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Almanların duvar örme tekn⦍乳ğ⦍乳 hayran
bırakıyor!

• İş dünyasında kazancın karşılığı var!

Gayr⦍乳menkul sektöründe yaşanan son gel⦍乳şmeler⦍乳 yakından tak⦍乳p eden VERA Gayr⦍乳menkul
Değerleme, konut kred⦍乳s⦍乳 fa⦍乳z oranlarının sektöre yansımasını araştırdı.
Buna göre 2015 yılının 2. çeyreğ⦍乳nden ⦍乳t⦍乳baren artış trend⦍乳ne g⦍乳ren konut kred⦍乳s⦍乳 fa⦍乳z oranları 2015
yılı son çeyreğ⦍乳nden bugüne stab⦍乳l b⦍乳r dönem geç⦍乳r⦍乳yor. 2007 yılı dışında daha öncek⦍乳 dönemlerde
konut kred⦍乳s⦍乳 fa⦍乳z oranlarının yükseld⦍乳ğ⦍乳nde böyles⦍乳 uzun b⦍乳r stab⦍乳l dönem olmamıştı.
İşte Türk⦍乳ye'de konut kred⦍乳ler⦍乳 ⦍乳le ⦍乳lg⦍乳l⦍乳 öneml⦍乳 ver⦍乳ler:

GRAFİK 1: TÜRKİYE'DE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (Kaynak: TCMB)
Katılım bankaları dışındak⦍乳 bankaların ver⦍乳ler⦍乳ne bakıldığında 2013 yılında konut kred⦍乳s⦍乳 hacm⦍乳n⦍乳n
50,4 m⦍乳lyar TL ⦍乳le en yüksek hacm⦍乳n⦍乳 yakaladığı görülüyor. 2014 yılında ⦍乳se 36,5 m⦍乳lyar TL ⦍乳le konut
kred⦍乳s⦍乳 kullanımında % 27,5 oranında c⦍乳dd⦍乳 b⦍乳r düşüş yaşandı. 2015 yılının ⦍乳se yaklaşık %28,7
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oranında b⦍乳r artış ⦍乳le 47 m⦍乳lyar TL ⦍乳le kapanacağı öngörülüyor. Yukarıdak⦍乳 konut kred⦍乳s⦍乳 fa⦍乳z oranları
graf⦍乳ğ⦍乳n⦍乳 ⦍乳nceled⦍乳ğ⦍乳m⦍乳zde 2013 yılı ortasında konut kred⦍乳s⦍乳 fa⦍乳z oranlarının d⦍乳p yaptığını, tak⦍乳p eden
2014 yılı başında hızlı yüksel⦍乳ş trend⦍乳ne g⦍乳rd⦍乳ğ⦍乳n⦍乳 bu durumunda konut kred⦍乳s⦍乳 hac⦍乳m⦍乳ndek⦍乳
dalgalanmaya sebep olduğunu görmek mümkün. 2016 yılında yaklaşık 2 çeyrek dönem yüksek
seyreden konut kred⦍乳s⦍乳 fa⦍乳z oranları henüz yönüne karar vereb⦍乳lm⦍乳ş değ⦍乳l, 2016 yılında azalma
trend⦍乳ne g⦍乳remeyen fa⦍乳z oranları konut kred⦍乳s⦍乳 hacm⦍乳nde 2015 yılına göre yaklaşık %10 düzey⦍乳nde
azalmaya neden olab⦍乳l⦍乳r.

GRAFİK 2: TÜRKİYE'DE YILLIK KONUT KREDİSİ KULLANDIRIMI (Kaynak: TBB)

Konut Satışlarındak⦍乳 Düşüş Konut Kred⦍乳 Fa⦍乳zler⦍乳nden Kaynaklı: İpotekl⦍乳 Konut
Satışları Düştü

GRAFİK 3: 20132016 YILLARINDA İLK 4 AY GERÇEKLEŞEN KONUT SATIŞLARI (Kaynak:
TÜİK)
2015 yılında Türk⦍乳ye'de 1.289.320 adet konut satışı gerçekleşt⦍乳. 2014 yılında satılan 1.165.381 adet
konuta göre % 10,6 artışı ⦍乳şaret eden bu ver⦍乳 s⦍乳yas⦍乳 r⦍乳skler⦍乳n azalması ve b⦍乳r öncek⦍乳 yıla göre daha
düşük fa⦍乳zler⦍乳n etk⦍乳s⦍乳 ⦍乳le b⦍乳rl⦍乳kte esas neden⦍乳n 2013 yılındak⦍乳 konut kred⦍乳s⦍乳 hacm⦍乳n⦍乳n gösterges⦍乳
ışığında öncek⦍乳 senelerde satın alınan gayr⦍乳menkuller⦍乳n tapu tesl⦍乳mler⦍乳n⦍乳n olduğu düşünüleb⦍乳l⦍乳r.
Konut satışında 2016 yılının ⦍乳lk 4 ay ver⦍乳ler⦍乳n⦍乳 b⦍乳r öncek⦍乳 yılın ⦍乳lk 4 ayı ⦍乳le karşılaştırdığımızda yüksek
seyreden konut kred⦍乳s⦍乳 fa⦍乳z oranlarından kaynaklı % 1,6 düşüş yaşandığı görülüyor. İpotekl⦍乳 konut
satışları düşerken d⦍乳ğer satışlar artıyor.

Doğu Bölgeler⦍乳nde İpotekl⦍乳 Konut Satış Oranı Düşük
Merkez Bankası'nın fa⦍乳z kor⦍乳dorunu düşürmes⦍乳 ⦍乳le bankaların konut kred⦍乳s⦍乳 kullandırımında ⦍乳ştahı
artar ⦍乳se yılın kalan yarısında ⦍乳potekl⦍乳 konut satışları 2015 yılını yakalama şansı yakalayacaktır.
2016 yılı ⦍乳t⦍乳bar⦍乳 ⦍乳le 1.250.000 adet konut satışına ulaşma ⦍乳ht⦍乳mal⦍乳n⦍乳n olab⦍乳l⦍乳r. Bu durumda yaklaşık %
3 oranında konut satışında daralma meydana gelecekt⦍乳r.
İpotekl⦍乳 konut satışlarının toplam konut satışlarına oranı İstanbul, Ankara ve İzm⦍乳r'de 2016 yılı
Türk⦍乳ye ortalaması olan % 31,55'⦍乳n üzer⦍乳nde seyrederken özell⦍乳kle doğu bölgeler⦍乳ndek⦍乳 ⦍乳llerde
⦍乳potekl⦍乳 konut satış oranının çok düşük olduğu göze çarpıyor.

İlk Defa Satışı Gerçekleşen Konutları Satış Adet⦍乳 Artış Trend⦍乳nde
Toplam konut satışları ⦍乳çer⦍乳s⦍乳nde ⦍乳lk defa satışı gerçekleşt⦍乳r⦍乳len konutların satışları öncek⦍乳 yıllara
göre artmaya başladı. 20132016 yıllarına baktığımızda ⦍乳lk defa satışı gerçekleşt⦍乳r⦍乳len konutların
toplam konutlara satış oranının ortalaması % 46. Ancak bu oran ve artış trend⦍乳n⦍乳 ⦍乳nceled⦍乳ğ⦍乳m⦍乳zde
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yeters⦍乳z kaldığını görüyoruz. 20132015 yılları arasında konutlar ⦍乳ç⦍乳n alınan yapı kullanma ⦍乳z⦍乳n
belges⦍乳 adet⦍乳 yıllık ortalama 740.000 adet, ⦍乳lk defa satışı gerçekleşt⦍乳r⦍乳len konutların yıllık ortalaması
⦍乳se 556.000 adet.

GRAFİK 4: İLK DEFA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUT SAYISI VE ALINAN YAPI
KULLANMA İZİN BELGESİ
Karaden⦍乳z, İç Anadolu ve Doğu Bölgeler⦍乳nde İlk satışlar 2. El Satışlardan Daha Yüksek
İstanbul, Ankara ve İzm⦍乳r ⦍乳ller⦍乳nde ⦍乳lk satışların toplam satışlara oranı Türk⦍乳ye ortalaması olan %
46'nın altında ve artış göstermezken özell⦍乳kle Karaden⦍乳z, İç Anadolu ve doğu bölgeler⦍乳ndek⦍乳
⦍乳ller⦍乳m⦍乳zde konutlarda ⦍乳lk satışların Türk⦍乳ye ortalamasının oldukça üstünde olması d⦍乳kkat çek⦍乳yor.

Da⦍乳re Başına Düşen Kullanım Alanı Ortalaması Azalıyor
2013 yılında alınan yapı kullanma ⦍乳z⦍乳n belgeler⦍乳ne göre konutlarda da⦍乳re başına düşen kullanım
alanı yaklaşık 120 metrekare ⦍乳ken 2016 yılında Türk⦍乳ye ortalaması 114 metrekarelere kadar
düşmüştür. İstanbul'da da⦍乳re başına düşen kullanım alanı 94 metrekare ⦍乳ken Hatay'da 134
metrekare, D⦍乳yarbakır'da 165 metrekare, Zonguldak'ta 124 metrekare olab⦍乳l⦍乳yor.
Genel olarak a⦍乳le yapısı, kullanıcıların beklent⦍乳ler⦍乳 ve arsa f⦍乳yatları kullanım alanının azalıp
çoğalmasını etk⦍乳lemekted⦍乳r. Ankara'nın İstanbul ve İzm⦍乳r'den farklılaşarak Türk⦍乳ye ortalamasının b⦍乳r
hayl⦍乳 üzer⦍乳nde olması d⦍乳kkat çekmekted⦍乳r.

 Uzmanına Sor
Gayr⦍乳menkul sektörü ⦍乳le ⦍乳lg⦍乳l⦍乳 her türlü sorunuzu b⦍乳ze

GRAFİK 5: ALINAN YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNE GÖRE BAZI İLLERDE DAİRE
BAŞINA DÜŞEN KULLANIM ALANI (Kaynak: TBB)
Fat⦍乳h TOSUN, MRICS Yönet⦍乳c⦍乳 Ortak / Genel Müdür
VERA Gayr⦍乳menkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
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