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Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›klar› (GYO), konut ve ifl/al›flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul

projelerinin hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenmekte ve sermaye piyasalar›ndan uzun vadeli

kaynak sa¤lamak suretiyle gayrimenkul finansman›na alternatif bir model teflkil etmektedir. Di¤er

taraftan GYO portföylerine al›nacak gayrimenkul ve gayrimenkul projelerinin yasal izinlerinin al›nmas›

zorunlulu¤u oldu¤undan, GYO’lar›n sektördeki kay›t d›fl›l›¤›n azalmas›nda, kalitesiz yap›laflman›n

önüne geçilmesinde ve büyük bir k›sm› birinci derece deprem bölgesinde yer alan ülkemizde

vatandafllar›m›za kaliteli, planl› ve modern yaflan›labilir alanlar sa¤lanmas›nda yararlar› bulunmaktad›r.

Kurulumuzca GYO’lara iliflkin düzenlemeler sektörün ihtiyaçlar› do¤rultusunda sürekli olarak gözden

geçirilmekte ve GYO modelinin gayrimenkul finansman›nda daha fazla tercih edilmesi yönünde

çal›flmalar sürdürülmektedir. Nitekim son dönemde, GYO’lara iliflkin düzenlemelerde kurulufl/dönüflüm

ve halka arz›n kolaylaflt›r›lmas›na yönelik olarak yap›lan de¤iflikliklerle birlikte 2010 ve 2011 y›llar›nda

toplam 8 adet GYO’nun halka arz› gerçeklefltirilmifltir. Bu halka arzlar neticesinde GYO sektörüne

sermaye piyasalar›ndan yaklafl›k 2 milyar TL kaynak temin edilmifltir. Önümüzdeki dönemde faaliyetlerini

GYO modeli ile devam ettirmek isteyen birçok firman›n Kurulumuza baflvuraca¤›n› öngörmekteyiz.

Bu konferans öngörülerimiz paralelinde, Kurulumuzca yap›lan yeni yasal düzenlemeleri, GYO’lar ve

de¤erlemeye iliflkin mevcut durum ve sorunlar›, GYO’lar›n halka arzlar›na sektör ve yat›r›mc›lar›n bak›fl

aç›lar›n› tart›flmay› amaçlamaktad›r. Kurulumuz yetkilileri, sektör temsilcileri ve yat›r›mc›lar›n bir araya

gelece¤i oturumlar›n; GYO sektöründeki sorunlar›n ve çözüm yollar›n›n birinci elden tart›fl›labilece¤i

platformlar olarak son dönemde gözlenen baflar›l› GYO halka arzlar›na katk›da bulunaca¤›na inanmaktay›m.

Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Olmak Konferans›’n›n düzenlenmesinde de¤erli iflbirli¤inden dolay› bize

her zaman destek olan Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Derne¤i’ne, sektör temsilcilerine ve kat›l›mc›lara

teflekkürlerimi sunar›m.

Sayg›lar›mla,

Prof. Dr. Vedat Akgiray
Sermaye Piyasas› Kurulu Baflkan›



Türkiye’nin gayrimenkul platformu GYODER olarak temel vizyonumuz, gayrimenkul sektöründe kararlar

al›nmas› için öncü ve yol gösterici olmakt›r. Türkiye ekonomisindeki güçlü büyümeyle birlikte

gayrimenkul sektöründe de önemli geliflmeler yaflan›rken, Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›klar› (GYO) da

bu geliflmeden paylar›n› almaktad›r. Bugün ‹MKB'de ifllem gören GYO say›s›n›n 23'e yükselmifl olmas›

ülkemizde daha güçlü, güvenilir, fleffaf ve kurumsal yap›ya olan ihtiyac› göstermekle birlikte, önümüzdeki

dönemde bu say›n›n h›zla artaca¤›n› da öngörmekte ve temenni etmekteyiz.

Sektörün sa¤l›kl› büyümesi ve geliflmesine çok büyük katk›s› bulunan Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›klar›n›n

önemini vurgulamak ve GYO olma yolunda yaflanan tüm süreçleri tart›flmak amac›yla GYODER olarak,

Sermaye Piyasas› Kurulu ile birlikte 15 Aral›k 2011 tarihinde Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Olmak

isimli konferans› düzenlenmekteyiz. Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Olmak konulu konferansta GYO’lara

‹liflkin Yeni Yasal Düzenlemeler, GYO’lar ve De¤erleme: Sorular, Sorunlar ve Bak›fl Aç›lar›, Yat›r›mc›n›n

Halka Arza Bak›fl Aç›s›, GYO’lar  için Halka Arza Haz›rlanmak bafll›kl› konular tart›fl›lacakt›r.

Konferansta yerli ve yabanc› birçok sektör profesyoneli bir araya gelecek, GYO olmak ve GYO olma

süreci tüm hatlar›yla ele al›narak sektörle paylafl›lacakt›r. GYO’lar›n yan› s›ra, bankalar, finans flirketleri,

de¤erleme flirketleri, proje gelifltiriciler, yat›r›mc›lar ve GYO olma potansiyeli olan tüm kurumlar› bir

araya getirecek olan ve sektöre sa¤layaca¤› katma de¤er aç›s›ndan büyük önem tafl›yan konferans›n

hedeflerimize ulaflmak için önemli bir güç oldu¤una inanmaktay›z.

Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Olmak Konferans›’n›n düzenlenmesinde de¤erli iflbirli¤inden dolay›

Sermaye Piyasas› Kurulu’na, hedeflerimize ulaflmada bize her zaman destek olan sponsorlar›m›za,

katk›lar›n› esirgemeyen tüm GYO’lara, sektör temsilcilerine ve kat›l›mc›lara teflekkürlerimi sunar›m.

Sayg›lar›mla,

Ifl›k Gökkaya
GYODER Baflkan›



PROGRAM
08:30 – 09:00  Kay›t

11:00 – 11:15  Kahve Aras›

Prof. Dr. Vedat AKG‹RAY
Sermaye Piyasas› Kurulu Baflkan›

Hüseyin ERKAN
‹MKB Baflkan›

Ifl›k GÖKKAYA
GYODER Baflkan›

Ceyda ÖZDEM‹R
Sermaye Piyasas› Kurulu, Kurumsal Yat›r›mc›lar Dairesi Baflkan›

Oturum Baflkan›

Onur AT‹LLA
Sermaye Piyasas› Kurulu, Kurumsal
Yat›r›mc›lar Dairesi Baflkan Yard›mc›s›

Ali ERDURMUfi
Sermaye Piyasas› Kurulu,
Uzman

Burak P‹RGA‹P
Sermaye Piyasas› Kurulu,
Uzman

Esra Ada VURAL
Sermaye Piyasas› Kurulu,
Uzman

Kürflad Sait BABUÇCU
Sermaye Piyasas› Kurulu,
Muhasebe Standartlar›
Dairesi Baflkan›

Cansel Turgut YAZICI
GYODER, Yönetim Kurulu Üyesi

Oturum Baflkan›

Neflecan ÇEK‹C‹
L‹DEB‹R,
Yönetim Kurulu Baflkan›

Engin ÇUBUKCU
PwC, K›demli Müdür

Turgay TANES
‹fl GYO, Genel Müdür

Bekir Yener YILDIRIM
TDUB,
Yönetim Kurulu Baflkan›



12:30 – 14:00  Ö¤le Yeme¤i

15:00 – 15:15  Kahve Aras›

Metin AR
Garanti Yat›r›m,
‹cra Kurulu Baflkan›

Attila KÖKSAL
Türkiye Sermaye Piyasas› Arac› Kurulufllar› Birli¤i Baflkan›

Oturum Baflkan›

Kaan BAfiARAN
UniCredit Türkiye, CEO

Hasan ÇA⁄LAYAN
Pekin&Bayar, Avukat

Ifl›l D‹NÇER
TSKB Gayrimenkul De¤erleme,
Genel Müdür

‹lhami KOÇ
‹fl Yat›r›m, Genel Müdür

U¤ur DUMANKAYA
Dumankaya,
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk SUR
Emlak Konut GYO, Yönetim Kurulu Üyesi

Oturum Baflkan›

Orhan GÜNDÜZ
Akfen GYO, Genel Müdür

Cenk ARSON
Rönesans Gayrimenkul Yat›r›m,
Genel Müdür

Hakan EREN
Kiler GYO, Genel Müdür



2 A¤ustos 1999’da Türkiye’deki gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›n›n mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri taraf›ndan kurulan
GYODER Türkiye’de yeni ve gelecek vadeden, ekonomiye dinamik bir yön vermede lokomotif olacak gayrimenkul sektörünün
tan›t›m ve temsilini sa¤lamak, geliflimini teflvik etmek, sektöre kalite, kontrol ve e¤itim konular›nda standartlar getirmek ve
korumak amac›yla çal›flmalar›n› sürdürmektedir. ‹lk kez 2000 y›l›nda düzenledi¤i, sektörde ilk ve tek olan, Gayrimenkul Zirveleri
gayrimenkul sektöründeki aktörlerden oluflan de¤erli kat›l›mc›lar› ve gündem yaratan içerikleri ile Türkiye’de gayrimenkul
sektörünün tüm yönleriyle tart›fl›ld›¤› geleneksel platformlar haline gelmifltir. Düzenledi¤i konferanslar, paneller, sempozyumlar
ve e¤itim seminerleri ile gayrimenkul sektöründeki kifli ve kurulufllarca yak›ndan takip edilen GYODER bugün 250’yi aflan üye
say›s›yla sektörde bir sinerji oluflturmaktad›r. GYODER kuruluflundan bu yana aralar›nda gayrimenkul hukuku, gayrimenkule
dayal› enstrümanlar, gayrimenkul finansman› ve ipotekli konut kredileri, kamu yönetimi yasa tasar›s›, gayrimenkul endeksleri,
gayrimenkulde geliflen pazarlar, imar mevzuat›, kadastro mevzuat uygulamas›, tapu ifllemleri uygulamalar›, de¤erleme hizmetleri,
proje yönetimi, kat mülkiyeti konular›nda, ulusal ve uluslararas› tart›flma ve e¤itim platformlar› yaratmakta, MIPIM, Barcelona
Meeting Point, REAL VIENNA, ULI, EPRA ve Nareit gibi gayrimenkulün uluslararas› markalar› aras›nda ülkemizin ismini baflar›yla
temsil etmektedir. GYODER ilk kez 2000 y›l›nda düzenledi¤i sektörde ilk ve tek olan Gayrimenkul Zirveleri’ni, 2009 y›l› itibariyle
ISTANBUL REstate Gayrimenkul Fuar› ile birlefltirerek, Türkiye’nin ilk uluslararas› kat›l›ml› bölgesel gayrimenkul fuar›n› sektöre
kazand›rm›flt›r. Ayr›ca geliflen kentlerin yat›r›m f›rsatlar›n› sektör temsilcileri ile buluflturmak ve bu kentlerin sesini ulusal ve
uluslararas› alanlarda duyurmak, geliflmeye aç›k, vizyon sahibi ve önemli potansiyel bar›nd›ran kentlere yat›r›m yap›lmas›na
ön ayak olmak amac›yla “Geliflen Kentler Zirvesi” düzenleme karar› alm›flt›r. Geliflen Kentler Zirvesi’nin Bursa’da, Bursa
Büyükflehir Belediyesi ile, ikincisini Konya’da Konya Büyükflehir Belediye ile birlikte düzenlemifltir. 24 – 25 Kas›m 2011
tarihlerinde ise Geliflen Kentler Zirvesi – Gaziantep, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› himayelerinde Gaziantep Büyükflehir Belediyesi
iflbirli¤i ile Gaziantep’te gerçeklefltirilmifltir.

GYODER Hakk›nda

Sermaye Piyasas› Kurulu (Kurul), halen faaliyet gösteren ba¤›ms›z düzenleyici kurumlar›n ilki olarak, tasarruflar›n menkul
k›ymetlere yat›r›larak halk›n iktisadi kalk›nmaya etkin ve yayg›n bir flekilde kat›lmas›n› sa¤lamak ve sermaye piyasas›n›n güven,
aç›kl›k ve kararl›l›k içinde çal›flmas›n›, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlar›n›n korunmas›n› düzenlemek ve denetlemek amac›yla
1981 y›l›nda  ç›kar›lan  2499  say›l›  Sermaye  Piyasas›  Kanunu (Kanun) ile kurulmufltur.
Yukar›da belirtilen amaç çerçevesinde Kurulun temel görevleri; sermaye piyasalar›n›n iflleyifl kurallar›n› belirlemek, kanun
kapsam›na giren sermaye piyasalar›n› ve kurulufllar›n› düzenlemek/denetlemek, sermaye piyasas›na yat›r›m yapan tasarruf
sahiplerinin hak ve yararlar›n› korumak, piyasalar›n adil ve etkin çal›flmas›n› sa¤lamakt›r.
Kurul idari ve mali özerkli¤e sahip bir kamu tüzel kiflisidir ve yetkilerini kendi sorumlulu¤u alt›nda ba¤›ms›z olarak kullan›r.
Merkezi ‹stanbul’da olan Ankara’da bir temsilcili¤i bulunan Kurulun ilgili oldu¤u Bakan, Baflbakan taraf›ndan görevlendirilen
Devlet Bakan›’d›r.

Sermaye Piyas› Kurulu Hakk›nda
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