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KONUTTA



Televizyonlarda, billboardlarda, gazete ve dergi 
sayfalarında geçmişte görmediğimiz kadar konut 
şirketine ve kampanyalarına tanıklık ediyoruz. 
Sektör yatırımcıların iştahını kabartıyor, pek çok 
farklı sektörde iş yapan firmayı sektöre çekiyor. 
Peki, İstanbul’un taşı toprağı gerçekten altın mı, 
sektöre hızla giriş yapan şirketler vaat ettikleri 
yaşamı müşterilerine sunabiliyorlar mı, konut 
üreticileri nasıl bir arz yaratıyor ve yarattıkları 
bu arzın pazarlamasını nasıl yapıyorlar?  İnfomag 
Dergisi ve Virtua Araştırma ve Danışmanlık 
Şirketi’nin sektör oyuncularıyla görüşerek ortaya 
koyduğu araştırmanın sonuçları sektöre dair tüm 
ezberleri bozmaya hazırlanıyor.  

NesriN KOÇAsLAN - KAtKıdA BuLuNANLAr: MEhMET DEMİRAy - DEMET DEMİRAy - 
FOTOĞRAF ŞEREF yILMAZ
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ugüne kadar konut sektörü ve özellikle İstanbul ko-

nut sektörü ile ilgili pek çok çalışma yapıldı ve hali 

hazırda da yapılmaya devam ediyor. Ancak yapılan bu 

çalışmaların büyük bir çoğunluğu sektörün bilinen 

problemlerini sansasyonel başlıklar olarak kullanmaktan öteye ge-

çemiyor. “İstanbul’da Emlak Fiyatları Yükseliyor” ya da “Metrekare-

ler Küçülüyor?” başlıklarıyla okuduğumuz, dinlediğimiz haberler 

sektörün sorunlarını, çözüm önerilerini kısmen anlatmakla birlikte 

sektörün analizini yapma noktasında eksik kalıyor. Virtua Araştırma 

ve Danışmanlık Şirketi ile ortaklaşa yaptığımız bu çalışma ile genel 

çerçevenin dışına çıkmak ve ezber bozan bir haber yapabilmek için, 

imkânlarımızı birleştirerek, konut sektörünün geliştirdiği ekonomik 

modele, pazarlama sistemine ışık tutacak, üretici tarafındaki trend-

leri inceleyerek İstanbul konut sektörünün geleceği için tahminler 

geliştirecek bir çalışma yaptık. Çalışmamız öncesinde İstanbul’da 

konut üretimi alanında faaliyet gösteren firmaları listeleyerek sayı-

sal olarak konut arzında ağırlığa sahip 40 firma içerisinden 20’den 

fazlasına ulaşarak konut sektörü ve İstanbul’un geleceği hakkında ne 

düşündüklerini yüz yüze konuşarak sorduk. Araştırmamızı hazırlar-

ken ise görüşmeleri söylem analizi ile inceleyerek yapıbozumcu bir 

okumaya tabi tuttuk. Ortaya sektörü derinlikleriyle inceleyen, sadece 

sorunları ortaya koyan değil, çözüm önerilerinin de altını çizen de-

rinlikli bir araştırma çıktı. Araştırmanın sonuçlarına göre konut sek-

töründeki üreticiler markalaşma değil hedef kitle özelinde ayrışmış 

pazarlama iletişimine odaklanıyor. Konut sektörünün kendi yarattığı 

finansal model, sürdürülebilir bir büyüme değil, kısa vadeli ve yüksek 

kârlı satış üretiyor. Konut sektöründe talebi arz belirliyor ve arz da 

İstanbul tüketici ihtiyaçları çerçevesinde değil üretim imkânları ile 

belirleniyor. 

Yaşam Stili mi SatılıYor YokSa Pazarlama 
mı YaPılıYor?
Konut üretiminde büyüklü küçüklü projelere imza atan 21 firma ile 

yaptığımız görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bulgulardan bir ta-

nesi yeni dönem konut üreticilerinin hemen hemen hepsinin bina 

satmaktan çok müşterilerine bir yaşam stili sattıklarını iddia ediyor 

olmaları. Oysa son 10 yıllık üretim sürecini geçmişle kıyaslayacak 

olursak geçmişte böyle bir söylemle karşılaşmanın mümkün oldu-

ğunu söyleyemeyiz. Geçmişte konut sektöründe varlığını sürdüren 

“Laz müteahhitlerin” yaptığı binaları tercih etmek zorunda kalan 

müşteriler bugün bir bina almanın yanı sıra konut üreticilerinin ken-

dilerine sundukları bir yaşam stilini de satın alıyor. Bu yaşam stili ise 

B

çoğunlukla üreticilerin, projelerin iletişim faaliyetlerinde kullandığı 

öğeler ile anlatılıyor. Üreticiler tarafından projenin sahip olduğu top-

lam peyzaj alanı, mimari olarak diğer projelerden ayrışan noktaları, 

ikonik olarak projeye yerleştirilen detaylar, hep bir yaşam stili olarak 

anlatılıyor. Ancak, Türkiye’de üretilen konutlara bakıldığında konut 

alıcısına gerçekten bir yaşam stili sunulduğunu, kişinin yaşamını ye-

niden tanımlayacak, derinden değiştirecek bir yaşam stili üretildiğini 

söylemek zor. Yaşam stili üretimine örnek olarak, Amerika’da ağır-

lıkla sörf tutkunlarının yerleşmesi için geliştirilen ve kendi içinde bir 

sörf merkezi ve okulu barındıran ya da amatör pilotlar için geliştiri-

len ve içinde uçak hangarları ve pist barındıran yerleşkeleri vermek 

daha doğru olacaktır. Bu nedenle, konut üreticileri projelerinin ken-

di hedef kitlelerine ulaşması, diğer projelerden ayrışması için belirli 
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Soyak İnşaat

1964
Şua İnşaat

1975
Varyap

1965
İnanlar İnşaat

1976
Teknik yapı

1975
Sinpaş 1982

Segment İnşaat

1991
Ant yapı

1992
Sur yapı

1994
Kriz

1963
Dumankaya İnşaat

Sektörün 
Kilometre 
taşları
Sektör her dönemde yeni 
oyunculara açık oldu



yaşanan dönemsel talep değişimleri, sektörde kısa dönemli sıkıntı ve 

durgunluk yaratmakla birlikte; firmaların yok olduğu, sektörün yeni-

den belirlendiği yıkıcı bir krize neden olmuyor.

konut üreticileri kalıcı 
olmak iStiYor mu?
Operasyonun, pazarlama ve marka iletişiminin önüne geçtiği konut 

pazarında faaliyet gösteren üreticiler, görüşmeler de marka değeri 

üretmekten veya uzun yıllar bu sektörde büyüyerek devam etme 

talebinin aksine mevcut projelerin devamı ve rakip firmalara göre 

daha hızlı ve kolay ayrıca mümkünse daha kârlı olarak satış gerçek-

leştirmeyi asıl misyon olarak aktarıyorlar. Bu durum yapılan işin nak-

de çevrilme hızı nispetinde kârlılık üreten konut sektörü, bu alanda 

faaliyet gösteren ve belirli bir kârlılığa ulaşmış oyuncularını, daha 

düzenli kâr ve cirosal anlamda büyütülebilen sektörlere yöneltiyor. 

konseptler geliştiriyor, projeye kattıkları yapısal öğeler, grafik gücü 

yani temalar ve pazarlama taktikleri ile hedef kitlelerinin dikkatini 

çekiyor. 

marka olmak Hızlı Satmak mı? 
Peki, konut üreticilerinin hedef kitleye özel belirledikleri bu pazarla-

ma taktiği konut üreticilerinin işine nasıl yarıyor? Özellikle son yirmi 

yıldır reklam vermeye başlayan ve hem medya planlama şirketleri 

hem de reklamcılar için yeni ve dinamik bir müşteri kitlesi oluşturan 

konut üreticileri, “yaşam stili satmayı”, diğer bir deyişle pazarlama 

iletişimini markalaşma olarak tanımlıyorlar.   Dumanya Yönetim Ku-

rulu Üyesi Uğur Dumankaya, “markalaşmak bizim çok işimize yara-

dı, kriz döneminde kimse satamazken biz ürettiğimiz daireleri hızla 

sattık” söylemi üreticilerin markalaşmayı hızlı konut satmak olarak 

algıladığını ortaya koyuyor. Doğrusu bu söylem sadece bir üretici için 

değil görüşülen pek çok üretici için de geçerli. Yani bir bakıma konut-

ta marka olmak demek, üretilen arzın hızla nakde çevrilmesi ve hızlı 

bir yatırım dönüşümü sağlayarak yeni projelere yönelmek demek. 

Güçlü marka mı, büYük oPeraSYon mu?
En temel pazarlama prensipleri ile düşünüldüğünde konut sektö-

ründe faaliyet gösteren firmaların, rekabetten ayrışması ve pazar-

ladıkları ürüne iletişim yoluyla kattıkları ile marka değeri üretiyor 

olmaları bekleniyor. Ancak, kapatılamayan konut açığı nedeniyle, 

satış yapmak değil bunu hızla gerçekleştirmek ve bir projenin satışı 

tamamlanmadan, takip edecek diğer projenin başlaması gerekiyor. 

Bu şartlar altında Türkiye’de konut sektöründe faaliyet gösterebilmek 

için üreticinin dinamik ve hızlı hareket etmesi, birden fazla projeyi 

koordine edecek güçlü bir operasyon gücü olması gerekiyor. Yaratı-

lan esnek model, konut üreticilerini krizlerde çok derin yaralar al-

mayacak ve dönemsel durgunluklar ve talepteki oynamalar dışında 

hasar görmeyecek bir konuma taşıyor. Nitekim 2001 krizinden sonra 
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- Araştırma yaklaşık 1 yıl öncesinde sektör üzerinde temel sorular 
çerçevesinde oluşturulmuş akabinde sektörde konut üreten 40 
firmaya talep götürülmüş, bunlardan görüşmeyi kabul eden 21 
firmayla görüşülmüştür. 

- Araştırmanın sonuçları, konut üreticilerinin üst düzey yöneti-
cileri ile birebir yapılan görüşmeler soucunda elde edilmiştir.  
Görüşmelerde bir kısım sorular sabit tutulmuş, diğer kısım sorular 
ise görüşmenin seyrine ve görüşen kişinin uzmanlığına göre 
şekillendirilmiştir. 

- Görüşmelerde sosyologların ve antropologların refakatine 
başvurulmuştur.

- Üretilen deşifre metinleri yapıbozumcu bir okumaya tabi 
tutulmuştur. 

- Görüşmeler yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmuş, bu 
değerlendirme uzman antropolog, sosyologlar ve demograf-
lar tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar dâhilinde yeniden 
araştırma şirketinin dışında uzman görüşlerine başvurulmuştur. 

- Elde edilen sonuçlar sektörün farklı alanlarına dair uzmanlara 
götürülmüş, görüşlerine ve değerlendirmelerine başvurulmuştur. 

araştırmaNıN metodolojisi
Araştırma 1 yıl süren görüşmeler ve derin 
analizler sonucunda gerçekleştirildi. “istANBuL’dA Nüfus ArtışıNdAN KAyNAKLı 

KONut ihtiyAcı 100 BiNi BuLmuyOr. KONut 
seKtörüNü AyAKtA tutAN twALeBi BüyüK 
öLÇüde demOgrAfiK değişim yArAtıyOr.”

VİRTUA ARAŞTIRMA İSTATİSTİK DAnIŞMAnI 
yrd. dOÇ. dr. siNAN ZeyNeLOğLu
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Bu nedenle eskinin büyük oyuncuları, 1980’li yılların konut üretici-

lerini; ENKA, STFA gibi, sektörü terk ederek daha yüksek cirolu inşa-

atlara başlamaya, benzeri bir şekilde uzun süredir konut sektöründe 

olan büyük oyuncular da, enerji ve uluslararası taahhüt alanlarına 

yöneliyor. Servotel Türkiye Kurucu Ortağı Ayla Heyfegil bu tespiti ise 

şu şekilde destekliyor; “ENKA, STFA gibi büyük gruplar sektörden 

çıktılar ama şu anda yurt dışında çok büyük işler yapıyorlar. Tekrar 

Türkiye’ye girdikten sonra acaba önümü görebilecek miyim diye 

endişe içerisinde oldukları için bence girmemeyi tercih ediyorlar. 

Çünkü Türkiye’de belli dönemlerde yaşanan krizler, arsa üretiminin 

zorluğu onları yeniden bu sıkıntılı sürecin içerisine girmekten uzak 

tutuyor.” 

Nitekim bu eğilimi günümüz üreticilerinde de görüyoruz. Öyle ki, 

Dumankaya, Ant Yapı gibi büyük oyuncular inşaat işini taşeronlara 

devrederek, inşaatın katma değerli alanı olarak tanımladıkları, gök-

delen inşaatı gibi katma değeri ve hacmi daha büyük projeleri kendi-

lerine hedef alıyorlar. Bu eğilimi Virtua’nın Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 

Aykan Erdemir şu cümleler ile değerlendiriyor. “Günümüzde konut 

üretimi, bizzat bu işten yüksek kazanç elde eden sektör mensupla-

rınca bile düşük statülü bir uğraş ve faaliyet alanı olarak algılanıyor. 

Gökdelen ve baraj gibi alternatif projelere yükselme hevesi aslında 

daha üst bir statüye tırmanma ve konut üretimiyle sınırlı bir geçmi-

şi geride bırakma arzusunun yansıması. Bu arzu, içinde bir yandan 

anlaşılabilir bir ekonomik rasyonaliteyi barındırırken, statü yarışının 

dayattığı kültürel mantığın bir sonucu olarak alevleniyor.” 

Sektörün Sürdürülebilir bir 
finanSal modeli var mı? 
Araştırmanın önemli bulgularından biri de Türkiye konut sektörü-

nün Avrupalı gözlemcileri bile şaşırtan öznel bir finansal modelinin 

olması. Geliştirilen bu model çerçevesinde, arsa alımı yerine, arsa 

sahibi ile anlaşma sağlanıyor ve ilk inşaat maliyetleri ise tüketici ile 

gerçekleştirilen önsatış anlaşmaları ile sağlanıyor. Daha yaygın bir 

deyişle dünya konut sektöründeki, yap-sat modeli, Türkiye’de ‘sat-

yap’ olarak gerçekleşiyor. Bu çerçevede konut geliştiricisinin kendi 

arzıN yöNeticileri 
Yapılan araştırmada ortaya konan bulgular, sektörde genel geçer kabul 

edilen pek çok klişeyi yeniden yorumlamayı gerektiriyor.  

yeni dönem konut üreticilerinin he-
men hepsi bir bina değil yaşam stili 
sattıklarını iddia ediyor. Ancak, Türkiye’de 
üretilen konutlara bakıldığında konut 
alıcısına gerçekten bir yaşam stili 
sunulduğunu, kişinin yaşamını yeniden 
tanımlayacak, derinden değiştirecek bir 
yaşam stili üretildiğini söylemek zor.

 Sektör için kârlılığı kısa dönem geri 
dönüş sağladığı için, sektör satışlarda 
da kısa vadeyi tercih ediyor. Firmalar 
kendi sağladıkları finansal sistem ile 
tüketiciyi kredilendirdiklerinde, yüksek 
giriş rakamları ve 3-5 yıllık vadeler 
kullanılıyor.

Karşılanamayan talep ve arsa 
geliştirme zorlukları, konut üreticile-
rini kentin çeperine ve daha küçük 
metrekareli ve bazı imkânlardan 
yoksun ama fiyat olarak optimize 
edilmiş kolay ulaşılabilir konutlar 
üretmeye itiyor.

 Tüm dünyadaki yap-sat modeli 
Türkiye’de sat-yap modeli şeklinde 
yürütülüyor. yaratılan esnek model, konut 
üreticilerini krizlerde çok derin yaralar 
almayacak, dönemsel durgunluklar 
ve talepteki oynamalar dışında hasar 
görmeyecek bir konuma taşıyor.

Konut üreticilerinin İstanbul’a gelen 
göçle konut talebi artıyor görüşlerinin 
aksine İstanbul’a göçle gelen kişi sayısı 
30-40 binde kalıyor. İstanbul’da konut 
açığını oluşturan durum ise şehirdeki 
demografik yapının (hane halklarının)
değişmesi olduğu gözlemleniyor. 

İstanbul, kıyaslanması gereken 
Paris, Londra gibi metropollere göre 
halen uygun fiyata arsa satımının 
mümkün olduğu bir şehir. Avrupa 
endeksleri ile değerlendirildiğinde 
fiyatların halen 5 katına kadar 
yükselmesi bekleniyor.

 yapılan işin nakde çevrilme hızı 
nispetinde kârlılık üreten konut sektörü, 
bu alanda faaliyet gösteren ve be-
lirli bir kârlılığa ulaşmış oyuncularını, 
daha düzenli kâr ve cirosal anlamda         
büyütülebilen sektörlere yöneltiyor.

Üretilen konut stoğunun önemli bir 
kısmında, talebin arzı belirlememe-
sine, yani gerçek tüketici ihtiyaçlarına 
cevap vermeyen projeler üretilmesine 
yol açıyor.

 İstanbul konut üreticilerinin yakın 
gelecekte kentsel dönüşüme uygun, yani 
geliştirilen alanlar arasında kalan ve 
niteliksiz konut stoğuna sahip bölgelerde 
projeler geliştirmesi gerekecek.

“güNümüZde KONut üretimi, Bu 
işteN yüKseK KAZANÇ eLde edeN 
seKtör meNsupLArıNcA BiLe düşüK 
stAtüLü Bir fAALiyet ALANı OLArAK 
ALgıLANıyOr.”

VİRTUA ARAŞTIRMA DAnIŞMAnI 
yrd. dOÇ. dr. AyKAN erdemir 
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bu sermaye üzerinden bir finans yönetimi yapmak yerine, sınırlı bir 

özsermaye ile ilerliyor. Proje içinde asıl gelir ise kârlılığın hızlı dö-

nüşü ile sağlanıyor. Bu nedenle sektördeki oyuncular arasında ciro 

veya kârlılık anlamında önemli bir farklılık yok. Sinpaş İcra Kurulu 

Başkanı Ömer Faruk Çelik ise durumu şu şekilde açıklıyor: “ Konut 

sektörü ilginç, düşünün ki sektörün en büyük oyuncusu aslında 

Devlet yani TOKİ. Konut arzını yüzde 15’ini gerçekleştiren TOKİ’nin 

yanında bizler sadece yüzde 0,5 pay kapabiliyoruz. Üstelik bu sek-

tördeki tüm oyuncular için geçerli...” Bu durumda firmalar arasında 

farkı belirleyen de satış hızı ya da sektör duayenlerinin değişiyle 

markalaşma oluyor. 

Firmalar arasında, çalışan sayısı, finansman gücü gibi farklılıkla-

rı minimize eden sat-yap modeli, farklılaşmayı tamamen satış ve pa-

zarlama faaliyetlerine indirgiyor ve sermaye birikimi ile sektörün atı-

lım yapması ve kendini yenilemesi önünde bir engel oluyor. Bu yapı, 

sektöre yeni oyuncuların girmesini kolaylaştırıyor ve farklı kesimle-

rin ihtiyacına cevap verecek firma profillerini üretiyor. Ayrıca büyük 

sermaye birikimi olmadan firmanın sektöre girişini olanaklı kılarak, 

hızla konut üretimi yaratıyor ve kapanamayan arz açığı konusunda 

piyasayı rahatlatıyor. Ancak pek çok avantaj yaratan bu model firma 

özelinde sermaye birikimi imkânını kısıtlayarak, firmaları bütünden 

bağımsız, sadece kendi projelerine odaklı hale getirerek sektörde ez-

ber bozacak, tüketiciye farklı ve yaratıcı çözümler geliştirecek pro-

jeler üretilmesini engelliyor. Nitekim firmaların ürettikleri projeler 

kendini tekrar ediyor ve gelişime kapalı bir tablo çıkmasına neden 

oluyor.  GYODER Başkanı Işık Gökkaya’nın da altını çizdiği gibi böyle 

bir modelin uzun vadede sürdürülebilir olması mümkün görünmü-

yor: “Model bu olunca müşteriler kurumsal şirketleri seçiyorlar. Bir-

çok şirket çok güçlü sermaye yapısıyla bunu rahatça uyguluyor. Ama 

cebinden karşılaması gereken tek maliyet kendi yönetim giderleri 

ve proje lansmanına kadar doğan masraflar oluyor. Bu noktada da, 

Türkiye konut pazarındaki oyuncuların genel eğilimleri özkaynak-

larına yöneliyor olmaları. Zaman zaman proje ihtiyaçları ve satış va-

deleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan kısa süreli finansman ise ticari 

kredi ile karşılanıyor ve hiçbir zaman dış kaynaklı bir proje finans-

manı aranmıyor. Hatta çoğu zaman tüketicinin kullandığı kredi 

bile konut üreticisinin sağladığı finansman sistemi ile karşılanıyor. 

Esenyurt’ta konut üretimi geçekleştiren Özyurtlar İnşaat’ın Yöne-

tim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt’un da özellikle altını çizdiği gibi, 

şirketler finansman konusunda kendilerine has bir model uygulu-

yorlar. Hem konut üretiyor hem de finansmanı şirket bünyesinden 

sunuyor. Tamer Özyurt, bu durumu ise; “Eğer konut alacak kişi 5 

yıla kadar vade kullanacaksa bizde ki oran çok daha uygun, insanlar 

zaten 5 yıldan fazla kredi kullanmak istemiyorlar. Bu müşterilere 

de biz kendi finansal sistemimizi uyguluyoruz.” şeklinde açıklıyor. 

finanSal model dar GelirliYi dışlıYor
Sektör için kârlılığı kısa dönem geri dönüş sağladığı için, sektör satış-

larda da kısa vadeyi tercih ediyor. Firmalar kendi sağladıkları finansal 

sistem ile tüketiciyi kredilendirdiklerinde, yüksek giriş rakamları ve 

3-5 yıllık vadeler kullanılıyor. Bankalar ile yapılan anlaşmalarda ise 

5-10 yıllık sabit faizli krediler önem kazanıyor. Bu yapı hiç nakit biri-

kimi olmayan ve net geliri yüksek olmayan ama konut ihtiyacı içinde 

olan dar gelirli için bir fırsat yaratamıyor. Virtua Araştırma Koordina-

törü, Yrd. Doç. Dr. Özgür Dirim Özkan bu durumu şu şekilde açıklı-

yor: “Konut sektörü için tek değişken verimlilik ve hesaplanabilirlik 

olamaz, bunların yanı sıra öngörülebilirlik ve ileri dönük planlama 

da çok önemli. Sektörün ayakta durabilmesi için alt gelir gruplarının, 

düşük taksitli, uzun vadeli ödemelerle kaliteli konutlara sahip olması 

gerekiyor. Bu noktada, konut üreticileri elini taşın altına koymalı ve 

kredi geri ödemelerini garanti altına almasını talep etmeli. Zira kali-

teli konut ihtiyacı olan ama finansal sorunlarla sektörün ulaşamadığı 

bu kesimin “konut alıcısı” haline getirilmesi hem sektörü büyütecek 

hem de kentsel dönüşüm ve planlamayı kolaylaştıracaktır.” Ancak, 

mevcut durumda dar gelirli grupların konut sahibi olabilmesi ancak 

sınırlı sayıdaki TOKİ projeleri ile mümkün oluyor. Çoğu üretici fir-

ma sayısal çoğunluğa ve gerçek konut talebine sahip orta ve alt gelir 

grubunun dışlanması ile finansal kaynağı olan üst ve orta-üst sınıfa 

yöneliyor.

Sat-YaP modeli ile finanSal riSk 
düşüYor, SermaYe birikimi olmuYor!
Bu model çerçevesinde konut üreticisi yüksek sermaye yatırımı ve 

yap sat mı, sat yap mı? 
Konut sektöründe pek çok oyuncu finansal 
çözüm olark sat-yap modelini uyguluyor. Ancak 
bu çözüm ne kadar sürdürülebilir? 

AvANtAjLArı
Daha hızlı konut finansmanına olanak sağlayarak, arz eksikliğini 
kısa sürede çözmekte,

Kısa vadeli ve yüksek ödeme yapabilen konut alıcısı için yüksek 
rant üretmekte,

Büyük sermaye birikimi olmayan girişimcilerin, sektöre girmesine 
imkan sağlamakta.

deZAvANtAjLArı
Daha planlı ve büyük ölçekli konut üretimini engellemekte,

Daha uzun vade ve düşük ödeme ihtiyacı içindeki dar gelirli alıcıyı 
dışlamakta,

Sermaye birikimini yavaşlatarak, kurumsal marka üretimini 
zorlaştırmakta.

“KONut seKtörüNde sAt-yAp mOdeLi 
sürdürüLeBiLir Bir mOdeL değiL. Bu 
sistemiNde seKtör iÇerisiNde Bir 
miLAdı vAr”

GyODER BAŞKAnI 
ışıK göKKAyA 



KoNut üreticileriNiN 5N1K’sı 
Görüşmeler öncelikle bize, dışarıdan çok tek-tip algılanan İstanbul konut pazarında arzı yaratan 

oyuncuların ne kadar farklılaşabildiğini gösterdi. Bu çerçevede üç ayrı tipolojideki firmanın konut 
sektöründe belirleyici olduğunu görmekteyiz

               tipOLOji
istANBuL’uN 
Neresi?

üretimi KeNdi mi 
yApıyOr?

Kime 
sAtıyOr?

tOKi’deN 
BeKLeNtiLer

KeNtseL döNüşüm

                  Arsa üreticisi Çeperleri Taşare Ediyor yatırımcıya İmar Açsın Devlet yapar

                 Konut üreticisi Uydu Kent Müteahhit Oturacaklara Arsa Geliştirsin yardımla Cazip hale Gelebilir

                 proje üreticisi Kupon noktalar Proje yönetiyor Talep Edene Bizimle İlgisi yok Bizim İşimiz Değil
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* nüfus rakamları TUİK tarafından gerçekleştirilen 2000 yılı de facto nüfus sayımı ve 2007’yılından sonra ise de jure, Adrese Dayalı nüfus 
Kayıt sistemi (ADnK) rakamları esas alınmıştır. İki sayım sisteminin farklılığından kaynaklanabilecek hataları minimize etmek için, ana-
liz on yıllık zaman dilimi için gerçekleştirilmiş. hane büyüklüğü bulguları TÜİK’in açıkladığı sayım sonuçları esas kabul edilmiş ve TnSA gibi 
(Türkiye nüfus Sağlık Araştırmaları) verileri ile doğrulanmıştır.

tabi sektörde yeni olan gruplar da var. Zaten sadece satarak yapmak 

çok kolay iş değil büyük projelerde. Burada özkaynağa da ihtiyaç var 

artı zaten bu tip projelerde müşteriler bu işi bitireceğine inandığı-

nı kişilerden satın alıyorlar. İnşaat sektöründe böyle bir sistem uzun 

süre gidemez. Onun da bir miladı var.” 

demoGrafik değişim ve 
iStanbul konut Pazarı
İstanbul konut sektörünün sahip olduğu finans modelinin yarattığı 

sorunlara rağmen, konut sektörünün büyüyerek devamlılığını sür-

dürebilmesi 3 ayrı demografik parametreye bağlıdır; doğal nüfus 

artışı (İstanbul’da doğan çocuklar); net göç (İstanbul’a gelen ve ayrı-

lan toplam nüfus) ve ortalama hane büyüklüğü (bir çatı altında yaşa-

yan birey sayısı.). Virtua Araştırma Şirketi İstatistik Danışmanı Yrd. 

Doç. Dr. Sinan Zeyneloğlu, bu durumu şu şekilde açıklıyor: “Henüz 

farkına varılmamış olmasına rağmen, Türkiye nüfusu demografik 

dönüşümünü büyük ölçüde tamamladı; doğurganlık hızı neredeyse 

yenilenme düzeyine düştü, göç hareketleri büyük ölçüde yavaşladı. 

Günümüzde artık oturmuş bir nüfusa sahip olan İstanbul, 2000-2010 

döneminde yılda yaklaşık 300-350 bin kişi artarken, bu artış içinde 

‘net göç’, yani İstanbul’a yeni gelen kişi adedi yıllık sadece 30-40 bin-

de kalıyor. Bir başka deyişle, asıl önemli olan artış, ortalama yaşam 

süresinin yükselmesi ve nüfus momenti sonucu gerçekleşen doğal 

nüfus artışıdır. Bu çerçevede nüfus artışından kaynaklı konut ihtiyacı 

100 bini bulmuyor bile. Öte yandan ortalama hane büyüklüğünün za-

man içinde azalıyor olması çok daha büyük bir konut ihtiyacı doğru-

yor. 1955-1975 döneminde İstanbul ilinde ortalama hane büyüklüğü 

4,5-4,7 bandında büyük ölçüde sabitti. 70’lerden sonra hane büyüklü-

ğü azalmaya başladı, 1980’de 4,27’ye, 1990’da 4,14’e, 2000 yılında ise 

3,85’e düşmüştü. Bu değişim çerçevesinde İstanbul nüfusu artmıyor 

olsa bile, sadece ortalama hane büyüklüğünün azalması, yani daha 

az sayıda insanın birlikte yaşamayı tercih etmesi, tek başına önemli 

bir konut talebi yaratmakta. Günümüzde 3,5 düzeyinde tahmin etti-

ğimiz ortalama hane büyüklüğü, en az doğal nüfus artışı kadar, yani 

ek 100 bin konut talebi yaratmakta. Bu demografik değişimin doğal 

sonucu olarak İstanbul’da mevcut bina stoğu, konut talebini karşıla-

yamıyor ve kontrol edilemeyen talepte sektörü sürekli olarak yeni 

arsa geliştirmeye zorluyor.”*

arSa arzı Sektörü belirliYor
Hızla büyüyen İstanbul ve karşılanamayan konut talebi sonucunda 

arsa fiyatlarının sürekli olarak yükseldiği gözlemleniyor. Arsa fiyat-

ları ve arzı hem konut üreticisinin bu alanda faaliyet gösterip gös-

termeyeceğini hem de satın alınan arsa üzerinde hangi müşteri seg-

mentine uygun proje geliştirileceğini belirliyor. Daha açık bir ifade 

ile İstanbul’da merkezi konumda ve yüksek fiyatlı bir arsa üzerine 

üretilen konut daha çok A ve A+ müşteri segmentine yönelirken, 

merkezin hemen çeperinde yer alan arsaların üzerinde B segmentine 

uygun konut üretiliyor. A ve B segmentinde konut sahipliğinin yük-

selmiş olması da üreticileri C segmentine ve bu segment için uygun 

fiyatlı arsa arayışına itiyor. Bu arayışın sonucu olarak, sürekli olarak 

şehrin çeperinde uygun fiyatlı arsalar konut üreticileri tarafından ge-

liştiriliyor ve şehir yatay olarak genişleyerek büyüyor.  Arsa sorununa 

sektörün bulduğu bir diğer çözüm de, özellikle kent merkezinde in-

şaatın yükselterek çözülmesi. Başka bir deyişle İstanbul çeperlerden 

yatay, kent merkezinde ise dikey olarak büyüyor.

büYüme, arz ekSikliği ile beSleniYor!
İstanbul’da konut sektörünün devamlılığı, sürekli olarak artan nüfus, 

yani İstanbul’un aldığı göç ve yaşanan demografik değişimle, yani ha-

nede yaşayan kişi sayısının azalması ile besleniyor. Bu büyük açık, her 

tülü konut projesini müşteri bulabilir ve pazarlanabilir hale getiriyor. 

Çünkü hem üreticiler hem de tüketiciler çok iyi biliyor ki, arsa fiyat-

ları yükselecek ve konut talebi artacak ve sonuç olarak proje iyi olsun 

ya da kötü olsun mutlaka yapılan yatırım hem üreticiye hem de alı-

cısına banka faizlerinin ya da alternatif yatırımların üstünde bir gelir 

getirecek. Karşılanamayan arzın gücü, konut seçiminde etkin olabile-

“KONut seKtörü iÇiN teK değişKeN 
verimLiLiK ve hesApLANABiLirLiK OLAmAZ, 
BuNLArıN yANı sırA öNgörüLeBiLirLiK ve 
iLeri döNüK pLANLAmA dA ÇOK öNemLi.”

VİRTUA ARAŞTIRMA KOORDİnATÖRÜ, 
yrd. dOÇ. dr. öZgür dirim öZKAN
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cek her türlü parametreyi önemsiz kılıyor. 

arz ve taleP uYuşmazlığı 
Karşılanamayan talep ve arsa geliştirme zorlukları, konut üre-

ticilerini kentin çeperine ve daha küçük metrekareli ve bazı 

imkânlardan yoksun ama fiyat olarak optimize edilmiş kolay 

ulaşılabilir konutlar üretmeye itiyor. Bu uygulama, konut paza-

rının en büyük açmazını yaratıyor. Çünkü projeyi yatırım ama-

cıyla, finansal kaynağa ve kısa vadede ödeme lüksüne sahip üst 

orta sınıf satın alıyor. Ancak konutun şehrin dışında olması ve 

mimari açıdan bu kitlenin ihtiyaçlarına cevap vermemesi nede-

niyle, konutu uzun vadede ve ikinci el olarak alabilen ya da bu 

projede uygun fiyata kiracı olabilen orta-alt gelir grubu yaşamak 

için tercih ediyor. Bu modelde üretilen konut stoğunun önemli 

bir kısmında, talebin arzı belirlememesine, yani gerçek tüketici 

ihtiyaçlarına cevap vermeyen projeler üretilmesine yol açıyor. 

Sürekli büyüyen konut açığının gölgesinde, arz-talep ilişkisi, bir 

değişken olarak talebin denklemden çıkarılması ile yeniden be-

lirleniyor.

kentSel dönüşüm zorunluluk!
Ancak burada yılların deneyimi ile Reha Medin Şişli Temsilcisi Ömer 

Faruk Çiçekçi’nin de ifade ettiği gibi, İstanbul, kıyaslanması gereken 

Paris, Londra gibi metropollere göre halen uygun fiyata arsa satımı-

nın mümkün olduğu bir şehir. Avrupa endeksleri ile değerlendirildi-

ğinde fiyatların halen 5 katına kadar yükselmesi bekleniyor. Dolayı-

sıyla yakın gelecekte, kentin dışına giderek arsa geliştirmek müm-

kün olmayacak ve İstanbul konut üreticilerinin yakın gelecekte kent-

sel dönüşüme uygun bölgelerde projeler geliştirmesi gerekecek. Er-

telenmiş olan kentsel dönüşüm İstanbul’da gelişmiş merkezler ara-

sında sıkışmış, cazip kira getirili ama niteliksiz konut stoğuna sahip 

semtler oluşmasına neden oluyor. Nitekim, İstanbul haritasının ko-

nut arzı ve yeni inşaat alanları özelinde incelenmesiyle kentin mer-

kezden başlayan ve takip eden halkalar halinde büyüdüğü ve iç içe 

geçmiş bir gelişim ve bir çöküntü bölgesi ürettiği söylenebilir. Öyle 

ki, eski kent Merkezi Fatih, önce Bakırköy/Yeşilköy hattına taşınarak, 

arada bir çöküntü bölgesi olan Zeytinburnu’nu doğurmakta, Bakır-

köy hattında sıkışan üretim, Bahçeşehir’i üretirken, arada çöküntü 

bölgesi olarak Şirinevler’i üretmekte. Bu durumda, öncelikli konut 

üretimi, yani dönüşüm alanı çöküntü bölgeleri olması gerekirken, çe-

şitli yasal zorluklar, kat mülkiyeti kanunu ve karlılık beklentileri, gö-

rece küçük projeler üretilmesi ve ölçek ekonomisi geliştirilememesi 

sonucunda sektörün önemli oyuncuları kentsel dönüşümü talep et-

miyorlar. Kentsel dönüşüm için, devletin müdahalesini yani bölge-

nin insansızlaştırılarak imara açılmasını ya da finansal anlamda sek-

töre bazı teşviklerin sağlanmasını ve bu sayede kentsel dönüşümün 

özel sektör tarafından üretilmesini talep ediyorlar. Bu çerçevede ko-

nut sektörünün tek tip olmadığı ve kendi içinde farklı bakışa sahip 

oyuncular içerdiği söylenebilir. Bu farklılığın en açık gözlendiği alan-

lardan birisi kentsel dönüşüm olmakta. Örneğin, görece daha büyük 

konut projelerini hedefleyen firmalar için kentsel dönüşüm uzak du-

rulması gereken ve ancak devlet eliyle gerçekleştirilebilecek bir uygu-

lama iken, çok sayıda insana ama daha uygun fiyata konut üreten fir-

malar için devletin yasal düzenlemede yapacağı iyileştirme ile kent-

sel dönüşüm yeni bir iş alanı olarak görülmekte, daha da küçük ama 

özellikli projelere imza atan firmalar içinse, kentsel dönüşüm ancak 

mikro düzeyde, tarihsel değeri olan konutlarda, ya da merkezi ve pa-

halı semtlerin çeperinde gerçekleşebilir görülmekte. 

Yaklaşık 1 yıl süren görüşmeler ve analizler sonucu ortaya 

çıkan raporun gözler önüne serdiği tabloya göre sektörün po-

tansiyeli ve handikapları bir buzdağının altındaki parçası gibi 

bilinmezlikler dolu. Son dönemde farklı sektörlerde iş yapan 

şirketlerin de sektörde kendilerine pay almaya çalıştıklarını da 

hesaba katarsak sektör hâlâ çok büyük şirketlerin de iştahını 

kabartabiliyor. Bu iştaha her yıl ortaya çıkan konut açığı da ne-

den oluyor elbette. Öte yandan sektörün hızlı, çok ve karlı satışa 

odaklanarak finansal modeller geliştirmesi ve bu modellerin so-

nucunda projelerini son kullanıcıdan ziyade yatırımcıya yönelik 

yapılandırmakta olması, konut pazarında arzın üretim imkânları 

ile belirlenmesine ve talebin arz ile yönetilmesine neden olması 

da sektöre olan ilgide etkili oluyor.  

“türKiye’de BeLLi döNemLerde yAşANAN 
KriZLer, ArsA üretimiNiN ZOrLuğu 
esKiNiN BüyüK OyuNcuLArıNı yeNideN Bu 
sıKıNtıLı süreciN iÇerisiNe girmeKteN 
uZAK tutuyOr.” 

SERVOTEL TÜRKİyE KURUCU ORTAĞI 
AyLA hEyFEGİL 

demografiK değişim
İstanbul’da konut arzını yaratan göç değil. 

300-350
Bin

2000-2010 DÖnEMİ yILLIK nÜFUS ARTIŞI

30-40
Bin

2000-2010 DÖnEMİ yILLIK nET GÖÇ SAyISI

Kaynak: TUİK

“istANBuL, KeNdisiyLe KıyAsLANmAsı 
gereKeN pAris, LONdrA giBi 
metrOpOLLere göre uyguN fiyAtA ArsA 
sAtımıNıN mümKüN OLduğu Bir şehir.”

REhA MEDİn ŞİŞLİ TEMSİLCİSİ 
ömer fAruK ÇiÇeKÇi 



AvrupA yAKAsıNdA

 1970-80 dönemi: Bakırköy’den başlayarak 
Bahçelievler’e uzanan 1. kesiti değerliyerek; 
Zeytinburnu, Tozkoporan hattını kontrolsüz konut 
üretimine terk ederek bölgeyi niteliksiz konut merkezi 
haline getirdi

 1980-1990 dönemi: yeşilköy, Bahçeşehir hattını 
geliştirirken 2. kesiti oluşturdu. Arada kalan 
güngören-esenler hattını kontrolsüz gelişime terk 
etti. 

 1990-2000 dönemi: Avcılar, Başakşehir hattını 
değerlerken 3. kesiti oluşturdu. Küçükçekmece 
merkezden, Atatürk mah.- Sultangazi hattına uzayan 
kesiti niteliksiz konut bölgesine dönüştürdü.  

 2000 li yılların projeleri: Beylikdüzü, esenyurt hattını 
değerlerken 4. kesiti oluşturdu. Arada kalan ve 
deprem nedeniyle değersizleşen Avcılar, şahintepesi 
hattını niteliksiz konut gelişimine terk etti.  

AsyA yAKAsıNdA

 1970-80 dönemi: Ataşehir Bostancı sahile uzanan 
1. kesiti değerliyerek, Bulgurlu, Cumhuriyer ve 
Esatpaşa mahallelerini kontrolsüz konut üretimine 
terk etti.

 1980-1990 dönemi: maltepe sahil doğu Ataşehir, 
ümraniye hattını geliştirirken 2. kesiti oluşturdu.
içerenköy yenişehir bölgesindeki gelişimi 
yavaşlattı. 

 1990-2000 dönemi: Samandıra, Büyükbakkalköy, 
Başıbüyük, Dragos kesitini geliştirirken 3. kesiti 
oluşturdu. Maltepe merkez, Kayışdağı kesitini 
niteliksiz konut bölgesine dönüştürdü.  

 2000 li yılların projeleri: tuzla-pendik hattını 
değerlerken 4. kesiti oluşturdu. Arada kalan 
hattını niteliksiz konut gelişimine terk etti.  

istANBuL’uN KONut geLişim eğiLimi
İstanbul 13 milyonluk nüfusu ile 
dünyanın en önemli konut arzına sahip 
metropollerinden biri, kentsel gelişimi ile 
İstanbul’daki en küçük değişim pek çok 
noktayı etkiliyor.

 İstanbul doğu ve batı ekseninde denize paralel olarak 
gelişiyor. 

 Kentin genişlemesi 10 yıllık dilimlerle içiçe geçmiş 
4 halka olarak izlenebiliyor.

 Tarihsel kent merkezi, tarihi binalarda restorasyon, 
bu bölgede kalan niteliksiz konutlarda ise yeniden 
imar ihtiyacı içinde.

 tarihsel kent merkezi konutların niteliksizleşmesi 
ve yoğun işyerine dönüşümle birlikte nüfus 
kaybediyor

 Uygun fiyatlı arsa arayışı sonucunda, konut üretimi 
şehrin doğal genişlemesinden daha hızla ilerliyor.  

 Bu çerçevede, 10 yılda bir bir gelişim halkası ve 
arada kalan çöküntü bölgeleri oluşuyor.(esenler, 
güngören) 

 Gelişim halkaları konut alımı ve kiralaması için kısa 
vadede cazip olurken, çöküntü bölgeleri özellikle uzun 
vadeli ve arsalık yatırım için uygun… 

 istanbul’un iki yakada da coğrafi sınırlarına ulaşmış 
olması, çöküntü bölgeleri ve arada kalmış sanayi 
tesislerini tek konut üretim alanı haline çeviriyor. 

hAZırLAyAN: VİRTUA ARAŞTIRMA İSTATİSTİK DAnIŞMAnI yRD. DOÇ. DR. SİnAn ZEynELOĞLU90 infomag MART 2011
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hAritA NOtLArı
1) Uluslararası havalimanları, büyük askerî alanlar, kent 
ormanları gibi büyük ölçekli konut dışı kullanım alanları 
mahalle sınırları dışında bırakılmıştır.

2) nüfus bilgileri 2008 ve 2009 ADnKS kaynaklı, konut ve işyeri 
bilgileri ulusal adres veritabanı kaynaklıdır.

Merkez İstanbul

Avrupa yakası Gelişme hattı

Asya yakası Gelişme hattı

Kilometre

0 15 30

ÖLÇEK 1/430.000 

2008-2009 döNemi  
yıLLıK Nüfus Artış OrANı
%20+  (24)
%10 - %20 (55)
%5- %10 (111)
%2 - %5 (147)
%0 - %2 (230)
-%2 - %0 (199)
-%5 - %2 (169)
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Ant Yapı Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Mehmet OKAY

aRSa üRETMENİN ÖNEMİ
Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okay, 
yurt dışında kazandıklarıyla yurt içinde arsa 
geliştirdiklerini belirtiyor.

Pazarlamasız Satış   
Sektöre yeni giren oyuncuların reklam faaliyetlerine ciddi önem 
verdiğini belirten Okay, Ant Yapı’nın buna ihtiyacı olmadığını söylüyor.

 ŉ ant Yapı inşaat sektörünün neresin-
de duruyor?
Tarz olarak da ne yurt içinde ne yurt 

dışında devlet ihalesine girmiyoruz. Biz özel 

sektörün işlerini yapıyoruz. Yurt dışında 

kazandıklarımızla da yurt içinde arsa 

geliştiriyoruz. O arsalar üzerinde de projeler 

üretiyoruz. 

 ŉ konut sektöründe 
daha çok müşteri çek-
menin formülü nedir? 
Açık söyleyim 2000 

krizine kadar hiç reklam 

ilan vermeden satış 

yaptık. Kulaktan 

kulağa yöntem bence en doğru yöntemdir 

Bu elbette yılların deneyimi. Şimdi sektör 

dışından da birçok firma girdi. Ama işleri 

kolay değil. Bir binayı satın alıyorsunuz ama 

yaşam başladıktan sonra esas problemler 

başlıyor. Duvar çevirdim, güvenlik koydum, 

ortaya da bir havuz, al işte rezidans site. 

Öyle olmuyor. Birçok özellik gerektiriyor. 

Tabiî ki bir değer kaybetmemesi lazım 

aldığınız yerin maddi olarak ama yaşamsal 

özelliklerinde çok üstün olması lazım. O 

yüzden şimdi biz villa projeleri geliştirmeye 

çalışıyoruz. İnsanlar bir noktadan sonra 

artık daha çok müstakil ev istiyor ve bu 

villaların çok uzaklarda olmasını artı çok da 

para vermek istemiyor. Bunların tümünü 

analiz etmek uzun yıllarda sektörde olmak-

la çok ilgili birşey. 

 ŉ önümüzdeki dönemde konut sektö-
ründe ne gibi değişiklikler olacak? 
Şehir içinde dahi, yeşil alan artacak, bina 

yukarı çıkacak, hem arsa sahibinin daireleri 

olacak hem müteahhitin daireleri olacak. 

Dolayısıyla imar değişikliği şart. Devlet 

yapmasın, biz özel sektör yaparız. Devletin 

kendi asli görevlerine dönmesi gerekiyor. 

O asli görevler içinde konutta varsa onlar 

sosyal konutlar olması lazım. Kendi geliş-

tirdiği bölgelerde. Şehrin içinde, şehrin en 

güzel arsaları devletin elinde. Biz mümkün 

olduğunca konsept projeler geliştirmeye 

çalışıyoruz. Bizim EQ diye iddialı olduğu-

muz bir şey var. EQ demek; sadece akıllı 

binanın dışında, komşu kalitesi, birbirine 

uyumlu insanlardan oluşan, maddi değerin 

dışında bir çok manevi değeri taşıyan şeyler 

üretiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız bütün 

sitelerde insanlar gayet mutlu yaşar, öbür 

sitemizden ev alır ama komşuluktan ayrıla-

maz veya yeni sitelerde yeni komşuluklar 

oluşur. Öyle ciddi bir misyonumuz var.

Ant Yapı’ya göre, konut alıcısı için önemli olan bir 

kaç faktör bulunuyor; 1) Konut alanının, ticari ge-

lişime açık olması alışveriş olanaklarına sahip ol-

ması 2) Yaşamsal imkânlar açısından tatmin edici 

olması, 3) Yatırım değerinin olması, yani konutun 

alımdan sonra değer kazanmaya devam etmesi ge-

rekiyor. Bu çerçevede, özellikle sektöre yeni giren 

ve yüksek fiyata arsa satın almış olan yeni oyuncu-

ları eleştiriyor ve ürettikleri konutların zaman için-

de değersizleşerek yatırımcısını memnuniyetsiz bı-

rakacağını iddia ediyor. Yapılan pazarlama faaliyet-

lerini de bu çerçeveden değerlendiren Ant Yapı, ke-

disinin güçlü bir kurumsal imaja sahip olduğunu 

bu nedenle daha az medya yatırımı yapmasına rağ-

men satış sorunu yaşamadığını ama yüksek fiyata 

arsa satın alarak sektöre giren yeni yatırımcıların 

bu açığı kapatmak için sürekli ve artarak reklam 

vermek zorunda olduğunu söylüyor. 
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ANt yApı
ürettiği KONut sAyısı: 1807 (SOn 10 yIL)
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BİzİM HEdEfİMİz 
GERçEk TükETİcİ
Satın aldığı arsa ve o bölgede yarattığı piyasayla adından 
söz ettiren Astay Gayrimenkul ‘Onaltıdokuz’ projesinde 
hedeflerinin gerçek tüketici olduğunu söylüyor. 

Fiyatlar Daha Çok Artar   
Mesut Toprak İstanbul’a talebin gelecekte daha çok artacağını ve 
bunun da fiyatlara yansıyacağını söylüyorlar.  

 ŉ Sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? 
Tekstil sektöründe faaliyet gösterirken 

yeni bir sektöre girmek istedik. Yaptığımız 

araştırma da turizm sektörü ve inşaat 

sektörünün bundan sonraki dönemlerde 

yükseleceğini öngörerek Four Seasaon 

Otellerini satın aldık. Bu şekilde de turizm 

ve inşaat sektörüne girmiş olduk. Yaklaşık 3 

sene civarında bizim Boğazdaki Four Seasa-

on Oteli’nin inşaatı sürdü. Orada bizzat biz 

kendi taşeronlarımızla inşaatı kendimiz üst-

lendik. Bu çalışma bizde büyük bir deneyim 

oldu. Konut ve AVM ile ilgili de biz arazi 

bakmaya başladık ve Zeytinburnu’ndaki 

‘Onaltıdokuz’ projesini yaptığımız bu arsayı 

aldık. Bundan sonra da nitelikli konut 

sektöründe iddialı bir şekilde olacağımızı 

düşünüyoruz.

 ŉ Sektördeki pek çok projeye göre 
daha yüksek fiyatlı daireleriniz var. 
Projenizin yatırımcı oranı nedir? 
Bizde yatırım için alan kişi sayısı oldukça az. 

Çünkü bizim buradaki fiyatlarımız yatırım-

cının beklentisiyle çok fazla örtüşmüyor. Ya-

tırımcı almak istemedik. Çünkü burada belli 

bir strateji belirlemek istiyoruz. Özellikle 

şehrin merkezinde değil de şehrin kenarla-

rında olan yerlerin büyük bir kısmı finansal 

yatırımcıların konuta yatırım yapmasıyla 

oluyor. Her iki durumun da bazı kolaylık ve 

zorlukları var. Yatırımcıya satıyorsanız ilk 

etapta çok hızlı ve başarılı olabiliyorsunuz. 

Sonunda sancı çekiyorsunuz. Direk tüketi-

ciye satıyorsanız ilk başta sancı çekersiniz 

ama ondan sonra kafanız daha rahattır. 

 ŉ 2000’li yıllardan bu yana sektöre 
hızlı girişler oldu. Sizce bu trend de-
vam edecek mi? 
Bu arz talep meselesi...  Eğer kâr varsa bu 

işe daha çok kişi girecek ama bir o kadar 

da çıkacak. Ama İstanbul’a baktığımızda 

buranın daha çok fazla konuta ihtiyacı var. 

Özellikle yabancıların İstanbul’da yaşamaya 

başlayacakları kanaatindeyim. Şirketlere 

baktığımız zaman pek çok yabancı çalışan 

oluyor. Dünyadaki kriz Türkiye’yi bir 

cazibe merkezi haline getirdi. Yabancılar 

İstanbul’da iş yapıp yapamayacaklarını 

sorguluyorlar. Hele ki iş yapma 

bürokrasimizi biraz daha 

geliştirebilirsek bu 

sayı çok artacak. Tabi 

ki oda daha nitelikli 

daha düzgün yerlerin 

olmasında ihtiyacın 

devam edeceğini 

düşünüyorum. 

Sektöre görece yeni giren şirketlerden biri olan 

Astay Gayrimenkul aslında sektördeki ilk sına-

vını turizm alanında yaptığı ilk inşaat işi olan 

Four Season Oteli’ni faaliyete geçirerek gerçek-

leştirdi. Konut sektöründe de gözü olan Mesut 

Toprak bu kez yine iddialı bir proje ile dikkatleri 

üzerine çekti. Zeytinburnu sahilde başlattığı ilk 

konut projesi ‘Onaltıdokuz’ projesinin ardından 

sektörde kalıcı olmayı hedefleyen Mesut Toprak, 

bu kalıcılığı ise satın aldıkları dairede yaşamak 

isteyen tüketicilere istedikleri yaşam şeklinin 

sunulmasıyla sağlayacaklarını belirtiyor. Özel-

likle yabancıların İstanbul’a ve burada yaşamaya 

ciddi talepleri olduğunu söyleyen Mesut Toprak, 

İstanbul’a artan bu talep nedeniyle gelecekte 

fiyatların daha da artacağını belirtiyor. 

Astay İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 

MeSut toPrak

AstAy gAyrimeNKuL
ürettiği KONut sAyısı: 496
devAm edeNLer: OnALTIDOKUZ
BöLge: ZEyTİnBURnU
cirO: -



2012’dE aSıl oyuNculaR 
BEllİ olacak 
Solarkent ile sektöre iddialı bir giriş yapan Aydınlı 
Yapı Genel Koordinatörü Alpay Çepni, sektörde kalıcı 
olanların 2012’de ortaya çıkacağını söylüyor. 

Ne Üretsek Satarız Devri Bitti    
Alpay Çepni’ye göre müşteriye satış yapmak için artık efor 
sarf etmek gerekiyor. 

 ŉ konut sektöründeki pazara girişle-
rin önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğiniz düşünüyor musunuz? 
 Yeni gelenler mutlaka olacaktır ama han-

gi kararlılıkta ve hangi vizyonla gelecek-

lerini bilemem. Ama bunlardan eksilen-

ler olacaktır. Zaten şu anda herkesin pro-

jesi yapım aşamasında. Benim tahminim 

2011 ama belki 2012 işin 

asıl oyuncularının bel-

li olacağı yıl olacak. 2011 

de bunların çoğu şu anki 

söylemlerini realize edip 

teslimleri başlayacak. İşte 

o zaman ak koyun kara 

koyun belli olacak.

 

 ŉ Peki, gi-
denleri ve kalan-
ları ne belirle-
yecek? 
Birincisi çok 

ucuz fiyatlı çıkan projeler var. Bunların 

uygun fiyatlı olanlarının ne kadar kazan-

dığını insanlar görecek.Bugün çok güzel 

bir yaşam vaat ettiğini söyleyen insanla-

rın, projelerinin yaşanabilir olup olma-

dığı ortaya çıkacak. Eskiden çok büyük 

lüks olarak adlandırılan çok şey artık bu-

gün olmazsa olmaz haline geldi çünkü 

arz ciddi anlamda var. Eskisi gibi bir in-

san gelip sizden yalvar yakar daire almı-

yor. Sizin efor sarf edip yaptığınız proje-

nin ne kadar başarılı olduğunu ona anlat-

manız gerekiyor. Sosyal boyut katılmış, 

ortak yaşam alanları yeni trende göre di-

zayn edilmiş, finansman kolaylığı olan 

projeler arıyor insanlar. Çünkü üretilen 

yapının aynı zamanda ulaşılabilir de ol-

ması lazım. 

 ŉ finans modeliniz nasıl?
Bu sektörde iş yine ikiye bölünüyor. Bi-

rincisi kurumsallaşmış, finansman gücü 

yüksek olan, kredibilitesi yüksek olan 

gruplar var, bir de işe müteahhitlik nok-

tasından gelip hasbelkader bir finansman 

gücüne sahip fakat kredibilitesi olmayan, 

önceden gelen alışkanlıklarıyla bu işi yü-

rütenler var. Burada, proje aşamasında iş 

yaparken şunu hedefliyorsunuz: Ben or-

tada bir şey yokken satış aşamasında ne 

oranda başarıya giderim, bu satıştan gele-

cek finansmanla kendi öz kaynağımı na-

sıl minimumda tutarım diye düşünüyo-

ruz. Başarı da zaten burada. Temelden sa-

tın alma denilen şey var ya, bunun kur-

gusu o yüzden önemli işte inşaat firma-

ları için, marka kıymetinizi artırırsanız 

bunda çok başarılı olmaya başlıyorsunuz. 

Marka değeriniz arttığında siz daha kaz-

mayı vurmadan satış başlıyor…

Aydınlı Grup’un uzun yıllar tekstil ve perakende 

sektörü sonucu elde ettiği başarıları başka bir 

sektöre kanalize etme isteğiyle kurulan Aydınlı 

Yapı, ilk projeleri Solarkent’i teslim etmek için 

olan gücüyle çalışıyor. Sektörde daha ziyade işin 

ehli taşeronlarla çalışan Aydınlı Yapı, aynı çalışma 

prensibiyle sektörde uzun vadede kalıcı olmak 

istiyor. Solarkent’in hemen ardından Florya’da 

yine iddialı bir projeye hazırlanan Aydınlı Yapı, 

sektördeki iddiasını sürdüreceğinin sinyallerini 

veriyor. Aydınlı Yapı Genel Koordinatörü Alpay 

Çepni sektördeki bu hareketliliği uzun vadede 

devam edeceğini öngörüyor ama şuan ki kalabalık 

içerisinde elenenler olacağından emin olduğunu 

söylüyor. Herkesin müşterisine bir şeyler vaat 

ettiğini belirten Çepni, sürecin sonunda bu vaat 

edilenleri yapamayanların eleneceğini söylüyor. 

Buna önlem olarak satış sonrası hizmet için ayrıca 

çalıştıklarını belirten Çepni, artık müşterilere ne 

üretsek satarız devrinin bittiğini söylüyor. 
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Aydınlı Yapı Genel 
Koordinatörü 
alPay ÇePNi 

AydıNLı yApı
ürettiği KONut sAyısı: 866
devAm edeNLer: SOLARKEnT - FLORyA
BöLge: BEyLİKDÜZÜ
cirO: -
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“BEN alTıN VaRaklaR, 
PEşİNdE dEğİlİM!”
Konut üretiminde trendleri tespit eden Ari Duek, 
konut üretiminde kendi trendlerini uygulamayı 
seviyor. 

Arz Üretmek mi Talebi Görmek mi?   
Konut sektörüne görece yeni girmiş Ari Duek için, önemli olan arz 
üretmek değil, ihtiyacı görmek. Böylece doğru yerde, doğru kişiye 
konut satışı gerçekleştirerek, daha kârlı projeler geliştirmek.

 ŉ Sizce konut sektöründe nasıl bir 
değişim var?
Geçmişte inşaat işi vizyon sahibi kişilerin 

yaptığı bir iş değildi. Demir büken insanlar 

inşaatçı olurdu ki geçmişte ‘ben kalfaydım 

sonradan inşaatın başına geçtim’ gibi şeyler 

duyarsınız. Oysa özellikle konut işi eğitim 

gerektiren, bir vizyon gerektiren bir sektör. 

O yüzden 2000’li yıllarla beraber proje geliş-

tirme başladı. Asıl işi inşaat olmayan ama bu 

işi bilen insanlarla çalışan profesyoneller or-

taya çıkmaya başladı. 

 ŉ konut fiyatlarını belirleyen temel 
kriter nedir? 
Senin verdiğin yaşam tarzı, yaşam kalitesi 

onun içine koyduğun dokunuşlar, o projey-

le ilgili insanlara sunduğun hizmet, kullan-

dığın mimari, kullandığın ürünlerin kombi-

nasyonları konut fiyatlarını doğrudan belir-

liyor. Ben konutlarımda hep daha sade ve iş-

levsel detaylar kullanmaya çalışırım. Altın 

varaklar, akan sular peşinde değilimdir sade 

olsun, öz olsun ama insanlar geldiği zaman 

huzur bulsun. 

 ŉ konut üretiminin talep kısmında 
nasıl bir değişim var?
Eskiden herkes ailesiyle birlikte yaşıyor-

du. Genç erkekler, genç kızlar hep aileleriy-

le beraberdi. Ancak şimdi durum biraz daha 

değişti. Üniversiteye giden kişi sayısı artın-

ca gençler başka şehirlerde kendi hayatları-

nı kurmaya, dahası tıpkı Amerika’da oldu-

ğu gibi 18-20 yaşında olduğu gibi ailelerin-

den ayrı yaşamaya başladılar. Bu da biz ko-

nut üreticilerinin daha fazla konut üretme-

sine neden oldu. Değişimin bir diğer nede-

ni; eskiden hayatımızda olmayan boşanma-

nın son yıllardaki hızlı artışı. Eskiden sade-

ce bir konuta ihtiyacı olan çekirdek bir aile-

nin konut ihtiyacı boşanma sonrasında iki-

ye çıkıyor. Bir de eskiden 60 sene yaşıyor-

du insanlar ama şimdi 80-85’e kadar yaşıyor-

lar. Ve şimdi her günümüzün, her yaşımızın 

kıymetini biliyoruz bu da evle ilgili ihtiyaç-

larımızı değiştiriyor. Ben 25-40 yaş arası bah-

çeli ev istiyorum çocuk büyütmek için, on-

dan sonra şehirde olmak istiyorum evimle 

ilgilenmek istemiyorum, 60 yaşından son-

ra bana hizmet edebilecek has-

taneye yakın bir yer isti-

yorum diyor. Bu ne de-

mek oluyor; “Ben her 

20 yılda bir ev değiştire-

ceğim.”

Duek, mevcut Pazar koşulları içinde sahibi oldu-

ğu Doğa inşaatı ayrıksı bir yere koyuyor ve Doğa 

Gayrimenkul’ü inşaat firması olarak değil, proje ge-

liştiricisi olarak tanımlıyor. Duek; İstanbul’da konut 

talebinin artarak devam edeceğini ve bunun altında 

bazı temel tüketici eğilimleri yattığını belirtiyor; 1) 
Gençlerin ayrılarak ayrı eve çıkması ve ortalama hane 

nüfusunun azalması, 2) Yaşlıların evde bakılmak yeri-

ne, yakın ama bağımsız evlere yerleştirilmesi 3) Artan 

boşanma oranları sonucunda, aile için bir büyük müs-

takil ev yerine, çocuk ve anne için şehir çeperinde 

orta boy ve baba için, kent merkezinde nitelikli kü-

çük ev ihtiyacının ortaya çıkması. Kentsel dönüşüm 

içinde farklı görüşleri olan Ari Duek, “hava sahası” sa-

tışı olarak adlandırdığı bir modeli öneriyor. Bu model 

çerçevesinde, merkezi konumdaki semtlerde, kat sa-

yısında bir yenileme yaparak tüm binalara birer kat 

eklemek yerine; kat, yani ekstra konut hakkının satı-

larak, mevcut doku bozulmadan daha yüksek katlı bi-

nalar üretilebileceğini iddia ediyor. 

Doğa Gayrimenkul 
Yönetim Kurulu Başkanı 

ari Duek

dOğA gAyrimeNKuL
ürettiği KONut sAyısı: 470
devAm edeNer: FERİLOFT, DOĞA TERAS
BöLge: GÖKTÜRK 
cirO: -



“SEkTÖRdE dENETİM 
EkSİklİğİ VaR”
Dumankaya İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Uğur 
Dumankaya’nın canını sıkan sektördeki denetim 
eksikliği...  

“kent Merkezi Niteliksiz konut kaynıyor”   
Uğur Dumankaya’ya göre sektörün gelişimindeki engelin başında 
kentsel dönüşüm geliyor. 

 ŉ Sektörün temel sorunları nelerdir? 
Sektörün en temel problemi devletin bu 

işe yeni başlayanla 50 yıllık bir firmayı aynı 

kefeye koyması... İsteyen istediği projeyi 

yapıyor, çiziyor. Kimse karışmıyor. Böyle bir 

şey olmaz. Mesela Fransa’da arazini kafana 

göre elinde tutamıyorsun. Devlet yol yaptı-

ğı zaman arazi sahibinden 2 sene içersinde 

inşaat yapmasını istiyor. 

Aksi takdirde devlet 

araziyi istimlâk ediyor ve 

yapacak olana satıyor.

 ŉ konut sektöründe 
markalaşmak 

için bir yarış 

var, neden? 
Kriz döneminde biz marka olmanın fay-

dasını çok gördük çünkü biz yüzde 25 ora-

nında büyüdük.  Sen bir kâğıdı veriyorsun, 

adam sana parasını veriyor ve senin 3 sene 

sonra yapacağın ürünü beklemeye başlıyor. 

Bizden daire satın alanların yaklaşık yüzde 

60’ı yatırım amacıyla satın alıyor. 

 ŉ nasıl bir finansal modelle satışlar 
gerçekleşiyor?
Genelde bizim satışlarımızın, biz kendi 

finansman sistemini ortaya koymazsak, 

yüzde 80’i mortgage kanalıyla oluyor. Bu 

gayrimenkul sektörünün ilerlemesinde çok 

büyük bir fırsat tanıdı. Ama genelde Türk 

insanı 60-72 ay ortalamada kullanıyor. 10 

senelik kullanmıyor, çok yüksek oranda 

borçlanmak istemiyor. Konut kredisi 

faizlerinin inmesi bizim satışlarımızı 

arttırıyor. Ama faizlerin inmesi tüketicide 

bir dolduruş havası uyandırıp, çok süratli 

bir satış yaratmıyor.

 ŉ konut sektöründe bir oyuncu ola-
rak toki’yi nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?
Çok hızlı bir şekilde sadece adete dayalı 

bir hedefle gittikleri için nitelikli işler ya-

pamadılar. İlerde tekrar kentsel dönüşüme 

tabi olabilecek konutlar ürettiler. Emlak 

Konut’un yaptıkları nitelikli olduğu halde 

TOKİ’nin yaptıklarının yüzde 95’i gerçek-

ten çok niteliksiz, çok ucuza mal edilerek 

yapılan sadece insanların barınma ihtiya-

cını karşılamaya yarayan konutlar. Gerçi 

insanların buna da ihtiyacı var ama bir 

noktadan sonra farklı şeyler istiyorlar 

insanlar. Yapılırken biraz daha maliyet 

katıp, biraz daha düşünülüp yapılsa çok 

daha iyi olurdu ama bence yinede başarılı 

işler yaptılar.

Kent merkezine, özellikle eski kent merkezine, 

niteliksiz ve eski konutların hakim olduğunu 

söyleyen Dumankaya için, konut sektörünün 

öncelikli sorunu kent merkezinde arsa gelişti-

rememek. Bu çerçevede, TOKİ’ye misyon biçen 

bir çok konut üreticisinin aksine, Dumankaya, 

TOKİ’nin bu bölgelerde ürettiği konutların, 

niteliksiz olduğunu ve yakın bir dönemde, 

bir çoğunun kentsel dönüşüm adı altında 

yeniden yapılanması gerektiğini vurguluyor. 

Dumankaya’nın altını çizdiği bir diğer önemli 

sektörel sorun, denetim eksikliği ve devletin bu 

alanda faaliyet gösteren firmalar arasında bir 

ayrım yoluna gitmiyor olması. Dumankaya’nın 

aktarımı ile  ‘Devlet yeni işe başlayan firmalar 

ile Dumankaya’yı aynı kategoriye koyuyor’, 

bu da sektör içinde denetimsizliğe yol açıyor. 

Bunun engellenmesi için, Avrupa ülkelerinde ol-

duğu gibi düzenlemelerin getirilmesi ve inşaatı 

zamanında ve istenilen standartta yapamayarak 

firmaların engellenmesi gerektiğini savunuyor.
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Dumankaya Yönetim 
Kurulu Üyesi  
uğur DuMaNkaya 

dumANKAyA iNşAAt
ürettiği KONut sAyısı: 8 Bİn 151 (SOn 10 yIL) 
devAm edeNLer: MODERn, İKOn, CADDE VE FLEx
BöLge: KURTKÖy, TUZLA, KARTAL, GÖZTEPE, 
MALTEPE VE ÇEKMEKÖy 
cirO: 180 MİLyOn TL
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“HEdEf kİTlEMİ BİlİR 
oNa GÖRE aRSa alıRıM”
Hedef kitlesini doğru tanımlayan konut üreticilerin 
biri de Ena Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Edi 
Duek. 

acele etmeden Büyümek  
Konut sektörüne pek çok farklı sektör deneyiminden sonra giren Edi 
Duek, hızlı değil yavaş ve sağlıklı bir büyüme tercih ediyor.

 ŉ konut sektöründe sizce nasıl bir 
değişim var? 
Artık sektör değişti. Eskiden sadece bir bina 

satıyordunuz ancak şimdi yaşam satıyorsu-

nuz. Müşterinize yeni bir hayat vaadiniz var-

sa bunu bir konut üreticisi olarak organize 

etmeniz gerekiyor. Şimdi bakın herkes ya-

şam stili sattığını iddia ediyor. Ancak bunu 

sürdürülebilir kılan kazanıyor. Yani siz ilk 

projenizde müşterinize bunu vaat eder, be-

ceremezseniz, kaybedersiniz. İnsanlar bu işe 

kâr var diye giriyorlar sadece kar odaklı ol-

dukları içinde işin diğer boyutlarını hesapla-

yamıyorlar. 

 ŉ bu durumda nasıl bir proje yapıla-
cağına nasıl karar verilmesi gereki-
yor? 
Öncelikle herhangi bir arsayı bulup fiyatı da 

çok güzelmiş diyip işe başlarsan yanılırsın. 

Eğer bir arsa satın alıyorsan o zaman o arsa-

nın ve çevresinin kime hitap ettiğini iyi bil-

men gerekir. Yani oradaki hedef kitlenin ih-

tiyaçlarını doğru değerlendirmen gerekiyor. 

Ben hitap edeceğim kitleye uygun arsayı se-

çip ona göre konut yapıyorum öyle rastge-

le her istediğim yerde inşaat yapmıyorum. 

Çünkü bir projeyi sattıran yalnız doğru yer 

olması arsanın güzelliği ve ya konumu da 

değil, o arsanın satmak istediğiniz kitleye 

uygun olup olmadığı...

 ŉ Projelerinizin konseptine nasıl ka-
rar veriyorsunuz?
Etrafıma bakıp talebin ne olduğunu gör-

meye çalışıyorum. Projemin olduğu 

Kemerburgaz’da evlerin hep çok büyük ol-

duğunu gözlemlediğimde buradaki küçük 

konut ihtiyacını tespit etmiş oldum. Sonuç-

ta bu bölgede sadece aileler yaşamıyor, yaşlı-

lar ya da bekârlar da var. Önce istekleri top-

ladım sonra yorumlamaya başladım. Be-

nim olmazsa olmazlarım arasında havuz-

ların herkes tarafından görülmemesi gere-

ken yerlerde olması gerekliliği var. Bu yüz-

den havuzu çatıya aldım. Bir de bu bölge-

de her yer zaten yemyeşil olduğu için benim 

projemin yeşil alana ihtiyacı yoktu. Bol ge-

niş alan yaparsanız dairenin fiyatı 2 katına 

çıkacağı için tam aksine ben sı-

kışık bina konseptinde iki 

tane bloktan oluşan bir 

proje yaptım ki daire fi-

yatları ucuz olsun. Tüm 

bunları doğru analiz et-

tiğim için de daireler 

çok kısa sürede 

satıldı. 

Özellikle İstanbul’un son 50 yıl içinde yaşadığı 

hızlı büyümeye referansla, İstanbul’da konut 

talebinin ve fiyat artışının durmaksızın devam 

edeceğini ve bu nedenle karlı bir yatırım fırsatı 

oluşturan sektörün, kendisi gibi yatırımcıları 

çektiğini söylüyor. Ancak, bu noktada kendisini 

diğer konut üreticilerinden ayrıştırıyor. Daha 

çok kent çeperinde ve çok sayıda konutu, uygun 

fiyata üreterek, cirosal anlamda büyük ve hızlı 

bir büyüme modelini seçen diğer pek çok konut 

üreticisine kıyasla, Ena yapının daha yavaş 

büyüyen ama daha sağlıklı bir modele sahip 

olduğunu iddia ediyor. Konut sektörüne bakışı, 

kar-zarar eksininde olan Edi Duek için konut 

sektöründe karlı bir yatırım için gelişmiş kent 

merkezlerinden uzak kalınmalı. Bu çerçevede Ni-

şantaşı, Bağdat Caddesi gibi alanlar cazip yatırım 

fırsatları sunmuyor, zira buradaki ev fiyatları 

enflasyondan arındırıldığında ciddi bir artış ve 

karlılık sağlamıyor ve yatırımcıya sadece yüksek 

kira getirisi ya da hali hazırda olan olanaklardan 

faydalanma imkânı sağlıyor.

Ena Gayrimenkul 
Yönetim Kurulu Başkanı 

eDi Duek 

eNA gAyrimeNKuL
ürettiği KONut sAyısı: 63
devAm edeNLer: DOĞA TERAS PROjESİ
BöLge: GÖKTÜRK 
cirO: -



“şEHRİN dışıNdakİlER 
dEğER kayBEdEcEk”
Yücel, ucuza konut sahibi olmak isteyenlerin şehrin 
dışındaki konutlara yöneldiğini ve bu yanlış yatırımın 
zaman içerisinde kendini göstereceğini savunuyor. 

ŞeHriN ÇePeriNDe yaPIlaN Hata    
Eston Genel Müdürü Kaan Yücel, şehrin çeperinde geliştirilen konutların 
zaman içerisinde değerini kaybedeceğini ve bu bölgelere talebin 
düşeceğini belirtiyor. 

 ŉ konut sektörü nereye doğru gidiyor?
Birçok firmanın İstanbul dışında çok da faz-

la projesi yok. Yığılma genelde İstanbul’da... 

Bizim ölçeğimizdeki şirketler İstanbul 

dışındakonut üretmiyor genelde. Dolayı-

sıyla genel orana baktığınızda hala konut, 

mahalle arası müteahhitler tarafından üre-

tiliyor. Bir dönem kooperatifler korkunçtu. 

Şimdi biraz daha azlar ama 

Anadolu’da konutlar yine 

ciddi anlamda kooperatif-

ler tarafından üretiliyor. 

Tabi buradaki azalmanın 

bir nedeni de TOKİ’nin 

konut üretimi 

yapması. Onun 

dışında tüm bunları çıkarttıktan sonra bü-

yük şirketlerin ürettikleri konut miktarına 

baktığımızda yüzde 5-10 arasındadır. Daha 

fazla olduğunu zannetmiyorum. Bu du-

rumda asıl temel çözüm bu oranı arttırmak 

olması lazım. Geleceğin burada olduğunu 

düşünüyorum önümüzdeki dönemde... 

 ŉ toki’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öyle bir rakip ki, istediğini yapma, iste-

diğini geçirme olanağı var. Ben bir arsaya 

mevcut imarına göre fiyat verirken, onlar 

yapabilecekleri doğrultusunda iki-üç-dört 

misli fiyat verebiliyor. Dolayısıyla bizim ko-

nut üretme alanlarımız gitgide kısıtlanmış 

durumda. Bunun sonu nereye gider? Bütün 

inşaat şirketlerinin TOKİ’ye müteahhitlik 

yaptığı bir sisteme doğru gider.

 ŉ konut satmak için ne yapmak lazım? 
Şu anda ayda 1000 TL civarında bir ödemey-

le bir proje üretsek baya ciddi bir kesime 

ulaşabiliriz ve ciddi satışlar sağlayabiliriz. 

Ucuz konut üretmek için birçok firma 

m2’yi düşürüyor. Bu sürdürülebilir değil. 

Bu krizden öğrendiğimiz; sürdürülebilirlik 

olmadan hiçbir ekonomik yapının ayakta 

kalamayacağıdır.

 ŉ konut fiyatları nasıl aşağı çekilebi-
lir? 
Arsa ucuzlamazsa inşaat maliyetleri 

ortadaysa nasıl konut üreteceğiz? Bir takım 

şirketler metrekareyi düşürdüler. Şehrin o 

kadar dışında çok düşük mektrekarelerde 

oralarda kim yaşar? Peki kim aldı bunları? 

Ciddi miktarda satıldı bunlar. Sebebi in-

sanlarda ucuz konut alma isteğinin olması. 

Bankada yüzde 3-4 değer kazanacağına 

param, gayrimenkule paramı yatırırım 

daha çok kar ederim diye düşünüyor. Ama 

bu yanlış. Bunu da görecekler…

Çok uzun yıllardır, sektörde bulunan bir oyuncu 

olarak Eston Genel Müdürü Kaan Yücel mevcut 

konut pazarı içinde karşılanamayan bir konut talebi 

olduğunu ve bunun sonucunda tüketicinin temel 

motivasyonunun ucuza ev almak olduğunu, bunu 

karşılamak için de konut üreticilerinin metrekareleri 

küçülterek, şehir dışında küçük ve ihtiyaca cevap 

veremeyen ucuz konut üretme yoluna gittiğini söylü-

yor. Bu konutların, konut sahipliğinin yüksek olduğu 

Türkiye’de, daha çok yatırım amacıyla, ikinci evini 

satın alan üst segmente pazarlandığını ve kaçınılmaz 

olarak düşecek talebin ardından, bu projelerin ciddi 

oranda değer kaybedeceğini iddia ediyor. Eston, orta 

segmente yönelik konut üretilmesi için Türkiye’de 

mortgage sisteminin kurulması ve gayrimenkul 

senetlerinin ikinci el piyasalarında dolaşıma başla-

ması gerektiğini iddia ediyor. Ancak, 1997 yılında 

Türkiye’ye geldiği söylenen mortgage sistemi, ya da 

Eston’un tanımlaması ile ‘sabit faizli konut kredisi’ 

bu ihtiyaca cevap vermekten uzak kalıyor. 
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Eston Yapı Genel 
Müdürü 

KAAN YÜcEL

estON yApı
ürettiği KONut sAyısı: 4962 
devAm edeNLer: ESTOn DEnİZ VE ESTOn ŞEhİR
BöLge: BAhÇEŞEhİR- BEyLİKDÜZÜ
cirO: - 
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“İSTaNBul’u yENİdEN 
PlaNlaMak lazıM!”
İnanlar İnşaat, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, 
İstanbul’un artan nüfus paralelinde planlanması 
gerektiğini söylüyor. 

toki’nin Devlet korumasından Çıkması lazım!  
Serdar İnan,TOKİ’nin kanunlarla korunmaması gerektiğini belirtiyor. 

Sizce fiyatlar ne seviyelere ulaşacak? 
2000 yılında ben İstanbul’da fiyatlar 30 bin 

dolara çıkacak dedim. Şimdi bu rakamları 

duyar olduk. Şu an Londra’da metrekaresi 

100 bin dolara daire var. Biz 30 binleri yaka-

layalım derken bugün Avrupa’nın fiyatları 

daha da yükselmeye başladı. Şimdi eğer 

İstanbul global müşteriden rağbet görürse 

İstanbul’da o rakamları görebiliriz.Ne kadar 

uluslararası müşteriden rağbet görürse o 

zaman İstanbul’un fiyatları Paris’i Londra’yı 

bulmaya başlayacak.

 ŉ Peki, toki’nin sektördeki duruşu-
nu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Devletin bu kuruluşuyla iftihar etmemek 

mümkün değil. TOKİ’yi devlet kanunlarının 

korumasından çıkarmak lazım. TOKİ bu 

avantajının kullanarak ya çok ucuza yani 

metrekaresi 500 - 600 liraya daireler yap-

ması lazım. Ya da daha önemli bir soruna 

çözüm olması lazım. Arsa üretiyor olması 

lazım. Çünkü arsayı belediyeler üretmiyor. 

Üretemiyor. İstemiyor. Biz vatandaşlar 

olarak da arsa üretemiyoruz. Ne demek bu. 

Yani bir geniş alan düşünün. Bunun içinden 

yolu geçireceksiniz, ondan sonra buna 

altyapı getireceksiniz. Elektriğini suyunu 

getireceksiniz ve burada büyük parseller 

yapacaksınız. Bu parseller inşaatçılara verile-

bilir hale gelecek. Yani burada daha ucuzken 

piyasa ucuz konutlar yapılıyor. Daha sonra 

yollar geçiriliyor sosyal donatılar ekleniyor. 

Buradaki arsanın statüsü artıyor ama bina-

nın statüsü artmıyor.

 ŉ Sizce istanbul için çözüm nedir? 
İstanbul’u 25 milyona göre planlamak la-

zım. Müteahhit gelsin alsın. Vatandaş gelsin 

alsın. Yabancı yatırımcı gelsin alsın. Bütün 

İstanbul planı belli, arsaları belli yerler 

oluşturmak lazım. Şimdi İstanbul içinde 

büyük bir basınç var. İnsanlar arsa arıyorlar 

bulamıyorlar. Arsaların fiyatları korkunç 

artıyor İstanbul’un içinde. Çünkü İstanbul 

içinde kullanılabilir doğru altyapılı arsa yok. 

İstanbul’un merkezlerinde ciddi bir basınç 

var. Sebebi de buradan dışarıya çıkış çok 

rahat değil. Bunun en önemli sebebi şehir 

içinde imarlı yer olmaması, 

şehir dışına da rahatlıkla 

kaçışın olamaması. 

Şehirde vatandaşa alter-

natif fiyatlı seçenekler 

sunmaya başlarsanız, 

böylece şehrin merke-

zindeki basınç 

düşer.

1965 yılından bu yana konut sektörünün içerisin-

de yer alan İnanlar İnşaat’ın yönetim kurulunun ba-

şında ise ikinci kuşaktan olan ve 21 yıldır sektör-

de bilfiil çalışan Serdar İnan bulunuyor. İnan bu 

güne kadar sektördeki sezgileriyle öne çıkmış üre-

ticilerden biri... Yaptığı projelerin başarısı sayesin-

de de sektörde uzun yıllardan bu yana yer alan na-

dir üreticilerden... Serdar İnan, önümüzdeki dönem-

de İstanbul’da konut fiyatlarının Avrupa’daki benzer 

şehirlerin fiyatlarıyla aynı seviyelere gelmesinin ka-

çınılmaz olduğunun altını çiziyor. Özellikle yabancı-

lara konut satışının acilen çözülmesi gereken yasal 

bir mevzuat olarak önümüzde durduğunu belirten 

Serdar İnan, şehrin çeperlerinde yaratacağınız stan-

dartlar ile alternatif fiyatlı konut üretiminin şehrin 

planlanması sorununa çözüm olacağını söylüyor. 

TOKİ’nin devlet kanunları ile korunmasının ortadan 

kaldırılması gerektiğini belirten İnan, TOKİ’nin bu 

avantajını kullanarak ya çok ucuza yani metrekare-

si 500 - 600 liraya daireler yapması ya da İstanbul’un 

en önemli sorununa yani arsa sorununa çözüm üre-

tiyor olması gerektiğini belirtiyor. 

İnanlar İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 

SerDar iNaN 

iNANLAr iNşAAt
prOje sAyısı: 200’Ü AŞKIn
devAm edeNLer: TERRACE BAhÇE, AVLU, LİDO, 
FERİ BOMOnTİ 
BöLge: KARTAL, hALKALI, LEVEnT, ŞİŞLİ, SARIyER 
cirO: -



SEkTÖRE uMuT aşıSı
İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, geçmişte yapılan 
hataların ardından sektördeki gelişmelerin umudu 
yeşerttiğini belirtiyor. 

kent Merkezi Dönüştürülmeli!    
Turgay Tanes, dönüşüme talip olmayan büyük konut 
üreticilerini eleştiriyor.

 ŉ konut sektöründe nasıl bir değişime 
şahit oluyoruz? 
Türkiye’de maalesef şehirlerde 70’li yıllarda-

ki bireysel müteahhitlerin yaptığı binalarla 

büyük cinayet işlenmiş. Şimdi ise uygun fi-

yatlı ve çok şık konutlar yapılıyor. Bu büyü-

me trendinin ilk başlarında öyle de-

ğildi. Daha yüksek fiyatlı daha 

üst gelir grubunu hedefli-

yorlardı. Ama bir yandan da 

maliyetlerde ona zorluyor-

du. O süreç geçtikten sonra 

İstanbul’un biraz uzak böl-

gelerinde yapılan 

projeler daha 

uygun fiyata 

bir trende dönüştü. Sektör çok güçlü ve kri-

ze rağmen kendi içinde çözüm bulmaya ça-

lışıyor. Uygun fiyatla elde ettiği arsalarda uy-

gun fiyatlı projeler geliştirdi. Projelerde üni-

te büyüklüklerini küçülterek, orada bazı 

standart malzemeleri kullanıp, en azından 

belli bir estetiği verip, uygun fiyatla orta-üst 

gelir grubuna yönelik ödenebilir projeler 

ürettiler ama bunda da faiz oranlarının düş-

mesi büyük katkı sağladı. 

 ŉ bu durumda daha küçük evler bir 
trend olarak devam mı edecek? 
Eğilim tekrar geriye dönmez. Biz geçmişten 

beri büyük ev üzerine yoğunlaşmış bir mil-

letiz. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul’da 

ekonomi insanları buna zorluyor. Bu sadece 

yatırım amaçlı değil. Fiilen bunu kullanan 

insanlar var. 50-60 hatta yeri geldiğinde 

40-45 metrekarelik ünitelerden bahsediyo-

ruz. Dolayısıyla bu eylemin pek düşeceğini 

zannetmiyorum. Üstelik bunlar Türkiye gibi 

genç nüfusu olan bir ülkede öğrencilere 

hitap ediyor. Öğrencilerin dışında, İstanbul’a 

sürekli gelip giden ve otelde kalması 

gereken insanları bile kendine çekiyor. Yani 

hedef kitle çok geniş. Dolayısıyla bu eğilim 

bir ölçüde böyle devam eder. 

 ŉ konut alanında talepte bir değişim 
var mı? 
Çok keskin bir talep değişimi olmadı. Zaten 

bu konuda yapabileceklerinizin de bir sınırı 

var. Bir konut projesine koyabileceğiniz sos-

yal donatı alanları, sosyal imkânlar, belli sı-

nırlarda. Ama herkesin istediği akıllı binalar. 

Bir aşama sonrası da sürdürülebilir binalar, 

yeşil binalar. Bu şu anda daha tam oturma-

dı. Sizin yeşil bina, sürdürülebilir bina dedi-

ğiniz binaların maliyeti diğer binalara göre 

daha fazla. Bunu yapan bir gayrimenkul ge-

liştiricisinin fiyatlarını da belli bir oranda 

yükseltmesi lazım.

Turgay Tenes, Türkiye konut sektörünü, 1970’li 

yıllarda bilgi ve birikim kazanan ve inşaat işini 

özellikle yabancı kaynaklı ihaleler ile öğrenen 

müteahhitler tarafından oluşturan gelenekte 

görüyor. Bu gelenek, kent merkezine yakın ve 

üst-orta gelir grubuna yönelik konut üretirken, 

günümüzde bu denklem karşılanamayan arsa 

talebi tarafından yeniden belirlenmekte ve ar-

sanın fiyatı ve konumu çerçevesinde belirlenen 

projeler, İstanbul’un çehresini, Doğu ve Batı is-

tikametine doğru genişletmekte. Turgay Tanes, 

kentsel dönüşüm için gerekli hukuki altyapının 

geliştirilememesini ve bu dönüşüme talip ol-

mayan büyük konut üreticilerini eleştiriyor. Ta-

nes, sektörün geleceğinin kent merkezinde sı-

kışıp kalmış, gittikçe yaşlanan, niteliksiz birey-

sel müteahhit eseri binaların dönüştürülmesin-

de yattığını savunuyor. 
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İş GYO  
Genel Müdürü  
turgay taNeS 

iş gyO
ürettiği KONut sAyısı: - 
devAm edeNLer: ALTUnİZADE, TUZLA
BöLge: ALTUnİZADE, TUZLA
cirO: - 



MART 2011 infomag 93

fİyaTlaR daHa da 
aRTacak! 
Nişantaşı’da ağırlıklı olarak butik projeler üreten 
Ferhat Keten, İstanbul’da fiyatların daha da 
artacağından emin. 

Şehre uygun bir değer üretilmeli!  
Aynı zamanda yüksek mimar olan Ferhat Keten, şehrin dokusuna 
uygun mimari yaratılmasının önemini vurguluyor. 

 ŉ istanbul konut sektörünün geleceği-
ni nasıl görüyorsunuz? 
İstanbul’un 15 milyon nüfusu var ve arta-

cağından herkes emin, haneler küçülüyor, 

insanlar ayrı ayrı oturmaya başlıyor. Bu du-

rumda da konut piyasası ayakta kalıyor. Ben 

baktığım zaman şaşkınlık içinde kalıyorum, 

şehrin 45 km dışında ev yapıyor müteahhit 

firma ve bunun metrekaresini 3 ila 5 bin 

liradan satıyor. O fiyatlar Nişantaşı fiyatı... 

Oradaki evin o parayı etmesi mümkün 

değil, ama o da şuna güveniyor: bugün bu 

halka da başkası da konut yapacak ve bu 

evde değerlenecek. 

 ŉ neden nişantaşı’ndaki niteliksiz ko-
nut stoku yenilenemiyor? 
Mimari anlamda belki niteliksiz değil, dö-

nemine göre belli bir orta standartta yapılar 

var. Mesela bir bina var, 3Dışarıdan bakıyor-

sunuz bina pırıl pırıl, ama o binanın dep-

remde nasıl hareket edeceğini kimse tah-

min edemez. Dolayısıyla özellikle statik açı-

dan sıkıntılı. 

 ŉ Statik tehlikenin dışında bu konut-

lar bugünkü ihtiyaca cevap verebiliyor 
mu? 
Mimari planlar çok farklı. İhtiyaç ve plan 

tipleri farklı. Davetlerin verilebildiği büyük 

salonlar, küçük mutfaklar, hizmetçi giriş-

lerinin olduğu yapılar. Arada kilervari kü-

çük odalar ve arkada iki tane ana yatak oda-

sı, bu yapılar bugünün ihtiyaçlarını karşıla-

mıyor. Yeniden yapıldığında bunlarda yak-

laşık yüzde 25 ile yüzde 28 arasında bir fay-

dalı metrekare artışı oldu. Aynı parsel aynı 

oturum içinde yeni planlamayla ciddi fark-

lar oluşuyor. 

 ŉ arsa bedelinin yüksek olması bu 
binaların yenilenmesinin önünde bir 
engel mi? 

Pek çok bina yenilenmek istiyor ama ilave 

bir imar olmadığı için müteahhit tarafın-

dan finanse edilmesi mümkün değil, inşaat 

maliyetleri de o kadar yüksek ki, mal sa-

hipleri cebinden ödemeye kalksa oluşacak 

katma değer tatmin edici değil. 200 bin 300 

bin dolar daha harcayacak, 

aynı büyüklükte yenilen-

miş bir daireye sahip 

olacak. Onun yerine 

dairesini satıp 150 bin 

dolar harcayıp belirli 

bir yerden alması 

daha mantıklı.

Keten İnşaat ağırlıklı olarak, kent merkezinde 

apartman üretiyor. Bu çerçevede şirketin iki ayrı 

kolu olduğu söylenebilir. Birinci kol, tarihi değe-

ri olan binaların restorasyonu ve kullanıma ka-

zandırılmasını hedeflerken, ikinci kol, statik açı-

dan güvenli olmayan ve iç plan açısından günü-

müz ihtiyacına cevap vermeyen merkezi konum-

daki apartmanların yenilenerek, daha fazla ko-

nut üretilmesini amaçlıyor. Bu çerçevede, Keten 

inşaat, yapılan işin sadece konut “metrekare” 

üretmek olarak tanımlanamayacağını, hem mi-

mari açıdan çevreye uyuyor olması hem de ko-

nutların pazarlandığı kitlenin de sosyal olarak 

üretim yapılan bölgeye uygunluğunun denetlen-

mesinin üretici firmanın omuzlarında bir sorum-

luluk olduğunu vurguluyor. 

Keten İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 
FerHat keteN

KeteN iNşAAt
ürettiği KONut sAyısı: 3 Bİn
devAm edeNLer: TAKSİM, CİhAnGİR, ŞİŞLİ VE 
BEŞİKTAŞTA ÇEŞİTLİ PROjELER
BöLge: nİŞAnTAŞI 
cirO: -



MüşTERİyE ÖzEl  
fİNaNS ModElİ 
Kendi müşteri kitlesini ayrıştırmayı başaran Tamer 
Özyurt, müşterilerine sunduğu ödemeler sayesinde 
satışlarını hızla gerçekleştirebiliyor.

konut alıcılarına Finansal Çözüm Sunuyoruz!   
Esenyurt’ta tüketici segmentini doğru tanımlayan Özyurtlar, 
müşterisine de uygun finansmanı sunmaya çalışıyor. 

 ŉ önümüzde dönemde inşaat maliyet-
lerinde ne gibi bir artış bekliyorsunuz?
2 yıl önce 850-900’lerdeydi şimdi 1100 

TL’lere çıktı en düşük konut fiyatı. 2 senedir 

yüzde 30 kadar bir maliyet artışı söz konusu. 

Bu da hem arazi hem inşaat maliyetleri hem 

de bürokrasi giderleri oluyor. 2011 yılında 

da yüzde 10 civarında bir artış bekliyorum. 

Benim gördüğüm tabloda 

yüzde 10 yüzde 15 gibi 

bir artış olması.  

 ŉ Sizin tüketiciniz, na-
sıl ödeme koşulları ile 
konut alıyor?

Biz finansman ko-

nusunda başka bir sistem uyguluyoruz. Biz 

hem konut yapıyoruz, hem de finansmanı 

şirket bünyesinden finansman sunuyoruz. 

Bir finansman modelimiz var. Eğer konut 

alacak kişi 5 yıla kadar kullanacaksa bizdeki 

oran daha uygun. Dolayısıyla insanlarda 

5 yıldan fazlasını kullanmamaya özen 

gösteriyorlar. Bu oran yüzde 90 ancak 10’luk 

bir bölüm 10 yıllık kredi kullanmayı tercih 

ediyor. Böyle olunca da bir finans kuruluş 

destek oluyor. 

 ŉ toki’nin rolünü nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
İhlas, Ağaoğlu, Varyap gibi firmalarla işbir-

liği yaparak yeni alanlar yaratıyor. Halkalı, 

Ispartakule, Atakent, Ayazağa vs... buraları 

TOKİ yarattı. Özel sektör buralara girmeye 

korkardı. Çünkü ulaşım yok altyapı yok. 

Ama TOKİ burada devletin bütün gücünü 

kullandığı için orada semt yaratıyor. Aynı 

şekilde Esenyurt’ta öyle. Buraya ilk giren 

Kiptaş’tır. Sonra bizim gibi müteahhitler 

proje geliştiriyor. 

 ŉ konut sektöründe markalaşma de-
vam edecek mi?
Sektör içinden de marka kavgası devam 

edecek. İşte burada ipleri kimin göğüsleye-

ceği zamanla belli olacak. İlk önceleri 20 yıl 

gıda markaları hızla girdi. Sonra bu tekstile 

sıçradı. Herkes şimdi marka giymek istiyor. 

Şimdi de bu konuta yansıdı. İnsanlar mar-

kalı konut almak istiyor. Güvenli başının 

ağrımayacağı bir konut olmasını istiyor. Sek-

törde bunun farkında. Şimdi hepimiz marka 

olma derdindeyiz. Bu yüzden de kafanızı ne-

reye çevirirseniz reklamla karşılaşıyorsunuz. 

Bu iş bana göre 3-5 sene daha devam eder. 

Tabi marka olmak sadece reklam yapmakla 

olmuyor. Yaptığınız işle de oluyor. Sonra da 

markalar ortaya çıkacak.

Özyurtlar inşaatın sektöre girişi özellikle Esen-

yurt bölgesinde ardı ardına gerçekleştirdiği pro-

jeler ile olmuş. Bu bölgede bir güven ilişkisi 

oluşturdukları ve özellikle niteliksiz konutlarda 

kiracı olarak oturan orta, orta alt gelir grubu-

na seslendiklerini söyleyen Tamer Özyurt, proje 

tasarımını ve ekledikleri özellikleri tasarlarken 

bu kitlenin ihtiyaçlarını düşündüklerini söylü-

yor. Aylık geliri yeterli olmadığından ya da ban-

ka nezdinde kazancını belgeleyemediği için kre-

di kullanamayan bu kesim için ayrı bir finan-

sal model ve ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu kitle-

nin ev sahibi olmaya yüklediği anlam nedeniy-

le, finansal modelin çok iyi çalıştığını ve şuana 

kadar bu modelde herhangi bir aksama yaşama-

dıklarını söylüyor. 
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Özyurtlar İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı 
TAMER ÖZYURT 

öZyurtLAr iNşAAt
ürettiği KONut sAyısı: 4 Bİn 407 
devAm edeNLer: nTOwERS, nMERKEZ, nTEPE, 
GARDEn CİTy 
BöLge: ESEnyURT 
cirO: - 
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kENT İçİNE 
yÖNElİyoRuz! 
1998 yılından bu yana sektörün içerisinde yer alan 
Segment İnşaat, çalışmalarını kent içerisindeki eski 
binaların restorasyonlarına odaklamış durumda.

kent Merkezini Dönüştürmek istiyoruz!  
Serdar Garan, gerçekleştirdikleri butik projelerini tabana yayarak 
kentsel dönüşüme katkı sağlamak istiyor.

 ŉ türkiye’de konut sektörünün gelişi-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkedeki konut gelişimini 1970’lere kadar 

olan kısmını bir yere, ondan sonraki bölü-

mü bir yere koyarım. Nitekim ben 99 depre-

minde yüzlerce bina gezdim. Bunlardan 75 

yılında yapılmış orta hasarda bir binaya çok 

rahatlıkla girerdik. Ama bina 83-85 yapımı 

ise giremezdik. Çünkü o kadar büyük bir 

fark var ki. İki tane binayı yan yana koyun 

çok rahatlıkla dersiniz bu 80den sonra 

yapılmış bir binadır.

 ŉ daha çok restorasyonu benimseyen 
bir şirket olarak bu alandaki gelişim 
bölgelerinin nereler olacağını öngörü-
yorsunuz? 
Bunu aslında tahmin etmek çok zor değil. 

Genel hatlarıyla İstanbul’un merkezini çi-

zerseniz İstanbul’un merkezinin etrafında 

bir takım daireler oluşturmaya başlarsanız 

bu çemberler içersinde birinci çember, ikin-

ci çember içerisine girebilecek olan her yer 

bu işin içindedir. 

 ŉ Segment inşaat’ı bundan sonra nere-

lerde göreceğiz?
Bizde kent içine yönelme fikri oluştu. Hem 

kentsel dönüşüm projeleri ile kentin yeni-

den dönüşeceği ve yeniden ele alınması-

nın süreçleri hem de kent içinin her zaman 

daha kıymetli olması veya rekabet koşulla-

rının daha mantıklı olabileceği sebeplerden 

kent içine yöneldik. Burada da apartman üst 

konseptini belirledik.

 ŉ tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz peki? 
Daha modernist bir mimari anlayışı 

içerisinde yalın. Belkıs Projesi’nin, bölgede 

gezdiğiniz zaman kendine özgü olduğunu 

ama bölgede sırıtmadığını fark edeceksi-

niz. Bunu o bölgede yakalamak biraz çaba 

isteyen bir şey. Çünkü oradaki bütün şey 

bir tarih ve biz onu iyi sentezleyip ona göre 

projeler üretiyoruz.

 

 ŉ bu durumda hedef kitleniz kim olu-
yor?
Kent içindeki bu konsept özellikle çok fazla 

aile ve çocuklu aileleri hedeflemiyor. Burada 

daha çok, özellikle hedeflediğimiz 

kitle kent içinde olması 

gereken, kısa süreli ko-

naklamalar. Şu aşamadaki 

geliştirdiğimiz projede 

öyle bir proje. 

Segment İnşaat, konut sektöründe 1970’li yıllar ile 

1980’li yıllar arasında önemli bir ayrım yapıyor ve 

80’den sonra, 99 depremine kadar üretilen bina-

ların niteliksiz olduğunu söylüyor ve nitelksiz ko-

nut stoğunun biriktiği kent merkezini de öncelik-

li gelişim alanı olarak tanımlıyor. Özellikle, kent 

içi projelere ağırlık veren Segment İnşaat, kent içi-

nin her dönemde değerli kalacağını ve kentsel dö-

nüşümün gerçekleşmesi ile bu ivmenin de artaca-

ğını öngörüyor. Bu çerçevede, kent merkezinde ça-

lışan, çocuksuz ailelere yönelik  projeler ve özel-

likle apartman projeleri firma portföyünde önem-

li bir yer tutuyor. Tasarladığı projelerde sadece ko-

nut değil, ofis ve homeofiste üreten Segment inşa-

at, ürettiği konutların hepsini satmak yerine, bir 

kısmını kiralama yoluna da gidiyor. 

Segment İnşaat 
Genel Müdürü 

SerDar garaN  

segmeNt iNşAAt
ürettiği KONut sAyısı: 142
devAm edeNLer: APARTIMAn BELKIS
BöLge: ATAŞEhİR, ÖMERLİ 
cirO: 14 MİLyOn 200 Bİn TL



kENTSEl dÖNüşüME 
ağıRlık VERİlEcEk! 
Önümüzdeki dönemde yaşanacak arsa sıkıntısına 
karşı kentsel dönüşüm planlarına daha fazla ağırlık 
verileceğini öngörüyor. 

Müşteri Portföyümüz Bizim Öncelikli yatırımcımızdır!   
Sinpaş GYO, yılların verdiği deneyimle sat-yap modelini başarı ile sürdürebiliyor.

 ŉ istanbul’daki konut pazarındaki re-
kabeti nasıl görüyorsunuz?
Piyasadaki gelişimin etkisiyle ufak müte-

ahhitler bireysel atak yapmaktan vazgeçip 

kurumsallaşıp büyük iş yapmaya başladılar 

ve böylece cesaretlenen oyuncu sayısı arttı. 

Verilere göre Türkiye’de yılda 500 bin konut 

üretiliyor ve 400- 450 bin tanesi satılıyor. 

Buna rağmen oyuncuların 

pazar payları çok düşük.  

Pazardaki oyuncuların 

yüzde yarım oranlarının 

perakendedeki gibi yüzde 

5-10 pazar payı alıncaya 

kadar bu iş devam 

edecektir. Önü-

müzde gerçekten konut açığı var. Bu kadar 

konut açığı varken böyle bir rekabetin 

olması da kaçınılmaz. 

 ŉ türkiye’de konut sektörü sat-yap mo-
deli uyguluyor. bu model nasıl işliyor? 
Türk tüketicisi başını sokacak bir ev istediği 

için ne kadar birikimi varsa onu ortaya 

koyuyor. Böyle bir ruh halindeki konut 

alıcısına siz biraz peşinat ile 2 sene sonra ev 

sahibi yapıyorsunuz. Bu aslında kooperatif 

tarzının özel şirkete uyarlanması bence. 

 ŉ bu çerçevede ön satış oranınız ne olu-
yor?
İlk etabı satışa çıkardığınızda yüzde 25-30’u 

müşterimiz alıyor zaten. Biz şöyle bir jest 

yapıyoruz. Eski müşterimize diyoruz ki 

lansmana çıkacağız 15 gün sonra projeyi ta-

nıtmaya başlayacağız. Bu 15 gün içerisinde 

gelin bakın size de yüzde 1-2 jestimiz olacak 

diyoruz. Eski müşterilerimiz satın alıyor za-

ten yüzde 30’unu da sattıysanız gönül rahat-

lığıyla lansmana çıkıyorsunuz. 

 ŉ Peki istanbul’da arsa fiyatlarıyla bü-
yüyen sektör yapısı ne zamana kadar 
sürdürülebilecek? 
Aslında konut fiyatları pahalı değil. İstan-

bul ölçeğindeki dünya şehirlerine bakarsa-

nız Türkiye’de ev hala pahalı değil. Ne za-

man ki insanların alım güçleriyle ve fiyat-

ları orantısız hale gelirse işte problem o 

zaman başlayacak. Evlerin arsa m2 fiyatla-

rı yükselince insanlar daha küçük ev ter-

cih etmeye başladılar. Bunu da arsa sa-

hipleri bildikleri için arsa sahipleri hiç fi-

yat düşürmediler. Uzun süredir fiyatlar 

hiç düşmedi. Önümüzdeki dönemde biraz 

daha şehrin içine dönüş yapılır ve kentsel 

dönüşüm planlarına ağırlık verilir diye dü-

şünüyorum. 

Sinpaş, Türkiye’deki konut sektöründe genel bir 

kurumsallaşma sorunu olduğunu, 2000’li yılla-

ra kadar başat yönetim modelinin şahıs şirket-

leri olduğunu ve konut üretiminin bireysel giri-

şimcilerin çabası ile sınırlı kaldığını ama artık 

bunun değiştiğini kurumsallaşma ve markalaş-

ma sürecinin başladığını tespit ediyor. Bu çerçe-

vede, Sinpaş’ın oturmuş bir kurumsal yapıya sa-

hip olduğu için ayrıştığını ve kendisine önem-

li bir tüketici veri tabanı oluşturduğunu, ilk sa-

tışlarını da lansman öncesinde bu veri tabanını 

yaptıklarını söylüyor. Üretilen bu model ile pro-

jenin ilk etabının başlangıç maliyetleri geçmiş 

müşterilere yapılan ön satış ile karşılanıyor ve 

sonrasında proje daha geniş bir kitleye pazar-

lanabiliyor. Bu yapı sayesinde, finansman ma-

liyetleri azaltılıyor ve sat-yap modeli başarı ile 

sürdürülebiliyor. 
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Sinpaş GYO İcra 
Kurulu Bşk. Ömer 
Faruk Çelik

siNpAş gyO
ürettiği KONut sAyısı: 6 Bİn 
devAm edeNLer: BOSPhORUS CITy, İSTAnBUL 
SARAyLARI, LAGÜn, AqUA CITy 
BöLge: ÇEKMEKÖy, ZEKERİyAKÖy, 
KÜÇÜKÇEKMECE, SAMAnDIRA    
cirO: 500 MİLyOn TL
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SEkTÖRüN    
HaSSaS dÖNEMİ 
Emre Çamlıbel, 2000 sonrasında sektörde artan 
oyuncu sayısının kriz sonrasındaki yeni düzende 
dengeli şekilde artacağını düşünüyor. 

Dış Finansa kapalı   
Sektör özkaynak yönetimini içselleştirmiş, dış finansman girişi kısa 
vadede mümkün değil!

 ŉ Sektöre hızla yeni girişler oluyor. 
Soyak’ın sektörle ilgili planları neler? 
Konut bizim ana işimiz. Dolayısıyla konut 

işini bırakmamız ve başka sektörlere ağırlık 

vermemiz söz konusu değil. Başka sektör-

lerle ilgili çalışmalarımız devam edecek 

ama konutu Türkiye’de İstanbul’da, İzmir’de 

ve muhtemelen alım gücü yükselen, pazar 

derinliği artan Türkiye’nin diğer büyük 

şehirlerinde yapmaya devam edeceğiz.

 ŉ Gelecek yıllarda konut sektöründe 
firma sayısı artacak mı azalacak mı?
Konut sektörü 2001’de silkelendikten sonra 

kalanlar devam ettiler. 2005-2007 arasında 

bir büyüme ve sektöre diğer sektörlerden 

girme söz konusu oldu. Şimdi 2008-2009’ 

da konut sektörü tekrar silkelendi. Bundan 

sonra sektöre giriş ve çıkışlar daha hassas 

olacak diye düşünüyorum. 

 ŉ Peki sizce sektör ne zaman istanbul 
kent merkezindeki niteliksiz konutlara 
yönelecek?
Kentsel dönüşüm şu anda Türkiye’de 

TOKİ’nin ve belediyelerin kendi kanunla-

rındaki özel kentsel dönüşüm maddelerine 

dayanılarak yapılabiliyor. Biliyorsunuz 

Türkiye’de kat mülkiyeti kanunu birçok ko-

nuda bütün kat maliklerinin ortak kararını 

arıyor. Ancak iki konuda yüzde 51 çoğunluk 

yeterlidir diyor. Bunlardan biri deprem, 

diğeri de ısı yalıtımı.  Belki önümüzdeki dö-

nemde kentsel dönüşüm açısında da benzer 

bir uygulama getirilebilir. 

 ŉ Sizin böyle bir planınız var mı? mali-
yetler açısında böyle bir işe girmek ne 
kadar mantıklı?
Biz bu tür dönüşüm projelerine fırsat 

anlamında doğal olarak bakıyoruz, yaklaşı-

yoruz. Bunları hesaplıyoruz, görüşüyoruz, 

çalışıyoruz ancak bizim ağırlıklı olarak 

bugüne kadar üretip teslim ettiğimiz 50 bin 

konutun çok büyük bir kısmı orta ve orta 

üstü gelir grubuna hitap eden büyük konut 

projeleri. Şehrin içinde projelerimiz var. An-

cak çok büyük oranda değil. Bizim konsant-

rasyonumuz ve liderliğimiz ağırlıklı olarak 

orta ve orta üstü gelir gruba 

nitelikli, toplu yaşam 

alanları ve bir miktar 

onların ihtiyaçlarına 

cevap veren şehrin bir 

miktar Halkalı, Kartal 

gibi bölgelerinde, kon-

santrasyonumuz 

orada.

Sektörün eski oyuncularından Soyak İnşaat, ko-

nut sektörünün yanı sıra AVM ve ofis yatırımla-

rı da yapıyor. Bu çerçevede şirketin iki koldan 

ilerleyen bir gelişim politikası var, 1) ağırlıkla 

İstanbul’da kent merkezinde üst sınıf ofis pro-

jeleri üretmek ve şehir merkezine yakın lokas-

yonlarda arsaları geliştirerek, orta ve orta-üst sı-

nıfa yönelik siteler inşa etmek ve 2) İstanbul 

kadar diğer şehirlerde de kent merkezinde AVM 

projeleri geliştirmek. Şirketin konut alanında-

ki köklü deneyimi ve kişisel gözlemleri ile Şir-

ket CEO’su Emre Çamlıbel, Türkiye konut sek-

törünün özsermaye temelli finansal modeli iç-

selleştirmiş olduğunu ve bunun kültürel ve yıl-

lar içinde gelişen iş yapış geleneğinden beslen-

diğini söyleyerek, ileriki yıllarda da sektörü be-

lirlemeye devam edeceğini söylüyor. Bu eğili-

min Türkiye konut sektörünü, yabancı oyuncu-

lara ve özellikle uzun süreli global finansmana 

kapalı hale getirdiğini söylüyor.

Soyak Holding CEO’su 
eMre ÇaMlIBel

sOyAK iNşAAt 
ürettiği KONut sAyısı: 50 Bİn
devAm edeNLer: SOyAK SİESTA VE PARK APART
BöLge: KARTAL, BATI ATAŞEhİR, ÜSKÜDAR, 
GÖZTEPE, hALKALI, KAnDİLLİ 
cirO: 600 MİLyOn TL (SOyAK hOLDİnG CİROSU)



“HEdEfİMİz İlk 10”
Sektöre yeni girmiş şirketlerden biri olan Sultanlar 
Yapı Genel Müdür Yardımcısı Davut Menteş, sektörde 
markalaşmayı hedeflediklerini söylüyor.  

Markalaşmaya Önem    
Kendi özkaynaklarını kullanarak konut üretimi yapan Sultanlar Yapı 
için önemli hedeflerden biri kendi markalarını yaratmak. 

 ŉ Sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? 
Sultanlar Yapı Sultanlar şirketler grubunun 

bir üyesi. Sektörün çıkışta olduğu dönemde 

yatırım kararı aldık. Çeşitli projelerle de 

sektörde kalıcı olduğumuzu ispatladık.  
Yatırım yapmayı planlıyoruz ama loko-

motif olur mu olmaz mı onunla ilgili bir 

öngörümüz yok. Bizim lokomotif sektörü-

müz üretimdir. Biz büyük 

projelerde olmadığımız 

için ve kendi arsalarımız 

üzerinde inşaa ettiği-

miz için krizden çok 

fazla etkilenmedik. Şimdi 

sektörün yeniden 

çıkışa geçeceği-

ne inanıyoruz. Türkiye’nin bu konuda ciddi 

bir potansiyeli var. Biz büyüyerek devam 

edeceğiz. Zincir projelerle devam edeceğiz. 

Daha önemlisi markalaşmayı düşünüyoruz. 

Markalaşmanın öneminin bilincindeyiz 

ve sektördeki en azından ilk 10’a girmeyi 

hedefliyoruz. Pazarı yakından takip ediyo-

ruz. Tüketici beklentileri konusunda daha 

hassas davranıyoruz. 

 ŉ Peki, istanbul’da bu m2 birim fiyatla-
rının daha ne kadar yükseleceğini dü-
şünüyorsunuz? 
İstanbul diye genelleme yapmamak lazım. 

Şehir merkezi, şehir dışı ya da birinci çem-

ber ikinci çember diye de ayrıştırılabilir. Bu 

semtler itibariyle de değişiklik arz ediyor. 

Ancak gerçek şu ki arsa her geçen gün aza-

lıyor şehir merkezleri için konuşuyorum. 

Şehrin dışında da yeni imara açılan bölge-

lerde de arsa arzı demek bu. Bölgesel bak-

mak gerekir. Genelleme yapmanın önemli 

hatalara yol açacağını düşünüyorum. Yine 

arz talep dengesi üzerinde duracağım. Yeni 

arsa alanı açılan yerler demek yeni konut 

arzı demek. Şehrin çeperlerinde fiyatların 

en azından belli bir dönemde çıkmayacağı-

na inanıyorum ama şehrin merkezinde her 

daim yukarı seyredeceğini düşünüyorum. 

Bunu da enflasyonun üzerinde seyredeceği 

bir gerçek. 

 ŉ istanbul daha ne kadar büyüyecek? 
Şimdi bir genel olarak nüfus büyümesi 

var bir de göçle ilgili gerileme söz konusu. 

Kendi içinde büyümesi olacak elbette. 

Ve bu doğal olarak da mekan ihtiyacını 

getirecektir. Ben İstanbul’un bundan 20 yıl 

öncesindeki büyümeyi gerçekleştireceğine 

inanmıyorum. Göçe dayalı bir büyüme 

değil ama kendi içerisinde büyüyeceğine 

inanıyorum. 

Ağırlıklı olarak kimya sektöründe üretim yapan 

Sultanlar Grubu, sektörün çıkış yakaladığı yıllar-

da bu alana yatırım yapma kararı alan şirketlerden 

bir tanesi... Ağırlıklı olarak Kurtköy’de konut üreti-

mi yapan Sultanlar Yapı, önümüzdeki dönemde de 

konut sektöründe varlığını sürdürmek ve markala-

şarak sektördeki ilk 10 şirket içerisinde olmayı he-

defliyor. Kendi özkaynaklarıyla şirketi finanse et-

tiklerini belirten Sultanlar Yapı Genel Müdür Yar-

dımcısı Davut Menteş, müşterileri için kullanılan 

kredilerde de bankalara karşı kendi kredibiliteleri-

ni kullandıklarını söylüyor. Önümüzdeki dönem-

de İstanbul’un göçe dayalı büyümesinin bundan 

20 yıl öncesiyle aynı olacağına inanmayan Menteş, 

İstanbul’un kendi içindeki büyümenin de büyük 

ölçüde konut ihtiyacı yaratacağını belirtiyor. 
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Sultanlar Yapı Genel 
Müdür Yardımcısı 
Davut MeNteŞ 

suLtANLAr yApı
üretiLeN iNşAAt ALANı: 100 Bİn M2

pLANLANAN prOjeLer: BEyLERBEyİ VE TEPEÖREn 
VİLLA PROjESİ 
BöLge: AnADOLU yAKASI    
cirO: -
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BEklENTİlERİ okuMak 
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, iyi 
konut üretmenin gelecek neslin beklentilerini 
okumakla mümkün olduğunu söylüyor. 

uydu kent’e Hayır!   
Altan Elmas, uydu kent gelişiminin şehrin ruhunu kaybetmesine 
neden olduğunu söylüyor. 

 ŉ Sur yapı sektörün neresinde duru-
yor? 
Biz zaten devlet taahhüdü yapmıyoruz, özel 

taahhüt yapıyoruz. Daha çok sanayi ağırlıklı 

ve nitelikli bina. Bugüne kadar pek çok 

genel müdürlük binası yaptık. Yani birçok 

uluslararası firmanın yönetim merkezi bina-

larını yaptık anahtar teslimi. Casper, Bosch, 

Siemens, Aviva… Böyle bir gayrimenkul 

geçmişimiz var.  Hem konut projeleri var 

elimizde ciddi manada, hem de çok amaçlı 

projeler var. 

 ŉ istanbul’da son konut trendleri ne-
dir? 
Bizim tespitimiz şu; zaten konut edinme 

yaşı düşmeye başladı aşağı doğru. İkinci bir 

şey; biz ne yaparsak yapalım nüfus genç, 

dinamik, dünyaya açık ve bir apartman dai-

resinde oturmak istemiyor. Bir sosyal çevre 

istiyor. Bir sosyal statü beklentisi var. Bu 

demografik bir şey. Yani beş neslin hayattan 

beklentilerini okuyabilmek lazım. Biz bunu 

böyle okuyoruz. Bunu okuyunca da buna 

yönelik konut üretiyoruz. Buna paralelde 

lokasyon her zaman birinci tercih. Herkes 

merkezde istiyor bir defa. Ama alamıyor, 

alamadıkça bir uzağına razı oluyor. Eskiden 

var olan daire büyüklükleri giderek küçülü-

yor. Alınabilirliği kolaylaştırıyor, satın alma 

yaşını düşürüyor. Biz alıcının demografik 

yapısını ölçmeye, ona uygun da konut üret-

meye çalışıyoruz.

 ŉ istanbul’da konut fiyatları nereye ka-
dar yükselecek?
Bugün İstanbul Avrupa’daki pek çok şehrin 

gerisinde duruyor. İstanbul ile benzer özel-

likleri içinde bulunduran Londra ve Paris’te 

fiyatlarla İstanbul şu an kıyaslanamayacak 

durumda. Halbuki olabilir, hatta olmalı... Ol-

maması için hiçbir sebep yok. Böyle bakınca 

Ankara ya da İzmir’in İstanbul gibi olma 

şansı yok. Ama İstanbul’da konut fiyatları 

daha çok yükselecek. 

 ŉ istanbul konut sektöründeki en bü-
yük sorun nedir? 
Bence şehri öldüren şey uydu kent mantığı. 

Şehrin dış çeperlerinde olabilir. 

Şehir merkezinde de ola-

bilir. Olmaz diye bir şey 

yok. Ama şehir bunlar-

dan oluşamaz. O zaman 

şehir olmaz. Yaşamaz 

o kent, ölür. Bu doğru 

bir şey değil. 

Sur Yapı faaliyetlerini hem taahhüt hem de ko-

nut alanlarında gerçekleştiren bir şirket. Taah-

hüt alanında büyük kurumsal firmaları için ni-

telikli bina, ofis inşaatları gerçekleştiriyor.  Ko-

nut inşaatı alanında şehir dışında çok konut-

lu ve orta sınıfa hitap eden siteler yapmaktan 

ziyade şehir içinde veya çeperinde, genellik-

le AVM’ler ile birlikte projelendirilen, orta-üst 

alım gücüne hitap eden nitelikli konut projele-

rine odaklanan Altan Elmas, “uydu kent” gelişi-

mini şehri sekteye uğratan bir uygulama olarak 

tanımlıyor ve insanları ayrıksı alanlarda izole 

ettiğini söylüyor. Bu nedenle İstanbul için kent-

sel dönüşümün gerekliliğini vurgulayarak, en 

çok 2.500-3000 metrekarelik adalar belirleyerek 

mikro düzeyde şehir merkezini ve tarihi semt-

leri dönüştürülerek tekrar kullanıma kazandı-

rılması gerektiğini savunuyor. 

Sur Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

altaN elMaS

sur yApı  
ürettiği KONut sAyısı: 2.742
devAm edeNLer: ExEn, ADAPARK 
BöLge: ÇEKMEKÖy, ÜMRAnİyE    
cirO: 300 MİLyOn TL



kENTSEl dÖNüşüM 
uMudu 
Şua İnşaat’ın hedefinde kentsel dönüşümün olacağı 
yerlerde İstanbul’un imarına çalışmak var.

toki Bir Nevi robin Hood olmalı!   
Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, TOKİ’ye Robin 
Hood’luk misyonunu yüklüyor. 

 ŉ istanbul konut pazarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Yapılan araştırmalara göre bugün 600 bin 

civarında konut açığı var ve her yılda 50-

60 bin konut ihtiyacı doğuyor.  Dolayısıy-

la önümüzdeki 10-15 yıl daha İstanbul’da 

konut üretimine ihtiyaç olacak, bu da 2 

milyon konut demektir. 

 ŉ nasıl bir müşte-
ri segmentine satış 
yapıyorsunuz? Yatı-
rım amaçlı mı, yoksa 
doğrudan taşınmak 

için mi alıyorlar? 
Yaptığımız in-

şaatlarda ge-

nelde yatı-

rım amaçlı 

alan müşte-

rilerimiz var bir de oturmak için alanlar 

var ama genelde yatırım amaçlı bir sek-

tör oldu. Vatandaşın elinde parası var ti-

caret yapmak istiyor, bakıyor inşaat sek-

törü tapu senedi gibi avantajlı olduğu için 

müşterilerimizin yüzde 50’den fazlası ya-

tırım amaçlı alıyorlar. Son projemizin 1 

ay önce lansmanı yapıldı, 600 dairenin 

3’te 2’si satıldı. 

 ŉ Peki müşteriler hangi ödeme yön-
temini tercih ediyorlar? 
Son yıllarda faizlerin düşmesiyle müş-

terilerimizin çoğu finanslarını bankalar 

üzerinde sağlıyorlar. Bankaların konut 

üreticisi firmalarla yaptıkları çeşitli finan-

sal çözüm modellemeleriyle katkı paylı 

gibi faizleri daha da aşağıya çekiyor.

 ŉ kredili satışların yükseliyor olma-
sı, amerika’daki gibi bir mortgage 
krizi yaratabilir mi?
Türkiye’de değişken faiz yasak. Değiş-

ken faizli kredilerde sizin ummadığınız 

faizlerle, ummadığınız taksitlerle karşı 

karşıya kalabiliyorsunuz dolayısıyla 

Türkiye’nin öyle bir krize girme şansı 

şuan için sıfır. Çünkü Türkiye’de banka 

size kredi aldığınızda sürekli aynı taksiti 

ödeyeceğinizi artırım olmayacağını ga-

rantiliyor.

 ŉ Sektörün reklam maliyetlerine ba-
kışınız nasıl? 
Reklam maliyetleri çok fazla Türkiye’de. 

O yüzden firmalar şu anda şunu yapı-

yor: biraz daha hedef kitleyi daha iyi 

analiz edip kime yönelmek istiyorlarsa 

o mecrada ağırlıklı oluyorlar. Kimseyi de 

üzmeden kırmadan o işi götürüyorlar. 

Bizde o şekilde mecra analiziyle hareket 

ediyoruz.

Şua İnşaat,  Halkalı ve Ataşehir gibi bölgelerde bu-

tik konut projeleri geliştirmeye başladı. Ürettiği 

sayısal olarak küçük projelerin önemli bir kısmını 

ön satış uygulaması ile yatırımcılara satan Şua 

İnşaat, müşterilerine yüzde 30’lara varan kâr fır-

satları sunduğunu söylüyor. Firma olarak, kentsel 

dönüşüm alanında faaliyet gösteremediklerini bu-

nun temel nedeninin de kentsel dönüşüme uygun 

alanlarda arsa arzının sınırlılığını vurgulayan Şua 

İnşaat, Toki’ye arsa geliştirme misyonunu yüklü-

yor. Şua İnşaat’a göre Toki, inşaat yapma fonksiyo-

nunu dar gelirlilere yönelik olarak sürdürmekle 

beraber İstanbul özelindeki inşaatlarda yalnızca 

özel sektöre arsa tedarik etme ve gecekondu 

bölgelerini imara açma şeklinde bir faaliyet sür-

dürmelidir. Bu iki taraflı uygulama ile Toki, hem 

zararını kapamakta, hem de dar gelirli segmente 

yönelik konut üretmektedir. Bu uygulama ile Şua 

İnşaat Toki’yi bir nevi konut Robin Hood’u olarak 

tanımlıyor. 
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Şua İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 
NiMetullaH kaya 

şuA iNşAAt
ürettiği KONut: 600 Bİn M2 
devAm edeNLer: ELITE CITy 
BöLge: ATAŞEhİR, ÜMRAnİyE, hALKALI       
cirO: 500 MİLyOn TL
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GERçEk PaTRoNlaR 
TükETİcİlERdİR! 
tüketiciyi neyi sunarsan onu satarsın algısının bugün 
kaybolduğunu belirten Nazmi Durbakayım, artık 
gerçek patronun tüketici olduğunun altını çiziyor. 

Herşeyi Müşteri Belirlesin!   
Nazmi Durbakayım, sektörde oluşan rekabeti aşmak için pazarlama 
faaliyetlerine kendi şirketleri için gerek duymadıklarını belirtiyor. 

 ŉ konut sektöründeki değişimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Benim kanımca inşaat sektöründe milat 

2005’te başladı. Bu milat toplu konutun hız 

kazanması, bireysel kredilerin fazlasıyla 

kullanılabilir hale gelmesi, belli büyüklükte 

firmaların daha büyük çapta işlere girmesiy-

le başladı. Ancak global krizin yansımaları 

Türkiye’deki konut sektörüne de yansıdı. 

2001 krizinden tecrübeli olarak çıkan banka 

sektörü ve ticaret erbapları sayesinde inşaat 

sektörü ayakta durmasını bildi. 2001’de her-

kes borsa, döviz,  altın gibi yatırım araçları-

na yönelmiş, gayrimenkulden uzaklaşmıştı. 

Bu dönemin ardından 2005 itibariyle barajın 

kapakları açıldı. Global kriz döneminde 

de inşaat talebi yüksek olduğu için, sektör 

krizin etkilerine çok fazla maruz kalmadı. 

Tüketiciler bundan böyle daire satın alırken 

konutun hangi firma tarafından yapıldığı, 

lokasyonunun ne olduğu, uzun vadede nasıl 

prim yapacağı ve kalitesi hakkında bilgi 

sahibi olduktan sonra satın alacaklar. İnşaat 

sektörüne giren pek çok sektör de doğal bir 

eleme sürecinden geçecekler. 

 ŉ istanbul arazi fiyatlarındaki bu artış 
daha ne kadar sürecek? 
İstanbul’da bu çarpık yapılaşma olduğu 

müddetçe bu değerlenmeler yoğun bir 

şekilde sürecek. Bazı bölgelerde de değer 

kaybedecek. Değerlenmeleri belirleyen en 

önemli unsur toplu ulaşım güzergâhları. 

Bu güzergâhlar da değerlenecek. Şehirlerin 

nefes alabileceği belli başlı alanlar olması 

lazım. Siz bunun sınırlarını aşarsanız göçle 

birlikte şehirlerdeki fiyatlar daha da artacak. 

Ancak sanayi ve üretim, pilot şehirlere 

doğru kaymaya başlarsa daha gerçekçi fiyat 

artışları ortaya çıkabilir.  

 ŉ tüketici ve üretici kredi olanakların-

dan ne ölçüde yararlanabiliyor?
Türk insanın konuta bakışı farklı. Mutlaka 

taksidini öder. Optimum borçlanma süresi 

48- 60 ay’ı geçtikten sonra borçlanma cazibe-

sini yitiriyor.  Konut şirketleri için ise durum 

biraz farklı. Sektör bir proje yaparken kre-

dibilitesini sorguluyorlar. Finans dünyasıyla 

sektörlerin paralel gitmesi 

lazım. Siz yaptığınız işi 

çok iyi biliyor olsanız 

da, finans dünyasını 

tanımıyorsanız sorun 

başlıyor. Finans dün-

yasından uzak bir iş 

yapışı olamaz. 

Uzun yıllardan bu yana konut sektörünün önem-

li oyuncularından biri olan Teknik Yapı, yeni dö-

nemde konut sektöründe üreticilerin yapabile-

ceği her şeyi belirleyen unsurun müşteri olduğu-

nun özellikle altını çiziyor. Sektörde oluşan reka-

beti ve pazarlama savaşının normal olduğunu be-

lirten Nazmi Durbakayım, bu durumun kendile-

ri gibi köklü firmalar için çok gerekli olmadığını 

söylüyor. Bu yüzdendir ki Teknik Yapı gazetelere 

sayfa sayfa ilanlar vermek gerekliliğini duymu-

yor. İnsanların akıllı binalara değil, ihtiyaçları-

nı makul düzeyde karşılayacak evler istedikleri-

ni ve kendi projelerini buna göre belirlediklerini 

savunan Durbakayım insanların kullanmadıkları 

detayları projelere katıp bu fazla maliyeti müşte-

riden çıkarılmamasının mantıksız olduğunu söy-

lüyor. Sektörde ağırlıklı öz kaynak kullanımının 

sağlıklı olmadığını belirten Durbakayım, proble-

min sektöre finans dünyasının paralel gitmesiyle 

çözülebileceğine inanıyor. 

Teknik Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı 

NazMi DurBakayIM

teKNiK yApı  
ürettiği KONut sAyısı: 5 Bİn 874
devAm edeNLer: EVORA, UPCITy RESIDEnCE, 
DELUxIA PLUS, DELUxIA SUITES, UPCITS FLATS, 
UPRISE ELIT 
BöLge: AnADOLU yAKASI   
cirO: -



REklaMSız olMaz! 
Atilla Yavuz, Ukra İnşaat’ın tüketicinin hafızasında 
yer edene kadar reklam vermeye devam edeceğini 
söylüyor.  

‘alıcının Statüsünü yükseltiyoruz’   
Ukra’nın sahibi Atilla Yavuz kimya sektöründe aradığını bulamayınca 
inşaat sektörüne geçiş yapan isimlerden biri...

 ŉ Sizin konut sektörüne girişiniz nasıl 
oldu?
Kimyasal temizlik malzemeleri sektöründe 

daralma hissettiğimde inşaat sektörüne 

geçiş yapmak istedim. Bu geçiş sürecinin 

başarılı olmasından sonra da 2006 yılında 

kimyevi maddeler imalatı tamamen kapatıl-

dı. Tamamen inşaat sektöründe yer almaya 

devam ettik. 

 ŉ konut sektörü ne-
den istanbul’un çepe-
rinde daha hızlı büyü-
yor? 

İnsanlar şehrin 

çeperinde 

ev alırken sadece bir ev satın almıyorlar. 

Güvenliği satın alıyorlar, çocukların oyun 

parkını, fitness merkezini, havuzu, 1, 1,5 

kilometre yürüme alanını satın alıyorlar. Bu 

nedenle de Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir 

gibi bölgeler prim elde ediyor. İstanbul’un 

merkezinde büyük araziler yok. Bu ancak ve 

ancak kentsel dönüşüm ile mümkün olabi-

lir. Onun içinde mevzuatta köklü değişik-

likler gerekiyor. Şu anda bu büyüklükte bir 

proje yamak için kent merkezinde yüzlerce 

kişi ile anlaşmanız gerekiyor. 

 ŉ esenyurt’ta gözlemlediğimiz bu deği-
şim nasıl gerçekleşti? 
Şimdi Esenyurt’ta 2004 yılında değişen bir 

belediye yönetimi var, bu belediye yöne-

timiyle birlikte imarlardaki değişimler 

bölgede çok ciddi yansımalar oluşturdu. 

2004 yılında 20 lira olan metrekare fiyatları 

şu anda bin lira seviyesinde. Bu da insan-

ların zengin olması sürecini getirdi. Yani 

gece kondu sahibi de zengin oldu, bölgeye 

yatırım yapan şirkette zengin oldu. Sonuçta 

herkes kazandı. 

 ŉ Sizde son dönemde pazarlama yatı-
rımlarınızla öne çıktınız. reklam ma-
liyetleri, konut fiyatlarını arttırmıyor 
mu?
Yok, hayır. Biz reklamın vazgeçilmez bir 

gerçek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de 

biz bunu şu anda kendi öz kaynaklarımız-

dan bu maliyeti çıkarıyoruz. Zaman içinde 

elde etmiş olduğumuz başarı ve markalaş-

mayla beraber zaten ürünlerimizin çeşitliliği 

kurumsal olarak, statü olarak yükseleceği 

için o zaman parayı zaten kazanacağız. 

Ama şu anda da parayı zaten kazanıyoruz. 

Bu reklam paralarını verip kazanmıyoruz 

demek yanlış olur. Yani biz ticareti hakkıyla 

yapıyoruz ve medyanın gücüne, sonuçlarına 

inanıyoruz.

Ukra sektöre görece yeni giren firmalardan birisi, 

özellikle Esenyurt ve Beylikdüzü gibi kendi içinde 

ayrı bir merkez konumu kazanmış bölgelerde, ma-

kul fiyatlı, orta sınıfa hitap eden projeler gerçekleş-

tiriyor. Ukra İnşaat’a göre, ürettikleri projeler “orta 

lüks” ve tüketici tarafından bir çeşit statü yükselt-

me vesilesi olarak da görülüyor. Bu noktada, tüke-

ticinin projelerine ulaşımını arttırmak için erken 

dönemde bankalarla ortaklığa giderek, bankaların 

müşteriye projeyle ilgili güvence sağlamasını ve 

10 yıla kadar vadeli konut alabilme imkânları su-

nuyorlar. Ukra İnşaat’a göre bu üçlü ortaklık, hem 

müşteri, hem proje geliştirici firma hem de banka-

lar için karlılık üretiyor. Yeni bir oluşum oldukla-

rı için şimdilik reklama önemli oranda bütçe ayır-

mak durumunda olduklarını, ancak ilerleyen yıl-

larda karlı projelere imza attıkça artık projelerin 

kendi kendilerini pazarlayacağını düşünüyor. Bu 

durumda reklam yerine, sadece marka ismini ha-

tırlatacak vasıtalara ihtiyaç duyacaklar. 
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Ukra İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 
atilla yavuz 

uKrA iNşAAt
ürettiği KONut sAyısı: 3500  
devAm edeNLer: UKRA CITy, hAnE PLUS, 
hAn PLUS
BöLge: ESEnyURT       
cirO: -
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EN Büyük SoRuN aRSa 
Varlıbaş Holding CEO’su Erdinç Varlıbaş’a göre 
konut sektörü için en büyük sorun arsa... Bu sorunu 
çözebilecek tek adres ise TOKİ... 

yatırımcılar, Şehrin Dışındaki Projelere  yöneliyor!  
Erdinç Varlıbaş, yatırım amaçlı konut almak isteyenlerin şehrin çeperine 
yöneldiğini belirtiyor.

 ŉ türkiye konut alıcısını düşündüğü-
nüzde varyap nerede duruyor?
Türkiye’nin konut ihtiyaç durumuna baktı-

ğınızda 3’e ayırabiliriz. Alt gelir grubu, orta 

gelir grubu ve üst gelir grubu.  VARYAP orta 

üst gelir grubuna göre projeler gerçekleş-

tirdi. 

 ŉ istanbul konut sektörünün en büyük 
problemi nedir? 
Arsa en büyük problem. İstanbul gibi bir 

metropoldesiniz, şehrin merkezindeki belli 

bir büyüklükteki arsalar gündeme geldiğin-

de bu bütün Türkiye tarafından konuşulu-

yor. Bu aslında durumu ortaya koyuyor. 

 ŉ Peki, bu sorun nasıl çözülür?
Türkiye’deki arsa stokunun yaklaşık yüzde 

50’si kamunun elinde. Bunlar bir şekilde 

açılmalı ve özel sektörde çok farklı ve daha 

önce uygulanmamış olan bir işbirliği modeli 

geliştirilmeli diye düşünüyoruz. Eğer halka 

ucuz konut yapılacaksa TOKİ’nin şu anda 

yapmış olduğu uygulamayı bir adım ileriye 

götürmesi lazım.  TOKİ bir gayrimenkul 

geliştiricisi konumunda. Tabii ki kapa-

sitesinin de üzerinde başarılı bir şekilde 

gidiyorlar ama mevcut talebin ancak yüzde 

10’luk kısmını belki çok düşük bir kısmını 

karşılayabiliyor. Ne yapması lazım? Kendisi 

gibi gayrimenkul geliştiricilerle bu arsaları 

çalıştırabiliyor olması, projeler geliştiriyor 

olması lazım. Konut ihtiyacında olan ve hal-

kın en kalabalık grubunu oluşturan alt gelir 

seviyesindeki segmentin ihtiyacını karşılaya-

bilmek için TOKİ özel sektörle işbirliğini ar-

tırmalıdır. Ayrıca kentsel dönüşüm alanında 

TOKİ mülk sahipleriyle bir araya gelip özel 

sektörle anlaşmalara imza atmalıdır.

 ŉ Sizce şehrin çeperi daha ne kadar 
gelişebilir? 
Bu pazarda porsiyonun büyük kısmı alt ve 

orta gelir kısmı ve bu kitle şehrin çeperine 

yerleşmiş durumda. Üst gelir grubu bir şekil-

de şehir merkezinde kalacak. Eğer onlar şeh-

rin dışında konut alacaksa bu çok büyük ih-

timalle yatırım amaçlı alacak. İstanbul Tür-

kiye ekonomisinin yüzde 40’lık bir hacmi-

ni kapsıyor. Bu insanlar bir şekilde eğlene-

cek, yiyecek, barınacak, gezecek, daha güzel 

yerlerde yaşamaya çalışacak, para kazana-

cak. Para kazandık-

ça hayatını daha 

güzel yerlerde 

geçirmeye çalı-

şacak dolayısıy-

la yer de olma-

dığı için mecbu-

ren İstanbul’un 

Enerji yatırımlarına da başlamış olan şirket, hem 

konut geliştirmekte hem de büyük çaplı taah-

hüt işleri yapıyor. Kent merkezinde, yüksek kat-

lı ve prestijli projeler geliştirerek, üst segmen-

te seslenmeye çalışan Varyap, şehrin çeperinde 

üretilen projelerin üst gelir grubunu çekmesi-

nin mümkün olmadığını, üst gelir grubunun bu 

projelerde ancak yatırımcı olarak yer alabileceği-

ni söylüyor. Nitekim bu nedenle, şehir merkezin-

den uzak geliştirilen projelerinde yüzde 30 ora-

nında 1+1 ve 1+0 gibi ünitelerin ekliyorlar. Kü-

çük metrajla düşürülen maliyetler ise yatırım 

amaçlı olarak projeye ilgi gösteren tüketicilerin 

işini kolaylaştırmakta. 

Varlıbaş holding CEO’su 
erdiNÇ vArLıBAş 

vAryAp  
ürettiği KONut sAyısı: 3 Bİn 954
devAm edeNLer: VARyAP MERIDIAn 
BöLge: ATAŞEhİR   
cirO: -



“BİzE İHTİyaç SaHİPlERİ 
GElİyoR”
Kaliteli ve ucuz konut ürettiklerini söyleyen Engin 
Yeşil’e göre Yeşil İnşaat’ın evleri ihtiyaç sahiplerine 
gidiyor.

ekonomik yaşam    
Şehrin çeperinde konut üretimi gerçekleştiren Yeşil İnşaat 
müşterilerine ekonomik bir yaşam vaat ediyor. 

 ŉ Sektörün gelecek on yılını nasıl görü-
yorsunuz? 
Ekonomik krizin azaldığını farz edersek, 

bence sektör çok hızlı bir şekilde yol alacak, 

çünkü Türkiye’deki ihtiyaç ve İstanbul’daki 

ihtiyaç artarak devam ediyor. Sadece bu kriz 

nedeniyle insanlar yatırımlarını veya alım 

kararlarını ertelemiş vaziyetteler, dolayısıy-

la bunları tekrar hayata ge-

çirecekler.

 ŉ türkiye’de mortga-
ge sisteminin gelmesi,  
sektörü nasıl etkileye-

cek?
2008 Aralık 

ayında mortgage sistemine geçti Türkiye. 

Bu yasa geçtiği zaman, bunun içindeki en 

önemli özelliklerden biri uygulamadan çe-

kildi. Bu da insanların, kredi faizlerinin ge-

lir vergisi üzerinden düşürülmesi özelliğiy-

di. Siz kendi oturduğunuz evin, ödediğiniz 

banka faizinin, faiz miktarını gelir verginiz-

den düşebiliyorsunuz. O zaman, faiz yükü, 

bir size daha aza mal oluyor; iki psikolojik 

olarak siz diyorsunuz ki ya devlete vergi ve-

receğime konut sahibi olayım. Şimdi böyle 

bir imkân varken ve bu mortgage yasası ge-

çerken, bu sektöre önünü açacak bir imkân, 

insanları yönlendirecek düşündürecek bir 

imkân varken, bu yapılmadı. 

 ŉ Sizin tüketici kitleniz kim? 
Bizim müşteri kitlemizin yüzde 85’i ilk defa 

evlerini alıyorlar, kirada oturup da hani 

evim olsun isteyen insanlar; diğer yüzde 

15’i de yatırım amaçlı alım yapanlar.  Ama 

bu şekilde ucuza konut ürettiğiniz zaman,  

yani metrekareleri vs. düşük tutup, işte 

1+1’di, 1+0’dı şeklinde konut ürettiğiniz za-

man, o zaman insanlar bunu alabilir hale 

geldiği için, genelde konut ihtiyacı olan in-

sanı daha çok cezp ediyor.

 ŉ bu durumda konut üreticileri ne 
yapmalı?
İnşaat şirketleri bugün hitap ettikleri ke-

simin talebini doğru ölçmeliler. Eskisi gibi 

burada iyi bir arsam var şurada iyi bir inşaat 

yapayım nasıl olsa satarım ben deyip günü 

kurtaramazlar. Bütün konsepti tam oluştur-

maları lazım. Ondan sonra reklam kampan-

yası yapmaları lazım. Çünkü reklama çok 

para harcayıp hiçbir şey satamayan şirketler 

biliyorum. Bu şu anda Türkiye’de bir gerçek. 

Şuan şirketlerin pek çoğu mali güçleri oldu-

ğu için belki yola devam ediyorlar. Ama sür-

dürülebilirlik sağlanmazsa bu uzun sürmez. 

Yeşil inşaat genellikle şehir merkezine uzak, 

Beylikdüzü gibi bölgelerde çok sayıda daireden 

oluşan ve ağırlıkla orta gelir grubuna seslenen 

projeler üretiyor. Bu yönelimin, firmayı finan-

sal krizlere karşı daha istikrarlı ve güçlü kıldığı-

nı çünkü, orta gelir grubunun yaşamak için ko-

nut ihtiyacı içinde olduğunu ve bu nedenle lüks 

segment müşterisi gibi finansal güvensizlik dö-

nemlerinde alımdan kaçınmadığını söylüyor. 

Bu çerçevede Yeşil İnşaat’ın temel müşteri seg-

menti yüzde 85 oranında ilk defa konut alan ki-

şilerden oluşuyor. Ayrıca Yeşil İnşaat, bu seg-

mente üretim yapmanın çok daha kolay olduğu-

nu ve projelere eklenen fiziki-sosyal imkânların 

şehre gitme gereksinimlerini minimize ederek 

daha ekonomik bir yaşam kurmaya çalışan bu 

kesim için çok daha hayati önem taşıdığını söy-

lemekte. 
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Y&Y Yönetim Kurulu 
Başkanı 
eNgiN yeŞil 

ANt yApı
ürettiği KONut sAyısı: 14 Bİn   
devAm edeNLer: InnOVIA 2 VE InnOVIA 3
BöLge: BEyLİKDÜZÜ, ESEnyURT       
cirO: -




