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olduğuna inanıyor. Bu nedenle, iklim stratejisinin arkasındaki 
dinamiklerin, sektörde hızlı dekarbonizasyon için yeni bir 
radikal zihniyet ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Tüm sektörler 
bazında 0 karbon için gerekli tüm yatırımlara bir an önce 
başlanmalı.

Elini Taşın Altına Sokmak
Yatırımcıların ve yöneticilerin iklim acil durumuyla yüzleşmesi 
gerekiyor. Sahip oldukları varlıklar fırtınanın tam ortasında, 
iklim değişikliğine karşı en savunmasız şehirlerde yoğunlaşmış 
durumda. Bu nedenle sektörün tüm oyuncularının birlikte 
hareket ederek sorumluluğu paylaşması çok önemli. 

Sağlık Hareketi Hız Kazanıyor 
Y kuşağı neslinin daha genç kısmı ve giderek daha etkili hale 
gelen Z kuşağı; yaşadıkları, çalıştıkları ve sosyalleştikleri 
yerlerin sağlıklarını, refahlarını ve genel üretkenliklerini nasıl 
etkilediğine çok daha fazla ağırlık veriyor. Sağlık konusu, 
işverenlerin piyasadaki en iyi yetenekleri çekmeleri açısından 
önemli bir trend halini aldı. Sağlık ve zindelik, kiracıları 
elde tutmaya ve alanı daha hızlı kiralamaya yardımcı olarak 
gayrimenkul varlıkları için değer yaratıyor. Covid-19 salgını ile 
hızlanan süreçte sadece dokuz ay içinde sağlık ve esenlik bir 
risk faktörü haline geldi. Bunu göz ardı etmek, salgın sonrası 
varlıkların değerini ciddi şekilde zayıflatabilir.

Gayrimenkul Sektöründe Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik konusu gayrimenkul sektörünü için ivedilikle 
ele alınması gereken ve oldukça komplike bir konu. Birçok 
şirket sürdürülebilirlik raporlarını yayınlıyor, karbon ayak 
izlerini azaltmak için radikal kararlar veriyor ve iş/operasyon 
süreçlerini bu değişime adapte etmeye çalışıyor. Önümüzdeki 
dönem iklim değişikliği, e-dönüşüm, sıfır karbon, şirketlerin 
sorumlulukları ve sağlıklı yaşam trendlerinin entegrasyonu 
gibi konular gayrimenkul sektörünün gündeminde daha sık yer 
alacak.

İklim Değişikliği Alarm Veriyor
Dünya günden güne iklim felaketine yaklaşıyor. Bu soruna yara 
bandı yapıştırmak artık onu kesmeyecek. Sektörler arasında 
koordineli bir müdahalenin yanı sıra gündemi ilerletmek 
için yukarıdan aşağıya liderlik gerekli. Herkesin yolculuğun 
bir parçası olması gerekiyor. Sektörün küresel emisyonlara 
%30’dan fazla katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Sorunun büyük bir parçası olmak aynı zamanda çözümün 
büyük bir parçası olmak anlamına da geliyor.

“E” Dönüşüm
Gayrimenkulün kilit paydaşlarının - yatırımcılar, 
yöneticiler, geliştiriciler- sektörün enerji kullanımını ve 
karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla taahhütte 
bulunduklarını duymak cesaret verici. Fiziksel varlıkların 
çevresel performansına ilişkin daha ayrıntılı veriler elde etmek 
ve tüm portföylerde karbon ayak izlerini iyileştirmek için en son 
teknolojiden yararlanmak dahil olmak üzere, sorunu çözmek 
için daha yapılandırılmış bir yaklaşım benimseniyor. Sektör her 
yıl daha katı iyileştirme hedefleri koyuyor.

2050’ye Kadar Net Sıfır Karbon
Bu iddialı hedefi belirleyen Paris Anlaşmasıydı ancak çoğu 
kişi, yaratılması yüz yıldan uzun süren bir sorunu bu kadar 
kısa bir zaman çerçevesinde tersine çevirmenin imkânsız 

Kaynak: https://www.perenews.com/sustainability-in-private-real-estate-top-trends-to-watch/ 

Ayın Kitabı 
Aylin Gezgüç
Uzun yıllar Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik 
İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde görev yapan, 10 yılı aşkın 
süre Koç Holding’de Toplumsal Yatırımlar, Dış İlişkiler ve 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü olarak projeler 
hayata geçirip yöneten Aylin Gezgüç’ün “Dünyayı Ben mi 
Kurtaracağım” adlı kitabı yayınlandı.

Sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi, toplumsal 
cinsiyet eşitliği projelerinin tasarlanması ve sosyal etki 
ölçümlemesi konularında danışmanlık yapan, dünyanın 

daha iyi bir yer olabilmesi için 
pek çok çalışmaya gönüllü katkı 
sağlayan Aylin Gezgüç, yeni kitabı 
ile “4,5 milyar yaşındaki, yaklaşık olarak 
1.082.841.310.000 metreküp hacmindeki 
dünyayı, tek başıma nasıl kurtarabilirim?” 
sorusunu kendine yöneltirken herkesin bir 
cevap bulması için rehberlik edip, yol gösteriyor.

Belirsizliği Kucaklamak
Yeni dünyada en çok duyduğumuz ‘belirsizlik’ kavramı bizi 
endişeye sürüklüyor. Olaylar karşısında beklenti ve öngörü 
geliştiremedikçe kendimizi kaybolmuş hissediyoruz. Bu 
durumla baş edebilmek için de daha hızlı, daha verimli 
ve daha çok çalışır hale geldik. Artık iş saatleri diye bir şey 
kalmadan sürekli bir şeyler yetiştirme telaşındayız. 

Belirsizlik esasında bize, ‘hayatında daha ne kadar her 
şeyi tahmin etmeye çalışarak kendini unutacaksın?’ diye 
soruyor. Şimdi bir sorun bakalım kendinize, belirsizliği 
öngöremediğiniz için yaşayabileceğiniz başarısızlıktan mı 
yoksa bu başarısızlık size kırılganlığınızı hatırlatacak diye mi 
daha çok korkuyorsunuz? Bir tarafta başarısızlık diğer tarafta 
kırılganlığımızla yüzleşmek. 

Daha hızlı daha çalışkan olursam her şey yolunda gider 
inancı ile yaşamaktan insanın da evrendeki diğer canlılar 
gibi çalışmaktan başka hakları olduğunu unuttuk. Kendimizi 
her şeyi yapabilecek güç ve kudrette sandıkça belirsizliği 
de yenmemiz gereken bir düşman gibi görüyoruz. Halbuki 
belirsizlik bize hayatta her şeyin geçici olduğunu, daha çok 
çalışarak hiçbir şeyi kalıcı hale getiremeyeceğimizi gösteriyor. 
Mesaj; kırılganız yani her şeyi kontrol edemeyiz.

Sevgiyle kalın
Prof. Dr. Ela Ünler
∂ @ela_unler

İşi bırakıp bir sahil kasabasına yerleşin 
gibi bir tavsiyede bulunmayacağım. 
Sadece geriye çekilip şu an yaşadığınız 
hayata dışarıdan bir an durup bakarak 
bütünün içindeki kendinizi görmenizi 
tavsiye ediyorum. Bunu yapmak aynı 
buğulu camı elimizle silip önümüzü görmekle eş değer. 
Daha çok çalışarak daha hızlı olarak önümüzü daha net 
görebileceğimizi zannetmek yerine daha fazla durarak daha 
fazla nefes alarak bunu başarabileceğimizi unutmayalım. 

Şimdi arkanıza yaslanın ve bir kısa nefes alıp uzun bir nefes 
verin ve bunu sadece üç kez yapın. Düzenli aralıklarla (kalp 
atışınızın hızlandığını hissettiğinizde) bunu yaptığınızda 
kendinizi eskiye nazaran daha dingin ve huzurlu hissetmeye 
başlayacaksınız. 

Hayatta her şey belirsiz ta ki biz ona alışana kadar. 
Bütün mesele bizim o belirsizlikle yaşamayı kavga etmeden 
huzurla öğrenmemiz.

Geçtiğimiz aylarda, 17 küresel gayrimenkul firması, 2050’ye 
kadar “net 0 karbon” taahhüdünde bulundu. Bu firmaların 
yönettiği portföy, 570 milyar dolar ve 65 milyon m2’yi buluyor. 
ULI “Yeşil Ayakizi” grubunun başlattığı hareket, 
Paris Anlaşması hedeflerini izliyor.

“0 karbon” hedefi, aşağıdaki ilkeleri içeriyor;

Öncelikle,
•  doğaya ve insan sağlığına zarar vermemek,

Sonrasında,
•  yeniden inşa etmek yerine, eldekini tekrar 
 kullanmaya gitmek,
• tasarruf etmek, atık ve fireleri azaltmak,
• kullanım ömrü sonunda dönüştürebilmek.

Bu hedefleri ölçmek üzere, özellikle üretim ve taşıma sırasında 
çevreye zararı yüksek olan çimento, demir, çelik, alüminyum, 
mekanik cihazlar gibi öğelerin; üretimde, inşaat sırasında, 
işletme aşamasında, binanın ömrünü tamamlamasından 
sonraki dönüşümünde oluşacak karbon salımı hesaplanıyor. 
Bu malzemelerin metraj olarak toplamı, binanın toplam 
karbon yükünü ortaya çıkarıyor. İlk bakışta karmaşık görünen 
bu hesaplar için hazır yazılımlar  olduğu gibi, BIM (Yapı Bilgi 
Modellemesi) yazılımlarına eklenerek, mimarlara tasarımın 
her aşamasında yardımcı olması da sağlanıyor. 

Yalnızca Türkiye’de değil, küresel çapta da maddi kazanç 
uğruna, bu değerlerin göz ardı edilmesi, gayrimenkul 
sektörünün itibarını zedeliyor. Özellikle kentsel dönüşüm 
projeleri, ele alınış biçimine bağlı olarak, sonucu olumlu veya 
olumsuz etkileme gücüne sahip. Gayrimenkul sektörümüz, 
küresel gayrimenkul devlerinin yaptığı gibi “0 karbon” ve 
sürdürülebilirlik hedeflerini bir an önce açıklamalı. 

Ayın Konuğu 
Ayşe Hasol Erktin | HAS Mimarlık Ltd.

Gayrimenkulün Karbonla Sınavı

BİZDEN HABERLER

GKL Hakkında
Sevgili GKL Dostları,
 
Yaklaşık 5 yıl önce gayrimenkul sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarını “kadın” başlığı altında bir araya getirmek 
üzere kurulan Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Platformu, daha önce olduğu gibi yeni iş birlikleri, projeler ve elbette ekip 
arkadaşlarımın özverili çalışmaları ile yoluna istikrarlı ve başarılı şekilde devam ediyor.
 
5 yılda hayata geçirdiğimiz ödüllü araştırmalar ile sektördeki kadının durumunu ve ihtiyaçlarını tespit ettik ve pek çok proje ile 
birlikte, deneyimlerimizi genç kuşaklara aktardığımız büyük ilgi gören, mentor-menti eğitim ve gelişim programı yürüttük. 
Elde ettiğimiz başarı bize güç verdi ve bu sayede bu programın kapsamını daha da genişletme kararı alarak sosyal, kültürel 
ve eğitsel alanlarda gençleri destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile iş birliği yaptık. Bu kapsamda GKL Proje Grubu 
Başkanları mentorlarımız, Toplum Gönüllüsü genç kadınlar ile menti olarak eşleşecek.
 
İkinci değerli iş birliğimiz ise sektöre büyük ivme kazandıran Digital Network Alkaş’la gerçekleştiriyoruz. 
Sektörü bir araya getirerek, network ve yeni iş birlikleri oluşturma misyonu doğrultusunda güçlü bir iş birliğine imza attık.
DNA iş birliğimiz sayesinde, gayrimenkul ve perakende sektörüne yön veren tüm paydaşlar ve sektörün üst düzey yöneticileri
ile birebir tanışma fırsatı yaratmayı hedefliyoruz. 
 
Sizlere GKL’nin ilk Bizden Haberler Bülteni ile seslenme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. 
Üç ayda bir yayınlanacak GKL Bizden Haberler’in her sayısında gündeme dair özel bir konuya odaklanacağız.
İlk sayımızın konusunu “Sürdürülebilirlik” olarak seçtik.

Sevgi ve saygılarımla
Didem Hiçyorulmazlar
GKL Başkanı


