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Katılımcılar: 

Katılımcı Sayısı: 100 
Konuk Konuşmacı: YASED Yönetim Kurulu Üyeleri Emaar Türkiye CEO’su Sn. Feyzi Tecellioğlu ve 
Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Sn. Tolga Gürkan  
Moderatörler: YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova 

Değerlendirilen Konular:  

Toplantı YASED Genel Sekreteri Sn. Serkan Valandova’nın açılış konuşması ile başladı.  

Pandeminin gayrimenkul sektörüne etkisine yönelik söz alan Sn. Tecellioğlu konuşmasında şu 

noktalara değindi;  

• Pandemi öncesinde de gayrimenkul sektörünün gündeminde olan dijitalleşme ve mobilite 

süreçleri pandemi ile birlikte daha da hızlanmıştır.  

• Tüm dünyada gayrimenkulun ana parçasını konutlar oluşturmaktadır, ABD’de konut 

yoğunluğu endeksi her geçen gün yükselmektedir.  

• Covid 19 ile birlikte gelen sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma süreci her ne kadar AVM’ye 

talepleri sıfırlasa da çalışma hayatında verimliliği arttırmıştır. 

Pandeminin sigorta sektörüne etkisine yönelik söz alan Sn. Gürkan konuşmasında şu noktalara 

değindi;  

• Mart ayında sigortacılık sektörü pandemiden etkilense de Haziran ayı ile birlikte toparlanma 

süreci başlamıştır. 

• Pandemi öncesinde yalınlaşma ve veri odaklılık açısından bir dönüşümde olan sektörün bu 

eğilimi hızlanmıştır. 

• Risk yönetimi konusu hem bireyler hem de kurumlar açısından öncelik kazanmış, Covid 19 ile 

birlikte özellikle bireysel talep çok artmıştır. Bunda Allianz’ın pandemiyi sigorta  kapsamına 

almasının da büyük etkisi olmuştur. 

• Bu dönemde teletıp konusunda ilerleme sağlansa da bu alandaki en büyük eksiklik mevzuatın 

olmamasıdır.  
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Gayrimenkul sektöründeki arz ve talebe yönelik Sn. Tecellioğlu görüşlerini şu şekilde paylaşmıştır; 

• Son yıllarda gayrimenkul metrekarelerinde küçülen bir trend vardı. Ancak pandemi ile birlikte 
insanların dışarı çıkamaması nedeni ile daha büyük metrekareli ya da müstakil evlere yönelik 
talep artmıştır.  

• Bu noktada pandemi sürecinde konuta yönelik verilen destekler de olumlu sonuçlar doğurdu. 
Normalde ortalama 100 bin civarında olan konut satışı Temmuz ayında 229 bin’e ulaşarak 
Türkiye tarihinin rekorunu kırmıştır.  

• Yabancıların gayrimenkul alımları da talebin içerisinde çok yüksek bir paya (1 milyon 300 bin 
konut satışının yaklaşık 45-50 bin kadarı yabancıya satıştır) sahip olmasa da uluslararası 
yatırım girişleri içersinde gayrimenkul alımlarının payı geçen sene %65’lere ulaşmıştır. Bu 
sene de yabancıların gayrimenkul alımlarından kaynaklı UDY girişlerinin 5 milyar $ civarına 
ulaşması beklenmektedir. 

• Burada en az 250 bin $’lık konut alımlarında verilen vatandaşlık hakkının da etkisi olduğu 
düşünülmektedir.  

Sigorta sektöründeki arz ve talebe yönelik Sn. Gürkan görüşlerini şu şekilde paylaşmıştır; 

• 2018 krizi sonrasında 2019 yılı Allianz açısından beklenenden daha olumlu geçmiş, 2020’nin 

ilk çeyreği de çok pozitif başlamıştır. 

• Pandemi ile birlikte bir yavaşlama olsa da Haziran-Temmuz-Ağustos ayları önceki aylardaki 

kayıpların yeniden kazanıldığı bir dönem olmuştur.  

• Dünyada büyük organizasyonların (olimpiyatlar gibi) iptali nedeni ile sigorta şirketleri sıkıntı 

yaşamış olsa da ülkemizde buna benzer bir durum çok görülmemiştir. 

• Teletıp alanında dünyada talep artmış olsa da ülkemizde bu alandaki mevzuat eksikliği 

sorunu, aşılması gereken bir durumdur. Ancak teletıp genellikle sağlığa erişimin daha zor 

olduğu yerlerde gelişime açıktır, ülkemiz bu açıdan çok sorunlu değildir. Yine de bu alandaki 

artış trendini yakalayabilmek adına mevzuat çalışmasının yapılması önemlidir.  

Gayrimenkul sektöründeki öngörülerine yönelik Sn. Tecellioğlu görüşlerini şu şekilde paylaşmıştır; 

• 2020’nin son dönemi ve 2021 için gelişmeler pozitif olarak değerlendirilmekte, toparlanmanın 

devam etmesi beklenmektedir.  

• Yatırıma uygun endüstriyel alanlar konusunda da özellikle Marmara Bölgesi’nin lojistik 

merkez olması yönünde planlar bulunmaktadır. Bu hedefin gerçekleşmesi ile Avrupa’ya 

hizmet verilebileceği düşünülmektedir.  

Sigorta sektöründeki öngörülerine yönelik Sn. Gürkan görüşlerini şu şekilde paylaşmıştır; 

• Yeni kurulan Sigorta Denetleme Kurulu ile sektörün ivme kazanması ve sektör oyuncularının 

daha da sağlamlaştırılması beklenmektedir.  

• Sigortacılık sektörü açısından Türkiye’nin potansiyeli yüksektir, sektör hükümetimiz 

tarafından da stratejik bir sektör olarak belirlenmiştir. 

 


