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Öz

Bu çalúmann amac, Türkiye konut fiyatlarndaki olas spekülatif balonlarn tespit edilmesi ve bu
balonlarn oluúma zamannn belirlenmesidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas’ndan elde edilen
çeúitli konut sektörü endeksleri ve konut birim fiyatlar kullanlarak Ocak 2010 – Nisan 2017 döneminde konut sektöründe spekülatif balonlarn varl÷ araútrlmútr. Türkiye’nin geneli, üç büyük il ve
di÷er birçok bölge için spekülatif balonlarn varl÷na iliúkin güçlü kantlar elde edilmiútir. Ayrca,
spekülatif balonlarn tespit edildi÷i baz bölgeler için konut sektörü fiyatlamalarnda aúrlklarn son
dönemlerde de devam etti÷i; ancak baz bölgelerde tamamen söndü÷üne iúaret eden istatistiki kantlar
elde edilmiútir. Konut sektöründe spekülatif balonlarn görüldü÷ü yerlerin genellikle Anadolu’nun
bats ve ky úeridi bölgeleri oldu÷u söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Konut Sektörü, Spekülatif Balon, Aúr Fiyatlama, Özyinelemeli Esnek
Tahminleme.

Is There a Bubble in the Real Estate Market of Turkey?
An Analysis on the Statistical Territorial Units
Abstract
This study aims to detect possible speculative bubbles in Turkey’s housing prices and to determine
when these bubbles occur. Using various housing sector indices and housing unit prices obtained
from the Central Bank of the Republic of Turkey, we investigated the existence of speculative
bubbles in the housing sector, covering January 2010 to April 2017. We obtain robust evidence about
the existence of speculative bubbles for Turkey in general, three large provinces and many other
regions. Additionally, for some regions where speculative bubbles have been identified, explosive
behavior in the housing sector pricing have continued recently; but it has been completely
extinguished in some other regions. In the housing sector, speculative bubbles generally occurred in
the western and coastal regions of Anatolia.
Keywords: Real Estate Sector, Speculative Bubble, Overpricing, Recursive Flexible Estimation.
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1. Giriú
Finansal varlklarn piyasa de÷erlerinin temel de÷erlerinden sapmas finansal piyasalarda
balon olarak tanmlanabilir. Fiyatlarda görülebilecek bir artú destekleyebilecek temel
faktörlerin olmamasna ra÷men yatrmclarn alma devam etmesi, onlarn rasyonel olmayan davranúta bulunduklarn göstermektedir. Bu durumda oluúan balonlar, rasyonel olmayan balonlar olarak adlandrlr. Bununla birlikte, yatrmclar rasyonel olarak varl÷n de÷erinde artú olaca÷n bekler ve bunu de÷erlemede dikkate alrlarsa, oluúan balonlarda rasyonel balon olacaktr.
Yatrmclarn finansal varlklarn fiyatnn sürekli artaca÷na ve dolaysyla balonun gitgide
büyüyece÷ine iliúkin bir beklentileri varsa ve olas bir finansal kriz sonras zararlarn kapatacak ölçüde yüksek getiri elde edebileceklerine inanyorlarsa fiyatlar yükselteceklerdir
ve bu yükseliú rasyonel bir yükseliú olacaktr (Chan vd., 1998). Ancak, fiyatlarn sonsuza
kadar yüksek kalmas mümkün de÷ildir; çünkü baúlangçta fiyatlarn sürekli artaca÷ beklentisi ile rasyonel olarak varlklar satn alan yatrmclar bir süre sonra kar elde etme (spekülatif) amacyla bu varlklar satacaklar ve fiyatlar temel de÷erine ulaúmaya baúlayacaktr.
Case ve Shiller’a (2003) göre konut fiyatlarnda balonun oluúmas esnasnda konutu alanlar,
normalde çok pahal oldu÷unu düúündükleri bir konutu, gelecekte ciddi bir fiyat artú beklentisi oldu÷u için úu an satn alnabilir bulmaktadrlar. Bu kiúilerin baúka bir úekilde tasarruf etmesine gerek yoktur; çünkü evin de÷erindeki artún, onlar için tasarruf sa÷layaca÷n
beklemektedirler. ølk kez konut alacaklar ise e÷er konutu úimdi almazlarsa konut fiyatlarndaki balon nedeniyle ileride hiç alamayacaklarn düúünerek telaúlanabilirler. Hatta kiúiler
ev fiyatlarnn uzunca bir süre kesinlikle düúmeyece÷ini düúünürlerse, yüksek fiyat artú
olaca÷na iliúkin beklenti, talep üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktr. Bu nedenle,
konut yatrmlarnda yatrmclar tarafndan alglanan risk düúüktür. Fiyatlarn gelecekte
hzl ve sürekli artaca÷ beklentisi, alclar motive eden önemli bir faktördür, fakat daha
sonra konut fiyatlar do÷al olarak istikrarszlaúacaktr. Fiyatlar sonsuza kadar hzl bir artú
gösteremez ve kiúiler fiyatlardaki artún durdu÷unu alglarlarsa, yüksek fiyattan satn alnabilir görüúü krlacaktr. Azalan talep sonucu ev fiyatlar düúecek ve balon sönecektir.
Nitekim, 2008 ylnda Amerika Birleúik Devletleri’nde (ABD) “mortgage krizi” olarak
adlandrlan ve baúta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyay etkileyerek küresel kriz
haline dönüúen krizin temel nedeni, ABD’de konut fiyatlarnn aúr bir úekilde yükselmiú
olmasdr. ABD’de 2008 yl öncesinde konut satúlarndaki yükseliú, piyasalarda aúr
iyimser havann oluúmasna neden olmuú ve bankalar bu iyimser havann etkisiyle yüksek
risk grubundaki müúterilere dahi konut kredisi kullandrmúlardr. Bu iyimser havann da86
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÷lmas ile konut fiyatlarnda balon oldu÷unun anlaúlmas ve kredilerin geri dönmemesi ile
birlikte kriz oluúmuútur. Bunun küresel bir krize dönüúmesinin temel nedeni ise ABD’de
bankalarn ipotekli konut kredilerinden do÷an alacaklar teminat olarak gösterip ihraç ettikleri menkul kymetlerin önemli bir ksmnn, Avrupa’daki finansal kuruluúlar tarafndan
satn alnmasdr.
Balonlarn finansal krizlere neden olabilece÷i gerçe÷i dikkate alnd÷nda bunlarn belirlenmesi ve analizi gerek yatrmclar gerek portföy yöneticileri gerekse piyasa düzenleyicileri için çok önemlidir. Ancak, balonlarn tespit edilmesi biz araútrmaclar için çok da
kolay de÷ildir. Çalúmann ampirik ksmnda, Ocak 2010 – Nisan 2017 dönemi için Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) tarafndan aylk frekansta yaynlanan Türkiye Konut
Fiyat Endeksleri (TKFE), Hedonik Konut Fiyat Endeksleri (HKFE), Yeni Konut Fiyat
Endeksleri (YKFE), Yeni Olmayan Konut Fiyat Endeksleri (YOKFE) ve Konut Metrekare
Birim Fiyatlar (KMBF) kullanlmútr. Çalúmada, Türkiye genelini temsil eden endekslerin yannda üç büyük ili de kapsayan toplam 27 konut fiyat endeksi de ele alnmútr. Böylelikle, sadece Türkiye genelindeki de÷il bölge/il baznda da konut fiyatlarnda balon olup
olmad÷ araútrlmútr. Çalúmada, Phillips vd. (2015) tarafndan geliútirilmiú genelleútirilmiú eküs geniúletilmiú Dickey-Fuller (GSADF) testinden yararlanlmútr. Bu yöntemin
algoritmas, özyinelemeli dinamik tahminleme aralklar üzerinden çalút÷ için daha önceki çalúmalarda kullanlan standart ekonometrik testlere göre daha do÷ru sonuçlara ulaúmamamz sa÷layacaktr. Ayrca yaplan literatür araútrlmasnda Türkiye’de konut fiyatlarndaki balonlara iliúkin çok az sayda ampirik çalúmaya rastlanmútr. Bu nedenle, bu çalúmann gerek veri kapsam ve incelenen dönem bakmndan gerekse de uygulanan yöntem
bakmndan literatüre önemli bir katks olaca÷ düúünülmektedir. Çalúmann giriú bölümünü takiben ikinci bölümde literatür taramas sunulmakta, üçüncü bölümde ise Türkiye’de konut sektörü ve konuta yatrm incelenmektedir. Dördüncü bölümde, çalúmada
kullanlan yöntem, beúinci bölümde veri, altnc bölümde de analiz ksm yer almaktadr.
Yedinci bölümde çalúmann sonuçlar de÷erlendirilmiútir.

2. Literatür Taramas
Balon literatürü incelendi÷inde balonlarn daha çok hisse senedi piyasalarnda araútrld÷
gözlemlenmiútir. Bu konuda yaplan ilk çalúmalar arasnda Friedman (1953), Baumol
(1957), Kohn (1978), Shiller (1981) ve Hart ve Kreps (1986) yer almaktadr. Di÷er önemli
çalúmalar arasnda ise Hardouvelis (1988), Rappoport ve White (1994), Meese (1986),
Campbell ve Shiller (1987), Diba ve Grossman (1988), Hallvd.(1999), West (1987),
Horvath ve Watson (1995), Campbell ve Shiller (1987 ve 1988), Nasseh ve Strauss (2004),
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Zhong vd. (2003), Brooks ve Katsaris (2003), Capelle - Blancard, ve Raymond (2004)
örnek verilebilir. Son yllarda ise Chen (2009), Andersonvd. (2010), Al-Anaswah ve
Wilfling (2011), Asako ve Liu (2013) ve Anderson ve Brooks’un (2014) çalúmalar bulunmaktadr. Genelde ABD hisse senedi piyasas için yaplmú olan bu çalúmalarn bir
bölümü piyasalarda balonun varl÷n iúaret ederken di÷er çalúmalar balonun olmad÷n
göstermektedir. Türkiye hisse senedi piyasas için yaplan çalúmalarn bazlar (bkz. Altay
(2008), Yu ve Hassan (2010), Yank ve Aytürk (2011) ve Bozoklu ve Zeren (2013) piyasada balonun olmad÷ sonucuna varmúlardr. Ancak, Ça÷l ve Evrim-Mandac (2017)
Borsa østanbul sektör endeksleri temettü verimlerini analiz ettikleri çalúmada, spekülatif
balonlarn varl÷na iliúkin istatistiki kantlar sunmuúlardr.
Konut piyasalarnda fiyatlar etkileyebilecek birçok temel faktör bulunmaktadr. Talep
tarafnda nüfus, gelir ve istihdamdaki artú, konut kredisi faiz oran ve di÷er finansman
mekanizmalarndaki de÷iúiklikler ve mekan özellikleri önemli faktörlerdendir. Arz tarafnda ise, inúaat maliyetleri, mevcut konutlarn yaú ve konut piyasasnn sektörel olarak
organize olmas bu faktörlere örnek olarak verilebilir.
Konut piyasalarnda balonu inceleyen çalúmalarn önemli bir ksm yine ABD piyasas için
yaplmútr. Bunlardan Case ve Shiller’n (2003) çalúmalarnn en kapsaml çalúma oldu÷u
söylenebilir. Bu çalúmada, 2000 yl sonrasnda ev fiyatlarnda görülen hzl artún balon
olup olmad÷ araútrlmútr. Öncelikle ABD’de eyalet baznda ev fiyatlar ile geliri de
içeren temel de÷erler 1985 – 2002 yllar arasnda incelenmiútir. Daha sonra 2002 ylnda
ABD’nin dört büyük úehrinde ev alanlara anket uygulanmútr. 1988 ylnda yine ev fiyatlarnda oluúan artún balon olup olmad÷nn araútrlmasnda kullanlan anketin ayns kullanlarak karúlaútrma yaplmak istenmiútir. Çalúmada ABD’de 1995 ylndan beri ev fiyatlarnda ortaya çkan artún baz ekonomik temellere dayand÷ gözlemlenmiú, özellikle
gelirdeki artún ev fiyatlarnda artúa neden oldu÷u ve baz eyaletlerde ise faiz oranlarndaki düúüúün finansman maliyetini azaltt÷ ve dolaysyla ev fiyatlarn arttrd÷ sonucuna
ulaúlmútr.
ABD konut piyasalarn ele alan benzer çalúmalar arasndan Shiller (2006) ve Smith ve
Smith (2006), 2000 – 2005 döneminde konut fiyatlarnda balon olmad÷n öne sürerken,
ayn dönemi ele alan çalúmalardan Zhou ve Sornette (2006) ve Roehner (2006) balonun
varl÷na iúaret etmiúlerdir. Yine ABD piyasas için konut fiyatlarnda balon oldu÷unu bulan çalúmalar arasndan Gallin (2006), konut fiyatlar ile gelirler arasnda iliúkiyi; Mikhed
ve Zemcik (2009a) de gelirin yannda arz ve talebi etkileyebilecek baúka faktörleri de ele
alp benzer bir çalúma yapmúlardr. Mikhed ve Zemcik (2009b) yaptklar di÷er çalúmalarnda, kira gelirlerini dikkate alp iskonto edilmiú nakit akúlar yöntemini kullanarak balonu
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tespit etmeye çalúmú ve balonun varl÷na iúaret etmiúlerdir. Zhou ve Sornette (2008), Las
Vegas’da Haziran 1983 – Mart 2005 dönemi için 27 konut fiyat endeksi üzerinde yapmú
olduklar çalúmada 2003 yl ve 2004 ylnn ortalarna kadar fiyatlarda balon oldu÷unu,
2005’te ise fiyatlarn balondan önceki seviyelerine döndü÷ünü öne sürmüúlerdir.
ABD dúndaki bölgeler için yaplan çalúmalar arasndan Koh vd.(2005) 1990’larda Asya
konut piyasalarndaki balonu araútrmúlardr. Çalúmalarnda, rücu edilemeyen ipotekli
konut kredilerine dayal satm opsiyonlarnn finansal araclar tarafndan düúük fiyatl de÷erlendirilmesi sonucunda, konut fiyatlarnda artú olmuú olabilece÷ini belirtmiúlerdir.
Düúük fiyatlamann oldu÷u Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde konut fiyatlarndaki düúüúün daha fazla oldu÷u ve krize yol açt÷n; ancak Hong Kong ve Singapur gibi
düúük fiyatlamann devlet tarafndan kontrol altna alnd÷ ülkelerde ise konut fiyatlarndaki düúüúün krize neden olabilecek boyutta olmad÷ sonucuna varlmútr. Fernández Kranz ve Hon (2006) yaptklar çalúmada, øspanya’nn 50 yerleúim bölgesinde 1996 –
2000 dönemi için gelir ile konut fiyatlar arasndaki iliúkiye bakarak konut talebinin gelir
esnekli÷ini belirlemeye çalúmúlardr. Uzun dönemde, gelirdeki büyümenin ev fiyatlarnn
artúna etkisinin zayf oldu÷u sonucuna ulaúmúlardr. Çalúmann ampirik sonuçlar, øspanya’da uzun dönemde gayrimenkul fiyatlarnda balon oldu÷una iúaret etmektedir. Zemcík (2011), 2003 – 2008 yllar arasnda Orta ve Do÷u Avrupa ülkelerinde ev fiyatlarnn iki
katndan fazla artt÷n belirtmiú, Çek Cumhuriyeti’nde kiralar dikkate alarak ev fiyatlarndaki artún balon olup olmad÷n incelemiútir. Dura÷anlk testi ve Granger nedensellik
testlerinden yararlanlan çalúmann sonunda, konut fiyatlarnda nispeten artú oldu÷u sonucuna ulaúlmútr.
Kim ve Suh (1993), Güney Kore ve Japonya gayrimenkul piyasalarnda yaptklar çalúmada, do÷rusal rasyonel beklenti modellerinin tahminlenmesinde kullanlan standart
ekonometrik teknik yardm ile, 1974 – 1989 döneminde Güney Koreve Japonya’da
nominal ve reel bazda arsa fiyatlarnda rasyonel balonlarn varl÷n araútrmúlardr. Ancak,
her iki ülkede de konut fiyatlarnda balona rastlanmamútr. Sonuçlar, kira/fiyat orannn
trendi ile tutarl bulunmuútur.
Yaplan literatür taramasnda, Türkiye konut piyasasnda balon olup olmad÷n araútran
birkaç çalúmaya rastlanmútr. Bu çalúmalardan, Zeren ve Ergüzel (2015), 2010-2014 döneminde yalnzca østanbul, Ankara ve øzmir illerine ait konut endekslerini analiz ettikleri
çalúmalarnda, söz konusu illerde spekülatif balonlarn görülmedi÷i sonucuna varmúlar ve
bu durumu küresel finansal kriz sonras Türkiye’de uygulanan do÷ru konut fiyatlama politikasna ba÷lamúlardr. Atasever’in (2016) çalúmasnda, konut fiyatn reel kira getirisi ve
ipotek faizi ile birlikte ele alnarak fiyatlarda balon olup olmad÷ araútrmútr. Kiralarn
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reel getirisindeki artú, ipotek faizinin altnda kalrsa kredilerin ödenmeme riski ortaya çkabilmektedir. Ancak, gayrimenkulün de÷er artú ve kira gelirlerindeki artú hz ipotek faiz
oranlarnn üzerinde oldu÷u durumda piyasada balon oluúacaktr. Bu ba÷lamda Mu÷la konut piyasas için 2000 – 2013 dönemini kapsayan araútrmada, yllk reel getirinin ipotek
faizine yakn oldu÷u, dolaysyla balon olmad÷ ortaya konulmuútur. Coúkun vd. (2017)
konut fiyat ve kira endekslerini kullanarak Türkiye konut sektöründe ev fiyatlarnda balon
olup olmad÷n 2010-2014 ve 2007-2014 olmak üzere iki farkl dönem için araútrmúlardr. Önce, Bounds testinden yararlanlarak konut fiyatlar ile kira, inúaat maliyeti ve konut
kredisi faiz oran gibi belirleyicileri arasndaki iliúkileri analiz etmiúler ve sonrasnda
OLS/FMOLS/DOLS ve ARIMA modellerini kullanarak bu faktörlerin konut fiyatlarndaki
artúa gerekçe olup olmadklarn incelemiúlerdir. Sonuçta, ev fiyatlarnn baz durumlarda
aúr de÷erlenmiú olabilece÷ini ancak bunun balon olmad÷n belirtmiúlerdir. Coúkun ve
Jadevicius (2017) ise Ocak 2010-Aralk 2014 dönemi için Türkiye ve østanbul, Ankara ve
øzmir gibi illerin konut piyasalarndaki fiyat/gelir ve fiyat/kira oranlarn kullanarak konut
fiyatlarnda balon olup olmad÷n incelemiúlerdir. Uyguladklar yöntemlerin hiçbiri Türkiye konut piyasasnda balon oldu÷una iúaret etmemektedir. Son olarak, Afsar ve Do÷an
(2018) ise çalúmasnda Ocak 2010 ve Kasm 2017 dönemi için reel konut fiyat endeksi ve
reel kira fiyat endeksi verilerini analiz ederek konut sektöründe balon olup olmad÷n araútrmúlar ve balon olmad÷ sonucuna varmúlardr. Bu çalúmalar dúnda, konut sektörü ile
iliúkili olarak Coúkun’un (2013) çalúmas bulunmaktadr. Coúkun (2013), finansal krizlerin
ve taúnmaz spekülasyonunun finansal kriz ile olan iliúkisi, taúnmaz ve finans sektörleri ile
ba÷lantl krizlerdeki önemli noktalar ve ülkemiz konut piyasasnn riskleri ve sorunlarn
incelemektedir. Finans literatürünü inceledi÷imizde, Türkiye’de konutta balon varl÷n
araútran kapsaml bilimsel çalúmalarn saysnn konunun önemi dikkate alnd÷nda yeterli olmad÷ söylenebilir.

3. Türkiye’de Konut Sektörü ve Konuta Yatrm
Türkiye’de inúaat sektörünün Gayr Safi Yurtiçi Hasla (GSYH) içindeki pay, 2017 baú
itibariyle yaklaúk yüzde sekizdir. Tablo 1’de sunulan verilere göre 2010 - 2016 döneminde
Gayr Safi Yurtiçi Hasla (GSYH) içindeki Gayrimenkul Faaliyetleri ve ønúaat Sektörü
paylar %8 olarak gerçekleúmiútir. Di÷er birçok sektör ile birlikte de÷er yaratan “lokomotif” bir sektör olup emek yo÷un bir sektör olmasndan dolay, Türkiye ekonomisi için
önem arz etmektedir. Bununla birlikte, Türkiye østatistik Kurumu’nun (TÜøK) yaynlad÷
‘Kullanm Amacna Göre Yap Ruhsatlar’na iliúkin verilere göre inúaat sektörünün yüzde
85 gibi önemli bir ksmn ikamet amaçl yaplar, yani konutlar oluúturmaktadr.
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Türkiye’de son yllarda inúaat sektörü çok tartúlr hale gelmiútir. Özellikle, büyük úehirlerde sürekli artarak ço÷alan lüks konut projeleri, alúveriú merkezleri, rezidanslar ve plazalar úehirlerin görünümünü de÷iútirmiú ve konut fiyat artúlar yatrmclarn dikkatini
çekmiútir. Konut fiyatlarnda oluúan artún balon olup olmad÷ sürekli tartúlmaktadr.
Literatür ksmnda da belirtildi÷i üzere gelir ile konut fiyatlar arasndaki iliúki balonun
araútrlmasnda çokça kullanlmútr. Gelir arttkça konut fiyatlarnn artaca÷, dolaysyla
bu artún belirli bir temele dayand÷ ve spekülatif olmad÷ düúünülmektedir.
Tablo 1: Gayr Safi Yurtiçi Hasla (GSYH) içindeki Sektör Paylar (%, Ortalama) (2010-2016)

Sektör
ømalat sanayi
Toptan ve perakende ticaret
Gayrimenkul faaliyetleri
Ulaútrma, depolama
ønúaat
Tarm, ormanclk ve balkçlk
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
E÷itim
Finans ve sigorta faaliyetleri
Di÷er Sektörler
Gayrisafi Yurtiçi Hasla (Alc fiyatlaryla)

Pay (% ) (2010-2016
Ortalama)
16
11
8
8
8
7
5
4
3
30
100

Kaynak: Türkiye østatistik Kurumu

Tablo 2’de 2010 – 2016 döneminde Kiúi Baúna Gayri Safi Yurtiçi Hasla’daki ve konut
fiyatlarndaki de÷iúim gösterilmektedir. Buna göre konut fiyatlar özellikle son üç ylda kiúi
baú GSYH’deki de÷iúimin üzerinde bir artú göstermiútir. Hatta bu de÷iúimler arasndaki
fark, 2015 ylnda en yüksek seviyesindedir. Bununla birlikte, 2010-2016 dönemi ortalamasna bakld÷nda, GSYH’deki ortalama de÷iúim konut fiyatlarndaki ortalama de÷iúimin
altnda kalmútr. Bu veriler, 2010-2012 döneminde konut fiyatlamalarnn gelir artúlaryla
paralel gitti÷ine iúaret ederken son yllarda bir balon oluúmuú olaca÷n düúündürebilir.
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Tablo 2: Kiúi Baúna Gayri Safi Yurtiçi Hasla ve Konut Fiyatlarndaki De÷iúim (2010-2016)
Konut Fiyat Endeksi
Kiúi Baú GSYH
Dönem
De÷iúim (%)
De÷iúim (%)
2011
11,34
18,46
2012
11,54
11,14
2013
13,81
13,82
2014
16,14
11,46
2015
18,41
12,87
2016
12,26
10,05
Ortalama
13,92
12,97
Kaynak: Türkiye østatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas.
Tablo 3: Fiyat, Üretim ve Maliyet Endeksleri De÷iúimleri (%) (2010-2016)
Türkiye Konut
ønúaat Sektörü
Bina ønúaat
Fiyat Endeksi
Üretim Endeksi
Maliyet Endeksi
11,40
12,41
11,34
2011
11,54
0,81
5,38
2012
13,81
7,66
5,14
2013
16,14
2,89
10,68
2014
18,41
1,77
5,88
2015
12,26
3,08
7,74
2016
Ortalama
De÷iúim (%)

13,92

4,60

7,87

Yurtiçi Üretici
FiyatEndeksi
11,08
6,10
4,48
10,25
5,29
4,30
6,92

Kaynak: Türkiye østatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas.

Tablo 3, 2010-2016 döneminde ønúaat Sektörü Üretim Endeksi, Bina ønúaat Maliyet Endeksi, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ve Türkiye Konut Fiyat Endeksindeki görülen de÷iúimleri sunmaktadr. Konut fiyatlarndaki artú oran, ortalamada, maliyetlerdeki ve enflasyon oranndaki artún üzerinde seyretmektedir. Bu durum, konut fiyatlarnda özellikle son
yllarda aúr fiyatlamann iúareti olabilir.
TÜøK tarafndan yaynlanan ønúaat Sektörü Güven Endeksi, sektörde faaliyet gösteren
úirketlerin yöneticilerinin; sektörün mevcut duruma iliúkin de÷erlendirmelerini ve yakn
gelecek için beklentilerini ölçmektedir. 0 – 200 arasnda de÷er alabilen endeksin 100’ün
altnda seyretmesi sektörde kötümserli÷in, 100’ün üzerinde seyretmesi ise sektörde iyimserli÷in hakim oldu÷u anlamna gelmektedir. ønúaat sektörü hakknda önemli bilgiler edinilen bu endeksteki geliúmeler, ùekil 1’de sunulmuútur. 2011’de 90 de÷erinin altn görmeyen endeksin, özellikle 2016’nn son iki ay ile 2017’nin ilk iki aynda 70’ler düzeyinde
kald÷, takip eden aylarda ise biraz toparland÷ söylenebilir. Ancak, 2011 ylndan baúlayarak hesaplanan son veri dönemine kadar süren zaman aral÷nda endeksin sürekli 100’ün
altnda seyretti÷i ve bunun da sektör yöneticilerinin sektör hakknda beklentilerinin iyimser
olmad÷n göstermektedir.
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ùekil 1:ønúaat Sektörü Güven Endeksi (Mevsim Etkilerinden Arndrlmú)

Kaynak: Türkiye østatistik Kurumu

Türkiye’de gayrimenkul yatrmlar güvenli bir yatrm arac olarak görülmektedir. Bununla
birlikte, konut yatrmclar, sürekli oynaklk gösteren borsaya ya da enflasyon orannn da
altnda seyredebilen mevduata yatrm yapaca÷na konut yatrmn tercih edebilmektedir.
Konut yatrm, sadece kira geliri açsndan de÷il, konut fiyat artúndan da iyi bir gelir elde
etmeyi amaçlayan yatrmclar için önemli bir yatrm arac haline gelmiútir. Tablo 4’te
konut sektöründe toplam ipotekli satúlarn toplam konut satúlar içindeki pay verilmektedir. Türkiye’de satúlarn daha büyük bir ksmnn peúin olarak yaplmas konut almlarnn
yatrm amaçl olabilece÷ini gösterebilir.
Tablo 4: Toplam Konut Satúlar ve øpotekli Satúlar (2010-2016)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Toplam
Konut Satúlar
607.098
708.275
701.621
1.157.190
1.165.381
1.289.320
1.341.453

øpotekli
Konut Satúlar
246.741
289.275
270.136
460.112
389.689
434.388
449.508

øpotekli Satúlarn
Oran (%)
41
41
39
40
33
34
34

Kaynak: Türkiye østatistik Kurumu
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Tablo 5’te 2011’den 2016 ylna kadar konut fiyat endeksindeki de÷iúim ile di÷er yatrm
araçlarnn yllk getirileri verilmektedir. Tablo 5 incelendi÷inde, Konut Fiyat Endeksi’nin
dönem boyunca %11- %18 aral÷nda artú gösterdi÷i görülmektedir. Yine ayn úekilde
Dolar/TL’nin 2011-2016 dönemi boyunca sürekli artú kaydetti÷i görülmektedir ve döviz
kurundaki ortalama getiri oran bu dönemde yaklaúk %12 olarak hesaplanmútr. Borsa
østanbul 100 endeksinin ve Altn fiyatlarnn ise dalgal bir seyir izlemekte oldu÷u, bir
baúka ifade ile bunlarn baz yllarda kar sa÷lad÷, baz yllarda ise zarar yazd÷ gözlemlenmektedir. 2011-2016 dönemine ait getirilerin ortalamasna bakld÷nda en yüksek getiriyi sa÷layan yatrm, konut yatrm olup bunu srasyla altn, döviz, mevduat ve borsa
yatrmlar takip etmektedir. Bu de÷erler, Türkiye’de konut fiyatlamalarnn yatrmcsna
önemli seviyede pozitif getiri sa÷lad÷na iúaret etmektedir.
Tablo 5: Türkiye’de Baz Seçilmiú Yatrm Araçlarnn Getirileri (%) (2011-2016)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ortalama

Konut Fiyat
Endeksi
11,34
11,54
13,81
16,14
18,41
12,26
13,92

BIST 100

Mevduat

Dolar/TL

Altn (TL/gr)

2,37
4,72
22,64
-3,68
7,17
-4,19
4,84

7,08
8,22
6,22
8,57
9,19
9,36
8,11

11,31
7,33
5,79
15,03
24,32
11,07
12,48

43,41
13,43
-10,70
3,27
13,61
20,00
13,84

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas. Mevduat faizi olarak bankalarca açlan mevduatlarna uygulanan a÷rlkl ortalama faiz oran (1 aya kadar vadeli TL üzerinden açlan mevduatlar alnmútr. Altn, külçe altn satú fiyatdr (TL/gr), Dolar/TL ise ABD dolar satú fiyatdr.

Türkiye’de konuta yatrm yapanlarn genel kaygs, konut talebindeki artún arzdaki artún
gerisinde kalabilece÷i ve böylelikle fiyatlarn hzla düúece÷i; yani fiyatlarda balon olmas
durumunda bu balonun hzla sönebilece÷i hatta patlayabilece÷i yönündedir, Türkiye’de
konut arz ve talebine iliúkin veriler, konut fiyatlarnda balonun varl÷na iliúkin genel bir
bilgi verebilir. Tablo 6’da sunuldu÷u üzere, 2010’dan 2016 ylna kadar yedi yllk dönem
için arz göstergesi olarak baz alabilece÷imiz yap ruhsatlarnda yüzde 75, yap izinlerinde
de yüzde 9 artú görülmektedir. Ayn dönemde, talep göstergesi konumundaki konut satúlarndaki kümülatif artú yüzde 121’dir. Göreli olarak uzun saylabilecek bir dönemde konut
talebinin konut arzndan daha hzl artmú olmas, konut sektöründe balon olmad÷n kabaca iúaret edebilir.
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Tablo 6: Konut Talep ve Arz (2010-2016)
Talep
Konut Satúlar
(Say)
607,098
2010
708,275
2011
701,621
2012
1,157,190
2013
1,165,381
2014
1,289,320
2015
1,341,453
2016
De÷iúim (%)
121
(2010-2016)
Kaynak: Türkiye østatistik Kurumu

Arz
Yap Kullanma
øzin Belgesi (Say)
429,755
556,769
556,331
726,339
777,596
732,786
752,578

Yap Ruhsat
(Say)
907,451
650,127
771,878
839,630
1,031,754
892,791
992,008

75

9

Türkiye’de yabanclarn konut almlarnn fiyatlar yukar çekti÷ine iliúkin genel bir kan
bulunmaktadr. Tablo 7’de görüldü÷ü üzere, yabanclarn konut almnn toplam konut
satúlarna orannn en yüksek oldu÷u yl olan 2015’te dahi yüzde 1,77 ile snrl kalmútr.
Tablo 7, ayn zamanda toplam satúlar içinde ikinci el satúlarnn daha fazla oldu÷unu göstermektedir, bu da konutlarn yatrm amacyla alnd÷na iúaret edebilir.
Tablo 7: Yabanclarn Oran (2013-2016)
ølk satú
økinci El satú
(Say)
(Say)
529,129
628,061
2013
541,554
623,827
2014
598,667
690,653
2015
631,686
709,767
2016
Kaynak: Türkiye østatistik Kurumu

Toplam Satúlar
(Say)
1,157,190
1,165,381
1,289,320
1,341,453

Yabanclar
(Say)
12,181
18,959
22,830
18,189

Yabanclarn
Oran (%)
1,05
1,63
1,77
1,36

Sektörün ekonomi açsndan önemi düúünüldü÷ünde, konut fiyatlarnda oluúabilecek olan
balonun patlamas ya da sönmesi hem ekonomiyi hem de konuta yatrm yapmú olan yatrmclar etkileyecektir. Ancak, bunun etkisi 2008’de ABD piyasasnda oldu÷u gibi olmayacaktr; çünkü ABD’den farkl olarak, Türkiye’de ipote÷e dayal menkul kymetlerin iúlem gördü÷ü bir piyasa bulunmamaktadr. Ayrca, konut kredilerinin bankalarn aktifleri
içindeki oran düúüktür ve bankalarn sermaye yaplar güçlüdür. Bu piyasada oluúabilecek
spekülatif bir balonun patlamas, konut yatrmclarn etkileyebilecektir. Çalúmann sonuçlarnn sektördeki katlmclar (konut üreticileri, yatrmclar ve kamu düzenleyicileri)
için önemli oldu÷u düúünülmektedir.
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4. Araútrma Yöntemi
Phillips, Wu ve Yu (2011), standart geniúletilmiú Dickey-Fuller (ADF) testini geliútirerek
spekülatif balonlarn tespiti ve tespit edilirlerse ne zaman oluútuklarn saptama amacyla
eküs ADF (SADF) testini sunmuúlardr. SADF, esas itibariyle özyinelemeli ve sa÷ kuyruklu bir birim kök testidir ve Homm ve Breitung (2012) bu testin benzer prosedürler kullanan di÷er testler gibi iyi performans sergiledi÷ini ortaya koymuúlardr. SADF testinin
literatürde eleútirilen en önemli eksikliklerinden biri, analiz veri döneminde birden fazla
spekülatif balon olmas durumunda istatistiki gücünü kaybetmesidir. Bu durumu dikkate
alan Phillips, Shi ve Yu (2015) (PSY), SADF testinin genelleútirilmiú versiyonunu
(GSADF) sunmuúlardr. GSADF testi hesaplanrken standart ADF testinin elde edildi÷i
basit regresyon denklemi, özyinelemeli esnek tahminleme pencereleri kullanlarak koúturulmaktadr. Böylece GSADF, uzun döneme yaylan zaman serilerinin analizi esnasnda
karúlaúlan do÷rusal olmayan yaplar ve yapsal krlmalar dikkate alarak dönem içerisinde birden çok spekülatif balonun karúlaúlabilece÷i durumlarda daha tutarl ve do÷ru
sonuçlar verebilmektedir. Phillips, Shi ve Yu (2015), yürüttükleri simülasyonlarla da
GSADF testinin esnek yapsndan ötürü, özellikle veri döneminde birden çok spekülatif
balon olmas durumunda, SADF ve standart birim kök testinden daha iyi performans sergiledi÷ini ortaya koymuúlardr. Yine ayn çalúmada, S&P500 endeksi üzerine yaplan ampirik analiz bulgular, simülasyon sonuçlarn desteklemektedir. Yukarda bahsedilen bilgiler
göz önüne alnarak, çalúmamzda spekülatif balonlarn tespiti için GSADF test istatisti÷inden yararlanlmútr. GSADF test istatisti÷ini hesaplamak için özyinelemeli esnek
tahminleme pencereleri kullanlarak aúa÷daki yinelemeli regresyon denklemi
tahminlenmiútir:
k

'yt

Dˆ r ,r  Eˆr ,r yt 1  ¦\ˆ ri ,r 'yt i  Hˆt ,
1 2

1 2

1 2

i 1

Yukardaki denklemde, k gecikme uzunlu÷unu, r1 ve r2 ise srasyla yinelemeli regresyon
tahminlemeleri için alt örneklem baúlangç ve bitiú noktalarn temsil etmektedir. Standart
ADF testi aúa÷daki gibi yt-1’in katsaysnn (ȕ) standart hatasna (se) bölünmesiyle hesaplanabilir:

ADFr1 , r2

E r ,r se E r ,r
1

2

1

2

GSADF testinin hesaplanabilmesi için yukarda tanmlanan yinelemeli regresyon denklemi
birden çok alt örneklem için ileri tarihli koúturulup her bir koúturma için tekrarlanan sa÷
kuyruklu ADF testleri elde edilecektir. Bu ba÷lamda, SADF testinden de farkl olarak alt
örneklemlerin sadece bitiú noktalarnn (r2) de÷il baúlangç noktalarnn (r1) da dinamik bir
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úekilde de÷iúip sfr noktasndan farkllaút÷ alt örneklemler oluúturulmuútur. Tüm örneklem aral÷nn [0, 1] oldu÷u düúünülürse alt örneklemlerin baúlangç noktalar [0, r2-r0]
aral÷nda; bitiú noktalar [r0, 1] aral÷nda de÷iúen de÷erler alacaktr. r0 minimum
tahminleme penceresi uzunlu÷udur. Bu tanmlamalarla birlikte GSADF istatisti÷i aúa÷daki
gibi hesaplanabilir:

GSADF r0

sup
r2 > r0 ,1@
r1 > 0, r2  r0 @

^ ADF `
r2
r1

Analiz edilen finansal zaman serisindeki aúrlk dönemlerinin tespit edilebilmesi için örneklem son gözlemlerinden ilk gözlemlerine do÷ru geriye dönük SADF (BSADF) istatistik
dizisi oluúturulmuútur. BSADF istatistik dizisi, geriye do÷ru geniúleyen örneklemler üzerine uygulanan sa÷ kuyruklu ADF testleriyle elde edilebilmektedir. Bitiú noktas (r2) sabit
olmak üzere, baúlangç noktalar 0 noktasndan r2-r0’a kadar de÷iúen alt örneklemler için
hesaplanan ADF istatistik dizisi,

^ ADF `

r2
r1 r  0, r  r
1 >
2 0@

olmak üzere, BSADF istatisti÷i aúa÷-

daki gibi yazlabilir:

BSADFr2 r0

sup
r1 > 0, r2  r0 @

^ ADF `
r2
r1

Elde edilen BSADF istatistikler dizisi daha sonra Monte Carlo simülasyonuyla hesaplanan
her bir istatisti÷e ait sa÷ kuyruklu kritik de÷erler dizisiyle karúlaútrlmaktadr. Bu ba÷lamda, spekülatif balonlarn oluúma ve bitiú tarihlerine iliúkin tahminler aúa÷daki kriterlere
göre yaplabilmektedir:

rˆe

inf

r2 > r0 ,1@

^r : BSADF
2

r2

`

! cvrE2T , rˆf

inf

r2 ª¬ rˆe G log T T ,1º¼

^r : BSADF
2

r2

 cvrE2T

`

Denklemde, cvrE2T , r2 gözlem says için BSADF istatisti÷inin %ȕ kritik de÷erlerini göstermektedir ve T örneklem büyüklü÷üdür. Balonun oluúma tarihi,

Trˆe , BSADF istatisti÷i kri-

tik de÷erini aúan ilk gözlem olarak tahminlenebilirken, balonun bitiú tarihi, Trˆf , en az

>Trˆe @  G log

T gözlem sonra BSADF istatisti÷i ilk kez kritik de÷eri altna düúen gözlem

tarihi olarak tahminlenebilir.
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5. Veri
Çalúmada, TCMB tarafndan üretilen Türkiye konut sektörüne ait veriler analiz edilmiútir.
TCMB Elektronik Veri Da÷tm Sistemi’nde (EVDS) konut sektörüne ait Türkiye Konut
Fiyat Endeksleri (TKFE), Hedonik Konut Fiyat Endeksleri (HKFE), Yeni Konut Fiyat
Endeksleri (YKFE), Yeni Olmayan Konut Fiyat Endeksleri (YOKFE) ve Konut Metrekare
Birim Fiyatlar (KMBF) zaman serileri aylk frekansta yaynlanmaktadr. Yukardaki tüm
zaman serisi kategorilerinde Türkiye Geneli, østanbul, Ankara, øzmir illeri için ayr ayr
seriler hesaplanmaktadr. Bununla birlikte, TKFE ve HKFE, Türkiye geneli, söz konusu üç
büyük il ve geriye kalan illeri kapsayan 23 farkl bölge için de hesaplanmaktadr. Veriler,
yaynlanmaya baúlandklar tarih Ocak 2010’dan Nisan 2017’ye kadar uzanan zaman aral÷
için analiz edilmiútir. øncelenen verilere ait tanmlayc istatistikler, Tablo 8, 9 ve 10’da
sunulmuútur.
TCMB østatistik Genel Müdürlü÷ü, Reel Sektör Verileri Müdürlü÷ü tarafndan yaynlanan
“Konut Fiyat Endeksi”ne øliúkin Yöntemsel Açklama ve Metaveri dokümanlarnda konut
fiyat endekslerinin tanmlar, kapsamlar, veri kaynaklar ve hesaplanma yöntemlerine ait
detayl bilgiler sunulmuútur3. Bu yaynlarda geçen bilgiye göre; konut fiyat endekslerinin
oluúturulmasnda, konut kredisi kullandran bankalar tarafndan bireysel konut kredisi kullandrlma aúamasnda hazrlanan konut de÷erleme raporlarndaki konut de÷erleri temel
alnmaktadr. Bireysel konut kredisi baúvurusu sonrasnda kredinin kullandrlmas úart
aranmamakta ve hazrlanan tüm de÷erleme raporlarndaki bilgiler esas alnmaktadr. Bu
ba÷lamda, TKFE için tüm konutlara ait de÷erleme raporlar dikkate alnmaktadr. YKFE
için yapm yl son iki yl olan konutlara ait konut de÷erleme raporlarndaki, YOKFE için
ise yapm yl son iki yldan önce olan konutlara ait de÷erleme raporlarndaki konut de÷erleri kullanlmaktadr. Bununla birlikte, TKFE, YKFE ve YOKFE tabakalanmú ortanca
fiyat yöntemi kullanlarak hesaplanmaktadr. Ortanca fiyat yöntemi, ilgili dokümanlarda
“benzer özellikteki konutlarn gruplandrlarak görece homojen tabakalarn oluúturulmas
ve her bir tabaka için hesaplanan ortanca birim fiyatn a÷rlklandrlmasyla genel fiyat
endeksine ulaúld÷ yöntem” olarak tanmlanmaktadr. HKFE ise hedonik regresyon yöntemi kullanlarak hesaplanmakta ve esas itibariyle konutlarn gözlemlenebilen özelliklerine
ba÷l kalite etkisinden arndrlmú fiyat de÷iúimlerini yanstmaktadr4. Analiz edilen KMBF
verilerinde, konut de÷erleme raporlarnda sunulan konut de÷erinin konutun brüt kullanm
alanna bölünmesi ile elde edilen birim fiyat de÷erleri kullanlmaktadr.
3

4
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http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+
Istatistikleri/Konut+Fiyat+Endeksi/
TKFE, YKFE, YOKFE ve HKFE Endekslerinin hesaplanmasnda kullanlan yöntemler hakknda daha detayl
bilgiler, “Konut Fiyat Endeksi”ne øliúkin Yöntemsel Açklama ve Metaveri dokümanlarnda bulunabilir.
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Tablo 8: Türkiye Konut Fiyat Endeksleri (TKFE) Tanmlayc østatistikleri
Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE)

AO

EY

ED

SS

150,54

233,74

96,92

41,87

TR 10 (østanbul)

171,35

290,86

96,69

62,95

TR 51 (Ankara)

136,80

190,00

96,63

28,25

TR 31 (øzmir)

149,22

239,99

97,90

40,54

TR 21 (Edirne, Krklareli, Tekirda÷)

138,94

219,90

97,28

34,11

TR 22 (Balkesir, Çanakkale)

133,84

217,84

97,22

34,10

TR 32 (Aydn, Denizli, Mu÷la)

149,84

249,53

96,01

47,31

TR 33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uúak)

149,03

213,31

98,06

35,46

TR 41 (Bursa, Eskiúehir, Bilecik)

133,01

199,51

97,72

28,30

TR 42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce)

135,90

211,13

96,98

33,53

TR 52 (Konya, Karaman)

148,85

219,62

94,65

37,70

TR 61 (Antalya, Burdur, Isparta)

149,34

227,89

97,24

41,92

TR 62 (Adana, Mersin)

154,85

247,84

94,80

43,52

TR 63 (Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye)

135,70

184,88

96,95

26,45

TR 71 (Nevúehir, Ni÷de, Aksaray, Krkkale, Krúehir)

135,27

181,00

95,21

25,45

TR 72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

143,50

199,34

95,67

30,99

TR 81 (Zonguldak, Bartn, Karabük)

138,13

190,40

92,47

25,71

TR 82 (Çankr, Kastamonu, Sinop)

145,01

203,98

97,39

30,56

TR 83 (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat)

128,63

177,37

97,44

22,77

TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüúhane, Ordu, Rize, Trabzon)

130,46

190,96

97,10

25,00

TR A1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

154,54

214,55

95,44

34,07

TR A2 (A÷r, Ardahan, Kars, I÷dr)

134,44

168,33

93,61

22,50

TR B1 (Bingöl, Elaz÷, Malatya, Tunceli)

131,13

175,33

95,43

22,40

TR B2 (Van, Bitlis, Hakkari, Muú)

127,36

161,17

95,30

20,18

TR C1 (Kilis, Adyaman, Gaziantep)

178,34

234,84

95,87

50,02

TR C2 (Diyarbakr, ùanlurfa)

146,19

183,12

96,37

27,09

TR C3 (Batman, Mardin, Siirt, ùrnak)
136,71
175,10 95,37 26,16
Not: AO, EY, ED ve SS srasyla Aritmetik Ortalama, En Yüksek, En Düúük ve Standart Sapmay
temsil etmektedir, Endeks kodlar TCMB tarafndan belirlenmiútir.
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Tablo 9: Türkiye Hedonik Konut Fiyat Endeksleri (HKFE) Tanmlayc østatistikleri
AO
EY
ED
Türkiye Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE)

138,44

201,14

SS

97,05

31,79

TR 10 (østanbul)

158,76

259,01

96,63

52,85

TR 51 (Ankara)

133,85

183,83

95,83

26,28

TR 31 (øzmir)

141,30

216,66

98,09

34,64

TR 21 (Edirne, Krklareli, Tekirda÷)

127,32

192,54

96,43

26,34

TR 22 (Balkesir, Çanakkale)

127,28

193,69

97,01

26,97

TR 32 (Aydn, Denizli, Mu÷la)

135,88

213,62

96,42

34,51

TR 33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uúak)

139,46

194,85

98,61

29,05

TR 41 (Bursa, Eskiúehir, Bilecik)

128,12

185,72

98,23

24,42

TR 42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce)

126,35

185,96

98,03

26,21

TR 52 (Konya, Karaman)

138,03

194,39

95,80

30,81

TR 61 (Antalya, Burdur, Isparta)

142,01

208,84

98,46

34,78

TR 62 (Adana, Mersin)

139,85

209,38

94,06

34,08

TR 63 (Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye)

130,65

173,22

98,65

24,35

TR 71 (Nevúehir, Ni÷de, Aksaray, Krkkale, Krúehir)

129,73

170,81

95,69

21,34

TR 72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

137,50

190,25

97,34

28,22

TR 81 (Zonguldak, Bartn, Karabük)

126,02

162,72

93,46

18,37

TR 82 (Çankr, Kastamonu, Sinop)

139,79

196,87

97,84

28,33

TR 83 (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat)

122,73

164,31

98,64

18,97

TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüúhane, Ordu, Rize, Trabzon)

122,46

170,93

97,05

20,68

TR A1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

140,30

185,92

97,78

25,64

TR A2 (A÷r, Ardahan, Kars, I÷dr)

126,93

153,78

92,44

17,73

TR B1 (Bingöl, Elaz÷, Malatya, Tunceli)

121,78

156,99

96,87

16,59

TR B2 (Van, Bitlis, Hakkari, Muú)

121,92

150,88

92,06

16,60

TR C1 (Kilis, Adyaman, Gaziantep)

164,00

219,85

97,84

42,38

TR C2 (Diyarbakr, ùanlurfa)

143,97

177,94

96,15

25,48

TR C3 (Batman, Mardin, Siirt, ùrnak)
135,29 167,72 97,64 23,36
Not: AO, EY, ED ve SS srasyla Aritmetik Ortalama, En Yüksek, En Düúük ve Standart Sapmay
temsil etmektedir, Endeks kodlar TCMB tarafndan belirlenmiútir.
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Tablo 10: Konut Fiyatlar (Endeksleri) Tanmlayc østatistikleri
AO
EY
ED
SS
a. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE)
Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE)
147,99
224,23
96,62
38,56
østanbul
172,10
290,13
96,33
61,30
Ankara
143,20
210,89
96,73
33,36
øzmir
149,05
238,89
97,54
41,45
b. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE)
Türkiye Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE)
148,67
231,98
97,79
41,00
østanbul
167,93
281,67
96,81
60,62
Ankara
134,18
185,36
96,46
26,51
øzmir
146,37
238,28
98,18
39,24
c. Konut Metrekare Birim Fiyatlar (KMBF)
Türkiye Konut Metrekare Birim Fiyatlar (KMBF)
1329,39 1965,81 872,04 344,44
østanbul
2246,86 3687,58 1299,15 781,06
Ankara
1185,94 1630,54 841,03 238,96
øzmir
1479,13 2341,39 973,96 394,08
Not: AO, EY, ED ve SS srasyla Aritmetik Ortalama, En Yüksek, En Düúük ve Standart Sapmay
temsil etmektedir.

6. Analiz
Analizin ilk aúamasnda, elde edilen konut verileri kullanlarak GSADF istatistikleri hesaplanmútr ve sonuçlar Tablo 11’de sunulmuútur.GSADF istatistiklerinin kritik de÷erleri
aúmas durumunda, ülke geneli veya belli bir bölgede konut fiyatlarnda aúr fiyatlamadan
ve dolaysyla spekülatif balonlarn varl÷ndan söz edilebilir. Bir baúka ifadeyle, 1,745,
2,072 ve 2,720 kritik de÷erlerinden büyük tahminlenen GSADF istatistikleri, srasyla %10,
%5 ve %1 düzeylerinde anlamldr ve spekülatif balonlarn varl÷na iúaret etmektedir.
GSADF istatistiklerinin kritik de÷erlerden küçük tahminlenmesi durumunda konut fiyatlarnda aúr fiyatlamadan ve spekülatif balonlarn varl÷ndan söz edilememektedir.
Tablo 11’in ilk dört satrnda raporlanan sonuçlara göre, Türkiye geneli ve üç büyük il için
hesaplanan endeksler ve birim fiyatlara göre konut sektöründe spekülatif balonlarn varl÷na iliúkin güçlü kantlar elde edilmiútir. GSADF istatistiklerinin biri hariç (Ankara,
YKFE) hepsi %1 istatistiki anlamllk düzeyinde anlamldr.
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Tablo 11: GSADF østatistikleri
Bölge/øl

TKFE

HKFE

YKFE

YOKFE

KMBF

Türkiye Geneli

12,837

8,853

6,063

7,341

8,865

TR 10 (østanbul)

13,405

11,056

9,185

11,375

9,778

TR 51 (Ankara)

5,049

4,615

2,235

4,665

3,884

TR 31 (øzmir)

9,044

8,763

3,666

6,327

7,690

TR 21 (Edirne, Krklareli, Tekirda÷)

7,700

8,997

-

-

-

TR 22 (Balkesir, Çanakkale)

5,697

5,422

-

-

-

TR 32 (Aydn, Denizli, Mu÷la)
TR 33 (Afyonkarahisar, Kütahya,
Manisa, Uúak)
TR 41 (Bursa, Eskiúehir, Bilecik)
TR 42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya,
Yalova, Düzce)
TR 52 (Konya, Karaman)

5,230

6,207

-

-

-

3,419

5,404

-

-

-

9,121

9,714

-

-

-

6,221

7,098

-

-

-

3,838

4,862

-

-

-

TR 61 (Antalya, Burdur, Isparta)

8,059

6,039

-

-

-

TR 62 (Adana, Mersin)

5,460

6,783

-

-

-

TR 63 (Hatay, Kahramanmaraú, Osmaniye)
TR 71 (Nevúehir, Ni÷de, Aksaray, Krkkale,
Krúehir)
TR 72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

3,484

3,717

-

-

-

1,479

1,992

-

-

-

2,477

2,508

-

-

-

TR 81 (Zonguldak, Bartn, Karabük)

1,752

1,316

-

-

-

TR 82 (Çankr, Kastamonu, Sinop)

1,626

1,367

-

-

-

TR 83 (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat)
TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüúhane, Ordu,

3,567

3,782

-

-

-

4,285

4,356

-

-

-

TR A1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

2,544

2,284

-

-

-

Rize, Trabzon)

TR A2 (A÷r, Ardahan, Kars, I÷dr)

2,482

1,776

-

-

-

TR B1 (Bingöl, Elaz÷, Malatya, Tunceli)

1,874

2,024

-

-

-

TR B2 (Van, Bitlis, Hakkari, Muú)

0,362

0,524

-

-

-

TR C1 (Kilis, Adyaman, Gaziantep)

4,260

5,137

-

-

-

TR C2 (Diyarbakr, ùanlurfa)

4,647

3,532

-

-

-

TR C3 (Batman, Mardin, Siirt, ùrnak)

1,609

1,349

-

-

-

Not: GSADF istatistikleri için kritik de÷erler, %10, %5 ve %1 anlamllk düzeyleri için srasyla
1,745, 2,072, 2,720’dir. Kritik de÷erler, 2,000 tekrarl Monte Carlo simülasyonu ile elde edilmiútir.
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Üç büyük il dúndaki illeri kapsayan 23 bölgenin 14’üne ait GSADF istatistikleri, %1 düzeyinde anlaml bulunarak spekülatif balonlara iliúkin önemli ampirik kantlara iúaret etmektedir. Konut sektöründe spekülatif balonlarn genellikle bat bölgelerde ve ky úeritlerinde görüldü÷ü gözlemlenmektedir. Do÷u Anadolu Bölgesi’nin tamamn, øç Anadolu
Bölgesi’nin Orta ve Yukar Kzlrmak Bölümlerini ve Karadeniz Bölgesi’nin Bat Karadeniz Bölümü’nün do÷usunu kapsayan 9 bölge için GSADF istatistikleri di÷er bölgelere ve
Türkiye geneline göre biraz daha farkl sonuçlara iúaret etmektedir. Do÷u Anadolu Bölgesi’nden TRA1 ve TRA2 bölgelerini ve øç Anadolu Bölgesi’nden TR72 bölgesini temsil
eden 3 endeks için hesaplanan GSADF istatistikleri, %5 düzeyinde; øç Anadolu Bölgesi’nden TR71, Karadeniz Bölgesi’nden TR81 ve Do÷u Anadolu Bölgesi’nden TRB1
bölgelerini temsil eden di÷er 3 endeks için hesaplanan GSADF istatistikleri de %10 düzeyinde istatistiki olarak anlaml bulunarak bu bölgelerdeki konut fiyatlarnda spekülatif balonlarn varl÷na iúaret etmektedir. Ancak, bahsedilen bu 6 bölge için spekülatif balonlarn
varl÷na iliúkin kantlar, daha önce yorumlanan 14 bölgede gözlemlenen spekülatif balonlara iliúkin kantlar kadar istatistiki anlamda güçlü de÷ildir. Bununla birlikte, Bat Karadeniz Bölümü’nden 3 ili kapsayan TR82 bölgesi; Do÷u Anadolu Bölgesi’nden Hakkâri Bölümü, Yukar Murat-Van Bölümü ve Güneydo÷u Anadolu Bölgesi Dicle Bölümünden 8 ili
kapsayan TRB2 ve TRC3 bölgelerine ait endeksler için hesaplanan GSADF istatistikleri
anlaml bulunamamútr. Toplamda 11 ili kapsayan söz konusu 3 bölgede konut sektöründe
analiz edilen dönemde spekülatif balonlara ait istatistiki kant elde edilememiútir.
Genel olarak, analiz edilen konut sektörü fiyat endekslerinin ve birim fiyatlarnn büyük bir
ksm istatistiki olarak en az %10 düzeyinde anlaml bulunmuútur. Bununla birlikte, Tablo
11’de görüldü÷ü üzere ayn co÷rafi bölge veya iller için hesaplanan farkl tip konut endeksleri (TKFE ve HKFE gibi) arasnda önemli farkllklar bulunmamútr.
GSADF istatistik sonuçlar, Tablo 11’e ek olarak, ùekil 2’de harita üzerinde sunulmuútur.
ùekil 2’de spekülatif balonlarn varl÷na iliúkin farkl sonuçlarn elde edildi÷i bölgeler
farkl renk tonlaryla gösterilmiú ve genel bir resim çizilmeye çalúlmútr. Buna göre, haritadaki bölgelerin beyaz renklendirilmesi konut fiyat endekslerinde spekülatif balonlarn en
az %1 istatistiki anlamllk düzeyinde varl÷na iúaret etmektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin tamam, Karadeniz Bölgesi’nin Orta ve Do÷u Karadeniz Bölümleri, øç
Anadolu Bölgesinin Orta ve Yukar Kzlrmak Bölümleri ve Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’nin büyük bir ksm beyaz renkli bölgelerdir. Di÷er bölgeler yeúilin farkl tonlaryla
renklendirilmiútir ve tonlama koyulaútkça GSADF istatistiklerinin anlamllk düzeyinin
azald÷ gösterilmektedir. Uçuk yeúil ve açk yeúil renk tonlarnda gösterilen 6 bölge için
hesaplanan GSADF istatistikleri srasyla %5 ve %10 düzeyinde anlamldr. Yeúilin en
koyu tonu ile renklendirilen 3 bölgede ise spekülatif balonlara iliúkin kant elde edileme103
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miútir. Daha önce de bahsedildi÷i gibi konut sektöründe spekülatif balonlarn görüldü÷ü
yerler genellikle Anadolu’nun bats ve ky úeridi bölgeleridir.
Analizin ikinci aúamasnda, belirli bölgelerde GSADF istatistikleri hesaplanarak tespit
edilen spekülatif balonlarn hangi zaman aralklarnda oluútuklarn saptamak amacyla
co÷rafi bölgeleri temsil eden endeksler için BSADF dizileri ve bu dizilere ait kritik de÷er
(KD) dizileri hesaplanmútr. Bu hesaplamalar ùekil 3, ùekil 4 ve ùekil 5’te gösterilmiútir.
Konut fiyat endekslerine ait BSADF dizilerinin KD dizilerinin üzerinde seyretmesi, konut
sektörü fiyatlarnda aúrlk dönemlerine iúaret etmektedir. Di÷er taraftan ise, BSADF dizilerinin KD dizilerinin altnda seyretti÷i tarihlerde konut fiyatlamalarnda istatistiki anlamda
spekülatif balonlarn varl÷ndan ve fiyatlamalarda aúrlktan söz edilememektedir.
Türkiye geneli için hesaplanan farkl tip endeksler ile birim fiyatlar de÷erlendirdi÷imizde,
son 5 yllk dönemde BSADF dizilerinin, %1 KD dizilerinin önemli ölçüde üstünde seyretti÷i gözlemlenmektedir. Türkiye geneli konut sektörü için tespit edilen spekülatif balonlarn, neredeyse analiz edilen dönemin tamamnda görüldü÷ü ve özellikle son iki yllk dönemde tepe noktalarna ulaút÷ tespit edilmiútir. Bununla birlikte, üç büyük il için de Türkiye geneli için yaplan de÷erlendirmelerin geçerli oldu÷u söylenebilir. Üç büyük il arasndan øzmir için hesaplanan BSADF dizilerinin, KD dizisinden yukar yönlü uzaklaúma trendi
dikkat çekmektedir.
Türkiye geneli ve üç büyük il dúnda bölge endeksleri için de BSADF dizileri çizilmiútir ve
%1 KD dizisiyle karúlaútrlmútr. Buna göre, GSADF istatistik hesaplamalarn destekleyen gözlemler yaplmaktadr. Üç büyük il dúnda, Marmara bölgesi illerini ve Eskiúehir’i
kapsayan bölge (TR 21, 22, 41, 42) endekslerine ait BSADF dizileri de analiz döneminin
baúnda dalgal seyretse de son 2-3 yl içinde %1 KD dizilerinin üzerinde de÷erler ald÷
gözlemlenmektedir. Ege Bölgesi’ni kapsayan iki konut endeksinin (TR 32, 33) ise farkl
trend izledikleri saptanmútr. Analiz döneminin baúnda TR 33 kodlu Ege Bölge endeksi,
analiz döneminin son iki ylnda da TR 32 kodlu bölge endeksine ait BSADF dizileri %1
KD dizilerinin üstünde seyretmektedir. Son 1-1,5 yllk dönemde ise Ege Bölgesi’ni temsil
eden iki endeks de %1 KD dizisinin üzerindedir.
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ùekil 2: Spekülatif Balon Haritas
Not: Haritadaki bölgelerin beyaz renklendirilmesi konut fiyat endekslerinde spekülatif balonlarn en az %1 istatistiki anlamllk düzeyinde varl÷na
iúaret etmektedir. Di÷er bölgeler yeúilin tonlaryla renklendirilmiútir ve tonlama koyulaútkça GSADF istatistiklerinin anlamllk düzeyi azalmaktadr. Uçuk yeúil ve açk yeúil tonlarnda gösterilen 6 bölge için hesaplanan GSADF istatistikleri srasyla %5 ve %10 düzeyinde anlamldr.Yeúilin en
koyu tonu ile renklendirilen 3 bölgede spekülatif balonlara iliúkin kant elde edilememiútir.
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ùekil 3: TKFE için BSADF Dizileri
Not: KD, kritik de÷eri ifade etmektedir. KD dizileri, 2,000 tekrarl Monte Carlo simülasyonu ile elde edilmiútir.
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ùekil 4: HKFE için BSADF Dizileri
Not: KD, kritik de÷eri ifade etmektedir. KD dizileri, 2,000 tekrarl Monte Carlo simülasyonu ile elde edilmiútir.
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ùekil 5: YKFE, YOKFE ve KMBF için BSADF Dizileri
Not: KD, kritik de÷eri ifade etmektedir. KD dizileri, 2,000 tekrarl Monte Carlo simülasyonu ile elde
edilmiútir.

øç Anadolu Bölgesi illerini kapsayan bölge endekslerinden TR52 (Konya, Karaman) bölgesi HKFE endeksi, tüm analiz döneminde %1 KD dizisi üstünde seyretmektedir. GSADF
istatistikleri %5 ve %10 düzeyinde anlaml olan di÷er øç Anadolu Bölgesi endekslerine ait
BSADF dizileri, dalgal seyir izlemekte ve son 2-3 yllk dönemde genellikle %1 KD dizisinin altnda seyrettikleri tespit edilmiútir. Akdeniz Bölgesi’ni kapsayan 3 endeks için hesaplanan BSADF dizilerine göre ise bölgenin Adana Bölümü’nün do÷usunda kalan illeri
kapsayan TR 63 endeksi, dönem baúlarnda aúrlk dönemleri yaúasa da son yllarda %1
KD dizisi altnda kalmútr. Akdeniz Bölgesi’nde Antalya Bölümü ve Adana Bölümü’nün
batsn kapsayan 2 bölge endeksine ait BSADF dizilerinin özellikle son 3 yldr %1 KD
dizisinin üstünde seyretmesi spekülatif balonlarn varl÷na iúaret etmektedir. Karadeniz
Bölgesi’ni temsil eden 4 endeksten TR 83 ve TR 90 bölgelerine ait endekslerin BSADF
dizileri dalgal seyretmekte ve son 1-2 yl içerisinde %1 KD dizisinin önemli ölçüde üzerinde seyretme e÷iliminde olduklar görülmektedir. Ayn bölgedeki TR 81 ve TR 82 bölgelerine ait endekslerin BSADF dizileri ise ilk dönemlerde kstl aúrlklara iúaret etse de
yaklaúk son 4 senedir %1 KD dizisi altnda yer almaktadr. Do÷u Anadolu Bölgesi için
hesaplanan endekslere ait BSADF dizileri, baz aúr fiyatlama dönemlerinin yaúand÷n
gösterse de dizilerin yaklaúk son 3 yldr %1 KD dizisi altnda seyretti÷i görülmektedir.
Hatta, TR B2 bölgesine ait BSADF dizisine göre ilgili bölgede istatistiki anlamda herhangi
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bir aúr fiyatlama dönemi yaúanmamútr. Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’ne bakt÷mzda,
son yllarda BSADF dizilerinde artan bir azalú trendi görüldü÷ü dikkat çekmektedir. Özellikle TR C1 ve TR C2 bölgelerinde 2010-2011 dönemlerinde konut sektöründe aúr fiyatlamalar dikkat çekmekte ve bölge fiyat endekslerine ait GSADF istatistiklerinin %1 düzeyinde anlaml oldu÷u saptanmútr. Ancak, son 2-3 yl içerisinde BSADF dizilerinin keskin
bir úekilde %1 KD dizisi altna çekildi÷i gözlemlenmektedir.
Genel olarak, hesaplanan BSADF dizileri ile GSADF istatistiklerine istinaden yaplan yorumlamalar daha anlaml hale gelmektedir. GSADF istatistiklerinin iúaret etti÷i spekülatif
balonlarn analiz döneminin hangi dönemlerinde ortaya çkt÷na dair kantlar elde edilmiútir. Spekülatif balonlarn tespit edildi÷i baz bölgeler için konut sektörü fiyatlamalarnda
aúrlklarn son dönemlerde de devam etti÷i; ancak baz bölgelerde tamamen söndü÷ü ve
hatta aúrlk dönemlerinin bitti÷ine iúaret eden istatistiki kantlar elde edilmiútir. Tespit
edilen spekülatif balonlarn zamanlamasnn saptanmas, olas risklerin etkin yönetimi için
önem arz etmektedir.
7. Sonuç
Dünya ekonomisi, özellikle ABD konut sektöründe 2007-2008 yllarnda görülen sürekli
fiyat artúlarnn ve fiyatlamalarda yaúanan aúrlk dönemlerinin sonuçlarn a÷r bir úekilde
yaúamútr. Türkiye ekonomisinin de son yllarda Gayrimenkul/ønúaat sektörü lokomotifinde büyüdü÷ü düúünülürse, konut sektöründeki fiyatlamalarn analizi ve bu fiyatlamalarn
etkin bir úekilde yaplp yaplmad÷nn tespiti, yatrmclar, piyasa düzenleyicileri, portföy
yöneticileri ve di÷er piyasa katlmclar için önemlidir.
Bu çalúmann amac, Türkiye konut sektöründeki fiyatlarn analiz edilerek olas spekülatif
balonlarn tespit edilmesi ve bu balonlarn oluúma zamann belirlenmesidir. Bu ba÷lamda,
TCMB EVDS’den elde edilen çeúitli konut sektörü endeksleri (TKFE, HKFE, YKFE ve
YOKFE) ve konut birim fiyatlar (KMBF) kullanlarak Ocak 2010 – Nisan 2017 döneminde konut sektöründe spekülatif balonlarn varl÷ araútrlmútr. Önceki çalúmalarda
geliútirilen balon testleri ve standart birim kök testlerine göre daha iyi performans sergileyen özyinelemeli esnek tahminleme aralklar algoritmasna dayal ekonometrik yöntem
kullanlmútr. Phillips vd.(2015) tarafndan geliútirilen bu yöntem, analiz döneminde birden
fazla spekülatif balon olmas durumunda istatistiki gücünü korumakla birlikte tespit edilecek olas spekülatif balonlarn zamanlamasn belirlememize de olanak veren bir araçtr.
Analiz iki aúamada yürütülmüútür; ilk aúamada analiz döneminin herhangi bir zamannda
spekülatif balonlarn oluúup oluúmad÷ GSADF istatistikleri hesaplanarak araútrlmútr.
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økinci aúamada, aúr fiyatlama dönemlerinin analiz döneminin hangi noktasnda veya zaman aral÷nda gerçekleúti÷i saptanmútr. Çalúmadan elde edilen sonuçlara göre, Türkiye
geneli ve üç büyük il için hesaplanan endeksler ve birim fiyatlara göre konut sektöründe
spekülatif balonlarn varl÷na iliúkin güçlü kantlar elde edilmiútir. Elde edilen sonuçlar,
Türkiye konut sektörünü inceleyen literatür taramasnda de÷indi÷imiz çalúmalarn sonuçlarndan farkldr. Daha önceki çalúmalardan farkl olarak yürüttü÷ümüz bölgesel analizde
ise, üç büyük il dúndaki illeri kapsayan bölgeler için hesaplanan endekslere ait istatistikler,
bölgelerin ço÷unlu÷unda spekülatif balonlarn varl÷na iúaret etmektedir. Konut sektöründe spekülatif balonlarn genellikle bat bölgelerde ve ky úeritlerinde görüldü÷ü gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, ayn co÷rafi bölge veya iller için hesaplanan farkl tip
konut endeksleri (TKFE ve HKFE gibi) arasnda önemli farkllklar bulunmamútr.
Analizin ikinci aúamasnda, co÷rafi bölgeleri temsil eden endeksler için BSADF dizileri ve
bu dizilere ait KD dizileri hesaplanmútr. Türkiye geneli konut sektörü için tespit edilen
spekülatif balonlarn, neredeyse analiz edilen dönemin tamamnda görüldü÷ü ve özellikle
son iki yllk dönemde tepe noktalarna ulaút÷ tespit edilmiútir. Bununla birlikte, üç büyük
il için de Türkiye geneli için yaplan de÷erlendirmelerin geçerli oldu÷u söylenebilir. Üç
büyük úehir arasndan øzmir konut piyasasndaki aúr fiyatlamadaki Ankara ve østanbul’a
nazaran görülen artún, øzmir’in son 3 ylda (2014-16) østanbul’dan net iç göç almas ve
büyük úirketlerin yatrmlarn (genel merkezlerini øzmir’e taúma planlar) øzmir’e yöneltmelerinden kaynakland÷ söylenebilir. Üç büyük il dúndaki bölgeler için yaplan hesaplamalar için bir genelleme yaplamamakla birlikte spekülatif balonlarn tespit edildi÷i baz
bölgeler için konut sektörü fiyatlamalarnda aúrlklarn son dönemlerde de devam etti÷i;
ancak baz bölgelerde tamamen söndü÷ü ve hatta aúrlk dönemlerinin bitti÷ine iúaret eden
istatistiki kantlar elde edilmiútir. Özellikle son yllarda Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nün do÷usunda, Do÷u Anadolu Bölgesi’nin büyük bir ksmnda ve Güneydo÷u Anadolu Bölgesinin tamamnda istatistiki anlamda herhangi bir aúr fiyatlama dönemi yaúanmad÷ tespit edilmiútir. Bu durumun en büyük nedeni, Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneydo÷u Anadolu snr komúusu Suriye’de yaúanan savaú, terör, politik belirsizlikler ve söz
konusu bölgelerin yo÷un Suriyeli göç almasndan kaynakland÷ söylenebilir.
Tespit edilen spekülatif balonlarn oluúma nedenlerine iliúkin yukarda verilen açklamalar
dikkate alnarak, ileriki çalúmalarda spekülatif balonlarn oluúumuna neden olabilecek
faktörler istatistiksel analizler kullanlarak incelenebilir. Ayrca bu faktörlerin bölgesel
özelliklere göre ba÷l olarak de÷iúip de÷iúmedi÷i araútrlabilir. Konut sektöründe görülen
aúr fiyatlamalarn makroekonomik de÷iúkenlerle ve/veya birtakm demografik, sosyal,
politik faktörlerle açklanp açklanmad÷ hakknda daha ayrntl bilgilerin ortaya konulmas piyasa katlmclar ve düzenleyicileri için önemli olacaktr.
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