
Konut sektöründe hangi aşamalarda ne tür hizmetler veriyorsunuz ve bunu yaparken piyasadaki 

araştırma firmalarından farklı bir yöntem izliyor musunuz?   

Konut sektörü son dönemde yaptığı atılımla hızla gelişmekte ve gittikçe daha çok medya yatırımı 

yapmakta. Ancak aynı durumun araştırma yatırımları için geçerli olduğunu söylemek çok zor. Konut 

üreticileri araştırmaya biraz uzak duruyorlar ve nedenleri sorulduğunda araştırma ile ilgili çeşitli 

çekincelerini dile getiriyorlar. Bu çekinceler özetle; 1) tüketiciye sorarak toplanan, beyana dayalı 

araştırmalara güvenmemek, 2) değişken rekabet zemininde araştırma verilerinin hızla eskiyerek 

(projeye yakın yeni projelerin oluşması)  verimsizleşmesi, 3) düşük, yavaş satış oranları ile 

karşılaşıldıktan sonra klasik araştırmanın etkin sonuçlar veremiyor olması. Virtua araştırma olarak bu 

sektöre hizmet vermeye karar verdiğimizde bu üç temel soruna odaklanarak, bunların nasıl 

üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Çözüm olarak da klasik beyana dayalı araştırmalar yerine 

etnografik yaklaşımlara yöneldik. Etnografik yaklaşım, kişiye doğrudan soru sorarak cevaplar almak 

yerine, bu alanda uzmanlaşmış kişilerin kullanımı ile konut alıcılarının davranışlarını gözlemlemeye 

yaşamlarını onlarla birlikte deneyimlemeye dayanıyor. Bu yaklaşım sayesinde doğrudan soru 

sorulduğunda karşımıza çıkan genel ve çoğu zaman üreticiye bir ipucu vermeyen ayan-ı beyan olan 

cevapların ötesine geçmemiz mümkün oluyor. Bir örnek vermek gerekirse, doğrudan sorulduğunda 

özellikle zengin semtlerde tüketici en az 4+1 ve geniş salonlar istediğini beyan etmekte, ancak bu veri 

evde yaşayan kişi sayısı ile, daha doğrusu ailenin çocuk sayısı ile çelişir gözükmekte. Bu durum 

geleneksel yaklaşımlarda lüks arayışı, hobi odası, ütü odası gibi taleplerle ilişkilendirilerek 

yorumlanmakta. Ancak bizim son dönemde varsıl semtlerde yaptığımız araştırmalar ekstra odanın 

evde yatılı bulundurulan yabancı uyruklu çocuk bakıcılarına tahsis edildiğini göstermekte. Resmi 

istatistiklerde görünmeyen, çoğu zaman evin bireyi olarak sayılmaya ama yeni ev alımında bir kriter 

olarak yer alan bu kesimi keşfetmenin yolu, evlere ziyaretlerde bulunmak, tüketici olarak 

etiketlediğimiz insanların gündelik yaşamına daha yakından bakmak ya da ilgili bölgede düzenli açık 

hava gözlemlerinde bulunmak. Zira sabah saatlerinde zengin mahallelerin çocuk parklarında Gürcüce 

bu günlerde en çok konuşulan dil olmuş durumda.  Etnografik yaklaşım daha etkin veriye ulaşmanın 

yanı sıra, bölgesel bir bakış ile proje alanı ve çevresindeki rekabeti de hesaba katmamızı olanaklı 

kılmakta. Zaten bir konut projesinin başarılı olabilmesi için sadece doğru metrik değerlere ve fiyat 

skalasına sahip olması yeterli olmuyor. Bunların yanı sıra, iletişim ve tanıtımda çevresinde yer alan 

projelerle ayrışması gerekmekte. Son bariyerimiz olan satış süreci optimizasyonu ise, satış esnasında 

tüketicinin takip edilmesi ve satın alan ve almayan tüketicilerin ev ziyaretleri, gözlem ve görüşmelerle 

kıyaslanarak profillenmesi ile aşılabiliyor. Buradaki verilere göre, iletişim kampanyasının tüketiciyi 

harekete geçiren temel kelimeler çerçevesinde etkin bir şekilde yenilenmesi ya da daha hedef kitle 

odaklı hale getirilmesi mümkün olmakta. Ya da proje içinde alıcılar tarafından eksiklik olarak 

değerlendirilen temel noktalar, satış bariyerleri belirlendikten sonra ufak tefek düzenlemeler ile 

bunların üstesinden gelmek, ya da en azından negatif etkilerini azaltmak mümkün olmaktadır. 

Örneğin, eğer ilgili proje çevrede yer alan projelerin tersine örnek daire sahip değilse, ya da bu örnek 

daire hedef kitlenin temel ihtiyaçlarına, estetik algısına cevap vermiyorsa, odaların iç tasarımında 

yapılacak bazı değişiklikler ile, ya da satış ofisinde duvarlara yapılan farklı uygulamalar ile alternatifler 

görselleştirilerek süreç geliştirilebiliyor. Virtua araştırma olarak şu an bu yöntemleri kullanarak, Soyak 

ve Astay firmalarının projeleri için çalışmaktayız. Özetlersek Virtua araştırma olarak projenin 

durumuna bağlı olarak, konut projesinin konseptinin geliştirilmesinden, örnek daire ve satış sürecinin 

kurgulanmasına, hedef kitlenin belirlenmesi ve bu kitleye uygun iletişim dilinin belirlenmesine ve satış 

sürecinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik araştırma ve danışmanlık vermekteyiz. 



Siz bugüne dek yaptığınız araştırmalarda –özetle- konut sektörüne ilişkin ne gibi saptamalarda  

bulundunuz, hangi alanları araştırdınız?  Devlet eliyle yaptığınız araştırma oldu mu? Ya da 

soylulaştırma ve konut ilişkisine ışık tutacak veri ya da bilgiler elinizde mevcut mu?  

 Konut sektörü özellikle ilgimizi çeken ve bizi şaşırtan bir sektör olmuştur. İlk etapta geliştirdiği ve 

Türkiye’ye has özel finansal sistemi bu ilgiyi oluşturan temel faktördü. Biraz mizahi olarak 

tanımlarsak, Türkiye’de konut üreticisi, kendisine ait olmayan bir arsada, tam olarak gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği belli olmayan bir projeyi üretmeye başlayan ve bunu aslında aldığı ürünün son 

halinden emin olmayan bir tüketiciye herhangi bir belge (tapu) olmadan güvene dayalı bir ilişki 

üzerinden pazarlayarak, kendini finanse eden bir model üretmiştir. Biz bu modele sat-yap modeli 

diyoruz, bu yapı ile sermaye sahibi olunmasa bile konut sektörüne girilebiliyor ve başarılı bir 

operasyon yönetimi ile bu sektörde ciddi başarılar kazanılabiliyor. Ancak bu durum bizim sektörün 

laneti dediğimiz durumu da doğuruyor, sermaye birikimi olmaksızın girişe izin veren ama oldukça 

yorucu ve ciddi operasyonel çaba anlamına sat-yap modeli, aynı zamanda sektör oyuncularının ciddi 

sermaye birikimi yapmasına ve öngörülebilir büyüme yakalamasını da engelleyerek, büyüyen 

oyuncuyu farklı sektörlere yönlendiriyor. Nitekim, eski büyük oyuncular, Alarko, STFA, çoktan bu 

trend ile konut üretimini bırakmış durumdalar. Bu yapı büyük çapta sektörün halen kent dışında ya da 

çeperde arsa geliştirebilmesi ile mümkün oluyor. Uzak ama imar sorunu olmayan bir arsaya yatırım 

yapmak mevcut sat-yap modeli ile daha karlı oluyor ve firmalar sürekli olarak kenti çeperlerinde 

dışarı, merkezde de yukarı doğru büyütüyor. Bu durumda da büyük oyuncular, zahmetli gördükleri 

kentsel dönüşüme, gentrification’a (soylulaştırma) yönelmiyor. Bu sektörün büyümesi önünde bir 

engel oluşturuyor. Kentsel dönüşüm ve yenilemeden uzakta kalarak sektörün mevcut yapısını 

sürdürmesi mümkün değil. Maalesef günümüzde bu alan imar yetkisi sahibi olması nedeniyle TOKİ’ye 

ve müdahil olduğu durumlarda siyasi iradeye bırakılmış halde. Oysaki, doğru planlama ve finansman 

modelleri ile kentsel dönüşüm büyük üretici için önemli bir fırsat kapısı olabilir.   

Sayısal veriler ya da kantitatif araştırma sonuçları ne kadar gerçeklerle örtüşüyor;  sosyal yaşam 

kalitesi, memnuniyet gibi subjektif,  göreceli ve net tarif edilemeyen ancak karar verme 

mekanizmalarını etkileyen girdiler nasıl değerlendirilebiliyor, veriye dönüyor ve proje geliştirmede 

kullanılıyor?  

Daha öncede söylediğim gibi, bizlerin tüketici olarak etiketlediği konut alıcıları, öncelikle birer insanlar 

ve tıpkı üreticiler gibi tıpkı bizim gibi bir yaşam sürüyorlar. Kendi yaşamlarında sahip oldukları bazı 

değerleri korumak, bazı noktaları da geliştirmek istiyorlar. Doğal olarak bununla ilgili sorulara maruz 

kaldıklarında cevaplar veriyorlar. Fakat klasik araştırma teknikleri sonucunda, bizim yönelttiğimiz 

doğrudan sorulara verdikleri cevaplar tam olarak düşündüklerini yansıtamıyor. Bunun başlıca nedeni, 

öncelikle sektör dışından geliyor olmaları ve teknik anlamda meramlarını doğru anlatamıyor 

olmalarıdır. t şu an İstanbul’da bulunan orta sınıftan gelen bir tüketici çoğu zaman lamine parke ile 

laminant parkeyi ayırt edememektedir. Ancak projeyi ziyaret ettiğinde ya da evine bir anketör 

geldiğinde bu alandaki kati yargılar dile getirmektedir. Benzer bir şekilde sorulduğunda daha geniş bir 

salon veya oda sayısı talep eden (bu noktada samimi isteklerdir dile getirilen) tüketici gidip  1+1 ev 

satın alabilmektedir. Zira bize gerçekte alacağı evi değil gönlündeki evi anlatmaktadır. Bu noktada, 

tüketici sayısı, satılan ev sayısı, gerçekleştirilmiş konut projelerinin metrekareleri gibi veriler objektif 

bir zeminde kalıp bize katkı sağlayabilirken, “nasıl bir ev isterdiniz?”, “ideal ödeme planı ne olmalı?” 

gibi subjektif sorular havada kalarak istediğimiz veriyi sağlayamamakta. Virtua araştırma olarak bu 

noktada temel demografik verileri; nüfus sayımı sonuçları, firmanın veri tabanında yer alan satışa 



dönüşme oranlar vb kullanıyoruz. Ancak tutum ve projeksiyon sorularını sormak yerine tüketici ile 

birebir iletişime geçerek, onlarla vakit geçirerek, evlerini ziyaret ederek cevaplamayı tercih ediyoruz. 

Tüketiciye daha yakından dokunan bir bulgu bulduğunuzda ve bunu iletişimde, örnek daire planında, 

satış sürecinde kullandığınızda satışa olan doğrudan etkisini rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz.  

Konut sektöründe satış ve arz dengesi sürdürülebilir bir biçimde midir? Eğer bir dengesizlik varsa 

konut sektörünün gelişiminin kentsel ve sosyal anlamda da olumlu etki yaratacak yönde 

sürdürülebilir olması için hangi noktalarda ve aktörlerde (hukuki alt yapı, yasalar, kentsel planlama 

ve uygulama, geliştirici eğitimi ve vizyonu vb.) ne tür revizyonlar ve vizyon değişikliği gerekli?  

Virtua’nın araştırmasında (kaynak İnfomag/Konut Üreticilerinin 5N1K’sı) ortaya konduğu gibi 

nitelikli gelişim için “konut üreticisi”nin üzerinde durulması gerekiyor, çünkü hem gerçek konut 

talebine yanıt vermesi hem de devletten göreceği destekle sorumluluk taşıması bakımından nicelik 

yanında nitelikli sektörel, finansal, kentsel ve sosyal gelişimin temel unsuru gibi duruyor. “Konut 

üreticisi” kimdir, ne yapıyor, kapasitesi nedir ve daha fazla neler yapabilir?  

Bu iki soru birlikte cevap verilmesi gereken sorular ve aslında oldukça da hileli sorular. Zira cevabı 

hem evet hem hayır. Sayısal değerler incelendiğinde İstanbul’da bir konut açığı var ve yakın dönemde 

de kapanabilir görünmüyor. Ama satış sıkıntısı yaşayan ya da boş kalmış konut yatırımları 

düşünüldüğünde bir arz fazlası olduğu da aşikâr. Bu çelişkinin cevabı konut arzının hedeflediği alıcı ile 

gerçek konut talepçisi arasındaki uyuşmazlık. Bugün İstanbul’da konut talebinin en önemli nedeni 

artık ihmal edilebilir oranlara düşmüş göç değil, halen devam etmekte olan nüfus artışı. Başka bir 

deyişle söylersek, İstanbul’a taşınan insanlardan ziyade İstanbul’da doğanlara konut satar 

durumdayız. Bu kesimin önemli bir kısmı orta ve alt gelir grubundan oluşmakta. Oysaki projeler üst 

gelir grubuna ya da üst orta gelir grubuna yönelik üretilmekte. Bu grup hali hazırda ev sahibidir ve 

projelerde sıklıkla sunduğu yatırım imkânı için satın almaktadır. Ancak geldiğimiz nokta da ne proje 

rantları ne de bu kesimin sunduğu finansal kaynaklar sektörün sürdürülebilmesi için yeterli değil. Bu 

nedenle firmalar kendi finansal çözümlerini geliştirmekte ve gelirini resmi olarak beyan edemeyen 

ama düzenli gelire sahip banka kredisinden yararlanamayan gruplara satış yapmaya çalışmakta.  

Ancak halen gerçek konut ihtiyacı içinde olan alt segmenti kucaklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu dar 

boğazın aşılabilmesi için, konut üreticileri toptan üretim ve maliyet düşürmeye yönelmeli ve sat-yap 

modeli yerine dış kaynak kullanımına olanak sağlayan ortak fon oluşumu gibi çözümler yaratmalıdır. 

Bu nokta da bu yükün sadece üretici tarafından taşınmasının mümkün olmadığı aşikârdır. Yasa 

koyucu olarak siyasi iradenin konut fonu yönetimini kolaylaştıracak, tapu öncesi ürün alım satımını 

yasal ve mümkün kılacak düzenlemeleri gerçekleştirmesi ve sektöre, sat-yap modeli dışında bir 

finansal açılım için fırsat üretmelidir. Tüm bunlların yanı sıra istanbul’da konut sektörüne dinamizm 

getiren bir alan da hane kompozisyonunun değişmesi, yani aynı çatı altında daha az insanın yaşamayı 

tercih etmesi. Bazı Avrupa ülkelerinde 2’inin altına düşen ortalama hane büyüklüğü İstanbul’da halen 

3,5’un üzerindedir. Son 20 yıl incelendiğinde düşme eğiliminde olduğu görülen bu oran gelecekte 3 

oranında sabitlenecektir. Önemsiz gibi görünen bu yarım puanlık düşüş, İstanbul gibi 15 milyon kişiye 

ev sahipliği yapan bir metropolde , 2 milyon kadar konut üretilmesi anlamına gelmektedir.  Bu 

çerçevede konut üreticileri ve belediye planlamacıları tarafından sıklıkla atlanılan bir alan 

bulunmakta. O da hane kompozisyonundaki değişimin varsıl mahallelerde çoktan tamamlanmış 

olduğu ve konut talebinin daha çok fakir ve kent merkezinin çeperinde kalan yerlerde oluştuğudur. 

Örnek vermek gerekirse Beşiktaş’da halihazırda 3,5’un altında olan ortalama hane büyüklüğü, 

Sultanbeyli’de 4’ün üzerindedir. Bu demektir ki, konut üreticisi ve devlet, bugün Sultanbeyli’de 



oturmakta olan kesim için çözüm üretmek ve planlama yapmak zorundadır. Burada planlama ve 

kamuoyunu bilgilendirme görevi konut üreticilerine düşerken, kent planını yönetmekle sorunlu olan 

belediye ve siyasi iradeye ise makro düzeyde konut yatırımlarını gelecek talebi öngörerek 

yönlendirme görevi düşmektedir.  

 


