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PAZAR GÖSTERGELERİ

TOPLAM 
KONUT SATIŞI

İPOTEKLİ 
SATIŞ

YABANCILARA  
SATIŞ

1,50 Milyon2020

2021 1,49 Milyon 294.530 58.576

573.337 40.812

2021 yılında Türkiye konut satışları, pandeminin azalarak 
devam eden etkisi, enflasyon baskısı ve kurda yaşanan 
hareketlilik ile beraber bir önceki yılın aynı dönemine oranla 
%0,5 azalmış olsa da son 10 sene içerisindeki ikinci rekorunu 
kırarak 1,49 milyon kaydedilmiştir. Ayrıca, geçen yıla 
oranla kamu bankalarının konut kredi faizlerini arttırması 
ile ipotekli satışta önemli ölçüde düşüş gerçekleşmiş ve 
bir önceki yıla kıyasla %48,6 oranında azalarak 294.530 
kaydedilmiştir. Yabancılara satış ise bir önceki yıla kıyasla 
%43,5 oranında artarak 58.576 olarak gerçekleşmiş olup, 
İstanbul, toplam konut satışlarında olduğu gibi ilk sırada 
yerini almıştır. Bununla birlikte, toplam ve ipotekli konut 
satışları, sırasıyla %63 ve %65 oranlarında yılın ikinci 
yarısında gerçekleşmiştir. Birinci el konut satışları bir 
önceki yıla göre %1,7 oranında düşüş göstermiş olup, ikinci 
el konut satışları ise %0,1’lik bir yükseliş gösterirken, her iki 
satış şekli de yılın ikinci yarısında artış kaydetmiştir. Yapı 
izinlerinde Ocak – Eylül 2021 döneminde, yapı ruhsatlarının 
daire sayısı yaklaşık 480.293 olarak kaydedilirken, geçen 
yılın aynı periyoduna göre %33,4’lük bir artış görülmüştür. 
Yapı kullanma izninde ise, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre daire sayısında %1,5 oranında azalma gerçekleşerek 
418.221 olarak kaydedilmiştir. Yapı ruhsatında toplam 
yüzölçümü 99,2 milyon m² kaydedilirken ve yapı kullanma 
izin belgesinde toplam yüzölçümü 85,2 milyon m² 
kaydedilmiştir. Konut alanlarının oranı ise sırasıyla %57,6 ve
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%56 olarak gerçekleşmiştir. Yabancılara konut satışlarına gelindiğinde ise 2021 yılında; İran, 10.056 konut ile ilk sırada 
yerini alırken, İran’ı, sırasıyla Irak (8.661), Rusya (5.379), Afganistan (2.762) ve Almanya (2.358) takip etmişitr.
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YABANCILARA SATIŞ (2021)

TÜRKİYE KONUT SATIŞLARI

Toplam Satış

Birinci El Satış

İkinci El Satış

İpotekli Satış

Yabancılara Satış

2021

Türkiye

1.491.856

461.523

1.030.333

294.530

58.576

İstanbul

276.223

75.151

201.072

61.490

26.469

Ankara

144.104

30.889

102.230

36.872

3.672

İzmir

85.716

23.216

63.506

19.570

1.411

Antalya

66.691

18.930

47.761
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12.384

Bursa

53.820
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1.683

KONUT
SATIŞLARI

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021

M
ily

on

İpotekli Satış Diğer Satış

-1.000 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000

İran
Irak

Rusya
Afganistan

Almanya
Kazakistan

Kuveyt
Azerbaycan

Yemen
Ürdün

Birleşik Krallık



CUSHMAN & WAKEFIELD  |  2522



CUSHMAN & WAKEFIELD  |  35

River Plaza, Buyukdere Cd., Bahar Sk, No:13, Kat 15, Levent 34394, İstanbul

Bu rapor, Cushman & Wakefield LLP (C&W) tarafından sadece ticari gayrimenkul ile ilgilenen kimseler tarafından bilgi amaçlı olarak 
kullanılabilmek amacıyla hazırlanmış olup, özelliklerine bakılmaksızın ve uzman görüşü alınmadan herhangi belirli bir mal veya işlem 
için karşılaştırma amaçlı kullanılmamalıdır. Söz konusu bu yayın piyasalar ya da kaynak gösterilen piyasalardaki gelişmeler hakkında 
kapsamlı bir açıklama yapma amacıyla hazırlanmamıştır. Bu rapor, C&W tarafından güvenirliğine inanılan kamuya açık kaynaklardan 
yararlanılmış bilgileri içermekte olup, söz konusu veriler kesin olarak doğrulanmamış olduğundan raporun doğru ve eksiksiz bilgiler 
içerdiği garanti edilmemektedir. İşbu raporda yer alan bilgilerin herhangi birinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya 
zımni hiçbir garanti veya taahhüt verilmemektedir. C&W bu bağlamda raporun içeriğini okuyan kimselere veya herhangi bir üçüncü 
tarafa herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Işbu raporda verilen tüm fikirler değişkenlik gösterebilir. Raporun tamamı veya 
kısmen çoğaltılabilmesi C&W’in önceden yazılı iznine tabi olacaktır. C&W ya da ilgili herhangi bir şirket tarafından daha fazla 
bilgilendirme mesajları almak istemiyorsanız, kişisel bilgileriniz ile birlikte konu kısmına “Unsubscribe” yazarak unsubscribe@eur.
cushwake.com adresine e posta gönderebilirsiniz. ©2022 Cushman & Wakefield LLP. Tüm hakları saklıdır.

Cushman & Wakefield, ticari gayrimenkul hizmetleri alanında, müşterilerine insanların çalışma, alışveriş yapma ve yaşama şekillerini 
değiştirmelerinde yardımcı olan global bir lider. 60 ülkede bulunan 400 ofis ve 50.000 çalışanı ile şirket, dünyanın dört bir yanında 
kullanıcı ve yatırımcılara önemli değer sağlayan kapsamlı yerel ve global bilgiler sunmaktadır. Cushman & Wakefield, kiralama, varlık 
hizmetleri, sermaye piyasaları, tesis yönetim hizmetleri, global kullanıcı hizmetleri, yatırım yönetimi, kiracı temsilciliği ile değerleme 
ve danışmanlık ana faaliyet alanlarından 2020 yılında elde ettiği 7,8 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük ticari gayrimenkul 
hizmetleri şirketleri arasında yer alıyor. Daha fazla bilgi için www.cushmanwakefield.com adresini ziyaret edebilir veya Twitter’da @
CushwakeTurkiye’i takip edebilirsiniz.

Araştırma Hizmetlerimiz
Cushman & Wakefield tüm dünyada pazar lideri konumundadır. Müşterilerimizin karar verme ve proje uygulamalarını desteklemek 
ve rekabet güçlerini arttırmak amacıyla, tüm dünyada öncü eğilimlere ilişkin güvenilir, yüksek kaliteli araştırma raporları üretiyoruz. 
Çeyrek dönem analizleri ve küresel sıralamalar gibi periyodik raporlarımıza ilişkin düzenli güncellemeleri temin edebilirsiniz. C&W, 
ayrıca mal sahibi, kullanıcı ve yatırımcılara özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilmiş müşteri raporları da hazırlamaktadır.

Cushman & Wakefield Araştırma
Araştırma raporlarımızı incelemek için web sitelerimizi ziyaret ediniz. www.cushmanwakefield.com

TUĞRA GÖNDEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Büyükdere Cd. 13, River Plaza, 15, 
Levent 34394 İstanbul/Türkiye

Tel: +90 212 334 78 00 
tugra.gonden@cushwake.com

GİZEM NAZ İNCİ

Danışman, Araştırma

Büyükdere Cd. 13, River Plaza, 15, 
Levent 34394 İstanbul/Türkiye

Tel: +90 212 334 78 00 
Gizem.Inci@cushwake.com
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