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2021’de konut fiyatları
uçuşa geçecek
Gayrimenkul sektörünün 2020 yılını rekorla kapatabileceğini söyleyen İNDER Yönetim Kurulu Başkanı
Nazmi Durbakayım, 2021 yılında ise konut fiyatlarının önlenemez bir yükselişe geçeceğini ifade etti.

İ

STANBUL İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Teknik
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, zor
geçen 2020 yılının ardından,
2021 yılına dair beklentilerini
Future and Trends için anlattı.
Büyük umutlarla girilen 2020
yılının pek çok sektörde hayal
kırıklığı yaşattığını vurgulayan
Durbakayım, “Pandemiyle ortaya çıkan ekonomik durgunluk, sektörde tam anlamıyla
deprem etkisi yarattı. Özellikle devam eden projelerdeki
sarsıntı daha fazla hissedildi.
Ancak asıl faaliyetimiz olan inşaatlardaki gibi temeli sağlam
olan firmalar az hasar alarak
bu depremi atlattı. Depremin
yıkıcı etkisini hissettirdiği ilk
dalgadan hemen sonra, hükümetimizin aldığı tedbirlerle
yaralarımızı hemen sardık.
Temmuz ve Ağustos aylarındaki düşük faiz kampanyası,
sektörümüzü artçı ekonomik
depremlere dayanıklı olarak
girmemizi sağladı” dedi.

REKOR GELEBİLİR

n n n n Pandemi nedeniyle
gerçekleştirilen düşük faizli
kampanyaların, yıllık konut
satışlarına büyük destek
verdiğini ifade eden Durbakayım sözlerine şöyle devam
etti: “Yılı rekorla kapatma

potansiyelimiz var. 2020’nin
ilk 10 ayında 1 milyon 280
bin adet konut satıldı. 2020
sonunda yaklaşık 1,4 milyon
adetlik konut satışını geçme
olasılığımız çok fazla. Ancak
altını çizmek istediğim önemli
bir nokta var. Gerçekleşen bu
satışların çoğu ikinci el konut
olup, sektörümüz satışlardan
elde edilecek sermayeden
yine kısıtlı bir pay alacaktır.
Daha da kötüsü yeni proje
üretimi olmadığı için sektör
daha da zayıflayacaktır. Türkiye ekonomisine sağladığı
istihdam ve vergi gibi katma
değerleri azalacaktır.”

reye geriledi. İki yıl içinde
ruhsat alınan proje sayısı
yani inşaat sektörüne su ve
oksijen sağlayan yeni projeler
yaklaşık yüzde 75 azaldı. Biz
ise halen gerçekleşen konut
sayısına takılıp kalıyoruz. Kaldı
ki; gerçekleşen konut satışlarının yüzde 60’tan fazlası
ikinci el konut satışı olduğu
göz önüne alınırsa, son 2
yılda gerçekleşen satışlardan
sektöre aktarılan sermayenin
de kısıtlı olduğunu anlayabiliriz” diye konuştu.

n n n n Sektördeki bu sürecin enflasyonist bir baskı yaratabileceğini ifade eden Nazmi Durbakayım, “Gerek birinci el gerekse ikinci
el satışlar devam ederken arzın yani konut üretiminin azalması,
metrekare birim fiyatlara baskı yapacaktır. Bugüne kadar ulaşılan
metrekare fiyatları, büyük oranda artan hammadde maliyetlerini tam
olarak yansıtmamaktadır. Yeni projelerin hepsi eski maliyetlerle
yapıldığı için metrekare fiyatlarına çok az artış yansıtıldı. Yeni proje
yapılmadığı sürece; hem arzın azalmasından kaynaklanan fiyat artışı hem de hammadde maliyetlerindeki artışın eklenmesiyle birlikte
konut fiyatları kısaca el yakacaktır. Böyle bir tabloya bakarak 2021
yılı için öngörüde bulunmak çok zor olacak. 2021 için temennimiz;
sektörümüzün içinde bulunduğu durumu iyi analiz yaparak ve tedbir
alarak tekrar güçlenmesi yönündedir” şeklinde konuştu.

RUHSAT SAYISI DÜŞÜYOR
n n n n 2021’de ise tehlike
çanlarının çalabileceğine
dikkat çeken Nazmi Durbakayım, “Geçtiğimiz 3 yıla
göz atıldığında yüksek satış
rakamına karşılık arz tarafında
büyük bir daralma olduğu
görülüyor. Aynı dönemde
yani 2017’den sonra alınan
ruhsat sayısı diğer bir ifadeyle
hayata geçen proje sayısı;
her yıl bir önceki yıla göre
yüzde 50 azaldı. 2017’de 1,4
milyon metrekarelik ruhsat
sayısı 2018’de yüzde 48
azalarak 667 bin metrekareye
2019’da ise yine yüzde 50
azalarak 324 bin metreka-

EL YAKABiLiR

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı
Nazmi Durbakayım
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BULAŞ RiSKiNi EN AZA
iNDiREN AKILLI BANYOLAR
VitrA kamusal alanlarda bulaş riskini azaltmaya yönelik, akıllı banyo teknolojileri
üzerine çalışıyor. Boğaç Şimşir, “Yakında bu ürünler sahada olacak. Klozet
kapağı dokunmadan açılacak, taharet musluğu sensörle çalışacak” dedi.

K

ORONAVIRÜS pandemisiyle birlikte
toplumun hijyenle ilgili
kaygıları en üst seviyeye çıktı.
Ancak kamusal alanlarda hala
bulaş riski çok yüksek. Kovid
19 veya başka olası virüslerle
ilgili dikkatli olunması gereken
alanların başında ise ortak
kullanılan banyo ve tuvaletler geliyor. Eczacıbaşı Yapı
Gereçleri İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, pandemi
sürecinde ana yükün, sağlık
çalışanlarının üzerinde olduğunu ama bundan sonrası
için diğer sektörlere de büyük
sorumluluklar düştüğünü belirtiyor. “VitrA olarak biz banyo
ve tuvaletlerden sorumluyuz”
diyen Şimşir, burada söz
konusu olan dört önemli risk
unsurunu şöyle sıralıyor.

4 ÖNEMLİ RİSK
n n n n “Birincisi, ‘ klozeti
her kullandığımızda, insan
dışkısında bulunan patojenleri
taşıyan su damlacıklarının
sifon işlemiyle birlikte etrafa

saçılması’. İkincisi, ‘kontamine olmuş nesne ve yüzeylerle
doğrudan temas etme’. Üçüncü risk, ‘yetersiz kişisel hijyen
alışkanlıkları’. Ve son olarak da
‘nemli ve az ışık alan banyo
ve tuvaletlerde, yeterince
hijyen uygulaması yapılmaması durumunda patojenlerin
çoğalması riski’.

İNOVATİF ÇÖZÜMLER
n n n n VitrA’nın bu risk
unsurlarını ortadan kaldırmak
için çalışmaya uzun yıllar
önce başladığını hatırlatan
Boğaç Şimşir, sözlerine
şöyle devam etti: “Gerek
malzeme teknolojileriyle,
gerek suyun akışını daha
etkili hale getirmek için
yaptığımız çalışmalarla ve
özellikle de temassız ürünlerimizle, banyolarda ve toplu
kullanım alanlarında hijyeni
artırmaya yönelik inovatif
çözümler sunduk. Hatta
toplumumuzun sahip olduğu
iyi öz-bakım uygulamalarını
Avrupa’da yaygınlaştırmak

için girişimlerimiz oldu. Şu
anda hijyen bariyerini korumaya yardımcı 20’den fazla
teknolojimiz var ve bunların
yarısı patenti bize ait teknolojilerden oluşuyor.

DOKUNMADAN AÇILACAK
n n n n Pandemiyle birlikte
hijyen projelerini hızlandırdıklarını vurgulayan Boğaç
Şimşir, “Gerek Eczacıbaşı
Topluluğu bünyesindeki
gerekse dışındaki paydaşlarımızla, çeşitli işbirliği potansiyellerini değerlendirdik. Şu
anda özellikle kamusal alanlarda bulaş riskini azaltmaya
yönelik, hiçbir yere dokunmadan tuvaleti kullanıp çıkabileceğimiz akıllı banyo teknolojileri üzerine çalışmalar
yürütüyoruz ve çok yakında
teknolojisi bize ait bu ürünler sahada olacak. Tuvalete
girdiğimizde klozet kapağı
bizi algılayarak açılacak,
taharet musluğu dokunmadan sensörle çalışacak, akıllı
klozet kalktığımızı anlayacak,

önce partiküllerin yayılmaması için kapağı kapatacak,
ardından sifonu devreye
alacak. Hiçbir yere dokunmadan sabunu alacağız,
armatürü açacağız ve kağıt
havluya ulaşacağız. Patojen
barındırmayan yüzeyler
sayesinde, kontaminasyon
riski de olmayacak. Böylece
ortak kullanılan tuvaletlerdeki bulaş riski en aza inecek.
Hijyen bariyerinin korunması
için kalıcı davranış değişiklikleri yaratmak istiyorsak,
kullanıcılara en yüksek
sağlık faydasını en az eforu
harcayarak elde edecekleri
ürünler geliştirerek sunabileceğimizin farkındayız. Bu da
ancak akıllı ve dokunmadan
çalışan teknolojilerin yanı
sıra, yeni malzeme teknolojileri sayesinde mümkün
olacak. VitrA olarak bulaş
riskini en aza indirecek yeni
ürünlerimizle, toplum sağlığını korumada sektörde
öncü olma konusundaki
çabamız her zaman devam
edecek” diye konuştu.

KALICI
ÇÖZÜMLER
GEREK
n n n n Boğaç Şimşir,
“Geçmişten bugüne su ve
gıda kalitesinin artması,
atık yönetimi uygulamaları
ve aşılama gibi sanitasyon
ve medikal alanındaki
gelişmeler, her ne kadar
sağlığımızı korumak için
bariyer oluşturuyorsa
da bu bariyer ne yazık ki
kolaylıkla aşılabiliyor.
Toplumsal sağlık standartlarının yüksek olduğu
gelişmiş ülkelerde bile,
bulaşıcı hastalıklar günlük
hayatın bir parçası. Kişisel
hijyen ve ortam hijyeni için
iyi uygulamaları anlamak
ve uygulamak, hastalık
riskinin azaltılmasına yardımcı olsa da araştırmalar
gösteriyor ki bireyler
hijyenle ilgili iyi uygulamaları bilseler de bu onları
kullanacakları anlamına
gelmiyor. Çoğumuz pandemi tam anlamıyla bittikten
sonra, bu dönemde kazandığımız pek çok hijyen
alışkanlığını terk ederek
eski alışkanlıklarımıza
geri döneceğiz. Bu yüzden
önemli olan kişilerde kalıcı davranış değişiklikleri
yaratmak. Bunu da yaşam
alışkanlıklarını herkesin
faydasına dönüştüren yeni
ve kalıcı çözümlerle sağlayabiliriz” dedi.
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İSTIHDAMDA BÜYÜK
ARTIŞ YAKALAYACAĞIZ
N

EF Yönetim Kurulu
Başkanı Erden Timur,
pandeminin gayrimenkul sektöründe hem sağlıklı,
hem çevreci hem de ferah
mimarileri öne çıkardığını belirterek, “Bunu da doğru lokasyonda, doğru mimariyle yapılmış
projelerde pandemide yaşanan
talep eğilimiyle görebiliyoruz.
Biz de aslında 2010’dan bu yana
hep daha yenilikçi daha çevreci
daha akıllı dolayısıyla daha ferah
projeler ortaya koyduk” dedi. Bu
know how’u Avrupa’ya, Asya’ya
ve Amerika’ya da eş zamanlı
olarak taşıdıklarını vurgulayan
Timur, “İngiltere’ye gerçekleştirdiğimiz fikir ihracatı bir örnek olabilir. Aslında hem sektörümüzde
hem de dünya ekonomisinde
dönüşüm, başta dijitalleşme ve
home office ile pandemiden çok
önce başladı. Pandemiyle bu
süreç hem pekişti, hem geniş-

ledi. Alışkanlıkları kitlesel olarak
değiştirdi. Dolayısıyla gelecekte
mekanın lokasyondan bağımsız
bir hal alacağını düşünüyorum.
Bunu daha anlaşılır hale getirmek gerekirse, Nef’in patentli
keşfi Foldhome konseptini
örnek vermek isterim. Foldhome konsepti sayesinde stüdyo
daire satın alan bir yatırımcımız,
misafir odası, müzik odası, spor
odası gibi 24 farklı odayı da satın
almış oluyor. Katlanır ev anlamına gelen Foldhome konsepti ile,
bir eve sığmayacak tüm odalar
katlanarak eve dahil edilebiliyor”
şeklinde konuştu.

ABD, İNGİLTERE, KAZAKİSTAN
n n n n 2020 yılında Nef
Sancaktepe, Nef Çekmeköy,
İnistanbul Konsept projelerinin
tamamını; Nef Bahçelievler
ve Nef Reserve Yalıkavak

projelerinin ise ilk etabını
tamamlayıp, teslim ettiklerini
vurgulayan Timur, “Son 9
ayda tapusuyla beraber teslim
ettiğimiz konut sayısı 1948
olarak gerçekleşti. İstanbul’da
Kandilli ve Basın Ekspres;
Bodrum’da ise Nef Reserve
Yalıkavak ve Nef Reserve
Gölköy projelerimizde satışlar
devam ediyor. Bu projeleri de
Kasım 2020 - Aralık 2021 arası
teslim edeceğiz. Müşterilerimize hemen teslim, hemen
tapu ve uzun vadeli kira öder
gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz, bu nedenle canlı bir
talep var” diye konuştu. Erden
Timur Nef Global çatısı altında
da ABD, İngiltere ve Kazakistan’da eş zamanlı gayrimenkul
projeleri yürüttüklerini hatırlatarak, “İstihdamda da yeni
projelerimizle birlikte önemli
bir artış öngörüyoruz” dedi.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı
Erden Timur

Demir Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Hamit Demir

BU YIL İSTANBUL’DA 2 YENI
PROJEMIZ OLACAK
2

020 tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de sıkıntılı bir yıl
olduğunu vurgulayan Demir
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 2021’de aşının uygulanması ve pandeminin kontrol altına
alınmasıyla dövizde, altında veya
yastık altında olan paraların gayrimenkule yöneleceğini öngörüyor.
Şirketin 2018 yılında başladığı 1160
konutlu Demir Country projesinin
teslimine başladıklarını ifade eden
Demir, yeni projelerin de gündemlerinde olduğunu, Büyükçekmece’de 821 daire ile 57 iş yerinden
oluşan, yatırım bedeli 450 milyon
TL olan deniz ve göl manzaralı bir
projeye başladıklarını ifade etti.
Bunun yanı sıra 700 milyon TL
yatırımla Çorlu Organize Sanayiİ
Bölgesi’ni inşa etmeye başladıklarını vurgulayan Demir, “2021’de
İstanbul’da 2 yeni projemiz daha

olacak. Yurtiçinde projelere devam
ediyoruz ama diğer yandan artık
enerjimizi yurtdışına harcama
kararı aldık. Geçenlerde arkadaşlara ‘bundan böyle yılın yarısında
yurtdışındayım. Ülkemize döviz getirmemiz lazım’ şeklinde konuştu.

KENYA’YA ODAKLANDIK
n n n n Afrika’da Kenya’ pazarına odaklandıklarını anlatan
Demir, “Orada büyük fırsatlar
var. Dünya Bankası onlara bir
kaynak oluşturmuş. Devlet
altyapı, üstyapı konusunda bir
atılım sürecinde. Biz de Kenya’da
inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde büyük işlere başlamanın
eşiğindeyiz. Sadece Türkiye’de
değil, tüm dünyada ses getirecek
projelere imza atacağız. Bunlar
meblağ olara da iş hacmi olarak

da devasa işler. İmzaları atmak
üzereyiz. Amacımız ülkemize döviz kazandırmak” diye konuştu.
Türk iş insanlarını Kenya pazarına davet eden Demir, “Orada her
şeye ihtiyaç var. Mesela tekstil
konusunda çok yetersizler. Sanayicilerimiz gitsin orada fabrika
kursun. İşgücü de oldukça ucuz.
Kenya cumhurbaşkanı bizden
‘burada neler yapabilirsiniz’
diye liste istedi. Ben de her şeyi
yazdım. Çimento fabrikasından,
demir fabrikasına, kireç fabrikasından, altyapıya, tekstile kadar
her şeye talip oldum” şeklinde
konuştu. Nitelikli öğrenci yurtları
anlamında son dönemde atılım
yaptıklarını ifade eden Selim
Akın, Ankara, Isparta ve Kütahya’daki yurtlarda 135 milyon
liralık yatırımla 10 bin yataklık
portföye ulaştıklarını anlattı.
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Hedefimiz sektör liderliği
ÖNÜMÜZDEKI yıl hayata geçirmeyi planladığınız yeni projeler hakkında bilgi verir misiniz? 2021’de
nasıl bir pazar payına ulaşmayı
hedefliyorsunuz?
n n n n Biz tüm çalışmalarımızı
istenilen doğrultuda hazırladık
ve regülasyon sürecini bekliyoruz.
Kurulduğumuzdan günden bu yana
hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik.
Hem ekonomiye yeni soluk getirdik
hem de istihdam açısından işsizlikle
mücadeleye büyük katkı sağladık.
Bu gün Türkiye’nin bir çok ilinde

şubelerimiz var ve burada çalışan
personellerimiz var. Şubelerimizin
bulunduğu yerler de yerel vatandaşların istihdam sorununu da bir yerde
çözüm üretmiş olduk. 2021 de ise bu
istihdam ve şube sayısını arttırmak
en büyük hedeflerimizden. 2021
yılının ilk yarısın da şube sayımızı
100 e çıkararak çalışan sayımızı da
1000’in üzerine taşımak var. Bunun
la beraber şu anda sektör liderlerinden biri olarak 2021’de sektörün tek
lideri olarak ekonomiye en büyük
desteği vermek ilk hedefimiz.

FINANSEVIM
2020’DE YÜZDE 200 BÜYÜDÜ

Nurullah Günay Finansevim’in 2020 yılını yüzde 200 büyümeyle tamamladığını belirterek, “2021’in
ilk yarısında da şube sayımızı 100’e, çalışan sayımızı da 1000’in üzerine taşımayı planlıyoruz” dedi.

2

017 yılında kurulan ve kısa
sürede sektörün önemli
oyuncularından biri haline
gelen Finansevim, 2021’in ilk
yarısında şube sayısını 100’e,
çalışan sayısını ise 1000’in
üzerine taşımayı hedefliyor.
Finansevim İcra Kurulu Başkanı
Nurullah Günay, şirketin hedef
ve beklentilerini Future and
Trends’e anlattı.
Sektörünüz pandemiden
ne ölçüde etkilendi, 2020
yılını nasıl geçirdi?
n n n n Pandemi sadece bizde değil tüm dünyada ve tüm
sektörlerde etkisini gösterdi. İlk
günlerinde ister istemez tüm
halkta bir panik havası oldu.
Fakat bu hava hükümetimizin
açıkladığı paketlerle ve atılan
adımlarla süreci ekonomik
yönden en rahat atlatan ülkelerin başında geldik. Ülke olarak
da zaten tasarrufa önem
veren, geçmişten günümüze
tasarruf etmeyi bilen bir ülke
olduk. Sektörümüz tasarrufu
önceliğe aldığından vatandaşlarımız bu durumda bizlere
daha çok ilgi göstermiş oldu.
Özellikle sektörün en büyüklerinden biri olarak, bu süreçte
hem müşterilerimizin hem çalışanlarımızın yanında durduk
ve bu süreci olumsuz bir hava
olmadan atlatmış olduk. 2020
sonu hedefimiz artan şube ve
personel sayımızla birlikte yüz-

de 200’lük bir büyümeydi. Bu
hedefimizi de yıl sonu gerçekleştirmiş olduk. 2017 yılında
kurulan bir firma olarak şu
anda sektörün en büyüklerinden biriyiz. Binlerce insanımıza
çözüm üretmiş olmamızda
bizi ayrıca gururlandırmaktadır.
2020 yılında gerçekleştirdiğimiz birleşmeyle beraber Kolo
Holding bünyesinde lokomotifimiz Finansevim’i ayrı bir kulvara taşıyarak, bu sektöre de
yön vermiş, kurumsallık adına
attığımız adımlarla örnek olmuş olduk. Yıl sonun da dönüp
baktığımızda 2020 yılındaki
olumsuzluklara rağmen attığımız adımlarla hem sektörde
öncü olup diğer firmalarında
yaptığımız kampanyaları örnek
alarak, bu süreci en iyi şekilde
atlatmalarını sağladık hem
de vatandaşlarımızın aradığı
güven ortamını sağlayıp yine
sektöre rahat bir nefes aldırmış olduk.
2021’e dair beklentileriniz nasıl, sektör önümüzdeki yıl daha kurumsal bir
yapıya kavuşacak mı?
n n n n Sektöre son dönem yatırımcılar tarafından
ilgi artmış olup, her geçen
gün yeni firmalar açılıyor. Biz
sektörün 4’üncü firması olarak
kurulduk. Şu anda ulusal
anlamda bu sektörde faaliyet
gösteren 10 firma bulunuyor,

yerel firmalarla birlikte bu sayı
30’lara ulaşıyor. Ancak sektördeki pazar payının yüzde 90’nı
bizim de içinde bulunduğumuz
4 firma arasında paylaşılıyor.
Aylık 3 milyar civarındaki
sektör cirosunda en büyük pay
sahiplerinden biri Finansevim.
Mevcut haliyle sektör olarak
konut pazarından yüzde 5 civarında bir pay almaktayız. Yasal
düzenlemelerin yapılması ve
inşaat üreticileri ile oluşturulacak işbirlikleri sayesinde bu
payın 5 yıl içerisinde yüzde
20’lere çıkmasını öngörüyoruz.
Tabii sektördeki bir çok yeni
oyuncunun finansal altyapısı
güçlü değil. Yasal düzenlemeyle beraber sektörün bunlardan
da ayrışacağını düşünüyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Sayın
Bakanımızın açıkladığı üzere
yasal düzenlemeyle ilgili olarak
çalışmalar devam ediyor. En
kısa zamanda tamamlanıp,
sektörün bizlerin oluşturmuş
olduğu kurumsal yapıya daha
hızlı kavuşacağını düşünüyoruz. Bizlerin oluşturduğu
diyorum çünkü; sektörde ilk
holdingleşerek yapıyı kurumsallık anlamında daha yukarılara taşıyan firmayız. Bunun yanı
sıra Yapı Tasarufları Derneği’ni
de yönetim kurulu başkanımız
Serdar Kolo’nun öncülüğünde
kurarak sektörü farklı bir kurumsallıkla tanıştırmış olduk.

Finansevim İcra Kurulu Başkanı
Nurullah Günay

Neva Prestij Yapı
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Öztürk

AŞIYLA
BIRLIKTE
ZAM DA
BEKLENIYOR
n n n n Mehmet Öztürk, aşı
çalışmalarının başarıyla
uygulanmaya başlamasıyla birlikte dünya
borsalarının yükselişe
geçmelerinin beklendiğini ifade ederek, “Aşı
moraliyle birlikte faizler de aşağıya inecek,
konuta ikinci bir hücum
dönemi başlayacaktır.
Maliyetlerdeki artışın
da etkisiyle konut fiyatlarında kayda değer
bir yükselme olacağına
dikkat çeken Öztürk, “Bu
nedenle konut ihtiyacı
olanlara ellerini çabuk
tutmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde
konuştu.
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AYVALIK VE BODRUM’DA
2 YENI PROJEYE BAŞLIYOR
Neva Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, “Pandemiyle birlikte şekillenen yeni ihtiyaçlara göre projeler üretmeye başladık. Bodrum’da 580, Ayvalık’ta 220
daireden oluşan şehrin karmaşasından ve kalabalığından uzak 2 yeni projemiz var” dedi.

N

EVA Prestij Yapı, 2021
yılına pandemi döneminde değişen konut
talebine yönelik geliştirdiği 2
yeni projeye girmeyi planlıyor.
Neva Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk,
dünyayı etkileyen koronavirüs
pandemisiyle birlikte gıda ve
konut sektörü dışındaki sektörlerde daralmalar yaşandığını,
gayrimenkul sektöründe virüsün yankılarının hissedildiğini
ifade etti. Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Genel hayatta
artık hiç bir şeyin eskisi gibi
olmayacağını hepimiz biliyoruz. Pandeminin gayrimenkul
sektörüne de yansımaları
oldu. En üst seviyede
tedbirler alınsa da
çalışanların
sağ-

lığıyla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama bir şekildede
sektörümüzdeki insanların da
hayatlarını idameleri için işlerine devam etmeleri gerekiyor,
elimizden gelen önlemleri
alarak istihdama ve yatırımlara
devam etmek zorundayız.”

İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİ
n n n n Pandemi sürecinde
müşterilerin talep ettiği konut
tiplerinin de değiştiğini
vurgulayan Öztürk, “Şimdiye
kadar sosyal

alanlı, spor-fitness salonlu ,
havuzlu, kafeli siteler inşaa
ederken, artık yoğunluğu çok
daha az olan, hatta mümkünse müstakil konutlara yönelim
başladı. Biz de bu yüzden pandemiyle birlikte şekillenen yeni
ihtiyaçlara göre projeler üretmeye başldık. Bodrum’da
580, Ayvalık’ta 220
daireden
oluşan

şehrin karmaşından ve kalabalığından uzak 2 yeni projemiz
var. Artan konut fiyatları dolayısıyla, daha ulaşılabilir olmak
adına ufak metrekareli ama
kullanışlı projeler hayata geçiriyoruz” diye konuştu.
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Tahincioğlu
2021’de
İstanbul
dışına açılacak

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim
Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, farklı illerde de araştırmalara başladıklarını belirterek, “Önümüzdeki dönemlerde İstanbul dışında da gerçekleştireceğimiz projelerimiz gündeme gelebilir” dedi.

T

ÜM olumsuzluklara rağmen 2020 yılında cirosunu
2 milyar TL’nin üzerine taşımayı
başaran Tahincioğlu Gayrimenkul, aşı sürecine geçilmesiyle
birlikte 2021 yılında da bu ciro
rakamını geçmeyi planlıyor.
Pandemi süreciyle beraber
tüm dünyada iş ve günlük
hayatta bütün dengelerin değiştiğini söyleyen Tahincioğlu
Gayrimenkul Yönetim Kurulu
Başkanı Özcan Tahincioğlu,
“Tüm sektörler gibi bizim sektörümüzde bu süreçten etkilendi. Ancak doğru zamanda
doğru şekilde atılan adımlarla

sektörümüz adına alınan kararlar bizim de süreci iyi yönetmemizi sağladı. Öncelikle
Emlak Konut GYO’nun hayata
geçirdiği ‘Hayallerini Erteleme
Türkiye’ kampanyasıyla sektörümüzün geçmiş yıllarda gösterdiği parlak satış performansını yakaladığını söyleyebiliriz.
Daha sonra kendi bünyemizde
geliştirdiğiniz “Akıllı Yatırım ve
Ödeme Modeli” ile pek çok
kişiyi daire sahibi yaptık. Bu
zorlu süreçte büyüme performansımızı olumlu yönde etkileyen önemli faktörlerden biri
de projelerimizde yeni normale

uygun çözümler üretmemiz
oldu. Hazırlamış olduğumuz
proaktif kriz planımızla oluşabilecek riskleri en aza indirmeyi
başardık ve Türkiye’de öncü
olacak Multi Ev konseptini geliştirdik” dedi.

HEDEF 2020’Yİ GEÇMEK
n n n n 2021 yılında pandemi
döneminin sıkıntılı süreçlerinin
yavaş yavaş azalacağını öngören Tahincioğlu, sözlerine şöyle
devam etti: Yeni yılda ihtiyaçlara
ve taleplere cevap verebileceğimiz ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ederek 2020’de

ulaştığımız ciroyu yakalayabileceğimizi düşünüyorum.
Hedefimiz 2020 cirosunu geçmek. Tahincioğlu Gayrimenkul
olarak hiç durmadan yolumuza
devam edeceğimizi söylemek
isterim. İhtiyaçlara ve taleplere
cevap verebileceğimiz ürün ve
hizmetler geliştirmeye devam
edecek şekilde hazırlıklarımızı
yaptık. Yeni yatırım ve projelerimiz yeni yılda da devam
edecek. Müşterilerimizin evleri
için tüm komutları uzaktan
verebileceği bir mobil aplikasyon uygulaması üzerinde de
çalışmalarımız büyük hızla de-

vam ediyor. Bunlar dışında ise
gündemimizde Çengelköy’ün
en özel lokasyonunda hayata
geçirmeyi planladığımız Nidapark Çengelköy projemiz bulunuyor. Bu proje az katlı mimarisi, boğaz manzarası, bahçeli ve
geniş terasları ile fark yaratan
bir konut projesi olacak. Çengelköy projemizde uygun ödeme modelleri ile konut sahibi
olunabilecek. Tüm bunlara ek
olarak farklı illerde de araştırmalara başladık. Önümüzdeki
dönemlerde İstanbul dışında
da gerçekleştireceğimiz projelerimiz gündeme gelebilir.

Fuzul ‘yatırıma devam’ diyor
Fuzul Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Akbal

2

020’nin hem küresel ekonomi
hem de Türkiye ekonomisi
açısından oldukça zor bir yıl
olduğunu vurgulayan Fuzul Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Akbal, “Salgınla olan mücadelemiz halen devam ediyor. Son
dönemde aşı çalışmalarıyla
ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Bu durum 2021’e daha umutla
bakmamızı sağlıyor. Bu mücadeleyi hep birlikte dayanışma
içerisinde kazanacağımıza
inanıyorum. Ülke ekonomisinin
de toparlamaya başlayacağı bir

yıl olacağına inanıyorum” dedi.
Fuzul Grup olarak bu zor dönemde çalışmaları askıya almadıklarını ve ülkeye v katma değer
sağlayabilmek için tam gaz yola
devam ettiklerini vurgulayan
Akbal, sözlerine şöyle devam
etti: Bu dönemde Başakşehir Avrasya Konutları projemiz büyük
ilgi gördü. 3. İstanbul Başakşehir
projemizin dördüncü etabı olan
“Air Başakşehir” projemizi satışa çıkardık. FuzulEv tarafında bir
yandan şube ağımızı genişletmeye devam ederken de bir yandan

da çekilişlerimizle insanların
ev hayalini gerçekleşmesine
yardımcı olduk. Yabancıya konut
satışında Nevita olarak kurduğumuz ağ, geliştirdiğimiz network
sayesinde ülkemize ‘doğrudan’
yatırım sağlamaya devam ettik.”

EKONOMİ TOPARLANIR
n n n n 2021 yılında grup çatısı altındaki tüm şirketlerde aynı
motivasyonla çalışmaya devam
edeceklerini ifade eden Akbal,
“Fuzulev olarak Türkiye’nin 81

ilinde şubeleşme hedefimizi
gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapı
tarafında da inşaat projelerimiz
yine aynı motivasyonla hayata
geçireceğiz. Nevita olarak
ise yabancıya konut satışında
edindiğimiz know how ile hem
ülkemize kazandırmayı hem de
sektörümüzde canlılık oluşturmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızı orta ve uzun vadeli olarak
planlıyoruz. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız ve 2021 için
yatırımlarım planlarımızı da bu

farkındalık ile yönetmeye devam ediyoruz. Fuzul Grup olarak
toplam 1438 kişilik büyük bir
aileyiz, sıkıntılı bir sene olarak
tarihe geçen 2020 yılında da istihdam anlamında hız kesmedik
ve 476 kişiye istihdam yarattık.
2021 yılında da grup olarak yeni
projelerimiz var, dolayısıyla
yeni istihdam olanakları sağlamaya devam edeceğiz, 2021’den
umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Aşının geliştirilmesiyle
ekonomilerde toparlanma
yaşanacağını düşünüyorum.
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KAMU BANKALARININ
DESTEĞIYLE
KONUT
STOKU ERITILDI

Yaz aylarında kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kampanyalarla ipotekli konut satışlarının
toplam satışlara oranı temmuzda yüzde 57 ile rekor seviyeye ulaştı. Kampanya çerçevesinde
konut alımları özellikle haziran ayının tamamı ve temmuz ayının ilk yarısı boyunca artış gösterdi.

2

020 yılında gayrimenkul
sektörünün en büyük
desteği, kamu bankalarının birinci el konutlara
daha düşük faiz oranı içeren
kampanyaları oldu. Pandemi
sürecinde sektörde yaşanan
durgunluğa ilaç gibi gelen
kampanyalar, birinci el konutlardaki stokun eritilmesine ve
sektörde faaliyet gösteren
firmalara nakit akışı sağlanmasına önemli katkı sağladı.
n n n n Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın (TCMB)
31 sayılı Finansal İstikrar Raporu’nda ikamet amaçlı konut
satışlarının durağanlaşmaya

başladığı 2018 yılından itibaren kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredisi
kampanyaları ve kampanyaların etkilerine ilişkin bilgilere
yer verildi.

NEGATİF KORELASYON
n n n n Konut kredilerinin
uzun vadeli olması ve kullandırımların büyük montanlar
halinde yapılması nedeniyle
faiz oranları geleneksel olarak
konut talebi üzerinde oldukça
etkili olduğu görüldü.
n n n n Tarihsel olarak konut
kredisi faiz oranlarının değişimiyle ipotekli konut satışları

arasında çok yüksek negatif
korelasyon (yüzde - 93) hesaplandı. Bu bağlamda konut
kredisi faiz oranlarındaki
yüksek seviyeler ipotekli satış
payındaki düşüşü de beraberinde getirdi. Faiz oranlarının
yüksek seyrettiği dönemlerde
özellikle yatırım amaçlı konut
alımlarının durağanlaştığı ve
konut talebinin ötelendiği,
ertelenen talebin faizlerin
düştüğü dönemlerde satışları
hızlandırdığı değerlendirildi.

FAİZ 0,64’E İNDİ
n n n n Kamu bankalarının
konut kredisi faiz oranlarını

Birinci ve ikinci el arası fiyat farkı açıldı

n n n n Kamu bankalarının
birinci el konutlara daha düşük
faiz oranı içeren kampanyaları
birinci el konutlardaki stokun
eritilmesine ve sektörde faaliyet gösteren firmalara nakit
akışı sağlanmasına katkı verdi. 2018 yılından bu yana konut
piyasasındaki yükselen girdi
maliyetlerinin durgun talepten
dolayı konut fiyatlarına sınırlı
olarak yansıtılmış olması,
kampanyaların yarattığı talep
artışına bağlı fiyat hareketlerini
de beraberinde getirdi.
n n n n Maliyetlerin konut
fiyatlarına yansıtılmasıyla
birinci ve ikinci el konut fiyatları
arasındaki fark açıldı. Birinci el
konutlara uygulanan göreli avantaja rağmen talep, fiyat açısından daha karşılanabilir seviyede
kalan ikinci el konutlara kaydı.

aylık yüzde 1’in altına çektiği
kısa dönemli kampanyalar
konut talebinin durağanlaştığı
dönemlerde talebi canlandırmada etkili oldu.
n n n n Kampanyalar kamu
bankaları öncülüğünde başlatılmış olmakla birlikte, özel
bankalar da benzer koşullarla
iştirak ederek piyasadaki
canlanmayı destekledi.
n n n n Son olarak, koronavirüs salgını sebebiyle durma
noktasına gelen sektörün
canlandırılması amacıyla haziran ayında hayata geçirilen
kampanya kapsamında faiz
oranları birinci el ve ikinci el

konutlar için sırasıyla yüzde
0,64 ve 0,74 olarak belirlenerek tarihsel ortalamalarının
oldukça altına çekildi. 12 aylık
geri ödemesiz 15 yıla kadar
vadeli ve artırılmış kredi-değer oranlarıyla konut kredisi
kullanım imkanı sunuldu.
Kampanya çerçevesinde konut alımları özellikle haziran
ayının tamamı ve temmuz
ayının ilk yarısı boyunca artış
gösterdi. Ağustos ayının
ilk haftasıyla birlikte konut
faizleri arttı, 12 aylık geri
ödemesiz dönem kaldırıldı
ve azami kredi vadesi 15
yıldan 10 yıla çekildi.
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TEMMUZDA

REKOR GELDi

n n n n Bankalar son döneme özgü belirsizliklerden
dolayı konut kredisi kullandırımlarında temkinli bir yaklaşım sergiledi. 2019 yılında kamu bankaları öncülüğündeki
kampanyalarla canlanarak Eylül 2019’da % 39 seviyesine ulaşan ipotekli konut satış oranları yılı ortalama yüzde 25 seviyesinde tamamladı. 2020 yılı yaz aylarında yine kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kampanyalarla söz konusu oran temmuz
ayında yüzde 57 ile rekor bir seviyeye ulaşırken, ekim ayında
yüzde 42 olarak gerçekleşti. Konut kampanyaları, konut satış
kompozisyonundaki ilk (birinci) el ve ikinci el konut satış
dağılımını da etkiliyor. Birinci el ve ikinci el konut satışları
2013-2018 döneminde birbirine yakın seyretti. 2018
yılından itibaren ise birinci el konutların payı
gerileyerek 2019’da % 38’e, 2020’de
ise yüzde 31’e düştü.
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YABANCILARA SATIŞTA
‘SON ÇEYREK REKORU’
2

020 yılının ilk yarısı yabancıya konut satışı konusunda
da pandeminin gölgesinde
geçti. Kovid-19 salgının yurt
içinde ilk görüldüğü mart
ayında gerilemeye başlayan yabancıya konut satışları geçen
yılın aynı ayına kıyasla 5 ay üst
üste düşüş göstermişti. Ancak
ağustos ayıyla birlikte yabancılara konut satışında tekrar
hareket başladı. Eylül ayında
yüzde 26,1 ve ekimde yüzde
23,1 oranında artan yabancılara konut satışı, yılın son iki
ayına ilişkin pozitif beklentileri
de güçlendirdi.
n n n n Çeyrekler bazında
bakıldığında ilk çeyrekte yabancılara konut satışı 2019’un

aynı dönemine kıyasla yüzde
13,8 artışla 10 bin 948 adede
yükseldi. İkinci çeyrekte salgının etkisiyle yabancılara konut
satışı yüzde 67,9 düşüşle 3 bin
314 adede geriledi. Üçüncü
çeyrekte kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme adımlarıyla yabancılara konut satışı
geçen yılın aynı dönemine
kıyasla yatay bir seyir izleyerek
11 bin 903 adet oldu.
n n n n Dördüncü çeyreğin
ilk ayında yabancılara konut
satışı geçen yılın aynı ayına
kıyasla yüzde 23,1 artışla 4 bin
272’den 5 bin 258 adede yükseldi. Sektör temsilcileri, kasım
ve aralık aylarında da benzer
sayılara ulaşılması durumunda

tüm zamanların en yüksek dördüncü çeyrek konut satışlarının
görülebileceğini söyledi.

YÜZDE 46’SI İSTANBUL’DA
n n n n İstanbul, yabancıların
konut en çok tercih ettiği il
olmayı sürdürüyor. Geçen ay
İstanbul’dan 2 bin 458 konut
satın alan yabancılar, Eylül
2019’da 2 bin 43 konutun
sahibi oldu. Yabacıların İstanbul’dan konut alımı, ekimde
geçen yılın aynı aynında göre
yüzde 20,3 artış kaydetti.
Antalya, satılan 928 konutla
yabancıların en çok tercih
ettiği ikinci il oldu. Antalya’yı
347 konutla Ankara, 187
konutla Yalova ve 186 konutla

Bursa takip etti. Yabancılar 10
aylık dönemde İstanbul’dan
14 bin 424, Antalya’dan 6 bin
53, Ankara’dan 2 bin 176,
Bursa’dan 1.068 ve Yalova’dan 1.008 konut satın aldı.
Türkiye’den ekimde en fazla
konutu 900 adet ile Iraklılar
aldı. Iraklıları 849 konutla
İranlılar, 400 konutla Ruslar,
225 konutla Afganlar ve 213
konutla Kazaklar izledi.
n n n n Yılın ocak-ekim
döneminde liderliği 5 bin
565 konutla İranlılar sürdürdü. Söz konusu dönemde
Iraklılar 5 bin 749, Ruslar
2 bin 295, Afganlar 1.502
ve Azeriler 1.020 konutun
sahibi oldu.

Yeniden alım
pozisyonuna
geçtiler
n n n n Konut Geliştiricileri ve
Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu
Başkanı Altan Elmas da ekimde
yabancı alıcılara 5 bin 258 adet
konut satıldığını belirterek,
“Sektör ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyor. Bu rakam
ekimde yaklaşık 800 milyon dolar
döviz girdisi demektir. Eylül-ekimde 1,5 milyar doları aşan
bir döviz girdisi sağlanmıştır.
Seyahat yasaklarının kalması
ve özellikle geçtiğimiz haftalara
kadar yüksek seyreden döviz
kurunun yabancı yatırımcı için
cazip etkilerini biz de sektör olarak konut satışlarımızda görmeye
devam ettik. Bundan sonra da
ülkemiz, dünyanın her yerinden
vatandaşlar için yatırım tercihi
olmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.Özyurtlar
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer Özyurt da yabancıya
satışlardaki yüzde 23,1’lik artışın
çok memnun edici bir gelişme
olduğunu belirterek, “Yabancılar uygun koşullar oluştuğunda
pandemiye rağmen yeniden alım
pozisyonuna geçti” dedi.
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2021’DE DE
YATIRIMA DEVAM EDECEĞIZ
Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, grup olarak 2021’de de yatırımlara devam edeceklerini
belirterek, “Ülkemizin ve milletimizin yararına olan her projede var olma gayretinde olacağız” dedi.

K

AMU bankalarının
faizleri aşağı çekmesiyle başlayan
rüzgarın etkesiyle gayrimenkul sektörünün 2020 yılını
rekorla kapatacağını söyleyen Artaş Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Çetinsaya, “2021 yılında da ülkemiz;
güçlü ekonomisi, güçlü
alt yapısı ve yatırımlarıyla
inşaat-ihracat başta olmak
üzere büyümesini sürdürecektir. Biz de ülkemizin ve
milletimizin yararına olan her
projede var olma gayretinde
olacağız” dedi.
Gayrimenkul sektörü
pandemiden ne ölçüde etkilendi. Şirketiniz ve sektör
2020 yılını nasıl geçirdi?
n n n n Ülkemiz adına 2020
yılı yükseliş trendinde ilerlerken Çin’de aniden ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede
salgına dönüştü ve küresel
büyümede dünyayı tehdit
altına aldı. Salgının tesirleri
şüphesiz ekonomiye de
yansıdı. Ülkemizde bu süreci
çok iyi yöneten hükümetimiz, reel sektöre ve işveren
kesimine sağladığı destek
ve teşvik paketleriyle büyük
moral verdi. Birçok alanda
vatandaşlarımıza maddi destek sağlandı. Sağlık alanındaki alt yapımız dünyaya örnek
oldu. Bu imkan ve kabiliyet,
ülkemizin temel dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunu
bizlere gösterdi.
n n n n Her sektörde oldu-

ğu gibi inşaat ve gayrimenkul sektörü de bu salgından
etkilendi. Ancak konut piyasasında hareketliliğin azaldığı
bir dönemde kamu bankaları güzel bir hamle yaptı ve
konut kredi faiz oranlarını
aşağıya çekti. Söz konusu
dönemde, düzenlenen
kampanyada Avrupa Konutları Yamanevler ve Atakent
4 B projelerimizle biz de yer
aldık. Yatırımcı ve ev sahibi
olmak isteyenler bu cazip
şartları çok iyi değerlendirdi. Satışlarda ciddi bir artış
yaşanırken kritik zamanda
yapılan bu hamle biz sektör
temsilcilerini de mutlu etti.
Sektörün yılı nasıl tamamlayacağını öngörüyorsunuz?
n n n n Ülkemizde 9 ayı aşan
pandemi sürecinde elde edilen veriler tablolara da olumlu
yansıdı. Ocak-Ekim aylarını
kapsayan 10 aylık sürede
toplamda 1 milyon 280 bin
852 konut satışı gerçekleşti.
2020’nin son çeyreğinde elde
edilecek satış rakamlarıyla;
2017’de tüm zamanlarda
kırılan 1 milyon 409 bin konut
satış rakamının geçilerek yeni
bir rekora imza atılacağına
inanıyoruz.

TESLİM 2022’DE
Artaş olarak mevcut projeleriniz ne aşamada? Yeni
proje hakkında bilgi verir
misiniz?
n n n n Avrupa Konutları

Yamanevler 2. etap ile Avrupa Konutları Atakent 4 B ve
C’de satışlar ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kısa
süre önce de İstanbul’un
yeni yaşam merkezlerinden
biri haline gelen Ayazağa –
Arıcılar bölgesinde Avrupa
Konutları markamızın en
yenisi Çamlıvadi’yi satışa
sunduk. Avrupa Konutları Çamlıvadi; markamızın
verdiği güvenilirliğin yanı sıra
konumu, mimarisi ve donatılarıyla müşterilerimizden
büyük ilgi gördü. Projemiz,
Arıcılar’da çam ormanının
yanı başında 58 bin 024
metrekare alan üzerinde
yükselecek. 18 blokta toplam
855 dairenin yer alacağı
projemizde 1+1’den 5+1’e
kadar beş tip daire seçenekleri bulunuyor. Avrupa
Konutları Çamlıvadi’de konut
teslimlerini Temmuz 2022’de
planlıyoruz.
n n n n Artaş İnşaat olarak
amacımız ülkemize daima
katma değer oluşturmak,
milletimizin yaşam standartlarını yukarıya çekmek ve
bizi tercih eden vatandaşlarımıza her zaman kazanç sağlamak olmuştur. Markamızı
bugün olduğu gibi gelecekte
de kalite, güven ve memnuniyet üçgeni içinde konumlandıracağız. İstisnasız olarak
teslim ettiğimiz tüm projelerimiz bu yaklaşımımızın
referansı niteliğindedir.

Artaş Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Çetinsaya

TÜRKIYE BÜYÜYECEK
2021’e dair beklentileriniz nasıl?
n n n n Pandemi sürecine rağmen Türkiye, birçok
sektörde büyümesini sürdürdü. 2021 yılında da
ülkemiz; güçlü ekonomisi, güçlü alt yapısı ve yatırımlarıyla inşaat-ihracat başta olmak üzere büyümesini
sürdürecektir. Biz de ülkemizin ve milletimizin yararına olan her projede var olma gayretinde olacağız.

