
REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 5 NİSAN AYI SONUÇLARI 

Sayı: 5  



• Mortgage Uz a ı Garanti desteği ile hazırla a  REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi so uçları a göre, 

Nisan ayı da bir önceki aya göre %1.02 ora ı da, geçen yılı  ay ı dönemine göre %7.05 ora ı da ve endeksin 

aşla gıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayı a göre ise %58.00 ora ı da artış gerçekleş iştir. 

 

• Nisan ayı da REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, İsta ul Avrupa yakası da yer alan 

arkalı konut projelerinde %1.74 ora ı da; İsta ul Asya yakası da yer alan arkalı konut projelerinde %0.85 

ora ı da art ıştır. Endeksin aşla gıç dönemine göre ise İsta ul Asya yakası daki projeler Avrupa yakası a 

kıyasla 7.5 puan fazla artış göster iştir. 
 

• Nisan ayı da REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %1.18 ora ı da 

art ış; 2+1 konut tipinde %1.06 ora ı da art ış; 3+1 konut tipinde %1.08 ora ı da art ış ve 4+1 konut 

tipinde %0.14 ora ı da art ıştır. 
 

• Nisan ayı da REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 51-75 m2 üyüklüğe sahip 

konutlarda %1.27 ora ı da art ış; 76-100 m2 üyüklüğe sahip konutlarda %1.05 ora ı da art ış; 101-125m2 

üyüklüğe sahip konutlarda %1.11 ora ı da art ış; 126-150 m2 üyüklüğe sahip konutlarda %1.08 ora ı da 

art ış; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0.21 ora ı da art ıştır. 

YÖNETİCİ Ö)ETİ 



• Nisan ayı da satışı gerçekleştirile  ko utları  %8’i it iş konut stokları da  oluşurke , %92’si ise it e iş 

konut stokları da  oluş aktadır. İlgili ayda, İsta ul Avrupa yakası da satıla  ko utları  %3’ü; Asya yakası da 

satıla  ko utları  ise %7’si it iş stoklardan oluş aktadır. 

 

• Nisan ayı da arkalı projeler kapsa ı daki ko utları  %99.3 ora lık kıs ı %1 KDV ora ı üzerinden, %0.7 

ora lık kıs ı ise %18 KDV ora ı üzerinden satışı gerçekleştiril iştir. 

 

• Markalı projelerden konut satı  alan üşterileri  peşi at, senet ve banka kredisi kulla ı  ora ları 

i ele diği de, Nisan ayı da peşi at ora ı %29, senet ora ı %32 ve banka kredisi ora ı %39 olarak 

gerçekleş iştir. 

 

• Nisan ayı da arkalı konut projeleri kapsa ı da gerçekleştirile  satışları  %54’lük (son 6 aylık ortalama %34) 

kıs ı ya a ı yatırı ılara yapılırke , tercih oktası da ağırlıklı olarak 2+1 konut tipi (Nisan 2015: %33) ile 

ortalama 95 M2 üyüklüğe sahip ko utları  öne çıktığı gözle le iştir. 

 

 

YÖNETİCİ Ö)ETİ 



5 Nisan Ayı 
Endeks Değeri 

Bir Önceki Aya 
Göre (%) 

Bir Ön eki Yılın Aynı 
Ayına Göre %  

Endeksin Başlangıç 
Dönemine Göre (%) 

YENİ KONUT 
FİYAT ENDEKSİ 158.0 1.02% 7.05% 58.00% 

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ OCAK =  



REIDIN-GYODER YENİ KONUT ENDEKSİNDE AYLIK % DEĞİŞİM  

Mortgage Uz a ı Garanti desteği ile hazırla a  REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi so uçları a 

göre, Nisan ayı da bir önceki aya göre %1.02 ora ı da, geçen yılı  ay ı dönemine göre %7.05 

ora ı da ve endeksin aşla gıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayı a göre ise %58.00 ora ı da artış 

gerçekleş iştir. 



REIDIN-GYODER YENİ KONUT ENDEKSİ: İSTANBUL ASYA-AVRUPA YAKASI PROJELERİ  
(OCAK 2010=100) 

Nisan ayı da REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, İsta ul Avrupa yakası da 

yer alan arkalı konut projelerinde %1.74 ora ı da; İsta ul Asya yakası da yer alan arkalı konut 

projelerinde %0.85 ora ı da art ıştır. Endeksin aşla gıç dönemine göre ise İsta ul Asya yakası daki 

projeler Avrupa yakası a kıyasla 7.5 puan fazla artış göster iştir. 



KONUT TİPİNE GÖRE OCAK =  

Nisan ayı da REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %1.18 

ora ı da art ış; 2+1 konut tipinde %1.06 ora ı da art ış; 3+1 konut tipinde %1.08 ora ı da art ış ve 

4+1 konut tipinde %0.14 ora ı da art ıştır. 



Konut  
Tipi 

5 Nisan Ayı 
Endeks Değeri 

Bir Önceki Aya  
Göre (%) 

Bir Ön eki Yılın Aynı 
Ayına Göre %  

Endeksin Başlangıç 
Dönemine Göre (%) 

Yeni Konut 
Fiyat Endeksi 

158.0 1.02% 7.05% 58.00% 

1+1 154.8 1.18% 4.67% 54.80% 

2+1 162.2 1.06% 6.85% 62.20% 

3+1 158.6 1.08% 7.89% 58.60% 

4+1 143.0 0.14% 4.23% 43.00% 

Endeks Başlangıç Dönemi Ocak 2010=100 

KONUT TİPİNE GÖRE ENDEKS DEĞİŞİM TABLOSU 



KONUT BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE OCAK =  

Nisan ayı da REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 51-75 m2 üyüklüğe sahip 

konutlarda %1.27 ora ı da art ış; 76-100 m2 üyüklüğe sahip konutlarda %1.05 ora ı da art ış; 

101-125m2 üyüklüğe sahip konutlarda %1.11 ora ı da art ış; 126-150 m2 üyüklüğe sahip 

konutlarda %1.08 ora ı da art ış; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0.21 ora ı da 

art ıştır. 



Konut 
Büyüklüğü 

5 Nisan Ayı 
Endeks Değeri 

Bir Önceki Aya  
Göre (%) 

Bir Ön eki Yılın Aynı 
Ayına Göre %  

Endeksin Başlangıç 
Dönemine Göre (%) 

Yeni Konut 
Fiyat Endeksi 

158.0 1.02% 7.05% 58.00% 

51-75 M2 152.0 1.27% 4.97% 52.00% 

76-100 M2 154.0 1.05% 5.91% 54.00% 

101-125 M2 163.3 1.11% 7.50% 63.30% 

126-150 M2 158.9 1.08% 8.24% 58.90% 

151 M2 + 143.4 0.21% 4.37% 43.40% 

Endeks Başlangıç Dönemi Ocak 2010=100 

KONUT BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ENDEKS DEĞİŞİM TABLOSU 



REIDIN-GYODER YENi KONUT STOK ERİME HI)I  
(MEVCUT KONUT STOKUNDAKİ AYLIK SATIŞLARIN YÜ)DESEL GÖSTERİMİ  

İlgili veriler geçi i olup, revizyona ta idir. 



REIDIN-GYODER MARKALI KONUT PROJELERİ STOK ANALİ)İ 

Nisan ayı da satışı gerçekleştirile  ko utları  

%8’i it iş konut stokları da  oluşurke , %92’si 

ise it e iş konut stokları da  oluş aktadır.  

İlgili ayda, İsta ul Avrupa yakası da satıla  

ko utları  %3’ü; Asya yakası da satıla  

ko utları  ise %7’si it iş stoklardan 

oluş aktadır. 

İlgili veriler geçi i olup, revizyona ta idir. 



REIDIN-GYODER MARKALI KONUT PROJELERİ PA)AR ANALİ)İ  

Nisan ayı da arkalı projeler 

kapsa ı daki ko utları  %99.3 

ora lık kıs ı %1 KDV ora ı 

üzerinden, %0.7 ora lık kıs ı 

ise %18 KDV ora ı üzerinden 

satışı gerçekleştiril iştir. 

 

 

Markalı projelerden konut satı  

alan üşterileri  peşi at, senet 

ve banka kredisi kulla ı  

ora ları i ele diği de, Nisan 

ayı da peşi at ora ı %29, 

senet ora ı %32 ve banka 

kredisi ora ı %39 olarak 

gerçekleş iştir. 

İlgili veriler geçi i olup, revizyona ta idir. 



REIDIN-GYODER MARKALI KONUT PROJELERİ YABANCI YATIRIMCI ANALİ)İ 

Nisan ayı da arkalı konut projeleri 

kapsa ı da gerçekleştirile  satışları  %54’lük 

(son 6 aylık ortalama %34) kıs ı ya a ı 

yatırı ılara yapılırke , tercih oktası da 

ağırlıklı olarak 2+1 konut tipi (Nisan 2015: 

%33) ile ortalama 95 M2 üyüklüğe sahip 

ko utları  öne çıktığı gözle le iştir. 

İlgili veriler geçi i olup, revizyona ta idir. 



YENİ KONUT FİYATLARI VE FİNANSAL GÖSTERGELER ANALİ)İ 



 Nedir? 

 Kamuoyunda genelde Markalı Projeler  olarak adla dırıla , ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul 

şirketleri i  ürettiği konutlar üzerinden geliştirile , son dönemde ABD, Avustralya, Kanada gibi 

birçok ülkede üretilmeye aşla a  gösterge endeksidir. 

 Metodoloji 

 REIDIN-GYODER Yeni Konutlar Fiyat Endekslerinin hazırla ası da sı ıfla dırıl ış birim değere 

dayalı konut fiyat e deksi  (Stratified Real Estate Price Index) yöntemi uygula aktadır. Endeks 

baz yılı Ocak 2010 (Ocak 2010=100) olacak şekilde Laspeyres formülü kulla ılarak 

hesapla aktadır. 

 Kapsam 

 REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 28 proje geliştiri isi i  su duğu toplam 70 proje ve aylık 

ortalama 22.500 konut stoku üzerinden hesapla aktadır. 

 

REIDIN-GYODER YENi KONUT FİYAT ENDEKSİ 



• Daire Tipleri yatak odası + salon sayısı olarak alı ıştır. 

• Daire Alanı brüt metrekare ağı sız bölümün duvarları dışı da  hesaplanan balkonlar dahil 

ala ı a,  ağı sız bölüme koridor, merdiven ve giriş holünden düşe  payı  da ilave edilmesi 

sonucu elde edilen üyüklüğü olarak elirle iştir. (Bu alana asansör oşluğu, havala dır a, 

baca oşlukları ve ya gı  merdiveni dahil değildir.)  

• Na-tamam Daireler dekorasyonun dahil olduğu peşi  liste fiyatı haline getiril iştir.  

• Dairenin Satış Fiyatı brüt metrekare üzerinden KDV, tapu har ı gibi diğer giderler ile 

dekorasyonun dahil olduğu peşi  fiyat olarak elirle iştir.  

• Projenin %85’inin satıl ası durumunda proje ta a la ış kabul edil iştir. Kat karşılığı alı a  

projelerde yüklenici firma eğer kendi payı ı itir işse ve/veya %85’i i sat ışsa proje 

ta a la ıştır kabul edil iştir. 

STANDARTLAR / TANIMLAR 



PROJEYE KATILAN FİRMALAR 


