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Bu rapor, Pangea Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından gayrimenkul sektörü ile ilgilenen kişi ve kurumlar için bilgi amaçlı olarak kullanmak amacıyla hazırlanmış olup özelliklerine

bakılmaksızın ve uzman görüşü alınmadan herhangi bir mal alımı veya işlem için karşılaştırma amaçlı kullanılmamalıdır. Bu rapor, Pangea Danışmanlık tarafından güvenirliğine inanılan

kamuya açık kaynaklardan yararlanılmış bilgileri içermekte olup söz konusu veriler kesin olarak doğrulanmamış olduğundan raporun doğru ve eksiksiz bilgiler içerdiği garanti edilmemektedir.

İşbu raporda yer alan bilgilerin herhangi birinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir garanti veya taahhüt verilmemektedir. Pangea Danışmanlık raporun içeriğini

okuyan kişilere veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. İşbu raporda verilen tüm fikirler piyasa şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Pandemi sonrasında Dünya çapında yaşanan yüksek enflasyon ortamı

ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bölge ekonomisine etkisi sonrasında

Türkiye’de gayrimenkul cazip bir yatırım aracına dönüşmüştür.

Birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen Türk vatandaşları,

gayrimenkul değerindeki artış beklentisi ve kira getirisi sebebiyle

özellikle konut alımına yönelmiştir. Yabancı yatırımcıların gayrimenkul

satın alarak vatandaşlık edinmeleri de konut sektörüne yabancı

talebinin artmasına da sebep olmuştur.

Bu kapsamda raporumuzda araştırma ve deneyimlerimize dayanarak

konut sektöründen beklentilerimiz değerlendirilmiş olup dikkatlerinize

sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Pangea Danışmanlık ve Dış Tic. A.Ş.

Amaç ve Kapsam
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Giriş

Değerli okuyucumuz, Pangea Danışmanlık olarak hazırladığımız, 2022 yılı

Türkiye Gayrimenkul Sektörüne Bakış raporumuzu sizlerle paylaşmaktan

memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye’de gayrimenkul sektörü pandemi sonrasında toparlanma sürecine

girmiş olup 2022 Eylül ayında mevduat faizinin TÜFE ile hesaplanan yıllık

reel getirisi negatif (-%36,62) olurken Konut Fiyat Endeksi %58 artmıştır.

Mevcut şartlarda konut satış fiyatları ve inşaat maliyetlerindeki artışlar

incelendiğinde fiyatlardaki trend ile ilgili özet değerlendirmelerimiz aşağıda

sunulmaktadır.

• TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Ocak 2020’den bu yana

yükseliş trendindedir. İnşaat maliyet endeksi Ağustos 2022’de bir

önceki aya göre %1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %116,98

artmıştır.

• Emtia fiyatlarındaki artış incelendiğinde, pandemi sonrasında

bekleyen talep sebebiyle demir ve çimento fiyatlarında önemli

artışlar gerçekleşmiş ancak daha sonra fiyatların zirve noktalarından

geri çekildiği görülmüştür. Emtia fiyatlarındaki maliyet artışları yeni

konut fiyatları başta olmak üzere gayrimenkul sektöründe hem birinci

el hem de ikinci el konut satış fiyatlarını etkilemektedir.

• İnşaat malzemesi fiyatlarındaki artışlar değerlendirildiğinde ithal

hammaddelerin tedariğinde yaşanan sıkıntılar, lojistik problemleri ve

yükselen navlun bedelleri iç piyasada fiyatların artmasına sebep

olmuştur.

• Türkiye’de mevcut enflasyonist ortam göz önünde bulundurulduğunda,

piyasada reel getiri arayışı sebebi ile gayrimenkul yatırım eğilimi konut

talebini arttırmıştır.

• Yabancıya gayrimenkul satışı ile vatandaşlık ve oturma izni

alınabilmesi, konut satış fiyatlarının artmasına etki eden bir diğer faktör

olmuştur.

• Hem üretimin azalmasından kaynaklı konut arzında azalış yaşanması,

hem de talepteki artışlar konut satış fiyatlarının önemli oranda

yükselmesine sebep olmuştur.

• Ülkemizde nüfusun Marmara Bölgesi ve çevresinde yoğunlaşması

sebebiyle İstanbul ilinde ve merkez ilçelerinde arsa stoğunun yetersiz

olması, imara açık konut yapılabilir alanların değerini de

yükselmektedir. Arsa maliyetlerindeki artış konut fiyatlarındaki trendi

yukarı yönde etkileyen faktörlerden bir diğeri olmaktadır.

Özet olarak, gayrimenkul sektörü hem küresel çapta gerçekleşen

ekonomik ve politik gelişmelerden, hem de ulusal dinamiklerden

etkilenmektedir. Yukarıdaki değerlendirmelerimize istinaden konut

fiyatlarının reel olarak artışının sürdürülebilir olmasının önünde ekonomik

ve talep kaynaklı engeller olabilecektir.
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Küresel Görünüm

OECD tarafından 26 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan ‘Ekonomik Görünüm

Raporu’nda, küresel ekonomide büyümenin bu yıl için %3 düzeyinde

seyretmesi, gelecek yıl ise %2,2 seviyesine gerilemesi öngörüsü

paylaşılmıştır.

Dünya Bankası tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan ‘Küresel

Resesyon Yakın mı?’ isimli raporda ise başta üç büyük ekonomi olan ABD,

Çin ve Euro bölgesi olmak üzere küresel çapta ekonomide keskin

yavaşlamalar olacağına dikkat çekilmiştir. Bunun neticesinde pek çok

merkez bankası enflasyonla mücadele etmek için eş zamanlı olarak faiz

oranlarını yükseltirken, ’’Dünya 2023'te küresel bir durgunluğa ve yükselen

piyasalar ile gelişmekte olan ekonomilere kalıcı zarar verecek bir dizi

finansal krize doğru ilerliyor olabilir’’ değerlendirmesinde bulunulmuştur.

2008 krizinden sonra uygulanan gevşek para politikası neticesinde parasal

genişleme ortamında düşük faizli konut kredileri nedeniyle büyüyen

küresel gayrimenkul piyasası, merkez bankalarının 2022 yılında yüksek

enflasyon karşısında para kaynaklarını kısmaya başlamasına ile

duraklama dönemine girmeye başlamıştır.

Kredi maliyetlerindeki artış, alternatif risksiz getirinin faizinin artması (ABD

Hazine bonosu), fiyat artışları sebebiyle talebin azalması gibi nedenler ile

küresel piyasada gayrimenkul reel fiyat artış hızında düşüş

gözlemlenmiştir.

Kaynak:World Bank

Kaynak: IMF
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Küresel Görünüm

IMF tarafından yapılan bir çalışmada 2021 yılı 4Ç itibarı ile çalışmaya konu

olan 58 farklı ülkenin 46’sında konut fiyatlarında reel anlamda artış olduğu

ortaya çıkmıştır.

Yapılan bu bu çalışma içerisinde Türkiye %26,89 artış oranı ile tüm ülkeler

arasında en yüksek artışı yaşayan ülkedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde

konut fiyatlarında yaşanan nominal artışların sürmesi muhtemeldir. 2023

yılı sonrasında konut fiyatlarındaki artış hızının enflasyondaki düşüş

beklentisi sebebi ile azalacağı düşünülmektedir.

İnşaat sektörünün Türkiye gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki yeri

incelendiğinde, 2021 yılının 3. çeyreğinden bu yana sektörün GSYİH

içerisinde aldığı payın küçüldüğü görülmektedir. Sektördeki yatırım

adetlerinde düşüş, yüksek enflasyon ve artan girdi maliyetlerinin

neticesinde yavaşlama kronik hale gelmiştir.

Yılın geri kalanında da inşaat ve gayrimenkul sektörü faaliyetlerindeki

yavaşlamanın devam etmesi beklenmektedir. Dünya’daki mevcut

ekonomik görünüm de Türkiye’de inşaat sektörünün iş hacmi üzerinde risk

unsuru olmaya devam etmektedir.

…………….

Kaynak: TÜİK

Kaynak: IMF
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Emtia Fiyatları

Pandemi döneminde tedarik zincirlerinin zarar görmesi sebebiyle emtia

fiyatlarında önemli yükselişler gerçekleşmiştir.

Nisan 2020’den bu yana emtia fiyatlarında yükselişler devam etmiş, demir,

cam, çimento, plastik, seramik fiyatları tarihi zirvelerine ulaşmıştır. Bu

durum doğrudan inşaat maliyetlerinde artışa sebep olurken, konut satış

fiyatlarına da paralel olarak yansımaktadır.

London Metal Exchange (LME) tarafından açıklanan ve tüm dünyada

referans kabul edilen inşaat demirinin fiyat değişim grafiği (23/10/2020-

30/09/2022 tarihleri arası için) yandaki grafikte gösterilmektedir. Grafikten

de görüleceği üzere inşaat demirinin fiyatı Eylül 2020’de 460 USD/ton

değerindeyken Mart 2022 ayında 950 USD/ton seviyesine kadar

yükselmiştir. Dünya’da ekonomik büyümenin yavaşlamaya başlaması ile

Mart 2022 sonrasında emtia fiyatlarında bir gevşeme yaşanmış ve Eylül

2022’ye gelindiğinde inşaat demiri fiyatı 650 USD/ton’a gerilemiştir.

Gayrimenkul projelerinin bir diğer önemli hammaddesi olan bakır

fiyatlarında da benzer bir artış yaşanmıştır. Bakırın tonu, 2021 yılı Aralık

ayında ortalama 9.700 USD/ton mertebesinde iken 2022 yılı Mart ayında

bu rakam 10.700 USD/ton seviyesine kadar yükselmiştir. Eylül 2022

dönemine gelindiğinde ise fiyatların 7.300 USD/tona kadar gerilemiş

olduğu görülmektedir.

LME İnşaat Demiri Fiyat Grafiği Kaynak: LME

LME Bakır GrafiğiKaynak: LME



Konut Satışı İpotekli Satış Yabancılara Satış Birinci El Satış

2021 I. Yarıyıl 552.810 104.168 20.488 167.878

2022 I. Yarıyıl 726.398 170.317 35.383 208.451
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Sektör Göstergeleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 23 Haziran 2022’de konut kredilerine ilişkin yeni kararına göre, 1. ve 2. el konutlar için konut

kredilerinde kredi değer oranı değişmiştir. Bu karara göre, değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi alınamayacaktır. Değeri 2 - 5 Milyon TL

arasında olan 1. el konutlarda %70 kredi kullandırımı sınırı belirlenmişken, aynı fiyat aralığında 2. el konut alımlarında %50 kredi kullandırımı

yapılabilecektir.

Konut kredisi kullanım şartlarının sıkılaştırılması ile birlikte 2022 yılının ikinci yarısında ipotekli satışların azalması ve konut satış adetlerinde düşüş

yaşanması beklenmektedir.

2021 1. YY ve 2022 1. YY dönemleri arasında

konut satış rakamları karşılaştırılmıştır.

Karşılaştırılan dönemlerde Konut Satışları %31

oranında yükselirken, ipotekli satışlar %64,

yabancılara satışlar %73, birinci el konut satışları

ise %24 oranında yükselmiştir.
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İnşaat Maliyet Endeksi

Sektörde girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artışlar devam etmektedir.

TÜİK tarafından hazırlanan İnşaat Maliyet Endeksi (İME)içerisinde bina

inşaatı malzeme ve işçilik maliyetlerindeki değişim oranlarına da yer

verilmektedir.

TÜİK tarafından son olarak Ekim 2022 döneminde açıklanan Ağustos

2022 verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında bir

önceki aya göre %1,98 bir önceki yılın aynı ayına göre %116,98 artmıştır.

Endeksin alt kırılımları incelendiğinde bir önceki aya göre bina inşaat

malzeme endeksi %2,23, işçilik endeksi ise %1,16 oranında artmıştır.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,61, işçilik

endeksi %83,84 artmıştır.

TÜİK verileri incelendiğinde inşaat maliyetlerinde, 2020 yılı başından

itibaren önemli artışlar yaşandığı görülmektedir. Artışın nedenleri

değerlendirildiğinde, iki faktörün inşaat maliyetlerindeki artışı hızlandırdığı

ortaya çıktığı görülmektedir. Bu faktörler;

• Dünya genelinde emtia fiyatlarında yaşanan artışlar,

• 2021 yılı Eylül ayından itibaren yurt içinde döviz kurlarında yaşanan

yükseliş ve bu yükselişin fiyatlara olan etkisidir.

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları

Gayrimenkul sektöründeki projelerin maliyet artışlarının satış fiyatlarına

etkisini anlayabilmek amacı ile inşaat maliyet ve konut fiyat endeksi

arasındaki korelasyon incelenmiş olup yandaki grafikte inşaat maliyet ve

konut fiyat endekslerine yer verilmiştir.

2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %8 oranında artan konut fiyat

endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %186,6, reel

olarak ise %57,2 oranında artmıştır.

Mart 2022’ye kadar inşaat maliyet endeksi ile konut fiyat endeksi pek çok

dönemde birlikte hareket etmiş olup inşaat maliyetleri yükseldikçe konut

fiyatları da benzer oranlarda yükseliş göstermiştir. Şubat 2022 sonrasında

ise yükseliş konut fiyat endeksinin lehine çevrilmiş ve konut fiyatları inşaat

maliyetlerinin üzerinde artış göstermeye başlamıştır.

TÜİK tarafından yayınlanan Yeni Konut Fiyat Endeksi’ni incelediğimizde

ise 2016 – 2022 yılları arasında Konut Fiyat Endeksi, Yeni Konut Fiyat

Endeksi ve İstanbul ili için hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksinin birlikte

hareket ettiği görülmektedir. 2022 yılı sonrasında ise İstanbul ili için

hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksinin değişim oranı Türkiye

ortalamasının oldukça önüne geçmiştir. İstanbul’da alternatif getiri

arayışında olan yatırımcılar, nüfus artışı, göç ve vatandaşlık alınabilmesi

sebebiyle yabacıların konut talebi yükselişe sebep olan faktörlerden en

önemlisidir.

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları

İstanbul ili konut fiyatlarını detaylı olarak inceleyebilmek için konut

metrekare satış fiyat ortalamalarına bakıldığında Ağustos 2022’de geçen

yılın aynı dönemine göre konut birim fiyatlarında %237 artış gerçekleştiği

görülmektedir.

Ağustos 2022 itibarıyla İstanbul’da metrekare başına birim fiyatı 24.534 TL

(1.349 USD) seviyelerine ulaşmıştır. 2020 yılı başından beri yaşanan artış

değerlendirildiğinde konut birim fiyatlarında %300 seviyesinde bir artış

gerçekleştiği görülmektedir.

İstanbul konut birim fiyatları Dolar cinsinden değerlendirildiğinde ise

2018’de yaşanan döviz krizi sonrasında metrekare bazında konut

fiyatlarının 2022 yılı başına kadar gerilediği görülmektedir.

2022 yılı başından itibaren ise konut fiyatlarının Türk Lirası bazında önemli

oranda değerlenmesi ile Dolar cinsinden metrekare bazında konut

fiyatlarının 2016 yılı seviyesine ulaştığı görülmektedir.

Kaynak: TÜİK
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KonutArzı

Konut arzının fiyatlar üzerindeki etkisinin değerlendirilebilmesi amacı ile

TÜİK tarafından yayınlanan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi

(iskan) verileri değerlendirilmiştir.

Yapı ruhsatı bir taşınmazın inşa edilebilmesi için gerekli inşaata başlama

lisansıdır. İnşa edilecek tüm yapılar için edinilmesi zorunlu bir belgedir.

Yapı kullanma izin belgesi ise inşası tamamlanmış bir yapının, tamamının

veya kısmen kullanılması mümkün bölümleri tamamlandığında bu

bölümlerinin kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya

valiliğe bağlı il özel idaresinden alınan izin belgesidir.

2021 yılında Türkiye’de daire sayısına göre toplam 721.259 adet yapı

ruhsatı ve 627.082 adet yapı kullanım izin belgesi verilmiştir. 2022 yılının

ilk iki çeyreği içerisinde 261.581 adet yapı ruhsatı, 303.550 adet ise yapı

kullanım izin belgesi (iskan) verilmiştir. Bir önceki yılın ilk iki çeyreği ile

karşılaştırıldığında yapı ruhsatı alan daire sayısının %21 oranında azaldığı

hesaplanmaktadır. Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacının yaklaşık 800 bin adet

olduğu göz önüne alındığında arzın talebin gerisinde kaldığı

görülmektedir.

Dolayısıyla yeni yapılacak olan nitelikli konut projelerine ihtiyaç olduğu

istatistiki veriler ile görülmektedir.

Yapı İzin İstatistikleri

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİKKaynak: TÜİK
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Konut Satış İstatistikleri

TÜİK konut satış istatistikleri verileri incelendiğinde, Türkiye’de konut

satışları 2022 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla

%31,4’lük artışla 726.398 adet olarak gerçekleşmiş olup böylece tüm

zamanların en yüksek yarıyıl satış rakamına ulaşmıştır. Ek olarak bu

dönemde konut kredi faizlerinde yapılan indirimler nedeni ile ipotekli

satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %63,50 oranında artarak

170.317 adet olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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Konut Satış İstatistikleri

Türkiye’de birinci el ve ikinci el konut satış istatistikleri incelendiğinde,

2016-2018 yılları arasında, ikinci el konut satışları toplam konut

satışlarının yaklaşık %54’ünü oluşturduğu görülmektedir. 2019 ve

sonraki yıllarda ikinci el konut satışlarının oranı kademeli olarak

yükselirken, 2020 yılına gelindiğinde bu oran %69 mertebesine

ulaşmıştır. 2022 yılında ise ikinci el satışlar toplam konut satışlarının

%70’ini oluşturmuştur.

Son olarak Eylül 2022 döneminde yayınlanmış olan TÜİK konut satış

istatistiklerine göre, Türkiye genelinde birinci el konut satış adeti, 2022

yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 oranında

azalarak 35.954 adete ulaşmıştır. İlgili ayda toplam konut satışları

içinde birinci el konut satışlarının payı %31,7 oranında gerçekleşmiştir.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları incelendiğinde ise 2022 Eylül

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 oranında azalış

göstererek 77.448 adet satış gerçekleşmiştir. Bu ay içindeki toplam

konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %68,3 mertebesine

ulaşmıştır.

Kaynak: TÜİK

İkinci el konut satışları Ocak-Eylül 2022 dönemleri içerisinde ise bir önceki

yılın aynı dönemine göre %12,6 artışla 745.075 adet olarak

gerçekleşmiştir.
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Konut Satış İstatistikleri

İpotekliKonutSatışİstatistikleri

Düşük faizli konut kredi kampanyaları, ipotekli satışları doğrudan

etkilerken 2020 yılında konut satışlarının yükselmesinde etkili olmuştur.

TÜİK verileri incelendiğinde, 2020 yılında ipotekli satışlar 573 bin adet

ile tüm satışlar içerisinde %38’lik paya sahiptir. Bu oran 2021 yılında

%20 seviyesine gerilemiş olup ipotekli satış 295 bin adet

gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak ve Eylül dönemleri arasında ipotekli satışların oranı

toplamda %22 olup 228.601 adet olarak hesaplanmaktadır.

Ancak 2022 yılında aylar bazında ipotekli satışlar değerlendirildiğinde

ipotekli satış oranlarının Haziran 2022 döneminden bu yana düşüş

trendinde olduğunu söylemek mümkündür. Bunun sebebi olarak

mevsimsellik etkisine ilave olarak geçtiğimiz aylarda kredi imkanını

daraltıcı yönde atılan adımların etkisinin olduğu söylenebilir.

Eylül 2022 ayında ipotekli konut satışları, bir önceki aya göre %23

oranında düşmüş olup toplam satışlar içinden %15 pay almıştır. Peşin

veya senet gibi diğer satış türleriyle yapılan konut satışlarının ise

toplam konut satışları içerisindeki payı %85’tir.

Kaynak: TÜİK
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Konut Satış İstatistikleri

GYODER yaptığı çalışmada markalı konut projelerinde satışı

gerçekleşen konutların ne kadarının tamamlanmış, ne kadarının

tamamlanmamış projelerin stoklarından gerçekleştiğinin bilgilerini

vermektedir. Bu veride markalı projeler olarak adlandırılan projeler,

ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konut

projelerinden oluşmaktadır.

GYODER verileri incelendiğinde Eylül 2021 ve Şubat 2022 dönemleri

arasında inşaatı devam eden bitmemiş stoklardan konut satışı

oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Mart 2022’den Ağustos 2022 dönemine kadar ise ağırlıklı olarak

tamamlanmış projelerin stoklarından konut satışı gerçekleştiği

görülmektedir. Bu doğrultuda mevcut şartlarda potansiyel alıcıların

tamamlanmış projelerden peşin olarak konut satın almaya eğilimi

olduğu çıkarımına varmak mümkündür.

GYODER’in açıklamış olduğu verilere istinaden 2022 yılı Eylül ayında,

markalı konut projeleri kapsamında yabancılara gerçekleşen satış

oranının %2,45 olduğu görülmektedir.

Yabancılara konut şatışı ile vatandaşlık edinim sınırının Mayıs

2022’de 400 bin USD’ye yükselmesinin neticesinde, satış

rakamlarının gerilemeye başladığı görülmektedir. Yabancılara konut

satışında son 12 ayın ortalamasının %14,64 oranında olduğu tespit

edilmektedir.

Kaynak: GYODER

Kaynak: GYODER
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Konut Satış İstatistikleri

YabancılaraKonutSatışı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2021 yılında yabancılara yaklaşık

58.576 adet konut satılmışken bu rakamın toplam konut satışının %3,9’u

oranında olduğu tespit edilmektedir.

2021 yılında İstanbul ilinde yabancılara 26 bin konut satışı gerçekleşmiş

olup yabancılara yapılan konut satışlarının %45’i İstanbul’da

gerçekleşmiştir.

2021 yılında ülke uyruklarına göre yabancılara en çok konut satışı

sırasıyla 10.056 adet ile İran, 8.661 konut ile Irak, 5.379 konut ile Rusya

Federasyonu vatandaşlarına yapılmıştır.

2022 yılına gelindiğinde ise yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,5 artarak 49.644 adet

gerçekleşmiştir. 2022 Ocak-Eylül döneminde ülke uyruklarına göre en çok

konut satışı 9.311 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılmıştır.

Eylül 2022 ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye’den 1.196

adet konut satın aldığı görülmüştür. Bu rapor döneminde Rusya

Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 592 konut ile İran, 433 konut ile Irak

vatandaşları izlemiştir.

Kaynak: TÜİK
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Konut Satış İstatistikleri

YabancılaraKonutSatışı

TÜİK verilerine göre, 2021 yılında ülke uyruklarına göre yabancılara konut satış adedi ve Ocak-Eylül 2022 dönemlerinde ülke uyruklarına göre yabancılara

konut satış adetleri aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir.

Kaynak: TÜİKKaynak: TÜİK
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YabancılaraKonutSatışı

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılında 13,8 milyar

USD mertebesinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net)

gerçekleşmişken bu yatırım girişinin %41’i gayrimenkul yatırım

sermayesinden oluşmaktadır.

Doğrudan yabancı yatırımlarda gayrimenkul dışı alanlarda majör artışlar

gözlenmezken, 2021 yılı itibarıyla gayrimenkul yatırımlarına yönelik

sermaye girişleri dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda 2022’de yıl sonu

beklentileri yabancılara gayrimenkul satışlarının 6 milyar USD’ye ulaşması

yönündedir.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yabancılara gayrimenkul alımı

karşılığında vatandaşlık verilmesi durumu, yabancıların Türkiye’de

gayrimenkul alım eğilimini artırırken, diğer taraftan Türkiye’deki fiyat

artışlarının artmasına etken olmaktadır.

Gyoder verilerine göre, markalı konut projelerinden konut satın alan

tüketiciler, 2022 yılı 2. çeyrekte peşinat, senet ve banka kredisi kullanımı

opsiyonlarından en yüksek oranla peşinat kullanımını tercih etmişlerdir.

Konut Satış İstatistikleri

Kaynak: Sanayi Bakanlığı

• Markalı projelerinde satılan konutların finansman kaynakları

incelendiğinde 2022 Temmuz ayında peşin satışların oranı %62,76,

banka kredisi kullanılan tutar %5,03 ve senet tutarı %32,21 olarak

gerçekleşmiştir.
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Bu rapor, Pangea Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından gayrimenkul sektörü ile ilgilenen kişi ve kurumlar için bilgi amaçlı olarak kullanılabilmek amacıyla hazırlanmış olup özelliklerine

bakılmaksızın ve uzman görüşü alınmadan herhangi belirli bir mal veya işlem için karşılaştırma amaçlı kullanılmamalıdır. Bu rapor, Pangea Danışmanlık tarafından güvenirliğine inanılan

kamuya açık kaynaklardan yararlanılmış bilgileri içermekte olup söz konusu veriler kesin olarak doğrulanmamış olduğundan raporun doğru ve eksiksiz bilgiler içerdiği garanti edilmemektedir.

İşbu raporda yer alan bilgilerin herhangi birinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir garanti veya taahhüt verilmemektedir. Pangea Danışmanlık bu bağlamda

raporun içeriğini okuyan kişilere veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Işbu raporda verilen tüm fikirler değişkenlik gösterebilir.
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