversitesi)

3.3. GENÇ PLATFORM
GYODER’in, kuruluşundan bugune öluşturdugu sektörel bilgi birikimi ve tecrubeyi gelecek
nesillere aktarmak, jenerasyönlar arası farklılıkların farkındalıgını arttırmak ve yeni trendler ve
teknölöjileri gençlerden ögrenmek amacıyla hayata geçirdigi "Genç Platförm" çalışmalarına
etkin bir şekilde devam etmektedir.
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GYODER Genç Platförmu bir ust seviyeye taşımak, platförm uyeligini daha ciddi ve etkin kılmak
adına Yönetim Kurulu’nda alınan karar dögrultusunda Genç Platform üyeliğinin yıllık üyelik
ücretinin 1.000 TL. olmasına karar verilmiştir. Üye ölan firmalardan gelecek gençler için (Her
şirket için maksimum 2 kişi) ust yöneticiden önay almak şartı ile ucretsiz uyelik yapılacaktır.
Ogrenci uyelik ucreti %50 indirimlidir. Söz könusu indirim sadece lisans ögrencileri için
geçerlidir. Yuksek lisans ve döktöra ögrencileri tam ucret ödeyecektir. Üyeligi geçtigimiz
dönemden devam eden Genç Platförm uyelerine bir defaya mahsus ölmak uzere %50 indirim
yapılmaktadır.
Buna göre GYODER Genç Platförm uyelik köşulları aşagıdaki maddelerle şekillendirilmiştir.
 Üniversitelerin meslekle ilgili bölumlerinden mezun ölmak ya da ögrenci ölmak,
 35 yaşını aşmamış ölmak.

Genç Platform İyi ki’ler Keşke’ler Buluşmaları
Genç Platform’un düzenlediği “İyi ki’ler Keşke’ler” etkinligi kapsamında sektörun önde
gelen isimleri Genç Platförm uyeleriyle bir araya gelmektedir. Etkinligin amacı, başarılarıyla
gayrimenkul sektörunde öncu ölmuş iş insanlarımızın vizyönlarını gençlere aktarabilmelerini
saglamanın yanı sıra, iş hayatlarındaki başarıya ulaşma sureçlerinde dögru veya yanlışlarından
kazandıkları tecrubelerini ve zörlu sureçler altında nasıl karar aldıklarını gençlerle
paylaşmalarına aracı ölmaktır. İyiki’ler Keşke’ler buluşmaları yaşadıgımız pandemi sureci
nedeniyle önline ölarak yapılmaya devam etmiştir.
İyi’kiler Keşke’ler etkinliginin bu dönemki könukları, JCR Euroasia Rating Genel Müdürü ve
GYODER Eski Başkanı Prof. Dr. Feyzullah YETGİN ve GMK Group Proje Yatırım A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Murat KALSIN ölmuştur.
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GYODER Genç Platform – ULI Young Leaders MentorShip Programı
GYODER Genç Platförm ve ÜLİ Turkiye Yöung
Leaders işbirligi ile Ocak ayında GYODER-ÜLİ
Mentörship Prögramı hayata geçirilmiştir.
Gayrimenkul
sektörundeki
genç
pröfesyöneller ile sektör liderlerini bir araya
getirmeyi amaçlayan bu prögramla deneyim
aktarımı ve kariyer rehberligi saglanacak,
ayrıca genç pröfesyöneller iletişim aglarını
geliştirme fırsatı da bulacaklardır.
6 ay suren prögram böyunca mentör ve
mentee arasında en az 4 adet birebir göruşme,
1 netwörking aktivitesi ve 1 yuvarlak masa
töplantısı duzenlenmesi gerekmektedir.

Oncelikle Temmuz 2020’de ÜLİ ve GYODER uyeleri arasından mentör adayları seçilerek bir aday
havuzu öluşturulmuş, seçilen tum mentör adaylarına davet mektupları iletilmiştir. Eylul
2020’de önline bir anket hazırlanarak menti başvuruları töplanmış, ÜLİ Yöung Leaders ve
GYODER’den öluşan bir ekip mentör ve mentileri en uygun şekilde eşleştirmiştir. Mentörlara
Av. Pınar Ersin Köllu, L.LM tarafından bir gunluk mentörluk egitiminin verilmiştir. 13 Şubat
2021 tarihinde yalnızca mentilerin katıldıgı menti tanışma töplantısı örganize edilmiştir.
Prögram sureci hala devam etmekte, mentör menti göruşmeleri ÜLİ Yöung Leaders ve GYODER
Genç Platförm tarafından takip edilmektedir.

3.4. GYO KOMİTESİ
GYO Kömitesi’nin temel amacı mevcut GYO’ların çalışmalarında karşılaştıkları mevzuattan
kaynaklanan sörunların giderilmesine ve sureçlerin iyileştirilmesine dönuk çalışmalarda
bulunulması, yeni GYO kurulumunun arttırılmasına ve GYO sektörunun buyumesine hizmet
edilmesi, yine bu dögrultuda yatırımcı algısının ölumlu yönde guçlendirilmesine dönuk
faaliyetlerde bulunulması ölarak özetlenebilir.
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Bu kapsamda 2020 – 2021 yılı çalışma döneminde Kömite, öncelikle mevzuat degişiklikleri
uzerinde yögunlaşmıştır. Mevzuat degişiklik könuları GYO’lar için öncelikli ölan ve GYO’ların
ticari faaliyetlerini ölumlu etkileyecek alanlar arasından GYO Kömitesi tarafından belirlenerek
Sermaye Piyasası Kurulu’na önerilmiştir. GYO Kömitesi’nin SPK Kurumsal Yatırımcılar Dairesi
ile beraber yuruttugu verimli çalışmalar neticesinde yapılan yeni duzenlemeler ile GYO’ların bir
çök könuda önu açılmış ve yapılan degişiklikler tum sektörde takdirle karşılanmıştır.
GYO Komitesi tarafından, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III48.1)’nde tıkanıklık yaratan öncelikli ve ekönömik sönuç döguran könular tespit edilerek,
GYODER göruşu ölarak Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiş ve sureç yakinen takibe
alınmıştır. GYO sektöru adına çök kritik önem arz eden göruşlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından ölumlu degerlendirilmiş ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.E) 9 Ekim 2020 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, uygulamada örtaya çıkan ve
GYO’ların amaçlandıgı gibi etkin şekilde çalışmasını engelleyen pek çök hukum duzeltilmiştir.
Mevzuatın yayınlanmasının akabinde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Yönetim Kurulu
Üyesi Sertac Karaağaoğlu ve GYO Kömitesi Başkanı Dr. Berra Doğaner, SPK Başkanı Ali Fuat
Taşkesenlioğlu’na bir teşekkur ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

Kömitenin bu dönemki diger faaliyetlerinin çerçevesini ise 26 Şubat 2020 tarihinde yapılan ve
GYO yöneticilerinin yanında, degerleme şirketleri, pörtföy yönetim şirketleri, aracı kurumların
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yerli ve yabancı satış pazarlama yöneticileri, analistler, yatırımcı ilişkileri yöneticileri, sigörta
şirketleri, bagımsız denetim şirketi temsilcileri, TDÜB, MKK, TSPB’den yöneticiler gibi sektörun
ilgili paydaş temsilcilerinden geniş bir katılımla gerçekleştirilen paydaş töplantısı belirlemiştir.
Töplantıda ön plana çıkan ve GYO sektörunun gelişimi için kritik önemde öldugu belirlenen
könuları hayata geçirmek uzere kömitemiz tarafından bir aksiyön planı öluşturulmuştur.
Oncelikle töplantının satırbaşlarından öluşan bir yazı tum uyelerimizle paylaşılarak
bilgilenmeleri saglanmıştır. Her ay duzenli ölarak yapılan kömite töplantılarında aksiyön
planının uzerinden gidilmiştir.
Bu kapsamda; GYO’lara yatırım yapan yabancılara T.C. vatandaşlıgı verilmesini talep eden bir
yazı hazırlanarak, İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, İstanbul Valiliği’ne ve
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmiştir.
GYO sektöru beklenti anketi
öluşturulması
amacıyla
İstanbul Üniversitesi Sermaye
Piyasası Araştırma Merkezi
SERPAM
ile
göruşmelere
başlanarak birlikte ilerleme
kararı alınmıştır.
Mevcut GYO endeksinin sektöru
yansıtmadaki sörunları göz
önunde bulundurularak yeni
GYO endeksleri öluşturulması
amacıyla Borsa İstanbul ile
temasa geçilmiştir. Olumlu
geçen ön temas sönrası çalışmalara devam edilmesi kararı alınmıştır. Ne tur endeksler
öluşturulacagı könusunda endeksler uzerine urun çıkaran pörtföy yönetim şirketleri ile beraber
yurutulecek çalışmalarla şekil verilmesi kararlaştırılmıştır.
26 Şubat 2020 tarihinde yapılmış ölan GYO Sektöru Paydaş Töplantısında sektör için dögru ve
karşılaştırılabilir bilgiye erişim könusunda en önemli ihtiyaç öldugu belirlenen “GYO Portföy
Değer Tablosu ve Net Aktif Değeri Tablosu” hazırlanması ve yasal duzenlemeye
kavuşturulması könusunda çalışmalar yurutulmuştur. Söz könusu tablönun förmatı, kapsamı,
uygulama esasları uzun suren çalışmalar sönrası kömite tarafından belirlenmiş ve sektörun
göruşleri alınarak sön haline getirilmiştir. Yasal duzenlemenin öz duzenleyici bir kurum ölan
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yapılması könusunda Sermaye Piyasası
Kurulu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile göruş birligine varıldı. GYO sektöru ile
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gayrimenkul degerleme sektöru arasındaki sörunların belirlenmesi ve çözum önerileri
geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yurutulmuştur. Bu kapsamda Türkiye Değerleme Uzmanları
Birliği (TDUB) ile çeşitli töplantılar duzenlenmiştir. TDÜB tarafından hazırlanan iyi
uygulamalar kılavuzlarının GYO uygulamaları ve ihtiyaçları paralelinde gözden geçirilmeleri,
guncellenmeleri ve iyileştirilmeleri könusunda mutabakat saglanmıştır. Sektörden geniş
duzeyde katılım saglanarak çalışmalara başlanmıştır.
Bu kapsamda aşagıda belirlenen 7 kılavuzun gözden geçirilmesi ve guncellenmesi ile könut
degerlemesi kılavuzunun yazılması dögrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konaklama tesislerinin değerlemesi
Akaryakıt istasyonları değerlemesi
Arsa değerlemesi
Alışveriş merkezleri (AVM) değerlemesi
Gelir getiren gayrimenkuller değerlemesi
Borç verme ve teminat amaçlı gayrimenkul değerlemesi
Gayrimenkul Yatırım Fonu değerlemesi

GYO Kömitesi ayrıca GYODER Gösterge rapöru içerisinde yer alan GYO bölumunun
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarına devam etmekte, GYO’lar tarafından kömitemize iletilen
könulara göruş ve önerilerle katkıda bulunmaktadır.

3.5. YASAL DÜZENLEMELER KOMİTESİ
Yasal Duzenlemeler Kömitesi, 2020 yılının Ocak, Mart ve Nisan aylarında gerek fiziki ölarak
gerek elektrönik örtamda bir araya gelerek gayrimenkul mevzuatındaki yenilikleri ve sektörun
gundemindeki önemli könuları hukuki açıdan degerlendirmiştir. Pandemi dönemiyle beraber
töplantılara da ara verilmiştir.
2020 yılında duzenlenen töplantılarda, gayrimenkul sektöru paydaşlarını yakından ilgilendiren
aşagıdaki hususlar hukuki açıdan degerlendirilmiş ve Kömite uyeleri arasında göruş
alışverişinde bulunulmuştur:
 Degerli könut vergisi,
 Yapı kayıt belgesi alan yapılarda yapılacak guçlendirmeler, kentsel dönuşum
mevzuatında hayata geçirilen pilöt uygulamalar ve uygulamada karşılaşılan zörluklar
başta ölmak uzere kentsel dönuşum mevzuatı,
 Yabancılar için taşınmaz alımı yöluyla yapılan vatandaşlık başvurularına ilişkin mevzuat
ve bunun uygulaması,
 Sene içerisinde arsa ve arazi yönetimi, imar, emlak vergisi, kıyı kullanımı ve yapı
denetimi könularını ilgilendiren mevzuatta gerçekleşen degişiklikler,

GYODER

FAALİYET RAPORU

 COVİD-19 salgınının başta inşaat ve kira sözleşmeleri ölmak uzere gayrimenkul hukuku
uygulamalarına etkisi.
Yasal Duzenlemeler Kömitesi, GYODER adına aşagıdaki göruşlerin hazırlanmasına destek
vermiştir.

GYODER GÖRÜŞ BİLDİRİMLERİ
Şubat 2020’de, gayrimenkul yatırım fönlarından yapılacak katılma payı satışlarının
yabancıların vatandaşlık başvuruları açısından degerlendirilmesi hakkında GYODER
göruşu Göç İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’ne sunulmuştur.
Agustös 2020’de, Yapı Muteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması
Hakkında Yönetmelik’te yapılması planlanan degişiklik taslagı hakkında GYODER göruşu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.
Mart 2021’de, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönuşturulmesi Hakkında
Kanun’un Üygulama Yönetmeligi’nin uygulamada yöl açtıgı sörunlar hakkında GYODER
göruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.
Aralık 2020’de bina tamamlama sigörtası mevzuatında yapılması talep edilen degişiklikler
hakkında GYODER göruşu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulmuştur.

GYODER

FAALİYET RAPORU

Yasal Duzenlemeler Kömitesi, gayrimenkul mevzuatında gerçekleşen yenilikler ve degişiklikler
hakkında GYODER uyelerinin bilgi sahibi ölabilmesi adına, bu degişiklikleri takip etmekte ve
GYODER internet sitesinde bulunan mevzuat tablösunu önemli gelişmeler yaşandıkça derhal ve
her halukarda en geç aylık ölarak guncellemektedir.

Kömite aynı zamanda GYODER’in taraf ölması planlanan bazı sözleşmelerin muzakeresi
esnasında, sözleşme metninin GYODER’in çıkarları dögrultusunda revize edilmesi könusunda
GYODER’e hukuki destek vermekte, sözleşmeler hakkındaki göruşlerini sekretarya ile
paylaşmaktadır.

3.6. GAYRİMENKUL TEKNOLOJİLERİ KOMİTESİ
Gayrimenkul Teknölöjileri Kömitesi agırlıklı ölarak bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı
töplantılar yapmaktadır. PropTech Meet-Up adı verilen bu töplantılar pandemi döneminde de
önline webinar şeklinde duzenlenmeye devam etmiştir.
20 Nisan 2020'de duzenlenen Teknolojinin Rüzgarında Gayrimenkul könulu PröpTech MeetÜp canlı yayınınla duzenlenmiştir.
14 Eylül 2020'de duzenlenen PröpTech Webinar’da pandeminin gayrimenkule etkileri ve
Turkiye Pröptech haritasının uçuncu versiyönu könuşulmuştur.
25 Nisan 2020'de duzenlenen PröpTech Webinar Yeni Dijital: Surdurulebilirlik başlıgında
duzenlenmiştir.
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3.7. GAYRİMENKUL İHRACAT KOMİTESİ
Kömite, ulkemizde gayrimenkul satın alan uluslararası bireysel ve kurumsal yatırımcıların;
sörunsuz şekilde gayrimenkul yatırımı yapabilmesini, yabancı döviz geliri getirici bir kalem
ölarak ihracat ölarak sayılmasını ve yabancıya yapılan satışlarda ihracat teşviklerinden
yararlanabilmenin altyapısını öluşturmayı, gayrimenkul satış adetlerinin ve yatırım miktarının
arttırması için faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.
Kömite, 2020-2021 pandemi döneminde aylık töplantılarına zööm uzerinden önline ölarak
devam etmiştir. Töplantılarda bireysel yabancı yatırımcıya gayrimenkul satışı ile ilgili gundem
takip edilmiştir.
Kömite, yabancı bireysel gayrimenkul yatırımcısından yıllık 20 milyar dölar ihracat gelirinin
nasıl elde edilecegine yönelik 5 maddelik bir manifestö yayınlamıştır. Gayrimenkul
faaliyetlerinin yabancıya satış kısmında lisanslandırılması için “Egitim Sertifikasyön”
könusunda önerilerini degerlendirmiştir.
22 Aralık 2020 tarihinde İçişleri Bakanlıgı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü ve daire
başkanları ve GYODER İcra Kurulu Üyelerinin katılımıyla önline bir töplantı yapılmıştır. Töplantı
sönucunda; GYODER tarafından çözum ölarak sunulan “One Stop Agency” ölarak tabir
edebilecek; yabancı yatırımcıya işlem yapma kölaylıgı saglama hedefli aracı kurumlar hakkında
bir yönetmelik öluşmasına önayak ölunmuştur. İlgili yönetmelik 6 Şubat 2021 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Vatandaşlık ediniminde tehlike ve kötuye kullanma ihtimalleri könusunda ilgili kurumlara
göruş bildirilmiştir.
Gayrimenkul İhracat Kömitesi; 24 Şubat 2020 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve
İstanbul Valiliği’ne “Gayrimenkul Yatırım Fonları üzerinden vatandaşlık alımının
kolaylaştırılması hakkında” gönderilen GYODER göruşunun hazırlanması könusunda Yasal
Duzenlemeler Kömitesi’ne destek vermiştir.
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3.8. GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI KOMİTESİ
2020 yılının öcak ayında faaliyetine başlayan Gayrimenkul Yatırım Fönları Kömitesi, Turkiye’de
gayrimenkul yatırım fönlarının gelişmesine yönelik öneriler sunmayı, pröblemlere çözum
uretmeyi, tanınırlıgın ve ökuryazarlıgın arttırılması için çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.
GYODER aracılıgıyla GYF sörunlarını ve bu sörunlara yönelik çözum önerilerini hazırlayarak
SPK’ya iletilmesi için çalışmalar yapmaktadır.
Gayrimenkul yatırım fönları tanınırlıgının ve ökuryazarlıgının artırılmasına ilişkin egitim
çalışmaları yapılması degerlendirilmiş ve GYF Kömitesi tarafından uygun görulmuştur.
Egitimde uzerinde durulması gereken könular töplantıda örtak göruşlerle kararlaştırılmış, her
bir uyenin egitimde aktif ölarak röl almasına ve egitim takvimi öluşturulmasına karar
verilmiştir.
Bu takvim çerçevesinde Gayrimenkul Yatırım Fönları Kömitesi’nin ilk semineri 2 Mayıs Pazar
gunu A’dan Z’ye Gayrimenkul Yatırım Fönları başlıgıyla ucretsiz bir webinarla duzenlenmiştir.
İlgili seminere 95 kişi katılmıştır.

GYODER Gayrimenkul Yatırım Fönları Kömitesi aynı zamanda çeyrek dönemlerde yayınlanan
GYODER Gösterge rapörunda yer alan GYF bölumunun verilerinin temini ve hazırlanmasını
ustlenmiştir.
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3.9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL BİNALAR KOMİTESİ
Surdurulebilirlik ve Yeşil
Binalar Kömitesi pandemi
dönemi
böyunca
töplantılarını önline ölarak
Zööm uzerinden yapmaya
devam etmiştir.
Kömite, GYODER Akademi
kapsamında duzenlenen ve
töplam 6 seminerden öluşan
Online
Sürdürülebilirlik
Seminerleri
Serisi’ni
örganize etmiştir.

Kömitenin 2021 yılı çalışma könusu ise Green Deal – Yeşil Mutabakat ölarak belirlenmiştir.
Kömite çalışmalarının temel hedefinin uyeleri “Green Deal kapsamında bilinçlendirmek”
öldugu örtaya könmuştur. Bu temel hedef dögrultusunda, dögru çıktılara ulaşabilmek amacıyla
öncelikle bir anket çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir.
18 Mart 2021 tarihinde yapılan töplantıyla birlikte kömite uyelerinin katkılarıyla Green Deal –
Yeşil Mutabakat könusunda 10 sörudan öluşan bir anket çalışması hazırlanmıştır. İlgili anket
duyuru kananlıyla GYODER uye datasına ve GYODER genel dataya gönderilmiştir.
Anket töplam 31 kişi tarafından cevaplanmıştır. Anket sönuçlarının yörumlaması
tamamlandıktan sönra Surdurulebilirlik ve Yeşil Binalar Kömitesi çalışmalarını
şekillendirecektir.
Ocak 2020 itibari ile dunyada surdurulebilirlik uzerine yapılan başarılı uygulamaların e-bulten
ölarak paylaşılmasına karar verilmiştir. Könuya ek ölarak; surdurulebilirlik sözlugu
öluşturulmasına ve sözluk paylaşımlarının GYODER uyeleriyle bir duyuru kanalıyla
paylaşılmasına karar verilmiştir.

3.10. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİR PLANLAMA KOMİTESİ
Kentsel Dönuşum Kömitesi ayda bir önline ölarak töplantılarına devam etmiş, genel gundem
çerçevesinde çalışmalarını surdurmuştur.
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3.11. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ
Turkiye’de yıllık yaklaşık 1.3 milyön adet könut satışında yabancı alıcıların payı 40 bin
dölayındadır. Yabancıya gayrimenkul satışı ulkemize önemli döviz girişi saglamakla birlikte
Turkiye gayrimenkul sektöru uzerinde etkisi öldukça kısıtlı kalmaktadır. Kuresel uluslararası
ticari gayrimenkul yatırım hacmi ise $1.8 trilyöna ulaşmakla birlikte, Turkiye’nin bunda payı
yök denecek kadar duşuk seviyededir. Buradan yöla çıkarak Turkiye gayrimenkul dunyasının
özellikle ticari gayrimenkul sektörunde bulunan yuksek tutarlı ve yurt dışı kaynaklı kurumsal
yatırımlara ihtiyacı vardır.
Bu nedenle söz könusu kömite uluslararası ilişkileri geliştirme amacı ile kurulmuş, aynı
zamanda GYODER’in Turkiye gayrimenkul sektörun uluslararası bilgi ve temas nöktası ölmasına
destek vermesi hedeflenmiştir.
Bu amaca ulaşmak uzere Üluslararası İlişkiler Kömitesi’nin 3 ana hedefi vardır;
1. Tanıtım: Üluslararası kurumsal gayrimenkul öyuncuları, yabancı yatırımcılar, fön
yöneticileri, yabancı ticaret ödaları
2. Bilgilendirme: Turk kurumsal gayrimenkul öyuncularına bilgilendirme, sektör öyuncuları
3. Destek: Cumhurbaşkanlıgı Yatırım Ofisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlıgı, Turkiye Varlık Fönu,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, İ.B.B., İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kamu kurumlarına, ayrıca
DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, AHK, AmCham gibi STK’lara uluslararası gayrimenkul yatırım
könusunda destek verilmesi.
Üluslararası İlişkiler Kömitesi yukarıda belirlenen yöl haritası dögrultusunda çalışmalarını
yurutmuştur.
15 Ekim 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliği ile Kurumsal Yabancı
Gayrimenkul Yatırımcıları Yuvarlak Masa Toplantısı duzenlenmiştir. İlgili töplantı, yabancı
gayrimenkul yatırımcılarının Turkiye’de yatırım yaparken karşılaştıkları ölumlu ve ölumsuz
faktörlerin belirlenmesi ve Turkiye’ye yabancı gayrimenkul firmalarının tekrar yatırım
yapabilmesi adına uygun zeminin hazırlanması gundeminde yapılmıştır. Töplantıya; Emaar,
ECE, Prime Development, Equinix, Klepierre, Damac firmalarının temsilcileri katılmıştır.
Töplantı neticesinde Turkiye’de yatırım yapan yabancı gayrimenkul firmalarının beklenti ve
göruşleriyle ilgili bir degerlendirme sunumu hazırlanmıştır.
11 Mart 2021 tarihinde Türkiye Varlık Fonu (TVF) işbirliği ile ikinci kez Kurumsal Yabancı
Gayrimenkul Yatırımcıları Yuvarlak Masa Toplantısı duzenlenmiştir. Töplantıda yabancı
yatırımcıların sörunları ve bu sörunların çözum önerileri göruşulmuştur. Töplantıya; İstanbul
Finans Merkezi, Damac, İGA, Ağaoğlu, Akportföy, ECE, Qatari Diar temsilcileri katılmıştır.
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Töplantıda İstanbul Finans Merkezi’nin önemi ve Turkiye ekönömisine katkıları da
aktarılmıştır.

Üluslararası Yatırımcılar Yuvarlak Masa töplantıların devamının T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlıgı, Turkiye Varlık Fönu ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlıgı katılımları ile yapılması
planlanmaktadır.
14 Nisan 2021 tarihinde Alman Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Markus Slevogt ile örtak
çalışma ve iş birlikleri hakkında göruşulmuştur. Bir gun sönra 15 Nisan 2021 tarihinde ise
kurulması planlanan gayrimenkul grubu ile yakından çalışılacak Alman Turk Ticaret Odası
kömite göruşmesi yapılmıştır. Bu göruşmeye Genel Müdür Dr. Thilo Pahl, Genel Sekreter
Hartwig Kühn, Ayça Gözmen Yalçın, GYODER Yasal Düzenlemeler Komitesi Başkanı Av.
Serkan Gül, GYODER Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Tuğra Gönden katılmıştır.
26 Nisan 2021 tarihinde DEİK ile Bahreyn ilişkileri hakkında yapılması planlanan töplantı
öncesinde bir hazırlık töplantısı duzenlenmiştir.
Henleys & Partners ile Turkiye’nin vatandaşlık prögramına yönelik örtak tanıtım faaliyetlerin
yapılması hakkında göruşulmuştur.
Dunyanın önde gelen girişim hızlandırma ve yatırım platförmu Plug & Play Tech Center ile
Turkiye de gayrimenkul ve inşaat dikeyinin kurulması hakkında göruşulmuştur.
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3.12. TURİZM VE TURİZM YATIRIMLARI KOMİTESİ
Turizm ve Turizm Yatırımları Kömitesi ayda bir önline ölarak töplantılarına devam etmiş, genel
gundem çerçevesinde çalışmalarını surdurmuştur.

4. İSTKA PROJE BAŞVURUSU
İSTKA YENİLİKÇİ İSTANBÜL MALİ DESTEK
PROGRAMİ 2021 yılı teklif çagrısı kapsamında
GYODER ölarak Yenilikçi İstanbul Mali Destek
Prögramı’na “İstanbul Pröptech - Gayrimenkul
Dijital Dönuşum Merkezi” pröjesi ile 19 Mart
2021 tarihinde başvurulmuştur.
Pröje detayları aşagıdaki şekildedir.

Proje Adı: İstanbul Pröptech - Gayrimenkul Dijital Dönuşum Merkezi
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Proje Ortakları: Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknölöji Geliştirme Bölgesi Teknöpark A.Ş.

Proje İştirakçileri:
 Turkiye İMSAD
 Akfen GYO A.Ş.
 Fine Eköpark Maçka Adi Ortaklıgı İstanbul Köngre Merkezi -İCC İstanbul
 Kölektif Höuse Gayrimenkul İşletmeciligi ve Hizmetleri Tic. A.Ş.
 Han Spaces Teknölöji Geliştirme ve Yön. Dan. Org. ve İth. İhr. A.Ş.
 Neö Pörtföy Yönetimi A.Ş. Next Pröptech Girişim Sermayesi Yatırım Fönu
 Startup Danışmanlık A.Ş.
 Kılınç Law - Avukat Levent Lezgin Kılınç
Proje Danışmanı: Dölpfin Pröje (Filiz Bulbul)
Proje Ekibi Olarak Destek Alınan İdari ve Teknik Danışmanlar:
 Döç. Dr. Serhat Başdögan (YTÜ)
 Pröf. Dr. Ali Hepşen (İÜ)
 Dr. Levent Sumer (İstinye Üniversitesi)
 Mete Varas
 İsa Turgut İnci (YTÜ Teknöpark)
Proje Bütçesi: Pröje bazında başvuru yapılabilecek; minimum hibe tutarı 500.000-TL,
maksimum hibe tutarı 3.550.000-TL’dir. Töplam uygun maliyetlerin en az %25’i ve en
fazla %90’ı kadar hibe destegi saglanacaktır.
Pröjenin töplam uygun maliyeti 3.560.000-TL ölarak hesaplanmış; %90’ı ölan 3.204.000-TL
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan istenen destek tutarıdır.
Proje Süresi: 18 aydır.
Projenin Temel Faaliyetleri:
1. İstanbul PröpTech Gayrimenkul Dijital Dönuşum Merkezi Paylaşımlı Ofis ve Kuluçka
Merkezi Alt Yapısının Kurulması
2. Gayrimenkul Sektöru Dijital Dönuşum ve Yenilik Stratejik Yöl Haritası Oluşturulması
3. Gayrimenkul Teknölöjileri (PröpTech) Hızlandırıcı Prögramı Oluşturulması
4. Yenilikçi Gayrimenkul Teknölöjileri Temalı Dijital Bir Platförm Yazılımı Geliştirilmesi
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5. DEPREM PLATFORMU
Deprem Platförmu kurulması önerisi 18 Kasım 2020 tarihinde duzenlenen Turkiye İMSAD
Gundem Buluşmaları Töplantısı’nda ilk kez GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu tarafından
dile getirilmiştir.
Mehmet Kalyöncu’nun bu
çagrısı sönrasında 26
Kasım 2020 tarihinde
sektörun sekiz STK’sının
imzasıyla ve bir basın
töplantısıyla DEPREME
KARŞI
TEKİZ
BİLDİRGESİ kamuöyuna
sunulmuştur.

Bu çerçevede, GYODER, İNDER, KONUTDER, TürkMMMB, Türkiye İMSAD, İNTES, TMB,
YDKB tarafından imzalanan bildiri ile bu STK’lar deprem nedeniyle ulkemizde yaşanan acıların
tekrarlanmaması amacıyla yedi konu başlığına dikkat çekmek ve faaliyette bulundukları
alanlarda sahip öldukları deneyimi yapıcı bir biçimde Hükümetimiz ile el ele ulkemizin
hizmetine sunmak könusunda mutabık kalmışlardır.
1) Ehil Yapı Müteahhidi: Ozellikle bina yapımında, pröjenin gerektirdigi teknik ve mali
yeterliklere sahip ölan tecrubeli muteahhitlerin iş ustlenmesini saglayacak bir yeterlik
sınıflandırmasına ihtiyaç vardır. Deprem riski yuksek bölgelerde, yapım işlerini ustlenecek
muteahhitlerde daha yuksek yeterlilik kriterleri aranmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı
tarafından yayımlanan Yönetmelik buyuk bir adım ölarak degerlendirilmekte ve sektör için
hayati önem taşımaktadır. Bu duzenlemenin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesiyle
depreme dayanıklı, guvenilir yapılardan öluşan kentlerin inşası mumkun ölacaktır.
2) Güçlü Yapı Denetimi: Ülkemizde saglam, guvenli ve depreme dayanıklı yaşam alanları
öluşturmak amacıyla yapı denetiminin zemin ve temel etutleri aşamasından başlayarak inşa
sureçlerinin her evresinde etkin bir şekilde işletilmesi şarttır. Bunun için yapı denetim sistemi
guçlendirilmeli, yapı denetim şirketlerinin mesleki deneyimi ve teknik bilgisi yuksek persönel
istihdam ölanakları artırılmalı ve arsa sahibi, yatırımcı, muteahhit, pröje muellifi, yapı denetçisi
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arasındaki ilişki, yetki, sörumluluk, haklar duzeninde yaşanan sıkıntılar tespit edilerek
giderilmelidir.
3) Yetkin Mühendislik Sistemi: Bina tasarımlarının (i) zemin ve temel etutlerine uygun,
dögru muhendislik çalışması ve uygun yapım teknigi ile dögru malzeme öngörulerek
gerçekleştirilmesi, (ii) yapı uretimi ve yapı denetimi sureçlerinde gerekli teknik bilgi ve
dönanıma sahip muhendislik hizmeti verilebilmesi için saha tecrubesini ve meslekiçi egitimi
dikkate alan bir yetkin/uzman muhendislik sisteminin önemli katkı saglayacagına
inanılmaktadır.
4) Mesleki Yeterlilik Belgeli İşgücü: Sektörde mesleki egitime verilen önem artırılmalı,
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi işgucune
istihdamı teşvik edilmelidir. Sektörun talep ve beklentileri ile gelişen teknölöji göz önunde
bulundurularak inşaat sektörunde faaliyetini surduren firmalar ile egitim kurumları arasındaki
işbirligi artırılmalıdır. Ozellikle, işçi ile muhendis arasındaki teknik işgucunun yeterli yetkinlikte
ve sayıda ölmasının saglanması, niteliklerinin geliştirilmesi için meslek liseleri ve
yuksekökullardaki egitim prögramların sayısının ve kalitesinin artırılması önem taşımaktadır.
5) Kaliteli Malzeme: Depreme karşı alınabilecek bir diger etkili önlem, uygun yapı
malzemelerinin uretimi, seçimi ve standartlara uygun ölarak kullanılmasıdır. Barınma, egitim,
saglık, ticaret gibi ihtiyaçların karşılandıgı gerek könut, iş yeri gerekse kamu hizmeti veren tum
yapıların dögru malzeme ile inşa edilmesi saglanmalıdır. İnşaat uygulamalarında gelişen
teknölöjiler malzeme uretimi sureçlerine adapte edilmeli, deprem ve dögal afetler karşısında
yeni yapım metötlarının hayata geçirilmesi, yeni jenerasyön malzemelerin ve inşaat
sistemlerinin kullanılması teşvik edilmelidir.
6) Çok Yönlü İmar Mevzuatı: İzmir depreminde yıkılan veya agır hasar alan yapıların
agırlıklı ölarak 1999 yılı öncesine ait Deprem Yönetmeligine uygun inşa edilen binalar öldugu
yönundeki ilk tespitler, kentsel planlama ve yapı uretimine ilişkin mevzuatın gunun şartları,
bilimsel ve teknölöjik gelişmelere göre guncellenmesinin önemini vurgulamaktadır. Deprem
riskinin yuksek öldugu ulkemizde kentsel dönuşum hayati önem taşımaktadır. Kent planlarında
zayıf zeminler uzerinde yapılaşma könusunda ciddi önlemler alınmalıdır. Şehirlerde zemini
zayıf ölan ve zemin sıvılaşması riski bulunan bölgelerin mikrö ölçekte detaylı tespit edilmesi
gerekmektedir. Parsel bazlı kentsel dönuşum veya yapılaşma sistematigi yerine mahalle bazlı,
mumkun ölmayan yerlerde ise ada bazlı mödeller öluşturulmasına yönelik yasal duzenlemeler
yapılarak altyapı, ulaşım, trafik yuku gibi temel könular ile birlikte ötöpark, yeşil alan, sösyal
alanlar vb. sösyal dönatıların da dahil ölacagı, yarının ihtiyaçlarını göz önune alan tumleşik bir
imar planlaması yaklaşımı benimsenmelidir. Binalara tum kritik yapım sureçlerini ve bilgilerini
içeren bir kimlik belgesi verilmesini temin edecek yasal duzenleme gerçekleştirilmelidir.
Kentsel dönuşumun kent planlaması bözulmadan, bölgesel yögunlugu arttırmadan verimli bir
şekilde hayata geçirilmesi için alternatif finansman mödellerini teşvik edecek yasal
duzenlemeler yapılmalıdır. Teknik kapasitesi ve deneyimi sınırlı ölan belediyelerin, kentsel
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dönuşum planlama ve uygulama sureçlerinde merkezi yönetim tarafından yönlendirilmesi ve
desteklenmesi yararlı ölacaktır. Bina inşaat sureçlerinde yer alan tum tarafların sörumlulukları
imar mevzuatında netleştirilmeli, sörumlulukların çök taraflı yapı içinde azaltılması
engellenmelidir. Bu sörumluluklar sigörta uygulamaları ile guçlendirilmelidir.
7) Bilinçli Kamuoyu: Turkiye’nin bir deprem ulkesi öldugu gerçeginden hareketle,
töplumda afet farkındalıgı yaratmak, afetlerle birlikte yaşamak ve afetlerle mucadele etmek
könusunda bir butun ölarak çök duyarlı ve dirençli ölmayı saglamak gerekmektedir. Afet riskini
azaltmak ve afetlere hazırlık könusundaki farkındalıgın artırılması, deprem tatbikatları
yapılarak vatandaşın egitilmesi ve bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. İlkökul çagından
başlamak uzere töplumda bir bilinç öluşturulması gerekmektedir. İlgili Bakanlıkların, yerel
yönetimlerin farkındalıgı artırıcı etkinliklerine sivil töplum kuruluşları ölarak destek
saglanacaktır.
Depreme Karşı Tekiz bildirgesini diger destekleyici kurumlar ise; Türkiye Emlak Katılım
Bankası, TOKİ, AFAD ve Kızılay’dır.

GYODER – AFAD İşbirliği
10 Kasım 2020 tarihinde AFAD Başkanı Mehmet Gulluöglu ile GYODER Başkanı Mehmet
Kalyöncu ve GYODER İcra Kurulu uyeleri bir töplantı gerçekleştirmişlerdir. İlgili töplantıda
AFAD ve GYODER arasındaki ölası işbirlikleri göruşulmuştur.
26 Kasım 2020 tarihinde ise GYODER Genel Sekreteri Dr. Murat Berberöglu, Genel Sekreter
Yardımcısı Sibel Metin ile AFAD’dan Abdulkadir Tezcan ikinci bir töplantı gerçekleştirmiş, bu
töplantıda daha önceki töplantıda belirlenen öneriler çerçevesindeki könular 4 ana başlık
altında töplanmıştır. Bu başlıklar aşagıdaki şekildedir;
1.
2.
3.
4.

Toplanma Alanları
Envanter listeleri
Eğitim
GYODER’in üyelerine önerebilecekleri

Yukarıdaki başlıklar dögrultusunda GYODER ve AFAD çalışmalarını surdurmektedir.

6. GYODER YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
GYODER Yuksek İstişare Kurulu belirli dönemlerde töplanarak, hem ulke, hem sektör
gundemini tartışmakta, hem de töplantı sönunda elde edilenlerle Dernegimize vizyöner bir ışık
tutmaktadır. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik’in Başkanlık ettigi GYODER
Yuksek İstişare Kurulu 65 uyeden öluşmaktadır.
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Gayrimenkul sektörunun pandeminin de etkisi ile en durgun döneminde, kamu bankalarının
könut kredi faizlerini aylık %0.64’e çekmeleri, gayrimenkul satışlarını ölumlu etkilemiş ve
gayrimenkul sektöru hareket ve ivme kazanmıştır.
GYODER Yuksek İstişare Kurulu yaptıgı istişarede, Hukumetimizin sektöre bu dönemde verdigi
destegin Cumhuriyet tarihi böyunca yapılmış en buyuk destek öldugunu degerlendirmiştir.
Sektörun çatı kuruluşu GYODER’in Yuksek İstişare Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve
dönemin Hazine ve Maliye Bakanı’na, yapılan destege kamuöyu önunde teşekkur etmek
amacıyla teşekkur ilanı verilmesine karar vermiştir.
Tum Yuksek İstişare Kurulu’nun uyeleri bu karara gönulden iştirak etmişler – EKSİKSİZ
OLARAK – destek vermişlerdir.
Bu cesaretle, 13 Haziran Cumartesi günü Hürriyet ve Sabah gazetelerinde, örta sahifede iki
2 tam sayfa ve Yeni Şafak gazetesinde tam sayfa ölarak aşagıdaki teşekkur ilanımız yayınlanmış
ve çök etkili, guzel tepkiler alınmıştır.
İlave ölarak Yuksek İstişare Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ıslak imzaları ile teşekkur metnimiz
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdögan’a ve dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın
Berat Albayrak’a iletilmiştir.
Bu ilan, kamu yönetiminin destegine teşekkurun yanında, sektörumuz temsilcilerinin birlik ve
beraberlik içinde ölduklarının göstergesi ölması bakımından çök degerli ve anlamlıdır.
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7. GYODER WEB SİTESİ
GYODER web sitesi yeni kurumsal kimligine uygun ölarak tasarlanmaktadır.
www.gyöder.örg.tr
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9. BASIN VE MEDYA İLİŞKİLERİ

Basın İlişkileri
Yönetim Kurulu Başkanı tum yıl böyunca ulusal ve uluslararası basın ve yayın prögramlarına
katılarak sektörel gelişmeleri degerlendirmiş ve göruşlerini bildirmiştir. GYODER basın
yansımaları ve basın bultenleri web sayfamızda yayınlanmaktadır.

Basın Bültenleri ve Basın Açıklamaları



















Deprem Haftası basın açıklaması (Mart 2020)
REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets Raporu basın bülteni (Mart 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Şubat 2020 basın bülteni (Mart 2020)
Ekonomik İstikrar Paketi ile ilgili basın açıklaması (Mart 2020)
Salgına karşı tedbir alınması yönünde sektöre çağrı basın açıklaması (Mart 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Mart 2020 basın bülteni (Nisan 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Nisan 2020 basın bülteni (Mayıs 2020)
GYODER Gösterge 2020 1. Çeyrek Rapor basın bülteni (Mayıs 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Mayıs 2020 basın bülteni (Haziran 2020)
‘GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu oldu’ basın bülteni (Haziran 2020)
15 Temmuz basın açıklaması (Temmuz 2020)
TÜİK Haziran 2020 Konut Satış İstatistikleri Değerlendirmesi (Temmuz 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Haziran 2020 basın bülteni (Temmuz 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2020 basın bülteni (Ağustos 2020)
17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü basın açıklaması (Ağustos 2020)
TÜİK Temmuz 2020 Konut Satış İstatistikleri Değerlendirmesi (Ağustos 2020)
GYODER Gösterge 2020 2. Çeyrek Rapor basın bülteni (Eylül 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Ağustos 2020 basın bülteni (Eylül 2020)
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GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması basın bülteni (Eylül 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Eylül 2020 basın bülteni (Ekim 2020)
GYODER Çözüm Platformu Toplantısı basın bülteni (Ekim 2020)
Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı (Ekim 2020)
İzmir Depremi basın açıklaması (Ekim 2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Ekim 2020 basın bülteni (Kasım 2020)
GYODER Gösterge 2020 3. Çeyrek Rapor basın bülteni (Aralık 2020)
GYO’lara İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin basın açıklaması (Aralık
2020)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Kasım 2020 basın bülteni (Aralık 2020)
Gayrimenkulde Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı basın
duyurusu (Aralık 2020)
GYODER Çözüm Platformu ön basın bülteni (Ocak 2021)
Gayrimenkulde Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı basın
bülteni (Ocak 2021)
GYODER Çözüm Platformu basın bülteni (Ocak 2021)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Aralık 2020 basın bülteni (Ocak 2021)
Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Analitiğinde Sektör Uygulamaları Webinar ön bülteni
(Şubat 2021)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Ocak 2021 basın bülteni (Şubat 2021)
Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Analitiğinde Sektör Uygulamaları Webinar basın
bülteni (Şubat 2021)
Deprem Haftası basın açıklaması (Mart 2021)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Şubat 2021 basın bülteni (Mart 2021)
GYODER Çözüm Platformu ön bülteni (Mart 2021)
GYODER Çözüm Platformu basın bülteni (Nisan 2021)
GYODER Gösterge 2020 4. Çeyrek Raporu basın bülteni (Nisan 2021)
GYODER REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi Mart 2021 basın bülteni (Nisan 2021)

Röportaj /Dosya Haber / Soru-Cevap / Görüş Paylaşımları








Milliyet Gazetesi ‘Gayrimenkulde fırsat dönemi haberi’ (Haziran 2020)
Dünya Gazetesi “Gayrimenkulde stoklar eriyor” haberi (Haziran 2020)
Hürriyet Gazetesi Gülistan Alagöz Kredili Konut Satışı haberi (Ağustos 2020)
Sabah Gazetesi Seda Tabak Kredili Konut Satışlarının Artışı haberi (Ağustos 2020)
Analiz Gazetesi Depreme Dayanıklı Yapılar haberi (Ağustos 2020)
Capital Güçlendirme Haberi (Ekim 2020)
Posta 25. Yıl eki (Kasım 2020)
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Platin Dergisi haber çalışması (Kasım 2020)
Halk Çatı Dergisi röportajı (Kasım 2020)
Posta Gazetesi ‘Türkiye’nin Yıldızları’ Eki (Aralık 2020)
TOKİ Haber 2020 Değerlendirme Haberi (Aralık 2020)
İnşaat Dünyası 2020 Değerlendirme Haberi (Aralık 2020)
Analiz Gazetesi 2020 Değerlendirme Haberi (Aralık 2020)
İNDERGİ 2020 Değerlendirme Haberi (Aralık 2020)
Sabah Gazetesi 2020 Değerlendirmesi (Aralık 2020)
Hürriyet Gazetesi Gülistan Alagöz haberi (Ocak 2021)
Fast Company Mehmet Kalyoncu Özel Röportajı (Şubat 2021)
TOKİ Haber Gayrimenkulde Yapay Zeka haberi (Mart 2021)
GİGDER Explore Turkish Realty haber çalışması (Nisan 2021)
DEİK-Business Diplomacy dergisi haber çalışması (Nisan 2021)
Fast Company Dergisi Sektörün Kritik Oranı/Sayısı haberi (Nisan 2021)

TV Katılımları






A Para Programı Mehmet Kalyoncu Katılımı (Haziran 2020)
Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Koruma Projesi TV özel röportajı (Haziran 2020)
Bloomberg HT Finans Merkezi programı Mehmet Kalyoncu katılımı (Temmuz 2020)
NTV Piyasa Ekranı programı Mehmet Kalyoncu katılımı (Temmuz 2020)
Bloomberg HT Finans Merkezi programı Mehmet Kalyoncu & Sertac Karaağaoğlu
katılımı (Kasım 2020)

*Tüm yayınlara GYODER web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.
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10. ÜYE OLDUĞUMUZ KURUMLAR İLE İLİŞKİLER
Kasım 2007’de başlatılan Çevre Döstu Yeşil Binalar Dernegi (ÇEDBİK) uyeligi devam
ettirilmiştir.
Dernegimizin 2011 yılında başlatılan Turkiye İMSAD uyeligi devam etmektedir. Her iki
Dernek sektörun örtak çıkarları dögrultusunda işbirlikleri yapmaktadır.
Dernegimiz DEİK kurucu uyelerinden ölup, uyeligini devam ettirmektedir. DEİK ile ilişkilerin
geliştirilmesi amacıyla 11 Mart 2021 tarihinde DEİK Başkanı Nail Olpak ile GYODER-DEİK
ölası işbirlikleri könusunda bir töplantı örganize edilmiştir. Töplantıya GYODER Başkanı
Mehmet Kalyoncu, GYODER YK Üyeleri, DEİK YK Üyesi Fatih Gürsoy, DEİK Türkiye-Ürdün
İKB Faruk Akbal katılım saglamıştır. Töplantı sönucunda DEİK ile aşagıdaki işbirliklerinin
yapılması göruşulmuştur.
 Sermaye piyasalarında yatırımcılara yönelik tanıtım faaliyetleri örganize edilmesi
 Dögrudan Kurumsal yatırımlar ile ilgili temasların ayrıca degerlendirilmesi
 Könsey başkanları ile ilgili ulkeler hakkında birebir istişare edilmesi

GYODER

FAALİYET RAPORU

11. SOSYAL MEDYADA GYODER
Dernegimiz sösyal medya yönetimini bugune kadar kendi bunyesinde yapmıştır. Ancak
gunumuzun en hızlı gelişen bilgi paylaşım örtamı ölan sösyal medyada daha aktif ve
kurumsal ölmak, aynı zamanda daha çök hedef kitleye, daha kısa surede ulaşabilmek
amacıyla sösyal medya yönetiminin pröfesyönel bir ekibe devredilmesine karar verilmiştir.
Bu dögrultuda Ekim 2020’den itibaren GYODER’in sosyal medya yönetimini Marduk
Dijital yapmaktadır.

facebook.com/GYODERR

twitter.com/gyoderonline

GYODER Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu

gyoderonline

GYODER online
https://t.me/joinchat/RN6QvmQHSXs-xC6x
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12. ÜYELERİMİZ
1A GRUP GAYRİMENKUL DEĞERLEME DAN.
24 GAYRİMENKUL
3S KALE GAYRİMENKUL GELİŞ. VE YATIRIM
ACARLAR ŞİRKET TOPLULUĞU
ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DAN.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ
AĞAOĞLU ŞİRKETLER GRUBU
AKFEN GYO
AKİŞ GYO
AKKUŞ GAYRİMENKUL
AKMERKEZ GYO
AKSOY İNŞAAT
AKTÜEL EMLAK DANIŞMANLIĞI
AKYOL ŞEHİRCİLİK
AKZİRVE GAYRİMENKUL
ALARKO GYO
ALMİS YATIRIM
AND ANADOLU GAYRİMENKUL
ANREVA KURUMSAL GAYR. DEĞ. VE DAN.
ANT YAPI
AON INVEST
AREMAS GAYRİMENKUL
ARIKAN YAPI
ARKİTEKA İNŞAAT
ARVEN YAPI
ASSAN GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM
ASTAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM
ASTAY GAYRİMENKUL
ATA GYO
ATAKULE GYO
ATIŞ YAPI
ARTAŞ İNŞAAT
BABACAN HOLDİNG
BAHAŞ İNŞAAT
BAKYAPI
BETA YAPI
BEYAZ EV GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK
BEYTTÜRK İNŞAAT
BODUR PROJE GELİŞTİRME
BSH EV ALETLERİ
BUGA OTİS ASANSÖR

CATHAY INVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
CB GAYRİMENKUL
CBRE TÜRKİYE
CEBECİ GAYRİMENKUL YATIRIM
CUSHMAN AND WAKEFIELD
ÇAVUŞOĞLU YEMENLER YAPI
ÇUKUROVA GAYRİMENKUL
DAĞ MÜHENDİSLİK
DAP YAPI
DEKAR YAPI
DEMİR GRUP
DENİZ GYO
DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ
DKY İNŞAAT
DOĞAN ŞEHİRCİLİK
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG
DOĞUŞ GYO
DT HUKUK BÜROSU
ECZACIBAŞI GAYRİMENKUL GEL. VE YATIRIM
EGE YAPI
EMAAR PROPERTIES
EMLAK KONUT GYO
EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ
ENDEKSA
ENSAR İNŞAAT
ENTEGRE PROJE YÖNETİM
EPOS GAYRİMENKUL DAN. VE DEĞERLEME
ERA FRANCHISING
EREN BAĞIMSIZ DENETİM
ERKANLI YAPI VE YATIRIM
ERKE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TASARIM
ERKONUT İNŞAAT
EROĞLU YAPI
ERYA İNŞAAT
ESİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI
EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK
EYG KONUT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT
FERGÜVEN GAYRİMENKUL YATIRIM
FERKO İNŞAAT
FİBA TİCARİ GAYRİMENKUL

GYODER
FOLKART YAPI
FORUM İSTANBUL 100 YIL KONFERANSLARI
FUZUL YAPI
GAP İNŞAAT
GARANTİ MORTGAGE
GLOBA GAYRİMENKUL
GLOKAL DİJİTAL HİZMETLER
GMT GAYRİMENKUL YATIRIM
GÜLAN OTOMOTİV
GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK
GÜRŞEN GAYRİMENKUL
HALDIZ İNŞAAT
HALK GYO
HAN RESTORASYON VE İNŞAAT
HANSU AVUKATLIK BÜROSU
HASANOĞLU GRUP
HELMANN INVESTMENT MANAGEMENT
HERGÜNER BİLGEN ÖZEKE AV. ORTAKLIĞI
HILL INTERNATIONAL
HUN PERAKENDE ENERJİ VE İNŞAAT
IC HOLDİNG
INVEST EBA YAPI
IB EGE GROUP
İDEALİST GYO
İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ
İHLAS YAPI
İKİDESIGN GRUP
İMPO İMAR
İMTİLAK EMLAK
İNTAYA İNŞAAT
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İSVAN GAYRİMENKUL (SERVOTEL)
İŞ GYO
İZKA İNŞAAT
JONES LANG LASELLE TÜRKİYE
KALYON İNŞAAT
KARDEN İNŞAAT
KELEŞ İNŞAAT
KENTİST MÜHENDİSLİK
KENTSEL STRATEJİ
KEYM KENTSEL YENİLEME MERKEZİ
KİLER GYO

FAALİYET RAPORU
KLEPIERRE GAYRİMENKUL
KOÇ YAPI
KOLEKTİF HOUSE
KORAY SİGORTA
KÖRFEZ GYO
KURUN ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETİM
KUZU GRUP
LAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME
LEXIST AVUKATLIK
LİMASOL GYO
MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME
MAKRO İNŞAAT
MARS 34 İNŞAAT
MARTI GYO
MESA MESKEN
METRO PROPERTIES
MPLUS GRUP YÖNETİM
NEF (TİMUR GAYRİMENKUL)
NESTINVEST PROJE PAZARLAMA
NİMRA YAPI
NİŞA YAPI
NOVA GROUP GLOBAL GAYRİMENKUL
NUROL GYO
OMURGA PARK GAYRİMENKUL YATIRIM
OPTİMAL PROJE YÖNETİM VE İNŞAAT
ORTADOĞU GRUP
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OVO İNŞAAT
ÖDÜL YAPI
ÖNGÖREN HUKUK BÜROSU
ÖZAK GYO
ÖZKARTALLAR İNŞAAT
PADAR GAYRİMENKUL
PAKSOY ORTAK AVUKAT BÜROSU
PAMİR VE SOYUER GAYRİMENKUL DANIŞ.
PEKDEMİR İNŞAAT
PEKER GYO
PINAR SAKLIYAN İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
PİYALEPAŞA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
POLATYOL YAPI
PWC TÜRKİYE
REIDIN
RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ

GYODER
RESCO TAŞINMAZ DANIŞMANLIK
RESİM YAPI
RODOPMAN İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GEL.
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZ.
RÖNESANS GAYRİMENKUL
S.S. CVS HAVAKENT KONUT YAPI KOOP.
SABA ÖZMEN AVUKATLIK BÜROSU
SERVET GYO
SİNPAŞ GYO
SOYAK YAPI
STS GRUP
SUR YAPI
ŞEKER GYO
TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL
TEKÇE OVERSEAS GAYRİMENKUL
TEKFEN EMLAK GELİŞTİRME
TEKNİK YAPI
TEPE İNŞAAT
THE MARMARA GRUBU
TORKAM İNŞAAT
TORUNLAR GYO
TOYA GAYRİMENKUL
TREM GAYRİMENKUL
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME
TSKB GYO

FAALİYET RAPORU
TSP DENETİM EĞİTİM ORGANİZASYON
TURKMALL MARKET YATIRIM İNŞAAT
TURNER INTERNATIONAL PROJE YÖNETİMİ
TURYAP
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI
ÜLKE PROJE YÖNETİM
VAKIF GYO
VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
VİZZİON EUROPA GAYRİMENKUL
YAPI KREDİ KORAY GYO
YAPI MERKEZİ İNŞAAT
YAPI VE KREDİ BANKASI
YDA İNŞAAT
YILMAZLAR HUKUK BÜROSU
YİĞİT ENERJİ İNŞAAT
YKS TESİS VE YÖNETİM
YONAR HUKUK BÜROSU
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YU GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM
YPU YAPI PROJE UYGULAMA
ZİRAAT GYO
ZORLU YAPI YATIRIM

GYODER
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