
 

 

 

Hepsiemlak Kiralık ve Satılık Konutlardaki 

Güncel Durumu Gözler Önüne Serdi 
 

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak; Eylül ayı içerisindeki emlak piyasasının 

son durumunu inceledi. Platform verilerine göre Türkiye genelinde Eylül ayında kiralık 

konut fiyatlarında ilçelerin büyük çoğunluğunda artış yaşanmadığı görüldü. Artış yaşanan 

bölgeler sırasıyla; yüzde 24 oranla Balıkesir Edremit, yüzde 13 oranla Bandırma ve Adana 

Seyhan, yüzde 12 oranla İzmir Çeşme ve yüzde 11 oranla İstanbul Beşiktaş oldu.  

 

 Kiralık Konutlarda İl ve İlçelerdeki Son Durum 

 

Eylül 2022 hepsiemlak verilerine bakıldığında, Konut piyasasının mevcut durumu, arz talep 

dengesi ve ekonomik durum göz önüne alındığında, son dönemde konut fiyatlarının artış 

hızının yavaşladığı görülüyor.  

 

Hepsiemlak’ın güncel endeks sonuçlarına göre; bir önceki aya göre kiralık konut fiyatı düşen 

ilçelerin ilk sırasında yüzde 23 oranla Muğla Bodrum yer aldı. Metrekare fiyatı Ağustos ayında 

249 TL iken Eylül ayında 191 TL’ye geriledi ve bu durumun temel sebebi yazın bitimiyle 

yaşanan şehirlere dönüş olarak gözlemlendi. Bodrumu yüzde 6 oranla İstanbul Sarıyer, 

Antalya Muratpaşa ve Ankara Çankaya takip etti. 

 

Geçtiğimiz yıl ilan fiyatlarında 29 TL olan m2 fiyatı 2022 yılında 107 TL’ye yükselerek %273 ile 

en fazla artış gösteren ilçe Antalya’nın Alanya ilçesi oldu. Alanya’yı yüzde 212 oranla Ankara 

Keçiören, yüzde 200 oranla Ankara Mamak takip etti. 

 

Satılık Konutlarda İl ve İlçelerdeki Son Durum 

2021 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında satılık konut fiyatlarında; yıllık bazda verilere 

bakıldığında satılık konut fiyatlarında; yüzde 264 oranla İstanbul Kağıthane 6.362 TL’den 

23.186 TL’ye yükselerek en fazla artış gösteren ilçe oldu. İkinci sırada yüzde 257 oranla 

İstanbul Şişli, üçüncü sırada ise yüzde 252 oranla Antalya Muratpaşa yer aldı. 

 

Beş Büyük İlde Antalya Başı Çekiyor 

Antalya’daki kiralık konutların ortalama m2 fiyatları geçtiğimiz yıl 26 TL iken yüzde 188 artış 

göstererek 75 TL’ye ulaştı. Antalya’yı yüzde 173 ile Bursa, yüzde 141 ile Ankara, yüzde 138 ile 

İzmir ve yüzde 135 artış ile İstanbul takip etti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Satılık konut fiyatlarına baktığımızda ise; kiralıkta olduğu gibi ilk sırada yüzde 236 artış oranı 

Antalya yer alıyor. Onu yüzde 212 ile İstanbul, yüzde 200 ile Ankara, yüzde 185 ile Bursa ve 

yüzde 179 ile İzmir takip ediyor. 
 

 
 

 

Basın Bilgi: İdea Halkla İlişkiler–0537 7775568 

Deniz Şahin Samlı/deniz.sahin@idea-pr.com 

 
 

hepsiemlak hakkında: 
2006 yılında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş çatısı altında kurularak çalışmalarına başlayan portal, 2018 

yılında dünyanın önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs’ın da yatırım gücünü arkasına alarak büyümeye 

devam etmiştir. Başlattığı dijital dönüşümün en büyük adımlarından biri olarak 2021 yılında marka değişimi 

yaşayarak hepsiemlak ismiyle yayın hayatına devam etmeye başlamıştır. Tüm Türkiye’ye yayılan saha ekibi ve 

200 kişiden oluşan kadrosuyla hem emlak arayanlar hem de profesyonel ve bireysel ilan verenlerin hayatını 

kolaylaştıracak teknoloji çözümleri sunmayı ilke edinen marka, web sitesi ve mobil uygulamasıyla hizmet 

vermeye devam etmektedir. Türkiye’de emlak sektörünü dijitalleştirme görevini üstlenerek ilan giriş süresini 2 

dakikanın altına indirmeyi ve müşterinin satıcıya ulaşma oranını yüzde 30 artırmayı başaran hepsiemlak, üstün 

kullanıcı deneyimi, emlak sektörü uzmanlığı, yüksek kalite ve değer odağı ile emlak almak-satmak-kiralamak 

isteyen herkes için en güvenilir platform olma vizyonuyla hareket etmektedir. Emlağa dair A’dan Z’ye kritik 

bilginin en güvenilir içerik sağlayıcısı olmayı kendine misyon edinen hepsiemlak, en güvenilir ve uzman emlak 

profesyonellerinin tercih ettiği platform olma yolunda ilerlemektedir. www.hepsiemlak.com 
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