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ÖNSÖZ 

Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak ilan edilmesi ile birlikte hızlı 
bir kentleşme süreci içine giren Ankara’da çeşitli imar ve şehircilik uygula-
maları hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yeni Cumhuriyetin başkenti olan 
Ankara çağdaş bir toplumu temsil edecek bir kimlikle Türkiye’nin kentleşme 
serüveninde lider bir şehir olarak ülkemizin diğer kentleri için bir model teş-
kil etmiştir. Bu doğrultuda, başkent Ankara Konya Teknik Üniversitesi Mi-
marlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2017-2018 
Eğitim-Öğretim Yılı, Planlama Stüdyosu 7 ve Planlama Stüdyosu 8 dersleri 
kapsamında çalışma alanı olarak seçilmiştir. Öğrencilerimizden geçmişten 
günümüze var olan ve hızlı kentleşme süreci ile evrilen Ankara’daki kentsel 
sorunları tespit etmeleri ve bu sorunlara yönelik stratejik plan, proje ve poli-
tikalar üretmeleri beklenmiştir. 

Bu süreçte öğrencilerimiz Ankara’nın tarihi, kültürel, ekonomik, fizik-
sel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya koyarak derinlemesine incele-
me fırsatı bulmuşlardır. Bu bağlamda çalışmalarının devamında seçtikleri so-
run özelinde gerçekleştirdikleri kapsamlı saha ve literatür araştırmalarını 
akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir kitap bölümüne dönüştür-
me becerisi kazanmışlardır. 

Kitapta Ankara’nın ulaşım politikaları, konut alanları, kamusal alanları, 
çöküntü bölgeleri, kırsal alanları, yeşil alanları ve alışveriş merkezleri gibi 
şehir ve bölge planlama disiplinin ilgi alanına giren konulara ilişkin sorunla-
rın ele alındığı, stratejik çözüm önerilerinin geliştirildiği, öğrencilerimiz ve 
proje yürütücüleri tarafından hazırlanan özgün ve ilgi çekici bölümler yer 
almaktadır. 

Ankara ile ilgili çalışan araştırmacı, karar verici ve uygulayıcılara fay-
dalı olmasını ümit ettiğimiz bu kitap, herkesi Ankara’daki kentleşme dina-
mikleri ve sorunları üzerine yeniden düşünmeye davet etmektedir. Kitap içe-
riğinin oluşması sürecinde öğrencilerimize desteklerini esirgemeyen tüm kişi 
ve kurumlara en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Editörler Grubu 
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TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİ 
DOĞRU AÇIKLAYABİLEN ANALİTİK YAKLAŞIMA DOĞRU 

Fatih EREN 

ÖZET 

Bu çalışmada gayrimenkul geliştirme sürecini anlamaya yönelik literatürde 
üretilen analitik modeller özetlenmekte ve bu modellerin Türkiye’de tecrübe edilen 
gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısı sorgulanmaktadır. Model-
ler, dört gruba ayrılarak incelenmiştir: Sıralı-Olay Yaklaşımı, Aktör-Odaklı Yakla-
şım, Yapı-Odaklı Yaklaşım ve Kurumcu Yaklaşım. Her bir yaklaşım, gayrimenkul 
geliştirme sürecini açıklarken başka bir düzeye odaklanmakta, bu yüzden sürece dair 
farklı bir anlayış üretmektedir. Bir başlangıç çalışması niteliğinde olan bu araştırma, 
mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin Türkiye açısından çalışan ve çalışmayan 
kısımlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma, modellerin Türkiye’deki 
gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu gös-
termiştir. Modellerin sunduğu perspektifler, Türkiye gayrimenkul piyasasında yürü-
tülen gayrimenkul geliştirme projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş tarzını ve 
süreç dinamiklerini açıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden Türkiye 
gayrimenkul sektörünün yasal/kurumsal/endüstriyel yapısına ve işleyiş gerçekliğine 
uyan, evrensel ve mahalli düzeyde süreci her boyutuyla ele alan özgün modellerin 
üretilmesine ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul geliştirme, modeller, Türkiye gayrimenkul 
piyasası. 

GİRİŞ 

Pek çok insan içinde yaşadığı fiziksel çevreyi bilir ve tanır. İnsanlar 
çevrelerindeki binaların, yeni başlayan inşaatların ve geliştirilmeyi bek-
leyen boş arsaların farkındadır. Fiziksel çevrenin oluşumunu memnun ka-
larak veya kalmayarak pasif olarak uzaktan takip ederler. İnsanların far-
kında olduğu ve takip ettiği şey aslında gayrimenkul geliştirme sürecinin 
sonuç ürünleridir. Nereye ne binası yapıldı? Binanın sahipleri veya kulla-
nıcıları kim? Binanın bölümleri kaç liraya kiralanıyor ve satılıyor? İnsan-
lar bu soruların cevapları ile ilgilenirler ancak etraflarındaki fiziksel çev-
renin niçin öyle planlandığından/tasarlandığından, gayrimenkul projeleri-
nin hangi tarihsel, ilişkisel, yasal, finansal, kurumsal, yönetimsel, tasa-
rımsal ve duygusal süreçlerden geçerek başlatıldığından ve bitirildiğinden 
çoğu zaman habersizdir. Gördükleri bir bina niçin o büyüklükte ve o yük-
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seklikte yapıldı? Niçin oraya yapıldı ve o şekilde işlevlendirildi? Bütün 
bunlar insanların çoğu için bilinir ve belirgin olan meseleler değildir. 
Hâlbuki fiziksel çevrenin adım adım ortaya çıkışı çok karmaşık süreçleri 
barındırır ve sürecin nasıl geliştiği doğrudan sonuç ürününün karakterini 
etkiler (Henneberry ve Parris, 2013). Bitirildikten sonra kullanılmaya 
başlayan bir bina, aslında çok yönlü mücadelelere sahne olmuş ancak ba-
şarıyla neticelendirilmiş zorlu bir savaştan sonra toprağa dikilen bayrak 
gibidir. Eğer gayrimenkul projelerinin ortaya çıkış süreçleri iyi çözümle-
nebilir ve doğru anlaşılabilirse, fiziksel çevreyi ortaya çıkaran aktörlerin 
süreci daha rahat ve sağlıklı yönetmesinin yolları keşfedilebilir ve süreç 
sonunda daha memnun edici, yaşanabilir fiziksel çevrelerin ortaya çıkma-
sı mümkün hale gelebilir.       

Gayrimenkul geliştirme hem birbirine benzeyen hem de standart ol-
mayan, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, piyasadan piyasaya farklılık 
gösterebilen aşamaları ve uygulamaları içeren bir süreçtir (Guy ve Hen-
neberry, 2002a). Süreçte birbirinden farklı pek çok aktör, belli bir proje 
hedefiyle bir araya gelir ve aktörler ellerindeki kaynakları (finans, inşaat 
malzemesi, işgücü, uzmanlık, bilgi, yetki, ilişkiler, tecrübe, arsa vs.) belli 
bir rol dağılımı çerçevesinde kullanır. Rol dağılımın nasıl olacağı ve pro-
jeye ilişkin verilecek her türlü karar, aktörlerin sosyo-kültürel özellikle-
rinden, projenin gerçekleştiği coğrafyadan ve projenin dahil olduğu gay-
rimenkul piyasasının yasal, kurumsal, endüstriyel ve sosyo-ekonomik ya-
pısından bağımsız değildir (Theurillat, Rerat ve Crevoisier, 2015). Bir 
gayrimenkul projesi ancak doğru mekân ve zamanda; vizyon ve karakter 
anlamında birbiriyle uyumlu aktörler bir araya geldiğinde ve her açıdan 
uygun ortam şartları oluştuğunda başlayabilir.  

Genel olarak “gayrimenkul”, özel olarak “gayrimenkul geliştirme” 
konusu üzerine çalışan araştırmacılar,  ekonomi, coğrafya, planlama, sos-
yoloji ve kamu yönetimi gibi birbiriyle ilişkili çeşitli disiplinlerin kullan-
dıkları araştırma teorilerinden, yaklaşımlarından, yöntem ve tekniklerin-
den fazlasıyla faydalanmışlardır. Bu faydalanma gayrimenkul çalışmala-
rında aynı konuyu birbirinden farklılaşan bakış açılarıyla inceleyen çeşitli 
analitik modellerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ortaya konan her bir 
model, gayrimenkul geliştirme süreçlerini aydınlatmada kullanılan, birbi-
rini destekler ve tamamlar nitelikte açıklayıcı birer araç olarak değerlen-
dirilmelidir çünkü farklı tür modeller, farklı seviyelerde anlayışlar üretir 
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(Gore ve Nicholson, 1991: s.728). Gore ve Nicholson (1991), Healey 
(1991) ve Ball (1998), literatürde gayrimenkul geliştirme konusunda bir-
birinden farklılaşan yaklaşımları dört ana başlık altında toplar. Bunlar sı-
ralı-olay yaklaşımı, aktör-odaklı yaklaşım, yapı-odaklı yaklaşım ve ku-
rumcu yaklaşımdır. 

Bu çalışma, literatürdeki gayrimenkul geliştirme modellerini özet-
lemeyi ve modellerin sunduğu perspektifin Türkiye’deki gayrimenkul ge-
liştirme süreçlerini açıklamadaki başarısını sorgulamayı hedefler. Söz 
konusu irdelemede ilk olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu 
kapsamda sosyal bilimler literatüründe gayrimenkul geliştirme süreçlerini 
derinlemesine inceleyen kitaplar ve makaleler derlenmiş ve modellere 
ilişkin temel bilgiler elde edilmiştir. İncelenen modellerin Türkiye’de tec-
rübe edilen gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısının 
sorgulandığı ve tartışıldığı bölümlerde belge analizi, gözlem, derinleme-
sine görüşme, odak grup görüşmesi ve etnoğrafik araştırma yöntemleri 
birlikte kullanılmıştır.  

Aşağıda literatürdeki farklı gayrimenkul geliştirme modellerine dair 
temel bilgiler ayrı ayrı sunulmakta ve akabinde incelenen modellerin 
Türkiye’de tecrübe edilen gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklama-
daki başarısı ve başarısızlığı sorgulanmaktadır. Sorgulama bölümlerinde 
Türkiye gayrimenkul piyasasının yapısına ve proje geliştirme süreçlerinin 
işleyişine dair genel tespitlere yer verilmektedir.   

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME MODELLERİ 
1. Sıralı-Olay Yaklaşımı (Events-sequence Models) 

Sırasal ve betimleyici modeller üreten bir yaklaşımdır. Geliştirme 
sürecini, belli olayların belirli bir sırayla gerçekleştiği aşamalı bir süreç 
olarak algılar. Bu yaklaşıma göre gayrimenkul geliştirme, adım adım 
olayların ilerlediği bir süreçtir (Goodchild ve Munton, 1985). Yaklaşım, 
geliştirme sürecini yönetmek kaygısını güder. Taşınmaz mal yönetimi ça-
lışmalarından ilham almıştır (Barrett ve diğerleri, 1978). Geliştirme süre-
cinin nasıl işlediği ve çalıştığı meselesine odaklanmakta, süreçte tıkanık-
lığa neden olabilecek durumlar üzerinde durmaktadır (Boddy, 1981).  

Bu yaklaşımın en önemli eksikliği sürece dahil olan aktörlerin rolleri-
ni, çıkarlarını, beklentilerini ve stratejilerini ihmal etmesidir (Ball, 1998). 
Felsefi olarak deneyci (deneyimci) yaklaşımlar kategorisine dahil edilebi-
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lir. Deneyci bir temele oturması nedeniyle yaklaşım tanımlayıcı ve betim-
leyicidir. Yani geliştirme süreci içinde deneyimlenen aşamalarda gerçek-
leşen aktiviteleri anlatma gayretindedir. Ancak niçin bu aktivitelerin be-
lirtilen sırayla, belirtilen sürede ve belirtilen şekilde gerçekleştiği konu-
suna bir açıklama getirmez (Healey, 1991). Yaklaşım, geliştirme süreci-
nin finansal kapasitesi ile ilgilenmez. Ayrıca, farklı aşamaları bir bütün 
halinde değerlendirme, aşamaların birbiriyle ilişkisini kurma konusunda 
da üretilen modeller zafiyet gösterir çünkü aşamaların standart bir dizili-
mi yoktur. Her geliştirme süreci çoğunlukla kendine özeldir, diğerlerin-
den farklı bir şekilde ilerler, aşamaların sıralanışı farklılaşır. Dolayısıyla 
üretilen modellerin uygulanabilirliği zayıftır (Gore ve Nicholson, 1991). 
Goodchild ve Munton’un çalışması, teorik olarak Neo-klasik ekonomi te-
orisinden, Boddy’nin çalışması ise Marksist ekonomi teorisinden besle-
nir. Yine Punter (1985) ve Ratcliffe (1978)’in modelleri bu yaklaşıma ör-
nek olarak gösterilebilir (Resim 1 ve Resim 2). 
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Resim 1: Sıralı-olay yaklaşımının perspektifinden bir gayrimenkul geliştirme  

süreci modellemesi (Punter, 1985) 
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Resim 2: Sıralı-olay yaklaşımının perspektifinden bir başka gayrimenkul 

geliştirme süreci modellemesi (Ratcliffe, 1978) 

Türkiye perspektifinden sıralı-olay yaklaşımının sorgulanması 

Serbest piyasa ekonomisiyle yönetilen ve belli bir planlama sistemi-
ne sahip her ülkede gayrimenkul geliştirme süreçlerinde, sıralı-olay yak-
laşımı içinde tanımlanan olaylar bir şekilde yaşanmaktadır. Türkiye ser-
best piyasa ekonomisinin işlediği, kentsel gelişmenin belli bir planlama 
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sistemi dahilinde kontrollü yürütüldüğü ülkelerden biridir. Ülkede her tür 
gayrimenkulün düzenli üreticileri, alıcıları, kullanıcıları ve satıcıları var-
dır bu yüzden Türkiye gayrimenkul piyasasının varlığından bahsedile-
bilmektedir. Türkiye’de herhangi biri bir gayrimenkul projesi geliştirmek 
istediğinde sıralı olay yaklaşımında betimlenen aşamaların çoğundan bir 
şekilde geçmek zorundadır. Bir grup aktör tarafından belli bir yerde belli 
bir proje yapmaya niyetlenilir, projenin gerçekleşme ihtimali araştırılır, 
risk ve belirsizlikler sorgulanır, proje tasarlanır, projenin getirisi ve götü-
rüsü hesaplanır, yetkili makamlardan gerekli izinler alınır ve herşey yo-
lunda gittiği takdirde proje hayata geçirilir. Yaklaşımın tanımladığı olay-
lar ve betimlediği akış, genel hatlarıyla Türkiye’deki gayrimenkul geliş-
tirme süreçlerinde de yaşanmaktadır. Ancak Türkiye gerçekliğinde biraz 
ayrıntıya inildiğinde sürecin, bu yaklaşımın öne sürdüğü kadar basit ol-
madığı ve düzenli ilerlemediği görülür.   

Türkiye’de gayrimenkul geliştirme süreçlerinde olaylar (aşamalar) 
çoğunlukla iç içe geçmekte ve belli bir sırayla ilerlememektedir. Bunun 
temel nedeni ülke ekonomisinin ve sektörün henüz gelişme sürecinde ol-
ması; standartlaşma, kurumsallaşma ve şeffaflık anlamında yeterince ol-
gunlaşmamış olması; ve buna bağlı olarak yıllar içinde sektör oyuncula-
rının fırsatlar eksenli pragmatik bir davranış modeli geliştirmiş olma-
larıdır. Kapitalist liberal ekonomik sistemle yönetilen Batılı ülkelerde tec-
rübe edildiği gibi Türkiye ekonomisi büyüdükçe, sektöre yön veren yasal 
ve kurumsal çerçeve gelişecek ve gayrimenkul geliştirme süreçlerinde 
şeffaflık ve standartlaşma artacaktır. Şu aşamada ilk olarak vurgulanması 
gereken gerçek, adım adım büyüyen bir ekonomik yapı içinde Türkiye 
gayrimenkul sektörünün geçiş dönemi şartlarını yaşadığıdır. Ekono-
mik büyüme sürecinde ortaya çıkan fırsatlardan zamanında ve hızlı bir 
şekilde faydalanma mantığını güden sektör oyuncularının benimsediği 
pragmatik girişimci davranış modeli, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme 
süreçleri içindeki farklı aşamaların sıklıkla iç içe geçmesine ve iş akış sı-
ralamalarının değişmesine neden olmaktadır. Örneğin bir proje fikri ol-
maksızın yatırımcılar tarafından ileride gelişme potansiyeli taşıyan arsa 
ve araziler uzun vadeli bir yaklaşımla çok önceden satın alınabilmektedir. 
Yine proje için uygun arsa/arazi bulma ve o arsa/arazi için yetkili plan-
lama otoritesinden (belediyeler veya bakanlıklar) imar izni alma aşamala-
rı, çoğunlukla aynı zaman diliminde birlikte ilerlemektedir. Bunun nede-
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ni, iyi bir yatırım fırsatının ortaya çıkmasının veya çıkmamasının, yetkili 
planlama otoriteleri ve gayrimenkul geliştiricileri/yatırımcıları arasında 
sürdürülecek kapalı müzakerelere ve pazarlıklara bağlı olabilmesidir.  

Türkiye’de geliştiriciler projelerinin yer seçimine ve konseptine ka-
rar verirken “piyasa analizi” aşamasını veya “danışmanlık alma” aşama-
sını atlayabilmektedir çünkü sektör oyuncuları kendi kişisel birikim ve 
tecrübelerini, araştırma raporlarındaki genel rakamsal verilerden ve piya-
saya ilişkin sunulan nitel görüşlerden daha fazla önemseyebilmektedir. 
Türkiye gayrimenkul sektörü çok dinamik, fırsatların hızlı tüketildiği re-
kabetçi bir piyasa olduğundan, önünde duran fırsatları kaçırmak isteme-
yen bir oyuncu hızlı karar vermek zorundadır. Piyasa araştırması yaptır-
mak veya danışmanlık almak, fırsatların başkaları tarafından duyulması-
na dolayısıyla fırsatların elden kaçmasına, daha da önemlisi zaman ve pa-
ra kaybına neden olabilir. Bu yüzden Türkiye’de geliştiriciler, kendi kişi-
sel birikim ve tecrübeleri ışığında sezgisel (içgüdüsel) hareket etme, 
yüksek kazanç için yüksek risk alma şeklinde bir davranış modeli ge-
liştirmiştir. Bu davranış modeli sıralı-olay yaklaşımı içinde betimlenen 
bazı aşamaların Türkiye’de yaşanmamasına veya bazı aşamaların başı 
sonu belli olmayan uzun bir zaman dilimine yayılarak, farklı bir şekilde 
yaşanmasına neden olmaktadır.  

Türkiye’de fikir aşamasındaki bir projenin hangi kaynaktan finanse 
edileceği konusu, henüz ortada bir mimari tasarım yokken ve gerekli imar 
izinleri alınmamışken dahi çoğunlukla bellidir. Sektörde özellikle öz yatı-
rım sermayesi olan, gerektiği takdirde farklı şirketlerin öz sermayelerini 
rahatlıkla bir araya getirebilen veya uzun vadeli düşük faizli kolay borç-
lanma imkanlarına sahip şirketler faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 
grup şirketlerinin sayısı da oldukça fazladır ve farklı ekonomik sektör-
ler arasında geçişler yaygındır. Türkiye’de uzun yıllardır en kolay yatı-
rım yapılan, en yüksek karlılığın olduğu ve elinde belli bir sermaye biri-
kimi olan herkese açık olan sektör Türkiye gayrimenkul sektörü olmuş-
tur. Bu kapsamda özellikle yatırım sermayesi bulma konusunda sıkıntı 
çekmeyen başka bir ekonomik sektörde faaliyet gösteren bireyler ve şir-
ketler, Türkiye gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaktadır. Bu kapsam-
da Batılı ülke piyasalarından farklı olarak Türkiye’de gayrimenkul geliş-
tirme süreçleri bankalara, kredi ve finans kuruluşlarına daha az bağımlı 
olarak ilerler. Bu yüzden sıralı-olay yaklaşımındaki betimlemenin aksine 
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süreçte finansman bulma aşaması, belirgin bir aşama olarak karşımıza 
çıkmayabilir veya farklı bir olay sıralaması içinde profesyonel düzlemde 
yürüyen “aktör-finansör kurum ilişkisi” yerine enformel düzlemde ilerle-
yen “aktör-aktör ilişkisi” şeklinde karşımıza çıkabilir.     

Türkiye’de gayrimenkullerin pazarlanması aşaması, gayrimenkul sü-
reçlerinin sonlarında değil genellikle başlarında gelen bir aşamadır. Lo-
kasyon seçimi ve mimari tasarım belli olur olmaz düşünülen projede üre-
tilecek gayrimenkuller için potansiyel müşteri arayışı başlar. Bunun bir 
nedeni, yatırım geri dönüşünü hızlı almak isteyen sektör oyuncuları-
nın sabırsız, aceleci ve heyecanlı olan karakteri iken diğer bir nedeni 
sektör oyuncularının ellerindeki işi çabuk bitirmek suretiyle bekle-
yen diğer fırsatları kaçırmama arzusudur. Ülkede uzun yıllardır her tür 
gayrimenkule yönelik talebin arzdan fazla oluşu, nerede olursa olsun üre-
tilen gayrimenkullerin kısa zamanda satılmasını veya kiralanmasını sağ-
lamakta, bu durum pazarlama aşamasını kolaylaştırmakta ve sıralı-olay 
yaklaşımının çizdiği süreçteki olağan sıralamayı değiştirmektedir. 

2. Aktör-Odaklı Yaklaşım (Agency Models) 

Hümanist yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilebilecek, betimle-
yici modeller üreten bir yaklaşımdır. Pozitivizmden beslenen dengeci 
(equilibrium) yaklaşımların aksine, bu modellerde geliştirme sürecine 
dahil olan aktörlerin kararlarına, davranışlarına, çıkarlarına ve stratejile-
rine büyük vurgu vardır (Goodchild ve Munton, 1985; Kaiser ve Weiss, 
1970) (Resim 3). Temelde, aktörlerin karar verme şekilleriyle, aktörler 
arası ilişkilerle ve bu ilişkilerin gelişim sürecini nasıl etkilediği yani sü-
reçte gerçekleşen olayların aktörlerle olan ilişkisi meselesiyle ilgilenir. 
Geliştirme süreçlerinin birbirinden farklılaştığı gerçeğini bu yaklaşım 
dikkate alır (Drewett, 1973). Belli aktörlerin (örneğin geliştiriciler veya 
yerel yönetimler) ve belli aşamaların (örneğin arazinin satın alınması) ge-
liştirme sürecinde daha fazla öne çıktığını, önem kazandığını belirtir 
(Ball, 1998).  

Bu yaklaşım çok fazla aktörlere ve aktörler arası etkileşimlere odaklı 
olduğu için, yine fazlasıyla tanımlayıcıdır. Geliştirme süreçlerine dair 
eleştirel değerlendirmeler yapmaz (Healey, 1991). Ayrıca aktörlerin karar 
ve davranışlarını yönlendiren makro ve mikro ekonomik ve politik süreç-
lere hiç değinmez. Yaklaşım, geliştirme sürecinde zaman ve mekan fak-
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törünü dikkate almaz (Gore ve Nicholson, 1991). Aşağıdaki çalışmalar bu 
yaklaşıma göre yapılmıştır. Kaiser ve Weiss (1970), Barrett ve diğerleri 
(1978)’nin çalışmaları teorik olarak Neo-klasik ekonomi teorisinden, Ball 
(1983)’un çalışmaları ise Marksist ekonomi teorisinden beslenir. Yine 
Goodchild ve Munton (1986) ve Drewett (1973)’in modelleri bu yakla-
şıma örnek olarak gösterilebilir (Resim 3 ve Resim 4). 

 
Resim 3: Aktör-odaklı yaklaşım perspektifinden arazi geliştirme süreci  

(Goodchild ve Munton, 1986) 

 
Resim 4: Aktör-odaklı yaklaşımın perspektifinden arazi geliştirme sürecinde  

karar verici aktörler (Drewett, 1973) 

Türkiye perspektifinden aktör-odaklı yaklaşımının sorgulanması 

Her gayrimenkul piyasasında olduğu gibi Türkiye gayrimenkul sek-
töründe de uzmanlaşmaya dayalı çoklu faaliyet kolları ve çok aktörlü 
bir yapı vardır. Gayrimenkul geliştirme aktivitesinin içerdiği karmaşık 
süreçler, yüksek maliyetler ve riskler, teknik uzmanlık gereksinimleri, 
böylesi bir endüstriyel yapı oluşumunu zorunlu kılmaktadır. Bu doğrul-
tuda Türkiye’de bir projenin hayata geçmesi, sektörde çeşitli aktörlerin 
birbiriyle ilişki kurmasına, iş birliği yapmasına ve dayanışma sergileme-
sine bağlıdır. Belli projeler özelinde birbirinden farklı aktörleri bir araya 
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getiren ilişkiler ağı, doğal olarak ortaya çıkacak projenin karakterini ve 
biçimini etkilemektedir çünkü çok aktörlü bir ortamda karar verme şekli, 
rol ve yetki paylaşımı farklı gerçekleşir. İlişkiler ağının çok önem arz et-
tiği Türkiye gayrimenkul piyasasında gayrimenkul geliştirme süreçlerini 
açıklarken, aktörlere ve aralarındaki ilişkilere odaklanan aktör-odaklı 
yaklaşımın sunduğu perspektife çok ihtiyaç vardır. Ancak yine Türkiye 
gerçekliğinde biraz ayrıntıya inildiğinde, sektörde aktör rollerini tanım-
lamanın ve aktörler arası ilişkileri çözümlemenin yaklaşımın öngördüğü 
ölçüde basit olmadığı görülür.  

Türkiye gayrimenkul sektöründe şirketler çoğunlukla sadece tek bir 
alanda faaliyet göstermezler. Örneğin bir emlak şirketi, aynı zamanda 
gayrimenkul danışmanlığı hizmeti; bir danışmanlık firması aynı zamanda 
bir değerleme hizmeti verebilmektedir. Benzer şekilde bir geliştirme fir-
ması aynı zamanda yatırımcı; bir inşaat müteahhitlik firması aynı zaman-
da geliştirici; bir arsa sahibi aynı zamanda yatırımcı, bir planlama otorite-
si kurduğu şirket (kamusal iktisadi teşebbüs) üzerinden geliştirici ve yatı-
rımcı olabilmektedir. Bir başka ifade ile bir aktör, aynı anda birden fazla 
rolü süreçte üstlenebilmektedir. Bu sıkça rastlanan gerçeğin altında sek-
tördeki aktörlerin taşıdığı pragmatik girişimci ruh ve kazanç fırsatla-

rından kişisel olarak azami faydalanma (başkaları ile kazancı pay-
laşmama) arzusu yatar. Sektör oyuncularının pragmatik bir anlayışla ön-
lerine çıkan her iş ve kazanç fırsatını bizzat değerlendirmek istemesi (işin 
hacmine uyması), Türkiye’de yaşanan gayrimenkul geliştirme süreçlerin-
de iç içe geçmiş aktör davranışları ve rollerini ortaya çıkarmıştır. Aktör-
odaklı yaklaşımın öne sürdüğünün aksine sektörde iyi tanımlanmış rolle-
re ve rol paylaşımına çok rastlanmaz. Sektör oyuncuları mümkün olduğu 
müddetçe gayrimenkul geliştirme süreci içinde bağımsız hareket etme 
ve başkalaşan her rolü kendisi üstlenme gayreti ve eğilimi içindedir. 
Bu gayret ve eğilim, oyuncuları karar verme süreçlerinde sıklıkla daha 
yetkili ve güçlü kılmaktadır.  

Türkiye gayrimenkul sektörü, kendi içinde yıllara dayalı çok kuv-
vetli dostluk ve çıkar ilişkilerini barındıran bir sektördür. Sektörde ben-
zer alanda faaliyet gösteren her oyuncu çoğunlukla birbirini tanır ancak 
her oyuncunun o sektörde tutunmasını ve rahat hareket etmesini sağlayan 
kendine ait bir ilişkiler ağı vardır. Oyuncular, kendi ilişkiler ağı içinde 
işlerini enformel yollarla önce karşılıklı dostluğa ve güvene, sonra formal 
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yollarla yazılı anlaşma belgelerine dayalı olarak yürütür. Dolayısıyla ak-
törler proje geliştirme süreçlerinde hem rasyonel hem duygusal davra-
nışlar sergiler; iş ilişkilerinde profesyonellik (resmiyet) az, samimiyet 
fazladır. Bu doğrultuda aktörlerin proje geliştirme süreçlerinde vereceği 
kararlar ve sergileyeceği davranışlar, yakın bir şekilde dostluk ve çıkar 
ilişkisi içinde oldukları diğer sektör oyuncularından bağımsız değildir. 
Aktör-odaklı yaklaşım aktör rollerine (geliştirici, plancı, emlakçı, arsa 
sahibi, vb.) dayalı olarak proje özelinde kurgulanmış ilişkiler ağını göze-
ten bir bakış açısına sahiptir. Türkiye gayrimenkul sektöründe ise uzun 
yıllar içinde oluşmuş, çoğunlukla sektörün ve yürütülen projenin dışı-
na taşan kişisel ilişki ağlarından söz etmek gerekir. Ayrıca proje geliş-
tirme süreçlerinde sektörde sevilen ve sayılan bazı deneyimli şahıslar kilit 
rol oynamaktadır. Bu kilit aktörler derneklerde üst düzey görev alan, ya-
sa ve politika üreten kamusal otoritelerle teması olan, sektörün gelişim ve 
değişim sürecini yönetme misyonunu üstlenmiş kişilerdir. Kilit aktörlerin 
yardımıyla yeni aktörler sektöre girmekte, yeni tarz projeler başlatılmakta 
veya projelere dahil olacak aktörler ve aralarındaki rol dağılımı belirlen-
mektedir. Market açıklığı yani dışarıdan gelen yeni bir aktörün sektörde 
geliştirme işi yapabilmesi ve başarılı olabilmesi, bir ölçüde bu kilit aktör-
lere bağlıdır. Bu kapsamda Türkiye’de gayrimenkul geliştirme süreçlerini 
açıklamada aktör-odaklı yaklaşımın betimlediği “aktörler” ve “ilişkiler” 
algısı yetersiz kalmaktadır. Bu basit betimlemenin ötesine geçen, aktörle-
ri sektörde eski ve yeni diye ayıran, sektör içi ve sektör dışı çok yönlü 
bağlantıları olan, projelerde aynı anda çoklu roller üstlenebilen hem ras-
yonel hem duygusal olarak hareket eden gerçekçi ve derinlikli bir bakışla 
değerlendirmek gerekir. 

Büyüme ve gelişme sürecinde olan Türkiye gayrimenkul sektörü, 
henüz çok şeffaf işleyen bir sektör değildir. Sektöre ilişkin bilgiler, 
araştırma departmanına sahip az sayıdaki danışmanlık şirketi, dernek ve 
kamu kurumu eliyle üretilir ve herkesin bilgisine sunulur. Sektörü bir bü-
tün halinde veya alt sektörler halinde somut sayısal-sözel veriler üzerin-
den değerlendirmemizi sağlayacak herkese açık bir gayrimenkul veri 
tabanı Türkiye’de henüz yoktur. Sektörde bilgiler, genellikle formal 
(dernekler, kurumlar) veya enformel (ortak çıkar grupları, proje bazlı olu-
şumlar) ilişki ağları içinde üretilir ve kilit aktörler aracılığıyla herkesle 
paylaşılır. Genellikle gayrimenkul şirketleri kendi projelerine ilişkin bil-
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gileri saklama veya sadece sektör içinde kendi ilişkiler ağı içindeki kişi-
lerle paylaşma eğilimi içindedir. Kilit aktörler ise, sektöre ilişkin bilgileri 
istedikleri zaman istedikleri miktarda istedikleri şekilde kamuoyu ile pay-
laşmaktadır. Sektörel bilgi az sayıda şahıs, şirket, dernek ve kurum 
eliyle üretilmekte ve manipüle edilerek kontrollü şekilde herkesle 
paylaşılmaktadır. Bu durum dışarıdan bakanların piyasaya yönelik sağ-
lıklı değerlendirmeler yapmasına engel teşkil etmektedir. Gerçek piyasa 
bilgileri kilit aktörler elinde ve özel ilişki ağları içinde kalmaktadır. Bu 
durum market açıklığını azaltmakta bununla beraber sektör içi dengele-
rin, sektör içi oluşmuş karşılıklı güvene ve çıkara dayalı mevcut ilişki ağ-
larının kuvvetlenerek devam etmesini sağlamaktadır. Aktör-odaklı yakla-
şım, bilgi manipülasyonları, ilişki ağlarının devamlılığı ve market 
açıklığı meseleleri üzerinde durmaz. Dahası, proje bazlı oluşmuş ilişkiler 
ağını genel piyasa içi ilişkiler ağının bir parçası olarak görmez. Başka bir 
ifade ile sektörde yatayda ve dikeyde ilişki ağlarının nasıl oluştuğuna ve 
kendini nasıl koruyarak sürdürdüğüne, ilişkiler ağına giriş ve çıkışların 
nasıl olduğuna dair açıklayıcı bir perspektif sunmaz.  

Türkiye gayrimenkul sektöründe dostluğa ve çıkara dayalı enformel 
ilişki ağları olduğu kadar, formal ilişki ağları da vardır. Sektörde aynı 
mesleği yapan, benzer alanda faaliyet gösteren şirketler veya çıkar birlik-
teliği içinde olup benzer vizyonları taşıyan aktörler mutlaka belli bir 
dernek altında bir araya gelmiştir. Henüz gelişme ve olgunlaşma aşa-
masında olan Türkiye gayrimenkul sektöründe dernek sayısındaki çok-
luk dikkat çekicidir. Bu noktada vurgulanması gereken gerçek, sektör 
oyuncularının organize olma ve aktif hareket etmenin getireceği kazanç-
ların farkında olduğudur. Bu dernekler, sektörün ileri gelen aktörleri (şir-
ket yöneticileri) tarafından kurulmaktadır. Yasa ve politika yapıcı kamusal 
otoriteler ve sektördeki şirketler arasındaki ilişkiler dernekler üzerinden 
yürütülmektedir. Dolayısıyla dernekler, sektörün yasal ve kurumsal yapısı-
nın değişiminde ve gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Gayrimen-
kul geliştirme süreçleri mecburen tabii olduğu yasal ve kurumsal çerçeve 
içinde ilerlemek durumundadır. Aktör-odaklı yaklaşım, ilişkileri sadece 
“proje bazlı” olarak görür ve algılar; projeleri ortaya çıkaran, projelere 
her anlamda yön veren formal ve enformel sektörel ilişkilere değinmez. 
Daha da önemlisi Türkiye’de “gayrimenkul şirketleri-gayrimenkul 
dernekleri-yasa ve politika yapıcı kamusal otoriteler” arasındaki sıkı 
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ve birbirini karşılıklı etkileme/değiştirme gücüne sahip ilişkileri açık-
lama konusunda yaklaşım yetersiz kalmaktadır.  

Türkiye gayrimenkul sektöründe aktörler formal ve enformel yollar-
la organize olma yeteneğine sahip olduğu kadar hızlı öğrenme, değişik-
liklere uyum sağlama ve birbirlerinin hamlelerine göre strateji geliş-
tirme yeteneğine de sahiptir. Her aktör, sektörde diğer oyuncuların için-
de olduğu projeleri yakından takip etmekte, devam eden projelerden bir 
şeyler öğrenmekte ve diğerlerinin hamlesine bağlı olarak kendi projeleri-
ni geliştirmektedir. Bu yolla sektördeki iyi uygulamalardan ve kötü uygu-
lamalardan kendisi için dersler çıkarmaktadır. Örneğin yerli oyuncular, 
sektöre giren yabancı oyunculardan profesyonelleşmenin, standartlaşma-
nın, kurumsallaşmanın, şeffaflaşmanın ve uluslararasılaşmanın yollarını 
ve önemini çok hızlı bir şekilde öğrenmişlerdir. Aktörler, AB uyum süre-
ci içinde yasal ve kurumsal anlamda yeniden yapılandırılan sektörel or-
tama çok kolay uyum sağlamışlardır. Yine belli bir yerde yapılması dü-
şünülen projenin niteliği, o bölgede daha önce yapılmış benzer projelerin 
niteliğine fazlasıyla bağımlıdır. Sektörde önceki projelerin başarılı ve ba-
şarısız yanları, sonraki projeler için yol gösterici olmaktadır. Demek ki 
Türkiye gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren aktörlerin belli bir tec-
rübe birikimi, iş yapma tarzı/kültürü, karakteri ve yeteneği vardır. Aktör-
odaklı yaklaşım, aktörlerin belli bir birikime, iş yapma tarzına, kül-
türüne, karaktere ve yeteneğe sahip olabileceğinden bahsetmemek-
tedir. Halbuki Türkiye’de aktörlerin gayrimenkul gelişim süreçlerinde 
verdikleri her tür karar ve sergiledikleri her tür davranış, aktör özellikle-
rinin ortaya çıkardığı piyasa kültüründen bağımsız değildir.  

3. Yapı-Odaklı Yaklaşım (Structural Models) 

Yapı-odaklı yaklaşımlardan bir kısmının teorik temelleri Marksist ve 
Politik Ekonomi görüşlerine dayanır. Bu görüş, gayrimenkul geliştirmeyi, 
hususi bir ekonomik üretim biçimi olarak algılar ve temelde gayrimenkul 
gelişimini organize eden ve ilerleten makroekonomik koşullar, dinamik-
ler ve güçlerle ilgilenir (Harvey, 1978). Yaklaşım genel olarak sermaye-
nin, farklı ekonomik sektörlere ve gayrimenkul geliştirme sürecine giriş 
ve çıkış yollarına odaklıdır. Sermaye akışı veya sermayenin dolaşımı gibi 
kavramları kullanır. Üretilen modeller, sermaye yatırımlarının ve birikim-
lerinin farklı biçimlerde nasıl olabileceğini ve sermaye hareketlerinin 



 

 

 

 

Türkiye’de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen
Analitik Yaklaşıma Doğru 41 
 

farklılaşmasıyla ortaya nasıl gayrimenkul gelişimlerinin çıktığını keşfet-
meyi amaçlar (Gore ve Nicholson, 1991). Yaklaşımda yapısal unsurlara 
çok fazla vurgu vardır. İnsanların tercihleri ve davranışları göz ardı edilir. 
Ayrıca yaklaşım çok fazla genellemeye başvurur ve gayrimenkul gelişim 
aktivitesini çok basitleştirerek görür. Üretilen modellerde, her ne kadar 
farklı üretim modları ve ekonomik düzenlemeler üzerinden insan davra-
nışları ve olaylar arasında bir bağlantı kurulabileceği iddia edilse de bul-
gusal olarak bu bağlantı ortaya konamamaktadır (Healey, 1991).    

Yapı-odaklı yaklaşımlardan diğer bir kısmının teorik temelleri ise 
Neo-klasik Ekonomi görüşüne dayanır. Bu pozitivist görüş temelde arz-
talep dengesi, mükemmel piyasa oluşumu, piyasa etkinliği, rekabet, piya-
salar içinde fiyatların oluşumunu etkileyen süreçler ve sonuçlar ile ilgile-
nir (Gregory ve diğerleri, 2009). Modellerde, devlet, inşaat endüstrisi ve 
finans piyasaları arasında bir ilişki kurulur (Wallace, 2004). Gayrimenkul 
geliştirme süreci, sermaye-işgücü, sermaye-arazi sahibi ve devlet-piyasa 
ilişkileri çerçevesinde açıklanır (Campus, 1987). Yaklaşımda genellikle 
sayısal analiz yöntemleri kullanılarak, gayrimenkul piyasa performansı 
arz-talep, fiyat, karlılık, hasılat, kira geliri, yatırım geri dönüşü gibi fak-
törler kullanılarak değerlendirilir (Leishman, 2003). Bu yaklaşım, yalnız-
ca sabit koşullar altında standart gelişim süreçleri için geçerli olabilir. 
Ancak bu yaklaşımdaki algının aksine gayrimenkul piyasalarında çoğun-
lukla güç homojen dağılmaz; talep farklı biçimlerde gerçekleşir, ekono-
mik olmayan (sosyo-kültürel) değerler önemli bir rol oynar; belirsizlik 
fazladır, zaman ve mekan kaynaklı özel durumlar söz konusudur (Zhu, 
1997). DiPasquale ve Wheaton (1996)’ın ve Harvey (1978)’nin modelleri 
bu yaklaşıma örnek olarak gösterilebilir (Resim 5 ve Resim 6) 
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Resim 5: Yapı-odaklı yaklaşımın perspektifinden gayrimenkul geliştirme  

maliyetlerindeki değişim (DiPasquale ve Wheaton, 1996) 

 
Resim 6: Yapı-odaklı yaklaşımın perspektifinden gayrimenkul geliştirme  

süreci sermayenin dolaşımı (Harvey, 1978) 
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Türkiye perspektifinden yapı-odaklı yaklaşımının sorgulanması 

Türkiye gayrimenkul sektörü, uzunca bir süredir Türkiye’nin loko-
motif sektörüdür. Bu durum son 10 yıl içinde daha belirgin bir hal almış, 
hükümet politikası haline gelmiştir. Türkiye Hükümeti, ekonomik bü-
yümenin bir ayağını inşaat sektörü üzerinden sağlamayı hedeflemiş, bu 
doğrultuda gerek kamusal gerekse özel gayrimenkul yatırımlarının önü-
nü, yaptığı yasal ve yönetsel düzenlemelerle açmıştır. Şu an ülkede de-
vam eden ve planlanan her gayrimenkul geliştirme projesi, devletin gay-
rimenkul sektörüne verdiği güçlü destekten ayrı olarak değerlendiri-
lemez. Yine son yıllarda Türkiye Hükümeti TOKİ’ye özel bir misyon 
yüklemiş, bu kapsamda TOKI ülkenin her yerinde düşük-orta ve zaman 
zaman üst gelir grubuna yönelik çok sayıda proje hayata geçirmiştir. Hü-
kümetin kontrolünde yürütülen TOKI projeleri, Türkiye gayrimenkul 
sektörünün gelişimine, sektör içi rekabete ve arz-talep dengesine doğru-
dan bir etkide bulunmaktadır. Bu noktada yapı-odaklı yaklaşımın üzerin-
de durduğu “devlet-piyasa ilişkisi”, Türkiye’de proje geliştirme süreçle-
rini açıklama noktasında son derece önemli bir ilişki düzlemidir.   

Bugün Türkiye’nin her yerinde pek çok gayrimenkul geliştirme pro-
jesinin başlatılıyor ve bitiriliyor oluşunun arkasında Türkiye nüfusunun 
artması ve Türkiye ekonomisinin büyümesi gerçeği yatar. Türkiye’nin 
nüfusu artmakta, buna bağlı olarak ülkede sürekli yeni yaşam ve çalışma 
alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonominin büyümesi, ülkede orta, or-
ta-üst ve üst gelir grubuna mensup insan sayısını arttırmıştır. Bu gruptaki 
insanlar hem kullanmak için daha nitelikli yaşam ve çalışma alanları hem 
de birikimlerini değerlendirmek için yeni yatırım alanları arayışındadır. 
Her biri bir öncekine göre daha başarılı ve lüks tasarlanan Türkiye’deki 
gayrimenkul projeleri gerek kullanım gerekse yatırım anlamında tam ola-
rak bu gruplara hitap etmektedir. Gayrimenkule yönelik talep halen de-
vam ettiğinden, bu talebi doyurmaya yönelik gayrimenkul arzı da hızla 
devam etmektedir. Bu bağlamda yapı-odaklı yaklaşımın arz ve talep 
dengesi odaklı bakış açısı Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme süreçleri-
ni açıklama noktasında önemlidir ve gereklidir. Ülkede yıllar içinde arz 
ve talepteki değişimler, gerçekleştirilmek istenen yeni projelerin niteliği-
ni ve niceliğini doğrudan etkileyecektir.  

Sektörde geliştirici şirketler uzun zamandır çok fazla önlerini gör-
meden, kısmen belirsizlikler içinde risk alarak hareket etmektedir. Uzun 
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yıllar boyunca alınan risk geliştiricilere yüksek kazanç olarak geri dön-
müştür. Bu yüzden geliştiriciler halen yeni gayrimenkul üretim-yatırım 
fırsatları arama ve bu fırsatları hızla değerlendirme çabalarını sürdürmek-
tedir. Sektör oyuncuları arz-talep dengesini gözetmek, verimli işleyen 
yani hususi taleplerin hususi arzlarla buluşabildiği ve fırsatların sürdürü-
lebilir olduğu bir piyasa oluşturmak gayretinde değildir. Sürekli olarak 
kendilerine proje geliştirebilecekleri yeni arsalar/araziler aramak ve üret-
tikleri gayrimenkulleri olabildiğince iyi fiyatlara satmak ve kiralamak ça-
basındadır. Dolayısıyla Türkiye’de sonu çok kestirilemeyen, çok hızlı bir 
gayrimenkul arzı uzun yıllardır devam etmektedir. Ancak bu gidişatın 
tamamen kontrolsüz olduğunu, yetkili kamusal otoritelerin denetiminin 
dışında ilerlediğini de söylemek mümkün değildir. Türkiye Hükümeti 
ve yetkili kamusal otoriteler (Serbest Piyasalar Kurumu, Rekabet 
Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, vd.) 
gayrimenkul piyasasındaki ilerleyişi yakından takip etmektedir. Sek-
törün bugünlerde yaşadığı aşırı serbestlik ortamı, ulusal ekonomik büyü-
me (geçiş) dönemi şartlarına uygun olarak geliştirilen ekonomi politika-
sının bir sonucudur. Piyasadaki verimlilik düştüğünde, sektörel faaliyetler 
ulusal ve yerel ekonomilere zarar vermeye başladığında ve piyasadaki arz 
talebi geçmeye başladığında, sektördeki serbest piyasa ortamına ve sektö-
rel faaliyetlerin işleyişine yönelik bir devlet müdahalesinin gelmesi çok 
muhtemeldir. Bu durum kaçınılmaz olarak yapı-odaklı yaklaşımın sun-
duğu “piyasa etkinliği (verimliliği)” kavramını önemli hale getirir. Tür-
kiye’de gayrimenkul geliştirme süreçleri, Türkiye gayrimenkul piyasası-
nın uzun yıllara yayılan yüksek etkinliğinden, bu etkinliğin doğurduğu 
olası sonuçlardan ve bu sonuçları olumluya çevirmek üzere yapı-
lan/yapılacak devlet müdahalelerinden ayrı olarak açıklanamaz.  

Türkiye gerçekliğinde yine biraz ayrıntıya inildiğinde, yaklaşımın 
bakış açısının ve öne sürdüğü arz-talep dengesi, mükemmel piyasa, piya-
sa etkinliği, sermaye dolaşımı, rekabet, fiyat, devlet-endüstri-finans piya-
sası ilişkisi gibi makro kavramların çok genel kaldığı görülmektedir. Tüm 
bu kavramların ülke gerçeklerine uygun şekilde yeniden tanımlan-

masına (içinin doldurulmasına) ve makro faktörler ile gayrimenkul 
geliştirme süreçlerini etkileyen mikro faktörler arasında bir bağlantı 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Yapı-odaklı yaklaşım, bu bağlantıyı kur-
mamaktadır. Örneğin Türkiye’de kullanmak veya yatırım amaçlı bir gay-



 

 

 

 

Türkiye’de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen
Analitik Yaklaşıma Doğru 45 
 

rimenkulü insanların nereden aldığı ve bu satın alımı nasıl finanse ettiği 
konusu hususi bir çözümlemeyi gerektirir. Yapı-odaklı yaklaşımın yerle-
şik bakış açısının aksine, bu meselede insanlar bireysel karar vermezler, 
tek başına hareket etmezler, doğrudan en karlı ve en ucuz seçeneklere 
yönelmezler. Türkiye insanı bir gayrimenkul alacağı zaman ailesine ve 
ilişkide olduğu, güvendiği diğer insanlara danışır. Onlardan maddi ve 
manevi destek alır. Devamında yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin ve 
özel/kamusal finans kurumlarının ve bankaların sunduğu gayrimenkul 
edinim fırsatlarını, seçeneklerini ve teşviklerini araştırır, değerlendirir. 
Bu çok yönlü danışma ve destek alma süreci, o kişinin hangi tür gayri-
menkulü hangi sermaye ile nereden alacağına karar vermesini sağlar. Bu 
süreç genellikle en kar getiren veya en ucuz gayrimenkulün seçimiyle so-
nuçlanmaz. İnsanlar, yakın çevrelerinde gördükleri, kendileri için 
dersler çıkardıkları örneklere bağlı olarak, ailelerindeki, ilişkide bu-
lundukları ve özel olarak görüştükleri kişilerin ve kurumların destek 
ve yönlendirmesiyle, zaman zaman da reklam ve promosyonlardan 
etkilenerek içinde bulundukları sosyo-ekonomik şartlara ve ileriye 
dönük hedeflerine en uygun tercihi yaparlar. Dolayısıyla doğru bir 
açıklamaya ulaşmak için karar verme süreçlerinde mikro ve makro fak-
törler birlikte değerlendirilmelidir. 

Türkiye gayrimenkul sektörü içinde bir geliştirme ve yatırım işi 
yapmak, çoğunlukla sektör içinde genel ve özel düzeylerde kurulmuş 
ilişki ağlarından birine girmeye bağlıdır. Bu ilişki ağlarının varlığı tam 
olarak market açıklığının oluşumuna, piyasa bilgisinin herkese açık ve 
ulaşılabilir olmasına engeldir. Sektörde var olan ve yeni ortaya çıkacak 
yatırım fırsatları bilgisi ve geçmişten gelen iyi uygulamalar/kötü uygula-
malar bilgisi bu ilişki ağları içindeki belli aktörlerin elindedir ve bu bilgi 
ilk olarak onlar tarafından kullanılır. Dolayısıyla ilişki ağlarının merke-
zindeki aktörler, önceden bilgilenmenin verdiği güçle ve sektör içi biri-
ken tecrübeyle, sürekli surette belli bir piyasa payını elinde bulundurur. 
Türkiye gayrimenkul sektörünün coğrafik anlamda ve alt sektörler bağ-
lamında oligopol bir yapıya sahip olduğu, bilginin ve gücün sektördeki 
aktörler arasında homojen dağılmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu duru-
mun en doğal sonucu ise belli bölgelerde belli alt sektörlerde belli tarz 
projelerin hep belli aktörlerce yapılmasıdır. Piyasaların monopolleşebi-
leceği veya oligopolleşebileceği ihtimali, piyasa bilgisinin herkese açık 
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ve serbest erişilebilir olmadığı gerçeği, birikimli olarak ilerleyen sek-
tör içi deneyimin önemi, yapı-odaklı yaklaşımın sunduğu perspektif 
içinde yer alan meseleler değildir. 

Her ne kadar Türkiye toplumu bir tüketim toplumu görüntüsü sergi-
liyor olsa da Türkiye’de tasarruf etmenin önemini bilen ve tasarruf etme 
alışkanlığına sahip insanların sayısı az değildir. İnsanlar küçük veya bü-
yük miktarlarda tasarruf etmekte ve yaygın olarak birikimlerini gayri-
menkul sektöründe kullanmayı tercih etmektedir. İnsanların hangi yol-
larla, hangi işlerden (sektörlerden, kaynaklardan) elde ettikleri ka-
zancı hangi niyetlerle bir gayrimenkule yatırdığı konusu Türkiye 
özelinde araştırılmayı hak eden bir konudur.  Çünkü gayrimenkul sa-
hibi olmak Türkiye insanı için çok fazla anlam ifade etmektedir ve tasar-
ruf edilen birikimler için ilk adres gayrimenkul sektörü olarak görülmek-
tedir. Gayrimenkul geliştirme ve yatırım süreçlerine giren sermayenin ne-
reden nasıl geldiği ve çıkan kazancın nerede nasıl harcandığı konusu, 
Türkiye insanının sosyo-kültürel özelliklerinden ayrı olarak açıklanabile-
cek bir konu değildir. Yapı-odaklı yaklaşım belli coğrafyalarda yürütülen 
ekonomik faaliyetler ile o coğrafyada yaşayan insanların sosyo-kültürel 
özellikleri arasında bir bağlantı kurmaz dolayısıyla Türkiye’de gayrimen-
kul geliştirme süreçleri sadece yapı-odaklı yaklaşımın sunduğu perspektif 
ile doğru bir şekilde açıklanamaz.   

Türkiye toplumu bir sınıf toplumu değildir. Gelir seviyesine veya 
mesleğe göre bir sosyal tabakalaşmadan bahsedilebilse bile bu farklılaş-
ma birbirinden kesin çizgilerle ve duvarlarla ayrılan sınıfsal bir farklılaş-
ma değildir. Kırsalda yaşayan çok yoksul bir ailenin çalışkan bir çocuğu, 
büyüdüğünde devletin önemli kademelerinde çalışabilir veya ticaretle 
meşgul olarak çok rahat orta veya üst gelir grubuna mensup biri olabilir. 
Buna benzer insan öykülerine Türkiye’de çok sık rastlanmaktadır. Bu 
yüzden yapı-odaklı yaklaşımın bahsettiği “sınıf toplumu” veya “ser-
mayedar-işçi ayrımı” Türkiye gayrimenkul sektörü için geçerli ay-
rımlar değildir çünkü devletin ve sektörün kurumsal bir kalınlığı vardır. 
Kamuda ve sektör içinde farklı rolleri üstlenmiş resmi/sivil çok sayıda 
kurumun varlığı, yine kamuda ve sektörde yatayda ve dikeyde oluşmuş 
farklı iş pozisyonları (idareci, memur, yönetici, çalışan, vs.) ve bakış açı-
sına göre farklılaşan ve sıkça değişen ast-üst ilişkileri söz konusudur. 
Kamuda ve sektörde çalışanların çoğu hem sermayedar hem de aynı za-
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manda işgücüdür. İşgücü içinde hem nitelikli (vasıflı) hem niteliksiz (va-
sıfsız) insanlar birlikte yer alır. Türkiye gayrimenkul sektörü herkesin is-
tediği ve bazı kaynaklara sahip olduğu takdirde bir yerden parçası olabi-
leceği bir faaliyet alanıdır. Yine Türkiye’de arsa ve arazi mülkiyetleri çok 
parçalı ve çok sahipli bir yapıdadır. Yapı-odaklı yaklaşım makro ölçek-

te gayrimenkul üretim modelleri çizdiğinden ve makro ölçekte aktör 
tanımlamaları yaptığından, Türkiye’de ilerleyen mezo ve mikro öl-
çeklerdeki yaygın gayrimenkul üretim süreçlerini ve bu süreçlere 
dahil olan çeşitli kademelerdeki aktörlerin niteliklerini ve rollerini 
açıklamada zafiyet gösterir. Bu yüzden yaklaşımın sunduğu sermaye-
dar, işgücü, işçi, arazi sahibi, sermayenin dolaşımı, sermaye hareketliliği 
gibi kavramlar yaklaşımın tanımladığı haliyle Türkiye’deki durumu açık-
layabilecek kavramlar değildir. Bu kavramlar Türkiye gerçeğine uygun 
olarak yeniden tariflenmek zorundadır. 

4. Kurumcu Yaklaşım (Institutional Models) 

Kurumcu Ekonomi görüşünün ortaya çıkardığı bir yaklaşımdır. Bu 
yaklaşıma göre gayrimenkul geliştirme süreci hem fiziksel hem ekono-
mik hem de sosyal bir süreçtir (Guy ve Henneberry, 2000). Kurumsal ya-
pılanmalar bu yaklaşımda önemli rol oynar. Yaklaşım yasal ve kurumsal 
yapıların aktörlerin çıkarlarına ve davranışlarına bağlı olarak şekillendiği 
görüşünü benimser. Benzer şekilde aktörlerin de yasal ve kurumsal yapı-
ları şekillendirme gücü vardır (Hodgson, 1998). Kurumcu yaklaşım, diğer 
yaklaşımlara göre daha gerçekçidir çünkü anlaşılması zor gayrimenkul 
geliştirme süreçlerini daha iyi açıklayabilmektedir. Bu yaklaşıma göre, 
bir gayrimenkul geliştirme süreci zamana ve mekâna bağlı farklılaşmalar 
nedeniyle diğerine benzemez.  Kurumcu yaklaşımın iyi çalışabilmesi için 
yüksek miktarda veri gereklidir. Bu verilerin başında aktörlerin çıkarları-
nın ve davranış stratejilerinin belirlenmesi gelir (Healey, 1991).  

Kurumcu yaklaşım, gayrimenkul geliştirme süreçlerinde organizas-
yonları ve ağları ön plana çıkarır. Diğer yaklaşımların görüşleri bu yakla-
şım içinde harmanlanmıştır (Guy ve Henneberry, 2000). Yaklaşım, gay-
rimenkul piyasalarının etkileşimler sonucu ortaya çıktığını, çeşitli sistem-
ler barındırdığını ve yapısal süreçler içerdiğini ileri sürer. Her piyasanın 
kendine ait kuralları, normları ve eylemleri vardır (Ball, 1998). Devlet 
içindeki kurumsal yapılanmalar gayrimenkul piyasalarının iç yapılanma-
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sını etkiler. Belli bir çıkar ve güç dağılımının olmadığı gayrimenkul piya-
sası yoktur (De Magalhaes, 1999). Bu sayede piyasa üzerinde bir sosyal 
denetim ortaya çıkar. Bu yaklaşım, piyasa içinde güvene ve saygıya da-
yalı ilişkilerin varlığını kabul eder. Bu durum piyasaların işleyişi ve dü-
zeni için gereklidir. Bu iç ilişkilerin yanında merkezi ve yerel yönetimle-
rin belirlediği kurallar ve çıkardığı yasa ve yönetmelikler de piyasa işle-
yişini düzenlemede etkilidir. Resmi olmayan alışkanlıklar ve uygulama-
lar, piyasa aktörlerinin hedeflerine, ideallerine, taleplerine ve beklentilerine 
karşılık gelmektedir (Healey, 1994). Healey (1992) ve Ball (1986a)’un 
modelleri kurumcu yaklaşıma örnektir (Resim 7 ve Resim 8). 

 
Resim 7: Kurumcu yaklaşımın perspektifinden gayrimenkul geliştirme  

sürecinin kurumsal yapısı (Healey, 1992) 
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Resim 8: Kurumcu yaklaşımın perspektifinden mülk sahipleri için konut  

geliştirme sürecinin yapısal işleyici (Ball, 1986a) 

Türkiye perspektifinden kurumcu yaklaşımının sorgulanması 

Kurumcu yaklaşımın perspektifinden Türkiye gayrimenkul sektö-
ründeki kurumları tespit etmek istediğimizde karşımıza çoklu amaçlarla 
kurulmuş, farklı ölçeklerde hizmet veren, kendi içinde bölümlü çok kat-
manlı ilişkileri barındıran, yatayda ve dikeyde formal veya enformel çok 
çeşitli ağların parçası olan yapılar çıkar. Bu çabaya girdiğimizde Türkiye 
gayrimenkul sektörünün kurumsal yapısının, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
tinin kurumsal yapılanması ile eşdeğer çıkması çok muhtemeldir. Bunun 
nedeni kurumcu yaklaşımın “kurum”, “aktör” ve “ilişkiler” kavramını 
çok geniş (esnek) olarak tanımlıyor oluşudur. İstendiği takdirde ülke-
deki her kurum ve her kişi, uzaktan veya yakından bir şekilde gayrimen-
kul sektörü ile ilişkilendirilebilir. Bu bağlamda kurumcu yaklaşım pratik-
te, analitik düzlemde tanımlama ve betimleme yapmayı zorlaştıran, kar-
maşıklaştıran bir bakış açısını içermektedir. Halbuki Türkiye gayrimen-
kul sektöründe ana faaliyet alanı “gayrimenkul aracılık, değerleme, yöne-
tim, pazarlama, danışmanlık, geliştirme ve yatırımı” olan kurumları (ka-
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musal ve özel organizasyonları, dernekleri, şirketleri, vs.) tespit etmek 
mümkündür. Aynı şekilde bireysel ve kurumsal düzlemde bir gayrimen-
kul geliştirme sürecinin başlamasını, ilerlemesini ve bitirilmesini sağla-
yan temel aktörleri ve aralarındaki ilişkileri tespit etmek mümkündür. 
Türkiye gayrimenkul sektörünün işleyişine doğrudan hizmet eden önde 
gelen kurumsal yapılanmalar (formal örgütlenmeleri), aktörler ve ilişki 
akışları, ülkedeki diğer kurumsal yapılandırmalardan, aktörlerden ve iliş-
ki sistemlerinden ayrıldığında, Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme sü-
reçleri daha kolay ve doğru bir şekilde açıklanabilir hale gelebilir. Bunun 
yapılabilmesi için “kurum, aktör ve ilişkiler” kavramları Türkiye gayri-
menkul sektörüne özel olarak yeniden tanımlanmalıdır. 

Türkiye gayrimenkul sektörü bir ölçüde kendine has kurumları ve 
aktörleri barındıran, bir ölçüde de ulusal ve uluslararası ekonominin bir 
parçası olan bir ekonomik sektördür. Sektör, Türkiye’nin ulusal ekono-
misinde yaşanan gelişmelere ve Türkiye’nin ekonomik anlamda ilişki 
içinde olduğu diğer ülke ekonomilerinde yaşanan gelişmelere fazlasıyla 
bağımlıdır. Bir başka ifade ile ulusal ekonomi ve dünya ekonomisi bir 
kriz yaşarken, Türkiye gayrimenkul sektörü kendi ayakları üstünde durup 
faaliyetlerine olduğu gibi devam edemez. Bu durumda sektörü ülke 

içinde daha çok tek başına işleyen ayrı bir yapılanma olarak düşün-
mek ve ulusal-uluslararası ekonomik yapıdan büyük oranda ayrı 
olarak ele almak sağlıklı sonuçlar üretmeyebilir. Türkiye gayrimenkul 
sektörünün ne derece kendi başına hususi işleyen bir sektör olduğu ve ne 
derece ülkedeki diğer ekonomik sektörlerle ve uluslararası ekonomilerle 
bağlantısı olduğu konusu araştırılmaya muhtaç bir konudur. 

Türkiye, 1980’den itibaren liberal ekonomi politikasını benimsemiş 
bir ülkedir. Buna bağlı olarak Türkiye gayrimenkul sektörü küreselleş-
menin etkilerinin fazlasıyla görüldüğü ve hissedildiği sektörlerden biri 
olmuştur. Küreselleşmenin en doğal sonucu sektörün uluslararasılaşması-
dır. Sektöre yön veren yasal ve kurumsal çerçeve AB uyum yasalarına 
uygun (senkronize) olarak hazırlanmıştır. Sektörün endüstriyel gelişimin-
de uluslararası şirketlerin ve organizasyonların payı büyük olmuştur. Bu 
süreçte yerli şirketler ve dernekler kendilerine, sınır ötesi faaliyet göste-
ren yabancı şirketlerin ve uluslararası organizasyonların kurumsal yapı-
lanmasını model olarak almışlardır. Sektör yapı anlamında bugün bü-
yük oranda homojen ve standart bir yapıdadır yani sektörde kurumsal 
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yapılanmaların neredeyse tamamı batı modernitesinin unsurlarına (kapi-
talizm, rasyonalizm, endüstrileşme, bürokratizm, vd.) uygun olarak şekil-
lenmiştir. Bu kapsamda sektörde kısmen davranışsal farklılaşmalardan 
bahsedilebilse bile, kurumcu yaklaşımın iddia ettiği gibi zamana ve 
mekâna bağlı kurumsal farklılaşmalardan ve kü-yerel yapılardan çok 
bahsedilememektedir.  

Kurumcu yaklaşım sektördeki “iş ve yatırım fırsatları”, “kay-
nakların aktörler arası paylaşımı” ve “ilişkilerin (etkileşimlerin) tü-
rü” konularına ve bu konular arasındaki içsel bağlantılara değin-
mez. Bir piyasadaki kurumsal kalınlık ve aktör sayısı doğrudan o piyasa-
daki iş ve yatırım fırsatlarının çokluğu ile alakalıdır. Uluslararasılaşmış 
bir piyasada gayrimenkul geliştirme süreçleri sadece “toprak, sermaye ve 
işgücü” kaynakları bağlamında açıklanmaz. Türkiye’de uzmanlık (know-
how), piyasa ve lokasyon bilgisi, yerel kültür ve tercihler bilgisi, ilişkisel 
güç, tecrübe ve birikim, bürokratik süreçlere hakimiyet, güvenilirlik ve 
saygınlık gibi çeşitlenebilecek kaynaklar olmadan gayrimenkul projeleri 
hayata geçirilememektedir. Gayrimenkul geliştirme sürecinde geliştirilen 
ilişkilerin ne tür ilişkiler olduğu da önemli bir konudur. Örneğin Türki-
ye’de ilişkiler karşılıklı faydalanma esasına göre kurulmuş olabilir; fikir-
sel veya gönül birlikteliğine dayanabilir, siyasi bir dayatma sonucu veya 
tepki olarak ortaya çıkmış olabilir; akrabalık veya hemşerilik gibi sosyo-
kültürel bir zeminden besleniyor olabilir; doğrudan veya dolaylı olarak 
kurulmuş ve işliyor olabilir; formal veya enformel olabilir. İlişkilerin türü 
ve niteliği, gayrimenkul projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş 
tarzını ve sonuç ürününü etkileyecektir.   

Kurumcu yaklaşım, hususi gayrimenkul geliştirme süreçlerini 
operasyonel manada açıklamada diğer analitik modellere göre daha 
başarılıdır ancak ülkede yürütülen gayrimenkul projelerinin bir bü-
tün olarak Türkiye ekonomisi ile Türkiye’nin kendisi için belirlediği 
gelecek vizyonu ile olan içsel bağlantılarını açıklamada zafiyetler 
gösterir. Türkiye’de yetkili planlama otoriteleri artık, gayrimenkul proje-
lerini tek başlarına değil, ekonomiye, topluma, kültüre ve çevreye yaptığı 
katkı veya verdiği zarar bağlamında değerlendirmeye başlamıştır. Son 
yıllarda Türkiye Hükümetinin yayınladığı ulusal vizyon belgelerinde ya-
şanabilir ve sağlıklı kentler, sürdürülebilir ekonomik büyüme, insan mer-
kezli şehirler, yerelleşme ve çevresel koruma gibi kavramlar sıklıkla 
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geçmeye başlamıştır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ülkede planlanan 
gayrimenkul projeleri, ulusal hedef ve vizyonla uyumlu olmak durumun-
dadır.  

Son olarak yaklaşımın süreçlere fazlaca odaklı olduğunu, sürecin or-
taya çıkardığı ürünler ve o ürünlerin özellikleri ile çok az ilgilendiğini vur-
gulamak gerekir. Halbuki sürecin anlaşılması, sonuç ürününü etkilediği 
için değerlidir. Sonuç ürününden bağımsız olarak süreç konusunun ele 
alınması sağlıklı bir yaklaşım değildir. Türkiye’de gayrimenkul projeleri-
nin ortaya çıkardığı fiziksel çevrenin niteliği ve üretilen gayrimenkullerin 
fiyatı konusu ülkede herkes için önemini daima koruyacak konulardır.   

SONUÇ 

Gayrimenkul geliştirme süreçleri her anlamda ayrıntılı olarak çö-
zümlenmeye muhtaç süreçlerdir çünkü bir ülkede memnun edici yaşana-
bilir fiziksel çevrelerin ortaya çıkması, ekonominin ve toplumun sağlıklı 
bir yapıya kavuşması, kültürün ve çevrenin korunması bu süreçlerin iyi 
yönetilebilmesine bağlıdır. Literatürde bu amaçla üretilen dört analitik 
model (sıralı-olay yaklaşımı, aktör-odaklı yaklaşım, yapı-odaklı yakla-
şım, kurumcu yaklaşım) bu çalışma kapsamında Türkiye perspektifinden 
irdelenmiştir. Araştırma, bu modellerin Türkiye’deki gayrimenkul geliş-
tirme süreçlerini açıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu göstermiştir. 
Modeller, Türkiye gayrimenkul piyasasında yürütülen gayrimenkul geliş-
tirme projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş tarzını ve süreç di-
namiklerini tek başına açıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüz-
den Türkiye gayrimenkul sektörünün yasal/kurumsal/endüstriyel yapısına 
ve işleyiş gerçekliğine uyan, evrensel ve mahalli düzeyde süreci her bo-
yutuyla ele alan özgün modellerin üretilmesine ihtiyaç vardır.  

Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme süreçlerini doğru açıklayabilen 
analitik modellerin taşıması gereken özellikler bu araştırma kapsamında 
ortaya çıkarılmıştır. Birincisi, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme süreçle-
ri ancak Türkiye’ye özgü olarak geliştirilmiş ve coğrafyaya/alt sektörlere 
göre çeşitlilik arz eden çoklu sıralı-olay modelleri ile açıklanabilir çünkü 
standartlaşmanın, kurumsallaşmanın ve şeffaflığın az olduğu bir yapı 
içinde fırsatlar eksenli yürütülen süreçlerde sabitler az ancak değişkenler 
fazladır. Sektördeki aktörler aceleci, heyecanlı, risk alan bir karaktere ve 
pragmatik girişimci bir ruha sahiptir. Bu durum süreçlerde birden fazla 
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aşamanın (olayın) bir arada yaşanmasına, bazı aşamaların atlanmasına, 
olayların gerçekleşme sırasının ise projenin taşıdığı fırsatlara ve projeye 
dahil olan aktörlere bağlı olarak sürekli değişmesine neden olmaktadır. 
İkincisi, üretilecek özgün modellerde Türkiye gayrimenkul piyasasındaki 
aktörler ve taşıdıkları roller iyi tanımlanmalı, aktörler arası ilişkilerin türü 
belirlenmeli, yatay/dikey/diyagonal ilişki ağları ve akışları iyi çözüm-
lenmelidir. Aktörleri sektörde eski ve yeni diye ayıran, sektör içi ve sek-
tör dışı çok yönlü bağlantıları olan, projelerde aynı anda çoklu roller üst-
lenebilen hem rasyonel hem duygusal olarak hareket eden gerçekçi ve de-
rinlikli bir bakışla değerlendirmek gerekir. Modeller, sektörel bilginin na-
sıl üretildiği ve aktörler arasında paylaşıldığına dair ve sektörel ilişki ağ-
larının nasıl oluştuğu, sürdürüldüğü ve yönetildiğine dair kavramsal araç-
lar da içermelidir. Üçüncüsü, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme süreçleri 
ancak “devlet-piyasa” ilişkisi iyi anlaşılabilirse doğru bir şekilde açıkla-
nabilir. Başka bir ifade ile ülkede gayrimenkul şirketleri, gayrimenkul 
dernekleri ve yasa/politika yapıcı kamusal otoriteler arasındaki bağlantı-
ların çözümlenmesi gerekir. Özgün modeller bir taraftan yeni kavramlar 
üretmek, diğer taraftan da arz-talep dengesi, mükemmel piyasa, piyasa 
etkinliği, işgücü, sermayedar, üretim modu, sermaye dolaşımı, rekabet, 
fiyat, devlet-endüstri-finans piyasası ilişkisi gibi makro kavramları ülke 
gerçeklerine uygun şekilde yeniden tanımlamak zorundadır. Yeni kav-
ramsal tanımlamalar yapılırken Türkiye ekonomisini etkileyen makro 
faktörler ile gayrimenkul geliştirme süreçlerini etkileyen mikro faktörler 
arasında bağlantılar kurmaya ihtiyaç vardır. Son olarak ise modeller, 
Türkiye gayrimenkul piyasasının oligopol bir yapıda olduğu ve piyasa 
açıklığının sınırlı olduğu gerçeğini dikkate almalıdır. Yaklaşımların kul-
landığı “kurum, aktör ve ilişkiler” kavramları çok fazla esneklik içerdi-
ğinden, bu kavramların Türkiye gayrimenkul sektöründe neye karşılık 
geldiğinin somut olarak ortaya konması gerekir.  Modeller gayrimenkul 
geliştirme süreçlerini açıklarken, hangi tip sürecin ne tür sonuç ürünleri 
ortaya çıkardığı konusundan da bahsedebilmelidir.   
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