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a an ı a ırım ı çin 
ürkiye de on  a ırımı 
ala ir eçenek mi

Belirsizli in sona ermesi ile önümüzdeki dönemde yabancıya 
yapılan satı ların artaca ını öngörebiliriz. 
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T
ürk konut 
satı larında 
yılın ilk  ayı  
geçen seneye 
nazaran 
yüzde  
da a yüksek 

gerçekle ti. mlak onut’un 
ba arılı kampanyalarının bu 
rakamlara önemli bir katkıda 
bulundu unu göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Ancak 
yabancıya satı lar  İ ’in 

art  verilerine göre 
geçen yılın aynı dönemi ile 
kar ıla tırıldı ında biraz da a az 

 gerçekle ti. 
abancı yatırımcının 

referandum sonucunu 
bekledi ini bu nedenle alımlarını 
ertelediklerini biliyoruz. 
Belirsizli in sona ermesi ile 
önümüzdeki dönemde yabancıya 
yapılan satı ların artaca ını 
öngörebiliriz. 

eki  neden yabancı 
yatırımcı ürkiye’yi terci  
ediyor  a lanan vergi 
kolaylıkları mı  ’nin dolar 
kar ısında de er kaybetmesi mi  
bölgesel çekim unsuru olması 
mı  o al güzellikleri mi  Bu 
sorulara birçok dinami i içeren 
sorular eklenebilir. Ancak 
yabancılarla konu tu umuzda 
sorunun cevabı son derece 
açık ve net  ürkiye er eye 
ra men ala istikrarlı ve güvenli 
bir ülke. üçlü bankacılık ve 

nansal sistemin yanında siyasi 
istikrar da yabancı yatırımcıyı 
cezbediyor. İ ’in açıkladı ı 
rapordaki alıcıların ülke 
uyruklarına baktı ımızda ilk  
ülke arasında rak  Afganistan  

ilistin ve emen gibi ala 
ekonomik ve politik istikrarın 
olmadı ı ülkeler dikkatimizi 
çekmektedir. A a ıda tam 
tabloyu görebilirsiniz.
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Ülke
Toplam
Irak 
Suudi Arabistan
Kuveyt
Rusya Federasyonu
Afganistan
ran

Azerbaycan
Filistin
Birleşik Arap Emirlikleri
Yemen
ngiltere

Mısır
Ürdün
Ukrayna
Almanya
Kazakistan
Norveç
Belçika
sveç

ABD
iğer ülkeler
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erçekle tirilen ve kullanılmaya ba lanan büyük köprü ve tünel 
yatırımlarının yanısıra . avalimanı   anakkale öprüsü  igana 

üneli  ızlı trenin ülkeye yaygınla tırılması ve e ir astaneleri gibi 
büyük altyapı yatırımları  ürkiye’nin gelece i akkında yabancı 
yatırımcıya önemli ipuçları veriyor. 

ürkiye’nin genç nüfusu ve artan e irle me faktörleri yabancı yatırımcıların 
özellikle büyük e irleri terci  etmesini sa lıyor. İstanbul ala ön planda 
olmasına ra men Antalya ve Bursa nüfuslarına nazaran yabancıya yüksek 
satı  rakamlarına sa ipler. zellikle bu durum son zamanlarda Bursa’da 

yatların di er illere nazaran da a ızlı artmasına sebep olmu tur. A a ıdaki 
tabloda ilk  ilimizi görebilirsiniz
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aynak  . İ  Bankası  eidin onut iyat ndeksi aporu art 

ürkiye erkez 
Bankası’nın azırladı ı 

onut iyat ndeksine 
göre en yüksek de i im 

gösteren bölgeler 
dirne  ırklareli ve 

ekirda  iken en dü ük 
de i im gösteren bölge 

an  Bitlis  akkari ve 
u ’tur.

onut yatları ile kira arasındaki 
ili ki konut yatlarındaki ızlı 
artı ları izleme adına önem arz 
etmektedir. onut yatlarında 

areket alanı da a geni ken  
kira yatlarında de i imler da a 
tedrici ya anmaktadır. ürkiye’de 
konut yatırımı geri dönü  süresi 
satı  yatı yıllık kira oranı   

yıl düzeyinde seyretmektedir. Bu 
çerçevede  di er verilerin yanı 
sıra yatırımı geri dönü  süresi de  

ürkiye konut piyasasında enüz bir 
balon olmadı ı yönündeki görü ü 
desteklemektedir.

ürkiye’de son yıllarda artan yatlara ra men 
di er ülkelerin metropolleri ile kıyaslandı ında 

İstanbul ala yat olarak cazibesini 
korumaktadır. urt dı ında yayınlanan bir 

rapora göre  İstanbul  milyon AB  kar ılı ı 
alınan ortalama  m  ile ong ong  e  

ork  ondra  Berlin  iami gibi e irlerden 
ala da a ucuzdur. tratejik konumu ve 

istikrarlı yönetimi sayesinde geçmi teki er 
türlü olumsuzlu a kar ın ürkiye yabancı 

yatırımcılar için bir çekim merkezi olacaktır. 
ek yapmamız gereken iyi planlanmı  bir 

strateji do rultusunda ülkemizi iyi ve etkin 
bir ekilde tanıtmaya devam etmektir. onu 

akkında da a detaylı bilgi edinmek isterseniz 
.emlakkonut.com.tr ana sayfasındaki 

ücretsiz ayrimenkul ve onut aporunu 
inceleyebilirsiniz. 

K Y

TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUSU VE 
ARTAN ŞEHİRLEŞME FAKTÖRLERİ 

YABANCI YATIRIMCILARIN 
ÖZELLİKLE BÜYÜKŞEHİRLERİ 
TERCİH ETMESİNİ SAĞLIYOR. 




