EKONOM‹ VE GAYR‹MENKUL RAPORU

“Gerçek De¤erin Teminatı”

EKONOM‹ VE GAYR‹MENKUL RAPORU

“Gerçek De¤erin Teminatı”

‹çindekiler
Yönetici Özeti

5

2009 Yılı ‹ﬂsizlik ve ‹stihdam Verileri

10

2009 Yılı ‹thalat ve ‹hracat Verileri

12

2009 Yılı Enflasyon Verileri ve De¤erlendirilmesi

17

2009 Enerji Kaynakları Fiyatlarının De¤erlendirilmesi

21

2009 Yılında Türkiye’deki Döviz Hareketlili¤i

25

2009 Yılında Büyüme ve Emlak Piyasası De¤erlendirmeleri

26

2009 Yılı Özelleﬂtirmeleri ve Beklentiler

28

2009 Yılında Risk ve Kredi Notu Görünümü

29

2009 Yılı Turizm Verileri ve Beklentiler

30

2009 Yılı Gayrimenkul Piyasası Sektörel Analizi

33

a. Ekonomideki Genel Durum

33

b. Yatırım Piyasası

35

c. Yurtdıﬂındaki Gayrimenkul Piyasası

37

d. 2009’da ‹stanbul Ofis Piyasası

39

e. 2009 Yılında ‹stanbul Endüstriyel Piyasası

41

f. 2009’da ‹stanbul Perakende Piyasası

44

g. 2009 Yılı ‹stanbul Otel Piyasası

45

h. 2009 Yılı ‹stanbul’da ‹ﬂ Merkezi Otelleri

46

i. 2009 Yılı Konut Piyasası

47

j. ‹stanbul’da Gayrimenkul Olarak De¤eri Yükselen Yerler

53

k. 2009 Yılı Ankara Emlak Piyasası ve Perakende Sektörü

55

l. 2009 Yılında Ankara’da Otel Piyasası

58

m. Di¤er ﬁehirlerimizdeki 2009 Yılı Emlak Piyasası

58

‹zmir

58

Bursa

60

Antalya

60

Adana

62

Konya

62

Kayseri

63

Türkiye Ekonomisine Dair 2010 Beklentileri

64

Yönetici Özeti
Lâl Gayrimenkul De¤erleme Müﬂavirlik A.ﬁ., 1996 y›l›nda gayrimenkul, inﬂaat ve
müﬂavirlik hizmeti vermek üzere Ankara merkezli olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ ve
gerek inﬂaat sektörü konusunda yapt›¤› çal›ﬂmalar ve bilgi birikimi, gerekse sahip
oldu¤u uzman kadrosu ile beraber artan iﬂ talebi ile gayrimenkul de¤erleme alan›nda
uzmanlaﬂm›ﬂt›r. Lâl Gayrimenkul De¤erleme ve Müﬂavirlik A.ﬁ. taraf›ndan haz›rlanan
bu raporda 2009 y›l›nda ekonomik alanlarda, özellikle gayrimenkul sektöründe
yaﬂanan geliﬂmelere ve 2010 y›l› öngörülerine yer verilmektedir.
Çok genel bir de¤erlendirme ile 2009 y›l›nda ekonomi 2008 y›l›ndaki gerilemeden
sonra dura¤an bir y›l geçirmiﬂtir. Küresel krizin etkisi, mali belirsizlikler, döviz
kurlar›ndaki gelgitler, enerji piyasas›ndaki fiyat fonksiyonunun enflasyonist bask›s›,
siyasi çat›ﬂmalar, gayrimenkul piyasas›ndaki dura¤anl›k gibi nedenler ekonomide
bir yavaﬂlamay› ortaya ç›kartm›ﬂt›r. ‹stihdam sorunu, ihracat - ithalat rakamlar›,
enflasyon oranlar›, enerji - akaryak›t fiyatlar›, turizm girdileri ve gayrimenkul piyasas›
gibi ekonominin önemli konu baﬂl›klar›n› resmi rakamlar ve de¤erlendirmeler ile
açacak olursak bu ekonomik etkinlik alanlar›ndaki yavaﬂlama tüm nedenleri ile
ortaya ç›kmaktad›r.
2009 y›l› ekonomisine ve yavaﬂlamaya iliﬂkin en önemli de¤erlendirme kuﬂkusuz
ki istihdama iliﬂkin rakamlar› inceledi¤imizde ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye’de bir
önceki y›la göre 2,9 puanl›k bir art›ﬂ gösteren iﬂsizlik oran›n›n, 2009 y›l›nda %12,8
oldu¤unu görüyoruz. Bu oran, tar›m d›ﬂ› iﬂsizlikte ise %16,3 gibi bir rakamla
karﬂ›m›za ç›k›yor. Oranlar›n say›sal miktarlar›na bakt›¤›m›zda ise Türkiye genelinde
iﬂsiz say›s›n›n 842 bin kiﬂi artarak 3 milyon 267 bin kiﬂi oldu¤unu görüyoruz.
‹stihdama iliﬂkin dünyadaki durumu ise Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü’nün
(OECD) raporu ortaya koymaktad›r. Bu rapordaki tahminler, son rakamlara göre
OECD içinde %8,5 olan iﬂsizlik oran›n›n, gelecek dönemlerde daha da artarak
%10’a ç›kaca¤›n› göstermektedir. Ücretli olarak çal›ﬂanlar›n %87,2'sinin sürekli bir
iﬂte çal›ﬂmakta olmas› da Türkiye’de istihdama iliﬂkin 2009 rakamlar› hakk›nda bilgi
vermektedir.
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2009 y›l›n›n dura¤an ekonomisine iliﬂkin di¤er önemli bir konu da, ihracat rakamlar›n›n
bir hayli üstünde olan ithalat rakamlar›d›r. Aral›k ay› baz al›nmadan gerçekleﬂmelere
bakt›¤›m›zda 91,7 Milyar Dolar olan ihracata karﬂ›l›k 118,9 Milyar Dolarl›k ithalat
miktar› görmekteyiz. Aral›k sonu itibar› ile ihracat›n miktar› 101 Milyar 629 Milyon
Dolar seviyelerinde olmas› beklenmektedir. Almanya’ya 8 Milyar Dolarl›k ihracat
hacmi ile toplam ihracat miktar› içinde en büyük paya sahiptir. ‹thalatta ise 16
Milyar 614,9 Milyon Dolar ile Rusya en büyük paya sahip ülkedir. ‹thalat ve ihracat
rakamlar›na iliﬂkin 2010 y›l› tahminlerine bakt›¤›m›zda da ihracat›n %9.1 artarak
107.5 Milyar Dolar seviyesine ulaﬂaca¤›n›, ithalat›n ise %14.2 artarak 153 Milyar
Dolar seviyesine gelece¤ini görüyoruz. Bu ba¤lamda 2010 d›ﬂ ticaret aç›¤›na iliﬂkin
beklentiler de aç›¤›n 45.5 Milyar Dolar seviyesinde olaca¤› yönündedir. Ayr›ca
2010’da ihracat fiyatlar›n›n %3.5, ithalat fiyatlar›n›n da %7.2 artaca¤› tahmin
edilmektedir.
2009 ekonomisine iliﬂkin di¤er önemli veri olan enflasyonun seyri ise ﬂöyle olmuﬂtur;
27 Ekim 2009’da Merkez Bankas› Baﬂkan› Durmuﬂ Y›lmaz’›n yapt›¤› aç›klamada,
2009 y›l sonu enflasyonunun %70 olas›l›kla, orta noktas› %5,5 olmak üzere %5,0
ile % 6,0 aral›¤›nda olaca¤› öngörülmüﬂtü. Aral›k ay› itibariyle aç›klanan enflasyon
oranlar› da beklenen düzeyde gerçekleﬂerek Merkez Bankas›’n›n rakamlar›na uygun
seyretmiﬂtir. Y›ll›k enflasyon TÜFE’de %6.53, ÜFE’de %5,93 olarak belirlendi. Bu
ba¤lamda yine 2010’a iliﬂkin tahminlere bakt›¤›m›zda ise Merkez Bankas›’ndan
yap›lan aç›klamalarda 2010 y›l› enflasyon oran›n›n, orta noktas› %5,3 olmak üzere
%3,7 ile %6,9 aral›¤›nda olmas› beklenmektedir.
2009 ekonomisinde, düﬂen enflasyon oran›na karﬂ›l›k enerji fiyat›ndaki de¤iﬂimler
birçok kalemi olumsuz yönde etkilemiﬂ ve bu y›l›n dura¤an ekonomisinin önemli
nedenlerinden biri olmuﬂtur. Öyle ki petrol fiyat› 2008 y›l›n›n Temmuz ay›nda 147
Dolar ile rekor k›rarken 2009 y›l›nda petrol fiyatlar› 70 ile 80 Dolar aras›nda
de¤iﬂkenlik göstermiﬂtir. 2009 Aral›k itibariyle enerji fiyatlar›nda %0,65 oran›nda
bir art›ﬂ gözlenirken; akaryak›t fiyatlar›nda da %0,68’lik bir art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.
Geçen y›l Aral›k ay›nda 32 Dolara kadar gerileyen petrol fiyatlar› Aral›k 2009’da
81,70 Dolarla bu y›l›n en yüksek seviyesini gördü.

Ülke ekonomisi üzerinde önemli etkisi olan Turizm Sektörüne bakt›¤›m›zda ise pek
olumlu bir tablo ile karﬂ›laﬂm›yoruz. Turizm istatistiklerinde gelen kiﬂi say›s›n›n
artmas›na ra¤men, ülkemize giren döviz oran›n›n artmad›¤›n› görüyoruz. Döviz
miktar›nda, gelen turist say›s›na paralel olarak art›ﬂ gözlenmesi gerekirken; tam
tersine döviz miktar›n›n giderek azald›¤› görülmektedir. 2000’lerin baﬂ›nda 10 milyon
olan turist say›s›, 2009 y›l›n›n ilk 9 ay›nda gelen turist say›s›yla beraber 21,8 milyonu
aﬂm›ﬂt›r. Bu art›ﬂ çok ciddi bir orand›r. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n verilerine
göre, Türkiye’ye gelen turist say›s› 2009 Eylül ay›nda %5,2 art›ﬂla 3.14 milyon
olmuﬂtur. Ocak-Eylül döneminde turist say›s› geçen y›l›n ayn› dönemine göre %1,47
art›ﬂla 21 milyon 830 bine ç›km›ﬂt›r. 2009’da 9 ayda gelen turistlerin en çok giriﬂ
yapt›klar› s›n›r kap›lar›n›n ba¤l› oldu¤u iller s›ralamas›nda ilk s›ray› %15.94 payla
Almanya alm›ﬂt›r. Onu %11.12 ile Rusya, %9.50 ile ‹ngiltere, Bulgaristan, ‹ran,
Hollanda, Gürcistan, Fransa, ‹talya ve Belçika takip etmiﬂtir. Turistlerin %32.45’i
Antalya, %25.69’u ‹stanbul, % 11.59’u Mu¤la’ya gelmiﬂtir. Küresel krizin etkilerinin
hissedildi¤i bir anda baﬂlayan 2009 y›l› turizm dönemi, artan turist say›s›na ra¤men
gelir olarak %9,6’l›k bir oranda düﬂüﬂ yaﬂam›ﬂt›r.
Tüm bu ekonomik faaliyet alanlar›ndaki yavaﬂlama uzmanl›k alan›m›z olan gayrimenkul
piyasas›n› da etkilemiﬂtir. 2009’daki arz talep dengesindeki uçurum, gayrimenkul
fiyatlar›n›n düﬂmesine neden olmuﬂtur. Bu sektörü canland›rabilecek olan kredi
oranlar›ndaki düﬂüﬂ, maalesef beklenen olumlu etkiyi gerçekleﬂtirememiﬂtir. Gelecek
y›la iliﬂkin tahminlerimiz ise olumlu yöndedir. Gayrimenkul sektörü, düﬂen faiz oranlar›
nedeniyle agresif bir tüketici talebine sahip olmasa da bu düﬂük faizler piyasay›
canland›racakt›r. Örne¤in; Halkbank ve ING BANK 120 ay baz al›nd›¤›nda mortgage
faizlerini %1’in alt›na düﬂürmüﬂtür. Di¤er bankalar›n da 6 ayl›k mortgage faizlerini
%0,50’lere kadar düﬂürdü¤ü görülmektedir. ‹ﬂte bu faiz düﬂüﬂleri nedeniyle potansiyel
talep yaratan müﬂterilerin gayrimenkul sat›n alaca¤› yönünde 2010 y›l›na iliﬂkin bir
tahminde bulunabiliriz. Bunun yan› s›ra ofis piyasas›ndaki genel boﬂluk oran›n›n
artm›ﬂ olmas› da gayrimenkul alan›nda olumsuz bir tablo çizmektedir. Ofislerin
kiralar›nda düﬂüﬂ olmas›na ra¤men boﬂ oran›n›n artmas› dikkat çekicidir. Öyle ki
‹stanbul’da A s›n›f› ofis piyasas›ndaki genel boﬂluk oran› 2008’in sonunda %4,87
iken, 2009’un ilk çeyre¤i sonunda bu oran %11,85’e ç›km›ﬂt›r. ‹kinci çeyrekte daha
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da yükselerek %14’lere t›rmanm›ﬂt›r. ‹stanbul’da A s›n›f› ofisler için 2008’in 4.
çeyre¤inde talep edilen ortalama birim kira yaklaﬂ›k 30 Dolar iken 2009’un 1.
çeyre¤inde %9,44 azalarak 25,7 Dolara düﬂmüﬂ olup 2009’un ilk yar›s› sonunda
%5,58 artarak 27 Dolara (m2/ay) yükselmiﬂtir. Yurt d›ﬂ›nda da ayn› tip ofislerin
kira miktarlar›nda sert düﬂüﬂler yaﬂanm›ﬂt›r. ‹stanbul’un Avrupa yakas›ndaki endüstriyel
geliﬂim ve canl›l›k gösteren yerleri ise ‹kitelli, Beylikdüzü, Güneﬂli - Yeni Bosna,
Had›mköy, Ayaza¤a ve Kemerburgaz bölgelerindedir. Anadolu taraf›nda tercih edilen
endüstri alanlar› ise Dudulu, Ümraniye, Kartal, Samand›ra, Tuzla, Kurtköy, Pendik’tir.
Görünen tablo ise buralarda depolama alanlar›n›n Tuzla aks›na do¤ru ilerledi¤idir.
Ayr›ca Edirne’deki lojistik depolama alan› ‹stanbul’un depolama alan›ndaki aç›¤›n›
kapatacakt›r.
Perakende sektöründeki gayrimenkul durumuna bakt›¤›m›zda ise AVM’ler dikkat
çekmektedir. Türkiye’de ﬂu an 250 civar›nda AVM bulunmaktad›r. Bunlar›n yaklaﬂ›k
% 60’› ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’dedir. 2009’da krize ra¤men büyüyen ve yeni
istihdam alanlar› yaratan perakende sektörü 2010 içinde de yaklaﬂ›k 70 adet yeni
AVM ile tüketiciyle buluﬂacakt›r.
Bu genel de¤erlendirmeden sonra dünyada yaﬂanan krizden, akaryak›ttaki ve
dövizdeki dalgalanmalardan, içsel ve d›ﬂsal olaylardan etkilenen Türkiye ekonomisinin
2009 y›l›ndaki seyrine ayr›nt›lar› ile bakaca¤›z. Tüm bu de¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda
haz›rlad›¤›m›z raporda ise 2010 için öngörülerde bulunaca¤›z.

Ebru ÖZ
Lâl Gayrimenkul De¤erleme ve Müﬂavirlik A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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2009 Yılı ‹ﬂsizlik ve ‹stihdam Verileri
a. ‹ﬂsizlik Verileri
Küresel krizden etkilenen birçok iﬂletme, maliyetleri düﬂürmek için bazı önlemler almıﬂtır.
Daralma ve süreli ya da süresiz iﬂten çıkarmalar alınan bu önlemler arasındadır. Dolayısı
ile krizin tüm dünyadaki sonucu ve sorunu ülkemizde de yaﬂanmıﬂ; iﬂsizlik oranı geçen
yıla oranla artıﬂ göstermiﬂtir.

‹ﬂsizlik ve ‹stihdam

Türkiye ‹statistik Kurumu’nun verilerine baktı¤ımızda bu artıﬂı net olarak görmekteyiz.
Bu verilere göre 2009’daki iﬂsizlik oranı 2,9 puanlık artıﬂ ile % 12,8 seviyesinde
gerçekleﬂmiﬂtir. Türkiye genelinde iﬂsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 842 bin
kiﬂi artarak 3 Milyon 267 bin kiﬂiye yükselmiﬂtir. ﬁehirlerdeki iﬂsizlik oranı % 4 artarak
% 16, kırsalda 1,3 puanlık artıﬂla % 6,9 olmuﬂtur. Tarım dıﬂı iﬂsizlik oranı geçen yılın aynı
dönemine göre 3,8 puanlık artıﬂla % 16,3 seviyesinde gerçekleﬂmiﬂtir.
b. ‹stihdam Verileri
2009 yılı itibari ile ‹statistik Kurumu’nun istihdama iliﬂkin verilerine baktı¤ımızda ise
çalıﬂan nüfusun % 71,7’sinin erkek oldu¤unu görüyoruz. Çalıﬂan nüfus içinde % 60,1’i
lise altı e¤itim düzeyine sahip kiﬂilerden oluﬂuyor. Çalıﬂanların, % 59’u ücretli, maaﬂlı
ve yevmiyeli, % 25,6'sı kendi hesabına ve iﬂveren, % 15,4'ü ücretsiz aile iﬂçisidir. Bu
nüfusun % 61,6'sı "1–9 kiﬂi arası" çalıﬂanı olan iﬂyerlerinde çalıﬂmaktadır. % 2,8'inin ek
bir iﬂi vardır. % 3,1 'i mevcut iﬂini de¤iﬂtirmek veya mevcut iﬂine ek olarak bir iﬂ
aramaktadır. Ücretli olarak çalıﬂanların % 87,2'si sürekli bir iﬂte çalıﬂmaktadır.
c. 2010 Yılı ‹çin ‹ﬂsizlik Oranındaki Tahminler
Küresel krizin devam etmesi, faiz ve dövizdeki de¤iﬂimler, petrol fiyatlarındaki yükseklik
ve maliyetlerin iﬂletmeler için gittikçe artması istihdam konusundaki kaygıları arttırmıﬂtır.
Yaz aylarında turizm ve tarım sektörlerinde mevsimsel istihdamın olması nedeni ile

iﬂsizlik oranı düﬂmüﬂ gibi görünse de sonbaharla birlikte iﬂsizli¤in yeniden yükselmiﬂtir.
Bu nedenle de 2010 yılı için T‹SK’in iﬂsizlik öngörüsü % 16’dır.
‹ﬂsizlik rakamlarının tahminlerine iliﬂkin önemli bir rapor da Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve
Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından açıklanmıﬂtır. OECD’nin hazırladı¤ı bu raporda
OECD’ye üye ülkelerdeki iﬂsizli¤in son yıllarda görülmemiﬂ bir ﬂekilde en üst seviyeye
gelece¤i belirtilmiﬂtir. OECD’ye üye ülkeler kapsamında mevcut iﬂsizlik oranının
% 8,5’ten % 10’a çıkaca¤ı da vurgulanmaktadır. Ayrıca aynı raporda, OECD ülkelerinde
yaﬂayan yaklaﬂık 60 milyon insanın iﬂsiz kalaca¤ı da belirtilmektedir. Bu nedenle, OECD
Genel Sekreterli¤i’nden üye ülkelere istihdam için kaynak yaratılması yönünde tavsiyeler
verilmektedir. Aynı raporda içinde bulundu¤umuz yavaﬂlama döneminin bir süre daha
devam edece¤i hatırlatılmakta ve hükümetler, bir an önce çözüm paketleri üretmeleri
konusunda uyarılmaktadır. Bu sayede herhangi bir panik, kaygı havasının da
engellenebilece¤i belirtilmektedir. The Economist dergisinin tahminleri ise iﬂsizlik
rakamlarının 2010’da % 11’lere çıkaca¤ı yönündedir.
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2009 Yılı ‹thalat ve ‹hracat Verileri
2009’un ilk 6 ay verileri temel alınarak yapılan öngörüde, 2009 yılının yıllık ihracat
miktarı 91,7 Milyar Dolar, ithalat miktarı ise 118,9 Milyar Dolar olarak açıklanmıﬂtı. Aralık
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ayında ihracat miktarı ise 9 Milyar 513 Milyon Dolar oldu. Son rakamlarla oluﬂan toplam

‹thalat ve ‹hracat

toplantıda ithalat rakamları hakkında da bilgi verildi. Bu çerçevede 2009 yılı toplam

ihracat miktarını ise Devlet Bakanı Zafer Ça¤layan, Dıﬂ Ticaret Müsteﬂarlı¤ı’ndaki
makamında yaptı¤ı basın toplantısında 101 Milyar 629 Milyon Dolar olarak açıkladı. Aynı
ithalatının da 138 Milyar Dolar civarında gerçekleﬂmesi öngörüldü. Gelecek dönemde
ithalatta, ihracattan daha yüksek bir oranda, % 30'lar seviyesinde bir daralma olaca¤ı,
bu çerçevede ihracatın ithalatı karﬂılama oranının da % 73'ler düzeyinde gerçekleﬂece¤i
yönünde tahminlerin oldu¤u da belirtildi.
TÜ‹K rakamlarına göre, ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla % 30,6 gerilemeyle
47 Milyar 746,2 Milyon Dolar tutarında ihracat, % 41,1 gerilemeyle 62 Milyar 325 Milyon
Dolar tutarında ithalat gerçekleﬂmiﬂtir.
a. TÜ‹K’in Rakamlarına Göre 2009’da En Çok ‹hracat Yapılan Ülkeler:
Almanya

8 Milyar 454,8 Milyon Dolar

‹sviçre

5 Milyar 208 Milyon Dolar

Fransa

4 Milyar 954,7 Milyon Dolar

‹talya

4 Milyar 632,7 Milyon Dolar

Irak

6 Milyar 256 Milyon Dolar

‹ngiltere

4 Milyar 465 Milyon Dolar

Mısır

3 Milyar 146,1 Milyon Dolar

ABD

3 Milyar 40,6 Milyon Dolar

BAE

3 Milyar 68,2 Milyon Dolar

Rusya

2 Milyar 744,9 Milyon Dolar

Not: Ortalama rakamlardır.

b. TÜ‹K’ in Rakamlarına Göre 2009’da En Çok ‹thalat Yapılan Ülkeler:
Rusya

16 Milyar 614,9 Milyon Dolar

Almanya

11 Milyar 566,9 Milyon Dolar

Çin

10 Milyar 914,6 Milyon Dolar

ABD

8 Milyar 915,3 Milyon Dolar

‹talya

6 Milyar 58,6 Milyon Dolar

Fransa

5 Milyar 832,2 Milyon Dolar

‹spanya

3 Milyar 17,4 Milyon Dolar

Ukrayna

2 Milyar 942 Milyon Dolar

‹ran

3 Milyar 96,7 Milyon Dolar

‹ngiltere

2 Milyar 593,1 Milyon Dolar
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Kaynak: TÜ‹K
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2008-2009 Ocak - Eylül Dıﬂ Ticaret

105 187

100 142

100 000
80 000

73 116

60 000
40 000
20 000
2008

2009
‹thalat

2008

2009

‹hracat

Kaynak: TÜ‹K

Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine bakıldı¤ında; 2009 yılı Eylül ayında, 2008 yılının
aynı ayına göre ihracat % 33,6 azalarak 8,501 Milyon Dolar, ithalat % 30,4 azalarak
12,449 Milyon Dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Aynı dönemde dıﬂ ticaret açı¤ı % 22,5
azalarak 5,091 Milyon Dolardan, 3,948 Milyon Dolara gerilemiﬂtir.
2008 Eylül ayında % 71,5 olan ihracatın ithalatı karﬂılama oranı, 2009 Eylül ayında
% 68,3’e gerilemiﬂtir. 2008 Eylül ayında % 44,7 olan Avrupa Birli¤i’nin ihracattaki payı
2009 Eylül ayında % 50,1’e yükselmiﬂtir. AB’ye yapılan ihracat, 2008 yılının aynı ayına
göre % 25,6 azalarak 4,255 Milyon Dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Kasım ayında ise Türkiye ‹statistik Kurumu ve Gümrük Müsteﬂarlı¤ı iﬂbirli¤i ile oluﬂturulan
geçici dıﬂ ticaret verilerine göre; 2009 yılı Kasım ayında, 2008 yılının aynı ayına göre
ihracat % 5,2 azalarak 8,911 Milyon Dolar, ithalat ise % 4,5 artarak 12,616 Milyon Dolar
olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Aynı dönemde dıﬂ ticaret açı¤ı % 38,4 artarak 2 678 Milyon
Dolardan 3,705 Milyon Dolara çıkmıﬂtır.

c. ‹hracat ve ‹thalat ‹çin 2010 Beklentileri
ABD ile düﬂen ticaret hacmi konusunda ABD Baﬂkanı Obama’nın Türkiye’yi ziyaretinde
ticareti arttırmak için bir komisyon kurulması kararlaﬂtırılması 2010 ihracat rakamları
için olumlu bir tablo oluﬂturabilecek bir adımdır. 2010 yılındaki pozitif bir büyüme
beklentisinin yarattı¤ı iyimser tabloya bakıldı¤ında da ihracat rakamlarındaki de¤iﬂimin
pozitif olması ihtimali vardır. Ancak Ocak- ﬁubat aylarından itibaren hızlı bir ihracat
artıﬂı beklemek yanlıﬂ olacaktır. Merkez Bankası’nın beklenti anketlerindeki, ihracat
sipariﬂleri beklentisi de artmıﬂtır.
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Hükümet, 2010 Yılı Programı’nda özellikle Afrika, Karayip, Pasifik ve Körfez ülkeleri
ihracatta hedef pazarlar olarak belirlemiﬂtir. Bu ülkelerle gümrük vergilerinin indirilece¤i
serbest ticaret anlaﬂmalarının (STA) imzalanması için devam eden giriﬂimlerin
sürdürülece¤i belirtilmiﬂtir. 2010 Programı'na göre; Dıﬂ Ticaret Müsteﬂarlı¤ı (DTM)
ihracat artıﬂı için yenilikçili¤e ve Ar-Ge'ye dayalı, katma de¤eri yüksek, markalı ürün ve
hizmetleri destekleyecektir. Bu çerçevede geleneksel ihracat sektörlerinde katma de¤er
artıﬂı sa¤lanmasına yönelik olarak tasarım, marka, pazarlama ve tanıtım konusundaki
mevcut destekler çeﬂitlendirilecektir. Ayrıca ihracatta pazar ve ürün çeﬂitlili¤inin
sa¤lanması için çeﬂitli çalıﬂmalar da sürdürülecektir. Bu hedeflerin gerçekleﬂtirilmesi
için planlananlar arasında "Eximbank'ın orta ve uzun vadeli proje kredisinin kullanımının
artırılması, AB mevzuatına uyumlu Ürün Güvenli¤i Kanunu'nun çıkarılması, Kimya
Sektörü ‹hracat Stratejisi ile tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik Moda ve Tekstil
‹ﬂ Kümesi Projesi'nin hayata geçirilmesi" gibi çalıﬂmalar yer almaktadır.
2010 Yılı Programı verilerine göre, 2010 yılında ihracatın % 9.1 artarak 107.5 Milyar
Dolar, ithalatın ise % 14.2 artarak 153 Milyar Dolar seviyesine ulaﬂması beklenmektedir.
2010 yılında dıﬂ ticaret açı¤ının 45.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleﬂece¤i tahmin
edilmektedir. 2010’da ihracat fiyatlarının % 3.5, ithalat fiyatlarının da % 7.2 artaca¤ı
öngörülmektedir.
Bu yıl enerji ürünleri fiyatlarındaki düﬂüﬂ ve üretim daralması nedeniyle bu ürünlerin
ithalatının % 46 azalması beklenmektedir. 2010’da ise enerjinin ithalattaki payı % 22,5
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olacak ve Türkiye 34.5 Milyar Dolarlık enerji ithal edecektir. Bu yılın tamamında 2008
ortalamasına göre petrol fiyatlarında % 36,6, emtia fiyatlarında ise % 20.3 azalma
beklenmektedir.
Dünyanın genelinde ihracat rakamları düﬂmektedir. Dünya Ticaret Örgütü'nün en son
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yayınladı¤ı 2009 yılı üçüncü çeyrek toplam verilerine göre, dünya ihracatının % 30,1

‹thalat ve ‹hracat

konusundaki hedefi ise 100 Milyar Dolar olarak açıklanmıﬂtır.

oranında azaldı¤ını, 12 Trilyon 536 Milyar Dolardan 8 Trilyon 762 Milyar Dolara indi¤ini
görüyoruz. Dünyadaki bu tablo içinde Türk Hükümeti’inin 2010 yılı ihracat rakamı

2009 Yılı Enflasyon Verileri ve
De¤erlendirilmesi
2009 için hedeflenen enflasyondaki tek haneli rakamların, son açıklanan verilere göre
hedefe uygun do¤rultuda seyretti¤ini görüyoruz. 27 Ekim 2009’da Merkez Bankası
Baﬂkanı Durmuﬂ Yılmaz 2009 yıl sonu enflasyonunun % 70 olasılıkla, orta noktası
% 5,5 olmak üzere % 5,0 - 6,0 aralı¤ında olaca¤ının öngörüldü¤ünü açıklamıﬂtı. Aralık
ayı itibariyle açıklanan enflasyon oranları da beklenen düzeyde gerçekleﬂerek Merkez
Bankası’nın rakamlarına uygun seyretmiﬂ ve yıllık enflasyon TÜFE’de % 6.53, ÜFE’de
% 5,93 olarak belirlenmiﬂtir.
2009 sonu itibariyle küresel ekonomideki toparlanma yavaﬂ ve kademeli olmuﬂtur.
Ancak krizin en kötü dönemlerinin geride kaldı¤ına iliﬂkin algılamalar, yılın ikinci çeyre¤inde
küresel finans piyasalarında iyimser bir havanın oluﬂmasına yol açmıﬂtır. Küresel risk
algılamalarındaki iyileﬂmeyle birlikte geliﬂmekte olan ülkelerin risk primleri hızla düﬂmekte
ve kriz öncesi seviyelere yaklaﬂmıﬂtır.
Geçen yılın son aylarından beri düﬂük enerji fiyatları ve ekonomiyi canlandırmak için
yapılan vergi indirimleri sayesinde süren dezenflasyon, Mayıs ayından itibaren % 5’in
bir miktar üzerinde dura¤anlaﬂarak hızını kaybetmiﬂtir. Ekim ayındaki % 5’e do¤ru geçici
bir kırılmadan sonra kuvvetli temel etkisi yüzünden enflasyon, bu yıl sonunda revize
edilmiﬂ % 7,5 olan hedefin altında gerçekleﬂmiﬂtir.
Ekonomideki atıl kapasite ve eﬂi görülmemiﬂ üretim açı¤ı yüzünden kuvvetli enflasyonist
baskılardan söz etmek zordur. Ekonomide çıktı açı¤ının gelecek yılın ortalarına kadar
% 7 civarında duraca¤ı beklenmektedir. Merkez Bankası’nın son hesaplarına göre de
2012 ortalarına kadar da çıktı açı¤ı tam olarak kapanmayacaktır. Yani Türkiye’de uzun
süre gözlenebilir büyüme, potansiyel büyümenin altında kalacaktır. Ama son ayların
dezenflasyonu yaratan bazı unsurları da kaçınılmaz olarak gelecek aylarda geriye
dönecektir.
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a. TÜ‹K 2009 Aylık Enflasyon ‹statistikleri
Tüketici Fiyatları Endeksi Yıllık De¤iﬂim Oranları (%)
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b. Enflasyon Rakamları ‹çin 2010 Beklentileri
Merkez Bankası’nın Aralık ayı fiyat geliﬂtirmelerini de¤erlendirmek için yaptı¤ı açıklamada
2010 yılı enflasyon oranının, orta noktası % 5,3 olmak üzere % 3,7 ile % 6,9 aralı¤ında
olması yönünde tahminler görmekteyiz. Ocak ayında enerji ve tütün mamullerine yapılan
zamlar nedeniyle yıllık enflasyonda bir artıﬂ olması beklenmektedir.
Merkez Bankası, krizin iktisadi faaliyet ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini
sınırlamaya odaklanmıﬂtır. Durmuﬂ Yılmaz, 2010’da öngördükleri kısa vadeli faiz oranlarını
süratli bir ﬂekilde aﬂa¤ı çekerken di¤er yandan dengeleyici bir likidite politikası izleyerek
piyasalarda sıkıﬂıklı¤ı rahatlatmayı amaçladıklarını ifade etmiﬂtir. Bu çerçevede, toplam
talep koﬂullarının zayıf seyrini, kredi koﬂullarında süregelen sıkılı¤ı ve enflasyon
görünümündeki iyileﬂmeyi dikkate alarak, 2008 yılının Kasım ayında Merkez Bankası’nın
faiz indirimlerine 2009 yılının ikinci çeyre¤inde de devam etmesiyle Temmuz ayı itibarıyla
toplam faiz indirimi 850 baz puana ulaﬂmıﬂtır. Enflasyonu etkileyen faktörlerin kontrol
altında tutulamaması nedeniyle öngörülen oranlarda sapmalar olmaktadır. 2009’da
yaﬂanan küresel kriz, petrol fiyatlarındaki dengesizlik, döviz kurlarındaki oynama gibi
durumlar 2010 yılı için beklenen enflasyon oranında sapmalara neden olabilecektir.
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Merkez Bankası Baﬂkanı Durmuﬂ Yılmaz 2011 yılında enflasyonun % 4,9 olaca¤ını, 2012
yılı sonunda ise % 4,8’lik bir oran öngördüklerini belirtmiﬂtir. Hükümetin öngörüsünden
yaklaﬂık 2 puan fazla olarak The Economist ise Türkiye için 2010 enflasyonun % 7
civarında olmasını tahmin etmiﬂtir.
Türkiye’deki enflasyon oranlarının yanı sıra yılı krizle geçiren di¤er ülkelere bakacak
olursak karﬂımıza ﬂu tablo çıkmaktadır:
Enflasyon Oranları (%)
2010 Artıﬂ Beklentisi
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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Oranları (%)
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Geliﬂmekte olan pazarların enflasyon oranlarına baktı¤ımızda ise ﬂu rakamları görmekteyiz:
Enflasyon Oranları (%)
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2010 Artıﬂ Beklentisi
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2009 Enerji Kaynakları Fiyatlarının
De¤erlendirilmesi
2009 yılı petrol fiyatları açısından dengesizliklerin yaﬂandı¤ı bir yıl olmuﬂtur. Petrol
fiyatlarındaki bu dengesizlik birçok kalemi de olumsuz etkilemiﬂtir. Petrol ve do¤algaz
fiyatlarındaki artıﬂ 2009’da maliyetlerin yükselmesini sa¤lamıﬂ bu nedenle de aktif ve
pasif etkilerle enflasyon rakamlarında yükselmeye neden olmuﬂtur. Petrol fiyatlarındaki
düﬂüklük küresel krizin etkilerini hatta krizin kendisini bir nebze de olsun frenleyebilmektedir.
Ermenistan ile sınırların açılmasından dolayı Azerbaycan’ın ülkemize göstermiﬂ oldu¤u
tepki ve akabinde Bakü’nün do¤algaz fiyatlarını yükseltecek olması 2009’un sonlarında
çıkan do¤algaza % 70’lik zam haberleri piyasaları tedirgin etmektedir. Maliyetlerin daha
da yükselmesi enflasyonist bir baskı unsuru olaca¤ından, ileriye yönelik bakıﬂların biraz
daha karamsar olmasını sa¤layacaktır. Bununla birlikte 2010 baﬂı gibi, kıﬂ aylarında
yapılacak bir do¤algaz zammı piyasaları olumsuz etkileyecektir. 2009 Aralık itibariyle
enerji fiyatlarında % 0,65 oranında bir artıﬂ gözlenirken; akaryakıt fiyatlarında da
% 0,68’lik bir artıﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. 2008 Temmuz ayında 147 Dolar ile rekor kıran
petrol fiyatları 2009 içerisinde 70 - 80 Dolar aralı¤ında de¤iﬂkenlik göstermiﬂtir. Geçen
yıl Aralık ayında 32 Dolara kadar gerileyen petrol fiyatları Aralık 2009’da 81,70 Dolarla
bu yılın en yüksek seviyesini görmüﬂtür.
Global düzeyde petrol fiyatlarında bu artıﬂın nedenlerine baktı¤ımızda ise Çin’in 2009’da
yükselen ekonomisinin ABD ekonomisiyle yarıﬂmasını görüyoruz. Çünkü Çin’in yükselen
ekonomisine paralel olarak petrol ihtiyacı da ABD’ye göre artmıﬂtır. Bu da sene sonunda
global petrol rakamlarında ufak yükselmelere neden olmuﬂtur.
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a. Enerji Fiyatları ‹çin 2010 Beklentileri
Petrol fiyatları 2009 sonunda yaklaﬂık 81,70 Dolarla seneyi kapatmıﬂtır. 2010 yılındaysa
en kötü senaryoyla petrol fiyatlarının 110 Dolara kadar çıkaca¤ını öngörülmektedir.
2009 yılının son aylarında küresel ekonomideki toparlanma, arzla ilgili ﬂüphelerle birlikte
petrol fiyatlarını varil baﬂına 70 Doların üzerine çıkarmıﬂtır. Ortalama petrol fiyatları
geçen yıl varil baﬂı 54 Dolardı ve buna göre bu yıl varil baﬂına 60 Doları çok rahat
geçmiﬂtir. 2010 yılı için ise varil baﬂına 70 Dolar civarında seyredecektir. Petrol
fiyatlarındaki bu artıﬂ konusunda OPEC Dönem Baﬂkanı Jose Botelho de Vasconcelos
bir açıklama yapmıﬂ ve petrol fiyatlarının 100 Doları bulması halinde OPEC bakanlarının
küresel ekonomideki düzelmeyi korumak için 2009’un Aralık ayında yapaca¤ı petrol
üretimini artıraca¤ını söylemiﬂti. Bu, fiyatları düﬂürmeye yönelik bir adım olacaktı. Ancak
fiyatlar korkuldu¤u gibi olmadı ve 100 Dolar’ın altında kaldı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan 'Küresel Kalkınma Finansmanı' raporu da bize
enerji fiyat tahminlerine iliﬂkin bilgi vermektedir. Bu raporda dünya ticaret hacminin bu
yıl % 9,7 oranında düﬂece¤i, ticaret hacminin ise gelecek yıl % 3,8, 2011 yılında ise
% 6,9 oranında artaca¤ı öngörülmüﬂtür. Bu arada global piyasalarda petrolün varil
fiyatı, 2010 yılı için 63 Dolar, 2011 yılı içinse ortalama 65.9 Dolar olarak tahmin
edilmektedir. Rapora göre bu yıl Çin % 6,5, Hindistan % 5,1, Endonezya % 3,5
büyüyecektir.

Do¤algaza yönelik tahminler ise kötümser bir tablo olarak karﬂımıza çıkmaktadır.
Azerbaycan ile olan iliﬂkilerdeki gerilimin ucuz alınan do¤algaza yansıyaca¤ı, bu nedenle
de Azerbaycan’dan alınan ucuz do¤algazın, Gazprom’dan (Mavi Akım) alınan do¤algazla
eﬂitlenece¤i, 2010 baﬂı gibi do¤algaza % 70’lik bir zammın yapılaca¤ı öngörülmektedir.
Bu durum ulaﬂım, sanayi ve konutlardaki ısınma harcamalarına negatif etki yapaca¤ından
2010’da enflasyon rakamlarının da arttıraca¤ını söyleyebiliriz.
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50.00

10.00

20.00

0.00

Ham Petrol ‹ndeksi 2000 – 2009

Ham petrol, avg, spot ($/bbl)

140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

Kaynak: Dünya Bankası
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Do¤algaz ‹ndeksi 2000 – 2009
300.00
280.00
260.00
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00

Kaynak: Dünya Bankası

A¤ustos 09

Temmuz 09

Haziran 09

Mayıs 09

Nisan 09

Mart 09

ﬁubat 09

Ocak 09

Aralık 08

100.00

Kasım 08

120.00
Ekim 08

Enerji Kaynakları
Fiyatlarının
De¤erlendirilmesi

2009 Yılında Türkiye’deki Döviz
Hareketlili¤i
Amerikan Doları 2009

Euro 2009

Alıﬂ

Satıﬂ

Alıﬂ

Satıﬂ

Ocak

1.6345

1.6424

Ocak

2.1027

2.1128

ﬁubat

1.6874

1.6955

ﬁubat

2.1360

2.1463

Mart

1.6682

1.6762

Mart

2.2163

2.2270

Nisan

1.5786

1.5862

Nisan

2.1032

2.1133

Mayıs

1.5345

1.5419

Mayıs

2.1555

2.1659

Haziran

1.5247

1.5321

Haziran

2.1523

2.1627

Temmuz

1.4691

1.4762

Temmuz

2.0735

2.0835

A¤ustos

1.4956

1.5028

A¤ustos

2.1358

2.1461

Eylül

1.4770

1.4841

Eylül

2.1611

2.1715

Ekim

1.4675

1.4746

Ekim

2.2057

2.2163

Kasım

1.4812

1.4883

Kasım

2.2395

2.2503

Döviz ‹çin 2010 Beklentileri
Türkiye’de Dolar ve Euro’daki de¤iﬂim, birçok kalemi, enflasyondaki yükselimi ve faizleri
etkilemektedir. Bunun için de Merkez Bankası tarafından TL’ye güveni arttırmak için
telkinler verilmektedir. 2010 yılında faizlerin iyice düﬂmesiyle dövizde hareketlilik
yaﬂanacaktır. Krizin etkilerinin henüz tam olarak geçmemesi yüzünden dövizdeki
beklentinin ve Dolar/Euro paritesinin kesin olarak nasıl gerçekleﬂece¤ini bilinmemektedir.
Ancak Çin ve Rusya gibi ülkelerin ABD tahvil ihalelerinde hâlâ büyük alıcı oldu¤unu ve
bu sayede ABD uzun vadeli faizlerinin düﬂük kaldı¤ı görülmektedir. AB’de duruma
baktı¤ımızda ise ekonomide yaﬂan büyümenin kalıcı olmayaca¤ını, buna karﬂın önümüzdeki
iki yıl boyuna ekonomisinde iyileﬂmeler olsa da bunun tatmin edici olmayaca¤ını
görüyoruz.
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2009 Yılında Büyüme ve Emlak
Piyasası De¤erlendirmeleri
Ekonomide büyüme konusunda de¤erlendirme yapabilmek için gayri safi yurtiçi hasıla,
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tüketim rakamları, özel sermaye oluﬂum oranı, üretim faaliyetlerindeki durum, kapasite

Büyüme ve Emlak
Piyasası
De¤erlendirmeleri

daralma göstermiﬂtir. Mevsimsellikten ve çalıﬂılan iﬂgünü etkisinden arındırıldı¤ında ise

kullanım oranları gibi unsurlara iliﬂkin rakamları incelememiz gerekir. Bunlardan ilki
GSY‹H rakamlarıdır. GSY‹H ise 2009’un ikinci çeyre¤inde yıllık bazda % 7 oranında
ekonominin 2. çeyrekte 1. çeyre¤e göre % 5,4 oranında büyüme gösterdi¤i görülmektedir.
TÜ‹K’in verilerine göre 2009 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 2.3’lük azalıﬂla 700 958 Milyon
TL olmuﬂtur. 2009 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 8.4’lük azalıﬂla 71 294 Milyon TL olmuﬂtur.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan 'Küresel Kalkınma Finansmanı' raporunda,
Türkiye’nin 2010 yılında % 1.5, 2011 yılında ise % 3 reel GSY‹H büyümesi yakalayaca¤ı
öngörülmüﬂtür.
Geliﬂmekte Olan Ülkelerde Durum (%)
Ülke

2009

2010

2011

Türkiye

-5.5

1.5

3.0

Çin

6.5

7.5

8.5

Rusya

-7.5

2.5

3.0

Brezilya

-1.5

2.5

4.1

Hindistan

5.1

8.0

8.5

‹ran

2.5

3.0

4.0

Mısır

3.8

4.2

5.0

Özel nihai tüketim ise 1. çeyrekte yıllık bazda % 10,3 daralmıﬂken, 2. çeyrekte daralma
% 1,2 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Stok de¤iﬂimi % -7’lik büyüme oranına negatif katkısını
-3,6 puanla azaltarak sürdürürken, dıﬂ talebin katkısı 3,6 puanla yine pozitif olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Di¤er bir belirleyici unsur olan özel sermaye oluﬂumu 2. çeyrekte yıllık
bazda % 24,6 oranında daralma göstermiﬂtir. Üretim etkinliklerine bakıldı¤ında ise
tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde 1. çeyrek yıllık büyüme oranları sırasıyla % 6,6,
% -8,7 ve % -6,5 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
‹malat sanayinde kapasite kullanım oranı piyasada beklenen % 71,3’lük oranın altında
kalmıﬂ ve % 69,7 olmuﬂtur. Kapasite kullanımı Mayıs ayından bu yana % 70’in üzerinde
seyretmiﬂtir. Kapasite kullanım oranı Ocak ve ﬁubat aylarında % 63,8 ile dip seviyesini
görmüﬂtür.
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2009 Yılı Özelleﬂtirmeleri ve
Beklentiler
2009 yılının ilk yarısında 2008’de yapılan özelleﬂtirme gelirleri sayesinde do¤rudan
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yabancı yatırım ortalama 4,2 Milyar Dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2009 itibariyle 7 Milyar

Özelleﬂtirmeler ve
Beklentiler

ﬁeker fabrikalarının özelleﬂtirilmesinin gecikmesi, karayolları ve köprülerin satıﬂının

Dolar civarında yabancı yatırım olmuﬂtur.

ertelenmesi, Milli Piyango ihalesinin iptal edilmesi ve Ankara Belediyesi do¤al gazının
satıﬂı, bölgesel elektrik da¤ıtımları gibi özelleﬂtirmeler 2010 yılına aktarıldı¤ı için yabancı
yatırım geliri beklenenden 2,5 Milyar Dolar daha az olmuﬂtur. Yabancı yatırım gelirleri
2010’da 9,5 Milyar Dolar dolayında beklenmektedir.

2009 Yılında Risk ve Kredi Notu
Görünümü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluﬂu Moody’s, 2009 Eylül ayı itibariyle Türkiye’nin
kredi notunu dura¤andan olumluya çevirmiﬂtir. Standard and Poor's isimli derecelendirme
kuruluﬂu da Türkiye'nin kredi notu görünümünü, "negatif"ten, "dura¤an"a yükseltmiﬂtir.
Bu rakamlar, 2010 yılı Türkiye ekonomisi için umut verici rakamlardır.
2010’un ilk yarısında IMF programı üzerinde anlaﬂma sa¤lanması beklenmektedir. Ancak
bu program devreye girdi¤inde en iyi senaryo ile düﬂündü¤ümüzde bile bazı pürüzler
olacaktır. Politik sürecin de etkisi ile bütçe bütünlü¤ü ve ﬂeffaflık ciddi bir risk altında
olacaktır. Bu yüzden programı yürütme riski bir hayli yüksek olacaktır. Bu durum 2010
yılı için çok kuvvetli bir iyileﬂme senaryosunu engelleyecektir. Düﬂük bir olasılık olarak
görülse de IMF anlaﬂmasının olmaması ve ani bir ﬂekilde seçimlere gidilmesi ekonomiyi
olumsuz etkileyebilecektir. Siyasi bir belirsizlik mali açıkları ve öngörülen 2010 rakamlarını
etkileyebilecektir. Ancak böyle bir durumun olasılı¤ı çok da yüksek görülmemektedir.
Ayrıca küresel ekonomide olumlu etkiler gözlemlenmezse piyasalarda dalgalanmalar
olabilecektir.
Ayrıca Aralık 2009 itibariyle kredi de¤erlendirme kuruluﬂu Fitch, Türkiye’nin uzun vadeli
TL cinsi notunu da 'BB'den 'BB+'ya yükseltmiﬂtir. Kısa vadeli döviz cinsi notunu 'B' olarak
teyit ederken, uzun vadeli notlarının görünümünü dura¤an olarak belirlemiﬂtir. Fitch’in
ardından Moody's ve Standart and Poors gibi kurumların da Türkiye'nin kredi notunu
artırabilece¤ini düﬂünülmektedir.
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2009 Yılı Turizm Verileri ve
Beklentiler
Ekonomiyi belirleyen di¤er önemli bir alan da turizmdir. Bu ba¤lamda ekonomik duruma
baktı¤ımızda ise yine pek olumlu bir tablo ile karﬂılaﬂmıyoruz. Turizm istatistiklerinde
gelen kiﬂi sayısının artmasına ra¤men, ülkemize giren döviz oranının azaldı¤ını görüyoruz.
Döviz miktarında, gelen turist sayısına paralel olarak artıﬂ gözlenmesi gerekirken; tam
tersine döviz miktarının giderek azaldı¤ı görülmektedir. 2000’lerin baﬂında 10 milyon
olan turist sayısı, 2009 yılının ilk 9 ayında gelen turist sayısıyla beraber 21,8 milyonu
aﬂmıﬂtır. Bu artıﬂ çok ciddi bir orandır. Kültür ve Turizm Bakanlı¤ı’nın verilerine göre,
Türkiye’ye gelen turist sayısı 2009 Eylül ayında % 5,2 artıﬂla 3.14 milyon olmuﬂtur.
Ocak-Eylül döneminde turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 1,47 artıﬂla 21
milyon 830 bine çıkmıﬂtır. 2009’da 9 ayda gelen turistlerin en çok giriﬂ yaptıkları sınır
kapılarının ba¤lı oldu¤u iller sıralamasında ilk sırayı % 15.94 payla Almanya almıﬂtır.
Onu % 11.12 ile Rusya, % 9.50 ile ‹ngiltere, Bulgaristan, ‹ran, Hollanda, Gürcistan, Fransa,
‹talya ve Belçika takip etmiﬂtir. Turistlerin % 32.45’i Antalya, % 25.69’u ‹stanbul,
% 11.59’u Mu¤la’ya gelmiﬂtir. Küresel krizin etkilerinin hissedildi¤i bir anda baﬂlayan
2009 yılı turizm dönemi, artan turist sayısına ra¤men gelir olarak % 9,6’lık bir oranda
düﬂüﬂ yaﬂamıﬂtır.
a. 2009’da Aylık Turizm Gelir ve Giderleri
Aylık Turizm Gelir ve Giderleri 2009
Aylar

Turizm
Geliri ($)

Ocak
798.687.484
ﬁubat
722.307.882
Mart
945.578.361
Nisan
1.021.414.051
Mayıs
1.444.131.880
Haziran
1.777.999.175
Temmuz 2.906.792.509
A¤ustos
3.813.819.077
Eylül
2.805.708.246
Toplam 16.236.438.667

Ziyaretçi
Sayısı *
1.151.951
1.057.976
1.426.537
1.824.721
2.656.507
3.261.081
4.218.369
5.491.275
3.989.011
25.077.427

Kiﬂi Baﬂı
Ortalama
Harcama ($)
693
683
663
560
544
545
689
695
703
647

Turizm
Gideri ($)
282.105.147
287.901.482
326.603.864
268.517.511
306.746.195
361.266.354
460.697.012
329.229.786
307.165.477
2.930.232.828

Vatandaﬂ
Sayısı *
378.771
384.447
439.320
364.114
413.407
488.989
651.212
460.934
411.943
3.993.138

Kiﬂi Baﬂı
Ortalama
Harcama ($)
745
749
743
737
742
739
707
714
746
734

Kaynak: TÜ‹K
Not: Beraberinde giden ziyaretçi sayıları toplama dâhil edilmiﬂtir.
(*) Yurt dıﬂında ikamet eden yabancı ve vatandaﬂ ziyaretçi sayılarıdır.
(**) Yurt dıﬂını ziyaret edip ülkemize giriﬂ yapan ve yurt içinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taﬂıyan vatandaﬂ sayılarıdır.

TÜ‹K verilerine göre turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre % 38,3 artmıﬂtır. Giriﬂ
Yapan Vatandaﬂ Ziyaretçiler Anketi sonuçlarına göre 2009 yılı III. Dönem Turizm Gideri,
geçen yılın aynı dönemine göre % 38,3 oranında artarak 1 097 092 274 Dolar olmuﬂtur.
Bunun 1 031 000 249 Doları kiﬂisel, 66 092 025 Doları ise paket tur harcamalarından
oluﬂmuﬂtur. III. Dönemde en yüksek turizm gideri 460 697 012 Dolar ile Temmuz ayında
gerçekleﬂirken, A¤ustos ayında 329 229 786 Dolar, Eylül ayında ise 307 165 477 Dolar
turizm gideri gerçekleﬂmiﬂtir. Temmuz - Eylül döneminde kiﬂi baﬂına ortalama harcama
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b. 2009 Yılı Aylık Turizm Geliri
Aylık Turizm Geliri 2009
($)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

Aylar
2008

2009

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

A¤ustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

ﬁubat

0

Ocak

500
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c. 2010’da Türkiye’de Turizm Beklentisi
Ekonomik krizin dünyada en fazla etkiledi¤i sektörlerden biri turizm oldu. ‹ﬂsizlik,
güvensizlik, tedirginlik gibi unsurların yanında, tüketimde temkinlilik dönemi baﬂladı.
Tüketici, tatili bu dönemde “lüks” olarak görmeye baﬂladı. Ancak sektör temsilcileri,
2010’da bu durumun yavaﬂ yavaﬂ etkisini kaybedece¤ini düﬂünülmektedir. 2009'un
birinci yarısında Türkiye ekonomisi % 13 küçülmüﬂtür. Türkiye’nin dıﬂında dünyanın en
çok turist çeken ülkelerinden olan ‹spanya, Yunanistan, Mısır, Tunus gibi Akdeniz
ülkelerinde de turist sayısında % 6 – % 10 arasında eksilme görülmüﬂtür.

Turizm Verileri ve
Beklentiler

Buna karﬂılık, 2009 Temmuz ayı sonu itibariyle ‹stanbul'a gelen turist sayısında bir
önceki yıla göre yaklaﬂık % 4 oranında artıﬂ olmuﬂtur. Türkiye genelinde ise turist
sayısında geçen yıla göre % 1 artıﬂ, gelirde ise % 10 eksilme gerçekleﬂmiﬂtir.
Küresel kriz gelirdeki eksilme ile kendini hissettirmektedir. Türkiye’ye ciddi döviz bırakan
‹srailli turistler bazı siyasi tepkiler nedeni ile ülkemize daha az gelmiﬂtir. ‹srailliler, 2010
için kaybedilmiﬂ bir pazar olarak de¤erlendirilmelidir. ‹srail’le yaﬂanan siyasi gerilimler
turizme olumsuz yansımaya devam edecektir.
Krizin etkisiyle de insanların seyahat planlarını gerçekleﬂtirmesi muhtemeldir. Bunun
için 2011’in çok iyi geçece¤ini, 2010’un da 2009’dan daha iyi olaca¤ını tahmin edilmektedir.
2010 tahminleri de ekonomik anlamda % 5 oranında bir turizm büyümesi yönündedir.
Bununla birlikte Türkiye’de yapılacak olan Dünya Basketbol ﬁampiyonası ve ‹stanbul’un
Avrupa Kültür Baﬂkenti olması turizme olumlu bir girdi olarak yansıyacaktır.

2009 Yılı Gayrimenkul Piyasası
Sektörel Analizi
a. Ekonomideki Genel Durum
2009 ekonomide genel olarak yavaﬂlama ile geçmiﬂtir. Bu dönemde Türkiye dahil tüm
dünyada ekonomik bir durgunluk gözlenmiﬂtir. Bu duruma çözüm olarak mali ve parasal
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politikalar hayata geçirilmeye çalıﬂılmıﬂtır. ABD, Japonya, Çin gibi büyük ekonomilerde
uygulamaya konan bu tür politikalar ekonomilerin serbest düﬂüﬂünü durdurmuﬂ ve yılın
ikinci yarısı ile 2010 yılına iliﬂkin toparlanma umutlarını artırmıﬂtır. Bununla birlikte
dünyada mali teﬂvik paketlerinin boyutlarının artırılabilece¤ine dair açık mesajlar
verilmiﬂtir. Tüm bu uygulamalar ile güven ortamı yaratılmak istenmiﬂtir.
Durgunluk döneminde olsak da Mart 2009’dan bu yana gerek borsa da gerekse bono
piyasalarında ciddi kazanımlar görülmüﬂtür. Ancak bu dönemde Türkiye’nin ekonomik
olarak büyüme hızı ciddi oranda düﬂmüﬂtür. Büyüme hızındaki bu düﬂüﬂe ve krize
ra¤men maden, enerji ve finans sektöründe olumlu geliﬂmeler yaﬂanmıﬂtır.
Ancak artan finansman maliyetleri, bankalar arasında büyüyen güven endiﬂesi ve finans
kuruluﬂlarının kredi kullandırma konusundaki isteksizli¤i nedeniyle birçok sektörde
küçülme görülmüﬂtür. Dolayısı ile kimi sektörler ani bir ﬂekilde çökmeye baﬂlamıﬂtır.
Merkez Bankası da faiz oranlarını sert bir ﬂekilde düﬂürmek zorunda kalmıﬂtır.
Gayrimenkul piyasasına baktı¤ımızda ise bankaların mortgage oranları bu piyasaya
iliﬂkin önem kazanan verilerdir. Mortgage oranları 120 ay olarak baz alındı¤ında yaklaﬂık
% 1 civarında seyretmektedir. 6 Aylık olarak inceledi¤imizde ise bütün bankaların % 1’in
altında mortgage kredisi verdi¤ini görüyoruz. Bu rakamları inceleyecek olursak karﬂımıza
16.12.2009 itibariyle bankaların mortgage oranlarına iliﬂkin ﬂu tablo çıkıyor:

Gayrimenkul
Piyasası
Sektörel Analizi
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Mortage Oranları

Banka

Aylık Faiz

HalkBank

%0.95

ING Bank

%0.99

Vakıfbank

%1.02

HSBC

%1.02

ﬁekerbank

%1.02

Yapı Kredi

%1.05

‹ﬂ Bankası

%1.05

Denizbank

%1.05

TEB

%1.05

Akbank

%1.05

Ziraat Bankası

%1.09

Garanti Bankası

%1.09

Finansbank

%1.09

Türkiye Finans

%1.09

Anadolubank

%1.15

Millennium Bank

%1.19

BankPozitif

%1.33

2010 yılına dair beklentiler ise inﬂaat ve gayrimenkul piyasasının toparlanması yönündedir.
Ekonomik anlamda tüketicilerde güven ortamı sa¤lanmasıyla sadece bu sektörlerde
de¤il di¤er sektörlerde de bir toparlanmanın olması söz konusudur.
Orta vadede devasa mali ve parasal politikaların ortadan kalkmasının ardından dünya
ekonomisinin toparlanmaya devam edip etmeyece¤i dıﬂ etmen olarak gösterilebilir.
ﬁartlar olumsuz olursa o zaman dünya ekonomisi yeniden bir yavaﬂlamaya
sürüklenebilecektir. Dünya ekonomisi e¤er mütevazı oranlarda dahi büyümeyi sürdürürse
bu tüm ekonomiler için oldukça iyi bir haber olacaktır.
Di¤er yandan, kriz sonrası bütçe açı¤ını makul seviyelere indirebilmek için hükümetin

ve Merkez Bankası’nın tedbirler alması gerekmektedir. Hükümetin 2010’da ‹MF ile anlaﬂıp
anlaﬂamaması da ekonominin seyrinde ciddi bir nokta olacaktır.
b. Yatırım Piyasası
2009’da sert ve ani faiz düﬂüﬂleri yaﬂanmıﬂtır. Bunun sonucunda da bireysel ve kurumsal
yatırımcılar gayrimenkul piyasasına girip durgunlu¤u fırsata dönüﬂtürme çabasına
girmiﬂtir. Bu dönemde yatırımcılar krizi fırsata dönüﬂtürecek yatırımları tercih etmiﬂlerdir.
2008’den bu yana 2009 da dahil olmak üzere kiralarda önemli düﬂmeler görülmüﬂtür.
Özellikle ‹stanbul-Ankara gibi büyük ﬂehirlerdeki ofislerde kiralar arz fazlalı¤ından dolayı
yarı yarıya düﬂmüﬂtür. Krizden dolayı talebin olmayıﬂı, yeni iﬂletmelerin açılmaması ve
mevcut yerlere kiracı bulabilme çabası gibi nedenlerle ofis kiraları düﬂmüﬂtür. Ancak
A sınıf ofis piyasası ile endüstriyel piyasada yetersiz iﬂletme sahası olmasından ötürü
talep edilen kira rakamlarında sadece küçük bir azalma görülmüﬂtür. Satıﬂ fiyatlarında
ise henüz pek bir düﬂüﬂün gözlendi¤i söylenememektedir. Özellikle ﬂehir merkezinde
ve merkezi iﬂ akslarında yer alan ofis projeleri hala yüksek doluluk oranlarını sürdürmüﬂtür.
Kiraları da daha yüksek seyretmektedir.
Satıcı ve alıcıların fiyat beklentileri arasında hala nispeten bir fark bulunsa da, satıﬂa
konan bir gayrimenkul için hiçbir teklifin alınmadı¤ı dönemler Türkiye gayrimenkul
piyasası için geride kalmıﬂtır. Gayrimenkul alma konusundaki aktif ilgi 10–20 Milyon
Dolar/Euro’luk iﬂlem büyüklükleri ile sınırlı olmasına ra¤men garanti gelire sahip büyük
portföy alımlarına kredi sa¤lama konusunda yılsonunun ardından finans kuruluﬂları yine
cesur davranacaktır.
Ekonominin gelece¤ine iliﬂkin belirsizlik gayrimenkulde talep azlı¤ına yol açarken, önemli
miktarlarda arz fazlasına sahip sektörler bu durumdan en fazla etkilenen yerler olmuﬂtur.
Perakende sektöründe kira fiyatlarında hızlı bir ﬂekilde % 50’ye varan oranlarda düﬂüﬂler
görülmüﬂtür. Bu düﬂüﬂe esas olarak büyük ﬂehirlerdeki fazla alıﬂveriﬂ merkezi arzı ve
ikincil ﬂehirlerdeki azalan talep seviyeleri neden olmuﬂtur. Perakende piyasasının çabuk
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tepki verir nitelikte olması, satıﬂlar düﬂer düﬂmez kiracıların kira indirimi istemesi hemen
hemen mevcut tüm alıﬂveriﬂ merkezlerindeki kira fiyatlarının, ayrıca da geliﬂtirme
safhasında olan projelerde de talep edilen kira rakamlarının efektif olarak düﬂmesi ile
sonuçlanmıﬂtır. Kısacası kriz, kiraların düﬂmesine ön ayak olmuﬂtur. Fiyat seviyelerinin
toparlanması ekonomi iyileﬂtikçe tüketici harcamalarının artması ile mümkün olacaktır.
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Arz eksikli¤i oldu¤u için A sınıfındaki ofislerin fiyatları çok fazla düﬂmemiﬂtir. Çünkü bu

yaratacaktır.

tür ofisler, ikame edilecek müﬂterileri olan yerlerdir. 2009’da belirsiz geçen aylarda
iﬂletmeler de beklemeyi tercih etmiﬂtir. Ofis arzının fazla olması durumundaysa bu
kiraların da düﬂecek olması unutulmamalıdır. % 20-% 25 arası kira düﬂüklükleri A tipi
ofislerde görülmüﬂtür. Ancak piyasaların 2010’da toparlanacak olması, iﬂletmelerin
korkmadan pazara girip giriﬂimlerini canlandırmaları neticesinde, zaten az olan A tipi
ofislerin kiralarında ciddi artıﬂlar olması söz konusudur.
Türkiye’de bazı kiﬂiler krizi fırsata dönüﬂtürmek için ikamet amaçlı de¤il de yatırım
amaçlı konut satın almaktadır. Bu konutları daha sonra kiraya vermektedirler. Bu durum
da büyük konut projelerindeki kira fiyatları üzerinde baskı yaratmaktadır.
Yatırımcının güveni geri geldi¤inde ve fiyatlarda daha fazla düﬂüﬂ yaﬂanaca¤ına dair
beklenti ortadan kalktı¤ında konut fiyatlarının istikrarlı hale gelmesi söz konusu olacaktır.
2009’da konut piyasası, temel olarak borçlanmanın yapılamaması ve belirsiz bir ortamda
gayrimenkul piyasasındaki öz sermayeye ba¤lanma konusunda yatırımcıların yaﬂadı¤ı
tereddütten etkilenmiﬂtir. Konut fiyatlarında ortalama % 20-30’luk bir fiyat düﬂüﬂüne
yol açan bir di¤er etken alıcılar/kullanıcılar ile alıcılar/yatırımcılar arasındaki dengesizlik
olmuﬂtur. Bu da finans piyasalarında yaﬂananlara (siyasi geliﬂmelere) karﬂı oldukça
duyarlı bir konut talebinin oluﬂmasına neden olmuﬂtur.

c. Yurtdıﬂındaki Gayrimenkul Piyasası
Gayrimenkul sektörünün geliﬂmiﬂ oldu¤u Avrupa ülkelerinden ‹ngiltere, Rusya, Norveç
ve ‹spanya’da % 20 civarında bir fiyat fonksiyon düﬂüﬂü görülmüﬂtür. A tipi ofislerin
satıﬂ de¤erlerinin bu denli fiyatlarının düﬂmesi kiralara da yansımıﬂ ve % 30 civarında
A tipi ofis kiraları düﬂmüﬂtür. 2009’un ikinci çeyre¤i itibariyle Avrupa’da A tipi ofis
boﬂlu¤u % 10 seviyelerine çıkmıﬂtır. Bu durum en çok geliﬂmekte olan piyasaları
etkilemiﬂtir. Ekonomideki iﬂsizlik oranlarının yüksekli¤i, tüketici talebinin azlı¤ı, enflasyonist
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baskılar, yavaﬂlama gibi olumsuz etmenler gayrimenkul piyasasının toparlanmasını
engelleyecektir. Finansman riski, kiralar üzerinde süren baskı ve mülkiyet sahibi olmaya
yönelik talebin azalmasına yol açacaktır. Görüﬂler, Kıta Avrupa’sında gayrimenkul
fiyatlarının altı ay içindeki periyotta % 5-% 10 arasında bir düﬂüﬂ olaca¤ı yönündedir.
Gayrimenkul yatırımları, Avrupa’da 2009’un baﬂlarında ortalama 24- 25 Milyar Euro
olmuﬂtur. 2008’de bu rakam 57 Milyar Euro civarında gerçekleﬂmiﬂtir. Bu demek oluyor
ki gayrimenkul, geçen yıla oranla yaklaﬂık % 40’lık bir gerileme yaﬂamıﬂtır.
‹ngiltere’de 2009’un ikinci çeyre¤i itibariyle ofiste % 4,4 de¤er kaybı yaﬂanmıﬂtır.
Bununla birlikte perakende de % 4, lojistik depolama alanlarında ise % 3,9’luk bir de¤er
kaybı görülmektedir. ABD’de ise, piyasanın tepe noktasından 2009’un ikinci yarısına,
ofisler için istenen fiyatlar ortalama % 10 ile % 25 arasında, ofis kiraları ise % 25-% 50
arasında düﬂmüﬂtür. 2009 yılının ilk yarısında, ABD'de ticari emlak satıﬂları 16 Milyar
Dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 80 ve
piyasanın tepe noktasına ulaﬂtı¤ı 2007 yılının aynı döneminde eriﬂilen 231,4 Milyar
Dolarlık satıﬂa kıyasla % 93 oranında daha azdır. ABD’de yeni konut inﬂaatları 2008
yılında % 33,3 azalma göstermiﬂtir. 2009’un ilk çeyre¤inde % 19,75 ve 2. çeyre¤inde
% 7,76 gerileme ile bu e¤ilim devam etmiﬂtir. Ev satıﬂlarıysa 2008 yılında % 13,1 oranında
azalma göstermiﬂtir ancak 2009’un 1. çeyre¤inde düﬂüﬂ hızı yavaﬂlayarak % 3,3’e
gerilemiﬂ, 2. çeyre¤inde ise pozitife çıkarak % 3,8 büyüme kaydedilmiﬂtir. Phoenix ve
Las Vegas fiyatları, 2000 yılı düzeyinin yaklaﬂık % 10 üzerinde olmakla beraber beklenen
tepe noktalarından % 50 daha az de¤er taﬂımaktadır.
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Asya’daki duruma baktı¤ımızda ise yatırımcıların, birinci sınıf konutlardan ziyade ekonomik
dalgalanmalardan daha az etkilenen uygun fiyatlı konutları hedeflediklerini görüyoruz.
Ticari gayrimenkul piyasası bakımından her ne kadar kiralar 2008’in son ve 2009’un
ilk çeyreklerinde ﬂiddetli bir biçimde düﬂtükten sonra, ﬂimdi istikrarlı bir seyre kavuﬂmuﬂ
olsa da 2009 yılının 4. ve 2010 yılının 1. çeyre¤i için ekonomik görünüm hala negatif
yöndedir.
Çin’de ise durum dünya genelinden biraz farklı olarak gayrimenkul satıﬂları yılın ilk altı
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ayında % 53 artıﬂ göstermiﬂtir. Çin’in 70 büyük ﬂehrindeki ev fiyatları ilk dokuz ayda
% 11,6 yükselmiﬂtir. Dünyadaki konjonktürün aksine Çin’deki bu gayrimenkul fiyat
yükselimi, Çin hükümetinin de dikkatindedir ve hükümet fiyatları düﬂürmek için
çalıﬂmaktadır.
Hong Kong’ta ise A tipi ofis boﬂlu¤u % 6,7 civarındadır. Kiralar % 10 kadar düﬂmüﬂtür.
Ofis sermaye de¤erleri, 2008 yılındaki tepe noktasını % 25 aﬂmıﬂtır. Yatırımcıların daire
satın almak için düﬂük faiz avantajlarından yararlanması ile Hong Kong konut piyasası
bu yıl neredeyse tamamen krizden çıkmıﬂtır. 2009’un birinci çeyre¤inde fiyatlar % 15
civarında artmıﬂtır.
Japonya’da ise ofis, perakende ve konutta ciddi düﬂüﬂler söz konusudur. Japonya’daki
gayrimenkul sektörüne bakınca 2009’daki on büyük iflasın sekizinin gayrimenkul
sektöründe faaliyet gösteren ﬂirketler oldu¤u görülmektedir. Bankalar da gayrimenkul
sektöründeki çöküﬂü görmesiyle yatırımcıları ve ﬂirketleri finanse etmede temkinli
davranmaktadır. Tokyo’daki A tipi ofis boﬂluk oranı % 7,6 civarındadır. Di¤er büyük
ﬂehirlerdeyse % 15’e kadar boﬂluklar görülmektedir. Arz talep fonksiyonundan dolayı
da % 18’lik bir kira düﬂüﬂü de yaﬂanmaktadır.
Güney Amerika’ya baktı¤ımızda Brezilya’da hükümet 1 Milyon yeni konutun yapılması
için giriﬂimde bulunmaktadır. Yaklaﬂık 7 Milyon konut açı¤ı olan Brezilya’nın içe dönük
bir ekonomisi oldu¤u için küresel krizden di¤er ülkeler kadar etkilenmemiﬂtir. 2009’un

baﬂlarından bu yana Brezilya Real’i Euro ve Dolara karﬂı sırasıyla % 20,18 ve % 23,82
oranlarında de¤er kazanmıﬂtır. Bununla beraber Arjantin Pezosu aynı dönemde Euro
karﬂısında % 15,21 de¤er kaybetmiﬂtir. (Dolara karﬂı da % 11) Meksika Pezosu ise Euro
karﬂısında % 2,5 de¤er kaybederken Dolara karﬂı de¤erini korumuﬂtur.
Dubai’deki durum da düﬂüﬂü göstermektedir. 2009 yılının ilk yarısında Dubai’deki emlak
satıﬂlarında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 40’tan fazla düﬂüﬂ yaﬂanmıﬂtır.
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2009’un ilk yarısında, 1 700 civarında satıﬂ yapılmıﬂ, geçen yılın aynı dönemine göre
satıﬂlar % 42 oranında azalma göstermiﬂtir. Konut fiyatları, 2008'in 2. çeyre¤inde
ulaﬂtı¤ı tepe noktasından % 35 azalma göstermiﬂtir ve toplam kümülâtif düﬂüﬂ % 40
ile % 50'ye kadar ulaﬂabilecektir.
d. 2009’da ‹stanbul Ofis Piyasası
‹stanbul’daki A sınıfı ofislere 2009 yılında 144.700 metrekarelik A sınıfı ofis alanı daha
eklenmiﬂtir. Böylelikle toplamda 1.654.000 metrekare olan A sınıfı ofis arzı ortaya
çıkmıﬂtır. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ﬁiﬂli, Levent, Kozyata¤ı ve Ümraniye yeni
ofis alanları olacaktır. A tipi ofisler ve plazalar buralarda faaliyet gösterecek ve yeni
ofisler inﬂa edilecektir.
Ancak ﬂöyle de bir gerçek vardır: Krizin etkisiyle Avrupa yakasının A sınıfı ofis boﬂlu¤u
artarken Asya yakasında bu rakamda düﬂüﬂ olmuﬂtur. ‹ﬂletmelerin kira giderlerini
düﬂürmek için Anadolu tarafındaki A tipi ofislere bakmaları ihtimal dahilindedir. Bunun
için de en cazip yer Kavacık’tır. Gecekonduların yıkılıp plazalara çevrildi¤i ve arsa/arazi
fiyatlarının inanılmaz yükseldi¤i Kavacık, ikinci köprüye olan yakınlı¤ından ötürü tercih
edilmektedir.
Bunlarla birlikte ‹stanbul’da Anadolu ve Avrupa yakalarında B tipi ofis boﬂlu¤u 2009’da
artmıﬂtır. B sınıfı ofislere olan ilgi kiraların artmasına neden olmuﬂtur. Küçük ölçekli
iﬂletmeler de bundan olumsuz etkilenip kiraları ödeyemez duruma gelmiﬂtir.
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2009’da kimi bölgelerde kira gelirleri artmıﬂ kimi yerlerde de¤erini korumuﬂtur. Bu
yüzden durgunluk yaﬂanan yerlerde kiralar sabit kalmıﬂtır. Talep olan bölgelerde ise
kiralarda artıﬂlar da yaﬂanmıﬂtır. Beﬂiktaﬂ’la Kozyata¤ı’nda ise aksi bir durum
gözlemlenmiﬂtir, arz fazlası olmasına ra¤men kiralarda da yükselme yaﬂanmıﬂtır.
Kiralanmayan yerler oldukça da, kiraların düﬂece¤i kanısı kesindir. Dövizlerin yükselmesiyle
Dolar ve Euro üzerinden kira sözleﬂmesi yapanlar için olumsuz durum olmuﬂtur.
‹stanbul’da kira taleplerinin % 62'si Dolar, % 22'si Euro ve % 16'si Türk lirası olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.
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‹stanbul’da A sınıfı ofis piyasasındaki genel boﬂluk oranı 2008’in sonunda % 4,87 iken
2009’un ilk çeyre¤i sonunda bu oran % 11,85’e çıkmıﬂtır. ‹kinci çeyrekte daha da
yükselerek % 14’lere tırmanmıﬂtır.
2010 yılının ilk aylarında piyasa özellikleri ‹stanbul ofis piyasasındaki toplam boﬂluk
oranının % 15’i aﬂmasıyla de¤iﬂecek ve böylece kiracıların kira sözleﬂmelerinin koﬂul ve
ﬂartları üzerinde daha çok etkiye sahip oldukları bir dönem gelecektir. ‹stanbul’da A
sınıfı ofisler için 2008’in 4. çeyre¤inde talep edilen ortalama birim kira yaklaﬂık 30
Dolardı. Bu kira bedelleri, 2009’un 1. çeyre¤inde yüzde 9,44 azalarak 25,7 Dolara
düﬂmüﬂtür. 2009’un ilk yarısı sonunda ise % 5,58’lik bir artıﬂ göstererek 27 Dolar
olmuﬂtur. 2008 yılı sonu rakamlarıyla bölgesel kira rakamları karﬂılaﬂtırıldı¤ında sadece
Havaalanı, Taksim ve ﬁiﬂli’de kira rakamlarının di¤er bölgelerdeki düﬂüﬂlere göre nispeten
aynı kaldı¤ı görülüyor. Levent bölgesi önceki dönemlerde talebin yüksek ve buna ba¤lı
olarak boﬂlu¤un çok az oldu¤u bir bölgeydi. Fakat son dönemde bu gidiﬂatın de¤iﬂti¤i
ve ofis boﬂlu¤unun artıﬂ yönünde hareketlendi¤i görülmektedir. Bunun nedeni ‹stanbul
için en prestijli ofis bölgesi olan Levent'in finans a¤ırlıklı kullanıcı profilinin ekonomideki
olumsuz geliﬂmelerden en fazla etkilenen kitle olmuﬂ olmasıdır. Ekonomik geliﬂmeler
paralelinde düﬂünülürse bölgedeki boﬂlu¤un artmaya devam etmesi olasıdır. Ümraniye
bölgesine son dönemde özellikle büyük alanlı ofis ihtiyacı olan firmalar ra¤bet
göstermektedir. Öte yandan bölgedeki yeni projeler ofis boﬂlu¤unu arttırmaktadır.
Boﬂlu¤un fazla olması önümüzdeki dönemlerde de kira taleplerini baskılamaya devam

edecektir. Taksim bölgesi, piyasaya yeni giren ofis stoku nedeniyle 2009’un yaz aylarına
kadar yüksek boﬂluk oranı ile dikkat çekmektedir. Yeni stokun geçen çeyrekten bu yana
iﬂlem görmemiﬂ olmasının nedeni talep edilen kira bedelinin bölge içinde özellikle büyük
alan kiralamaları için yüksek kalması olarak düﬂünülebilecektir.
Kira talebini Türk Lirası cinsinden gerçekleﬂtiren binaların kiraları, önceki döneme göre
bir oynama yapmamıﬂ olsalar dahi, kur farkından dolayı 2009’un 3. çeyre¤ine rakamları
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düﬂük yansımıﬂtır. Di¤er yandan kira taleplerini Euro veya Dolar olarak yapan binaların
talep ettikleri kiralar kur artıﬂından dolayı Türk lirası karﬂısında artıﬂ göstermiﬂtir.
Kaliteli kiracı bulabilme çabasıyla mal sahiplerinin sundu¤u teﬂviklerin artan popülerli¤i
nedeniyle, yakın gelecekte hem talep edilen ortalama kira rakamlarında hem de
gerçekleﬂen kira rakamları biraz daha düﬂecektir.1
e. 2009 Yılında ‹stanbul Endüstriyel Piyasası
‹stanbul Avrupa yakasındaki endüstriyel alanlara baktı¤ımızda ‹kitelli, Beylikdüzü, Güneﬂli
- Yeni Bosna, Hadımköy, Ayaza¤a, Kemerburgaz bölgeleri karﬂımıza çıkıyor. Anadolu
tarafında tercih edilen endüstri alanları ise Dudulu, Ümraniye, Kartal, Samandıra, Tuzla,
Kurtköy, Pendik olarak sıralanıyor.
Bunların yanı sıra da ‹zmit’e ba¤lı olan Gebze de ‹stanbul’un endüstriyel tesislerinin
yapıldı¤ı alanlardan biri olarak hızla popülerleﬂmektedir. Firmalar kendi depolama
tesislerini ihtiyaçlarına göre inﬂa etmeyi tercih etmektedir. Müﬂterilerin ihtiyaçlarını
karﬂılayamayan eski binalar boﬂ durumda olup mevcut depolama stoku açısından fazla
bir arz meydana getirmektedir. ‹stanbul’da nitelikli depolama tesislerinin az olması
nedeniyle özellikle yabancı ﬂirketler depolama ve nakliye ihtiyaçlarının karﬂılanması için
lojistik firmaları ile çalıﬂmaktadır.2
1 Colliers International Raporu verileri kullanılmıﬂtır.
2 Colliers International’a göre A sınıfı lojistik depolarına iliﬂkin boﬂluk oranının Anadolu yakasında %20, Avrupa
yakasında %10 oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
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Bu ihtiyacı karﬂılamak için maliyetleri de düﬂürmeyi hedefleyerek Edirne’de kurulması
öngörülen 2,5 Milyon kilometrekare alana inﬂa edilecek olan Havsa Uluslararası Lojistik
Köyü projesi vardır. Bunun 2011 de bitmesi öngörülmektedir. Böylece ‹stanbul için
endüstriyel piyasada depolama ve lojistik olarak yakın bir merkez olacaktır. Bu sayede
maliyetler de düﬂecek ve daha kaliteli bir alt yapı oluﬂturulacaktır.
2008 yılı sonu itibariyle ‹stanbul endüstriyel piyasasında 241.000 m2 mevcut, 583.000
m2 inﬂa halinde olmak üzere toplam 824.000 m2 A sınıfı boﬂ depolama ve üretim binası
stoku bulunmaktadır. Piyasadaki bu arzın % 50'si Gebze'de, % 34'ü ise Tuzla ilçesinde
yer almaktadır. Yapılmıﬂ tesislerdeki doluluk oranı Avrupa yakasında % 90, Anadolu
tarafındaysa % 80’dir. Son dönemde Gebze, Tuzla-ﬁekerpınar bölgelerinde, Avrupa
yakasında ise Esenyurt, Beylikdüzü-Kıraç bölgelerinde endüstriyel depolama alanları
inﬂa edilmektedir. ‹nﬂa halindeki stoklar ço¤unlukla Gebze, Tuzla ve ‹zmit'te yer
almaktadır.3
255.000 m2 ile Gebze birinci sırada yer alırken, 189.000 m2 ile Tuzla ikinci, 140.000 m2
ile ‹zmit üçüncü sırada yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda endüstriyel depolama
alanlarının kıtlı¤ı nedeniyle talep do¤rultusunda yeni tesislerin yapılması olmazsa
olmazdır. Depolama tesisleri inﬂası için firmaların uygun nakliye ba¤lantısı olan boﬂ arsa
arayıﬂı nedeniyle yeni alanların lojistik sektörü için önemli merkezler haline gelmesi
öngörülmektedir.
2009’da AB ve ABD’li firmaların Türkiye'de üretim tesisleri kurmak üzere yer talep
ettikleri görülmektedir. Baﬂta otomotiv olmak üzere belli baﬂlı sektörlerin yan sanayi
üreticileri olarak ana üreticilerin yakınında tesisler kurmayı hedeflemektedir. 5.000 ila
15.000 m2 arasında de¤iﬂim gösteren bina alanları arayıﬂında olan bu firmalar piyasada;
endüstriyel depolama, lojistik, A sınıfı ofis, plaza kiralama, boﬂ arsa satın alma gibi
konularda fırsat yaratması ve döviz girdisi sa¤lanması beklenmektedir.
3 Colliers International’a göre 2009 yılının sonuna kadar mevcut stoka toplam 370.000 metrekarelik bir
alanın eklenmesi beklenmektedir.

Lojistik Depo Kiralarının Yıllık De¤iﬂimi
ﬁehir

Yıllık De¤iﬂim (%)

Moskova
Madrid
Budapeﬂte
Helsinki
Barselona
Milano
Lyon
Londra
Utrecht
Rotterdam
Hamburg

-23.30
-12.90
-15.40
-7.40
-6.60
-5.20
-4.00
-1.80
13.00
4.00
3.60

Depoların Aylık Kira Bedelleri
ﬁehir

Kira Bedeli (Euro)

Londra
Paris
Oslo
Madrid
Hamburg
Dublin
Barselona
Berlin
Lizbon
Moskova
Milano
Brüksel

159
53
116
81
68
105
102
54
60
80
55
60
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‹stanbul’un Endüstriyel Depolama Alanlarının ‹statisti¤i
($ / m2 / ay)
10
9
8
7

6,8
6,5

6
4,7

5

4,5
3,9

4
3
2
1
0
Tuzla
Kaynak: Colliers International
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f. 2009’da ‹stanbul Perakende Piyasası
Perakende sektörü son yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmuﬂtur. 2009 yılı
itibariyle harcamaların yaklaﬂık 700–800 Milyar Dolara ulaﬂmıﬂ olması Türkiye'de
perakende pazarının ne kadar da geliﬂmiﬂ oldu¤unu göstermektedir. Bu rakam 2000’lerde
200 Milyar Dolar civarında idi. Krize ra¤men yükselen sektörlerin baﬂında olan perakende
sektörü, pazar payının direkt konta¤ını sa¤layan AVM’lerle ve outletlerle de günbegün
büyümeye devam etmiﬂtir. Son yıllarda AVM’lerin sayısı hızla artmıﬂtır. Türkiye’de ﬂu
an 250 civarında AVM bulunmaktadır. Bunların yaklaﬂık % 60’ı ‹stanbul, Ankara ve

Gayrimenkul
Piyasası
Sektörel Analizi

‹zmir’dedir. 2009’da krize ra¤men büyüyen ve yeni istihdam alanları yaratan perakende
sektörü 2010 içinde de yaklaﬂık 70 adet yeni AVM ile tüketiciyle buluﬂacaktır. Ancak
perakende sektörü 2009’da atılımlar yapmıﬂ olsa da AVM ve outletlerdeki kira giderleri
iﬂletmeler açısından sorun teﬂkil etmiﬂtir. Genel olarak krize direnen sektör, bireysel
olarak iﬂletmeler üzerinde kar marjlarını düﬂüren bir etken olarak da karﬂımıza çıkmıﬂtır.
Ancak enflasyondaki beklentiler, yavaﬂlamanın 2010’da yerini daha iyi bir piyasaya
bırakması umudu, hükümetin büyüme hedefi ve IMF ile 2010’un baﬂlarında yapılacak
olan anlaﬂma piyasada huzur ortamını sa¤layıp perakende sektöründeki endiﬂeleri de
ortadan kaldıracaktır.
2009 yılı itibariyle ‹stanbul perakende pazar araﬂtırmalarına göre doluluk oranları ve
fiyatlar düﬂmüﬂ ve halen düﬂme e¤ilimi göstermektedir. 2008 yılında tüm ‹stanbul içinde
ma¤aza karması ve lokasyonun getirdi¤i fırsatlara göre alıﬂveriﬂ merkezlerindeki kiralar;
küçük ve orta ölçekli ma¤azalar için metrekare fiyatı olarak 100 ile 250 Dolar arasında,
yeme-içme alanları için yine metrekarede 50 ile 350 Dolar arasında de¤iﬂim
göstermekteydi. 2009 yılında ise alıﬂveriﬂ merkezlerinin büyük bir ço¤unlu¤unda kiralarda
% 20 ile % 50 arasında fiyat indirimi yapılmıﬂ ya da kur sabitlemesi gibi düzenlemelere
gidilmiﬂtir.
‹stanbul’daki perakende sektörü için 2010’da büyüme görülmektedir. 2010’daki ekonomik
beklentiler ıﬂı¤ında tüketicilerin kriz ortamından çıktı¤ına inanıp harcama konusundaki
e¤ilimleri artacak, haliyle bu da perakende sektörünün geliﬂimine fayda sa¤layacak,

yeni istihdam alanları yaratılacak, ma¤azalar açılacak ve piyasanın geliﬂme gösterecektir.
Yurtdıﬂında ise küresel kriz, alıﬂveriﬂ merkezi inﬂaatlarının önünü kesmiﬂtir. ‹nﬂaatların
birço¤u durmuﬂtur. 2007 senesiyle karﬂılaﬂtırınca dünya genelinde % 45’lik bir AVMPerakende sektöründe gerileme söz konusudur.
Birincil Perakende Kiralarının Yıllık De¤iﬂimi
ﬁehir
Moskova
Dublin
Glaskov
Madrid
Leeds
Manchester
Barselona
Edinburgh
Lyon
Milano
Londra
Paris
Hamburg
Rotterdam
Münih
Helsinki

Yıllık De¤iﬂim (%)
-66.70
-20.00
-4.00
-0.50
-8.30
-5.70
-1.40
-7.00
20.00
13.60
11.60
7.10
7.00
4.40
3.30
2.50

Perakende Ma¤azaları Kira Bedelleri
ﬁehir
Paris
Londra
Dublin
Frankfurt
Madrid
Münih
Berlin
Barselona

Kira Bedeli (Euro)
7,500
6,763
3,961
3,240
2,640
3,720
2,640
2,544

g. 2009 Yılı ‹stanbul Otel Piyasası
‹stanbul’un 2009’da ‹MF-Dünya Bankası yıllık toplantısına ev sahipli¤i yapması turizm
açısından da faydalı olmuﬂtur. Bu toplantı sırasında ‹stanbul’daki otellerin ço¤u dolmuﬂtur.
Ayrıca ‹stanbul’un 2010’da Avrupa Kültür Baﬂkenti unvanını da alacak olması konaklama
için beﬂ yıldızlı otel yatırımcılarını hareketlendirmiﬂtir. ‹stanbul'da zaten son 10 yıl içinde
yabancı otel zincirleri ile beraber 5 yıldızlı otel piyasası çok hızlı bir ﬂekilde geliﬂmeye
baﬂlamıﬂtır. Günümüzde kentte bulunan otellerin üçte ikisi 4 ve 5 yıldızlı otellerden
oluﬂmaktadır. Turizm Bakanlı¤ı'ndan alınan bilgilere göre ‹stanbul'a gelen turist sayısı
2000 yılından 2007 yılına kadar yaklaﬂık 3 katına ulaﬂarak 6.453.000 kiﬂiye yükselmiﬂ
ve 2008 yılı için verilen istatistiklere göre de 7.049.234 kiﬂiye ulaﬂmıﬂtır.4
4 Colliers International Raporu
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Ziyaretçiler yo¤un olarak yaz aylarını tercih etmiﬂlerdir. Ancak ‹stanbul'da düzenlenen
UIA Architectural Conference, UENPS gibi ülke ya da dünya ölçe¤indeki kongreler
nedeniyle Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında da ziyaretçi sayısında artıﬂ olmuﬂtur.

Otel Adı

‹ﬂletmeci

Konum

Diamond of ‹stanbul

-

Maslak

300

-

Büyük Tarabya Hotel

-

Tarabya

268

-

Dubai Towers

-

4. Levent

192

-

Green Park

Pendik

300

2008

Marriott

Bomonti

1000

-

Marriott Bomonti Hotel Convention

Oda Sayısı

Açılıﬂ Tarihi

Taﬂyapı A.ﬁ.

-

Koﬂuyolu

-

-

Zorlu Center

-

Zincirlikuyu

-

2010

Sheraton ‹stanbul Ataköy Hotel

Sheraton

Ataköy

-

2009

Polat Hotel

Marriott

Balmumcu

220

2009

Kaynak: Colliers International

Ekonomik kriz her sektörü vurdu¤u gibi otel fiyatlarına da etkilemiﬂtir. Oteller talebi
canlandırmak için fiyatlarını düﬂürmüﬂlerdir. 2010 için turizm beklentisi pozitiftir. Zaten
2010’da krizin etkilerinin yavaﬂ yavaﬂ geçmesi ve insanların tüketim içine girmeleri
genel olarak tüm alanlarda beklenen bir durumdur. Aynı zamanda 2010 Dünya Basketbol
ﬁampiyonası’nın ev sahiplerinden biri olan ‹stanbul, 2010 yazında ciddi bir turist potansiyeli
beklemektedir.

h. 2009 Yılı ‹stanbul’da ‹ﬂ Merkezi Otelleri
Bilindi¤i üzere ‹stanbul çok merkezli bir ﬂehirdir. ﬁehrin kalbinin attı¤ı noktalarda artık
A sınıfı ofislerin olmadı¤ı görülmektedir. ‹stanbul’da Kadıköy ve Taksim gibi merkezler
artık B sınıfı ofislere hizmet vermektedir. Binaların yıllanmıﬂ olması, otopark sorunu gibi
durumlardan ötürü yerli yabancı birçok yatırımcı Maslak, Levent, Kavacık gibi yerleri
tercih etmektedir. Buralara da ihtiyacı karﬂılayacak lüks plazalar, A tipi ofisler

yapılmaktadır, yeni iﬂ merkezleri yaratılmaktadır. Buraların tercih edilmesinin bir di¤er
nedeni de ulaﬂımdır. Bu noktalardan birçok yere rahatlıkla seyahat edebilmek mümkündür.
Son yıllarda buralarda yapılan iﬂ merkezi otelleri de birçok ﬂirketin genel merkezine
yakın olması, ana yollara, iki köprüye ve ayrıca ana arterlere kolayca eriﬂilmesi açısından
avantajlı konuma sahiptir. Dedeman, Mövenpick, Sheraton, The Plaza Hotel, Marriot
Asia, The Point gibi oteller sözü geçen oteller arasındadır. Bu oteller ayrıca alıﬂveriﬂ ve
e¤lenme merkezlerine yakın olması itibariyle de önemlidir.

i. 2009 Yılı Konut Piyasası
2009 yılı konut piyasası durgunlukla geçmiﬂtir. Yerli ve yabancı yatırımcılar için risklerin
oldu¤u bir dönem olması nedeni ile yerli yatırımcı temkinli davranarak krizin geçmesini
beklemiﬂ; yabancılar ise yatırımlarını durdurmayı tercih etmiﬂtir. 2010 için düﬂünülen
projeler beklemeye alınmıﬂtır. Kredilere olan talep 2009’da geçen seneye göre üçte bir
oranında düﬂmüﬂtür. Vakıfbank ve ING BANK’ın 120 ay baz alındı¤ında mortgage faizlerini
% 1’in altına düﬂürmesiyle 2010’da talebin artması beklenmektedir. Gerçek anlamda bir
toparlanma ise ancak 2010 yılının ikinci yarısından itibaren olacaktır. ‹stanbul konut
piyasasında ﬂehir içi bölgelerdeki rezidans projelerine olan talep krize ra¤men hâlâ
yüksektir. Ayrıca konut piyasasını etkileyen bir di¤er faktör de ‹stanbul’a yapılması
düﬂünülen ve yeri tespit edilen üçüncü köprüdür. Beykoz-Tarabya arası yapılacak üçüncü
köprünün çevresindeki birçok bölgeye talep artacak bununla da birlikte fiyatlarda da
ciddi artıﬂlar görülecektir.
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2007-II

2008-I

Lüks Apartman
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Villa

ABD'de yaﬂanan mortgage krizinin etkileri tüm dünyaya yayılırken Türkiye ve
Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe de etkileri görülmektedir. Ekonomide daralmaya
neden olan kriz nedeniyle ‹stanbul konut piyasasında da durgunluk yaﬂanmaktadır.
Taleplerdeki düﬂüﬂ de firmaları zorlamaktadır. 2008 yılının 3. çeyre¤inden itibaren
baﬂlayan konut fiyatlarındaki düﬂüﬂ hala devam etmektedir. Bu düﬂüﬂle ilgili olarak
ekonomistler ve gayrimenkul sektöründe çalıﬂanlar farklı yorumlar yapmaktadır.
‹nﬂaat sektöründe bulunanlar, kriz döneminin konut alımı için en do¤ru zaman
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oldu¤unu belirtilirken, ekonomistler ise belirsiz koﬂulların artabilece¤i gerekçesiyle
gayrimenkul alımının ertelenmesi gerekti¤i görüﬂündedir.
Tüm disiplinler kendi içlerinde krizi fırsata dönüﬂtürmenin yollarını ararken kriz
nedeniyle zor durumda kalan birçok geliﬂtirici ve yatırımcı firma, kendi konut
projelerine olan ilgiyi artırabilmek için esnek ödeme planları koyma, döviz kurlarını
sabitleme, uzun vadelendirme seçenekleri sunma gibi pazarlama yöntemlerine
yönelmiﬂtir.
‹stanbul A sınıfı konut projeleri için farklı bölgeler bazında yapılan araﬂtırmalara
göre 2008 yılı Haziran ayından bu zamana kadar genel olarak tüm bölgelerdeki
fiyatlarda düﬂüﬂ gözlenmiﬂtir. Her bölgenin kendi potansiyelleri ve lokasyon fırsatları
nedeniyle, fiyatlarda yaﬂanan düﬂüﬂün oranı de¤iﬂmektedir. Fiyatlarda özellikle ﬂehir
dıﬂı lokasyonlarda bu düﬂüﬂ % 35 civarındadır. Ancak merkezlerde % 10 gibi daha
sınırlı bir düﬂüﬂ yaﬂanmıﬂtır.
Krizin etkisiyle düﬂen faizler gayrimenkul piyasasında herhangi bir canlanma
yaratmamıﬂtır. 2005’te yaﬂanan emlak sektöründeki olumlu hava maalesef 2009’da
gerçekleﬂmemiﬂtir. 2010 ise beklentiler olumlu yönündedir. Kredi alınıp borçlanılırken
ödenen ekstra masraflar tüketiciyi kredi çekmekten de uzaklaﬂtırmaktadır. Ayrıca
‹stanbul için her an deprem riski gerçe¤i, eski ve dayanıksız olan evlere de talebi
düﬂürmüﬂtür. Ankara’da ise emlak fiyatları normal de¤erinde seyretmektedir.
Gayrimenkul alacaklar için 2010’da faizlerin biraz daha düﬂük olaca¤ını söyleyebiliriz.
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‹stanbul

Kredilerin % 1’in altına inmesiyle 2010 için pozitif bir tabloyla karﬂılaﬂabiliriz. Tıpkı
2004 - 2005 yıllarındaki etkiyi görebiliriz. Son birkaç yıldır kısmen ertelenen talebin,
kriz döneminde fiyatlarında düzeltme olan konutlara karﬂı artaca¤ı beklenmektedir.
Bu talep artıﬂının, fiyatlar üzerinde çok süratle bir baskı oluﬂturmasa da fiyatları
arttırması mümkündür. Büyük ihtimalle sonbahar ve önümüzdeki ilkbaharda bu
oranlar devam ettirildi¤i müddetçe konut fiyatlarında artıﬂ olabilecektir. Oluﬂan
stokların da eritilmesi söz konusudur.
Bu konuya iliﬂkin farklı görüﬂler PWC ve ULI tarafından 2010 için bir raporda
sunulmuﬂtur. Bu rapor, yatırımcılar, gayrimenkul ﬂirketi temsilcileri, kredi verenler,
aracılar ve gayrimenkul danıﬂmanları dahil 600’ü aﬂkın önde gelen gayrimenkul
uzmanlarının katılımı ile oluﬂturulmuﬂtur. Bu raporda ABD gayrimenkul ve genel
finans piyasasının bu yıl içinde en düﬂük seviyelerine gerileyece¤i ve emlak
de¤erlerindeki düﬂüﬂlerin 2010’da da büyük ölçüde devam edece¤i öngörülmektedir.
Ayrıca araﬂtırmaya katılan uzmanlar, önümüzdeki dönemlerin daha fazla icra takipleri
ve borç ödeyememe durumları ile geçece¤ini ve gayrimenkul nakit akıﬂlarının,
aksayan ekonomi koﬂullarından da etkilenece¤ini düﬂünmektedir. Raporda, ticari
gayrimenkul piyasasının konut piyasasından çok daha hızlı bir ﬂekilde toparlanaca¤ı
öngörüsü de yer almaktadır. Zengin tüketicilerin gayrimenkullerde yaﬂanan düﬂüﬂü
fırsata çevirebilecekleri ve büyük karlar elde edebilecekleri raporda ifade edilen bir
di¤er bir husustur. Yatırımcılara mevcut konumlarını bozmamaları tavsiyesini de
veren çalıﬂma, indirimli kredilerin tercih edilmesinde büyük yarar olaca¤ının altını
çizmektedir. Türkiye ve Rusya’nın gayrimenkul yatırımı getirileri bakımından geçen
yıl en üst sıralarda bulundu¤u, ancak ﬂu an yatırımcıların harcama yapmaktan
çekindikleri de raporun iﬂaret ettikleri arasındadır. Di¤er taraftan Dolardaki de¤er
kaybının emlak de¤erlerindeki düﬂüﬂle birleﬂerek, ABD’nin, yatırımcıların gözünde
uygun bir pazar haline dönüﬂtü¤ü ve fiyatların önümüzdeki yıl daha da düﬂece¤i
öne sürülmektedir. Bu da Türkiye ve di¤er geliﬂmekte olan ülkeler için yabancı
yatırımcıyı çekmenin eskisi kadar kolay olmayaca¤ını iﬂaret etmektedir.
Geliﬂmiﬂ piyasaların kriz nedeniyle yatırımcı için daha cazip fırsatlar sunması,
gayrimenkulde Türkiye’nin rekabet gücünü azaltabilecektir. Uzmanlar, bu noktada
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yerli yatırımcıya yönelik stratejiler geliﬂtirmenin önemli oldu¤unda hemfikirdir.
Özellikle borsa ve döviz piyasalarının hala riskli görüldü¤ü bu dönemde, gayrimenkul
belki de en karlı yatırım aracı olarak kabul edilebilmektedir. Gayrimenkul Yatırım
Ortaklı¤ı Derne¤i (GYODER) eski baﬂkanlarından Bekir Cumurcu’ya göre de, sektörde
canlılık en erken 2010'da baﬂlayacaktır. Sektörün, bu yıl yabancı sermayenin
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iﬂtahsızlı¤ından olumsuz etkilenece¤i öngörüsünde bulunan Cumurcu, hem yerli
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17 A¤ustos depremi sonrasında emlak sektörü büyük bir durgunlu¤a girmiﬂti. Sektör,

hem de yabancı yatırımlarda azalma yaﬂanaca¤ı fikrindedir.

1999 yılını tam % 12,5 küçülerek kapatmıﬂtı. Tüketiciler, özellikle Marmara Bölgesi’nde
büyük bir deprem daha yaﬂanaca¤ı endiﬂesiyle emlak piyasasına so¤uk bakıyordu.
Bu dönemde gayrimenkul fiyatları da ciddi oranda düﬂüﬂ göstermiﬂti. Zamanla
depreme daha dayanıklı gayrimenkullerin inﬂasına özen gösterildi ve tüketiciler bu
tür yapıları tercih etmeye baﬂladı. 2000 Kasım’ında patlak veren kriz, gayrimenkul
piyasasındaki olumsuz havayı devam ettirdi. 2001 krizi ile sektör zor günler geçirmeye
devam etti. Sektör o yıl % 5,5 oranında küçüldü. Krizin etkileri kısa sürede geçmedi.
Sektör, 2002’de % 5,6, 2003’te de % 9 oranlarında küçülmeye devam etti. 2004
ise emlak sektöründe beklenen çıkıﬂın yaﬂandı¤ı yıl oldu. Bu çıkıﬂta, TOK‹’nin elindeki
arsaları kat karﬂılı¤ı sistemi yoluyla pazarlaması büyük rol oynadı. Sektöre taze kan
pompalanmıﬂ oldu ve uzun süredir beklenen hareketlilik baﬂladı. Müteahhitlik firmaları
ço¤alırken, maket projelerden konut satıﬂları dönemi baﬂladı. Mortgage sisteminin
ülkemiz emlak sektörüyle tanıﬂması da bu dönemde gerçekleﬂti. Piyasada 2007 yılı
sonunda 31 Milyar TL olan kredi toplamı, 2008 sonunda toplamda ancak 37 Milyar
TL’nin üzerine çıkabilmiﬂtir. 2008 baﬂında, konut hacmi aylık 1 Milyar TL artarken,
yılın sonlarında ise % 50 oranında bir daralma gerçekleﬂtir. Öte yandan, yabancı
gayrimenkul ﬂirketleri Türkiye’yi geliﬂmiﬂ ülkelere göre daha karlı görerek, ülkede
3,5 Milyar Dolarlık yatırım yapmıﬂlardır. Kısacası Türkiye, 2008 yılında ABD ve
Avrupa’da gayrimenkul sektörünün darbo¤aza girmesiyle yatırımcıları ülkeye çekmeyi
baﬂarmıﬂtır. Sektör, 2008 yılını uluslararası olumsuz havaya ra¤men % 21 büyümeye
ile kapatmıﬂtır. 2009’da ise faizlerin düﬂmesiyle konut fiyatlarındaki düﬂmüﬂ ama

piyasa yine de durgunlukla geçmiﬂtir. Ancak 2010 için bu durgunlu¤un geçip pazarın
büyümesi öngörülmektedir.
Geliﬂmiﬂ piyasalarda sektörün son derece zor günler geçirdi¤ini, di¤er taraftan, Çin,
Hindistan, Rusya gibi geliﬂen piyasalara yatırımın arttı¤ı görülmektedir. Yabancı
gayrimenkul devlerinin yatırımlarına ra¤men, belirsizlik ortamının da etkisi ile
Türkiye’de yerli yatırımcı parasını cebinde tutmayı tercih etmiﬂtir. ‹ç talepteki
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daralmaya “Dur” demek isteyen hükümet de KDV indirimlerine giderek, sektöre
canlılık kazandırmaya çalıﬂmıﬂtır. Dördüncü önlem paketi kapsamında, net alanı 150
metrekare ve üzeri konut teslimlerinde KDV oranını % 18'den % 8'e indirildi¤i
açıklanmıﬂtır. Burada vurgulanması gereken önemli nokta ise, Merkez Bankası’nın
son 8 aydır ardı ardına gecelik faizlerde yaptı¤ı indirimlerdir. Bu indirimler neticesinde,
faizler Türkiye tarihinde ilk defa tek haneli rakamlara inmiﬂtir. Hazine bonosu ve
mevduat faizlerinin de bu indirimlerden payını alması ile yatırımcılar açısından faiz
getirisi geçmiﬂ senelere kıyasla çok ciddi bir oranda azalmıﬂtır. IMF anlaﬂması
beklentileri ve dıﬂ ticaret açı¤ının azalması döviz kurlarını bir bant içinde tutarken;
gayrimenkulün alternatif bir yatırım aracı olarak algılanmaya baﬂlandı¤ı ve bu yöne
do¤ru e¤ilimin yavaﬂ yavaﬂ arttı¤ı gözlenmiﬂtir. Di¤er taraftan, içinde bulundu¤umuz
ﬂu günlerde emlak ﬂirketlerinin yerli yatırımcıyı çekmek için yeni pazarlama stratejileri
geliﬂtirdiklerini görülmektedir. Bu stratejiler, tamamen pazarı hareketlendirmeye
yöneliktir. Emlakçıler sıfır faizden sıfır peﬂinata, uzun vadeden toplu indirime, taksit
ertelemeden kuru sabitlemeye kadar birçok farklı kampanyayla piyasayı
hareketlendirmeyi ummaktadırlar. Bu kampanyalara tüketicinin gösterece¤i tepkiyi
tüm sektör merakla beklenmektedir.
j. ‹stanbul’da Gayrimenkul Olarak De¤eri Yükselen Yerler
Çatalca-Silivri bölgesini ele alırsak üçüncü köprünün ba¤lantı yollarının buradan
geçmesi planı bu bölgeleri hareketlendirmiﬂtir. Toplu konutların yer aldı¤ı Silivri,
arsa yatırımcılarının arazi stoku yaptı¤ı bir bölgeydi. ﬁu anda ise yeni projelerin
beklendi¤i ilçeler arasındadır. Lüks konut ve villa projelerinin yer aldı¤ı Çatalca’da
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da TEM-7 yolunun geçece¤i beklentisi arsa fiyatlarını epey arttırmıﬂtır. Kartal, Pendik,
Tuzla lokasyonunda, stüdyo dairelerin yapımı ve bu dairelere olan müﬂteri talebi de
bu bölgeyi de¤erli kılmaktadır. Metro hattının Üsküdar, Altunizade, Ümraniye, Dudullu
yönünde ilerlemesiyle bu hatta kalan semtlerin de¤er kazanması beklenmektedir.
Söz konusu bu hatta yeni konut projeleri olacaktır. Ayrıca denizin altından iki kıtayı
birleﬂtirecek olan Marmaray projesi de Üsküdar’dan geçece¤i için bu nokta oldukça
de¤erlenecektir. Küçükçekmece ise TOK‹’nin Kayabaﬂı Konutları’yla yepyeni bir
çehreye kavuﬂacaktır. TOK‹ 60 bin konutun yanı sıra Halkalı’da Tema Park inﬂa
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edecektir. Göl manzarasının olması ise buradaki projelerin de¤erini artırmaktadır.
Gölün yanı baﬂında Divan Residence yapılmakta ve bu dairelerin 115 bin-285 bin fiyat
aralı¤ında olması söz konusudur. Ayrıca Bosphorus City ve Avrupa Konutları da
bölgeyi bir çekim merkezi haline getirecektir. Baﬂakﬂehir de ‹stanbul’un yükselen
de¤erleri arasındadır. Metro’nun buraya ulaﬂması ile fiyatların artmasının beklendi¤i
Baﬂakﬂehir’de Kiptaﬂ ve Metrokent konutlarının satıﬂına baﬂlanmıﬂtır. Mesa-Nurol
ortaklı¤ının 1400 konutluk Baﬂakﬂehir Evleri, 3 etaptan oluﬂan, 1+1’den 4+1’e kadar
seçenekler sunmaktadır. Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçe olduktan sonra
nüfusu 200 binin altına inen ilçede yazlık nüfus yarım milyona yaklaﬂmaktadır.
Güzelce Villaları, Toscana Vadisi, Pelican Hill gözde projeleri arasındadır. Ataﬂehirﬁerifali Batı Ataﬂehir’in geliﬂme çizgisi Do¤u Ataﬂehir ve ﬁerifali’ye do¤ru ilerlemeye
devam etmektedir. Do¤u Ataﬂehir’de Towerland, ﬁerifali’de yeni yapılan rezidanslar
dikkat çeken projelerdir. Kurtköy, Sabiha Gökçen Havaalanı’ya yapılan yatırımlar,
Kurtköy’ün de¤erini giderek artırmaktadır. Bu bölgede, % 95’i tamamlanmıﬂ Tepe
Park Villaları ve Alize Park Evleri, uygun fiyatlarıyla dikkati çekmektedir.
Sarıyer-Beykoz ise üçüncü köprünün yapılaca¤ı noktada bulunmaktadır. Tarabya
ve Beykoz, bugüne kadar adını butik projelerle duyurmuﬂtur. Köprünün ba¤lantı
yolları nedeniyle bu bölgenin zaman içinde imar planında de¤iﬂiklik olması beklentisi
fiyatları ﬂimdiden hareketlendirmiﬂ durumdadır. Bu bölgelerin imar iznine uygun
hale gelmesi, burada inﬂa edilmiﬂ olan villaları kaçak durumdan kurtaracak ve bu
lüks sitelerin de¤eri artacaktır.

k. 2009 Yılı Ankara Emlak Piyasası ve Perakende Sektörü
2009 yılında Ankara’da kiralar ortalama de¤erinde kalmıﬂtır. Ankara için de
tahminlerimiz 2010 yılında durgunlu¤un bitece¤i ve piyasanın hareketlenece¤i
yönündedir. Ankara’daki emlak piyasasına baktı¤ımızda ﬂehrin yerleﬂim hareketlili¤inin
dıﬂarıya do¤ru kaydı¤ını görüyoruz. Son yıllarda Bilkent, Beysukent, Çayyolu, Ümitköy
planlı bir ﬂekilde geliﬂmektedir. Bunun yanı sıra Ümitköy’den sonra Yaﬂamkent gibi
yerleﬂkelerin oluﬂması batıya do¤ru ﬂehrin büyüdü¤ünü göstermektedir. Bu ba¤lamda
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Ankara’nın batısındaki arsa ve arazilerin de de¤eri gün geçtikçe artmaktadır. Bu
bölgelerdeki arsalar ileride cazip bir yatırım olacaktır. Ayrıca ﬂehrin Eryaman, Temelli,
Oran, ‹ncek, Dodurga Köyü gibi yerleri de hızla büyümektedir.
Altında¤, Mamak semtleri de geçmiﬂte varoﬂ diye tabir etti¤imiz ve gecekondulardan
oluﬂan kimli¤inden çıkarak ﬂimdilerde TOK‹’nin yaptı¤ı toplu konutlarla ﬂehrin modern
yapısına ayak uydurmaktadır. Kentsel dönüﬂüm içinde olan Altında¤ bölgesi
yatırımcıların dikkatini çekmektedir.
Ankara’da birim metrekare kira fiyatları iki senelik periyotta 4,45’ten 4,18’e gerilemiﬂtir.
Satıﬂta ise metrekare fiyatı 946’dan 770’e düﬂmüﬂtür. Bu istatistiklerle ‹stanbul,
‹zmir ve Bursa’nın gerisinde kalan Ankara emlak sektörü açısından daha uygun bir
pazar olmaktadır.
2009’da % 1’in altına düﬂen faizlerle birlikte tüketicinin gayrimenkullere agresif bir
talepte bulunmadı¤ını da gözlemlenmiﬂtir. Bu pasif durumun 2010’da biraz daha
aktifleﬂece¤ini düﬂünülmektedir.
Ankara’daki perakende sektörüne baktı¤ımızda ise bu sektörün durgunluktan
etkilendi¤ini görüyoruz. Buna ra¤men 2009’un en yo¤un perakende piyasası
Ankara’da olmuﬂtur. 1,000 kiﬂi baﬂına düﬂen 190 metrekarelik kiralanabilir alanla en
yo¤un piyasa Ankara olurken, Ankara’yı 158 metrekare ile ‹stanbul, 122 metrekare
ile ise Denizli takip etmiﬂtir.
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Ankara

2010 yılında açılacak olan AVM’ler ve outletlerle Ankara perakende sektörünün daha
da geliﬂece¤ini düﬂünmekteyiz. Ankara’da Eskiﬂehir Yolu üzerindeki yerleﬂim yerleri
ve AVM’lerin insanlara yakınlı¤ı ve bu bölgenin ulaﬂım kolaylı¤ı göz önüne alındı¤ında
perakende sektörünün geliﬂimi olumlu yönde seyredecektir diyebiliriz.
Ankara’da bir baﬂka bölge olan Keçiören’in de hızlı kentsel dönüﬂümü de dikkat
çekmektedir. Bu dönüﬂüm ve burada açılan AVM ve outletler perakende sektörüne
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katkı yapacaktır.
AVM ve outlerin açılması yeni iﬂ sahası yaratması ve perakendecili¤i geliﬂtirmesi
açısından çok önemli olsa da bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. AVM’lerdeki
dükkan kiralarının yüksek olması, daha kırsal kesimde kalan AVM’lerin tüketicilerden
talep bulamaması burada açılan dükkanların zarar etmelerine neden olmakta ve bu
iﬂletmeler kapanmaktadır. Kiraların iﬂletmeciler lehine çekilmesi bile talep azlı¤ı
nedeni ile çözüm olamamıﬂtır. Fakat bazı AVM’lerde müﬂteri yo¤unlu¤u çok yüksek
seviyededir. Ankamall, Cepa, Arcadium, Armada gibi yerlerde olumsuz bir durum
görülmemektedir. 2009 içerisinde açılan Gordion AVM ise yine Eskiﬂehir Yolu aksında
oldu¤undan ileriye yönelik talep görmesi kaçınılmazdır. Yatırımcılar bu bölgelerdeki
canlılı¤ı iyi de¤erlendireceklerdir ve bu bölgeye olan talep artacaktır. Yeni açılan
AVM’lerin insanlara istihdam sa¤ladı¤ını da düﬂününce Ankara’nın planlı bir ﬂekilde
perakende sektöründe büyüdü¤ünü, kalifiye personel için de çalıﬂmalar yapıyor
oldu¤unu da söyleyebiliriz. Özetle krizin etkisiyle insanların harcamalarını
kısmalarından dolayı 2009’un durgun olması Ankara’daki perakende sektörü için
olumsuz bir durum de¤ildir.
Ankara’nın endüstriyel piyasasına baktı¤ımızda ise yükselen de¤er olarak ‹vedik,
Temelli, Polatlı, Ayaﬂ bölgelerini görüyoruz. Bu yerler depolama ve lojistik konularında
tercih edilen A sınıfı yerler olmamakla birlikte ‹stanbul’dakiler kadar da geliﬂkin
de¤illerdir.
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l. 2009 Yılında Ankara’da Otel Piyasası
Ankara’daki Hilton, Sheraton gibi oteller ﬂehrin üst düzey otelleri olma konumu
sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Kızılay, Çankaya bölgelerinde yeni otellerin yapılması
ve mevcut otellerin yenilenerek faaliyetlerini sürdürmesiyle Ankara’daki otel sektörü
bürokratik ve turistik talepleri karﬂılamaktadır. Kongre turizmi açısından Bilkent,
Hilton, Sheraton üst sıralardadır. Kongre alanları ile otellerin birbirine yakın olması,
‹stanbul kadar trafik yo¤unlu¤unun olmaması gibi nedenler Ankara’daki otel piyasasını
olumlu etkilemektedir.
Ancak tüm bu iyi duruma karﬂın Ankara’nın gözde semti olan ve hızla yükselen
de¤ere sahip Çayyolu’nda tek otel olarak hizmet veren TEB Otel kapanmıﬂtır. Bunun
nedeni de ﬂehre uzaklı¤ı ve kongreler için yeterli ulaﬂımın olmamasıdır. Buradan
çıkan sonuç da Ankara’daki otellerin ﬂehir merkezinde olması halinde varlıklarını
sürdürmelerinin daha kolay oldu¤udur. Ayrıca eski Ankara Oteli’nin yerine inﬂa
edilen Rixos ve de yeni açılacak olan Eskiﬂehir Yolu üzerindeki Mövenpick Otel de
sektöre yeni bir canlılık ve istihdam sa¤lamıﬂ olacaktır.
m. Di¤er ﬁehirlerimizdeki 2009 Yılı Emlak Piyasası
‹zmir
‹zmir’in geçmiﬂte merkezi bölgeleri olan Karﬂıyaka, Çi¤li, Bornova, Buca, Gaziemir
ve Konak’ta gayrimenkul için talep görmekteydi. ﬁimdi bu bölgelerin daha iç bölgeleri
Alsancak, Bostanlı, Maviﬂehir, Narlıdere de ra¤bet görmeye baﬂlamıﬂtır. ‹zmir’de
birim metrekare aylık kira fiyatları 5,49’dan 4,47’ye iki sene içinde inmiﬂtir. Satılıklarda
ise iki sene içinde rakamlar birim metrekarede 1073’ten 1006’a düﬂmüﬂtür. Arsa
yatırımı için Menemen - Çi¤li, Gaziemir – Torbalı arasındaki bölge, bunun yanı sıra
da Urla, Güzelbahçe ve Zeytinalanı gittikçe de¤erlenmektedir. Ayrıca Hüsnü Özye¤in'in
F‹BA Gayrimenkul ﬂirketi, Maviﬂehir'de 37.000 metrekare arazi üzerinde 624 lüks
konutun inﬂaatına 2010 baﬂı gibi baﬂlayacaktır. Bunun yanı sıra Mopsan ‹nﬂaat 1.400
konutluk 2. etap projesini, Ege Koop Karﬂıyaka ve Urla’da 25. Yıl Konutları ve Dört
Mevsim Konakları’nın inﬂaatına da baﬂlatacaktır. Folkart da Maviﬂehir’de 22 katlı
rezidans inﬂa edecektir.

‹zmir

60

Bursa
Bursa’nın büyük ﬂehirlerimizden biri olması elbette ki sanayi ﬂehri olmasından
kaynaklanmaktadır. Burada gayrimenkul kira ve satıﬂlarındaki yükseklik sanayisinin
geliﬂmeye devam etmesi ile önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Bursa’da
geçmiﬂte Çekirge, Kükürtlü, Bademli, Göynüklü bölgelerinde yo¤unluk ve talep varken
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ﬂimdilerde talep, ‹hsaniye, Beﬂevler, FSM Bulvarı, ‹rfaniye ve Özlüce semtlerine karﬂı
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ve satıﬂlarda fiyatların yükselmesine neden olmuﬂtur. Birim metrekare aylık kira

artmıﬂtır. Buralardaki emlak kalitesi ve bu bölgelerin merkezi oluﬂu tüketici taleplerinin
artmasını sa¤lamıﬂtır. Bununla birlikte de arz talep dengesinden ötürü kiralıklarda
fiyatları 5,21’den 4,69’a inmiﬂtir. Ancak bu bile Ankara ve ‹zmir’deki birim metrekare
aylık kira fiyatlarından yüksektir. Ayrıca birim metrekare satıﬂ fiyatları da 1027’den
841’e düﬂse de Ankara’dan daha yüksek fiyatta seyretmektedir. ﬁehrin gelecekte
de ‹zmir yönüne do¤ru geniﬂleyecektir. Suha Grup, Yeﬂeren ‹nﬂaat, Çavuﬂo¤lu ve
Bozbey ‹nﬂaatın birlikte oluﬂturdu¤u BUR-OL ‹nﬂaat tarafından yapımı süren Do¤uﬂ
Park ile Bursa’nın modern konut ihtiyacı son dönemde karﬂılanmıﬂ ve karﬂılanmaya
devam edecektir.
Antalya
Türkiye’nin turizm baﬂkenti diyebilece¤imiz Antalya’da gayrimenkul fiyatları hızla
yükselmektedir. Eski Lara Caddesi, Kemera¤zı oteller bölgesi, Konyaaltı, Kuzeykent,
Yeniköy, Yeﬂilbahçe ve Fener gayrimenkul de¤erleri açısından yükseliﬂini sürdüren
bölgelerin baﬂında geliyor. Bu bölgelerdeki imarlı arsaların metrekare fiyatı 50
Euro’dan baﬂlayıp, 300 Euro’ya kadar çıkabilmektedir. Kepezüstü ve Döﬂemealtı
bölgeleri ile Korkuteli ve Aksu ilçesi, önümüzdeki dönemde geliﬂmeye en uygun
yerlerdendir. Bu bölgedeki konut imarlı arsaların metrekaresi 100 ila 250 TL, ticari
ve sanayi imarlı arsaların metrekaresi ise 150 ila 500 TL’den satılmaktadır. ﬁehir
merkezi ile Konyaaltı arasında bir geçiﬂ noktası olan Meltem Mahallesi, her iki tarafa
olan yakınlı¤ı, binaların yeni olması ve üniversitenin yakınında bulunması nedeniyle
cazibesini korumaktadır. Antalya’nın turizm konusunda baﬂı çekmesi bölgedeki
gayrimenkul fiyatlarının artmasını sa¤lamaktadır. Bu nedenle de yatırımcıların
piyasanın durgun oldu¤u dönemde gayrimenkul satın alması akıllıca olacaktır.

Antalya
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Adana
Adana ili Çukurova’nın merkezi ve sanayi alanı olması nedeniyle büyük ﬂehirlerimizden
biridir. Son dönemde Karaisalı yolu, Kozan yolu ve M1 Alıﬂveriﬂ Merkezi’nin oldu¤u
bölge Adana’nın de¤eri yükselen yerleridir. Bu bölgedeki arsa ve arazilerin metrekare
fiyatının 80 ila 200 TL arasındadır. Adana’da Seyhan ilçesinin kuzeybatısı ve Yüre¤ir
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ilçesinin de kuzeydo¤usu, de¤eri yükselen di¤er bölgeler olarak göze çarpmaktadır.
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Buralarda da konutların metrekare fiyatları 800 ile 1000 TL arasında seyretmektedir.

Bu bölgedeki daire fiyatları ise metrekare bazında 800 ile 1000 TL’dir. Güzel Yalı,
Mahfesı¤maz, Yurt, Mavi Bulvar üstü ve Kurttepe de yükselmekte olan bölgelerdir.
Kuzeybatı yönündeki Kabasakal, ﬁambayat, Karahan, Çakal Kuyusu ve Kireç Oca¤ı
bölgeleri gayrimenkul açısından yükselmekte ve imarlı arsaların metrekaresi 40 ile
100 TL arasında de¤iﬂmektedir. Ziyapaﬂa semtinde göze çarpan eksiklik ciddi bir
AVM’nin olmamasıdır. Ulaﬂımı sorunsuz olan, alt yapısı tamamlanmıﬂ, konutların
fazlasıyla talep gördü¤ü bu semtte AVM için arazi kalmamıﬂtır. ﬁehrin bu kısmında
yatırım yapılacakken bu eksiklik göz önünde bulundurulmalıdır. ﬁehrin kuzeydo¤u
tarafında da Yüre¤ir taraflarında TOK‹’nin toplu konut çalıﬂmaları devam etmektedir.
Konya
Selçuklu, ‹stanbul Yolu, Adana Yolu, Meram, Karatay bölgesinde (Merkez ve Kaﬂınhanı
arası) Çevreyolu ve Karaman yolu civarı Konya’da son dönemde gayrimenkul
açısından yükseliﬂte olan bölgelerdir. Bu bölgelerdeki tarlaların metrekaresi 2 TL’den
baﬂlayıp, 20 TL’ye kadar çıkmaktadır. Bölgedeki konut imarlı arsaların metrekaresi,
20 ila 55 TL’den iﬂlem görmektedir. Sanayi imarlı arsaların metrekaresi ise 15 ila
80 Euro gibi de¤iﬂen fiyatlarlarla alıcı bulabilmektedir. Konut fiyatları ise ortalama
50 ile 80 bin TL arasındadır. ‹stanbul yolunu, Ankara yoluna ba¤layan çevre yolu
civarındaki araziler, ayrıca Meram bölgesinde ise ﬂehir dıﬂına yapılan TOK‹’nin
konutları da modernli¤i ile talep görmektedir. Karatay bölgesi de yatırımcıların yo¤un
talep ettikleri yerler arasındadır. Konya Selçuklu’nun ilk ﬂehirleﬂme yıllarında bu
bölgeyi tercih eden kesimin alım gücü düﬂük kiﬂilerden oluﬂtu¤unu görüyoruz.
Zamanla bu bölgede konut tercihi yapan kiﬂilerin daha çok memurlar, sabit gelirliler,
ö¤renci ve akademisyenlerden oluﬂtu¤unu ancak bugün durumun de¤iﬂmeye

baﬂladı¤ını da görüyoruz. Artık bu bölgede üniversite, havaalanı, otogar, Kipa, Real
ve Kule Site gibi büyük alıﬂveriﬂ merkezleri, Dedeman, Rixos gibi 5 yıldızlı oteller
yer almaktadır. Selçuklu ilçesi, ﬂehir gürültüsü, trafi¤i ve tüm yo¤unlu¤una ra¤men
talep gören bir yer olarak Konya’nın batıya açılan vitrini konumundadır. Bu bölgedeki
fiyatlar da gün geçtikçe artmaktadır.
Kayseri
Kayseri konutta do¤uya, sanayide ise batıya do¤ru büyümektedir. Kayseri bilindi¤i
üzere Anadolu’nun sanayi ve ticaret ﬂehirlerinden biridir. Alpaslan Mahallesi, Kılıçaslan
Mahallesi, Gültepe Mahallesi ve eski Kayseri bölgesi yükselmekte olan yerler olarak
göze çarpmaktadır. Bu bölgelerdeki imarlı arsaların metrekaresi 1000 TL’den baﬂlayıp
2 bin 500 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Yine aynı yerlerdeki konutlar ise 80–150 bin
Euro arasında satılmaktadır.
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Türkiye Ekonomisine Dair
2010 Beklentileri
Avrupa Birli¤i ‹cra Komisyonu’nun açıkladı¤ı, 2009–2010 ekonomik
de¤erlendirmelerinde, Türk ekonomisinin 2010’dan itibaren toparlanabilece¤i
öngörülmüﬂtür. AB ülkeleri ve aday ülkelerin ekonomik geliﬂmelerindeki son durumu
ve önümüzdeki iki yılını de¤erlendiren Komisyon, Türkiye’de ekonomik durgunlu¤un

2010
Beklentileri

nedeni olarak siyasi gerginli¤i göstermiﬂ ve halen ekonominin siyasetle iç içe oldu¤u
eleﬂtirisinde bulunmuﬂtur.
The Economist dergisinin verilerine göre de kiﬂi baﬂı milli gelirin 2010’da 9,370
Dolar, milli gelirin 687 Milyar Dolar, büyümenin de % 3 olaca¤ı yönündedir.
Komisyon de¤erlendirmesinde, iktidar partisi hakkında açılan dava sürecinin yarattı¤ı
iç siyasi belirsizli¤in üstüne küresel krizin de eklenmesinin durumu daha da
kötüleﬂtirdi¤i vurgulanmıﬂtır. Komisyonun 2009 ve 2010 hakkında görüﬂleri özetle
ﬂöyledir: 2009 durgunlukla geçmiﬂtir. Dıﬂ talebin zayıf olması ve sıkı kredi koﬂulları
yüzünden ekonomik yavaﬂlama kaçınılmaz görünmektedir. Bununla birlikte, küresel
kriz hava de¤iﬂtirmez ise, ekonomi eskiye göre daha iyi durumda görünmektedir.
GSYH’nın % 2,7 dolayında olması beklentisi vardır. ‹hracatın % 4,9, ithalatın % 4,1
dolayında artması beklenmektedir. ‹stihdam oranının % 9,5 olarak gerçekleﬂmesi
öngörülmektedir. 2010’dan itibaren ekonomik büyümenin tekrar artarak, % 4
civarında olması ve bir dengeye oturması beklenmektedir. Enflasyon ise düﬂecektir.
Özel sektörün tüketim büyümesi % 4,5 olacaktır. Sabit yatırımlar ise siyasi ve makroekonomik belirsizli¤in azalması ve gerçek faiz oranlarının düﬂüﬂü ile yine esneklik
kazanacaktır. ‹hracat artacaktır. Bununla birlikte küresel kriz daha da derinleﬂirse,
bekledi¤imizden daha da kötü hale gelirse, Türk ekonomisinin “Islah” dönemine
girmesi gerekecektir.

2010 yılına geldi¤imizde ise kafamızda soru iﬂaretleri daha da kuvvetlenmektedir.
Türkiye’nin bu krizden çıkarken bir takım avantajları vardır. Örne¤in, bir miktar artan
tüketim, kaldıraç oranı düﬂük tüketiciler, krizde sermayesini kaybetmemiﬂ güçlü
bankalar avantajları arasındadır. Ama öte taraftan hâlâ çok sıkıﬂık olan dıﬂ finansman
manzarası ve kalıcı yüksek iﬂsizlik oranı da büyümeye sekte vuracaktır. Özetle,
ekonominin yılın sonlarına do¤ru pozitif büyüme alanına kaydı¤ını görülmektedir.
Bu yılın % 6 daralmasından sonra 2010 yılında iç talebin bir miktar artması ile %3
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bir geniﬂleme öngörülmektedir. 2010’da sene baﬂından bu yana tasarruflarını gittikçe
daha fazla dövize kaydıran yatırımcılar göz önüne alınınca, suni olarak düﬂen reel
faizlerin döviz kurunda yukarı do¤ru sıçrama yaratması tehlikesi de gittikçe
yükselmektedir. Önümüzdeki 12 aylık dönemde beklenen faiz oranı ﬂimdikinden 75
baz puan daha fazladır. Enflasyon beklentileri yapıﬂkan olmaya devam etmektedir.
Getiri e¤risi düzden yukarı do¤ru e¤im yapmaktadır. Bu yılın baﬂından beri sürdürülen
ekonomik teﬂvikler 2010 yılı tahminlerini çok düzeltememiﬂtir. E¤er bütçeden destek
görmezse, Merkez Bankası’nın stratejisi ters etki yaratabilir ve sonunda hem
dezenflasyonu hem de büyümeyi tehlikeye atabilir. Ayrıca düﬂük bir ihtimal olsa da
‹MF ile 2010 baﬂında anlaﬂma olmaması ekonomiyi sıkıntıya sokabilecektir.
Özetle 2010 yılı ekonomisi her ﬂeyi ile 2009’a göre daha iyi bir yıl olacaktır.
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