


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 Toplam Konut Satışı İpotekli Konut Satışı
İkinci El Konut Satışı Yabancıya Konut Satışı

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 

Türkiye’de ev sahipliği oranı 2014 yılından bugüne bir düşüş eğilimi içerisindedir. 2014 yılında
yüzde 61,1 olan ev sahipliği oranı, 2019’da yüzde 58,8’e, 2020 yılında yüzde 57,8’e düşmüştür. 

2013-2021 verilerini incelediğimizde Türkiye’de
her yıl 1 milyonun üzerinde konut satışı
gerçekleşmektedir. 
Türkiye’de yıllık konut satışı 2021 sonu
itibariyle yaklaşık 1 buçuk milyon adede
yaklaşmıştır.

Grafik1: Türkiye'de Yıllara Göre Konut Satış
Adetleri

TÜRKİYE KONUT PİYASASI GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’de konut piyasasını etkileyen en
önemli değişken nüfustur. Nüfus artış hızı ve
dinamik nüfus yapısı her yıl konut piyasasında
yeni bir talebin oluşmasını sağlamaktadır.
Konut kredilerinde yapılan düzenlemeler,
ekonominin durumu, inşaat maliyetlerindeki
değişim ve döviz kurundaki dalgalanmalar
konut fiyatına ve satış adedine doğrudan etki
eden değişkenlerdir.

2013 yılında toplam satışların %40’ını
oluşturan ipotekli konut satışları 2019 yılına
kadar düşüş trendi göstermiş 2019 yılında
küçük bir yükselişin ardından 2020 yılında
konut kredilerinde yapılan düzenleme
nedeniyle %38’e kadar yükselmiştir. 2021’de
genel satışların içinde %20 bandına düşen
ipotekli konut satışı 2022 ilk çeyrek itibariyle
%21.4 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ilk çeyrek itibariyle toplam konut
satışlarının %70’ini kapsayan ikinci el
konutlar konut piyasasını domine
etmektedir.

Grafik2: Türkiye'de Satış Durumuna Göre Konut
Satış Adetleri
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Konut satışlarını “satış durumuna göre”
incelediğimizde son 9 yılda ikinci el konut
satışının ilk el konut satışından her zaman
önde olduğu gözlemlenmektedir. 2013-2018
yılları arasında birbirine yakın bir dengede
olduğu görülen ilk ve ikinci el konut satış
oranı 2019’da %62 paya ulaşan ikinci el konut
satış oranıyla bozulmuştur.

Son 9 yıl değerlendirildiğinde Türkiye’de
konut satışının en çok olduğu ay Aralık, en az
olduğu ay Ocak’tır.
2013 yılında 12 bin 181 adet olan yabancılara
konut satışı 2021 sonu itibariyle 58 bin 576’ya
ulaşmıştır. 2022’in ilk çeyreğinde yabancılara
yapılan 14 bin 344 konut satışı toplam konut
satışının 4.1’ini oluşturdu.
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2022 Nisan sonu verilerine göre Türkiye
genelinde ortalama metrekare kira 38,93 TL,
ortalama kira 4 bin 282 TL, konut yatırımının
geri dönüş süresi ise 18 yıl. Türkiye genelinde
kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla,
Antalya, İstanbul ve İzmir.

2022 Nisan sonu itibarıyla Türkiye genelinde
ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin
252 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin
20 TL, konut satış fiyatlarında yıllık değer
artışı %147 seviyesinde. Değer artışının en
fazla olduğu iller Antalya, İstanbul, Aydın ve
Mersin.

Grafik3: Türkiye'de Çeyrek Bazlı Konut Satış
Adetleri

Harita1: Türkiye'de İllere Göre Metrekare Birim
Fiyatları

Tablo1: Türkiye'de En Fazla Konut Satışı Olan 30 İl
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2013 ve 2014 yıllarında yabancıya en çok satışın
olduğu il olan Antalya 2015 yılından itibaren
yerini İstanbul’a kaptırarak ikinci sıraya
yerleşmiştir.

2013 yılında Antalya'da 59 bin 478 olan
konut satışı 2021 sonu itibarıyla 66 bin
691’e ulaşmıştır.

2022 Nisan ayında ise yabancılara satılan 1.970
konut Antalya’da toplam konut satışının %31’ini
oluşturmaktadır.

Grafik5: Yabancılara Yapılan Konut Satışının En
çok Olduğu İki İl Karşılaştırılması

Grafik4: Antalya'da Yıllara Göre Konut Satış
Adetleri

Son 9 yıla bakıldığında Türkiye’de konut
satışının en çok olduğu iller sırasıyla İstanbul,
Ankara, İzmir ve Antalya’dır. Bu sıralamayı
nüfus verileriyle karşılaştırdığımızda nüfus
verisine paralel olmayan tek ilin Antalya
olduğu görülmektedir. Antalya nüfus
bakımından Türkiye’nin 5. büyük şehri
olmasına rağmen konut satışında Bursa’nın
önünde 4. sıradadır. Bu verinin oluşmasında
Antalya’ya il dışından gelen talebin etkisi
vardır. Antalya’nın sahil şeridinde olması
nedeniyle ciddi bir “yazlık konut” piyasasının
olması ve yabancıya konut satışı, konut satışını
etkileyen il dışı etmenler olarak karşımıza
çıkmaktadır.

2022 Nisan ayında 8 bin 76 konut satışının
gerçekleştiği Antalya bu sayıyla Türkiye’deki
toplam konut satışının %6’sını oluşturmaktadır.

2022 Nisan sonu verilerine göre Antalya
Türkiye’de yıllık değer artışının en yüksek olduğu
il. Son 1 yıldaki değer artışı %183 olarak
gerçekleşti. 2022 Nisan sonu verilerine göre
Antalya’da ortalama konut metrekare satış fiyatı
11 bin 360 TL, ortalama konut satış fiyatı
1.420.000 TL, geri dönüş süresi 18 yıl.
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Antalya’da kiralar son 1 yılda %278,61 artış
gösterdi. Nisan verilerine göre ortalama
metrekare kira 78,21 TL, ortalama kira ise 8 bin
604 TL, geri dönüş süresi 17 yıl. Son 1 yıldaki
değişim düşünüldüğünde Antalya Türkiye'de
en fazla kira artışının olduğu il olarak dikkat
çekiyor.

ANTALYA KONUT PİYASASI

Grafik6: Antalya'da Aylara Göre Metrekare Kira
Fiyatları
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Kepez ilçesi Antalya’da konut satışının en çok
olduğu ilçedir. İlçede ortalama satış
metrekaresi 7.394 TL ve ortalama fiyatı
850.310’dur, konut fiyatları geçtiğimiz 1 yılda
%156 artmıştır. En değerli mahallesi 14.678 TL
metrekare satış fiyatı ile Duacı mahallesidir.
Alanya ilçesinde ortalama satış metrekaresi
14.632 TL ve ortalama fiyatı 1.770.472’dir.
Alanya’da konut fiyatları geçtiğimiz 1 yılda
%160 artmıştır. En değerli mahallesi 18.189 TL
metrekare satış fiyatı ile Kargıcak
mahallesidir.
Muratpaşa ilçesinde ortalama satış
metrekaresi 10.928 TL ve ortalama fiyatı
1.475.280’dir. Muratpaşa’da konut fiyatları
geçtiğimiz 1 yılda %171 artmıştır. En değerli
mahallesi 20.029 TL metrekare satış fiyatı ile
Şirinyalı mahallesidir.

2022 Nisan sonu verilerine göre konut
metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu
ilçeler 26 bin 889 TL ile Kaş, 19 bin 840 TL ile
Konyaaltı ve 18 bin 588 TL ile Kemer olarak
sıralanmaktadır.
 

Kaş Antalya’nın en değerli ilçesidir. Ortalama
satış metrekare fiyatı 26.899 TL ve ortalama
fiyatı 5.272.204 TL olmakla beraber son 1 yılda
%127 artmıştır. Kaş’ın en değerli mahallesi
30.714 metrekare satış fiyatı ile Kalkan
mahallesidir.

Grafik7: Antalya'da Satış Durumuna Göre İlçe Bazlı
Konut Satış Adedi
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Konut satışını ilçeler bazında incelediğimizde
ilk üç sırayı Kepez, Alanya ve Muratpaşa’nın
oluşturduğu görülmektedir. 2021 yılı
değerlendirildiğinde Antalya’daki toplam konut
satışının %27’si Kepez, %23’ü Alanya, %19’u
Muratpaşa’da gerçekleşmiştir. Bu 3 ilçe toplam
konut satışının %69’unu oluşturmaktadır.

Harita2: İlçelere Göre Metrekare Birim Fiyatları

2021 verileri baz alındığında ikinci el konut
satışının en yüksek olduğu ilçe %83 oranla
Muratpaşa’dır. İlk el konut satışının en yüksek
olduğu ilçe ise %53 oranla Gazipaşa’dır.

Konyaaltı ilçesinde ortalama satış
metrekaresi 19.840 TL ve ortalama fiyatı
2.599.040’dır. Konyaaltı’nda konut fiyatları
geçtiğimiz 1 yılda %207 artmıştır. En değerli
mahallesi 41.414 TL metrekare satış fiyatı ile
Kuşkavağı mahallesidir.

2022 Nisan sonu verilerine göre konut
metrekare satış fiyatı en yüksek mahalleler 36
bin 355 TL ile Kuşkavağı, 28 bin 599 TL ile
Kalkan ve 25 bin 750 TL ile İslamlar olarak
sıralanmaktadır.
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Tablo2: Antalya'daki İlçelerin Konut Satışları

Bu raporda yer alan değerler, ifadeler ve görseller Endeksa tarafından oluşturulmuş olup, Antalya konut piyasasının
genel yapısına dair bilgiler içermektedir. Rapordaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, verilerin doğruluğu belirlenen
tarih ve bölge ile sınırlı olup Endeksa’nın otomatik değerleme sistemi nedeniyle sadece oluşturulduğu dönemin
fotoğrafını çekmektedir. Raporun içerdiği veriler referans alınarak yapılacak olan yatırım, anlaşma ya da tavsiyelerin
sorumluluğu kişi ya da kurumların kendilerine aittir. Raporun tümü veya bir bölümü kaynak gösterilmeksizin
paylaşılamaz, Endeksa’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, referans olarak gösterilemez. Endeksa’nın yazılı izni
alınmadan hiçbir kontrata, anlaşmaya veya diğer dokümanlara temel olacak şekilde kullanılamaz. 

Rapor ile ilgili bilgi almak ve görüş belirtmek için kadirsaritas@endeksa.com ve nursah@endeksa.com ile iletişime
geçebilirsiniz. 

Endeksa’nın gelişmiş otomatik değerleme sistemiyle işini büyüten gayrimenkul profesyonellerine katılmak için 
destek@endeksa.com mailinden ve 0850 885 3 885 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

*Raporda yer alan değerlemeye dair tüm veriler Endeksa’ya aittir. Konut satış verileri ve konut sahiplik oranı verisinde
TÜİK ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri kullanılmıştır. Konut satış verileri Tüik'in en güncel verisi ile
hazırlanmış olup Endeksa verileri nisan ayı dikkate alınarak hazırlanmıştır.




