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İN AA E A RİMENKUL
EK ÖRÜ
E ERLEN İRME İ
E
ILINA BAKI
Türkiye’de konut arzı ile talebi yava yava oturmaya ba ladı. on be senede
yıllık olarak yakla ık 1 milyon 200.000 adet konut el de i tirmekte olup
0.000 adet yeni konut i tiyacı sürmektedir.
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n aat ve gayrimenkul
sektörü açısından 201
yılı oldukça areketli
geçti. ektörün bile enleri
olarak in aat malzemesi
üreticileri yükleniciler
fon sa layıcıları ve talep
açısından zaman zaman ya anan
dalgalanmalara kar ın verimli
bir yıl oldu. Türk in aat sektörü
son yıllarda farklı nedenlerden
kaynaklanan er türlü olumlu veya
olumsuz geli meye kar ın edindi i
bilgi birikimi sayesinde oldukça
elastik bir yönetim tarzı sergilemeyi
ba ardı. Bu a amada yüklenicilerin
kurumsalla ması ve buna ba lı
olarak da a profesyonel yönetimi
ile Türkiye dinamiklerini iyi analiz
ederek do al bir talebe sa ip
gayrimenkul sektörünü bilmelerinin
rolü büyük oldu.
n aat ve özünde konut
imalatı ile buna ba lı alt
sektörler ekonominin en önemli
unsurlarındandır. Türk konut
sektörü son on be yıllık süreçte
çok ızlı bir geli im kaydetti.
n aat sektörünün makroekonomi
açısından önemi çarpan etkisinden
kaynaklanmakta olup yakla ık
2 0 alt sektörü arekete geçirerek
gerek büyüme gerekse isti dam
üzerine etki yaratmaktadır. n aat
sektörünün konut ticari ve altyapı
gibi farklı unsurları bulunmaktadır.
er üç i yapısı için 201 yılı belli bir
canlılı a sa ip oldu.
onut sektörü ticari amaçlı
yapılan in aatlardan da a farklı
bir yapıya sa iptir. zellikle
Türkiye gibi ülkelerde konut
em geleneksel bir tasarruf aracı
em de zorunlu bir i tiyaç olarak
görülmekte olup bu nitelikler
talep yapısını güçlendirmektedir.
Ticari amaçlı yapılan in aatlar ile
buna ba lı gayrimenkul sektörü
ise da a çok ekonomik dinamik
ve beklentilere göre areket
etmekte olup zaman zaman çok
canlı olabilmekteyken zaman
zamanda durgunla abilmektedir.
ayrimenkulün bir ‘varlık’ oldu u
kabul edilirse gerek yat gerekse
de er anlamında dalgalanabilece i

KONUT
FİYATLARINDAKİ SEYİR
VE FİYATLAMANIN
DOĞRU OLUP
OLMAMASI YALNIZ
KONUT SEKTÖRÜ
İÇİN DEĞİL, TÜM
EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ
BİR GÖSTERGE
OLMA ÖZELLİĞİNİ
TAŞIMAKTADIR
gözden kaçmamalıdır. lkemizdeki
demogra k etmenlerde gerek konut
gerekse di er in aat faaliyetlerini
destekler bir görüntü çizmektedir.
T
verilerine göre Türkiye
nüfusu 1 Aralık 201 tari i
itibarıyla
milyon 81 bin 8 1 ki i
olmu tur. ıllık nüfus artı ızı 201
yılında
1
iken 201 yılında
1
olarak gerçekle mi tir.
201 yılında ortanca ya önceki
yıla göre artı göstererek 1
olmu tur. Ortanca ya erkeklerde
0 8 iken kadınlarda 2 olarak
gerçekle mi tir. ukarıda ifade
edilen veriler ı ı ı altında ülkemiz
demogra sinin Avrupa ve uzey

S a Ay

Amerika ülkelerine göre oldukça
genç bir nüfus yapısına sa ip oldu u
görülmektedir.
i er bir demogra k dinamikte
evlenme ve bo anma oranlarıdır.
Bu rakamların da do rudan konut
ve di er in aat faaliyetlerine etkisi
bulunmaktadır. Tüik verilerine
göre 201 yılında
bin
çift
evlenmi olup kaba evlenme ızı
binde
olarak gerçekle mi tir.
Bo anan çiftlerin sayısı 201 yılında
1 1 bin 8 0 iken 201 yılında
azalarak 12 bin 1 olmu tur.
aba bo anma ızı binde 1
olarak gerçekle mi tir. te yandan
yakın co rafyamızda meydana
gelen jeopolitik riskler sava lar
nedeniyle de Türkiye ciddi bir dı
göç almaktadır.
Türkiye’de konut arzı ile talebi
yava yava oturmaya ba lamı tır.
on be senede yıllık olarak yakla ık
1 milyon 200.000 adet konut el
de i tirmekte olup
0.000 adet
yeni konut i tiyacı sürmektedir.
T
verilerine göre ülkemizdeki
ane alkı sayısı 1 milyon 81.000
civarındadır. Ortalama ane alkı
büyüklü ü ise 8 ki idir. 200
yılında konut sa ipli i oranı
0
iken 201 yılında ise oran
seviyesinde gerçekle mi tir.
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2025’E KADAR GÖÇ ALAN
ŞEHİRLERDE KONUT TALEBİ
DEVAM EDECEK
lkemiz köyden kente göçün
devam etti i bir ülkedir. Türkiye’de
kentle me oranı
8 ve buna ba lı
nüfus 0 milyon civarındadır.
202 yılına kadar kente göçün
devam edece i ve kentle me
oranının 8 ’lerin üzerine çıkması
beklenmektedir. Buna göre
kentle en nüfusun 202 yılında 1
milyon olması öngörülmektedir. Bu
göç kaynaklı kentle me nedeniyle
202 ’e kadar göç alan e irlerde
konut talebinin devam edece i
dü ünülmektedir.
ayrimenkul sektörü potansiyeli
artıran di er bir unsurda ‘kentsel
dönü üm ve buna ba lı faaliyetler’
bütünüdür. evre ve Şe ircilik
bakanlı ının açıklamalarına göre
önümüzdeki 20 yıllık sürede
yakla ık milyon 00 bin ba ımsız
birimin kentsel dönü üm geçirmesi
gerekmektedir.
ayrimenkul sektörünün önemli
göstergelerinden birisi olan konut
satı ları rakamlarına bakıldı ında
ise yukarıda ifade edilen do al
talebin sonuçları gözlenmektedir.
2011 yılında
. 0 adet konut
satı ı ya anırken sırası ile bu sayı
2012 yılında 1.
adet 201
yılında 1.1 .1 0 dete yükselmi
201 yılında 1.1 . 81 olarak
gerçekle mi 201 yılında ise
yeni bir rekor olan 1.28 . 20 adet
sayısına ula mı tır. 201 yılında ise
gerek Türkiye’nin içeride ya adı ı
sistemik riskler gerekse küresel
olarak ya anan sorunlara ra men
konut satı rakamları yeni bir rekoru
i aret ederek 1. 1.
sayısına

GAYRİMENKUL
ÜRETİCİLERİNİN
MAHAL LİSTELERİNDE
AŞIRI LÜKSTEN
KAÇINMA VE AMACA
GÖRE İNŞAAT YAPMA
FAALİYETLERİ
SEKTÖRÜN KONUYLA
İLGİLİ ÜRETTİĞİ BİR
ÇÖZÜM OLARAK
GÖRÜLEBİLİR
ula ılmı tır. 201 yılı sonu itibarı
ile satı rakamı 1. 0 . 1 adete
ula mı tır. onut satı rakamlarda
görülen trend sektör açısından
oldukça olumlu görünmektedir.
abancı uyruklu ki ilerin
Türkiye’de ta ınmaz alımları
mütekabiliyet düzenlemesinin
yapıldı ı 2012 yılından bu yana belli
bir artı e ilimi göstermektedir.
abancılara yapılan konut satı ları
201 yılında bir önceki yıla göre
22 2 oranında artarak 22.2
adete ula mı tır. 201 ile 201 yılları
arası dönemde ortalama 18.8
adet ta ınmaz yabancılar tarafından
alınmı tır.
ektörü bir bütün olarak
de erlendirdi imizde 201 yılından
201 yılı sonuna kadar geçen
süre zarfında ortalama olarak 2
milyon
bin adet gayrimenkul
el de i tirmi görülmektedir.
Bu rakamın 1 milyon 2 2
adedi ise konut satı larından
kaynaklanmaktadır. Aynı dönemde
toplam gayrimenkul satı larının
.1’lik kısmı konut alı veri i
nedeniyle gerçekle mi tir. onut
satı larının alt kırılımlarına
baktı ımızda ise ipotekli i lemlerin
oranın ortalama
.8’lik bir orana
sa ip oldu u görülürken
2’lik
payın ise di er satı türlerinden
kaynaklanmaktadır. ayrimenkul
alı veri inin canlılı ının tespiti
ve talep yapısını anlamak için

bakabilece imiz birinci el satı ları
201 201 yılları arasında ortalama
olarak toplam satı ların
’lik
kısmını temsil ederken likiditasyon
açısından önem ta ıyan ikinci el
piyasa ise
’lik bir paya sa ip
olmu tur. osyoekonomik bazda
tartı ılan önemli noktalardan biri
de ‘konut gayrimenkul yatlarıdır.’
onut yatlarındaki seyir ve
yatlamanın do ru olup olmaması
yalnız konut sektörü için de il tüm
ekonomi için önemli bir gösterge
olma özelli ini ta ımaktadır. Bu
durum merkez bankaları ve iktisat
politikaları uygulayıcıları için ayati
bir önem arz etmektedir.
REEL FİYAT ARTIŞI YÜZDE
46,21 OLDU
amuoyumuzda sık sık
tartı ılan ve gündeme gelen ‘Türk
onut Piyasasında yat yönlü
balon’ olup olmadı ı yönünde
tartı malar ya ansa da . iller1
tarafından yapılan analiz yöntemine
dayanılarak uygulanan çalı mada
a a ıdaki sonuçlara ula ılmı tır.
kim 2012 ile kim 201 arasında
T MB tarafından açıklanan Türkiye
onut iyat ndeksi sonuçlarının
aynı döneme ait en asyon ile
indirgenmesi sonucu ilgili dönemde
ki reel yat artı ının
21 oldu u
görülmektedir. Aynı dönemde
eni onut iyat ndeksinde
görülen de i im ise yalnızca
8.
düzeyinde gerçekle mi tir. edonik
onut iyat ndeksi ise 2 .
reel artı kaydetmi tir. n asyonun
seyri konut yatlarında reel yat
artı larını oldukça sınırlamı
görülmektedir.
eel yat artı ları yönünde
Türkiye genelinde balon
bulunmamaktadır. Türkiye
genelinde son verilere göre yapılan
analizlerde yat artı ının ala
makul bir e ilimde devam etti i
görülmü tür. Ancak bölge ve veya
semt bazlı yatlarda ‘köpükle me’
e ilimleri görülebilmektedir.

1
R. .Shiller Nobel ödülünü 201 varlık fiyatları ve davranışsal iktisat üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle almıştır. Shiller Yönteminde
gayrimenkul balonu kavramı için son beş yıllık fiyat artışlarının reel durumuna bakıp bu artışın 100’e yaklaştığı ve geçtiği durumlar
için balon’ kavramından söz edilebilir diye ifade etmektedir.
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