
COVID-19’UN GAYRİMENKUL 

DEĞERLERİNE ETKİSİ

MARUF’ 21

03.10.2021



İÇERİK

 KONUT

 OFİS

 DÜKKAN&MAĞAZA

 ENDÜSTRİ&DEPOLAMA

 TURİSTİK TESİS

 SONUÇ



GİRİŞ

COVID-19’un bütün sektörlere olduğu gibi gayrimenkul sektörü üzerinde de ciddi etkileri oldu. Ancak bu

etkileri ülkemizde yaşanan diğer ekonomik gelişmelerden ayırmak gerekmektedir. Bir değerlemeci olarak

konuyu biraz daha gayrimenkul değerleri üzerinden ele almak istiyorum. Bu doğrultuda gayrimenkulleri;

konut, ofis, perakende, turizm ve sanayi olarak sınıflandırabiliriz.



KONUT

Konut değerleri özellikle son birkaç aydır hepimizi gündeminde. Gerek kira değerleri gerek ise satış değerleri herkesi

hayrete düşürecek düzeyde artış göstermektedir. Bu durum üzerinde COVID-19 biraz etkili olmuş olsa dahi detayda

başka değişkenler olduğunu da gözlemlemekteyiz. Konut değerlerine tetikleyen 4 ana unsur aşağıdaki şekilde karşımıza

çıkmaktadır.

1-Konut kredi faiz indirimi

2-Yeni konut arzı üretilememesi

3-Konut kiralarında yaşanan artış

4-Üniversite öğrencilerinin üniversitelere geri dönmesi

Kaynak: TÜİK



KONUT
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Konut kredilerine uygulanan faiz oranlarındaki değişim sonucu konut fiyat endeksinin artışa geçtiği yukarıdaki
grafiklerden anlaşılmaktadır. Ancak faiz oranının arttığı durumda dahi konut fiyat endeksindeki artış azalmamaktadır.

Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK



KONUT

Marmara Bölgesi incelendiğinde konut

fiyat endeki artış oranlarının iller

düzeyinde genel olarak paralel olduğu

ancak Balıkesir-Çanakkale bölgesi

özelinde 2021 yılı itibari ile bir ayrışma

yaşandığı gözlemlenmektedir.

Kaynak: TÜİK



KONUT

Diğer yandan ülke genelinde pandeminin başladığı Mart 2019’dan

bu yana geçen 1,5 yıllık sürede konut fiyat endeksinin %70 artış

gösterdiğini görmekteyiz. Bu oranın Balıkesir/Çanakkale bölgesinde

%86 oranlarına çıktığı görmekteyiz.

Bunun bir sebebi, Balıkesir ve Çanakkale’nin ikincil konut (yazlık) bölgesi olması, bu şehirlerin göç alması, bu bölgelerde

bulunan fazla konut stoğunun diğer bölgelere göre daha az olmasıdır. Pandemi döneminde evde çok fazla vakit

geçirmemiz ve kalabalıklara girmek istememek nedeni ile İstanbul’da yaşayan herkesin aklından Balıkesir-Çanakkale’den

bir yazlık alma fikri muhakkak geçmiştir. Büyük bir çoğunluğumuzda bunu aksiyona geçirmiş olmalı ki bu fiyat artışı

karşımıza çıkmaktadır.



OFİS
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Kaynak: PROPIN
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PERAKENDE&MAĞAZA

Kaynak: AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği)



ENDÜSTRİ&DEPOLAMA

Üretim yapan tesisler çoğu kapanma döneminde muaf tutuldu. Ancak küresel lojistik pazarında pandemi ile yaşanan

sıkışma nedeni ile üretimin satışa dönmesi gecikti. Pandemi ile birlikte yeni endüstriyel ihtiyaçlarımız (maske, kolonya,

eldiven, dezenfektan malzemeler vs) olması nedeni ile yeni üretim alanları açıldı. Diğer yandan e-ticaretin hızlı yükselmesi

sonucunda yeni depolama alanlarına ihtiyaç oldu. Bu nedenle pandemi, endüstri&depolama tesislerinin satış değerlerini

yukarı yönlü etkiledi.



TURİZM

Yaptığımız bir araştırmada 2008 yılından bugüne turizm sektörüne etkileyen 64 adet global ve yerel hadise olduğunu

saptadık. Turizm profesyonelleri ile yaptığımız anketler ve bilimsel çalışmalar sonucunda turizmi etkileyen faktörleri

aşağıdaki gibi özetledik;

Turizmin çok fazla dinamiği olması nedeni ile çok kırılgan bir

yapıda olduğu söylenebilir. Ancak 13 yıl içinde 64 adet kırılma

noktası yaşadığını düşünürsek diğer sektörlere göre ani krizlere

karşı daha tecrübeli olduğu da bir diğer noktadır. Tabloda

göründüğü üzere turizmi etkileyen en önemli faktörler

Güvenlik/Terör ve Sağlık kriterleridir.



SONUÇ

Konutlarda gelir ve satış değerinde çok güçlü artış trendi

Ofislerin gelirinde güçlü düşüş, satış değerinde düşüş trendi

Perakende gelirinde güçlü düşüş, satış değerinde stabil trendi

Endüstri&depolama gelirinde stabil, satış değerinde artış trendi

Turizm gelirinde güçlü düşüş, satış değerinde stabil trendi


