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Bu rapor sadece sözleşmeye konu edilen taraflar tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır ve raporun tamamı veya 

farklı bölümleri ile ilgili diğer şahıs ve kuruluşlara karşı bir sorumluluk alınmamaktadır. Bu raporun tamamı veya farklı 

bölümleri JLL’nin onayı olmadan çoğaltılamaz veya değiştirilemez. Rapor içerisindeki bilgiler farklı ve güvenilir 

kaynaklara, makul varsayımlara, piyasa araştırması sonucu elde edilen en güncel verilere dayandırılarak 

oluşturulmuştur, ancak JLL bu raporun içindeki bilgilerin güncelliği veya doğruluğu konusunda sorumluluk 

almamaktadır. Potansiyel yatırımcı ve geliştiricilerin piyasa getirileri ve geliştirme fizibiliteleri konusunda kendi 

değerlendirmelerini yapmaları teşvik edilmektedir. 

Bu rapor herhangi bir arsanın veya gayrimenkulün değerleme raporu değildir ve bu amaçla kullanılamaz. Çalışma 

geleceğe dair öngörüleri de içeren, farklı analiz, varsayım ve öngörülere dayandırılmıştır. Bu öngörü ve varsayımlar farklı 

değişkenler baz alınarak yapılmıştır ve bu değişkenlerin herhangi birindeki oluşabilecek farklılık, raporda yapılan genel 

değerlendirmeyi önemli ölçüde etkileyebilir. 

Geleceğe dair yapılmış olan satış fiyatları, kira seviyeleri, yatırım getirisi ve yatırımın gerçekleştirilebilirliği hakkındaki 

öngörüler, olasılıklar hakkındaki göstergeler niteliğindedir ve mutlak değerleri yansıtmazlar. Bu öngörüler çeşitli 

değişkenlere ve bunlara göre yapılan varsayımlara dayandırılmış olup, değişkenlerden birinin farklılık göstermesi bütün 

analizi geçersiz kılabilir. 

JLL, sözleşmede belirtilen maddeler dışında, bu raporla bağlantılı herhangi bir yatırım sonucu oluşabilecek kayıplardan 

yükümlü değildir ve raporun finansman sağlama amaçlı kullanılması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu 

rapor müşteriye bilgi verme amaçlıdır. 
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1. Global Gayrimenkul Piyasası Görünümü 

1.1 Küresel Sermaye Hareketleri 

1.1.1 Genel Görünüm 

Doğrudan ticari gayrimenkul yatırım hacmi 2020'de 762 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş ve bu rakam 2019 

yılında gerçekleşen seviyenin %28 altında kalmıştır. Global işlem hacmi 2020 yılında kötü giden ilk yarının 

ardından 2020 4Ç’de, önceki çeyreğe kıyasla %65 fazla olarak 267 milyar ABD doları olarak ölçülmüştür. Bu 

sıçrama yıl sonu rakamların beklenenin üzerinde gerçekleşmesine destek olmuştur. Genel olarak bakıldığında 

2020 4Ç’nin göreceli toparlanması, Amerika pazarı genelinin ve Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa olarak 

adlandırılan Büyük Avrupa Üçlüsü’nün toparlanmasından kaynaklanmıştır. Çeyrek bazında bakıldığında ise 

sırasıyla 2Ç, 3Ç ve 4Ç’nin 2020 yılındaki yatırım hacimleri bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %50, %41 

ve %21 düşüş göstermiştir. Yıl sonuna doğru olan toparlama bu karşılaştırma üzerinden de görülmektedir.  

Çeyrek Bazında Doğrudan Yatırımlarının Yıllık Değişimi 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

Direkt Gayrimenkul Yatırımları, Bölgesel Sonuçlar 

Milyar Dolar 3Ç 2019 3Ç 2020 
3Ç 2019-3Ç 2020 

 % Değişim 
YTD 2019 YTD 2020 

Ekim 2019 - Ekim 

2020 % Değişim 

Amerika 144 53 -%63 372 207 -%44 

EMEA 79 60 -%24 212 176 -%17 

Asya Pasifik 44 35 -%19 132 95 -%28 

Toplam 267 149 -%44 717 479 -%33 

5 milyon dolar üzerindeki yatırımları içermektedir. Giriş ve geliştirme amaçlı yatırımlar hariç tutulmuştur. 

Kaynak: JLL, Ekim 2020 

Yılın ilk altı ayı boyunca yaşanan değişimlere dayanarak, COVID-19 ile daha hızlı ve efektif mücadele edebilen 

ülkelerin, küresel benzerlerinden daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir. Özellikle Asya Pasifik büyük 

ölçüde Çin ve Güney Kore'deki iyileşen ekonomik koşullara bağlı olarak üçüncü çeyrekte işlem hacimlerinde 

toparlanma göstermiştir. Benzer şekilde, EMEA (Avrupa Ortadoğu-Afrika Bölgesi) içindeki büyük pazarlar- 

özellikle Almanya – güçlü bir şekilde yatırımları kendisine çekmeye devam etmektedir.  
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Ülke Bazında Doğrudan Yatırımlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

Yerel varlıkları olan küresel firmalar hariç tutulduğunda seyahat kısıtlamaları, sınır ötesi sermaye akışlarını 

engellemeye devam etmektedir. Buna bağlı olarak, yatırımların bölgeler arası payı dördüncü çeyrekte azalmış 

olup, 2013'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. COVID-19 kısıtlamaları, yerel ve bölge içi yatırım 

faaliyetlerini desteklerken, yerel yatırımlar 2008 yılında yaşanan Küresel Mali Kriz'den bu yana tekrar yükselişe 

geçmiştir.  

Global Bölge İçi ve Bölgeler Arası Sermaye Akışları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL, Ekim 2020 

Büyük küresel yatırımcılar, 2020 yılında da toplam yatırım faaliyetinin %8'ini temsil ederek piyasalardaki kilit 

likidite kaynağı olmaya devam etmiştir. Ancak, küresel yatırımcılar hariç tutulduğunda, bölge içi ve bölgeler arası 
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yatırım hareketlerinin dağılımı dikkat çekicidir. Bölge içi yatırımlar son 10 yıla bakıldığında %14 ile rekor bir 

seviyeye ulaşmıştır. Bu trend, yatırımların %30’unun bölge içi olduğu Avrupa’da ise daha da dikkat çekicidir. Bu 

derece yüksek yerel yatırım Avrupa’da en son 2008 yılında görülmüştür. Avrupa pazarının bir parçası olan Birleşik 

Krallık’ta da bu oran 2020 yılında %23’e ulaşarak rekor seviyesini yakalamıştır. 

Fon yaratma ortamı ise hala zor durumdadır, 2020'de kapalı fon yaratımı yıllık %35 oranında azalmış ve 2020 yıl 

sonuna kadar toplam 103 milyar ABD dolarlık yatırım fonu oluşturulmuştur. Bu rakam Küresel Mali Kriz’in 

görüldüğü 2008 yılından beri yaratılan en düşük fon miktarına işaret etmektedir.  

Doğrudan yatırım piyasasına kıyasla daha az düşüş gösteren yatırım fonlarında, gayrimenkule yönelik iştah 

devam ederken yatırımcıların, sermayenin ne zaman ve nerede dağıtılacağını belirlemek amacıyla güvenilir 

yatırım danışmanlarının fikirlerine dayanarak strateji geliştirmeleri gerekmiştir. Bu gelişmenin bir kanıtı olarak 

“Dry Powder” fonlarının bir rekor kırarak 342 milyar ABD dolarına erişmesi gösterilebilir. “Dry Powder” fonlar aynı 

zamanda bir şirket, girişim sermaye şirketi veya bireyler tarafından gelecekteki yükümlülükleri karşılamak, varlık 

satın almak veya satın alma yapmak için elde tutulan nakit rezervlerini ifade etmektedir. Başka bir deyişle bu 

meblağ yatırım yapmak için ayrılan, fakat henüz değerlendirilmeyen fonlara işaret etmektedir.  

Yatırımcıların fonlara olan ilgisinin düşük olmasına rağmen, şu anda global piyasada 1.000'den fazla fon 

bulunmaktadır. Ancak, son anket verileri, yatırımcıların dörtte üçünden fazlasının önümüzdeki 12 ay içinde 

yalnızca bir fona yatırım yapmayı planladığını göstermektedir.  

Ortalama Kapalı Uçlu Yatırım Fonu Büyüklüğü ve Mega Fonların Payı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL, Mega Fon: 1 milyar ABD dolardan daha fazla hacme sahip fonlar.  

Küresel borç piyasalarına bakıldığında ise, finansman sağlayıcılarının Küresel Mali Kriz'den bu yana giderek artan 

çeşitliliği sayesinde (salgına rağmen) özellikle ABD’de iyi bir performans göstermiştir. Düşük faiz oranları ve 

hükümet müdahaleleri, son zamanlarda Fed'in faiz oranların daha uzun süre daha düşük seviyede kalacağına 

dair göstergeleriyle birlikte, küresel borç piyasalarını desteklemeye devam etmektedir. Bu faktörler, iyileşmenin 

ilk aşamalarında olan gayrimenkul sektörüne istikrar getirmektedir.  

Global piyasalarda yüksek kaliteli varlıklar için borçlanma çoğu varlık sektörü için COVID-19 öncesi seviyelere geri 

dönmüştür ve piyasada finansman kaynakları çeşitlenmiştir. Bu durum yatırım ve re-finansman işlemlerinde 

artışları desteklemektedir. Öte yandan, finansman sağlayıcıları halen fon büyüklüğü, fonlanacak sektör, mülk 
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profili, nakit akışları ve kaldıraç kullandırma gibi bazı konularda konservatif olmaya devam etmektedir. Nispeten 

stabil görülen konut ve lojistik gibi sektörlere olan güven artıkça bu sektörlerdeki yatırımlar daha iyi oranlarda 

finansmana erişmektedir. Düşen riskle birlikte ise bu yatırımların getiri oranlarında bir düşüş gözlemlenmektedir.  

1.1.2 Gayrimenkul Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 

Yatırımların dirençli arz-talep dinamiklerine sahip sektörlere ve gelir istikrarına olan odaklanması, yerini 

demografik bazlı yatırım sektörlerine vermeye başlamıştır. Bu anlamda global piyasalarda bu trendden en fazla 

faydalanan sektörler alternatif gayrimenkuller, lojistik ve konut sektörü olmuştur.  

Lojistik ve konut sektörü düzenli gelirleri ile güçlenmeye devam etmektedir. Ofis sektörü, yatırımcıların global 

pazarlara yönelmesiyle az da olsa iyileşme göstermiştir. Fırsatları takip eden yatırımcı kitlesi daha yüksek riskli 

fırsatlar için arayışını sürdürmektedir. Bu arayışın özellikle gelirlerinde düzensizlik yaşayan otel ve perakende gibi 

sektörlere çok ihtiyaç duyulan likiditeyi getirmesi beklenmektedir.  

Sektör Bazında Gayrimenkul Yatırımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

Lojistik 

Pandeminin zirvesinde mağaza perakendeciliğinin de kapanmalar sebebiyle sekteye uğramasıyla e-ticaret hiç 

olmadığı kadar hayatın içine girmiştir. Genel yatırım hacminde daha büyük düşüşlere rağmen lojistik sektörüne 

olan yatırımlar yıl sonu itibariyle %21 oranında bir düşüş göstermiştir. Dünya çapında her alt bölgede ise lojistik 

sektörüne yapılan genel yatırım %17 ile %31 arasında değişmektedir.  

Konut 

Bazı pazarlarda daha yüksek olan işsizlik oranı ve azalan devlet teşviklerine rağmen, konut ve kiralık konut için 

özellikle pazar ABD ve İngiltere güçlü bir tablo çizmektedir. Küresel konut yatırımları, toplam yatırımlarla paralel 

olarak 2019 yılında %27 oranında azalmıştır. 
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Alternatif Gayrimenkuller 

Teknoloji sektörünün dış çevre faktörlerine göre dayanıklılığı, uzaktan çalışma ve biyoteknoloji ve sağlık 

hizmetleri araştırmalarına artan odaklanma, seçkin alternatif sektörlere yönelik talebi beslemektedir. Özellikle, 

veri merkezi (data centers), sağlık bilimi (life science), ve soğuk hava depoları (cold-storage) 2020 yılının özellikle 

ikinci yarısında yoğun talep görmüştür. Artan talebe rağmen, öte yandan hacim açısından bu sektörlere yönelik 

talep halen kısıtlı olmaktadır. Bunda arzın kısıtlı olmasının da payı bulunmaktadır.  

Ofis 

Ofis sektörü global piyasalarda son 10 yılda sermayenin en çok ilgi gösterdiği ve en fazla likiditeyi kendine çeken 

gayrimenkul türüdür. 2010'dan bu yana küresel sermaye hareketlerinin %36’sı ofis binalarına yönelik olmuştur. 

Şu anda ise ofis alanlarının gelecekte oynayacağı rol ciddi anlamda test edilmektedir. 2020 3Ç, 2019 3Ç’le 

karşılaştırıldığında ofise yönelik yapılan yatırımlar %44 düşerek 47 milyar ABD dolarıyla kapanmıştır. 2020 3Ç 

sonuna kadar olan yatırımların kümülatif değeri, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise %37 düşüş 

göstermiştir. İlerleyen yıllarda esnek çalışmanın artacağı ve ofis alanların fiziki imkanları ve fonksiyonlarının 

evrimleşip yeniden tanımlanması beklenmektedir.  

Negatif yönde ilerleyen istihdam piyasası koşullarıyla birlikte ofislere yönelik talebin azalması bekleniyor olsa da 

sermaye piyasanın belirli bölümlerinde aktif kalmaya devam etmektedir. Uzun dönemli kontratlı ve güvenilir 

kiracılara sahip ofisler yatırımcılar için hala caziptir. Özellikle, daha küçük boyutlarda ve daha az kiracının olduğu 

ofislerde risk daha az olmaktadır. Bu gibi mülklerde sat-geri kirala (sell and lease back) pratikleri de 

uygulanmaktadır. Ofislerin MİA (Merkezi İş Alanları)’dan alt bölgelere kaymasını ise yatırımcılar alternatif ofis 

pazarlarına yatırım yapmak açısından cazip fırsat olarak da görmektedir.  

1.1.3 Piyasa Öngörüleri 

2020 yılı her ne kadar yatırımlar açısından belirsiz bir yıl olmuş olsa da önümüzdeki dönemin global anlamda 

baskılanmış talebin de etkisiyle daha iyimser olması beklenmektedir.  Yatırımcıların, ticari gayrimenkul yatırım 

yaklaşımlarında temkinli ve hesaplı olmaya devam etmeleri ve çoğunun geliri sabit ve düzenli olan 

gayrimenkullere yatırım yapmaları beklenmektedir. Öte yandan sahip oldukları gayrimenkulleri ellerinden 

çıkarmak için acele etmeyen kurumların fiyatlaması ile alım fırsatı yakalamaya çalışan yatırımcıların ödemeye 

razı olduğu fiyat arasında hala önemli bir fark bulunmaktadır. Dolayısıyla el değiştirmelerde ciddi artışlar 

görülmemiştir. Her ne kadar 2021 yılı birçok açıdan iyileşmelere sahne olacaksa da genel ekonomik görünüm 

anlamında birçok riski de bünyesinde barındırdığı açıktır.  

Borçlanma koşullarına baktığımızda ise düşük maliyetli borçlanmaya erişimin fiyat istikrarına önemli bir katkı 

sağladığını görmekteyiz.  Bununla birlikte, COVID-19 salgınında talep artışı yaşayan varlıkların getirileri daha 

düşük göründüğünden bu da fiyatlamada baskılanmaya sebep olmaktadır. Daha fazla risk barındıran varlıklar ise 

fırsat kollayan yatırımcılar için daha rekabetçi fiyatlar sunabilir. Öte yandan nakit akışı problemleriyle karşılaşan 

perakende ve konaklama sektörleri için ise fiyatlama hala problematiktir. Nakit akışlarının düzelmesiyle bu 

sektörlerdeki fiyatlamaların da önümüzdeki dönemde daha fazla şeffaflaşmasını beklemekteyiz. 
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1.2 2019 Yılı Küresel Gayrimenkul Piyasası Performansı  

2020 yılına damgasını vuran COVID-19 ile dengeler gayrimenkul sektöründe de büyük ölçüde değişmiştir. 

Normale dönüş için öngörülen çeşitli tarihler sektöre göre değişiklik göstermekle beraber, COVID-19 salgını 

öncesinde küresel gayrimenkul piyasasında son durumlar aşağıdaki bölümlerde özetle sunulmuştur. Normale 

dönüşte kalınan yerden devam edilmesi beklenmemektedir, lakin, sektörlerde COVID-19 salgını öncesindeki arz-

talep, fiyatlama, yatırım trendleri normalleşme üzerinde etkili olacaktır.  

Genel hatları ile, sektörlerin kullanıcı eğilimlerindeki değişimlerden dolayı etkilenmesi bir tarafa bırakıldığında, 

2019 yılı itibariyle küresel gayrimenkul piyasasında büyük bir arz baskısının olmaması, kısa ve uzun vadede planlı 

ve disiplinli yatırım perspektifinin bulunması dolayısıyla 2021 ve 2020 yıllarında COVID-19 salgını sonrasında 

gayrimenkul sektörünün toparlanma sürecini hızlandıracaktır. 

1.2.1 Küresel Gayrimenkul Piyasasında 2019 yılı Değerlendirmesi 

COVID-19 salgını öncesinde 2019 sonu itibariyle, küresel gayrimenkul piyasasında yatırım ve kiralama hacimleri 

2018’in istisnai seviyelerine göre orta düzeyde düşerken, küresel gayrimenkul piyasalarındaki ivme 2019'un ilk 

yarısında biraz hafiflemiştir. 

Bununla birlikte, gayrimenkul piyasasında yatırımcıların ve kurumsal kullanıcıların işlemleri istikrarlı olmaya 

devam etmiş ve bu durum işlem hacmi açısından 2019'u ortalama seviyelerin üzerinde tamamlaması adına etkili 

olmuştur. 

Her ne kadar gayrimenkule kaynak yaratma ve sermaye oluşturma işlemleri 2019'un ilk yarısında önemli 

miktarlara ulaşsa da küresel ölçekte gayrimenkul yatırım faaliyetleri yıl genelinde daha düşük gerçekleşmiştir.  

2019 itibariyle küresel ölçekte gayrimenkul yatırımcıları yapısal demografik, tüketici trendleri ve teknolojik 

eğilimler tarafından yönlendirilen defansif sektörlere1 artan bir odaklanma ile disiplinli davranmaya devam 

etmektedir. 

Ofis kiralama talebi, 2019 yılını yavaşlayan ekonomik büyümeye ve jeopolitik belirsizliğe büyük ölçüde dirençli 

geçirmiştir. Lojistik sektöründe kiralama talebi küresel gayrimenkul pazarında güçlü seyretmiş olup, 2019 yılının 

boşluk oranlarını rekor düşük seviyelerde tutması ile sonuçlanmıştır. 

Küresel Piyasalarda 2019 yılında geliştirme yatırımlarının zirve yaptığı söylenebilir. Boşluk oranlarında artış 

olmasına rağmen, sermaye ve kira değerlerinde artış gerçekleşmiştir.  

Görüldüğü üzere 2019 yılında küresel gayrimenkul yatırımları beklentiler doğrultusunda yumuşamıştır. Örnek 

vermek gerekirse, 2019 yılı ikinci çeyreği, bir önceki yıla göre satış işlemlerinde %9 düşüşle 174 milyar ABD 

dolarına gerileyerek küresel gayrimenkul yatırımlarının soğumaya devam ettiğini göstermiştir.  

Yavaşlayan ekonomik ivme ve jeopolitik gerilimlere rağmen, çeşitli merkez bankalarının parasal gevşeme 

politikaları ticari gayrimenkul piyasalarına akmıştır. Risksiz faiz oranları düşmeye devam ederken, yatırımcıların 

getiriye her zamankinden daha iştahlı olduğu bu dönemde finansman maliyetlerinin de düşmesiyle beraber 

gayrimenkule yatırım yapılmasına zemin hazırlanmıştır. 

 

a  

1 Defansif sektörler ekonomik resesyonlardan etkilenmeyen; temel tüketici ürünleri, sağlık, telekomünikasyon 

hizmetleri emtia vb fonların yarattığı endüstrilerdir. 
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Kaynak: JLL 

2019 yılında küresel ölçekte fiyatlar birçok alt piyasada yükselmiş olsa da temelleri sağlam bir yaklaşımla 

disiplinli ve seviyeli bir borçlanma söz konusu olmuştur.   

Alt piyasalara bakıldığında, küresel ofis boşluk oranları mevcut döngünün en düşük seviyesine gerilemiştir. 

Tahminlerin de ötesinde 2019 yılı ikinci çeyrekte boşluk oranı %10,8’e gerilemiş olup, bu oran 2009 yılından bu 

yana ilk kez %11’in altına düştüğünü göstermektedir.  

Boşluk oranı Amerika (%14,5) ve Avrupa’da (%5,8) düşerken, Asya Pasifik ülkelerinde (%10,3) sabit kalmıştır. Yeni 

ofis arzının 2019 yılında 18 milyon m2 gibi tarihi bir zirve seviyesindedir.  

Küresel ölçekte birincil bölge kiralarında (prime rent) %4 oranında büyüme kaydedilmiştir. A sınıfı ofis kiraları 30 

küresel şehirde yıllık ortalama %3,5 ile %4’lük bir büyüme trendiyle büyük ölçüde tutarlı kalmıştır. Boston, 

Singapur ve Berlin en iyi kiralama performansı elde eden şehirler olmuştur.  

Perakende sektörü ise küresel gayrimenkul piyasasında evirilmenin getirdiği sancılarla baş etmeye devam 

ederken yatırımcı ile perakendeci arasında yeniden geliştirme konusunda arayışın devam ettiği görülmektedir. 

Sektördeki rekabet, AVM yatırımcısının cazibe noktası oluşturma çabasında olduğunu gösterirken, ziyaretçiler 

için deneyim ve sunulan hizmetlerin kilit öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Özellikle Amerika’da yapısal değişiklikler, ekonomik zorluklar ve talepteki trend birçok yatırımcı için ekonomik 

açıdan sıkıntılı bir durum oluşturmuştur. Avrupa’da da benzer trendlerden olumsuz etkilenen AVM sayısı çok fazla 

iken cadde mağazaları en iyi şekilde direnmiştir. Asya Pasifik pazarında yatırımcılar kendilerini farklılaştıran 

çözümlere giderken, niş segmentlere hedeflemiş ve mütevazi kira artışları ile bu durumu istikrarlı hale getirmiştir. 

2018’de olduğu gibi 2019 yılı da küresel lojistik sektörü için pozitif bir sene olmuştur. E-ticaret ve tedarik 

zincirlerinin yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere talebe dayalı etkenler, rekor düşük seviyelere yakın 

boşluk oranları ile küresel lojistik pazarlarını desteklemeye devam etmiştir. Amerika’da iyi kira artış oranları 

kaydedilmiş, Avrupa'daki sınırlı spekülatif gelişme, boşluğu tarihsel olarak düşük seviyelerde tutmuş ve 

ortalamanın üzerinde kira artışına katkıda bulunmuştur. Asya Pasifik'te, ticari gerilimlere rağmen kiralama talebi 

hala güçlü kalmış ve bölge genelinde genel olarak mütevazı kira artışı gerçekleşmiştir. 
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2019 yılı otel yatırımları için kısıtlı fırsatlar sunmuştur. Küresel otel yatırım faaliyetleri, 2019'un ilk yarısında bir 

önceki yıla göre %18 düşüşle 25 milyar ABD dolarına gerilemiştir. EMEA ve Asya Pasifik'teki faaliyetler, geçtiğimiz 

yıl genel olarak aynı seviyede kalmaya devam ederken, Amerika’da portföy fırsatlarının olmaması %30'luk düşüşe 

katkıda bulunmuştur.  

1.3 2020 Yılı Küresel Gayrimenkul Piyasası Performansı ve 2021 Beklentileri 

Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ekonomik büyüme toparlanarak, COVID-19 salgını öncesi küresel büyüme 

tahmininin %4 gerisinde, yaklaşık %7'lik büyüme seviyesine kapatmıştır. Bununla birlikte, son çeyrekte gelen 

yeni kısıtlamaların bazı ülkelerde daha zayıf bir toparlanmaya yol açtığı bilinmektedir.  

Buna rağmen, küresel ekonomi 2021 yılında, bastırılmış talep nedeniyle yaklaşık %5'lik bir büyüme yakalamaya 

yakın gibi görünmektedir. 

1.3.1 Kurumsal Kullanıcılar  

COVID-19, aslında salgından önce de belirgin olan birçok eğilimi hızlandırarak kurumsal firmaları dönüşüme 

doğru itmiştir.  CEO'lar artık, işletmelerinin asla COVID-19'dan önceki şekilde çalışamayacağı ve yeni ve değişen 

koşullara sürekli uyum sağlama yeteneğinin gelecekteki başarı için çok önemli olacağını kabul etmiş durumdadır. 

Ticari gayrimenkul liderlerinin ofis ve çalışan gereksinimlerinin evrimini ele alması gerekliliği doğarken, bu 

kapsamda 2021 yılında, gayrimenkul yoluyla daha iyi bir çalışma dünyası yaratmak için sorumlu yatırımlar ve 

somut adımlar atma konusunda hemfikir oldukları anlaşılmaktadır.  

Şirketlerin, yapılarına en iyi uyan ve esnek olan çözümleri, özellikle de dijital-ilk yaklaşımla birleştirilen hibrit 

çalışma modelini keşfetmek üzerine yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 

1.3.2 Küresel Ofis Piyasası 

Küresel ofis pazarı, COVID-19 salgının ve kısıtlamaların neden olduğu aksaklık ve belirsizlikten tamamen sıyrılarak 

iyileşme yönünde çaba göstermektedir. 2020 yılında küresel kiralama faaliyeti bir önceki yıla göre yaklaşık %45 

azalmıştır. Asya Pasifik bölgesinde, kiralama işlemleri yalnızca %5 düşüşle parlak bir noktada iken, Avrupa’da 

%52 ve ABD’de %55 düşüş yaşanmıştır. Küresel boşluk oranı tüm bölgelerde yükselerek + 90 baz puan artışla %12 

civarında kaydedilmiştir. 

Yılın son çeyreğinde, şirketlerin yıl sonundan önce anlaşma imzalamak için acele etmeleri, genellikle kiralama 

faaliyetini hızlandırmaktadır. 2020 son çeyreğinde de geçmiş dönem ile aynı olmasa da bir toparlanma 

yaşanmıştır.  

Global ofis piyasasında çok popüler olan esnek çalışma alanları (‘Flexible space’) piyasası, COVID-19 salgını 

öncesine kadar son yıllarda küresel şehirlerindeki net emilimin önemli bir payını oluşturmuştur. Ortak çalışma 

alanları (Co-working Space), kullanıcılarının çoğunluğunu serbest çalışanlar, start-up şirketleri ve KOBİ'ler olması 

nedeniyle COVID-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. 

2020’de esnek ofislerde yeni talebin azalmasına ve mevcut kullanıcıların çıkmasına bağlı olarak doluluk 

oranlarında önemli kayıplar yaşamıştır. Uzun vadede ise işletmelerin değişen çalışma uygulamalarını 

barındırmak ve çalışanlar için çeşitli ofis ortamları sağlamak için daha fazla esnek alana ihtiyaç duyacağı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte kiralama koşullarında değişiklikler de beklenmektedir. Bağımsız yönetilebilir 

ofis alanları, COVID-19 açısından güvenli ortamlar, daha kısa süreli sözleşmeler, daha fazla kontrol isteyen 

kullanıcılar gibi koşulların ön planda olması beklenmektedir. 
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Piyasa öngörülerinde ise, küresel piyasalarda özellikle 2021 ikinci yarısından itibaren aşılanmanın artması ve yeni 

bir normale dönüş ile bastırılmış taleplerin olacağı konusunda temkinli bir iyimserlik bulunmaktadır.   

1.3.3 Perakende Piyasası 

Perakende satışlarında 2020 yılı Mayıs'tan Ağustos'a kadar gözlemlenen toparlanmanın ardından, COVID-19 

vakalarının yıl sonuna doğru yeniden canlanması nedeniyle birçok büyük küresel perakende pazarı yine durma 

noktasına gelmiştir. Önemli istisnalar olarak, virüsü kontrol altında tutabilen Çin Anakarası ve Tayvan gibi 

bölgeler karşımıza çıkmaktadır. 

Perakendeciler, belirsizliği kontrol etmek adına operasyonlarını düzenleme çabalarına devam etmektedir. 

Omnichannel platformlarını güçlendirmenin yanı sıra, satın alınan malların hızlı bir şekilde tedarikini sağlamak 

için tam otomatik mağazalar da dahil olmak üzere mağazadan teslim alma hizmetleri daha geniş bir şekilde ele 

alınmıştır. 

COVID-19 etkisi azaldığında, iyileşme hızında ve gücünde önemli farklılıklar olacaktır. Etkilenen pek çok 

perakendeci karlı büyümeye geri dönmek için mağaza portföylerini doğru şekillendirirken, büyük perakende 

pazarlarında kiracı dalgalanmasının devam etmesi beklenmektedir, ancak iyi sermayelendirilmiş AVM 

işletmecilerinin ve pazara yeni girenlerin genişleme fırsatları da aradığı gözlemlenmektedir. Esnek kiralamaların, 

perakendeciler için pazar iştahını test etmek ve operasyonel riskleri azaltmak için giderek daha önemli hale 

geleceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de ciro üzerinde kiralama da buna benzer bir yaklaşım olarak 

benimsenmiştir.  

Aşılamanın etkili olmasına bağlı olarak, 2021 yılının kiralama faaliyetlerinde temkinli bir toparlanma 

beklenmektedir. Bu toparlanmanın 2022’de daha iyi olacağı öngörüleri piyasada hakimdir. 

1.3.4 Lojistik sektörü 

Lojistik kullanımlara talep, üç küresel bölgenin tümünde 2020’de de dikkate değer ölçüde kalmıştır. Çeşitli 

faktörler talebi artırmış olsa da birçok pazardaki birincil itici güç, büyük ölçüde fiziksel perakende mağazalarına 

uygulanan yaygın kısıtlamalar nedeniyle artan e-ticaret büyümesidir. 

Birçok mağazanın fiziksel olarak yeniden açılmasına rağmen, e-ticaret küresel olarak lojistik alan talebini güçlü 

yönde arttırmaya devam etmektedir. Bu durum birçok büyük pazarda rekor seviyeye yakın kiralama işlemleri 

sağlamaktadır. 2020 üçüncü çeyrek verilerine göre, ABD'de e-ticaret bazlı kiralama işlemleri toplam işlemlerin 

%17'sini, Birleşik Krallık’ta ise %40’ını oluşturmaktadır. Genel olarak kira seviyeleri tüm bölgelerde nispeten sabit 

kalmıştır. 

E-ticaretin dünya çapında hızlı büyümesi, tedarik zincirlerinin sürekli olarak yeniden düzenlenmesi ve kent içi 

lojistiğe yönelik artan gereksinimin, uzun vadede güçlü talebi desteklemeye devam edeceği ön görülmektedir. 

Bununla birlikte, çevresel duyarlılık konusuyla beraber, lojistiğin hem ulaşım hem de bina perspektifinden 

karbondan arındırılması ihtiyacı artık daha geniş çapta kabul görmekte ve bu da daha sürdürülebilir 

uygulamaların geniş bir şekilde benimsenmesine yol açmaktadır.  

1.3.5 Otel ve Konaklama Piyasası 

COVID-19, hem tatil hem de iş seyahatlerinde halen devam eden bir geri çekilme ile konaklama endüstrisi 

üzerinde derin bir olumsuz etki yaratmıştır. Diğer yandan küresel konaklama sektörü 2020'de dönüşümlü bir yıl 

yaşamıştır. Otel işletmecileri, temassız konaklama deneyimleri sunmak için hızlı bir şekilde teknolojik gelişmeleri 

benimsemiş ve otel yatırımcıları, yatırım stratejilerini daha az yoğun pazarlarda ve tatil köylerindeki 



  

 

TELİF HAKKI © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2021. Tüm hakları saklıdır. 15 

gayrimenkulleri satın alacak şekilde revize ederek tatil amaçlı seyahat edenlerin tercihlerindeki değişikliklere 

yanıt vermişlerdir. 

Bu faaliyetlerin otel ve konaklama endüstrisi üzerindeki etkisi yıllarca sürecek ve birçok yönden seyahat 

deneyimini yeniden tanımlayacak gibi görünmektedir. 

Konaklama sektörü, tatil amaçlı seyahat edenlerin tatil köylerine veya kolayca erişilebilen destinasyonlara 

kaçması nedeniyle, 2020 yaz aylarında talepte bir artış gözlemlenmiştir. Yıl sonuna doğru tatil amaçlı seyahatler 

azalırken ve evden çalışma düzenlemeleri devam ederken konaklama talebi eğilimi yine düşüş göstermiştir. 

Artan belirsizlik, yatırımcıların oteller için iştahını etkilemiştir. Dünya çapındaki faaliyetler, özellikle Amerika 

kıtasında öncelikli olarak kurtarma sermayesi (rescue capital), sermaye birikimi pozisyonları ve kredi satışlarına 

odaklanmıştır. Birçok mal sahibi hala hükümet yardımından yararlandığı için şu ana kadar iflas faaliyetleri 

küresel olarak çok sınırlı kalmaktadır.  

2021’de aşı dağıtımı konusunda ilerleme kaydedildikçe, otel doluluğunda yavaş ve kademeli bir artış 

beklenmektedir. Özel sermaye gruplarının ve yüksek net değerli bireylerin (HNWI) 2021'de likiditenin büyük 

kısmını otele yönlendirmesi de gündemdedir. Konaklama endüstrisindeki sıkıntı seviyesi nispeten sınırlı olsa da 

baskının arttığı açıktır. Bu dinamik, genellikle sıkı pazarlarda bulunan otel varlıklarının satışıyla sonuçlanacak 

gibi görünmektedir. 

1.3.6 Konut Piyasası 

Konut kira gelirleri, geçmiş dönemlere paralel veya biraz altında seviyelerde 2020 yılında dirençli durmaya devam 

etmiştir. Yüksek işsizlik ve aşağı yönlü ücret baskısının ikincil ekonomik etkileri ortaya çıktıkça, yaygın olmamakla 

beraber, sektör bazı stres işaretleri göstermektedir.  Diğer gayrimenkullere kıyasla konut sektörü kira gelirlerinin 

devam etmesi, özellikle İngiltere’de son yıllarda artan ve ön yargıyla karşılanan "bed&sheds" yatırım stratejisine 

gerekçe sağlamıştır. Bu tanım konut ve ticari kullanımın aynı bina ve/veya kompleks içinde olması gibi 

tanımlanabilir. En büyük talep konut ve lojistik kullanımlarının olduğu piyasada, konut sektörü diğer 

kullanımlarla entegre edilmeye veya mevcut ticari kullanımlar konuta çevrilmeye başlanmıştır. Sektör zarar 

görmemekle beraber istikrarlı nakit akışları büyük ölçüde devam etmiştir. 

ABD’de ise, yüksek maliyetli A sınıfı gayrimenkuller ile daha uygun fiyatlı B ve C sınıfı gayrimenkuller arasında 

özellikle konut kiralarında ve doluluk performansında ciddi farklar görülmeye başlamıştır. Avrupa'da, konut kira 

ve doluluk oranlarında beklenen yumuşama, konut piyasasının daha uygun fiyatlı kategorideki ürünlerinde henüz 

gerçekleşmemiştir. 2021’de ise Avrupa'da, konut yatırımı hacimleri büyümeye devam etmesi beklenmektedir. 

Asya Pasifik'teki konut sektörü, COVID-19 salgını boyunca esnek kiralar ve doluluk ile karakterize olan, köklü ve 

çok aileli Japonya pazarı dışında henüz emekleme aşamasında olup, ilgi artmaktadır.  
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2. Türkiye Genel Gayrimenkul Pazarı Görünümü 

2.1 Ekonomik Gündem 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası’nın rekor düşük seviyelerde seyretmesi ve 2020 yılının başına 

kıyasla %30 değer kaybetmesi nedeniyle 6 Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını 

görevden alarak yerine önceki yıllarda maliye bakanı görevi yürüten Naci Ağbal’ı atamıştır. Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak ise 8 Kasım'da yaptığı açıklamada sağlık durumu nedeniyle görevinden azlini talep 

etmiştir. Ertesi gün, Cumhurbaşkanı tarafından talebi kabul edilmiştir ve yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi 

Elvan atanmıştır. 

TCMB Para Politikası Kurulu Kararları sonucunda politika faizi (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı): 

- 23 Temmuz: Politika faizi (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) → (%8,25); 

- 20 Ağustos: Politika faizi (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) → (%8,25); 

- 24 Eylül: Politika faizi (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ↑ (%8,25’ten %10,25’e); 

- 22 Ekim: Politika faizi (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) → (%10,25); 

- 19 Kasım: Politika faizi (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ↑ (%10,25’ten %15’e); 

- 24 Aralık: Politika faizi (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ↑ (%15’ten %17’ye). 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorununun on yıllardır süren gerginliği, Eylül sonunda bir 

savaşa dönüşmüştür. 9 Kasım’a kadar süren çatışmalar ateşkes anlaşması ile sonlanırken; Ağdam, Kelbecer ve 

Laçin bölgeleri Azerbaycan'a devredilmiştir. 

COVID-19 salgınının yanı sıra, 2020 yılında küresel politika ve ekonomi bağlamında bir dizi kritik olay 

gerçekleşmiştir. 

- 1 Temmuz: Rusya’daki anayasa referandumu sonucunda, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığını 

2036'ya kadar uzatmasına onay verilmiştir. 

- 3 Kasım: Demokrat aday ve eski başkan yardımcısı Joe Biden, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde 

başkanlığı kazanmıştır. 

- 13 Aralık: İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası serbest ticaret müzakerelerine ilişkin devam eden 

görüşmeleri uzatmayı kabul etmiştir. 

Fed, gösterge faiz oranını %0-%0,25 aralığında sabit tutmuştur. 

2018 yılındaki %2,6 büyümenin ardından, Türkiye’nin GSYİH performansında hane halkı tüketimi ve mal ve 

hizmet ithalatındaki düşüşün etkisiyle 4Ç 2018’den itibaren daralma gözlenmiştir. Ancak, yılın ikinci yarısından 

sonra toparlanma gösteren GSYH büyüme oranı 2019 için %0,9 olarak kayıt altına alınmıştır.  

2020'nin ilk çeyreğinde %4,5 oranında büyüyen Türkiye, COVID-19’un etkileri nedeniyle ikinci çeyrekte %9,9 

daralmıştır. Üçüncü çeyrekte ise Türkiye ekonomisi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde %6,7 büyüme 

kaydetmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021-2023 Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2020 yılı için %0,3 büyüme beklentisi 

açıklarken, IMF ve Dünya Bankası beklentisi sırasıyla-%5 ve-%3,8 olarak belirtilmektedir. 
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GSYİH Büyüme Karşılaştırmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak *Tahmini, **Gelişmekte olan Avrupa ekonomilerini de içermektedir. 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2020 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, Türkiye’de 2021 yılında Euro Bölgesi ve 2022 yılında ise gelişmekte olan 

ülkelere benzer büyüme eğilimi göstermesi beklenmektedir.  

COVID-19 salgınının etkisiyle yabancı yatırımcı ilgisi ile dış ticaret hacmindeki düşüşün yanı sıra, iç talepteki 

kayda değer daralma ve Türkiye’deki para arzının özellikle kredi yoluyla ciddi oranda artması sonrası yerli 

yatırımcıların da dövize yönelmesi, TL’nin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybını hızlandırmıştır. 9 

Kasım’da tüm zamanların rekorunu kıran ABD Doları (8,48) ve Euro’nun (10,05) artışı; ekonomi yönetiminin 

değişmesi sonrası para politikasındaki sıkılaşma ve yüksek faiz artışının etkisiyle sona ermiş ve yılın son 

haftalarında TL’de nispi bir güçlenme görülmüştür. 

GSYİH Büyüme Karşılaştırmaları (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TCMB 

COVID-19 salgınının iç ve dış talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak yılın ikinci çeyreğinde sert bir şekilde daralan 

iktisadi faaliyet nedeniyle yukarı yönlü bir eğilim gösteren enflasyon, yılın ikinci yarısındaki döviz kurlarındaki 

artışın etkisiyle özellikle üretici fiyatları tarafında kayda değer bir artışla kendini göstermiştir. 2020 yılsonu 

itibarıyla ÜFE ile TÜFE sırasıyla %25,2 ve %14,6 olarak kayıt altına alınmıştır. 
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ÜFE & TÜFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK 

Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin gelecek 12 aylık süreçte genel ekonomik görünüm, hane halkı finansal 

durumu ve işsizlik oranlarına ilişkin beklentilerini ölçmektedir. 2019’un başından bu yana 75 ile 85 arasında 

hareket eden Tüketici Güven Endeksi, 2020 yılsonu itibarıyla 80,1 olarak kayıt altına alınmıştır. 

Tüketici Güven Endeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan ‘Dünya Yatırım Raporu 2020’ 

verilerine göre; Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye girişleri 2019'da %35 oranında önemli bir düşüşle yaklaşık 

8,6 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Söz konusu yavaşlamada, küresel ekonomik belirsizliğin yanı sıra zayıf 

ekonomik büyüme etkili olmuştur. Bölgedeki doğal kaynaklar açısından zengin diğer büyük ekonomilerin aksine, 

Türkiye ekonomisi küresel makroekonomik koşullardan daha yüksek oranda etkilenmektedir ve bu durum da 

2019'daki yatırım akışını sınırlandırmıştır. COVID-19 salgının etkisinin küresel çapta hissedildiği 2020 yılının ilk 11 

ayında, doğrudan yabancı yatırım 2019’un aynı dönemine göre %25 oranında ciddi bir düşüş göstermiştir. 
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Doğrudan Yabancı Yatırım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TCMB 

Türkiye Gayrimenkul Yatırım Pazarı, COVID-19 salgını nedeniyle dünya piyasalarıyla benzer bir şekilde durgun bir 

dönem geçirmiştir. Alternatif yatırım kaynaklarının yüksek getiri sunması ve sıkılaşan para politikasının etkisiyle 

kira getirili mülk arayışındaki yatırımcı adaylarının özellikle 2020 yaz aylarında bekle-gör stratejisini benimsediği 

görülmüştür. Söz konusu yatırımlarda güvenilir kiracı ve sürdürülebilir sözleşme koşullarının mülkün değerini 

arttırdığı göz önüne alındığında, salgın tedbirlerinin sona ermesiyle özellikle uzun süreli kontratı olan tek kiracılı 

gayrimenkullerin yeniden ciddi bir talep görmesi beklenmektedir.  

Salgın döneminde hızla büyüyen e-ticaret sektörünün etkisiyle, lojistik depoların dayanıklı varlık sınıfı olarak öne 

çıktığı ve uzun vadeli yatırımlar için yatırımcı ilgisini çektiği gözlenmiştir. Ancak, yatırım yapılabilir mülk 

fırsatlarının sınırlı olması nedeniyle işlem hacmi beklendiği ölçüde büyümemiştir. Önümüzdeki yıl aynı ivme ile 

büyümesi beklenen e-ticaretin de etkisiyle depolama ve lojistik merkezi ihtiyacının artması, geliştiricilerin bu 

alana yoğunlaşmasını beraberinde getirebilir. Ek olarak sanayi tesisi kuruluma elverişli arsalar da yatırımcı 

nezdinde en çok talep gören gayrimenkul yatırım enstrümanlarının başında gelmektedir.  

Genellikle konut satışlarındaki artış ile beslenen arsa yatırım piyasasının, yeni geliştirme alanları ile birincil 

bölgelerde de canlandığı gözlenmiştir. Bu bağlamda, geliştiricilerin ve yatırımcıların yeni arsa arayışları ve 

talepleri önemli oranda artmıştır. 

Perakende sektöründe gözlenen daralmaya rağmen, alışveriş merkezleri yatırıma elverişli en önemli gayrimenkul 

varlık sınıflarından biri olarak ön planda yer almaya devam etmiştir. İstinye Park ve Palladium Ataşehir gibi 

olgunlaşmış bir performansa sahip alışveriş merkezlerindeki el değiştirme işlemlerin yanı sıra özellikle konum 

avantajı sayesinde gelişime açık ve nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerdeki alışveriş merkezlerine yönelik talep ve 

gerçekleşen işlemler de dikkat çekmektedir.  

Geçtiğimiz yıllarda kırılgan bir seyir izleyen, ancak toparlanma kabiliyeti üst düzeyde olan ve doğal cazibesi 

yüksek turizm sektörü ise salgının da etkisiyle gerilediği tarihi düşük fiyat seviyeleriyle yatırımcılar için kayda 

değer bir fırsat oluşturmaktadır. Salgın sonrası özellikle kısa vadede ciddi otel yatırımları ile el değiştirmeler ve 

konsolidasyon süreçleri söz konusu olabilir. 
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2.2 Türkiye Ofis Pazarı Görünümü 

Türkiye’de faaliyette bulunan çok sayıdaki yerli ve uluslararası hizmet kurumların ilk tercih ettiği ofis bölgesi 

İstanbul’dur. Türkiye ofis pazarı kurumsal anlamda İstanbul’da gelişim gösterdiği için bu bölüm ve pazar 

görünümü detaylı olarak İstanbul Ofis Pazarı başlığı altında ilerleyen sayfalarda anlatılmaktadır.  

2.3 Türkiye Konut Pazarı Görünümü 

Bu bölümde, Türkiye’deki konut piyasasına ilişkin konut talebi, konut arzı, yatırım piyasası ve öngörülere ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 

Son 15 yılda Türkiye konut pazarının ciddi oranda büyüdüğü görülmektedir. Öngörülerde konut pazarının 

şekillenmesinde ulaşım ve büyük ölçekli kentsel altyapı projelerinin katkısının büyük olacağı tahmin 

edilmektedir. Talebi şekillendiren başlıca konular hala geçerliliğini sürdürmekle beraber aşağıda özetlenmiştir.  

2.3.1 Konut Talebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 
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Nüfus Büyümesi ve Göç  

2023 yılında ülke nüfusunun 84,2 milyon olarak tahmin edilmektedir. Nüfus artış hızı, pek çok Avrupa ülkesine 

göre daha yüksek olmasına rağmen Türkiye’de de genel olarak doğurganlığın azalması yönünde eğilim vardır. 

Fakat bu durum büyük kentlerdeki nüfus büyümesinin önüne geçememektedir2. Büyük kentlerdeki nüfus 

büyümesinin altında yatan neden hala göç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle şu anda iş olanağı sağlayan 

büyük şehirler ve turizm yoğunluğu olan batı şehirlerine göç daha hızlı olmaktadır.  

İstanbul, gelişen ekonomisine bağlı olarak göçün yaratmış olduğu nüfus büyümesinden en çok etkilenen şehirdir. 

Bu dikkat çeken artış, konut inşaat pazarını besleyen ana faktörlerdendir. Sadece şehir değiştiren vatandaşlardan 

değil, büyük şehirlere göç eden mülteci sayısındaki ivmelenme, son yıllarda konut satış ve kira fiyatlarındaki artış 

eğilimine de yol açmıştır. 

Ek olarak, ortalama hanehalkı büyüklüğünde kısmen bir küçülme gözlemlenmektedir. Ortalama evlilik yaşının 

artması, tek çocuk sahibi olma eğilimi, artan boşanma oranları ve yalnız yaşayanlardan oluşan tek kişilik 

hanehalkı payının büyümesi gibi sosyal nedenler, ortalama hanehalkı büyüklüğünü küçülten, hane sayısını 

arttıran ve dolayısıyla da yeni konut ihtiyacına neden olan demografik bir etmendir. Bu çerçevede özellikle 

kentsel alanlardaki toplam hanehalkı sayısında belirtilen nedenlerden dolayı artış beklenmektedir. Bu da yeni 

konuta ihtiyaç olacağını işaret eden bir göstergedir. 

Yeni Konuta Geçme Talebi 

Yeni konuta geçme, yukarıda bahsedilen göç olgusu ve demografik yapının değişmesine ek olarak, insanların 

mevcut konutlarını iyileştirme eğilimi ile oluşan talebi işaret etmektedir. Mevcut konut stokunun yaşı-fiziksel 

durumu ve kentsel yenileme planları, yeni konut talebinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu talebi 

hızlandıran ve yavaşlatan çeşitli etkenler3 olmakla beraber, gelişmiş ülkelerde bir konutta oturma süresi ortalama 

10-13 yıl arasında değişirken, Türkiye gibi genç nüfusun yoğun olduğu, yeni arzın sürekli stoka girdiği pazarda 

daha iyi konuta geçme talebinin, ekonomik refah düzenin de etkisiyle, daha fazla olması beklenmektedir. 

Özellikle İstanbul, konut talebi dalgasından yararlanan birincil pazar olarak öne çıkmaktadır. 

Riskli Yapıların Yenilenmesi ve Kentsel Dönüşüm  

Son 20 yılın en yoğun gündemlerinde biri kentsel dönüşümdür. Ülkenin büyük bir kısmının deprem bölgesi olması 

dolayısıyla, kentsel dönüşüm afet riski altındaki bölgelerin yenilenmesi olarak yorumlanırken, asıl amacı 

sanayileşmeye bağlı olarak hızlı kentleşmeye maruz kalan şehirlerde kötü inşa edilmiş çökmüş ve/veya çürümüş 

kentsel alanın rehabilitasyonunu sağlamaktır.  

Toplumun kentsel dönüşüme eğilimli olanların gözünde, kentsel yenilemeyi desteklemenin en önemli nedeni eski 

mevcut stokun depreme dayanıklı stoka dönüştürülmesi olarak görülmektedir. Kentsel dönüşüm ile eski 

mahallelerdeki yaşam kalitesinin de artacağına inanılmaktadır. 

"16 Mayıs 2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların İyileştirilmesi Hakkında Kanun" kapsamında, 

Kentsel Yenileme ve Geliştirme girişimi ile Türkiye genelinde 6,7 milyon konut dahil edilmesi planlanmıştır. 2019 

Eylül’de açıklanan kentsel dönüşüm eylem planında ise 6,7 milyon konut içerisinde öncelikli acil dönüştürülmesi 

gereken konut sayısı 1,5 milyon şeklinde ifade edilmiş olup, bunun 2020-2025 arasında yapılması öngörülmüştür. 

a  

2 Türkiye'de bir ailede doğurganlık hızı ortalamada 2,17 iken İstanbul'da bu oran 1,6, yani 2'nin altına inmiş durumdadır. Diğer bir 

ifadeyle İstanbul'a hiç göç olmasa şehir nüfusunda gerileme beklenmeliydi.  
3 Kredi faiz oranı ve uygunluğu, ekonomik büyüme, hanehalkı büyümesi, spekülatif talep, satın alabilme gücü, arz, yeni stoklar, 

COVID-19, kısıtlamalar vb gibi. 
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Her sene İstanbul’da 100 bin, toplamda 300 bin konutun dönüşümü sağlanması hedeflenmiştir. Bu eylem 

planında kentsel dönüşüm 4 kapsamda değerlendirilmektedir.  

- Deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü 

- Sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü 

- Tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü 

- Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü 

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı İstanbul'da riskli bina sayısının 600 bin civarında 

olduğunu belirtmiş olup, 78 ilde halen aktif 150 bin birim “Riskli Yapı” olarak kayıtlı görünmektedir.  

İstanbul’da, Üsküdar, Esenler, GOP, Kağıthane, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, yeni konut yatırım yapılan 

bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili toplam yıkılan bina 100 

bin civarı iken, İstanbul'da yıkılan bina yaklaşık 25 bin civarıdır. Çoğunlukla Kadıköy, Şişli, Maltepe, Beşiktaş, 

Kartal, Bakırköy, Kağıthane ve Bayrampaşa ilçelerinde yer almaktadır. 

Bu bölgelerden özellikle Kadıköy ilçesinde kentsel dönüşüm 2010 yılında sonra hız kazanmıştır. Genellikle parsel 

ölçeğinde, kat maliklerinin talebi ve yüklenici firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yapılan anlaşmalar ile 

geliştirilen projeler çoğunlukla orta-üst ve üst gelir grubunun yaşadığı bölgelerde tamamlanmıştır. Bölgede aynı 

anda çok fazla stokun devreye girmesi ile özellikle 2018 yılında stok fazlası, fiyatları aşağıya doğru çekmiş 

olmakla beraber, 2020 itibariyle yeni konut stokunun çok büyük oranda eridiği ve konut fiyatlarının ivmeli artış 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde özellikle Bakırköy, Beşiktaş ilçelerinde de parsel ölçeğinde kat 

maliklerinin katılımı ile eski stoklar yenileri ile yer değiştirmektedir. 

Bu çerçevede oluşturulan konut stokunun sayısal olarak az olması, maliyetinin mal sahipleri tarafından nakit 

veya kat karşılığı karşılanıyor olması, yüklenici firmanın da banka kontrolörlüğünde hakkedişini alıyor olması gibi 

finansal ve hukuki altyapısından kurgulanmış olmasından dolayı, arz-talep noktasında ciddi ölçüde sapmalara 

yol açmamaktadır. Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli gibi gelir grubunun yüksek olduğu, konut fiyatlarının en 

yüksek seviyelerde olduğu bölgelerdeki yeni konut arzının satış hızı, İstanbul’un birçok yerleşimine göre daha 

hızlı olacaktır. 

Diğer yandan riskli yapıların birçoğunun kent merkezinden daha dışarıda olan ve daha düşük gelir gruplarının 

yaşadığı ilçelerde kümeleniyor olması, bu yenilemeyi hızlı şekilde yerine getirmek için özellikle finansal koşulların 

oluşmasını bir ölçüde engel olmaktadır.  

GSYH Artışı  

Türkiye, özellikle 2014-2019 arasında hem nüfus hem de kişi başına düşen GSYH rakamlarında büyüme 

kaydetmiştir. Artan nüfusa paralel olarak işgücü de artmış, kişi başına toplam GSYİH, hane halklarının satın alma 

gücünü artırarak refah içinde yaşamalarına olanak tanımaktadır. Kişi başına düşen gelir arttıkça, insanlar konut, 

tüketim malları, gelişmiş sağlık hizmetleri gibi konularda daha iyi satın alabilme gücüne sahip olabilmektedir.  

Ekonomik gelişimler talep tarafında konut piyasasını önemli ölçüde etkilemektedir.2020 başından itibaren 

dünyayı etkisi alına alan COVID-19 salgını ile, ekonomik büyümede ve hane halkı gelirlerinde öngörülemeyen 

kayıplar yaşanmıştır. 2021 sonuna kadar devam etmesi beklenen bu koşullara rağmen, IMF ve Dünya Bankası 

tarafından Türkiye için 2021 büyüme öngörüleri pozitif yöndedir.  

Büyümenin en fazla etkili olacağı ve konut talebini destekleyeceği bölgelerin, GSYH’da en yüksek paya sahip olan 

iller ile çakışması beklenmektedir. 2019 yılı verilerine göre, GSYH’da en büyük payı %30,7 ile İstanbul almıştır. 
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İkinci büyük payı alan Ankara için bu oran %9,2 iken onu %6,1 pay ile İzmir izlemiştir. 2020 yılında da sıralama 

açısından benzer bir dağılım olması beklenmektedir. Dolayısıyla konut talebi için bu üç büyük ilde büyüme 

yönünde destek beklenmektedir.  

TÜİK’in il bazında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla verilerine göre, Türkiye ortalaması 9.792 ABD dolarıdır. 

İstanbul’da bu rakam 16.313 ABD doları olup, Ankara’da 12.891 ABD dolarıdır. Sıralama açısından sanayi girdisi 

etkisiyle Kocaeli ilk sırada olup, onu, İstanbul, Tekirdağ, Ankara ve İzmir takip etmektedir. 

Kadınların iş gücüne katılımı 

Son 10 yılda ülkede yaşanan sosyo-ekonomik değişimler, kadınların işgücüne katılımının artmasına olanak 

sağlamıştır. 2005 yılında kadınların işgücüne katılım oranı %23 iken TÜİK verilerine göre bu oran 2019 yılında 

%34,5’e çıkmıştır. Kadınların işgücüne katılımının önemi, hane halkındaki toplam gelirin ve dolayısıyla total 

refahın artması açısından büyüktür. Bu durum alım gücü üzerinde pozitif etkili olurken, konut talebini de olumlu 

yönde etkilemektedir.  

Bu pozitif yöndeki trende ek olarak, OECD tarafından yapılan karşılaştırmaya göre, Türkiye’de kadınların 

işgücüne katılım oranı birçok dünya ülkesine göre düşük seviyededir. Bu oranlar, en düşük seviyelerde olan 

İtalya’da %40, Meksika’da %42, en yüksek seviyelerde olan Kanada’da %62 seviyesindedir. Bu verilere istinaden 

uzun vadede Türkiye’de kadınların işgücüne katılımında artış olması öngörüsü yapılabilir.  

Devlet Güvencesi 

Yeni Tüketicinin Korunması Yasası, yeni konut pazarının dinamiklerini değiştirerek daha alıcı dostu bir ortam 

yaratmıştır. Yasaya göre, aşağıda sıralanan ayrıcalıkların sağlanmasıyla, potansiyel konut alıcıları, yapım 

aşamasında olan bir projeden konut satın alma konusunda daha güvende hissetmektedir.  

- Satıcı, alıcıya karşı yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmezse, alıcıdan tazminat talep edemez. 

- Bir konutun teslimi, satış sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 36 ayı geçmeyecektir. 

- İnşaat izni alınmadan konut satışı yapmak yasaktır. 

Dolayısıyla konut satış ortamındaki devlet tarafından bazı güvencelerin sağlanması, talebin karar 

mekanizmasında olumlu etki yapmaktadır. 

Ön Finansman 

Konut inşaatı başlamasıyla konut satışına başlamak diğer deyişle proje aşamasında yapılan satın alımlar, 

geliştiricilerin veya müteahhitlerin inşaat sırasında projeyi finanse etmesine büyük ölçüde katkıda 

bulunmaktadır. Arz ve talep dengeleri göz önüne alınarak doğru bir fiyat-ürün kurgusuyla yapılmış konutlarda 

erken yapılan satışlar, bitmiş bir projeye kıyasla ek bir kâr marjı sunar. Bu hem alıcıların iskontolu alımı hem de 

geliştiricilerin ön finansman sağlaması açısından bir kazan-kazan durumudur. 

Geçmişte doğru ürün-fiyat kurgusunu yakalayamamış geliştiricilerin de faaliyet gösterdiği bir piyasa olmasından 

dolayı, şu anda bitirilememiş veya yarım kalmış konut stokunun da gündemde olduğu bilinmektedir. Yüklenicinin 

sözleşme koşullarını çeşitli nedenlerle yerine getirememesinden kaynaklanan tamamlanamama oranının düşük 

kılınması için yüklenicilere satış öncesi birtakım zorunluluklar da getirilmiştir. Dolayısıyla ön finansman 

sisteminin iyi çalışması kurgulanmıştır.    

İpotekli Konut Kredisi 

Konut kredilerinin mevcudiyeti yani bankaların kredi kullandırma eğilimi ve kredilerin şart ve koşulları, konut 

talebini belirlemede finansman kaynağı yaratması açısından en önemli kriterlerdir. 
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Bunun son örneği 2020 yılı haziran ayında yaşanmış olup, kamu bankaları ile başlayan düşük faizli konut kredileri 

ile satışlarda bir ivmelenme görülmüştür.  Öyle ki faiz oranlarının bir psikolojik sınır olarak görülen %1'in altına 

düşmesi de bu talepte canlanmaya neden olmuş, Ekim 2020 itibariyle konut kredisinin tüm bireysel krediler 

içindeki payı %42 gibi tarihi bir orana ulaşmıştır. Bu oran 2018’de %20 ve 2019’da %25 şeklinde gerçekleşmiştir.  

İpoteğe dayalı konut finansman sistemini oturtmuş olan diğer ülkelerde ise ipotekli konut kredileri, bireysel 

kredilerin birkaç katı büyüklüğündedir. Türkiye’de çok derin bir piyasaya sahip olmayan ipotekli konut kredileri 

için kamu desteği en büyük teşviki sağlamaktadır. Uzun vadeli ekonomik istikrarın sağlandığı koşullarda, finansal 

altyapının desteklediği ölçüde, ipotekli konut kredilerine talepte ölçüde artış beklenmektedir.  

2.3.2 Yabancılara Konut Satışı  

Türkiye'de konut talebini etkileyen bir diğer önemli ve yeni ortaya çıkan faktör ise yabancı ülkelerden gelen 

bireysel yatırımcı talebidir. Hükümet, talebi artırmak için Haziran 2012'de 42 ülkeden vatandaşların Türkiye'de 

konut satın almalarını sağlayan karşılıklılık kuralını kaldırmıştır. Dolayısıyla yabancılar, askeri bölgeler dışında 

Türkiye'de istedikleri yerden konut alma özgürlüğüne sahiptir. Son düzenlemelerle de en az 250.000 ABD doları 

tutarında konut satın alan yabancı uyruklulara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık vermektedir. 

Yeni politikalar çerçevesinde, son iki yılda yapılan satışlara bakıldığında ise, konut alımı yapan yabancıların 

büyük kısmının İran, Irak, Rusya uyruklu olduğu göze çarpmaktadır.  

Uyruklarına Göre Yabancılara Konut Satışları 

Uyruk 2019 2020 

İran  5.423  7.189 

Irak  7.596  6.674 

Rusya Federasyonu  2.893  3.078 

Afganistan  2.191  1.929 

Kazakistan   776  1.171 

Azerbaycan  1.191  1.279 

Yemen  1.564  1.181 

Ürdün  1.596  1.080 

Almanya  1.723  1.265 

Kuveyt  1.903  1.231 

Birleşik Krallık  1.353  1.126 

Diğer  17.758  13.609 

TÜRKİYE TOPLAM 45.967 40.812 
Kaynak: TÜİK 

Yabancılara satışta en büyük artışı yaklaşık 40 bin konut ile 2018 yılında görmekteyiz. 2019 yılında bu oran %15 

artmış olup, 46 bin konuta ulaşmıştır. 2020 yılına gelindiğinde ise bu oran %10 azalmış ve yaklaşık 41 bin konuta 

düşmüştür. 2018 yılında Türk Lirasındaki değer değişimi satış oranını arttıran etkilerden biri iken, 2020’de COVID-

19’un patlak vermesi, belirsizlikler, seyahat kısıtlamaları çok az da olsa satış hacimleri üzerinde etkili olmuştur. 

Görüldüğü üzere, izlenen politikalar ve geliştiricilerin pazarlama stratejileri ile birlikte, Türkiye’ye komşu ülkeler 

ve geniş bir coğrafyadan gelen bir konut talebi vardır. İklimsel koşullar, ulaşım altyapısı, ekonomik koşullar, refah 

ve özgürlük düzeyi gibi konular yabacıların konut talebini şekillendirmektedir. 

Aşağıdaki tabloda ise yabancıların en çok satın alım yaptıkları şehirler yer almaktadır. İstanbul’un payının her 

geçen yıl arttığı görülmektedir.  2020 yılında yabancılara yapılan satışların neredeyse yarısının İstanbul’daki 

projelerden olduğu Anadolu şehirlerinde gerileme olduğu anlaşılmaktadır.  
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İstanbul’u takip eden Antalya ılık hava koşulları ve deniz turizmi için ön plana çıktığı ve büyük olasılıkla Rus ve 

Alman pazarına hitap ettiğini söyleyebiliriz.  Körfez ülkelerinin tercihlerinde de hala Yalova ve Bursa ön plandadır. 

Son dönem konut satışlara bakıldığında, Ankara Yalova’yı geçerek yabancı uyruklularca talep edilen büyük şehir 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yabancılara En Çok Satış Yapılan 5 Şehir  

Şehir 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

İstanbul 2.447 5.580 7.439 5.811 8.812 14.270 20.857 19.175 

Antalya 5.548 6.542 6.072 4.352 4.707 7.938 8.951 7.735 

Ankara 175 369 599 623 817 2.133 2.539 2.746 

Bursa 375 954 1.501 1.318 1.474 2.720 2.213 1.340 

Yalova 284 765 1.425 822 1.079 2.063 1.696 1.321 

Diğer Şehirler 3.352 4.749 5.794 5.263 5.345 10.539 9.227 8.495 

Türkiye 

Toplam 
12.181 18.959 22.830 18.189 22.234 39.663 45.483 40.812 

İstanbul Payı %20,1 %29,4 %32,6 %31,9 %39,6 %36,0 %45,9 %47,0 

Kaynak: TÜİK 

2.3.3 Konut Arzı 

Türkiye'deki konut pazarı, nüfus artışı, devam eden göç, artan kentleşme, deprem yönetmeliğine uygun binaya 

geçme isteği, harcanabilir gelir artışı ve uygun fiyatlı finansman olanağı gibi etmenlerin harmanlanması ile 

beslenen talep faktörüne göre şekillenmektedir.  

Tüm bu bileşenlere göre konut ihtiyacı, şu anda mevcut olan stoku da içerirken, bu stok içerisinde depreme 

dayanıklı olmayan ve yenilenmesi gereken yapılar da yer almaktadır. Konutta arz rakamları, verilerin eski 

olmasından ve stokta hala büyük ölçüde kayıt dışı binaların bulunmasından dolayı çok kesin değildir. Fakat genel 

trendi göstermesi açısından değerlendirilmesi uygundur. Dolayısıyla belirtmek gerekir ki, 

- Yapı İnşaat/kullanım belgesi olmayan yapıların olabileceği durumlar  

- Yapı ruhsatlarının gerekirken izin belgesine dönüştürülmediği durumlar 

- Yenileme için alınan ruhsatlar söz konusu olabilir. 

Yapı Ruhsatı ve İskan Kümülatif Toplamları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK 
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Ulusal adres veri tabanına göre, 2017 yılı itibariyle, Türkiye’de toplam 32,7 milyon adet konut bulunmaktadır. 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı toplam 

konut sayısı 2020 Eylül sonu itibarıyla 38,4 milyon adettir. Konut sayısındaki bu 5,7 milyonluk artış yılda %5,5’lik 

büyümeye karşılık gelmektedir.  Bu dönemde yeni verilen iskân belgeleri ise 2 milyon konut ile sınırlı olmaktadır. 

Bu farkın nedeni ruhsat alıp iskân almayan yapılar olabilir. Dolayısıyla yukarıda ilk maddede belirtilen durum 

geçerliliği koruyor gibi görünmektedir.  

Konut arzı trendinin anlaşılmasında yıllar bazında verilen yapı kullanım izinleri ve yapı ruhsatı sayıları 

göstergeleri dikkate alınmıştır.  

Türkiye’de yapı kullanım ve iskân belgelerinin 2012 sonrasında kümülatif artışı genel anlamda yükselen bir trendi 

göstermektedir. Son üç yıl için hızlanmanın yavaş olduğu anlaşılmaktadır.  

Yıllara göre verilen konut yapı inşaat ruhsatları ise aşağıda sunulmuştur. Görüldüğü üzere en fazla konut yapı 

ruhsatı 2017 yılında yaklaşık 1,3 milyon adet seviyesinde olmuştur. 2018’de ve 2019’daki düşüşlerden sonra 2020 

yılı verilerinin Eylül sonu itibariyle olmasına rağmen, artış eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Yapı Ruhsatı İstatistikleri, Türkiye 

Kaynak: TÜİK; 2018-2019 geçici veriler, 2020 ilk 9 aylık veridir. 

Yapı kullanım izin belgeleri inşaat bitiminde, yani ruhsat aşamasından genellikle bir, iki veya üç sene sonra 

verilmekte olup, pazardaki stok bilgisini en güncel sunması açısından önemlidir. Diğer yandan yukarıdaki tabloda 

oluşan ani düşüşün iskân belgesi sayılarına kademeli olarak yansımış olduğu görülmektedir. Genel trend olarak 

ise, 2020 yılında ruhsat sayısında bir toparlanma olduğu, verilen iskanların ise 2017 yılından itibaren oluşan stoku 

eritmek yönünde ilerlediği görülmektedir. Ruhsatı iskân belgesine dönüştürmeyen yapılar olduğu da göz önüne 

alınmalıdır. 

Yeni stok açısından bakıldığında ise, ruhsat sayısındaki azalmadan dolayı, 2021-2022 yıllarında stabil bir trend 

yakalanacağı tahmin edilmektedir. Şu ana kadar olan mevcut stokun eritilmesi öncelikli görülmektedir. 
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Konut Yapı Kullanım İzin Belgeleri, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Konut Üreticileri 

Konut arzının en büyük tedarikçisi özel sektördür. Kamu tarafından üstlenilen konutlar ise büyük oranda TOKİ 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapı kooperatifleri diğer bir kategori olup konut arzındaki oranı en düşük 

seviyededir.  

Konut inşaatında aktif olan özel sektör, kamu ve yapı kooperatiflerinin payları her sene değişiklik gösterdiğinden 

aşağıdaki grafikte geçmiş on yıllık zaman aralığındaki oranlar bir aralık olarak sunulmuştur4. Çok ezici bir 

çoğunluğa sahip özel sektör payının gelecek birkaç senede de mevcut trende bağlı olarak seviyelerini 

koruyacağını düşünmekteyiz.  

Konut ihtiyacı ise konut talebi bölümünde de belirtildiği üzere acil olarak 1,5 milyon toplamda da 6,7 milyon 

konuta işaret etmekte, her sene 300 bin konutun inşa edilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, konut ihtiyacını 

oluşturan büyük bir kesim, düşük ve alt-orta geliri kesimi ifade etmektedir. Bu nedenle konut sayısının çok 

üzerinde talep olmasına rağmen, düşük gelirliyi hedeflemeyen ve elde kalan konut stokundan da 

bahsedilmektedir.  

a  

4 Bu oranlar spesifik olarak konut stoku için olmayıp, toplam yapı stoku verilerine paralel olacağı tahmin edilerek 

hazırlanmıştır. 

Genel hatlarıyla, 

- 2012’den itibaren 2020 Eylül itibariyle yaklaşık 7 milyon konut için iskân belgesi 

düzenlenmiştir.  

- Her yıl ortalama 700 bin konut için iskân belgesi düzenlenirken, bu rakam yıllara 

göre 550 bin 900 bin arasında değişmektedir.  

- Son üç yılda düzenlenen konut ruhsat sayısı ortalamada 400 bin konut olmuştur. 

- Konut arzındaki büyüme özellikle 2017 yılına kadar çok hızlı olmuştur (son 9 yılda 

yıllık ortalama büyüme %22,5 seviyesinde). Son 3 yılda ise daha artan eğilimde fakat 

daha az ivmeli olmuştur.  

- Son üç yılda düzenlenen iskân belgesine göre yeni konut arzı yılda %9’dur. 
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Gerek kentsel dönüşüm yasası ile özel inşaat firmalarınca üretilen konutlar, gerekse şehir çeperlerinde arsa 

karşılığı geliştirilen konut sitelerinde Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin ile 1 milyon arası konut stokundan 

bahsedilmektedir. Net rakamlar olmamakla beraber, bu sayının %30’a yakın kısmını İstanbul’da olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu stokun satış zorluğu ile karşı karşıya olduğunu söylemek hatalı olmayabilir. Arz-talep dengesi 

doğru kurgulanmamış, lokasyon, fiyat, ürün üçgenindeki dengeyi sağlayamamış konut arzı bu stokun 

oluşmasında ana etkendir. Özellikle şehir çeperlerinde stok fazlasından bahsedilmektedir. 

Konut Arzında Özel Sektör, Kamu Payı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK 

2.3.5 Küresel Yatırım Pazarı 

Türkiye'deki konut piyasası, makroekonomik istikrarın yeniden sağlanmasıyla 2000'li yılların başından beri 

bireysel yabancı yatırımcıları cezbetmektedir. Türkiye konut piyasası şimdiye kadar küresel kurumsal yatırımcılar 

için sınırlı bir kapsam sunmuştur.  

Pazar bilgimize dayanarak, şu anda konut projelerine yatırım yapmakla ilgilenen birkaç küresel yatırımcı 

bulunmaktadır. Diğer yandan, lokal geliştiricinin büyük bölümünün pre-finansman politikası belirlemesi, yani, 

proje başlamadan önce konut satış yapması veya özellikle karma kullanımlı projelerde projenin kalan kısımlarını 

geliştirmesi, finansman sağlayacak olan küresel kurumsal yatırımcının yatırım koşullarını baltalamaktadır.  

Pazardaki yerel geliştiricilerin ortak uygulaması, inşaat başlamadan önce konut satışlarını projeden başlatmak ve 

geliştirme maliyetini finanse etmek üzere nakit gelir elde etmektir. Pazarda halihazırda, ciddi ölçüde bireysel 

yatırımcı talebi olan, projeleri, başarısı ve güvenilirliği kanıtlanmış seçkin bir yerel geliştirici grubu 

bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde, özellikle batılı yatırımcıların Türkiye konut pazarına ilgisinin sınırlı kalacağını 

ama birincil varlıkların ilgilerini çekmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Birincil varlık (prime asset) sınıfındaki 

konut projelerinin birçoğunun karma projelerle de desteklenmesi yabancı kurumsal yatırımcı için gelir getirici 

mülke olan iştahı tetiklediğinden, orta ve uzun vadede yabancı yatırımcı ilgisi beklemenin yanlış olmayacağı 

görüşündeyiz.  

Kurumsal finansman firmaların limitli olmasına karşın, global geliştiricilerin yer aldığı birçok proje 

bulunmaktadır. Şu ana kadar global geliştiricilerle üstlenilen yatırımlar; 



  

 

TELİF HAKKI © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2021. Tüm hakları saklıdır. 29 

■ Libadiye’de yer alan Emaar Square karma kullanım projesi, Dubai global geliştirme firması EMAAR 

tarafından finanse edilmiştir.  

■ Türkiye'nin en büyük konut geliştiricilerinden biri olan Nef ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 

arasında modern, depreme dayanıklı ve enerji verimli konut yatırımı yapmak üzere toplam 120 milyar 

dolar yatırım değeri ile bir ortak girişim kurulmuştur. İşGYO’nun arsa temin ettiği İnistanbul projesi ilk fazı 

2019’da hayata geçmiştir.  

Özellikle körfez ülkelerinden gelen konut talebindeki önemli artış, konut geliştirme projeleri için Avrupa fonları ve 

Körfez bölgesi bazlı yatırım fonları ve müteahhitlerin yatırımcı ilgisini tetiklediği görülmektedir. Körfez 

yatırımcıları, tercihen yerel pazar bilgisi ve tecrübesine sahip bir Türk ortak ile Türkiye'deki konut projelerini 

pazarlamak için kendi ülkelerindeki pazarlama platformlarını kolaylaştırma eğilimi göstermektedir. 

Yüksek arsa fiyatları, konut geliştiricilerin büyük ölçüde üst orta ve üst gelirli alıcıları hedefleyen üst düzey 

projelere odaklanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla pazarda, karma kullanımlı gelişmelerin bir parçası olarak 

lüks konut projelerine doğru bir eğilim görülmektedir. Merkezi İş alanlarında (MİA) başlayan bu eğilim şu anda 

MİA dışındaki stratejik konumlara da yayılmaya başlamıştır. 

2014 yılında Katari Diar ve Kuzu Grup ortaklığıyla Bakırköy'de Sea Pearl Ataköy projesi başlamıştır. Projede 

binden fazla konut beş yıldızlı otel ve apart otel bulunmaktadır.  

Katari Diar’ın dahil olduğu diğer bir proje ise İstanbul Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi’dir. Hala tasarım 

aşamasında olan yenileme projesi kapsamında, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi Süleymaniye Camii ve 

kompleksin hemen yanında 102.000 m2’lik iç kısımda, 5 mahallede bulunan 707 bina yenilenmesi, fonksiyon 

kazandırılması planı bulunmaktadır.  

İstanbul’da birincil kategori konut potansiyeli taşıyan Beşiktaş İlçesi’nde birçok dönüşüm ve geliştirme projesi 

olduğu bilinmektedir. Şu anda beklemede olan projelerin 2022 itibariyle lanse edilmesi tahmin edilmektedir.  

2.4 Türkiye Turizm Pazarı Görünümü 

2.4.1 Giriş 

Turizm pazarı, 2019 sonunda patlak veren ve 2020 itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile 

sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada en fazla olumsuz etkilenen sektörler arasında ilk sıralarda yerini almıştır. 

COVID-19 salgınının sona erme tarihi ile ilgili net tahmin yapmak mümkün olmamakla beraber, toplu halde 

olmayı engelleyen kısıtlamaların normal yaşamı etkileme oranının azalacağı dönemler için öngörüler 2022 ilk 

çeyreği işaret edilmektedir. 2021 ikinci ve son çeyrek için açık hava ve deniz turizmi sunan destinasyonlar için 

normale dönüşün daha hızlı olması beklenirken, şehir otellerinde konaklamayı gerektiren kültür turizmi, 

uluslararası turizm ve benzeri turizm grupları için 2022 tarihi daha tutarlı görünmektedir. 

Pandemi sonrasında intikam turizmi5 söylemleri sektörü heyecanlandırmaktadır. Karantina ve kısıtlamaların 

psikolojik etkilerinden uzaklaşmak adına seyahat özgürlüğü ile başlayacak hareketlenmenin, turizmdeki kaybın 

yarattığı yaraların sarılmasında çok etkili olması beklenmektedir.  

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğu bir ankette sektör 

katılımcılarına turizmde normale dönüş için tarih beklentileri sorulmuştur.  Afrika, Amerika, Avrupa, Asya/Pasifik, 

a  

5 Pazarlama aracı olarak kullanılmamakla berber, kısıtlamalardan sonra seyahat, konaklama ve yeme-içme, ulaştırma 

sektörlerinde beklenen patlamayı ifade etmektedir. 
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Orta Doğu için cevaplar gruplanmıştır. Dünya genelinde normale dönüş tarihi olarak 2022’yi öngörenlerin olanları 

%50’dir. 2021 son çeyrek beklentisi ise %25’dir. 

Avrupa pazarına bakıldığında ise daha pozitif bir senaryo karşımıza çıkmaktadır. 2021 yılı son çeyreğine ilişkin 

beklentiler %48 ile en üst seviyededir.  Bunu normale dönüş tarihi olarak %38 ile 2022 ve %8 ile 2021 ikinci çeyrek 

takip etmektedir.  

2.4.2 Türkiye Turizm Pazarı 

Bu bölümde COVID-19 salgını öncesi sektörün son sureti sunulmuş ve salgın sonrasındaki beklentiler ve görüşlere 

yer verilmiştir. Türkiye'de turizm ve otel pazarı, 2015 yılı sonuna kadar iyi bir trend yakalamış, 2016 yılının ilk 

yarısında Rusya ile ilişkilerin kötüleşmesi ve ardından 2016 Temmuz ayındaki kalkışmanın yanı sıra Türkiye-

Suriye sınırındaki çok sayıda terör saldırısı ve jeopolitik çalkantı nedeniyle düşüş eğilimini sürdürmüştür. 

2017’den sonra iyileşme gösteren Türkiye Turizm Piyasası, 2020’ye kadar yabancı ziyaretçi sayısı, ortalama 

günlük oda fiyatı ve oda başına düşen gelir gibi performans parametrelerinde de iyi bir görünüm sergileyerek 

gelişme trendini devam ettirmiştir.   

Yıllık ortalama 30-35 milyar dolarlık bir gelire sahip olan turizm sektörü COVID-19 salgını öncesi 2019 yılında da iyi 

bir performans yakalamıştır. 2005-2010 yılına kadar ortalama 28 milyon ziyaretçi ve ortalama 800 ABD doları kişi 

başı harcama verileri, 2010-2019 arasında 40 milyon ziyaretçi, 740 ABD doları kişi başı harcama ile tüm olumsuz 

gelişmelere rağmen istikrarlı bir trende sahiptir. 

Yabancı ziyaretçi oranı tüm ziyaretçiler içerisinde ortalama %85’lik paya sahiptir. Bu oran pandemi yılı olan 

2020’de %80’e düşmüştür. Dolayısıyla yabancı ziyaretçi verileri, toplam verilere paralel yapı göstermektedir. 

Türkiye Turizm Gelirleri ve Ziyaretçi Sayıları 

 

 

 

 

 

 

  

Kaynak: TÜİK, Avrupa Birliği ülkelerinde tahminlere göre COVID-19 öncesi turizm gelirlerinin toplamı 218 milyar EUR seviyesinde ve yabancı turist geliş 
sayısı ise 745 milyon kişidir. (*) 2020 yılına ait yıllık veriler 1., 3. ve 4. çeyrekleri kapsamaktadır. Koronavirüs pandemisi (COVID-19) nedeni ile sınır 

kapılarında anket yapılamadığından 2020 yılı 2. çeyreğe ilişkin veri yayınlanamamıştır.      

Siyasi yönetim, yatırımcılar ve dernekler; siyasi ve ekonomik zorlukların ötesinde ülkenin turizm potansiyelini 

olumsuz yönde etkileyen yapısal bir durum tespit etmiştir. Bu bağlamda, küresel turizm eğilimlerine uyum 

sağlamak ve turizmde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla genişletilmiş ve çeşitlendirilmiş bir 

yaklaşım belirlenmiştir. Söz konusu yeni yaklaşımın uzun vadede turizm sektörünü güçlendirmesi 

beklenmektedir. 

Türkiye, özellikle MENA, Balkanlar ve Kafkasya bölgesi içerisinde artan siyasi ve ekonomik gücünün desteğiyle, 

son birkaç yılda en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri olmuştur. Ayrıca çevre coğrafyada oldukça 

popular olan Türk dizileri, Türkiye’nin turizm pazarında tanıtımına ciddi anlamda katkı sağlamıştır. 
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Türkiye'ye yönelik yabancı ziyaretçi akışında kültür turizmi de önem kazanmıştır. Turist Rehberleri Birliği 

(TUREB); yakın dönemde keşfedilen ve ziyarete açılan Göbeklitepe başta olmak üzere Dünya Mirası listesinde yer 

alan çok sayıda kültürel mirasa ev sahipliği yapan Türkiye’nin turizm ivmesinin yükselmesinde kültür turlarının 

çok etkili olduğunun altını çizmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019’u Göbeklitepe Yılı olarak ilan etmesi 

de kültür turizminin yükselişine önemli bir katkıda bulunmaktadır.  

Milletlere göre yabancı ziyaretçiler 2019 ve 2020 yıllarında Rus ziyaretçilerin payı en üst seviyelerdedir. Ardından 

Almanya ve Bulgaristan gelmektedir. Pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayıları azalmış olmasına rağmen, her iki 

dönemde de aynı ülkelerin vatandaşlarının gelme eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Milletlerine Göre Yabancı Ziyaretçiler, 2020-2019  

Kaynak: TÜİK, Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Yukarıdaki grafiklerden de görüldüğü üzere, İran ve Irak gibi Arap ülkeleri Türkiye’yi en çok ziyaret eden 10 ülke 

arasında yer almaktadır. Türkiye'nin kendi bölgesinde artan popülaritesi ile özellikle Arap turistler arasında en 

çok tercih edilen destinasyonlardan biri haline geldiği dikkati çekmektedir. Arap turistler alışveriş merkezlerinde 

lüks markaların yanı sıra tanınmış Türk markalarına para harcamaya istekli olduğundan, özellikle yaz aylarında 

perakende cirolarında olumlu bir etki yaratmaktadır. Ayrıca devletin katma değer vergisi (KDV) muafiyeti ve 

yatırımcılara vatandaşlık vermesi gibi teşviklerden bu yana Araplar Türkiye'de binlerce konut satın almıştır. 

2.4.3 Türkiye Otel Performansı 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği istatistiklerine göre, 2020 itibariyle Türkiye genelinde konaklama tesisi sayısı 

13.382 olup, toplam yatak kapasitesi ise 1,75 milyondur.  Yatak arzının %67’si Bakanlık Belgeli tesislerde 

karşılanmaktadır.  

Türkiye Konaklama Tesisi Envanteri, 2020  

Tesis Türleri  İşletme Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 
Tesislerde Ortalama 

Oda Sayısı 

Bakanlık İşletme Belgeli 4.053 473.895 992.544 117 

Bakanlık Yatırım Belgeli 727 85.228 183.992 117 

Belediye Belgeli 8.602 253.268 575.315 29 

Toplam 13.382 812.391 1.751.851 61 

Kaynak: TÜİK, Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Arzın büyüklüğünü konumlandırabilmek adına, aşağıdaki grafikte Avrupa’daki diğer ülkelerde otel ve benzeri 

tesislerde yer alan yatak arzı sunulmuştur. Bu grafikteki oda sayılarının Türkiye envanterindeki kayıtlı sayıdan 
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farklı olmasının nedeni analize tabi tutulan konaklama tesislerindeki standartlardan kaynaklanabilir. Avrupa’da 

en fazla yatak arzı sunan İtalya, 1,1 milyon kapasiteye sahiptir. Onu Almanya ve İspanya takip etmektedir. Türkiye 

bu sıralamada Fransa’dan öne olup, ilk 5 içerisinde yer almaktadır. 

Avrupa Ülkelerinde Oda Sayıları* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, JLL 

Türkiye’de 2019 yılı Turizm Bakanlığı Belgeli tesislerde yapılan gecelemelere bakıldığında ise, en fazla ziyaretçi 

ağırlayan konaklama tesislerinin 5 yıldızlı oteller olduğu görülmektedir. Konaklama tesisi ve geliş sayıları yanı sıra 

ortalama kalış sürelerine bakıldığında, Türkiye genelinde ortalama kalış süresi yerli ve yabancı turistler dahil 

olmak üzere 3 gecedir. Yine 2019 verilerine göre, yabancı gelişler, toplam içinde %55 gibi bir orana sahiptir. 

Geceleme sayısının fazla olmasından dolayı, yabancı geceleme sayısı toplam içinde %70’e ulaşmaktadır.  

Bakanlık Belgeli Tesislere Göre Geceleme Sayısı, Yerli Yabancı Oranları, 2019 

Tesis 

Türleri 

Toplam 

Gelişler 

Yabancı 

Gelişler 

Toplam 

Geceleme 

Ortalama 

Kalış 

Doluluk 

Oranı 

Yabancı 

Oranı 

Yerli 

Oranı 

5* Otel 23.456.419 16.061.815 80.842.479 3,45 %63,5 %81 %19 

4* Otel 14.155.680 7.572.032 36.972.339 2,61 %60,4 %68 %32 

3* Otel 8.189.850 2.404.101 15.542.585 1,90 %46,3 %42 %58 

2* ve 1* Otel 1.854.306 422.434 3.327.985 1,79 %39,4 %33 %67 

Tatil Köyü 2.050.812 1.598.530 8.543.078 4,17 %69,1 %84 %16 

Özel Tesis 1.957.577 1.108.746 3.992.110 2,04 %53,9 %64 %36 

Termal Otel 2.568.623 702.078 5.018.852 1,95 %49,0 %24 %76 

Diğer* 1.881.110 1.064.650 4.909.556 2,95 %54,4 %63 %37 

TOPLAM 56.114.377 30.934.386 159.148.984 3,01 %59,9 %70 %30 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

TÜROB verilerine göre, Belediye Belgeli konaklama tesislerinde 2019 yılında tesise geliş sayısı 24,75 milyon ve 

geceleme sayısı ise 52,14 milyona ulaşmıştır. 2019 yılında ortalama kalış süresi 2,11 gün, doluluk oranı ise %41,75 

olarak gerçekleşmiştir. 
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Belediye Belgeli Tesisler, 2019 

Tesis Türleri Toplam Gelişler Toplam Geceleme Ortalama Kalış Doluluk Oranı 

Belediye Belgeli Tesisler 24.750.000 52.140.000 2,11 %41,75 

Kaynak: TÜROB 

Bu bilgilere göre, Türkiye’de 2019 yılında konaklama tesislerine yapılan toplam gelişler 56,1 milyon, geceleme 

sayısı ise 211,3 milyon gibi bir seviyede gerçekleşmiştir. 

Ziyaretçilerin Konaklama Tesisi Tercihleri, Geceleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Türkiye otel performansı için bakıldığında ise, 2019 yılında kaydedilen %67,6 dolulukla Avrupa ortalamasının 

altında kalmaktadır. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, oda fiyatlarındaki düşüş, Türkiye pazarını 

rekabetçi kılmaktadır. 

Türkiye Otel Performansı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜROB, STR 
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Türkiye Otel Performansı 

Türkiye 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Doluluk (Occ) %64,50 %64,70 %63,30 %62,00 %61,70 %51,82 %56,04 %65,20 %67,60 

Oda Fiyatı (ADR) EUR 112,50 115,60 112,20 105,90 105,40 77,90 66,81 70,40 77,40 

Oda başı gelir (RevPAR) EUR 72,56 74,79 71,02 65,66 65,03 40,37 37,44 45,90 52,32 

 Kaynak. TÜROB, STR 

2.4.4 Yeni Yatırımlar  

TÜROB 2020 yılı Konaklama Sektörü Yatırım Teşvik Raporuna göre, 2019 yılında 153 otel için yatırım teşviki 

alınmış olup bu rakam 2020 yılında 137 olarak gerçekleşmiştir. 

Turizm Bakanlığı Yatırım Teşvikleri 

Yıllar İl Sayısı 
Otel 

Sayısı 
Yatak sayısı 

Yatırım 

Tutarı, 

Milyon TL 

2014 57 275 72,541 4,466.3 

2015 51 203 46,169 3,310.3 

2016 39 161 35,244 2,639.6 

2017 51 171 30,417 2,735.2 

2018 49 153 24,209 2,567.5 

2019 40 115 30,727 4,353.6 

2020 41 137 31,098 4,065.7 
Kaynak. TÜROB, JLL 

Otel sektöründe özellikle 2016 sonrasında zor bir döneme girilmiş ve işletme el değiştirmeleri gündeme gelmiştir. 

Bir tür yatırım fırsatı yaratan sektörde, satışa çıkan otellerin sayısında da artış olmuştur. Pazarda satılık otel sayısı 

fazla olmasına rağmen, gerçekleşen el değiştirme frekansının çok yüksek seviyede olmadığı gözlemlenmiştir. Bu 

durumun ana nedeni satış fiyatı beklentisinin değerlemelerin üzerinde kalıyor olması olarak gösterilebilir. Diğer 

bir ifadeyle, gelirdeki düşüşe rağmen istenen satış rakamlarının, bu aşağı yönde değişim oranı kadar iskonto 

edilmediğini görmekteyiz.  

2.5 Türkiye Perakende Pazarı Görünümü 

2.5.1 Tarihsel Gelişim 

Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte Türkiye organize perakende pazarı kayda değer bir gelişim göstererek, organize 

perakende stoku yaklaşık 2 milyon m2’den 2020 yılsonu itibariyle 13,6 milyon m2’ye ulaşmıştır. Türkiye perakende 

pazarının kayda değer büyümesinde geniş tüketici pazarı, yoğun genç nüfus, hızlı bir şekilde yükselen satın alma 

gücü ve modernleşen tüketici davranışlarının etkisiyle meydana gelen yüksek perakende talebi etkili olmuştur.  
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Organize Perakende Gelişimi, Türkiye  

 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020, * Mevcut ve Beklenen Arz 

2007-2008 yıllarında 950.000 ile 1.000.000 m2 bandında olan TKA (Toplam Kiralanabilir Alan) artışı sonraki yıllarda 

ekonomik durağanlıktan dolayı yavaşlayarak 2009-2010 yıllarında 800.000-850.000 seviyesine gerilemiştir. 42 

alışveriş merkezinin açıldığı 2011 yılında ise TKA artışı 1,2 milyon m2 olarak ölçülmüştür. 2012’de açılan 27 

alışveriş merkezi ile yaklaşık 840.000 m2 TKA artışının gözlendiği 2012’nin ardından 2013 yılında yaklaşık 940.000 

m2 TKA artışı 28 alışveriş merkezinin faaliyete geçmesiyle ortaya çıkmıştır.  

2015 yılsonu itibariyle TKA artışı yaklaşık 970.000 m2 olurken, yıl boyunca 27 yeni tesis açılmıştır. Türkiye 2016 

yılsonu itibariyle ev sahipliği yaptığı 11,2 milyon m2 TKA, 375 alışveriş merkezi ve inşaat halindeki arz ile birlikte 

Avrupa’nın en büyük 6. perakende pazarı olmuştur. Türkiye perakende pazarı 2017 ve 2018 yıllarında da aktif bir 

şekilde büyümüş olup, gelişim hem bazı şehirlerde perakende yoğunluğuna ulaşılması, hem de ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik durgunluk nedeniyle yeni gayrimenkul projelerinin geliştirme aşamalarına ket vurmuştur.   

Şu anda inşaat halinde olan alışveriş merkezlerinin çoğunluğunun 2021 yılı içerisinde açılması, 2022 ve 2023 

yıllarının organize perakende gelişimi açısından ise göreceli olarak durağan olması tahmin edilmektedir.   

2.5.2 Perakende Mevcut Görünüm 

Büyük kısmı COVID-19 salgının etkisiyle geçen 2020 yılı, perakende sektörünün üç temel bileşeni olan yatırımcı, 

perakendeci ve tüketici birliğinin sektörün sürdürülebilirliği açısından ne denli önemli olduğunu hatırlatan bir 

dönem olmuştur. Tüketicilerin satın alma gücünü muhafaza edebilmesi perakendecilerin cirolarını doğrudan 

etkilerken, perakendecilerin gelir elde edebilme kabiliyeti de yatırımcıların alışveriş merkezlerindeki 

operasyonlarını mümkün olan en iyi derecede yönetmesine olanak vermektedir.  

Alışveriş merkezindeki mağaza karmasının korunması ve mümkün olan en yüksek doluluk oranında ticari 

operasyonunun sürdürülmesi, yatırımcı tarafında en çok odaklanılan konu olmuştur. Bu bağlamda, yatırımcıların 

perakendecilere yönelik teşvikler konusunda yapıcı tavırları- yatırımcıların finansman durumuna bağlı olarak – 

devam etmiştir.  

Perakendeci açısından nakit akışının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi; diğer bir deyişle, ürün devir hızı (stok 

maliyeti) ile mağazalardaki ürün ve/veya marka çeşidini dengeleme denkleminin öne çıktığı bir yıl geride 

kalmıştır.  

Ulusal perakendecilerin, farklı konseptlerin yer aldığı ve düşük metrekareli mağaza yatırımları yaptığı 

görülmüştür. Marka ve ürün çeşidini arttırarak üretim ve satış süreçlerinde riski dağıtan; diğer yandan küçük 
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mağazalarda metrekare verimliliği yüksek operasyonlar kurgulayan perakendeciler 2020’de büyümeye devam 

etmiştir. 

Yılın üçüncü çeyreğindeki salgın kısıtlamalarının gevşemesinden sonra alışveriş merkezlerindeki perakendecilerin 

ciro rakamlarında kayda değer bir toparlanma görünse de Kasım ve Aralık aylarında yeniden artan kısıtlamalarla 

birlikte AVM performans kriterlerinde tekrar bir gerileme yaşanmıştır. 

Alışveriş merkezi ziyaretçilerinin harcama ve ziyaret tutumlarında ciddi bir değişim yaşanmıştır. Tüketicilerin 

doğrudan alışveriş amacıyla ve ihtiyacı karşılamak üzere AVM’ye geldiği gözlenmiştir ve kişi başına düşen 

harcama neredeyse iki katına çıkmıştır. 

2.5.3 Perakende Arzı 

2020’nin ikinci yarısında olumlu performans gösteren perakendeci segmenti olarak elektronik marketler ön plana 

çıkmıştır.   

Sinema ve çocuk oyun alanları gibi etkinlik alanlarında ciddi bir dönüşüm sürecinden geçeceği ve daha esnek ve 

modüler çözümlerin sunulacağı öngörülmektedir. 

Alışveriş Merkezi Gelişimi: TKA & Birim 

    Aktif İnşaat Halinde* Toplam 

İstanbul 
Birim 133 13 146 

TKA (m²) 5.094.890 434.486 5.529.376 

Ankara 
Birim 44 2 46 

TKA (m²) 1.686.964 57.000 1.743.964 

Diğer Şehirler 
Birim 270 14 284 

TKA (m²) 6.809.293 466.417 7.275.710 

Türkiye Birim 447 29 476 

  TKA (m²) 13.591.147 957.903 14.549.050 
2022’nin sonu itibariyle tamamlanması beklenmektedir 

Kaynak: JLL 

İstanbul ev sahipliği yaptığı 133 alışveriş merkezi ve 5,1 milyon m2 TKA ile ülke genelindeki mevcut arzdan 

yaklaşık %37 pay almakta ve Türkiye’nin en büyük perakende pazarı olarak ifade edilmektedir. İstanbul’da 

önemli bir arz olmasına rağmen, 13 merkezde 434.000 m2 TKA düzeyindeki inşaat halindeki arzı ile hala yatırımları 

kendine çekmektedir. 2022 yılının sonunda İstanbul’un 5,5 milyon m2 TKA’ya ulaşması beklenirken ülkenin geri 

kalanındaki TKA’nın 9 milyon m2 olacağı öngörülmektedir. 

TKA bazında organize perakende arzının kiralanabilir alan bazında kategori dağılımına bakıldığında, mevcut arzın 

büyük bir bölümünü yaklaşık %45,4’lük payla oluşturduğu görülmektedir. Mahalli Merkezleri, yaklaşık %31,1’lik 

payla TKA’sı 25.000 ile 60.000 m2’si arasında olan bölgesel merkezler izlemektedir. Üçüncü sırada ise %13,2 ile 

indirimli ürünlerin satıldığı outlet merkezler takip etmektedir. Yaşam tarzı ve temalı merkezler ile güç merkezi ise 

%3’ün altında sahip oldukları pay ile hala gelişmekte olan alışveriş merkezi kategorileri olarak ortaya 

çıkmaktadır. 
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Alışveriş Merkezleri Kategori Dağılımı (Adet & TKA) 
 Alışveriş Merkezi Tipi      Adet % TKA (m²) % 

Mahalli Merkez 203 45,4 2.723.174 20,0 

Outlet Merkez 59 13,2 1.742.747 12,8 

Güç Merkezi 1 0,2 47.398 0,3 

Bölgesel Merkez 139 31,1 5.707.483 42,0 

Üst Bölgesel Merkez 34 7,6 3.086.321 22,7 

Temalı Merkez 5 1,1 191.816 1,4 

Yaşam Tarzı Merkez 6 1,3 92.208 0,7 

Toplam  447 100 13.591.147 100 

Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

ICSC Alışveriş Merkezi Tanımlarına göre güç merkezi; büyük indirim mağazaları, ucuzluk mağazaları, üyelik 

gerektiren indirim mağazaları veya kategori katili gibi ilgili ürün kategorilerinde çok büyük seçim imkanını 

rekabetçi fiyatlarla sunan birkaç ana kiracının hakim olduğu alışveriş merkezidir. Bu merkez genel olarak birkaç 

ana kiracı (bazıları bağımsız olabilir) ve en az miktarda küçük uzmanlık alanı olan kiracılardan oluşmaktadır. 

Yaşam tazı merkezi ise genellikle gelir düzeyi yüksek yerleşim merkezlerine yakın konumlanırken bu alanda 

ikamet eden tüketicilerin perakende ve yaşam tarzı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Restoranlar, eğlence merkezleri 

ve ambiyans gibi çok amaçlı zaman geçirme mekanları ile süs havuzu, sokak mobilyası gibi gündelik gezilere 

imkan sunan özellikler yaşam tarzı merkezlerini farklılaştıran diğer unsurlardır.  Bu iki merkez tipi, tüketicilerin 

para harcama alışkanlıkları ve güç merkezlerinin büyük ölçekli arazi gerektirmesi sebebiyle Türkiye’de yaygın 

değildir. Tema ve festival merkezleri ise genellikle kendi mimari tasarımları ve ticari ürünleri olan bireysel 

mağazalarla birleşik bir temadan yararlanmaktadır. Eğlence bu tip merkezlerin ortak unsurudur. Tema ve festival 

merkezlerinde restoranlar ve eğlence tesisleri ana kiracı olabilir. Genelde kentsel alanlarda yer alan bu merkezler 

eski hatta bezen tarihi yapıların uyumlaştırılmasıyla ve karma kullanım projelerinin bir parçası olarak ortaya 

çıkabilirler. 

Avrupa'daki mevcut alışveriş merkezi stokunu ve inşaat halindeki stoku analiz edildiğinde, yeni geliştirme 

projelerinin Rusya ve Türkiye'de yoğunlaşmış durumda olduğu, bunun yanında CEE & SEE bölgesindeki 

projelerde de kayda değer bir artış olduğu görülmektedir. Tüm Avrupa’da 2020 2. yarıda toplam 1,8 milyon 

metrekare TKA alışveriş merkezi açılışı gerçekleşmiştir. 2021'de aktif hale gelmesi beklenen stok 3,5 milyon 

metrekare olurken 2022 yılı sonunda ise 3,2 milyon metrekare kiralanabilir alanın da aktif hale gelmesi 

beklenmektedir. Toplam inşaat halindeki stok incelendiğinde ise Avrupa’da Rusya ve Türkiye’nin başı çektiği 

görünmektedir. Toplam 6,6 milyon m2 gelecek arzın 2,1 milyon m2’si Rusya’da, yaklaşık 1 milyon m2’si ise 

Türkiye’dedir. Bu kapsamda sırasıyla iki ülkenin toplam arz içerisindeki payı %32 ve %14,4 olmaktadır.  Aşağıda 

yer alan grafikte Avrupa’da yer alan mevcut ve inşaat halindeki arz görülmektedir.  
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İnşaat Halindeki Alışveriş Merkezi Stoku (2021-2022) 

 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

Pazar yoğunluğunu ölçmek için kilit unsur olan 1.000 kişi başına düşen kiralanabilir alan bakımından diğer 

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye listenin aşağısında yer almaktadır. 2020 yıl sonu itibariyle 

Türkiye’de 1.000 kişi başına düşen TKA 163 m2 seviyesinde ölçümlenmiş ve beklenen arz ile 2022 yıl sonu itibariyle 

168 m2’ye ulaşması beklenmektedir. Bu değer yine de Avrupa’daki kişi başına düşen ortalama TKA olan 221 

m2’nin altındadır. 
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Avrupa Özeti: 
• 2020 2Ç’de tamamlanan alan 1.760.868 m2 

• Toplam İnşaat Halindeki Stok 2021: 3,5M m2 

• Toplam İnşaat Halindeki Stok: 2022: 3,2M m2 
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Perakende Yoğunluğu, (1.000 Kişi Başına Düşen Kiralanabilir Alan)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

Aşağıdaki harita Türkiye’deki perakende yoğunluğunu iller bazında göstermektedir. Kırmızı ile işaretlenen 

şehirlerin en yoğun pazarları gösterdiği haritada; beyaz ile boyanan şehirler ise modern alışveriş merkezlerinin 

olmadığı bölgeleri belirtmektedir.  

İllere göre Perakende Yoğunluğu, 1.000 kişi başına düşen TKA (m2)  

 

Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

2005 yılında, Türkiye’de sadece 21 şehirde en az 1 modern alışveriş merkezi mevcutken, 2020 yıl sonu itibariyle 65 

şehirde en az 1 adet modern alışveriş merkezi mevcut hale gelmiştir. İstanbul ve Ankara ve sürpriz bir şekilde 

Kayseri, en yoğun pazarlardır ve 1.000 kişi başına düşen TKA’ları sırasıyla 328 m2, 299 m2 ve 270 m2’dir. Türkiye 

Kaynak: JLL, 3Ç 2018 
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genelindeki rakamın 163 m2 olduğu göz önüne alındığında Ankara, İstanbul ve Kayseri’deki perakende yoğunluğu 

daha iyi anlaşılabilir. Özellikle İstanbul ve Ankara’da arsa fiyatlarının yüksekliğine ve alan kısıtlılığına da bağlı 

olarak birçok yatırımcının ikincil şehirlere yöneldiği görülmektedir. Bolu, Antalya, Karabük, Edirne ve Bursa, 

İstanbul ve Ankara’dan sonra perakende açısından en yoğun şehirler olarak öne çıkmaktadır. Nüfusu düşük olan 

Karaman’da gerçekleşen açılış ile ise Karaman’da ani bir perakende yoğunluğu artışı yaşanmıştır.  

Perakende Yoğunluğu, 1.000 kişi başına düşen TKA (m2)  
4Ç 2019 4Ç 2020 2022 Sonu 

İstanbul 327 328 338 

Ankara 303 299 292 

Kayseri 249 270 261 

Bolu 249 245 233 

Antalya 232 224 214 

Karabük 224 223 218 

Edirne 213 205 199 

Bursa 207 203 224 

Karaman 38 176 171 

Nevşehir 175 173 166 

Türkiye 164 163 168 

Diğer 112 110 113 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

Alışveriş merkezlerinin kiralama süreçlerini ve mimari tasarımlarını etkileyen yeme içme konseptinin öneminin 

2021 yılında artarak devam etmesi beklenmektedir. Geçmiş 10 yıllık süreçte gastronomi alanlarının alışveriş 

merkezlerinde kapladığı alanlara oranı kayda değer bir artış gösterirken, bu eğilim son dönemde ortaya çıkan 

açık hava kafeleri ile caddelerle doğrudan bağlantısı olan restoranlar gibi konseptler sayesinde önümüzdeki 

dönemde de varlığını sürdürecektir.  

Yerli ve uluslararası moda markalarının kadın, erkek ve çocuk reyonlarını birleştirerek daha büyük alana sahip 

mağazalar talep ettiği görülmektedir. Moda perakendecilerinin, daha büyük net satış alanları ile genişleme 

stratejilerini sürdürmesi beklenmektedir.  

Tüketici alışkanlıklarındaki değişim, alışveriş merkezlerindeki “Alışveriş Merkezi Yönetimi” yerine “Deneyim 

Yönetimi” konseptinin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Tüketiciler sadece alışveriş fırsatlarını değil, aynı 

zamanda alışveriş merkezlerinde kaliteli vakit geçirmeyi de talep etmektedir ve alışveriş merkezlerini açık alanlar, 

restoranlar ve çocuk oyun alanları gibi olanaklar bakımından karşılaştırmaktadır.  

2.5.4 Perakende Talebi 

Türkiye 83,6 milyon nüfusuyla Avrupa’nın nüfusu en yüksek 3. ülkesi olmasının yanında 2040 yılına dair yapılan 

tahminlerde nüfusun 100 milyona ulaşacağını öngörmektedir ve satın alma gücünün kayda değer bir artış 

göstereceği beklenmektedir. Ortanca yaşın 32,7 olduğu genç nüfus Türkiye perakende pazarının Avrupa’daki 

pazarlar arasında en çok gelişim gösterme potansiyeline sahip pazar olarak konumlanmasını sağlamaktadır. 

Türkiye’deki 24 şehir 1 milyondan fazla insana ev sahipliği yaparken 19 kentin nüfusları ise 500 bin ile 1 milyon 

arasında değişmektedir. Kadınların iş gücüne katılımının da alışveriş merkezlerinin performansının 

yükselmesinde önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Çalışan kadınlar genellikle, sınırlı bir zaman dilimi içinde 

kişisel bakım, market ve yeme içme alışverişleri gibi bütün ihtiyaçlarını karşılayabildikleri iyi bir marka karmasına 

sahip alışveriş merkezlerini tercih etmektedirler. 

Oxford Economics, Türkiye’nin perakende satış hacminde 2021 ve 2023 yılları arasında %2,3 oranında bir büyüme 

öngörmektedir. Ülkeler arası kıyaslama yapan aşağıdaki haritaya bakıldığında 2021-2023 yıllarında Türkiye’nin 
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perakende satış büyüme öngörüsünün Avrupa’daki diğer gelişmiş bazı pazarlardan daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Perakende Satışlar Büyüme Tahmini, 2021-2023 

  
 

Sonraki grafikte Eylül 2018 ile Ekim 2020 yılları arasında perakende cirolarındaki büyüme oranları 

gösterilmektedir. Aralık 2019'da perakende satışları %18,33 ile en önemli artışı göstermiştir. Türk tüketicilerinin 

düşük tasarruf oranları, Türkiye'de perakende harcamalarını artıran diğer bir önemli faktördür. Ocak 2019 ile 

Aralık 2019 arasında perakende satışları artmıştır. Ocak 2020'de ise perakende satışlar önemli ölçüde düşmüş 

olup ve 2018 ve 2019'a benzer bir eğilim göstermiştir. Bu, yeni yıl indirimleriyle ilgili aşırı perakende 

harcamalarından sonra sessiz bir dönem olarak yorumlanabilir. Nisan 2020 itibariyle ise COVID-19 etkisiyle 

perakende satışları ciddi oranda düşmüştür. Alışveriş merkezlerinin kapanması bu trendin ana sebebi olmuştur. 

Haziran 2020 itibariyle tekrar alışveriş merkezlerinin ve cadde perakende alanlarının açılmasıyla perakende 

satışları artmış, hatta Aralık 2019 seviyesini yakalamıştır. Grafikte yer alan en güncel veri Ekim’dir. Ağustos-Ekim 

arası perakende harcaması sabit olarak gerçekleşmiş olsa da Kasım ayı itibariyle sokağa çıkma yasaklarının 

yeniden gündeme gelmesiyle bu harcamanın düştüğü bilinmektedir.  

 

 

 

Kaynak: Oxford Economics, Ocak 2021 
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Perakende Satış Hacim Endeksi  

 
Kaynak: TÜİK 

2016 yılının başından beri devam eden siyasi ve ekonomik gündemin perakende talebi üzerinde olumsuz bir etkisi 

olduğu gözlemlenmiştir. En son trendleri ve indirim kampanyalarını takip eden tüketici grubu pazarda öne 

çıkmıştır. Daha çok ekonomik durgunluk dönemlerinde görülen ani satın alma konseptinden, kaliteli ürünleri 

makul fiyatlarla sunan şirketler yararlanmıştır. Tüketicilerin, iyi konumlanmış pazarlama stratejileri sayesinde 

tüm sosyoekonomik gruplara hitap eden basit ama moda olan ürünleri satın almayı tercih ettikleri 

görülmektedir. 

Küresel perakende görünümünde yeme-içme sektörüne ayrılan alanlar her yıl kesinlikle artış gösterirken Türkiye 

organize perakende pazarında son dönemde açılan alışveriş merkezlerindeki gastronomi alanlarının %30 

seviyesine ulaştığı görülmektedir. İnsanların daha çok vakit geçirebilecekleri yeni nesil bistro, brasserie, cafe ve 

restoranları tercih ettiği gözlemlenmektedir. 

2.5.5 Perakende Pazarı Kira Görünümü 

Birincil kira oranı, birincil lokasyonda konumlanan birincil alışveriş merkezinin giriş veya birinci katında yer alan, 

100 m²’den daha fazla alana sahip bir mağaza için istenen kira olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’de birincil kira 

seviyeleri Türkiye’nin birincil perakende pazarı olan İstanbul birincil kira seviyelerini yansıtmaktadır. Zorlu 

Center, Akasya ve Emaar Square gibi referans alışveriş merkezlerinde güncel birincil kira rakamı bazı üniteler için 

aşılmış olsa da bu durum pazarın tamamına hâkim durumu temsil etmemektedir. 

Kira oranlarının en yüksek seviyelere ulaştığı 2007 yılında birincil kira oranları metrekare başına aylık EUR 90 

seviyesinde iken, 2009 yılı sonunda EUR 75 seviyesine gerilemiştir. Ancak 2010 yılında pazarda görülen hızlı 

toparlanma ve perakendeci talebinin artışıyla, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle bu rakam EUR 80 m2/ay’a yükselmiş 

ve 2011 sonu itibariyle sabit kalmıştır. Ancak birincil projelere olan yüksek perakendeci talebine bağlı olarak, 

birincil kira oranlarında bir artış trendi olduğu ve birincil kira rakamının 2013 yılı sonu itibariyle aylık EUR 85 

seviyesine ulaştığı gözlemlenmiştir.  

2014 verilerine göre ise birincil kira rakamlarındaki artış devam ederek EUR 90 m2/ay’a kadar yükselmiştir ve 2016 

yılının 3. çeyreğine kadar bu seviyede kalmaya devam etmiştir. 3Ç 2016 itibariyle birincil kira rakamında EUR 81 
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seviyesine yönelik sert bir düşüş gözlemlenmiştir. 2016’nın son çeyreği boyunca düşüş devam etmiş ve birincil 

kira EUR 75 olarak not edilmiştir. 2017 yıl sonunda birincil kira metrekare başına EUR 70, 2018 yıl sonu itibariyle 

ise EUR 60 / TL 325 olarak gözlemlenmiştir. Birincil kiralardaki bu düşüşün TL’nin 2015 yıl ortalaması ile 2018 yıl 

ortalaması arasında yaklaşık %50 oranındaki değer kaybedişi ile doğru orantılıdır.  

Birincil Kira, EUR/m²/ay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

2018 yılı Ağustos ayında yaşanan döviz kurundaki dalgalanmaların ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 

Türk Parası Kıymetini Koruma kararı gereğince kira kontratları yabancı para birimlerinden TL’ye çevrilmiştir. 

Resmî Gazete’de Eylül 2018’de yayımlandığı üzere, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a göre; 

Bakanlıkça tespit edilen durumlar dışında, konut ve çatılı işyeri dahil gayrimenkul alım satım ve kiralama 

sözleşmelerine ilişkin sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün bulunmamaktadır. Döviz cinsinden yapılan 

eski anlaşmalar bakımından, Bakanlık TL'ye dönüşüm için belirli bir süre tanımıştır.  

JLL'nin piyasa gözlemlerine göre, emlak piyasası, düzenleme açıklanmadan önce, döviz dengeleme ya da faiz 

oranları gibi eylemlerle zaten TL'ye dönüşmeye başlamıştı.  

2018 yılı sonu itibarı ile TL bazında birincil kira seviyesi 325 TL olarak görünmüştür.  Perakende pazarındaki birincil 

kira 2020 yıl sonu itibarıyla ise artış göstererek metrekare başına aylık EUR 70 ve 650 TL seviyesinde görünmektedir. 

2.5.6 Yatırım Pazarı 

Türk gayrimenkul piyasasına yabancı yatırımcılar nezdinde ilgi 2000’li yıllardan itibaren artış göstermiştir. 2005 

yılından bu yana ise Türkiye pazarına giren bir dizi yabancı gayrimenkul yatırımcısı görülmüştür. Redevco 

(Portföyü Temmuz 2012'de Blackstone tarafından satın alınan), Multi Development (Portföyü Temmuz 2013'te 

Blackstone tarafından satın alınan) ve Corio (2014'te Klepierre tarafından satın alınan) Türkiye perakende 

pazarına yoğun bir şekilde yatırım yapmıştır. 

Referandum nedeniyle 2017 yılının ilk yarısında yatırım piyasası ortalamanın altında gerçekleşmiştir. 2017 yılında 

gerçekleşen en önemli Gayrimenkul yatırımı Bursa'da kiralık bir alışveriş merkezinin satın alınması oldu. Fiba 

ticari gayrimenkulleri İnegöl alışveriş Merkezi'ni satın alırken, işlemin hem fiyatı hem de getirisi açıklanmadı.  
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2017'nin sonlarında ve 2018'de Carrefour, ilk beş ayda 3 büyük varlığını elden çıkarmıştır. Mart 2018'de Carrefour, 

Bayrampaşa varlığını Re-Pie ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım 

Fonu’na devretmiştir. Son olarak Carrefour Maltepe alışveriş merkezi, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 

iştiraki olan Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı. 

2019 yılında gerçekleşen perakende yatırım işlemleri ise Konya Kulesit Alışveriş Merkezi’nin, Kipa Yalova, Kipa 

Silivri ve Kipa Çorlu’nun satılmasıdır. 2020 yılında gerçekleşen başlıca alışveriş merkezi satışları ise Çiğli Kipa’nın 

satılması, İstinye Alışveriş Merkezi’nin sahip olduğu şirketin kısmen QIA’ya satılması, Palladium Alışveriş 

Merkezi’nin Ak Portföy’e satılmasıdır.  

Türkiye Perakende Birincil Getiri Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

İstanbul'da önemli nüfusu ve ekonomik gücü nedeniyle getiri seviyeleri anlamında Türkiye içerisinde birincil 

piyasayı işaret etmektedir. İkincil şehirlerde ise yüksek riski işaret eden yüksek getiri oranlarına erişilmektedir. 

Pazar bilgileri ışığında Anadolu kentlerinde getiri oranlarının 100-200 baz puan daha yüksek olduğu söylenebilir.  

İstanbul’daki getiri oranlarını ifade eden birincil getiri oranı 2020 yıl başından beri kesin olmamakla birlikte %8,75 

seviyelerini işaret etmektedir. Türkiye perakende piyasası son 10 yılda en risksiz dönemini %7 getiri oranı ile 2012 

ve 2013 yıllarında yaşamıştır.   Ancak, bir alışveriş merkezinin getiri oranını belirlemede merkezin konumu, söz 

konusu pazardaki perakende yoğunluğu, kiracı karması ve kira sözleşmelerinin verim seviyelerini belirlemede çok 

önemli faktörler olduğu unutulmamalıdır. Ekonomik açıdan potansiyel şehirlerdeki en güçlü alışveriş merkezleri, 

İstanbul için geçerli olan getiri alanlarının az üzerinde bir farkla getiri oranına sahip olabilir.  

2.5.7 2021 Görünümü 

Alışveriş merkezi yatırımcıları açısından ana gündem maddesinin alışveriş merkezinin mümkün olan en sağlıklı ve 

dolu şekilde devamlılığının sağlanmasının ve borçların yeniden yapılandırılması olacağı beklentisi mevcuttur. 

Finansal açıdan güçlü yatırımcıların salgın dönemini en az zararlı bir şekilde geride bırakması öngörülmektedir. 

Ancak, re-finansman noktasında elverişli koşullara sahip olmayan yatırımcıların etkisiyle 2021 yılında kayda 

değer bir konsolidasyon söz konusu olabilir. 
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Perakendecilerin salgın nedeniyle ciddi bir oranda gerileyen ciro düzeylerini salgın öncesi döneme çıkarmaya 

odaklandıkları bir dönem öngörülmektedir. Özellikle yüksek ciro beklenen yılın son döneminde, COVID-19 

kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanması 2021 beklentilerinin kayda değer bir şekilde revize edilmesine 

neden olmuştur. Söz konusu ciro düşüşünün etkisinin – yılın özellikle ilk çeyreğinde – markalar açısından 

hissedilmesi beklenmektedir. 

Çoklu satış kanallarıyla entegrasyonu yüksek, mağaza portföyü optimizasyonunu tamamlayan, değişen müşteri 

taleplerini doğru analiz eden ve katma değerli ürünler sunan markaların söz konusu dönemi en sağlıklı şekilde 

atlatarak ivme kazanacağı öngörülmektedir.  

Alışveriş merkezlerinde alan kullanımı noktasının gözden geçilmesi ve atıl alanların şehir içi dağıtım merkezi, 

çalışma alanı, eğitim kurumu ve farklı eğlence konseptleriyle alternatif kullanımların hızlıca uyumlandırılması 

beklenmektedir. Salgın sonrası dönemde alışveriş merkezlerinin, daha fazla açık alan barındıran ve yeşil alanlarla 

daha entegre olacak dönüşüm süreçlerine ağırlık vermesi beklenmektedir. 
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3. Ofis Pazarı Görünümü 

Raporun bu bölümü belirlenen iller kapsamında ofis piyasasının gelişimi, alt bölge analizi, arz ve talep dengesi ve 

ortalama kira bedellerini içeren ofis pazarı yorumlarına yer vermektedir.   

İstanbul’da ofis alanlarını gelişimi 1990’ların ilk yıllarına dayanmaktadır. Önceleri İstanbul ile sınırlı olan çok katlı 

yapı gelişimi son yıllarda Ankara ve İzmir gibi diğer başlıca şehirlerde de ortaya çıkmıştır. İstanbul, Ankara ve 

İzmir Türkiye’de en gelişmiş A sınıfı ofis pazarına sahip illerdir. Çalışma kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara 

özelinde daha detaylı analizlere yer verilmek suretiyle, aşağıda yer alan iller için de piyasa öngörüleri ve önce 

çıkan trendler anlatılmaktadır.  

✓ Antalya, 

✓ Erzurum, 

✓ Kahramanmaraş,  

✓ Muğla,  

✓ Kocaeli  

Ek olarak Frankfurt A sınıfı ofis piyasası ile ilgili piyasa verilerine yer verilmiştir. 

Türkiye’de A Sınıfı ofis için kabul edilen kesin bir tanım olmamakla beraber aşağıda yer alan kriterler A Sınıfı ofis 

binaları için temel özellikler olarak nitelendirilmektedir.  

■ Minimum 900-1.200 m² kat alanı 

■ Merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi 

■ Profesyonel bina yönetimi 

■ Yeterli kapasitedeki yük ve yolcu asansörleri 

■ Ofisin büyük çoğunluğunun gün ışığından faydalanmasını sağlayan çağdaş tasarım  

■ Yeterli sayıda araba park yeri 

■ Lobi ve tuvalet gibi ortak alanların çağdaş tasarıma ve verimliliğe sahip olması 

■ Asgari %75 Net/Brüt oranı (kulelerde bu oran bir miktar az olabilir) 

İstanbul, İzmir ve Ankara için yukarıda belirtilen A Sınıfı ofis özellikleri geçerli iken ikincil piyasa olarak kabul 

edilen diğer illerde bu standartlara erişen bina sayısı az olduğu için kriterlerde farklılaşmaya gidilmiştir. Bu illerde 

gelişme ofis alanlarındaki bölgenin en modern yatırımlarının özellikleri dikkate alınarak bir A sınıfı ofis tanımı 

yapılmıştır.  

3.1 İstanbul Ofis Pazarı Görünümü 

Raporun bu bölümü İstanbul ofis piyasası ile ilgili mevcut ve gelecek arz, kira, getiri ve yatırım pazarının genel 

görünümünü kapsamaktadır. 

İstanbul, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinde hizmet veren şirketlerin 

bölgesel operasyon merkezi olarak rol oynamaktadır. Şehir 5,4 milyon m² A Sınıfı ofis ile Avrupa’daki pazarlarla 

karşılaştırıldığında sınırlı A Sınıfı ofis stokuna ev sahipliği yapmaktadır.  
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İstanbul ofis piyasası öncelikli olarak Avrupa Yakası’nda Büyükdere Caddesi etrafında, çok katlı iş merkezi 

binaları olarak gelişmeye başlamış, zamanla ileri teknolojili daha yüksek katlı ofislere dönüşerek bu bölge 

çevresinde büyümeye devam etmiştir.  

İstanbul Ofis Pazarı Gelişimi 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

İstanbul ofis pazarında 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz hem kira seviyesi hem getiri oranlarını olumsuz 

etkilemişken, ofis piyasası 2004 yılından itibaren toparlanmaya başlamış; özellikle A Sınıf ofis alanları için ortaya 

çıkan yüksek talep, kira ve getiri oranları sonucunda boşluk oranlarında düşüş gözlemlenmiştir.  Ofis arzı artışı 

2007 ve 2008 yıllarında devam ederken ortalama kira bedelinde düşüş gözlemlenmiştir. 

Kiracı pazarının talebi 2011 yılında artmış, ancak talep Avrupa Yakası’nda Maslak ve Levent, Anadolu Yakası 

tarafında ise Ümraniye gibi kalite ve fiyat bakımından kiralama pazarında baskın olan belirli alt pazarlara 

odaklanmıştır. 2012 ve 2013 yıllarında yeni çokuluslu şirketlerin Türkiye pazarına girmesi ile İstanbul’daki talep 

güçlü kalabilmiştir. Yerli şirketler arasındaki kurumsallaşma trendi de yüksek kaliteli ofislere olan talebi 

arttırmıştır.  

2014 yılında tamamlanan birçok yeni proje ile önemli bir artış gösteren ofis arzı ve bunun bir sonucu olarak 

boşluk oranında, 2015 yılında dikkate değer bir artış gözlenmemiştir. Bu dönemde mobil çalışma ve açık planlı 

ofisler öne çıkan trendler olmuştur. 

2016 yılında ofis pazarı kiracıların mülk sahiplerinden kontrat ve teslim koşullarında çeşitli teşvik taleplerinin 

artmasıyla kiracı dostu bir yönde gelişimini sürdürmüştür. Teslim koşulları bir değişim geçirmiş ve ‘shell-and-

core’ olarak tabir edilen dekorasyonsuz ofis teslimleri piyasada git gide azalan bir pratik olmuştur. Bu dönemde 

taşınma kararı alan şirketlerin bu kararı almasında ise ‘büyüme’ değil kira kontratını optimize etme kaygısı rol 

oynamıştır. Birçok kurumsal firma daha düşük kira bedeline ve geniş kat plakasına sahip daha verimli ve yeni ofis 

binalarına taşınma eğilimi göstermiştir. 

2017 yılı sonu itibari ile kiralama işlem hacmi artarken birçok şirketin bu taleplerini Anadolu Yakası’ndaki alt 

pazarlarda yer alan ofis binalarında ve İstanbul’un farklı bölgelerinden uydu ofis alanlarında karşıladığı 

gözlemlenmiştir.  2018 yılında ortalama kira değerleri düşerken 2019 yılı itibari ile yeni ofis stokunda durağan bir 

döneme adım atılmıştır. 
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2020 yılında, Mart ayı itibari ile piyasada COVID-19 etkisi hissedilmeye başlanmış olup, yıl sonu itibari ile kiralama 

işlemlerinde %40’a yakın düşüş kaydedilmiştir. 2021 ve 2022 yılları için ofis piyasasının geleneksel gelişiminden 

ziyade günümüzün ihtiyaçlarını karşılama odaklı bir dönüşüm yaşaması beklenmektedir. 

3.1.1 İstanbul Ofis Alt Pazarları 

İstanbul A Sınıfı ofis arzı, Avrupa Yakası’nda Büyükdere Caddesi boyunca Levent-Etiler, Gayrettepe-Şişli ve 

Zincirlikuyu-Maslak bölgelerinde yer alan Merkezi İş Alanı (MİA) olarak adlandırılan bölgede yoğunlaşmıştır. 

Levent, ulaşım ve altyapı imkânı ile barındırdığı kaliteli ofis stoku sebebiyle en prestijli ofis bölgesi olarak 

nitelendirilmektedir. Havalimanı bölgesi ile Kağıthane dolayları Avrupa Yakası’nın ikincil ofis bölgesi olarak ön 

plana çıkmaktayken, yüksek boşluk oranlarından mustariptir.    

Anadolu Yakası’nda yer alan Kozyatağı, Altunizade, Kavacık ve Ataşehir ikincil ofis bölgeleri olarak 

nitelendirilmektedir. Anadolu tarafındaki Ümraniye ise gelişmiş ulaşım ağı, düşük ofis kiraları ve kiracıların 

istediği özelliklere göre proje geliştirilmesine elverişli olan geniş emlak ve arsa mevcudiyeti sayesinde MİA ile 

rekabet etmektedir.  Özellikle tüketici ürünleri, sağlık ve ulaşım sektörlerinde hizmet veren bazı şirketler son 

yıllarda Anadolu tarafına taşınmışlardır. 

İstanbul Ofis Alt Bölgeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 
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Avrupa Yakası 

Şehrin Merkezi İş Alanı (MİA)’nını oluşturan Levent, Maslak, Şişli ve daha küçük arz payı ile Beşiktaş ve Etiler alt 

pazarları Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. Birçok uluslararası şirket, banka genel müdürlükleri, büyük ulusal 

şirketlerin genel merkezleri prestij noktası olarak da bu bölgeyi tercih etmektedir.  

Levent bölgesi; Büyükdere caddesi boyunca eski sanayi 

alanlarının dönüşerek karma kullanım projeler haline gelmesi ile 

en çok talep edilen ofis bölgesine dönüşmüştür.  Tekfen Tower, 

Metrocity, Kanyon ve Levent 199 gibi başlıca projeler, sırasıyla 

Tekfen Ampul Fabrikası, Philips Televizyon Fabrikası, Eczacıbaşı 

İlaç Fabrikası ve Deva İlaç Fabrikası’nın yerinde geliştirilmiştir.  

Metrocity, Kanyon, Zorlu ve Özdilek Park projeleri MİA içerisinde 

metroya doğrudan bağlantısı olan ve AVM içeren karma kullanımlı 

projelerdir. Bu projelere talep, erişim kolaylığı ve sosyal alan 

kullanımı bakımından daha yüksek gerçekleşmiştir.  MİA alanı 

toplu taşıma ağı bakımından daha gelişmiş olmakla beraber, araç 

trafiği bakımından şehrin en yoğun noktalarını oluşturmaktadır.  

Maslak; Büyükdere Caddesi’nin kuzey tarafında yer alan ve önceleri 

sanayi bölgesi olan Maslak, yeni gökdelenlerin geliştirilmesi ile 

başlıca ofis bölgesi haline gelmiştir. Artan trafik problemi bölgedeki 

talebi olumsuz anlamda etkilerken, 2009 yılında hizmet vermeye 

başlayan metro hattından sonra kiracı talebi ile inşaat halindeki 

projeler canlanmaya başlamıştır. Eski binalara olan talep hala daha 

düşük bir seviyede olsa da Orjin Maslak Plaza (Orjin Group 

tarafından geliştirilmiştir) ve Maslakno/1 (Saral Group & Altınbaş 

Holding & Koçkaya Holding ortaklığı tarafından geliştirilmiştir) gibi 

metroya yakın yüksek kalitedeki A Sınıfı ofis binalarında kiracı 

işlemleri çok daha hızlı gerçekleşmektedir.  

Kağıthane, Levent-Maslak eksenine olan yakınlığı ve kıyasla daha düşük kira seviyesi ile nispeten nitelikli ofis 

stokuna sahip gelişmekte olan MİA dışı alt pazardır. Premier Kampüs Ofis, Kağıthane Ofispark, Papirus Plaza, 

Ofishane ile Seyrantepe bölgesinde, Vadistanbul ve Skyland, bölgedeki başlıca projeler arasındadır.  CocaCola, 

Avon, WPP Medya ve VDF bölgeyi tercih eden kurumsal kiracılar arasındadır.  Ana arterlerin sınırlı kapasitesinden 

dolayı bölgede araç trafiği yoğun olmakla birlikte, Vadistanbul projesi ile birleştirilen Seyrantepe Metro durağı ve 

2020 Ekim ayında açılan Mahmutbey- Mecidiyeköy metrosu ile bölgenin yaya trafiği nispeten rahatlatılmıştır.  

Karaköy – Kabataş ofis alt bölgesi İstanbul’un geleneksel finans merkezi olarak nitelendirilse de ofis alanlarının 

düşük kalitesi, deprem güvenliğinin olmayışı ve park alanlarının yetersiz kalması sebebiyle uluslararası ofis 

standartlarına olan talebi artık karşılayamaması bölgenin eski stokuyla arka planda kalmasına yol açmıştır. 

Gümüşsuyu – Taksim – Nişantaşı – Şişli – Mecidiyeköy alt bölgesi ise şehrin geleneksel Merkezi İş Alanı olarak 

değerlendirilmektedir. Günümüzde ofislerin büyük çoğunluğu uluslararası standartları karşılayamamaktadır. 

Buradaki stokun büyük bir bölümü konuttan ofise çevrilen alanlardır. Yoğun trafik, yetersiz park alanı ve depreme 

dayanıklı olmayan binaların düşük kalitesi bölgenin başlıca dezavantajlarıdır.  
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Güneşli – İkitelli bölgesi ise yakın zaman kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut bölgelere 

alternatif yeni iş alanı olarak tanımlanırken, Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılmasının da etkisi ile, 

arz fazlalığı sorunuyla karşılaşmıştır. Mevcut durumda genel olarak ana medya şirketleri, sanayi şirketleri ve 

tekstil firmalarının genel merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. 

Anadolu Yakası 

Anadolu Yakası’ndaki ofis pazarı, kaliteli stok ve nispeten düşük kira seviyesi ile Kavacık, Ümraniye ve Kozyatağı 

gibi alt pazarlar ile metro hatları ile ulaşılabilirliğinin güçlendiği Küçükyalı-Maltepe-Kartal alt pazarlarından 

oluşmaktadır.  

Ümraniye, ofis piyasasının gelişimi 2005 sonrası yeni A Sınıfı ofis projeleri geliştirilmeye başlanmasının ardından 

bu arza cevap olarak bölgede talebin güçlenmesi ile başlamıştır. Zamanla bölgenin toplu taşıma ağına 

entegrasyonun sağlanması ve MİA’ya göre daha düşük kira seviyesi sunuyor olması bu alt pazarın güçlenmesini 

sağlamıştır.   

Ataşehir, son yıllarda gelişen bir ofis alt pazarıdır. A Sınıfı ofis stoku şu an için sınırlıdır ancak özelikle İstanbul 

Finans Merkezi bölgedeki gelişmekte olan arza katkıda bulunacaktır. İstanbul Finans Merkezi’yle yaklaşık 1,45 

milyon m² ofis stokunun ortaya çıkması beklenmektedir. Proje sadece bulunduğu hinterlandın değil, tüm 

İstanbul’un ofis piyasasında arz- talep dengesini değiştirebilecek nitelikte stok sunmaktadır.  

Altunizade, Anadolu Yakası’nın ilk ofis gelişim alanlarından biri olup, çoğunlukla yerli şirketler tarafından tercih 

edilmektedir.  

Kozyatağı; 2012 yılında faaliyete geçen Kadıköy-Kartal metro hattı ile bölge hem geliştiriciler hem de kullanıcılar 

tarafından tercih edilmeye başlamıştır. Kozyatağı’nın, merkezi konumu ve ulaşılabilirliği sayesinde, İstanbul’un 

önemli ofis alanlarından biri olmaya devam edeceği düşünülmektedir. 

Küçükyalı-Maltepe-Kartal; bölgelerinde Kadıköy-Kartal metro hattının başladığı 2012 yılına kadar kiracı ve 

geliştirici talebi bakımından büyük bir işlem gözlemlenmemiştir. Metro hattının tamamlanmasının ardından 

bölgelerde yeni gelişen ofis alt pazarları ortaya çıkmıştır. Küçükyalı-Maltepe bölgesinde 2010 yılına kadar 15.000 

m² seviyesinde olan toplam A Sınıfı ofis arzı, 2015 yılsonu itibariyle yaklaşık 250.000 m²’ye ulaşmış ve bölgedeki 

talep artmıştır. Maltepe ve Küçükyalı bölgesinde talep ve kira seviyesinin Kartal ile kıyasla daha yüksek olduğu 

gözlemlenmektedir.  Bölge özellikle bankalar ve ilaç şirketleri tarafından tercih edilmektedir. 

Kavacık alt bölgesi Anadolu Yakası’nın ilk gelişen ofis bölgelerinden biri olup Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 

ilk çıkışında yer alması sebebiyle şehrin her iki tarafına erişim hususunda stratejik bir konumdadır. Düşük birim 

kira seviyesi talebi olumlu etkilerken, trafik sıkışıklığı ve raylı ulaşımın eksikliği dezavantaj olarak 

nitelendirilmektedir.   
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3.1.2 İstanbul Ofis Arzı 

Aşağıdaki tablo İstanbul’daki mevcut ve gelecek A Sınıfı ofis arzını göstermektedir.  

Mevcut ve Gelecek A Sınıfı Ofis Arzı 

  Alt Pazar   Aktif İnşaat Halinde* Toplam 

Avrupa MİA Birim 88 3 91 

    TKA (m²) 1.923.031 184.400 2.107.431 

  MİA Dışı Birim 55 2 57 

    TKA (m²) 1.620.435 165.000 1.785.435 

Anadolu   Birim 111 13 124 

    TKA (m²) 2.097.545 1.595.600 3.693.145 

Toplam   Birim 254 18 272 

    TKA (m²) 5.641.011 1.945.000 7.586.011 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020, *2023 sonu itibari ile bitmesi planlanan 

Q4 2020 itibariyle İstanbul’daki mevcut A Sınıfı ofis stoku 5,64 milyon m² seviyesine ulaşmıştır. Ofis pazarındaki 

yıllık TKA artışı en yüksek değeri 2017 yılında %10,5 iken, 2020 yılında hiçbir proje tamamlanmadığından %0 

olarak kaydedilmiştir. 2017-2020 arasındaki A sınıfı ofis stok artışı %5,5 seviyesindedir.  

İstanbul’da, 2023 yılının sonunda tamamlanacak yaklaşık 1,94 milyon m² ofis stoku inşaat halindedir. Gelecek 

arza alt pazar bazında bakıldığında, Anadolu Yakası’nın payı, İstanbul Finans Merkezi inşaatı dolayısıyla yaklaşık 

%82 civarındadır. Anadolu Yakası’nı %10 payla MİA izlemektedir. MİA Dışı Avrupa ise yaklaşık 165.400 m² ve %9,2 

pay ile söz konusu 3 bölge arasında en düşük gelecek arza ev sahipliği yapan bölgedir. Sonuç itibariyle 

İstanbul’daki A Sınıfı ofis arzının gelecek arzla beraber 2023 yılının sonunda 7,59 milyon m²’ye ulaşması 

öngörülmektedir.  

Aşağıdaki tablo, 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenen İstanbul’daki başlıca ofis projelerini 

göstermektedir.   

İstanbul’daki Başlıca Gelecek Ofis Projeleri 

Proje Lokasyon TKA (m2) Açılış Tarihi 

Çiftçi Towers Zincirlikuyu 10.400 2021 2Ç 

Sarphan Finans Park Ataşehir 9.600 2021 2Ç 

İstanbul Tower 205 Levent 130.000 2021 2Ç 

Nida Park Bomonti Şişli (MİA-Dışı) 60.000 2021 2Ç 

Ferko Line Kağıthane 105.000 2021 2Ç 

Business İstanbul D-E-F Kadıköy 136.000 2021 2Ç 

Maslak Square Maslak 44.000 2021 2Ç 

İstanbul Finans Merkezi  Ataşehir 1.450.000 2023 1Ç 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

Aşağıdaki tablo, İstanbul’daki mevcut ve gelecek A Sınıfı ofislerin alt pazar bazında detaylı dağılımını 

göstermektedir. Tabloda da açıkça görüldüğü üzere MİA’da yer alan Levent ve Maslak sırasıyla 714.930 m² ve 

635.706 m² kiralanabilir alan ile uzak ara en büyük alt pazardır. Levent ve Maslak alt bölgelerini, Anadolu 

Yakası’ndaki Ümraniye (578.175m²) takip etmektedir.  
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İstanbul’daki Başlıca Ofis Alt Pazarları, Mevcut ve Gelecek Arz 

Konum   Mevcut Arz  (m2) Gelecek Arz* (m2) 

Avrupa Yakası 3.543.466 349.400 

Merkezi İş Alanı 

(MİA) 

Toplam 1.923.031 184.400 

Levent 714.930 130.000 

Maslak 635.706 44.000 

Şişli - Mecidiyeköy 416.661 10.400 

Beşiktaş 111.769 0 

Etiler - Akatlar 43.965 0 

MIA Dışı  

Toplam 1.620.435 165.000 

Şişli-(Bomonti-Okmeydanı-Elmadağ) 455.291 60.000 

Basın Ekspres ve Atatürk Havalimanı  529.989 0 

Beyoğlu - Taksim Alanı 116.789 0 

  Eyüp-Kağıthane 254.729 105.000 

  Esenyurt - Başakşehir 263.637 0 

Aysa Yakası  

Toplam 2.097.545 1.595.600 

Altunizade 88.314 0 

Ümraniye 578.175 0 

Kartal – Pendik - Tuzla 423.838 0 

Ataşehir 424.290 1.459.600 

Kavacık 156.505 0 

Sancaktepe (Kurtköy, Samandıra) 25.209 0 

Kozyatağı - Bostancı - Göztepe 220.679 136.000 

Maltepe 180.535 0 

TOPLAM   5.641.011 1.945.000 

 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020, (*) 2023 sonu itibari ile tamamlanması planlanan 

Anadolu Yakası’ndaki gelecek ofis arzı payı MİA ve MİA Dışı Avrupa’nın payını geride bırakmıştır. MİA Dışı 

Avrupa’da Şişli, Anadolu Yakası’nda ise Ataşehir en yüksek miktarda gelecek arza ev sahipliği yapmaktadır. 

Ataşehir’deki yoğun gelecek arz büyük ölçüde İstanbul Finans Merkezi’nden kaynaklanmaktadır.  

3.1.3 Kira Görünümü 

Büyükdere Caddesi boyunca yer alan MİA’da istenen en yüksek kiralar 2012’den beri 45 ABD$ /m²/ay bandında 

iken talep daralması nedeniyle 2016’nın son çeyreğinde birincil kira 40 ABD$ /m²/ay seviyesine, 2017 sonunda ise 

30 ABD$ /m2/ay seviyesine gerilemiştir. İstanbul’daki birincil kira seviyesi 2018 yılı 3. çeyreğinde 25 ABD$ /m2/ay’a 

kadar gerilemeye devam ederken son çeyrekte “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 no’lu Karara İlişkin 

Tebliğ” uyarınca Türkiye’de yerleşik şirketlerin döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler yapılması 

engellenmesi ile birlikte bu tarih itibari ile ABD doları bazında 2019 ikinci çeyreğine kadar bu seviyede devam 

etmiştir.  İstanbul birincil kira seviyesi yıllara göre değişimi ABD doları ve TL olarak aşağıdaki grafikte verilmiştir. 
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İstanbul Birincil Kira (ABD doları /m²/ay) 

 
Kaynak: JLL 

 

İstanbul Birincil Kira (TL/m²/ay) 

 
Kaynak: JLL 

 

Yukarıdaki grafiklerde de görüldüğü üzere, birincil kiralar Türk Lirası cinsinden artış eğilimi göstermiştir. 
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3.1.4 Talep ve Trendler 

Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesinde Maslak, Anadolu Yakası’nda ise Libadiye ve Ataşehir 2020’de kiralama işlemi 

bakımından öne çıkan alt pazarlardır.  

İstanbul Kiralama İşlemleri Hacmi (m2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: JLL 

2019 yılı ile karşılaştırıldığında 2020 yılındaki toplam kiralama işlemleri %45 düşüş göstermiştir. 2020 yılındaki 

kiralamaların %38 pay ile MİA bölgesinde, %37,5 pay ile Anadolu alt bölgesinde gerçekleşmiştir, bu durum 

İstanbul ofis pazarında Anadolu Yakası’nda yer alan binalara olan artan talebi göstermektedir.  

Boşluk Oranları 

Merkezi İş Alanı’ndaki boşluk oranları tarihsel olarak yeni arzın pazara girmesi ile zamanla yükselmiştir. 2013 

sonunda ortalama olarak %6,0 iken, 2014 yılında 680.000 m² yeni ofis arzının ortaya çıkması ile MİA’da %16,5’e 

ulaşmıştır. MİA’daki ofis boşluk oranı 2016 yılı son çeyrekte açılan ofis projeleri nedeniyle yıl sonunda %17,1 

olmuş, 2017 sonunda ise %22,7’ ye yükselmiştir. 2019 1. Çeyrek itibari ile düşmeye başlayan boşluk oranları 2020 

dördüncü çeyrek itibari ile %17,4 olarak kaydedilmiştir. 
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MİA Ofis Boşluk Oranları 

 
Kaynak: JLL 

3.1.5 Trend Analizi 

İstanbul A sınıfı ofis piyasasında özellikle MİA ve Anadolu Yakası gibi ofis alanlarındaki yeni yapı stoklarında kat 

bazında satış uygulaması yaygın değildir. Bu uygulama MİA alanında daha çok ilk dönem eski ofis stoklarında 

görülmektedir.  

Ortalama satış fiyatları MİA’da 18.000 TL/m2 ile 35.000 TL/m2 aralığında, Anadolu Yakası’nda ise konumuna ve 

projeye bağlı olarak ortalama olarak 14.000 TL/m2 ile 24.000 TL/m2 aralığında değişmektedir. Avrupa Yakası’nda 

Basın Ekspres, Anadolu Yakası’nda ise Kartal bölgeleri merkeze uzaklıklarından dolayı 5.500 TL/m2 ile 14.000 

TL/m2 aralığında en düşük fiyat seviyesine sahip bölgelerdir.  

Firmaların yeni ofis alanı tercihinde, çalışanların daha çok metro gibi toplu taşımayı tercih etmeye başlamaları ile 

metro hattına yakın olan konumlara öncelik verme eğilimi öne çıkmaktadır. 

Uluslararası kiracılar başta olmak üzere piyasadaki kiracılar ofis binası seçim sürecinde sürdürülebilirlik konsepti 

ve çevresel politikalara daha fazla dikkat etmektedir. LEED ve BREEAM gibi sertifikalara sahip olan Yeşil bina 

kurgusundaki ofis binalarının kullanıcı tercihlerindeki sıralaması da önem arz etmeye başlamıştır.  

Yılın ilk iki ayında hareketli bir görünüm sergileyen ofis piyasasında COVID-19 salgını sonrası belirsizlik hakim 

olmuştur. Önceki yıllarda kısmen tatbik edilen evden çalışma, zorunlu olarak yeni çalışma modeli haline 

gelmiştir. Ancak, bir noktadan sonra verimsiz olduğu deneyimlenen evden çalışmanın yerini uzaktan çalışma 

almaktadır. Uzaktan çalışmanın salgın sonrası düzende de çalışma hayatının bir parçası olacağını düşünen 

şirketlerin, merkez ofislerini küçülterek şehrin muhtelif yerlerinde uydu ofislere yönelmeye başladığı 

gözlenmiştir. 

Salgın sürecinde kullanılamayan ofis binaları için kiracılardan kira ödemesiz dönem talebi gelmiştir. Mülk 

sahiplerinin söz konusu talebe olumlu yaklaşmadıkları görülmüştür. Ancak, kiracıların mevcut sözleşmelerindeki 

kira bedelleri üzerinden indirim taleplerine mülk sahipleri genel olarak olumlu karşılık vermiştir. Kiracılara 

sağlanan teşviklerden diğerleri ise, kirasız dönem tanımı ve dekorasyon desteğidir.  

Salgın sonrası gelen ofis taleplerinde fiziksel açıdan kayda değer bir değişim de görülmüştür. Asansör kullanmayı 

gerektirmeyen, giriş katında ya da merdiven vasıtasıyla erişilebilirliği kolay ünitelere yönelik talep yoğunlaşmıştır. 
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Ayrıca, camı açılabilen veya modern havalandırma sistemine sahip ofis binaları da salgınla birlikte yoğun talep 

görmeye başlamıştır. 

3.1.6 Ofis Yatırım Pazarı 

İstanbul Merkezi İş Alanı’nda kiralama odaklı bir yatırım pazarından bahsedilebilir. Öte yandan kısıtlı olarak da 

olsa piyasada kat bazında satışı olan ofis mülkleri bulunmaktadır ve bu mülklere olan yatırımcı ilgisi de güçlüdür. 

Ofis pazarında satış olarak gerçekleşen işlemlerin büyük çoğunluğu mal sahibi tarafından kullanılma amaçlı 

yapılan işlemlerdir.  

Son üç yılda İstanbul’da yaklaşık olarak 10 satış işlemi gerçekleşmiştir. 2019 yılı işlem açsından 2018 ve 2020 ye 

göre daha kısıtlı bir yıl olarak geçmiştir. İşlemlerin ağırlıklı olarak lokal yatırımcıların kendi kullanımları için 

aldıkları binalar şeklinde olduğu gözlemlenmiştir. 2020 yılında az sayıda da olsa yabancı yatırımcı ilgisi 

gözlemlenmiştir.  Son yılda gerçekleşen işlemlerdeki tahmin edilen getiri oranları %7 ile %9 aralığındadır. Bu 

getiri oranları işlemin gerçekleşme şartlarına, gayrimenkulün durumu ve lokasyonuna bağlı olarak geniş bir 

aralıktadır.  

İstanbul MİA’da Birincil Getiri Eğilimi 

  
Kaynak: JLL 

Birincil getiri 2Ç 2014’e kadar %7 seviyesinde sabit kalmıştır. 2016 yılında ofis piyasasında herhangi bir işlem 

gerçekleşmemiştir; fakat kurumsal mülkler için birincil getiri oranının %7,75 seviyesinde olduğu tahmin 

edilmektedir. 2018 sonunda birincil pazar için %8,25 seviyesine çıkan birincil getiri oranının, 2019 ve 2020 

yıllarında paralel devam ettiği tahmin edilmektedir.  

3.1.7 Sonuç Değerlendirme 

İstanbul ofis pazarının mevut durumu ile ilgili değerlendirme aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

➢ COVID-19 salgınıyla birlikte ofis pazarındaki belirsizlik halen devam etmektedir. Evden çalışmanın ve uzaktan 

çalışmanın salgın sonrası dönemde yeni çalışma modelleri haline geldiği göz önüne alındığında, çok sayıda 

şirket merkez ofislerini küçültmeye odaklanmıştır. 
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➢ Ofis taleplerinde fiziksel açıdan önemli bir değişiklik gözlenmiştir. Salgının yanı sıra yıl içerisinde yaşanan 

deprem afetlerinin ardından açılabilir pencereli, modern havalandırma sistemleri olan ve teras, bahçe gibi açık 

hava bileşenleri mevcut yeni inşa edilen A sınıfı ofis binaları yoğun talep görmeye başlamıştır. 

➢ Sosyal mesafe prosedürleri nedeniyle hazır ofislerdeki ortak çalışma kavramı olumsuz etkilenmiştir. Bununla 

birlikte, sözleşme, çalışma alanı ve konum açısından esneklik sağlayan hazır ofis çözümlerine yönelik kurumsal 

ofis taleplerinde önemli bir artış gözlenmiştir. Şirketler hazır ofis çözümlerine öncelik vererek şehrin farklı 

bölgelerinde kendilerine özel hazır ofis alanları ile esnek sözleşmeli çözümleri dikkate almaya başlamıştır. 

➢ Metro hatları ile erişilebilirliği yüksek bölgeler, önceki yıllarda olduğu gibi talebin en yüksek olduğu birincil ofis 

pazarları olarak öne çıkmıştır. 

Bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda piyasansın aşağıdaki hususlar çerçevesinde şekillenmesi beklenmektedir: 

➢ Uzaktan çalışmanın yeni normal haline gelmesiyle uydu ofis konseptinin önümüzdeki aylarda özellikle hazır 

ofislerinde hayata geçirilmesi beklenmektedir. 

➢ 2022 yılında açılması planlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin gündemin ilk sıralarında yer alacağı 

öngörülmektedir. Piyasaya eklenecek 1 milyon m2’nin üzerinde yeni arz ve artması muhtemel boşluk oranı göz 

önüne alındığında, yeni ofis geliştirme projelerinin ortaya çıkması beklenmemektedir. 

➢ COVID-19 aşılama süreci sonrası şirketlerin organizasyonel dönüşümlerini hızlandıracağı ve ofis ihtiyaçlarını 

daha doğru belirleyecekleri öngörülmektedir. Bu doğrultuda, kiralama işlem hacminin önümüzdeki yıl artacağı 

tahmin edilmektedir. 

➢ Geçtiğimiz yıllarda yavaşlayan ve salgın döneminde durma noktasına gelen yeni yabancı şirketlerin Türkiye 

pazarına giriş ivmesinin, Finans Merkezi Projesi’nin piyasada yarattığı etki ile yeniden hızlanabilme olasılığı 

bulunmaktadır. TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle daha ucuz piyasa fiyatlarının yanı sıra yeni inşa edilen A 

sınıfı ofis stoku ile geniş ve kalifiye işgücü kaynağı, yabancı şirketlerin dikkatini İstanbul’a yeniden 

yöneltmesinde önemli bir rol üstlenebilir. 

➢ Ofis stokunun son yıllarda kayda değer bir artış göstermesi ile Merkezi İş Alanı’nda dahi %20 seviyesine çıkan 

boşluk oranları göz önüne alındığında, mülk sahiplerinin daha yapıcı bir politika izleyeceği ve ofis pazarının 

‘kiracı dostu’ koşullarla devam edeceği öngörülmektedir. Dekorasyonun tamamen ya da kısmen mal sahibi 

tarafından karşılanması, kira ödenmeyen süreçlerin 2 yıla kadar uzaması, kira indirimleri gibi teşviklerin 2021 

ilk yarısında da devam etmesi beklenmektedir.  

3.2 Ankara Ofis Pazarı Görünümü  

Raporun bu bölümü Ankara ofis piyasası ile ilgili mevcut ve gelecek arz, kira, getiri ve yatırım pazarının genel 

görünümünü kapsamaktadır. 

Ankara ofis pazarı, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en gelişmiş ofis pazarı konumundadır. Ankara Türkiye'nin 

başkenti olduğu için ofis kiracılarının büyük çoğunluğu kamu kurum ve kuruluşlarından oluşmaktadır. Ek olarak, 

kamu kurumlarıyla iş yapmayı tercih eden veya genel olarak devlet ihalelerine ilgi duyan şirketler Ankara'da yer 

alma eğilimindedir.  

3.2.1 Ankara Ofis Alt Pazarları  

Ankara'daki ofis bölgeleri Merkezi İş Alanı (MİA), Eskişehir Yolu ve Konya Yolu üzerindedir. Geleneksel MİA ise 

Çankaya bölgesindeki Ulus, Bakanlıklar, Kızılay, Bahçelievler ve Kavaklıdere bölgesidir. Çankaya ilçesinde 

bulunan Balgat, Çukurambar, Söğütözü ve Mustafa Kemal bölgeleri de A sınıfı ofis stokunun önemli oranda 

artmasıyla yeni MİA olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 
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Ankara Ofis Alt Bölgeleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

Eski şehir merkezi Ulus ile yeni şehir merkezi Kızılay çoğunlukla B Sınıfı ve hatta C Sınıfı ofislere ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu bölgede genellikle T.C. Merkez Bankası Genel Merkezi ile birçok bankanın bölgesel şubeleri, 

sigorta şirketleri, muhasebe ve avukatlık büroları yer almaktadır. Bu bölgede yer alan A sınıfı ofis arzı 2004-2008 

yıllarında gelişim göstermiştir. Bu bölgede ofis binalarının toplam kiralanabilir alanları 1.200 m2 ve 3.200 m2 

arasında değişmektedir. Bölgede mevcut durumda inşaat halinde olan Metafor Ankara projesi ise Altındağ 

Mahallesi’nde, İskitler tarafında yer almaktadır. Proje tamamlandığında toplam 34.500 m2 TKA alanın piyasaya 

dahil olması beklenmektedir. 

Kızılay’a ek olarak Kavaklıdere, Çankaya ve Gaziosmanpaşa da mevcut MİA’nın önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. Bu bölgelerde de birçok inşaat şirketinin genel merkezi, uluslararası şirketlerin irtibat büroları, 

konsoloslukların ticari departmanları ve IMF, Dünya Bankası, AB Komisyonu gibi uluslararası enstitüler 

konumlanmaktadır. Bu bölgede yer alan modern A sınıfı ofis projeleri 2001 ve 2007 yıllarında gelişme 

göstermiştir. 

Çetin Emeç Bulvarı ve Turan Güneş Bulvarı’nın çevrelediği Çukurambar, Söğütözü ve Mustafa Kemal bölgeleri 

yaklaşık 834.000 m2 kiralanabilir alan A Sınıfı ofis stokuyla Ankara’nın yeni MİA’sı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

miktar, Ankara ofis pazarındaki toplam ofis stokunun %50’sine denk gelmektedir. Bakanlık binalarına yakın olma 

isteği duyan hizmet şirketleri daha ziyade bu bölgedeki yüksek kaliteli ofisleri tercih etmektedir. Bölgede yer alan 

birinci sınıf projeler arasında Next Level, Via Life ve Capitol Vista bulunmaktadır. Pasifik İnşaat tarafından 

geliştirilen Merkez Ankara karma projesi de Söğütözü bölgesinde konumlanmaktadır. Üç yıl sonra tamamlanması 

beklenen proje 3 kule üzerinde yaklaşık 190.000 m2 TKA ile ildeki en büyük A sınıfı ofis projesinin yer alması 

planlanmaktadır.  
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3.2.2 Ankara Ofis Arzı 

Aşağıdaki tablo Ankara’daki mevcut ve gelecek A Sınıfı ofis arzını göstermektedir.  

Mevcut ve Gelecek A Sınıfı Ofis Arzı 
Alt Pazar   Aktif İnşaat Halinde* Toplam 

Yeni Stok MİA  Birim 55 1 56 

  TKA (m²) 1.110.760 192.000 1.302.760 

Eski Stok MİA Birim 44 2 46 

  TKA (m²) 180.552 53.400 233.952 

MİA Dışı Ofis Stoku Birim 28 2 31 

  TKA (m²) 325.809 62.473 580.282 

Toplam Birim 127 5 132 

  TKA (m²) 1.617.121 307.873 1.924.994 
Kaynak: JLL 

Ankara’da A sınıf ofis stoku 2015 yılında yaklaşık 654.000 m2 olmasına rağmen, son 5 yılda yaklaşık 1,5 kat 

büyüyerek 1,6 milyon m2’ye ulaşmıştır.  Halen yaklaşık 308.000 m2 TKA inşaat halindedir. 2023 yılı sonuna kadar 

toplam ofis arzının 1,92 milyon m2 TKA’a ulaşması beklenmektedir. Ofis arzının yaklaşık %69’u yeni ofis stoku 

olarak değerlendirilen Eskişehir yolu çevresinde, Söğütözü-Balgat, Mustafa Kemal Paşa ve Çukurambar 

bölgesinde yer almaktadır. Yukarıdaki tabloda MİA dışı ofis stoku olarak belirtilen ofis alanları, Oran, Ostim gibi 

merkez çeperlerinde konumlanan ofis alanlarını kapsamaktadır.  

Aşağıdaki tablo, 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenen Ankara’daki başlıca ofis projelerini 

göstermektedir. 

 Ankara’daki Başlıca Gelecek Ofis Projeleri 
Proje Lokasyon TKA (m2) Açılış Tarihi 

Metafor Ankara ULUS 34.500 2023 3Ç 

Merkez Ankara Söğütözü 192.000 2023 4Ç 

Funda Roma Çankaya 18.900 2021 3Ç 

Aqua Modern Etimesgut 1.200 2021 1Ç 

Bellis Kule Keçiören 13.273 2021 2Ç 

Kaynak: JLL 

Aşağıdaki tabloda, Ankara’daki mevcut ve gelecek A Sınıfı ofislerin alt pazar bazında detaylı dağılımı 

gösterilmektedir. Yeni MİA alanı olarak tanımlanan Söğütözü, Balgat bölgesi 541.889 m² kiralanabilir alan ile en 

büyük alt pazardır. Mustafa Kemal Paşa ve Çukurambar bölgeleri yine Yeni Ofis Stok alanı olarak tanımlanan 

bölgeler olup 2. ve 3. En büyük alt pazarları oluşturmaktadır. Yaklaşık 92.000 m2 ofis alanı ise şehrin 

kuzeybatısında yer alan Ostim sanayi alanı içerisinde konumlanmaktadır.  

  Ankara’daki Başlıca Ofis Alt Pazarları, Mevcut ve Gelecek Arz 
Konum Mevcut Arz (m2) Gelecek Arz* (m2) 

Söğütözü- Balgat 541.889 192.000 

Mustafa Kemal Paşa 240.145  - 

Çukurambar 328.726  - 

Ulus 62.119 34.500 

Çankaya 118.433 18.900 

Diğer 325.809 62.473 

Toplam 1.617.121 307.873 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020, (*) 2023 sonu itibari ile tamamlanması planlanan 
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Ankara’da ek olarak lokasyon kriteri gözetmeksizin, karma kullanım projesinin bir parçası olarak geliştirilen ofis 

alanları yer almaktadır. MİA alanına uzak konumlanan projelerde, sunulan ofis alanları büyüklüğüne bağlı olarak 

kiralanma riski taşıdığı düşünülmektedir. 

3.2.3 Kira Görünümü 

Ankara ofis arzı özellikle Konya yolu ve Eskişehir yolu boyunca yeni MİA olarak yukarıda tanımlanan bölgelerde 

gelişimini ivmeli olarak gerçekleşmiştir. A sınıfı ofis arzı ile talep arasında 2017, 2018 yıllarında dengeli bir ilerleyiş 

olduğu ve buna bağlı olarak da ortalama birincil kira seviyesinin 6-8 ABD doları /m²/ay aralığında durağan 

ilerlediği gözlemlenmektedir. 2018 sonu Türk Lirası kontratlara geçiş ile birlikte birincil kira değeri 2019’da 40-

50TL/m²/ay bandına yükselmiş, 2020’de ise yaklaşık olarak %25’lik bir artış göstererek 50-60 TL/ m2/ay bandına 

ulaşmıştır. Eski ofis stokunun bulunduğu bölgelerde ise 2017 yılında birincil kira değeri 16 TL/m²/ay’ dan 

29TL/m²/ay seviyesine ulaşmıştır.  

Ankara il genelinde istenen en yüksek ofis kiraları A sınıfı ofisler için olup 45-70 TL/m2/ay aralığındadır. Öte 

yandan yabancı kiracılar için dolar bazında kiralamalar devam etmektedir. Gerek TL gerek ABD doları bazında 

sözleşmesi devam eden eski kiracılar ise mevcut durumda en yüksek kiraları ödeyenler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Sonraki grafik, Ankara birincil kira değerinin TL bazında yıllara göre değişimini göstermektedir. 

 Ankara Birincil Kira (TL/m²/ay) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

3.2.4 Talep ve Trendler 

Ankara’da A sınıfı ofis arzının gelişimi ile birlikte kiralama işlemlerinin daha çok yeni MİA bölgesinde, Söğütözü, 

Balgat, Çukurambar ve Mustafa Kemal Paşa bölgelerinde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Ankara ilinde toplam 

kiralama işlem hacmi tahmini aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 2017’de en yüksek değere ulaşmıştır. 2020 yılı, 

2019 ile karşılaştırıldığında ise, kiralama hacminde Ankara’da düşüş yaşandığını göstermektedir.  

JLL Ofis Kiralama Departmanı’na göre, Ankara’da 2019 yılında 14.500 m2 olan ofis kiralama işlem hacminin, 2020 

yılında 12.000 m2’e seviyesine gerilediği öngörülmektedir. 
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Ankara Kiralama İşlemleri Hacmi (m2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

Boşluk Oranları 

Yeni ofis stokunun bulunduğu MİA alandaki (Söğütözü- Balat, Çukurambar, Mustafa Kemal Paşa) boşluk oranları 

tarihsel olarak yeni arzın pazara girmesi ile zamanla yükselmiştir. 2013 sonunda ortalama olarak %6,0 iken, 2014 

yılında yeni ofis arzının ortaya çıkması ile MİA’da %16,5’e ulaşmıştır. MİA’daki ofis boşluk oranı 2016 yılı son 

çeyrekte açılan ofis projeleri nedeniyle yıl sonunda %17, 2017 sonunda ise %23’e yükselmiştir. 2019 1. Çeyrek 

itibari ile düşmeye başlayan boşluk oranları 2020 sonu itibari ile %17,5 olarak kaydedilmiştir. Ulus ve Çankaya 

bölgesinde ise boşluk oranı yerleşik bir talebin olması nedeni ile daha durağan ilerlemiştir. 2020 sonu itibari ile bu 

bölgedeki boşluk oranının yeni ofis stokunun bulunduğu MİA alanına göre %11 ile daha düşük seviyede olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Trend Analizi 

Ankara’nın başkent olması sebebiyle ofis sakinlerinin büyük çoğunluğunu kamu kurum ve kuruluşları 

oluşturmaktadır. Ayrıca kamu kurumlarıyla iş yapan veya genellikle devlet ihaleleri ile ilgilenen şirketler de 

Ankara’yı tercih etmektedirler.  

Ankara ofis pazarı, İstanbul ofis pazarından talep bakımından farklılaşmaktadır. Ankara’daki kiralanan ofis alanı 

büyüklüğü İstanbul ile karşılaştırıldığında, Ankara’daki TKA’nın daha düşük olduğu görülmektedir. 

İstanbul’da yönetim merkezi olan şirketler Ankara’da daha küçük alanlarda hizmet verebilecek bölgesel ofisleri 

talep etmektedirler. Devlet kurumları ve resmi daireler Ankara’da yüksek TKA talep eden yegane kuruluşlardır. 

İstanbul ile kıyaslandığında Ankara’nın daha düşük TKA sunması ile birlikte, kurumsal şirketlerin 1 veya 2 katta 

konumlanan daha küçük ofis alanlarını tercih ettikleri görülmektedir.  

2020 yılı ilk çeyreği itibari ile tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD -19 salgını Ankara ofis pazarını da önemli 

ölçekte etkilemiştir. Pandemi sürecinde birçok şirket ve kamu kuruluşları dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma 

gibi esnek çalışma yöntemleri uygulamaya başlamıştır. Bu esnek çalışma yöntemlerini benimseyen ve başarılı 

olarak uygulamayı başarabilen şirketler ofis alanı kullanımlarını küçültme eğilimine giderken, ofis alanlarının 

havalandırma sistemleri, temiz havaya erişimi gibi farklı konular da önem kazanmaya başlamıştır. Bu süreç A 

sınıfı kriterlerini sağlayan ofislere talebi oldukça yükseltmiştir.  

Ankara ili genelinde yeni kiralamalarda kiracılara tanınan ortalama kirasız dönem İstanbul piyasasına göre daha 

düşük seviyede olmaktadır. 

11.000

17.400

10.500

14.500

12.000

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

 16.000

 18.000

 20.000

2016 2017 2018 2019 2020



  

 

TELİF HAKKI © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2021. Tüm hakları saklıdır. 62 

Ankara ofis pazarında, kat bazında satış uygulaması halen kiralama uygulamasına göre daha yaygın durumdadır. 

Bunun yanı sıra genel olarak yeni yapılan ofis binalarının birden fazla mülk sahibi olması, ofislerin tek bir 

kaynaktan kiralanmasında sorunlara neden olmaktadır. 

Ankara genelinde ofis binalarının ortalama verimliliği %75 ile %80 arasında değişirken, ortalama kat büyüklüğü 

800 m2 ile 850 m2 arasında değişmektedir. İstanbul ofis pazarı ile karşılaştırıldığında, ofis projelerinin kat 

alanlarının talebe bağlı olarak daha küçük olduğu gözlemlenmiştir. Pazar ihtiyaçlarını karşılamak için kat alanları 

genel olarak minimum 50 m2 olmak kaydı ile daha küçük birimlere bölünmektedir.  

3.2.5 Sonuç Değerlendirme 

➢ Ankara ofis pazarı, İstanbul’un ardından Türkiye’deki en gelişmiş ofis pazarlarından ikincisidir. 

➢ Başkent olması sebebiyle pazar kamu kurumları tarafından domine edilmektedir. 

➢ Ankara’daki başlıca ofis bölgeleri Merkezi İş Alanı (MİA), Eskişehir Yolu ve Konya Yolu bölgeleridir. 

➢ Pazar araştırmamıza göre COVID-19 sonrasında özellikle havalandırma sistemi gibi kriterler daha çok 

önemsenmeye başlanmış ve bu durumda eski yapı stoklarında yer alan birçok firmanın A sınıfı ofis kriterlerini 

sağlayan projelere taşınma kararını tetiklemiştir. Özellikle 2021 yılında A sınıfı yeni ofis arzının daha durağan 

olacağı düşünüldüğünde boşluk oranlarında önemli ölçüde düşüş ve birim kiralarda artış beklenmektedir. 

Bunun yanı sıra yatırımcı tarafından sağlanan kirasız dönem gibi teşviklerin de azalması beklenebilir. 

➢ Ankara’da hazır ofis piyasasının da aktif olduğu gözlemlenmektedir. Genel olarak hazır ofis şirketleri eski ofis 

stokunun yer aldığı Çankaya ve Kızılırmak gibi merkezi lokasyonda ve alternatifi olarak yeni ofis stokunun yer 

aldığı MİA bölgesinde ikinci alternatif olarak arz sunduğu anlaşılmıştır. Eski ofis stoku ile MİA alanında istenen 

hazır ofis fiyatları 450-600 TL/ay/kişi/çalışma alanı iken, bu fiyat yeni ofis stokunun yer aldığı bölgelerde 650-

750 TL/ay/kişi/çalışma alanı fiyatları bulabilmektedir. 

➢ A sınıfı ofis alanı teslimleri genel olarak kaba inşaat (shell&core) şeklinde olsa da pazar araştırmamıza göre 

Ankara ofis piyasasında halen dekorasyonlu ofis talebinin olduğu gözlemlenmiştir. Dekorasyonlu ofis alanları 

için ortaya çıkan aylık ortalama metrekare fiyatı farkı ise %25-33 bandında artış şeklinde yansımaktadır.  

3.3 İzmir Ofis Pazarı Görünümü  

Raporun bu bölümü İzmir ofis piyasası ile ilgili mevcut ve gelecek arz, kira, getiri ve yatırım pazarının genel 

görünümünü kapsamaktadır. 

Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin en önemli ticaret ve liman kentlerinden biri olan İzmir, gelişmiş altyapı ve ulaşım 

olanakları ile ofis pazarı bakımından yatırımcılar için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Türkiye A sınıfı ofis 

piyasasında İzmir, İstanbul ve Ankara’dan sonra en büyük pazardır. 

3.3.1 İzmir Ofis Alt Pazarları  

İzmir’de ofis bölgeleri Konak çevresi ve son yıllarda yeni projeler ev sahipliği yapan Bayraklı bölgesinde 

yoğunlaşmaktadır. 
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İzmir Ofis Pazarı 

 

Kaynak: JLL 

İzmir’de ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı Konak ilçesine bağlı Basmane-Çankaya Bölgeleri İzmir’in eski Merkezi İş 

Alanı (MİA) olarak nitelendirilebilir. Bu bölgede yer alan ofis arzı ağırlıklı olarak B ve C tipi olarak tanımlanabilecek 

han ve eski iş merkezi stoklarından oluşmaktadır. Bu bölgede ofis kullanıcılarının genellikle küçük ölçekli ofis 

alanlarında yer seçtikleri, daha büyük alan ihtiyacı olan firmaların ise ofis ihtiyaçlarını komple bina kiralama ya 

da kendilerine uygun bina inşa etme yolu ile karşıladıkları görülmektedir. Eski MİA olarak adlandırılan bu 

bölgelerde proje gelişimine uygun arsa arzının kısıtlı olması, modern ofis binalarının gelişiminin sınırlı olmasında 

önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan, Çınarlı ve Halkapınar Mahalle’lerinde karma kullanıma 

sahip yeni geliştirilen projelerinin bir parçası olarak A sınıfı ofis alanları yer almaktadır.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 yılının Mart ayında onayladığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

çerçevesinde İzmir’in “Yeni Kent Merkezi”, Liman-Salhane-Turan Bölgeleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

Merkezi İş Alanı (MİA) bu bölge olarak ilan edilmiş ve İzmir Adliyesi’nin tamamının Bayraklı’ya taşındığı 

bilinmektedir. Özellikle Bayraklı bölgesinde ‘Yeni Kent Merkezi’ olarak tanımlanan bölgede eski fabrika 

alanlarının karma kullanımlı ofis-rezidans-alışveriş merkezi projelerine dönüştürülmesi, nitelikli ofis arzı yaratma 

anlamında bu bölgeleri cazip kılmaktadır. Böylece İzmir, Ankara ve İstanbul gibi metropollerde aktif olan 

geliştiricilerin de hedef bölgesi olmaya başlamıştır. Rönensans, Türkerler, İş GYO, DAP Yapı, Özak ve İdealist GYO 

bu şirketlere örnektir.  



  

 

TELİF HAKKI © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2021. Tüm hakları saklıdır. 64 

3.3.2 İzmir Ofis Arzı 

İzmir’de modern ofis gelişiminin ilk örnekleri 2001 yılından itibaren görülmeye başlanmıştır. 1991 yılında faaliyete 

geçen Hilton Centre ile 2001 yılında aktif hale gelen Heris Tower, İzmir ofis piyasasının ilk A tipi ofis örneklerini 

oluşturmaktadır. 

İzmir’in yeni ofis stokunun yer aldığı Bayraklı bölgesi 2006 yılı sonrasında gelişmeye başlamıştır.  Özellikle Ankara 

Caddesi boyunca Mansuroğlu Mahallesi 2016 yılından itibaren A sınıfı ofis projelerine ev sahipliği yapmaya 

başlamıştır.  Bayraklı ilçesinde Yeni Kent Merkezi olarak gelişen ve A sınıfı ofis arzı bakımından gelişmiş diğer 

Mahalle ise Adalet Mahallesi’dir.  2020 yılı sonu itibari ile bölgedeki TKA, 24 projede 300.399 m2 seviyesine 

ulaşmıştır.  

Konak ve çevresi yer alan ofis stoku daha eski olmakla birlikte aktif A sınıfı ofis arzı bakımından yeni MİA alanının 

üçte biri büyüklüğündedir. Bunun yanı sıra, Konak ve çevresinde inşaat halindeki 3 projede yer alan toplam 

138,360 m2 kiralanabilir alanın pazara eklenmesi ile bu bölgedeki ofis profilinin değişeceği tahmin edilmektedir.  

Mevcut ve Gelecek A Sınıfı Ofis Arzı 
Alt Pazar   Aktif İnşaat Halinde* Toplam 

Yeni Stok- MİA Birim 23   23 

  TKA (m²) 294.539   294.539 

Eski Stok MİA Birim 8 3 11 

  TKA (m²) 109.521 138.360 247.881 

MİA Dışı Ofis Stoku Birim 7 1 8 

  TKA (m²) 49.023 38.000 87.023 

Toplam Birim 38 4 42 

  TKA (m²) 453.083 176.360 629.443 

Kaynak: JLL 

Aşağıdaki tablo, 2022 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenen İzmir’deki başlıca ofis projelerini 

göstermektedir.   

İzmir’deki Başlıca Gelecek Ofis Projeleri 
Proje Lokasyon TKA (m2) Açılış Tarihi 

Mahall Bomonti İzmir Konak 92.000 2022 2Ç 

Bayraklı 1923 Konak 9.360 2021 2Ç 

İzmir Konak Karma Kullanım Projesi Konak 37.000 2021 4Ç 

Zone Gaziemir Gaziemir 38.000 2021 1Ç 

Kaynak: JLl 

Aşağıdaki tablo, İzmir pazarında yer alan aktif projeler ile gelecek A Sınıfı ofislerin alt pazar bazında detaylı 

dağılımı gösterilmektedir. Yeni MİA alanı olarak tanımlanan Bayraklı bölgesi 295.000 m² kiralanabilir alan ile 

pazarı domine etmektedir. Eski MİA bölgesi olan Konak’ın ise mevcut durumda 109.500 m2 arz sağlarken, 138.400 

m2 gelecek arz ile önemli bir ofis stokuna erişmesi beklenmektedir.  
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İzmir’deki Başlıca Ofis Alt Pazarları, Mevcut ve Gelecek Arz 

Konum Mevcut Arz (m2) Gelecek Arz* (m2) 

Bayraklı 294.539 - 

Bornova 55.945 - 

Gaziemir 31.078 38.000 

Konak 109.521 138.360 

Toplam 314.723 176.360 
Kaynak: JLL 

3.3.3 Kira Görünümü 

İzmir ofis pazarında ortalama kira oranları İstanbul’a göre daha düşük olmakla birlikte, ofis alanlarının 

konumuna, teknik altyapısına ve kullanıcılarına sağladığı avantajlarına göre bölgesel farklılık göstermektedir. 

İzmir’in mevcut durumda MİA olarak adlandırılan Konak ve çevresinde genellikle B ve C tipi ofis alanları 

ağırlıklıdır. Yeni merkez olan Bayraklı bölgesinde yer alan daha modern ofis alanlarına sahip binalarda kira 

değerlerinin metrekare başına aylık 35-45 TL/m²/ay seviyelerinde olduğu görülmektedir.  

Konak ve çevresinde yer alan A ve B tipi ofis alanlarının daha çok kiralık olarak el değiştirdiği gözlemlenmektedir. 

Bölgedeki han ve iş merkezi tipi ofis binalarının yanı sıra modern ofis projeleri de yer almaktadır. Örnek olarak 

Heris Tower’da gerek düşük ofis arzı gerekse İzmir depremi sonrasında birçok şirketin yer değiştirme kararı ile 

talep göstermesi nedeniyle, kira rakamları dekorasyonlu ve manzaralı ofislerde 66 TL/m²/ay seviyelerine 

ulaşmıştır. 

İzmir Birincil Kira (TL/m²/ay) 

 
Kaynak: JLL 

İzmir’in “Yeni Kent Merkezi” olarak belirtilen ve diğer alt pazarlarına oranla modern ofis alanlarının daha yoğun 

olduğu Bayraklı-Salhane bölgesinde, A tipi ofis projelerinde kiralama işlemlerinin yanı sıra satış yolu ile el 

değiştirmelerin olduğu da gözlemlenmektedir.  

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, İzmir birincil kira değeri 2017-2020 yılları arasında Ankara ile benzer bir trend 

göstermiştir.  
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3.3.4 Talep ve Trendler 

İzmir ilinde A sınıfı ofis pazarında kiralama işlemleri Ankara ile benzer şekilde en yoğun 2017 yılında 

kaydedilmiştir. Yine diğer pazarlarda olduğu gibi kiralama hacmi 2020 yılında COVID-19 salgınının da etkisi ile, 

2019 ile karşılaştırıldığında daha düşük seviyede gerçekleşmiştir.  

JLL Ofis Kiralama Departmanı’na göre, İzmir’de 2019 yılında 9.600 m2 olan ofis kiralama işlem hacminin, 2020 

yılında 8.000 m2 seviyesine gerilediği öngörülmektedir. 

İzmir Kiralama İşlemleri Hacmi (m2) 

 
Kaynak: JLL 

Boşluk Oranları 

“Yeni Kent Merkezi” olarak tanımlanan Bayraklı bölgesinde 2020 yılı için boşluk oranı %10 seviyesini yakalamış 

olsa da bu değer 2020 yılında yaşanan depremin boşluk oranına olan etkisini henüz yansıtmamaktadır.  Konak 

bölgesinde ise son kaydedilen ortalama boşluk seviyesi %12 civarındadır. MİA dışı olarak kabul edilen Bornova ve 

Gaziemir ilçelerinde ise sınırlı stok bulunmasında bağlı olarak boşluk oranı %9-11 aralığı ile daha düşük 

seviyededir.   

Trend Analizi 

İzmir ofis pazarında kullanıcı profili, bölgede yer alan çekim merkezlerine göre farklılık göstermektedir. Konak 

çevresi eski MİA olarak kabul edilmekte ve hükümet binaları ile kamu kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Konak ilçesinin Basmane-Çankaya Bölgesi’nde yer alan ofis kullanıcıları ise ağırlıklı olarak ticaret, dershane-kurs, 

denetim-danışmanlık, ilaç-kimya ve diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardır. 

İzmir’de son zamanlarda geliştirilen yeni projeler ile A sınıfı ofis arzında artış olmasına rağmen, halen iş hanı ve 

ağırlıklı olarak konuttan dönüştürülmüş olan düşük kaliteli ofis stoku varlığını sürdürmektedir. Türkiye’nin en 

önemli ticaret limanlarından biri olan Alsancak Limanı’na ev sahipliği yapan İzmir’de, lojistik ve denizcilik 

sektöründe faaliyet gösteren şirketler İzmir ofis pazarının ana kullanıcıları olarak göze çarpmaktadır. 

Öte yandan 30 Ekim’de yaşanan İzmir depremi özellikle Bayraklı’nın Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet 

Mahalle’lerinde etkili olmuş, bölgedeki zemin ve buna bağlı yüksek katlı binaların güvenilirliği sarsılmıştır. Bu 

süreç ile birlikte özellikle yabancı firmaların bazıları taşınma kararı almıştır. Ancak nitelikli ofis arzı olarak 

İzmir’de alternatif bölgelerde stok sınırlı olduğu için süreçler uzamakta ve yer değişimleri henüz gecikmektedir. 

Öte yandan yeni kiralamalarda kiracıya genel trende uygun olarak kirasız dönem tanınmaktadır. 

İzmir genelinde ofis alanlarının büyük bölümü satışa konu projelerden oluşmaktadır. Geliştirici veya yatırımcı 

tarafından kiralanan projelerin sayısı görece olarak daha azdır. Özellikle yeni projelerde ortaya çıkan müşteri 

profiline göre ofis alanlarının genellikle yarısı yatırımcılar tarafından, diğer yarısı ise satın alan firmaların kendi 
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kullanımına yönelik olarak alınmaktadır. Dolayısıyla ofis kiralama pazarı büyük oranda bağımsız bölüm sahibi 

yatırımcılar tarafından belirlenmektedir. Projeler dahilindeki gerek bağımsız bölüm alanları açısından gerekse de 

aynı bina içerisinde bile değişen manzara ve kat özellikleri açısından kira değerleri geniş bir skalada çeşitlilik 

göstermektedir. Alsancak’ta 2. el satışların, Bayraklı ve Konak’ta ise yatırımcı tarafından yapılan satışların yoğun 

olduğu analiz edilmiştir. Satış fiyatlarının proje bazlı değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.  

2018 yılında Konak ve çevresinde yeni projelerde A sınıfı ofisler için istenen birim fiyat aralığı 6.500-8.500 TL/ m2 

iken, 2019’da bu değer 6.800-9.000 TL/m2, 2020’de ise 10.000-12.000/m2 bandına kadar yükseldiği 

gözlemlenmiştir. Özellikle Mahall Bomonti ve Bayraklı 1923 projeleri bölgede en yüksek fiyat talep eden projeler 

olarak öne çıkmaktadır. Bayraklı bölgesinde istenen fiyatlar yaklaşık olarak %20 bandında daha yüksek 

seviyededir. 2018 yılında yeni projelerde yatırımcının istediği birim fiyatlar 7.000-12.000 TL/m2 gibi geniş bir 

aralıkta seyretmiştir. 2020 yılı için ortalama istenen fiyatlar ise bitmiş projelerde 9.000-12.000 TL/m2 aralığındadır. 

3.3.5 Sonuç Değerlendirme 

➢ İzmir ofis pazarı Türkiye’nin gelişmiş 3. ofis pazarı olsa da halen gelişmekte olan ve arz/talep dengesi olarak 

olgunlaşmamış bir pazardır. Bölgede kira seviyeleri projeden projeye değişikliğe uğramaktadır. Özellikle daha 

prestijli ve kapsamlı projelerde kiraların diğer projelere göre daha yüksek seviyede seyrettiği görülmüştür. 

Satış fiyatlarında ise, üniteleri yeni satışa çıkarılan projelerin fiyatları daha aşağıda tuttuğu görülmüştür.  

➢ İl genelinde ofis piyasasını olumlu yönde etkileyen etmenler, sınırlı da olsa uluslararası ofis kullanıcılarının 

taleplerindeki artış, sanayi faaliyetlerin artması, ihracatın yükselmesi ve geliştirilmekte olan altyapı ve ulaşım 

projeleri şeklinde özetlenebilir. 

➢ Piyasayı olumsuz etkileyen ana etmenler arasında ise en başta deprem olasılığı ve buna bağlı olarak zemin ve 

mevcut arzın dayanıklılığının sorgulanması, imar problemleri ve pazarda birim bazında ofis alanlarının 

satışının yaygın olması ile gelişmiş bir kiralama pazarının oluşmamış olması bulunmaktadır. 

➢ Bayraklı ofis pazarı yakın zamana kadar İzmir’in yeni MİA alanı olarak, rekabetin yüksek olduğu hızla gelişen 

bir bölge iken, 2020 Ekim ayında yaşanan deprem sonrası özellikle yüksek katlı yapılarda deprem olasılığı 

pazarı önemli ölçüde etkilemiştir. Yakın zamanda bölgede ki boşluk oranlarının yükselmesi beklenmektedir. 

Bu durumu takiben de kira ve satış birim fiyatlarında düşüş, yatırımcının kiralayana sağladığı teşviklerde de 

artış olacağı ön görülmektedir.   

➢ Öte yandan, mevcut durumda, Bayraklı dışında MİA alanı olarak tarif edilecek bölgelerde A sınıfı yeni ofis 

seçeneklerinin az olması, özellikle yabancı firmaların yer seçimini önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Bu bakımdan 

İzmir A sınıfı ofis pazarının çıkmaza girmekte ve bu durum da pazardaki arz/talep dinamiklerde önemli ölçüde 

değişim yaşanabileceğini işaret etmektedir. 

3.4 Antalya Ofis Pazarı Görünümü  

Raporun bu bölümü Antalya ofis piyasası ile ilgili mevcut stok, alt bölgeler, gelişme alanı, kira ve satış pazarının 

genel görünümü ile ilgili pazar yorumlarını kapsamaktadır. 

Antalya Ofis Piyasası Gelişimi 

Antalya il merkezi olarak kabul edilen Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki ofis stoku bir alanda 

toplanmaktan ziyade, şehrin ana ulaşım aksları üzerinde gelişim göstermiştir. Şehirdeki ofis binaları özellikle 

Aspendos Bulvarı, Termessos Bulvarı, Konyaaltı Caddesi, Yüzüncü Yıl Bulvarı ve Konyaaltı bölgesinde devam eden 

Atatürk Bulvarı üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle Havaalanı istikametinden şehir merkezine yaklaşırken 

Aspendos Bulvarı üzerinde birçok devlet dairesi ve özel kuruluşun ofisleri yer almaktadır.  
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Antalya Ofis Pazarı 
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Mevcut ofis alanları genellikle kent merkezinde eski konut dokusunun ofis alanı olarak kullanıldığı bölgelerde 

yoğunlaşmaktadır. Konyaaltı ilçesinde; Arapsuyu Mahallesi, Hurma Mahallesi, Liman Mahallesi, Toros Mahallesi; 

Muratpaşa ilçesinde tüm mahallelerinde, Kepez ilçesinde ise Fabrikalar Mahallesi, Altınova Sinan ve Emek 

Mahalle’rinde modern ofis dokusu yer almaktadır. 

Modern kriterlerde yeni ofis için uygun bölgelere bakıldığında yatırımların yoğunlaştığı bölge Muratpaşa ilçesidir. 

Bölgede özellikle Lara bölgesine doğru Kızılırmak caddesi, Rauf Denktaş Caddeleri boyunca 3-4 katlı müstakil 

plazalar şekilde gelişmektedir. Eski sanayi çevresinde ise kent merkezine daha yakın olarak 5-6 katlı plazalar yer 

almaktadır.  

Kepez ilçesinde de iş merkezi olarak geliştirilen yeni projelere rastlanmaktadır. TUİ Plaza, Axis Ofis, Altınova Plaza 

bölgede yer alan ofis projeleri arasındadır. 

Konyaaltı bölgesinde ise genellikle Toros Mahallesi’nde kümelenen ofis projeleri plaza olarak ana yola ikinci 

parsel gibi konumlanmakta ve 4-5 katlı binalardan oluşmaktadır. 

Talep ve Trendler 

Antalya ofis pazarı ikincil pazar olarak değerlendirilmekte olup, üç büyük ilde olduğu gibi yukarıda belirtilen A 

sınıfı ofis kriterlerini çoğunlukla sağlamamaktadır. Dolayısıyla ilin ofis piyasası genel olarak mevcut iktisadi 

faaliyetlere bağlı olarak kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. 

Antalya’da özellikle geleneksel merkez dışında yeni ofis projeleri ise genellikle çok katlı olmayan müstakil 

plazalardan oluşmaktadır. Kepez’deki ofislerin büyüklükleri 75 ile 400 m² aralığında değişirken, ikincil piyasada 

istenen satış fiyat aralığı 3.000-6.000 TL/m² aralığındadır. 
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Muratpasa’da yer alan ofisler ise 100 ile 1.000 m² büyüklüğünde olup, ikincil piyasada istenen fiyat 7,500- 10,500 

TL/m² arasında değişmektedir. Öncesinde Doğuş GYO bünyesinde yer alan Plaza 2000, 2018 yılında 10,6 M TL ye 

Kar Otomotiv’e satılmıştır. Binada zemin, 1 ve 2. katlarda ticari birimler ve sinema yer alırken üst katlar ofis olarak 

geliştirilmiştir ve bina yaklaşık 7.000 m2 TKA alana sahiptir. Pazarda Lara bölgesine doğru satışta olan ofis alanları 

daha çok komple plaza olarak 6.000-12.000 TL/m², istenen kira seviyeleri ilse 18- 35 TL/m²/ay aralığında 

seyretmektedir.  

Konyaaltı’nda; ofis satış değerleri ise 7.000- 13.000 TL/m² arasında değişmektedir. İstenen kira bedelleri ise 75-

100 m²ofisler için 24-40 TL/m²/ay aralığında değişmektedir.  

Sonuç Değerlendirme 

➢ Ofis projelerinin genellikle şehir merkezinde, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir.  

➢ Ofis alanlarında kira bedelinin 18-45 TL/ m²/ay aralığında değiştiği gözlemlenmiştir. Kira bedellerinin 

belirlenmesinde, lokasyon, bina kalitesi, sağlanan hizmetler, ortak alan büyüklükleri ve aidat bedelleri başlıca 

değişkenlerdir.  

➢ Ayrıca, şehir içinde ofis binalarının büyük bir kısmında düşük doluluk gözlemlenmiş olup, bazı komple 

binaların tıp merkezlerine, dershanelere veya okullara kiralandığı gözlemlenmiştir. 

3.5 Erzurum Ofis Pazarı Görünümü  

Raporun bu bölümü Erzurum ofis piyasası ile ilgili mevcut stok, alt bölgeler, gelişme alanı, kira ve satış pazarının 

genel görünümü ile ilgili pazar yorumlarını kapsamaktadır. 

Erzurum Ofis Piyasası Gelişimi 

Erzurum ilinin ekonomisi başta tarım olmak üzere hizmet ve inşaat sektörüne dayanmaktadır. İlde imalat sanayi 

yeterince gelişmemiş ve henüz istenen düzeye ulaşmamıştır. Faal nüfusun %80’i tarım, hayvancılık, ormancılıkla 

uğraşmaktadır. Ek olarak Palandöken’in varlığı ile Erzurum’da kayak, doğa sporları turizmi de gelişmiştir. Kent 

merkezinin güneybatısında konumlu Atatürk Üniversitesi ilin önemli noktalarından biridir.  Tıp, Mühendislik ve 

Mimarlık fakültelerini de içeren toplam 23 fakültesi ve 435.700 öğrencisi bulunmaktadır.  

İl genelinde ofis alanları kent merkezinde konumlanmıştır. Kent merkezi, Yakutiye ilçesi sınırlarında güneyde 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, kuzeyde ise Ahmet Yesevi Caddesi ve demir yolu ile sınırlanmaktadır. 
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Erzurum Ofis Pazarı 
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Erzurum ofis merkezi Orhan Şefiksoy Caddesi çevresinde konumlanmaktadır. Aynı zamanda Bankalar Caddesi 

olarak da anılan bölgede en önemli iş merkezleri, bankaların genel müdürlük binaları yer almaktadır. Ek olarak 

bölgede cadde seviyesinde ticaret kullanımlı 6-7 katlı binalar ile han ve iş merkezleri bulunmaktadır. 

Erzurum’daki en gelişmiş ofis binaları kamu kurumlarının binaları ve banka genel merkez binalardır. Orhan 

Şefiksoy Caddesi devamında Pelit Meydanı ve çevresi de iş merkezlerinin ve firmaların konumlandığı bölgedir. 

Talep ve Trendler 

Erzurum ofis pazarı ikincil pazar olarak değerlendirilmekte olup, A sınıfı ofis kriterlerini çoğunlukla 

sağlamamaktadır. Dolayısıyla ilin ofis piyasası genel olarak mevcut iktisadi faaliyetlere bağlı olan ihtiyaçları 

doğrultusunda şekillenmektedir. 

Genel olarak ofis alanları kat bazında satışın yaygın olduğu anlaşılmaktadır. İlin büyük firmaları ise kendi 

binalarında bulunmaktadır. Dolayısıyla kiralama daha çok avukatlık büroları, müşavirlik büroları, doktor 

muayenehanesi ve dershane/ kurs gibi kurumlar tarafından yapılmaktadır. 

İş merkezi ve plazalarda istenen ofis satış fiyatları birim fiyat bazında 2.600-3.950 TL/m2 aralığında değişmektedir. 

Genel olarak ofis büyüklükleri 100-300 m2 aralığında değişmektedir. 

Erzurum ilinde istenen ofis kira seviyeleri ise 12-22 TL/m²/ay arasında değişmektedir. 
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Sonuç Değerlendirme 

➢ Erzurum’da ticari gayrimenkuller içinde gelişme potansiyeli en yüksek alan sanayi ve lojistik binalardır. 

Özellikle ulaştırma ve lojistik alanında önemli yatırımlar yapılmaktadır. Bu itibarla lojistik ve sanayi alanları en 

çok gelişme gösterecek alanlar olduğu düşünülmektedir. 

➢ Bölge ekonomisinin gelişmesi ile daha iyi kriterlere sahip ofis ihtiyacının artması beklenmektedir. Ancak bu 

sürecin daha uzun vadede gerçekleşeceği ön görülmektedir.  

3.6 Kahramanmaraş Ofis Pazarı Görünümü  

Raporun bu bölümü Kahramanmaraş ofis piyasası ile ilgili mevcut stok, alt bölgeler, gelişme alanı, kira ve satış 

pazarının genel görünümü ile ilgili pazar yorumlarını kapsamaktadır. 

Kahramanmaraş Ofis Piyasası Gelişimi 

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi’nde Türkiye’nin en kalabalık on sekizinci ilidir. 2012'de çıkarılan 6360 sayılı 

kanun ile büyükşehir belediyesi olan kentte toplam 4 adet OSB yer almaktadır. Özellikle tekstil ve iplik 

sanayisinde aktif üretim yapılmaktadır. Kentin ekonomisi tarıma ve tarıma dayalı imalât sanayi ile ticarete 

dayanmaktadır. Sütçü İmam Üniversitesi mevcut durumda 11 adet fakültede 36.512 öğrencisi bulunmaktadır. 

Kahramanmaraş il genelinde ofis kullanımları Merkez ilçede Dulkadiroğlu ve Onikişubat Mahalleleri ile Elbistan 

ilçe merkezinde bulunmaktadır. Merkez ilçede, Trabzon Bulvarı, Girne Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzeri ve bu 

üçgen arasında kalan bölge ticari aktivitenin yoğunlaştığı alandır. Azerbaycan Bulvarı üzerinde Büyükşehir 

Belediye binası ve çevresi, Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Bulvarı’nın kesiştiği Müftülük Meydanı ofis alanların 

yoğunlaştığı bölgeler olarak göze çarpmaktadır. Maraşgil Plaza, Norm Office ve Özel İdare İş Merkezi bu yapılara 

örnek olarak verilebilir. Özel İdare İş Merkezi Kahramanmaraş’ın ilk iş merkezi olup, 1994 yılında 2.110 m2 alan 

üzerinde 19 kat olarak inşaat edilmiş, İl Özel İdaresi tarafından kullanıldıktan sonra Belediye mülkiyetine 

devredilmiştir. Mevcut durumda yarısından çoğu boş durumdadır.  

Kentin batı yönünde, Onikişubat Mahallesi’nde, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı boyunca, birkaç ofis binasına 

rastlanmaktadır. Bu bölgede en aktif ofis projesi Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Adliye binası arasında 

kalan Adalet Parktır.  
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Kahramanmaraş Ofis Pazarı- Merkez 
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Kahramanmaraş’ın üçüncü büyük ilçesi olan ve ilin kuzeyin merkeze yaklaşık 140km uzaklıkta yer alan Elbistan 

ilçesinde, ticari hareketliliğin yoğun olduğu bölgeler İbrahimkaraoğlan Meydanı, Malatya Caddesi, Hulusi Efendi 

Bulvarıdır. İlçede Elbistan OSB’nin kurulmaya başlaması ile sanayileşme hızlanması beklenmektedir.   

Talep ve Trendler 

Kahramanmaraş ofis pazarı ikincil pazar olup, A sınıfı ofis kriterlerini çoğunlukla sağlamamaktadır. 

Kahramanmaraş’da sanayi şirketleri genel olarak Doğu Çevreyolu olarak adlandırılan D835 otoyolu üzerinde 

kentin doğusuna doğru konumlanmaktadır. İl merkezindeki ofis kullanımı genel olarak ikincil şehirlerde yaygın 

olduğu gibi kamu kuruluşları, avukatlık ve müşavirlik büroları ile dershane ve benzeri kurumlar tarafından 

kullanılmaktadır. 

Ofis büyüklükleri genellikle 60-100 m2 aralığında küçük birimlerden oluşmaktadır. Pazarda kiralama ve satış 

olarak her ikisi için de yaygın olduğu anlaşılmaktadır. 

Onikişubat Mahallesi’nde Adalet Park binasında istenen satış rakamları 4.000 TL/m2 iken yine aynı bölgede başka 

bir plazada istenen rakamlar 4.400 TL/m2 ye kadar çıkmaktadır. Kent merkezinde Dulkadiroğlu Mahallesi’nde ise 

ofis satış rakamları 2.000 ile 6.000 TL/m2 gibi geniş bir aralıkta seyretmektedir. Kent merkezinde istenen ofis kira 

seviyeleri ise 13 ile 20 TL/m²/ay aralığında binanın teknik donanımına ve yeniliğine bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. 

Sonuç Değerlendirme 

➢ Mevcut durumda kentin ofis stoku nitelikli olarak değerlendirilmemektedir. Buna bağlı olarak bölgedeki inşaat 

şirketlerinin daha modern ofis yaratma yönünde motive olduğu gözlenmektedir. Kentin ekonomisinin 

gelişmesi ile birlikte apartman veya eski iş merkezlerinde konumlu mevcut firmaların yapılacak olan yeni ofis 

arzına taşınabileceği düşünülmektedir. 
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➢ Dulkadiroğlu Mahallesi’nin doğusunda yer alan ve çevreyolu ile birleşen Cumhuriyet Bulvarı mevcut arsa stoku, 

merkeze yakınlığı ve ulaşım bağlantısı göz önünde bulundurulduğunda modern ofislerin gelişimi için uygun 

bölge olduğu düşünülmektedir.  

3.7 Muğla Ofis Pazarı Görünümü  

Raporun bu bölümü Muğla ofis piyasası ile ilgili mevcut stok, alt bölgeler, gelişme alanı, kira ve satış pazarının 

genel görünümü ile ilgili pazar yorumlarını kapsamaktadır. 

Muğla Ofis Piyasası Gelişimi 

Muğla ili ekonomisi turizm, sanayi ve tarıma dayalı olup, sanayi kuruluşlarının %80’i devlet kuruluşudur. İl 

genelinde yer alan başlıca büyük sanayi kuruluşları SEKA Dalaman Kağıt Fabrikası, TARİŞ Çırçır ve Prese 

Atölyeleri, Yatağan Yem Fabrikasıdır.  

Muğla ekonomisinin en önemli kollarından olan turizm özelikle kıyı kesimde yer alan ilçelerde başta Bodrum 

olmak üzere Marmaris, Fethiye ve Datça’da en önemli gelir kaynağı sağlamaktadır. Muğla, 2012'de çıkarılan 6360 

sayılı kanun ile büyükşehir statüsüne dahil olmuştur. İl genelinde ofis piyasası Menteşe merkez ilçe olmak üzere 

Bodrum ve Milas ilçelerinde gelişmiş durumdadır.  

Menteşe ilçesinde Orhaniye Mahallesi ve Emir Beyazıt Mahalleleri ilçenin merkezini oluşturmakta ve bu bölgedeki 

ofis kullanımları daha çok konut binalarındaki bürolardan veya İşhanı içerisindeki eski birimlerden oluşmaktadır. 

İlçe genelinde yeni ofis yapıları daha çok Atatürk Bulvarı üzerinde 1-2 katlı bloklar şeklindedir. 

Milas ilçesinde ilçe merkezi olan Hacı İlyas Bey Mahalle’sinde konumlu, konut bloklarında büro kullanımları göze 

çarpmaktadır. Ofis büyüklükleri genel olarak 50 m2 civarında kümelenmektedir.  

Bodrum, son yıllarda tüm yıl yaşamın artış gösterdiği, nüfusun artması ile birlikte ticari faaliyetlerinde arttığı bir 

ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber de özellikle anayol üzerinde 2-3 katlı ofis binalarının geliştiği 

gözlemlenmiştir. Genel olarak ofis büyüklükleri 50 m2 ile 150 m2 aralığında değişmektedir. Tam bina kullanımında 

ise bu alan 250 m2 ye kadar çıkabilmektedir. Bodrum ilçesinde merkez çevresinde anayol üzerinde öncelikli 

olmakla birlikte ofis piyasası genel olarak Turgutreis, Yalıkavak, Cumhuriyet, Konacık ve Bitez’de 

konumlanmaktadır.   
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Muğla ve Bodrum Ofis Piyasası 
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Talep ve Trendler 

Bodrum ilçesinde, mevcut stok, ofis piyasasının kurumsal hizmet için yüksek katlı binalara dayalı olmadığını, 

daha ziyade temelde merkezde konut alanlarından dönüştürülmüş ofis alanları ile merkezi akslar üzerinde butik 

ofisler olduğunu göstermektedir. Bodrumda ofis alanlarını fiyat belirlemesinde lokasyon ve görülebilirdik fiyata 

etki etmektedir. Daha çok mağaza/ dükkân gibi birimlerde öne çıkan tabela değeri konusu ofislerde de öne 

çıkmaktadır. Genellikle ofis kullanıcıları küçük işletmeler olup daha büyük firmalar genellikle anayol üzerinde 

kendi sahip oldukları binalarda merkezlerini konumlandırmaktadır. 

Lokasyon olarak Konacık çevresi, kiralık veya satılık mevcut ofis alanlarının çoğunu barındırmaktadır. Bu bölge 

sahilden uzakta, Bodrum Yarımadası'nın ortasına doğru yer almaktadır. Konacık bölgesinde ortalama kira 

değerleri 45-60TL/m2/ay civarındadır. Satışta olan ofislerde ise fiyat aralığı 8.000-14.000 TL/m2’dir. Bodrum’un 

merkezini oluşturan Çarşı Mahallesi’nde ise kiralamada istenen fiyatlar, kısıtlı arz olmasından dolayı daha yüksek 

seviyelere ulaşabilmektedir. Fiyatların daha üst seviyede olmasının bir başka nedeni ise bina bazında yapılan 

kiralamalarda zemin kat ve üstünün genellikle mağaza kirası seviyesinden belirlenmesidir. Lokasyona bağlı 

olarak tabela değeri de fiyatı etkileyen diğer faktörler arasındadır. Dolayısıyla istenen kira bedelleri merkezde 

gayrimenkulün yapısına ve konumuna bağlı olarak 80-200TL/m2/ay gibi geniş bir aralıkta seyretmektedir. 
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Bodrum merkezinin yanı sıra, yarımadanın kuzey ve batı kesimlerinde de satılık ofis alanları bulunmaktadır. 

Bunların arasında en yüksek satış değerine sahip olanı Yalıkavak'tır. Lüks yat limanı ve birçok otel işletmesinin 

devreye girmesi ile Yalıkavak, yüksek birim satış fiyatlarına sahip ofis alanlarını barındırmaktadır. Bu bölgede 

birim kira fiyatları 50-65 TL/m2/ay aralığında iken, istenen satış fiyatları 6.500 ile 14.000 TL/m2 gibi geniş bir 

aralıktadır. Batı bölgesinde, Turgutreis Mahallesi merkezi ve anayol üzerinde gelişen ofis alanları ilçe geneline 

göre daha düşük seviyededir. İstenen satış fiyatları 6.700-8.400 TL/m2, ortalama kira değerleri ise 30TL/m2/ay 

şeklindedir. 

Muğla merkez ilçesi Menteşe’de ise satış fiyatları yeni binalarda daha yüksek iken ortalama olarak 4.000 TL/m2 

civarındadır.  Milas ilçesinde ise istenen birim kira bedelleri 10-15TL/ m2, istenen satış rakamları ise 4.000-4.300 TL 

aralığındadır. Bölgede ofis arzı da talebi de oldukça kısıtlıdır.  

Sonuç Değerlendirme 

➢ Muğla ili genelinde ofis gelişimi Bodrum haricindeki ilçelerde daha kısıtlı olup gelişiminin daha uzun vadede 

olacağı ön görülmektedir. 

➢ Bodrum ilçesinde genel olarak ticari faaliyetlerin artması birçok küçük işletmenin ofis arayışını beraberinde 

getirmiştir. Gelişimin devam edeceği düşünüldüğünde, daha kurumsal ofis ortamı sağlayan hazır ofis 

kullanımlarının özellikle kent merkezine yakın veya ana ulaşım aksları üzerinde yer seçmek isteyeceği 

düşünülmektedir. 

3.8  Kocaeli Ofis Pazarı Görünümü  

Raporun bu bölümü Kocaeli ofis piyasası ile ilgili mevcut stok, alt bölgeler, gelişme alanı, kira ve satış pazarının 

genel görünümü ile ilgili pazar yorumlarını kapsamaktadır. 

Kocaeli Ofis Piyasası Gelişimi 

Kocaeli gelişmiş otomotiv ve kimya endüstrisi ile birlikte, kıyılarında yer alan aktif limanları ile uluslararası 

pazarlara hizmet etmekte olan bir lojistik merkezi olarak kabul edilmektedir. Öte yandan verimli tarım arazilerine 

sahip olması ve tarımsal üretime uygun iklimi ile tarım yatırımları açısından da avantajlı bir konumdadır. Son 

yıllarda, Ar-Ge ve inovasyonun merkez üssü olma konusunda da hızla ilerlemektedir. Bilişim Vadisi projesi 

kapsamında kurulan Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) ile bu daha da güçlü hal almıştır. 

Kocaeli Üniversitesi başta olmak üzere bölge sınırındaki Sabancı Üniversitesi, Marmara Araştırma Merkezi, Gebze 

Yüksek Teknoloji, Enstitüsü, TÜBITAK, TSE Merkez Laboratuvarları, TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi), 

TÜBITAK Teknoparkı, GOSB Teknoparkı ve KOÜ Teknoparkı sanayinin teknolojik gelişimine ivme katan kurum ve 

kuruluşlardır.  

Kocaeli ili ofis pazarını çoğunlukla İzmir (Merkez) ilçesi domine etmektedir. Kartepe ilçesi, İzmit’ten sonra, 

özellikle D100 yolu boyunca ve merkeze yakın konumlarda yer alan yeni ofis binaları ise en gelişmiş bölgedir. 

Körfez ilçesinde limana yakın bölgede yine D100 yolu üzerinde ofis alanlarına rastlanmaktadır. İlin geriye kalan 

ilçelerinde ofis piyasası gelişmemiştir.  

İzmit ilçesindeki ofis stoku ilçenin güneyinde, ana ulaşım aksları üzerinde gelişim göstermiştir. İzmit 

Belediyesi’nin batısında yer alan Çarşı Bölgesi ve ana akslar ofis gelişiminin yoğun olduğu bölgelerdir. 

Cumhuriyet, Hürriyet ve İnönü Caddeleri ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Valilik Kampüsü ile Atatürk Caddesi 

civarı ofis pazarı açısından öne çıkmaktadır. İlçede Dolphin Center gibi Alışveriş merkezi ve ofis içeren karma 

kullanımlara da rastlanmaktadır.  Ofis büyüklükleri kat ve ünite bazlı bakıldığında 50- 200 m2 aralığında, komple 

bina olarak bakıldığında ise 700-4.000 m2 aralığında değişmektedir.  
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Kartepe ofis alanları ise merkeze yakın olan İstasyon, Dumlupınar ve Köseköy Mahalle’lerinde D100 yolu boyunca 

yer almaktadır. Bölge, müstakil ofis binalarının yanı sıra, “branded” ve serviced office” olarak 

adlandırılabileceğimiz Hilton Beraue gibi yeni nesil bir projeye de ev sahipliği yapmaktadır.  

Körfez bölgesinde daha çok Derince Limanı ile Tüpraş arasında daha düşük standartlarda ofisler yer almaktadır. 

Kocaeli Ofis Piyasası 

 
Kaynak: JLL 

Talep ve Trendler 

Şehirdeki ofis pazarında hem kiralama hem de satış pratiğinin yaygın olduğu görülmektedir. Bölgedeki ofis 

alanlarının ya küçük metrekarelerde ya da komple bina şeklinde satışı ve kiralaması yapılmaktadır.  Talep edilen 

kira bedeli, binanın konumuna, yaşına ve inşaat kalitesine göre farklılık göstermektedir.  

Şehirde genel olarak A sınıfı ofisler yer almamakta, B ve C sınıfı ofisler dikkati çekmektedir. İzmir Çarşı bölgesinde 

klasik iş hanları bulunmaktadır. Satışa konu olan ofis binalarının çoğunun yeni bina olması ile bağlantılı olarak, 

inşaat kalitesinin de yüksek olması, bölgede geliştirici tarafında kurumsal kullanıcı profilini arttırmaya yönelik bir 

talebin olduğunu işaret etmektedir. Çoğu bina halihazırda kiracılı olup, potansiyel alıcılar için kira geliri 

oluşturmaktadır ve bu durum yatırım amaçlı ofis alımlarının da aktif olduğunu işaret etmektedir.  

Ofis binalarının zemin katları "dükkân" nitelikli kullanımlara ayrılırken, genellikle banka gibi kurumsal kiracılar 

tarafından tercih edilmektedir. Komple bina kiralamalarında ise kullanımlar genellikler hastane, poliklinik ve 

banka olarak karşımıza çıkmaktadır. Lokasyon, kat alanı büyüklüğü, otopark sorunu olmaması gibi etmenler 

kiralamada ön plana çıkmaktadır. 

İzmit ilçesi merkezinde istenen kira bedelleri 17-30 TL/ m2/ay aralığındadır. Binanın komple kiralanmasının birim 

kira bedelinde önemli ölçekte bir yansıması bulunmamakla birlikte, merkezi akslarda 40TL/m2/ay seviyesine 

kadar bile çıkabilmektedir. Satış komple bina olarak daha yaygın durumdadır.  

Kartepe’de istenen kira seviyeleri 25-30 TL/ m2/ay aralığında olmakla birlikte binaların durumlarına bağlı olarak 

bu bedel 15 TL’ye de düşebilmektedir. Bölgede istenen birim satış fiyatları 4.000-6.000 TL/m2 aralığındadır. 

İstisnai olarak, prestijli projelerde daha çok 30-50 m2 aralığında dekorasyonlu ve A+ sınıfı ofis servisleri avantajı ile 

sunduğu birimlerde 80-95 TL/m2/ay kiralar konuşulmaktadır.   
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Karamürsel ilçesi ofis piyasası gelişmemiştir. Genel olarak ticari gayrimenkuller satışta olan dükkanlardan 

oluşmaktadır. Merkezde yer alan dükkân fiyatları 4.000-7.000 TL/m2 aralığında değişirken, komple bina 

satışlarında birim fiyat binanın konumu, fiziki özellikleri ve durumuna bağlı olarak %50 oranında düşmektedir. 

Sonuç Değerlendirme 

➢ İzmit, Derince ve diğer komşu ilçeler ve komşu iller için ofis anlamında bir çekim merkezidir. Her ne kadar il 

bünyesindeki üretim firmaları ofislerini üretim alanlarına yakın olarak konumlandırmak istese de ilde ticari 

faaliyetlerin artması ile merkezi lokasyonlara da talep görece daha yüksektir.  

➢ Mevcut durumda İzmit Ofis Pazarı A sınıfı olmayan ve kurumsal olmayan binalardan oluşmaktadır. Bölgede, 

ulaşılabilirliği yüksek yeni geliştirilecek A sınıfı ofislere talep olabileceği ön görülmektedir. Öte yandan mevcut 

durumda henüz arzın talebin önünde olduğu düşünülmektedir.  

3.9 Frankfurt Ofis Pazarı Görünümü  

Raporun bu bölümü Frankfurt A sınıfı ofis piyasası ile ilgili piyasa verileri ile ilgili pazar yorumlarını 

kapsamaktadır. 

3.9.1 Frankfurt Ofis Piyasası Gelişimi  

Frankfurt, Almanya’nın en önemli ofis pazarlarından biridir. Kentin MİA alanı bankacılık bölgesi (Banking District), 

kent merkezi (City), tarihi binalar ve sosyal hayatın popüler olduğu Westend ve daha çok karma kullanımlı yeni 

projelere ev sahipliği yapan West bölgelerinden oluşmaktadır. Ek olarak merkezin çeperinde Sachsenhasuesn, 

West, East ve North olarak belirlenmiş ofis bölgeleri yer almaktadır. Daha dış çeperde ise Lyoner Quartier, 

Rödelheim, Mertonviertel- Riedberg, Airport, Eschborn ve Kaiserfei bölgelerinde ofis piyasası aktif durumdadır. 

Bankalar bölgesi Mainzer Landstrasse, Taunusanlage ve Neu Mainzer caddeleri boyunca kentin silüetini oluşturan 

gökdelenlerden oluşmaktadır. Deutsche Bank ikiz kuleleri, Maintower ve Trianon bu bölgede yer almaktadır. Bu 

bölgede yer seçenler genel olarak uluslararası danışmanlık şirketleri, hukuk firmaları, bankalar ve sigorta 

şirketleridir. Banking District ulaşım açısından anayola, havalimanın Ave Trens istasyonuna iyi bağlantıları olup, 

toplu taşıma ağı bakımından da oldukça gelişmiştir 

Yukarıda kent merkezi (City) olarak belirtilen bölge Banking District’in doğusunda yer almaktadır ve Frankfurt’un 

kalbi ve ana perakende bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Almanya’nın en önemli alışveriş caddelerinden biri olan 

Zeil bu bölgede yer almaktadır. Bu bölgedeki ofis alanları ağırlıklı olarak yüksek kalitededir ve tipik ofis 

kullanıcıları bankalar, danışmanlık firmaları, pazar araştırma şirketleri, ticaret ve seyahat şirketleridir. Ayrıca 

Frankfurt borsası ile şehrin ana ulaşım bağlantılarının merkezi olan Hauptwache bu bölgede yer almaktadır 

Westend, Frankfurt'un en popüler yerlerinden biridir. Tarihi binaların yanı sıra çok katlı binalar da dahil olmak 

üzere modern ofis binaları ile karakterizedir. Aynı zamanda, birçok park ve yeşil alan tarafından barındırılan çok 

popüler, lüks bir yerleşim bölgesi özelliği taşımaktadır. Bankalar, emlak firmaları, hukuk firmaları ve 

danışmanlıklar gibi uluslararası şirketler bölgede yer seçen kullanıcı profilini oluşturmaktadır. Westend, yerel 

ulaşım, ticaret fuarı ve merkez tren istasyonuna çok iyi erişime sahip bankacılık bölgesinin hemen yanında yer 

almaktadır.  

City West bölgesi ticaret fuarının tam karşısında merkezi bir konuma sahiptir. Ofis, konut ve perakende 

fonksiyonlarının yanı sıra otel ve restoranların bulunduğu karma kullanımlı projelerin yoğun olduğu bir bölgedir. 

Mevcut ofis stokunun genel olarak modern ve kaliteli olmakla beraber, bölgenin tipik özelliği ofis binaları 

arasında oluşturulan yeşil alanlardır. Ofis kullanıcıları sigorta şirketleri ve finansal hizmetler ile ilgili sektörlerdir.  
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Frankfurt Ofis Piyasası 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kaynak: JLL 

3.9.2 Talep ve Trendler 

Frankfurt şehrinde 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen toplam kiralama işlem hacmi çeyrek bazlı olarak sonraki 

sayfada yer alan grafikte verilmiştir. Görüldüğü gibi Türkiye ana ofis pazarlarına benzer nitelikte 2017’de en 

yüksek değere ulaşmıştır. 2020 yılında COVID 19’un tüm Dünya üzerinde etkisi aynı olduğundan 2020 yılı, 2019 ile 

karşılaştırıldığında düşüş göstermektedir.  

JLL verilerine göre, Frankfurt’da 2019 yılında 191.000 m2 olan ofis kiralama işlem hacmi, 2020 yılında 99,500 m2’e 

seviyesine gerilediği öngörülmektedir. 

Frankfurt ofis pazarında birçok karar 2020'de ertelendiğinden 2020 yılı daha durağan geçmiştir. En aktif kiralama 

yapılan son çeyrekte ulaşılan kiralama işlem hacmi yaklaşık olarak 2019 üçüncü çeyrekteki seviyesini 

yakalamıştır ve 2020 yılında toplam 336.000 m2'lik bir kiralama hacmine erişmiştir. Yine de yıllık toplamı ile 2020, 

2004 yılından beri Frankfurt ofis pazarı için en zayıf geçen yılı olmuştur. 
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Frankfurt Kiralama İşlemleri Hacmi (m2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

Mevcut durumda Frankfurt şehrinde toplam A sınıfı ofis arzı 11.63 milyon m2 olup, 2019 ile karşılaştırıldığında 

%0,2’lik bir büyüme gösterdiği anlaşılmaktadır. Mevcut durumda devam eden projelerin tamamlanma yıllarına 

göre dağılımı aşağıdaki grafikte verildiği gibidir. 2023 yılı sonunda tamamlanması öngörülen 595.000 m2 gelecek 

arz ile Frankfurt ofis piyasasında toplam arzın 12,25 M m2’ye çıkması beklenmektedir.  

Frankfurt Ofis Piyasası Gelecek Arz  

 
Kaynak: JLL 

Boşluk oranı 2020 yılında sadece 60 baz puan artarak şu anki seviyesi olan %6,1'e ulaşmıştır. Kent genelinde 

birincil kira seviyesi 2015 yılından itibaren artış trendi gösterirken, 2019 -2020 arasında değişim göstermemiş ve 

41,5 €/m²/ay seviyesinde sabit kalmıştır.  
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Kira Görünümü 

 
Kaynak: JLL 

Boşluk oranı düşük seviyede artmış olsa da talebin her zaman yüksek olduğu iyi lokasyonu ve yüksek kaliteli ofis 

binalarda birincil kira seviyesinde artış olması beklenmektedir. Diğer bölgelerde artan boşluk oranına bağlı 

olarak kira seviyesinde düşüşlerin gözlemlenebileceği düşünülmektedir. 

Sonraki haritada Frankfurt alt pazarlarına göre ortalama kira seviyesi aralıkları paylaşılmıştır. En yüksek kira 

seviyeleri merkez ve çevresinde gözlemlenmektedir. Bu bölgeler arasında ise en yüksek kira seviyeleri halen 

Banking District ve City alt bölgelerindedir. 

Ofis Alt Bölgeleri 

 
Kaynak: JLL 
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3.9.3 Sonuç Değerlendirme 

➢ 2020 yılında birçok şirket yeni yer kiralama kararlarını ertelemiştir. Ofis kullanıcıları için 2021 yılının özellikle 

ilk yarısının daha çok firmaların kendi iş geleceği ve ofis alan kullanımı ile ilgili sorgulamalar ile geçeceği 

düşünüldüğünden daha durağan olması beklenmektedir.  

➢ Bunun yanı sıra yatırım bankaları ve büyük hukuk firmaları Frankfurt'ta hala faal durumda olduğu, Google, 

Amazon gibi ve hatta daha küçük ölçekli teknoloji şirketlerin ise merkezi konumlarda yer kiraladığı 

öğrenilmiştir. Gelecek yıllarda merkez alanlarında ofis kullanıcılarının profillerinde daha farklı karmalara 

rastlanılması ve belirtilen alandaki firmaların büyümesi beklenmektedir. 
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4. Global Finans Merkezleri Araştırması 

İstanbul’un gelişmekte olan bir dünya şehri olarak önemi ve bu projenin ölçeği göz önüne alındığında, İstanbul 

Finans Merkezi’nin geliştirme süreçleri için dünya çapında önemli finans merkezleri vaka çalışması olarak 

anlatılmaktadır. Bu bölümün amacı henüz teknik ve hukuki altyapısı hazırlık aşamasında olan İstanbul Finans 

Merkezi’ni uluslararası bir bağlamda konumlandırmak ve dünyadaki diğer şehirlerdeki diğer büyük ölçekli 

kalkınma projelerinden en iyi uygulamaları proje özelinde yorumlamaktır.  

Bu bölümde Canary Wharf, IFC ve ICC, Dubai Uluslararası Finans Merkezi, King Abdullah Finans Merkezi ve Lujiazui 

Finans Merkezi dahil olmak üzere dünyanın önde gelen finans merkezlerine genel bir bakış sunulmaktadır.  

Adı geçen finansal merkezlerinin her biri hakkında vaka çalışmaları aşağıda verilmiştir. Her projede erişilen 

ölçüde, aşağıda yer alan ana başlıklar kapsamında bir analiz yapılmaktadır: 

■ Her projenin şehir içindeki konum, ölçek ve proje karması, pazar konumlandırması, geliştirme zaman 

çizelgesi  

■ Her projenin temel başarı faktörlerinin ve projelerde çıkarılan derslerin analizi (örneğin: kiracı karması / 

ana kiracılar, altyapı ve bina ve kentsel tasarımın kalitesi, inşaat kalitesi, emlak yönetiminin kalitesi); 

Her projeye dair sonuçlar ve çıkarımlar her projenin başarı faktörleri ve çıkarılan dersler bölümlerinde 

özetlenmiştir.  

4.1 Canary Wharf, Londra 

Canary Wharf Finans Merkezi, Londra İngiltere’de Canary Wharf Group (CWG) tarafından geliştirilmiştir. Proje’nin 

başlangıç tarihi 1988 olup, projenin geliştirme süreçleri halen devam etmektedir.  Projede ofis bileşeni yaklaşık 

1,5 milyon m2, perakende bileşeni 92.000 m2 konut bileşeni ise 3.300 üniteden oluşmaktadır.  

Canary Wharf 

    

Canary Wharf, Londra'nın merkezinin hemen doğusunda, London Borough of Tower Hamlets'te bulunan 97 

dönümlük bir alanda kurulmuştur. Esasen bir kentsel yenileme alanı üzerinde yükselen proje, eski liman 
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bölgesinde yer almaktadır. 1990'larda Green Park'tan Stratford'a Jubilee Londra Metro hattının doğuya doğru 

uzatılmasıyla bölgenin erişilebilirliği artmıştır.  

Projenin geliştirme açısından odak noktası ve amacı ise, finans sektöründe aktif firmaların dayanıklı ve modern 

ofis ihtiyacını karşılamak olmuştur. Buna paralel olarak projenin yer aldığı bölge ilk on yıl boyunca kiracılara vergi 

indirimi sağlayan İşletme Bölgesi (Enterprise Zone) statüsüne sahipti. 

Canary Wharf, finansal deregülasyondan kaynaklanan büyük ölçekli talebe karşı arz kısıtlamaları olduğu bir 

dönemde Avrupa'nın finansal başkenti olarak kurgulanmıştır.  

Proje, LDDC (London Docklands Development Cooperation) ile birlikte özel sektör tarafından geliştirilmiştir.  

Ulaştırma altyapısı ise geliştiricinin minimal katkıları ve büyük ölçüde kamu sektörü tarafından finanse edilmiştir.  

Şehir merkezinin dışında kaldığı için merkezin geliştirilmesinden sonra proje başlıca ulaşım hatlarıyla 

desteklenmiştir. Başlangıçta, Hafif Raylı Sistem hattı projeyi Londra şehrine başlamış olsa da, bu ulaşım altyapısı 

yeterli olmamıştır. Proje, on yıl sonra, Jubilee hattının genişletilmesi yoluyla Londra'nın yeraltı metro ağına 

bağlanmıştır. Şu anda merkeze olan ulaşım yatırımları halen devam etmektedir. Projeye yönelik ulaşım 

bağlantıları aşağıdaki gibidir: 

■ Jubilee London metro hattı 

■ Docklands Tramvayı 

■ Crossrail Tren Hattı – inşaat halinde 

■ London City Airport 

Proje Tarihçesi 

Canary Wharf 1800'lerden beri dünyanın en işlek limanlarından biriydi. 1960'lardan sonra liman endüstrisi 

azalmaya başladı ve bu durum 1980 yılına kadar Londra kent merkezindeki tüm rıhtımların kapanmasına neden 

oldu. 1980 yılından sonra ise Canary Wharf kentsel dönüşüm projesi başladı ve geliştirme aşağıdaki sırayla 

gerçekleşti:  

• 1981: Docklands Development Corporation, Margaret Thatcher’ın yardımcısı Michael Heseltine 

tarafından Londra’nın Isle of Dogs’taki eski limanında yenilenmeyi teşvik etmek için kuruldu. 

• 1987: Proje Kanada’lı Olympia & York firmasından fonlandı.  

• 1988: İnşaat başladı.  

• 1988: The Daily Telegraph'a 300 £/m2 bedeliyle ilk kiralama yapıldı.  

• 1990: Jubilee metro hattının Canary Wharf’a kadar uzatılmasına karar verildi.  

• 1991: 396.000 m2’lik ofis alanının ilk etabı tamamlandı ve ilk kiracılar projeye taşındı.  

• 1992: Ülkede yaşanan gayrimenkul krizinden sonra finansman sağlayan Olympia & York proje 

yönetiminde aktif rol almaya başladı.  

• 1993: Canary Wharf Group yeniden yapılandırıldı ve projenin bir kısmı bir grup uluslararası bankanın 

mülkiyetine geçti. Jubilee hattı uzantısı inşaat çalışmasına başlandı.  
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• 1995: Alwaleed gibi yatırımcıları içeren uluslararası bir konsorsiyum, 1,2 milyar dolara projeyi satın aldı.  

• 1997: Citi Bank'a 440 £/m2 bedeli ile kiralama yapıldı.  

• 1999: Jubilee metro hattı faaliyete geçti. Paul Reichmann Başkan seçildi ve Canary Wharf 1999'da halka 

açıldı. Yeni şirket Canary Wharf Limited olarak adlandırıldı ve daha sonra Canary Wharf Group oldu. 

• 2004: Mart 2004'te, Canary Wharf Group plc. en büyük hissedarı Glick Family Investments olan ve Morgan 

Stanley tarafından Songbird Estates Plc. adlı bir firma tarafından yönetilen bir yatırımcı konsorsiyumu 

tarafından devralındı. 

• 2005: Canary Wharf Group, 20 Churchill Place'de üst kullanım hakkını sattı ve 15 Canada Square KPMG'ye 

satıldı.  

• 2007: 40 Bank Street'te 27.873 m2’lik alanı Barclays Capital’e kiralandı. 

• 2008: Projede çalışan nüfusu 93.000’e erişti.  

• 2009: Crossrail tren hattı projesine başlandı.  

• 2010: Shell, 18.582 m2 ofis kiraladı ve 2012 yılında Shell’in Avrupa Merkezi olacak olan 25 Bank Street'i 

satın aldı. Bu gelişmeden sonra projedeki çalışan sayısı 100.000’in üzerine çıktı. CWG, Katar Diar ile ortak 

girişimde bulunan Londra’nın South Bank bölgesinde yer alan Shell Centre'ı yeniden geliştirmeyi kabul 

etti. 

• 2014: CWG, Canary Wharf'ın doğusundaki Wood Wharf ortaklığını satın aldı ve Wood Wharf konut bileşeni 

için planlama çalışmalarına başlandı.  

Proje Bileşenleri 

Canary Wharf projesi ofis, perakende, yeme&içme, kamusal alanlar ve eğlence bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu 

bileşenlerin detaylarına ilerleyen sayfalarda yer verilmektedir. Projedeki tüm bileşenlerin yönetiminde yaklaşık 

1.000 kişi görev almaktadır.  

Ofis 

Canary Wharf'ta 37 binada 16,5 milyon metrekarenin üzerinde ofis alanı yer almaktadır. Binalar, genellikle belirli 

bir kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanan binalar (built-to-suit) olarak teslim edilmiştir. Projede yer 

alan ofis binaları %100 yenilenebilir elektrikle çalışmaktadır ve 2009 yılından beri sıfır atık politikası 

benimsenmiştir. Ofis kiracıları genellikle bankacılık, finans, profesyonel hizmetler, enerji, üretim, endüstriyel 

faaliyetler, kamu faaliyetleri, sosyal hizmetler, teknoloji, medya ve iletişim alanında şirketlere ev sahipliği 

yapmaktadır. Başlıca kiracılar arasında BBVA, Barclays, BCG, Chevron UK, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, 

EBRD, EY, Fitch Ratings, HSBC, IBM, J.P.Morgan, JLL, Mastercard, MetLife, Adalet Bakanlığı, Morgan Stanley, 

Novartis UK, Shell, Societe Generale ve Servcorp gibi firmalar yer almaktadır. Merkezdeki en büyük kiracılar ise 

HSBC (102.191 m2), Credit Suisses (93.748 m2), J.P. Morgan (93.639 m2), Morgan Stanley (91.369 m2), Citi (52.275 

m2), Barclay’s Capital (51.922 m2) ve KPMG (37.161 m2)’dir.  

Şu anda Canary Wharf’te yer alan şirketlerde toplam 120.000 kişi çalışmaktadır. Ofis bileşeninde ortalama aylık 

kiraları 2009 yılında bu yana 300 £/m2’den 510 £/m2’ye yükselmiştir. 
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Konut 

Canary Wharf her ne kadar bir ofis ve ticari proje olarak öne çıksa da proje kapsamında Wood Wharf adı altında 

240.000 m2’lik alanda 3.300 konut ünitesi de sunmaktadır.  

Canary Wharf Vaziyet Planı 

 

Kaynak: Canary Wharf 

Perakende ve Yeme & İçme 

Proje kapsamında 5 farklı alışveriş alanında yaklaşık 32.000 m2’de toplam 120 mağaza bulunmaktadır. Bunların 

büyük bir kısmını ise yeme&içme alanları oluşturmaktadır. Yeme içme alanlarının payı 14.000 m2 civarındadır. 120 

mağaza arasında ayrıca zincir mağazalar, giyim markaları, büyük ölçekli mağazalar-ana kiracılar ve bağımsız 

üniteler yer almaktadır. Bu markalar arasında Accessorize, Asics, Bobbi Brown, BOSS, Coach, COS, Flying Tiger 

Copenhagen, GANT, Godiva, Hackett, Jo Malone, Kate Spade New York, Levi’s, MAC, Mango, Massimo Dutti, 

Monsoon, Pandora, Polo, Ralph Lauren, Reiss, Rituals, Superdry, Ted Baker ve Zara sayılabilir.  

Açık Alanlar & Hizmetler 

Proje alanı daha önce rıhtım olarak kullanılan ve sitedeki yüksek katlı binalar arasında rahatlatıcı bir peyzaj etkisi 

sunan su yollarıyla çevrilidir. Bu rıhtım kenarları yürüyüş yolları, bisiklet şeritleri ve koşu yolları olarak 

kullanılmaktadır. Projede aynı zamanda Jubilee Park ve Canada Square park dahil olmak üzere çok sayıda halka 

açık meydan ve park da yer almaktadır.  
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Eğlence Alanları 

Canary Wharf Group, fitness dersleri, açık hava konserleri, buz pateni ve komedi kulüpleri gibi etkinlikleri 

kapsayan yılda 100'den fazla etkinlik içeren kapsamlı bir etkinlik programı yürütmektedir.  

Canary Wharf, Cineworld tarafından yönetilen West India Quay'de yer alan sinema salonu ve diğeri de Crossrail 

Place'de yer alan Everyman Cinema olmak üzere iki sinema kompleksini barındırmaktadır.  

Ek olarak projede Idea Store Canary Wharf adlı yerel bir halk kütüphanesi, Churchill Place’da Idea Store 

projesinin bir parçası olarak 16 Mart 2006 Perşembe günü açılmıştır. Ayrıca projede bir spor salonu ve tıp merkezi 

planlanmaktadır.  

Başarı Faktörleri 

Canary Wharf projesinin başarılı olmasında yer alan faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Proje yüksek kaliteli tasarım ve teknik özellikleri ile kiracıların ihtiyaçlarını karşıladı.  

• Projenin dünya çapında tanıtımı yapıldı ve projenin markalaşma süreci oldukça başarılı şekilde ilerledi.  

• CSFB ve Morgan Stanley gibi firmalara yapılan ön kiralamalar sayesinde projenin finansmanı için 

alternatif kaynak yaratıldı.  

• Ulaştırma altyapısına ve arazi ıslahına kamu doğrudan yatırım yaptı.   

• Kiracılara çeşitli vergi indirimleri (kurumlar vergisi indirimi, sermaye kazancı vergisi indirimi, emlak 

vergisi, stopaj vergisi, bordro vergisi, damga vergisi) sağlayan Enterprise Zone statüsü de dahil olmak 

üzere dolaylı devlet yatırımları ile proje desteklendi.    

• Merkezi ve yerel yönetim düzeylerindeki siyasi tutarlılık, pazara güven verdi, bürokratik engelleri ortadan 

kaldırdı ve planlanan diğer projelere göre projeye öncelik sağlanmasına sebebiyet verdi.   

• Planlama politikası ve ekonomik kalkınma politikası uyumlu hale getirildi. Proje geliştirilirken plan onayı, 

geliştirme stratejileri, altyapı yatırımı ve arazi temini için tek bir siyasi organ vardı. Finansman sağlama, 

satın alma geliştirme hakları ve ticaret yatırımları konularında önemli özel sektör yatırımları bölgeye 

çekildi.  

• Büyük uluslararası mimarlar (Cesar Pelli, Foster and Partners, Kohn Pederson Fox & Associates, SOM) 

proje konseptinin geliştirilmesinde yer aldı. 

• 1990 yılında Canary Wharf'ı batıda Londra'nın merkezine ve Stratford'u kuzeydoğuya bağlayan Jubilee 

Hattı’nın 1990 yılında Canary Wharf’a uzatılması projenin erişilebilirliğini ciddi ölçüde arttırdı ve bu 

hamle, bölgenin gelişme potansiyelini açığa çıkarmak ve ulaşılan kalkınma ölçeğini kolaylaştırmak için 

kilit rol oynadı. 

• Canary Wharf'ın dünyanın en eski ticaret ve iş merkezlerinden biri olarak itibarı, başlangıçta dünyanın en 

işlek rıhtımlarından birine ev sahipliği yaparak büyük bir ivme kazanmasını ve dünya çapında dikkat 

çekmesini sağladı.  Zaman içinde projenin odağı birçok kez değişti ve sonunda Canary Wharf diğer iki ana 

finans merkezini (New York ve Tokyo) birbirine bağlayan bir finans merkezi olarak evirildi.  
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• Canary Wharf Group'un projenin tek mal sahibi olması sayesinde, firma projenin inşaat süreçlerinde tam 

kontrol sahibi oldu ve proje yüksek inşaat standartlarıyla teslim edildi.  

• Projedeki tekli mülkiyet yapısı tutarlı ve etkili bir emlak yönetimi stratejisinin uygulanmasını da sağladı. 

• Londra'da daha önce görülmemiş bir ölçekte perakende ve eğlenceli odaklı olan yüksek kaliteli bir 

etkinlik programı hazırlandı ve pazarlama odaklı yönetim stratejisi ile bu programın tanıtımı 

gerçekleştirildi. 

• Proje kamusal alanının nasıl planlanması gerektiği yönünde kent hatta ülke ölçeğinde yeni standartların 

belirlenmesine yardımcı oldu. Bu proje ile profesyonel otopark planlaması önemi ve sokak hissiyatının bu 

gibi kamusal alanlarda ne kadar önemli olduğunun önemi fark edildi ve Canary Wharf bu açıdan onu 

izleyen projelere bir referans oldu.  

• Proje Londra şehir merkezinde fiziksel kısıtlardan dolayı büyüme imkânı olmayan firmalara büyük, 

dayanıklı ve uluslararası standartlarda ofis alanı sağladı. Böylelikle, Londra kent merkezinde 

karşılanamayan ofis talebi bu bölgede karşılandı. 

• Canary Wharf ayrıca bünyesinde bulundurduğu konut bileşeni ile bulunduğu bölgenin her saat 

yaşamasına imkân sağlayan bir dinamizm getirdi. Gündüz komplekste çalışan sayısı 120.000 olurken 

konut bileşeni ve eğlence imkanları ile bu nüfus gece yaklaşık 16.000 civarına yaklaşmıştır.    

Çıkarılan Dersler 

Proje aşamasında nelerin daha iyi yapılabileceği üzerine çıkarılan dersler ise aşağıdaki gibidir: 

• Canary Wharf, proje başlangıcından itibaren salt bir ofis projesi olarak planlandığı için proje kurumsal bir 

kampüs olarak algılandı. Konut bileşeninin ilk etapta proje karmasına dahil edilmemesi, proje alanını 

gündüz aktif, fakat akşamları ve hafta sonları oldukça sessiz bir yer olmasına yol açtı. Bu durum da 

perakende alanlarının performansını negatif etkiledi. 

• Proje kapsamındaki perakende ve eğlence alanlarının yer altına planlanmasından ötürü bu alanların 

çekim yaratması zorlaştı bu markalar ciro problemleri yaşadı. Kullanıcıların cadde hissiyatı yaşamayı 

istemesi onları ofis binalarına yöneltti, fakat bu alanlarda vakit geçirme alanların mevcut olmaması, ya 

da bu alanlarda vakit geçirmek için güzel bir ortam sunmaması bu bölgede eğlence ile proje karmasında 

eksikliklere yol açtı.  

• Projenin kiralama performansı incelendiğinde, projenin çoğunlukla bir iş bölgesi olmasının kiraya olan 

etkisi gözlemlenebilir. Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, sadece ofis değil diğer kullanımların da 

dengeli bir şekilde dahil edildiği King’s Cross projesinde tarihsel olarak kira ve satış rakamları daha büyük 

sermaye gelirlerine işaret ederken Canary Wharf’ın kira gelirleri zaman çizelgesi içerisinde daha sabit 

ilerledi.  

• Canary Wharf, Londra'nın finans dünyasındaki rekabetçi konumunu korumasına büyük katkıda bulundu, 

ancak çalışan nüfusunun ötesine hitap eden gerçekten karma kullanımlı bir hedef oluşturmadı. 

• Şehrin çeperlerinde yeni iş merkezleri kurmak zaman alır ve genellikle birden fazla ekonomik döngüyü 

kapsar. Bu uzun vadeli fazlama ve dalgalanma, kiracılara büyük indirimler ve finansal teşvikler ve önemli 
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ön sermaye harcamaları ile birleştiğinde, bu projelerin finansal temerrüt riski yüksek olmasına neden 

olur. 

• Canary Wharf örneğinde de proje birkaç kez ekonomik kriz ile yüzleşmiştir. Büyük kamu sektörü 

finansmanına ve büyük ön kiralama taahhütlerine rağmen, proje iki kez iflas etmiştir. Bu tür projeler, 

kapsadıkları zaman çerçevesi ve ölçeği göz önüne alındığında doğal olarak risklidir. 

• Bu gibi projelerde ulaşım en başından itibaren çözümlenmelidir. Projenin en büyük başarısızlıklarından 

biri, ulaşım altyapısının çok geç sağlanmasıydı – proje Jubilee hattı Metro uzantısına bağlıydı, ancak bu 

1999'a kadar tamamlanmadı. 

 

 

4.2 IFC ve ICC, Hong Kong 

Hong Kong Uluslararası Ticaret Merkezi (ICC); West Kowloon’da bulunan, merkezi iş alanına 10 dakikalık yürüme 

mesafesinde, 108 katlı karma kullanımlı bir gökdelendir. Kule, dünyanın 13., Hong Kong’un en yüksek binasıdır. 

Yapıdaki 240.000 m2’den fazla A sınıfı ofis alanı 81’in üzerinde farklı kata yayılmıştır. 

Uluslararası Finans Merkezi (IFC), ise Hong Kong'un merkezi iş alanında (MİA) bulunan iki kuleden oluşmaktadır. 

Hong Kong'un MİA bölgesinde yer alan (West Kowloon, Kowloon East CBD Two, Island East ve Wong Chuk Hang) 

proje, 189.700 metrekarelik ofis alanı sağlamaktadır. 

Bu iki proje, Victoria Limanı'nın güzel görünümüne katkı sunmak için birbirleriyle eşleşecek şekilde tasarlanmış 

olup, birbirlerini tamamlar niteliktedirler. 

Erişilebilirlik açısından incelendiğinde ICC Kulesi, önemli transit yolların kesişiminde bulunması ve havaalanına 

yakın olması nedenleriyle stratejik bir konumdadır. Ayrıca Çin anakarasına da bağlanan raylı sistem projesi Hong 

Kong Express Rail Link entegrasyonu sayesinde hem IFC hem de ICC’nin Hong Kong’un geri kalanına ve 

havaalanına erişilebilirliği oldukça artmıştır. 



  

 

TELİF HAKKI © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2021. Tüm hakları saklıdır. 89 

Hong Kong IFC                    Hong Kong ICC 

   

Proje Tarihçesi 

İki kulenin de temel amacı Hong Kong'daki A sınıfı ofis talebini karşılamak ve Hong Kong’un kendisini Şanghay'a 

benzer bir Asya finans merkezi olarak konumlandırmaktı.  

A sınıfı ofislere talep, 1997 Asya ekonomik krizinin iyileşme döneminden sonra zirveye ulaşmıştı. Bu talep, iki IFC 

kulesi ve ICC kulesi ile karşılandı. 

ICC'nin tamamlanması ile, Hong Kong'un merkezi iş alanındaki (MİA) ofis alanı eksikliğinden kaynaklanan 

problemlere çözüm sağlanmış oldu. Bu hamle Hong Kong'un bir finans merkezi olarak ortaya çıkmasında önemli 

bir kilometre taşı oldu.  

Projenin temel taşları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• 1995: Uluslararası Finans Merkezi (IFC) kuleleri inşaat ve altyapı hazırlıkları başladı. 

• 1997: IFC inşaatı Asya ekonomik krizi nedeniyle durduruldu. 

• 1998: İlk kule, IFC One tamamlandı ve Aralık ayında faaliyete başladı 

• 2003: İkinci kule, IFC Two tamamlandı ve IFC Mall’un uzantısı oldu. 

• 2018: Hong Kong Express Rail Link (XRL) raylı sistemi faaliyete başladı; ICC ve IFC'yi Çin anakarasına, 

Asya'daki büyük şehirlere bağladı. 

• 2001: Uluslararası Ticaret Merkezi (ICC) konsept çalışması. 

• 2007: ICC kulesinin, altyapısının ve metro/tren bağlantısının inşaatı başladı 

• 2010: ICC kulesi tamamlandı. Dünya standartlarında bir ulaşım sistemine bağlı olacak bir iş kompleksi 

inşa etme hedefine ulaşıldı. 
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Başarı Faktörleri 

ICC ve IFC Hong Kong projesinin başarılı olmasında yer alan faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Önden kiralama ve önemli kiracıların güvence altına alınması, daha iyi finansmana ve daha kaliteli 

inşaata olanak sağladı. 

• Gayrimenkul geliştirilirken, kullanıcıların gereksinimlerini azami ölçüde karşılamak için planlama yapıldı. 

• Kiracılar hem ICC hem de IFC kulelerinde son katlar tamamlanmadan taşınabildi.  

• Ofis kira bedellerini güncel piyasa oranlarına uyarlayarak, IFC önemli kiracılarını koruyabildi. 

• Çin'in ticaret ve finans sektörlerindeki dikkat çekici boyuttaki ekonomik büyümesi, ofis sektörünün artan 

talebi ile benzer projelerin uygulanmasını teşvik etti. 

• Yakın bölgelerde yoğunlaşan endüstri firmalarının Hong Kong'da iş yapma kolaylığı arttı.  

Çıkarılan Dersler 

Proje aşamasında nelerin daha iyi yapılabileceği üzerine çıkarılan dersler ise aşağıdaki gibidir: 

• IFC kuleleri ve ICC gibi Hong Kong finans merkezlerinin rekabet gücü, yoğunluğu ve büyüklüğü açısından 

büyük ölçekli finans merkezlerinin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle, New York ve Londra gibi büyük 

finansal merkezlerine kıyasla hala daha düşük çekiciliğe sahiptir.  

• Bu iki finans merkezi, Çin anakarası dışındaki pazarlardaki fırsatlara yönelmeli ve bu merkezlerde mevcut 

kullanıcı profiline benzer şekilde yabancı firmalara kiralama yapılmasına yönelik faaliyetler 

yürütülmelidir. 

• Pazarın genel durumunu göz önünde bulundurarak yeni arzın piyasaya girmesini talebe paralel bir 

şekilde kontrol etmek, rakip merkezi iş alanlarıyla benzer fiyatlandırmayı kolaylaştırır. Bununla birlikte; 

tercih edilen kullanıcıların çekilebilmesi için erken kira sözleşmeleri yapmak, bunun için de indirim 

yapmak ve uygun kira koşulları sunmak gerekecektir. 

• Azami sayıda çok uluslu şirketi çekmek, herhangi bir finans merkezi için kritik bir hedeftir. IFC ve ICC'nin 

en önemli dezavantajlarından biri, en önemli kiracılarının uluslararası şirketler olmasına karşın, çoğu 

kiracının yerel ve bölgesel şirketler olmasıdır. 

• Olası küresel ya da yerel ekonomik krizlerin etkisini en aza indirgemek için yerel ve uluslararası kiracıların 

iyi bir karması oluşturulmalıdır. 

• IFC ve ICC, Hong Kong’da nispeten yeni yatırımlardır; daha eski olan IFC’nin inşaatı 1997’de başlamıştır. 

Oysa ki; önde gelen yatırım, finans ve bankacılık şirketleri halihazırda Hong Kong’da daha öncesinde de 

yerleşikti.  
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4.3 Dubai Uluslararası Finans Merkezi – Dubai 

Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC), dünyanın en hızlı büyüyen uluslararası finans merkezlerinden biridir ve 

öncelikli olarak Batı Avrupa ile Doğu Asya arasında kalan geniş bir bölgeye hizmet vermektedir. 

DIFC serbest bölge statüsüne sahip 110 dönümlük alandan oluşmaktadır. Dubai Hükümeti ile birlikte, BAE Başkan 

Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Hükümdarı olan Majesteleri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum’un geniş 

vizyonunun bir parçası olarak BAE'nde ilerleme ve ekonomik kalkınma ortamı yaratmak amacıyla yapılan bir 

yatırımdır.  

DIFC 46 hektar (464.550 m2) arsa üzerinde ortak bir podyum alanına sahip yaklaşık 40 kulede 604.815 m2 

kiralanabilir alana sahiptir. Projede 41.800 m2'lik otoparkı alanı da bulunmaktadır.  

Finansal kurumlar için yeni bir global arena sağlayan DIFC, kiracılarına yüksek standartlarda bir ofis alanı, 

kurallar ve yönetmeliklere sahip, %100 yabancı mülkiyete imkân sağlayan bir çalışma alanı sunmaktadır.  

Dubai DIFC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Tarihçesi 

Dubai Uluslararası Finans Merkezi yatırımı; "Dubai'yi kurumsal finans için evrensel olarak tanınan bir merkez ve 

sermaye & yatırım için bölgeye açılan bir kapı olarak konumlandırma" vizyonuyla, Şubat 2002'de, Şeyh 

Muhammed bin Raşid el-Mektum tarafından duyurulmuştur.  

Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin (DIFC) vizyonu; "yarının finansal haritasını sermaye ve yatırım için küresel 

bir geçit olarak şekillendirmektir." 

DIFC'nin misyonu, "DIFC'yi küresel olarak tanınan bir finans merkezi olarak konumlandırarak bölgesel ekonomik 

büyüme, gelişme ve çeşitlilik için bir katalizör" olmasını sağlamaktır.  

Dubai Uluslararası Finans Merkezi, bölgedeki yatırım fırsatlarını kendisine çekmek, ekonomik büyümesine 

katkıda bulunmak ve bölgedeki planlı özelleştirmeleri kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. 
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Bu bağlamda geliştirilen projenin tarihi gelişimi aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• 2002, Şubat: Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum, DIFC vizyonunu açıkladı. 

• 2002, Ekim: Projenin temeli atıldı.  

• 2002, Kasım: DIFC, lisanslama için düzenleyici çerçeveyi belirledi. 

• 2003: Proje arsası Gate Bölgesi dışındaki konutları teslim etmek için alt geliştiricilere teslim edildi.  

• 2004, Eylül: Proje için Dubai hükümetinden nihai yasal onay alındı. 

• 2004, Eylül: DIFX (Dubai Uluslararası Finans Borsası); listeleme ve ticaret forumu olarak bir finansal borsa 

açmak için ilerlemenin ilk adımı çerçevesinde bir LLC (Sınırlı Sorumluluk Şirketi) olarak kuruldu. 

• 2005, Nisan: Merrill Lynch İsviçre Bankacılık ve Barclays Capital, DIFC'de faaliyet göstermek için lisans 

aldı. 

• 2005, Eylül: DIFC Gate binası inşaatı tamamlandı. 

• 2005, Aralık: Lisanslama finansal hizmetleri destekleyecek şekilde genişletildi. 

• 2005, Aralık: EFG Hermes, DIFC'ye katıldı. 

• 2006, Şubat: Standard Bank Plc, bölgedeki ilk varlık şubesini DIFC'de kurdu. 

• 2006, Nisan: DIFC, programda mülkiyet hakkına ilişkin danışma belgesini yayınladı. 

• 2006, Eylül: HSBC Bank Middle East, DIFC lisansını aldı. 

• 2007: Kiracıların çoğu, Gate Bölgesi içerisindeki ofis alanlarında yerini aldı ve yeni yiyecek ve içecek 

üniteleri faaliyete başladı.  

• 2008, Ocak: Sky Gardens gibi proje kapsamındaki birçok diğer ufak çaplı proje inşaatını tamamladı.  

• 2008, Haziran: Ofislerde yer kiralama için 900.000 m2'nin üzerinde alan için bekleme listesi oluştu ve 

metrekare başına 7.500 AED ile Dubai'deki şu ana kadar görülen en yüksek kiralar ödendi.  

• 2008, Eylül: Dubai'yi küresel ekonomik kriz vurdu ve projede, piyasanın geri kalanıyla paralel olarak 

kiralarda bir düşüş yaşadı, ancak proje Dubai'deki en pahalı ticari proje olarak konumu korudu. 

• 2009, Eylül: DIFC'yi Emirlik genelindeki konut ve iş bölgelerine doğrudan bağlayan Dubai metrosu açıldı. 

• 2012: Dubai, The Banker (FT Business) tarafından sıralanan 53 uluslararası finans merkezi arasında iki 

sıra yükselerek 6. sırada yer aldı. 

• 2012: Gate binası, diğer ofis binaları ve Gate Village’da sahip olunan ticari ofis alanlarındaki doluluk 

yüzde 94'e ulaştı. 

• 2017: 60.000 m2 kiralanabilir alan ve 185 üniteden oluşan ve perakende, yemek, moda ve yaşam tarzı 

mağazaları ile dikkati çeken Gate Avenue açıldı.   

• 2017: Nisan 2017'de DIFC, bölgedeki Finansal Teknolojinin büyümesini hızlandırma girişimini duyurdu.  

• 2020: Gate Avenue bünyesine yeni ve dünya mutfağına hitap eden 15 restoranı ekledi.  
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• DIFC FinTech Hive, 22 Ocak 2020'de Orta Doğu Afrika ve Güney Asya (MEASA) bölgesindeki fintech 

(finans&teknoloji) girişimleri için “FinTech Hive Scale Up Program” adı altında bir girişim hızlandırıcı 

program başlattığını duyurdu.  

Başarı Faktörleri 

DIFC projesinin başarılı olmasında yer alan faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Proje, finans firmalarının ihtiyaçlarını karşılayan en son teknoloji ve yüksek kaliteli tesisler sunmaktadır. 

Ek olarak, DIFC kendisini önemli bir destinasyon olarak konumlandırmıştır ve yeme&içme gibi alternatif 

çekim merkezleri ile projenin kendisini prime bir proje olarak konumlandırmasına olanak sağlamıştır.  

• DIFC kullanıcılarına bir dizi maliyet avantajı ve operasyonel destek sağlamıştır. Bunlar arasında 

aşağıdakiler yer almaktadır: 

❖ Yüzde yüz yabancı mülkiyet,  

❖ Gelir ve kar üzerinden yüzde sıfır vergi oranı,  

❖ BAE'nin kapsamlı çifte vergilendirme muafiyeti anlaşmaları ağından yararlanmak,  

❖ Dövizde kısıtlama olmaması ve sermaye ile karları firmalarım ülkelerine geri gönderme 

özgürlüğü. 

• DIFC, iş kanunlarından muaf, kendi yargı otoritesinden ve mahkeme sisteminden yararlanan ve finansal 

ve ticari sektörlerde büyümeye izin veren serbest bir bölgedir. Bu durum projenin çekiciliğini önemli 

ölçüde arttırmaktadır.  

• DIFC, dünyadaki en büyük finans merkezlerinden biri haline gelmek için istikrarlı bir şekilde büyümüştür. 

Küresel finansal krize rağmen, DIFC, kayıtlı toplam 256 şirket ile 2008 yılında iş dünyasında en büyük 

mutlak yıllık artışı kaydetmiştir. 

• Toplam şirket sayısı 2018'den bu yana %14 artarak 2.437'ye yükselmiştir. 2017'den bu yana %32'lik bir 

büyüme ile merkez, 2024 hedefine ulaşma yolunda ilerlemektedir. 

• DIFC’de şu anda günlük nüfus 25.600 kişidir ve 2019 yılı içerisinde merkezde 2.000 kişilik ek istihdam 

yaratılmıştır.  

• Proje kapsamında sağlam bir ekosistem tarafından yönlendirilen büyüme, finans sektörünün 

çeşitlendirilmesini, küresel ortaklıkları ve FinTech ve inovasyona yapılan yatırımları teşvik etmektedir. 

• Kurulduğundan bu yana DIFC’de finansal inovasyon alanında aktif firmaların sayısı 129'a çıktı.  

• DIFC Employee Workplace Savings (DEWS) dahil olmak üzere yeni düzenlemeler, merkezin küresel en iyi 

uygulamalara uygun olarak yetenekleri nasıl çektiğini ve koruduğunu dönüştürmeyi amaçlamaktadır.  

• DIFC faaliyetlerinden pazar büyüklüğü 700 milyar doları aşmaktadır. (AED 2.5 trilyon) 

Çıkarılan Dersler 

• DIFC yönetiminin lisans veren, kiralayan ve mal sahibi olarak tüm yetkileri elinde bulundurması ona tüm 

faydaları ve tüm kontrolü sağlamaktadır. Öte yandan, DIFC’nin bu kadar geniş bir yetkiyi elinde 

bulundurması kiracıların çıkarlarının göz ardı edilmesi riskini doğurmuştur. Yönetim kabul etmezse 

kiracıların ihtiyaçlarına cevap verilemeyebilir, bu da hızlı ilerlemeyi zorlaştırmaktadır. 
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• DIFC'nin metro erişimi, Şeyh Zayed Yolu'na yakınlığı ve Dubai Uluslararası Havaalanı'na 15 dakika 

uzaklıkta olması açısından iyi bağlantılara sahip olmasına rağmen, projenin içinde toplu taşıma 

bağlantıları efektif bir şekilde çözülmemiştir.  

• DIFC ilk açıldığı dönemlerde, iki telekom sağlayıcısı (Du ve Etisalat) şu anda DIFC'nin veri gereksinimlerini 

karşılayamadığı için merkez alt yapısının daha da geliştirmek zorunda kalmıştır.  

• Ayrıca, DIFC’nin performansının arttırılması için yedek güç üretim kapasitesinin Londra ve New York 

finans merkezleri kadar verimli olması için geliştirilmesi gerekmiştir. 

4.4 King Abdullah Finans Merkezi – Riyad 

Kral Abdullah Finans Merkezi (KAFD), büyük küresel finans merkezlerinin hukuksal ve teknolojik standartlarına 

büyük ölçüde uymayı amaçlayan Orta Doğu'nun en büyük karma kullanımlı finans merkezi projesidir.  

Kral Abdullah finans bölgesi (KAFD), Riyad'ın kalbinde yer alan ve Krallığın Suudi Arabistan'daki yatırımları ve 

işletmeleri ve bölgenin geri kalanını kolaylaştırmak için tasarlanan ve sürdürülebilir bir finans merkezi vizyonunu 

hayata geçirmek için tasarlanan modern mühendisliği ile dikkat çekmektedir.  

Krallığın en iddialı ve seçkin projelerinden biri olan proje, Riyad ekonomisi ve şehir planlamasına önemli bir katkı 

olarak kabul edilmektedir. 

Proje halka açık rekreasyon alanları, perakende bileşeni, modern ofisleri, monoray gibi yenilikçi ulaşım 

bağlantıları ve konaklama alanları ile 3 milyon m2’nin üzerinde bir inşaat alanında 59 bina üzerinde 

yükselmektedir. Projede 62.000 m2 otopark alanı ve 12.000 kişilik konut bileşeni yer almaktadır. Projenin 

kapladığı alan ise 1.6 milyon m2’dir.  

Proje, Suudi Arabistan Borsası ve Sermaye Piyasası Kurumu (CMA) Tadawul'un genel merkezine ev sahipliği 

yapacaktır. Proje tamamlanınca ise projede toplam günlük nüfusun 50.000’e çıkması beklenmektedir.  

KAFD, Riyad'ın en stratejik kavşağında, mevcut merkezi ticaret bölgesinin hemen kuzeyinde yer almaktadır. 

Şehrin yeni toplu taşıma sistemi ve havaalanı demiryolu bağlantısında bir aktarma merkezi olarak hizmet 

verecektir. Bombardier Transportation firması ile ortaklaşa planlanan monoray bileşeninin ise şehrin mevcut ve 

proje açıldıktan sonra oluşacak trafik problemine çare olması beklenmektedir.  

Riyad, yüksek sıcaklıkların yaşandığı bir iklim ile karakterize edildiğinden, 30 binayı birbirine bağlayan bir ağ 

olarak hareket edecek olan yolcu köprülerini soğutmak için bir güneş sistemi kurulacaktır.  

Proje Tarihçesi 

Kral Abdullah finans bölgesini (KAFD) inşa etme planı 2006 yılında başladı, ancak proje inşaat gecikmeleri, 

maliyet aşımları ve yeterli kiracı bulma konusunda problemler yaşadı. 

Projenin tarihi gelişimi aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• 2006: Faz I master planı 2006 sonunda tamamlandı. 

• 2007: Kral Abdullah Finans Merkezi'nin inşaatına 2007 yılında başlandı. 

• 2013: Faz I’de %85 tamamlanma oranına erişti. Faz II için ise tamamlanma oranı %70’e erişti.  

• Faz IA ve Faz IB olmak üzere Faz I ikiye ayrılmaktadır. 2013 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar 

tamamlanması gereken Faz IA, Mart 2013'te tamamlanan toplam 39.036 metrekare ofis alanı ve Haziran 

2013 sonuna kadar tamamlanacak 39.993 metrekare ile 69 ofis katından oluşuyordu. Faz IB ise yıl sonuna 
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kadar tamamlanacak ve toplam 79.102 metrekarelik bir alandan oluşan 48 ofis katından oluşacaktı. Bu 

toplam alandan 17.584 metrekarelik tamamlanması teyit edilecek, 28000 metrekare Eylül 2013'e kadar 

tamamlanacak ve 33.248 metrekare Ekim 2013'e kadar tamamlanacaktı. Faz II’nin ise büyük 

çoğunluğunun 2016 yılında tamamlanması ve cami bileşeninin teslim edilmesi bekleniyordu. 

• 2014: Proje finansal zorluklar ve talep yetersizliğinden dolayı durdu. 

• 2015: Kamu Yatırım Fonu, KAFD'nin şu anki sahibi Suudi Devlet Emeklilik Ajansı'ndan satın alınması için 

bir ön anlaşma imzaladı. 

• 2016: Veliaht Prens Muhammed bin Salman, ekonomik dönüşüm planını başlattığında, bölgeyi yeniden 

canlandırmaya ve yeniden odaklamaya söz verdi. 

• 2017: İnşaat çalışmaları yeniden hız kazandı.  

• 2017 yılında yapılan bir röportajda Veliaht Prens Muhammed bin Salman, projenin çok fazla ofis alanı 

içerdiği için başarısız olduğunu söyledi. Projenin yeniden yapılandırılması ve perakende alanlarının 

artırılması ve konut birimlerinin de sayısını arttırılması için söz verdi. 

   

 

Başarı Faktörleri 

• Kral Abdullah'ın liderliğinin en önemli miraslardan biri olarak kabul edilen KAFD, yeni düzenlemeler ve 

yatırımcılar açısından güvenli bir ortam sağlamak yoluyla ekonomik istikrarı getirerek, ekonomik ve 

kültürel faaliyetler için bir platform sağlayacaktır. 

• Yatırımcılar, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için açık konumdadır. 

• Ulaşım sorununu çözmek için sistemin temini, kurulumu, işletimi ve bakımını üstlenen Bombardier 

Transportation ve Saudi Oger Ltd. ortaklığında, şehrin çeşitli bölgelerini birbirine bağlayan 3,6 km 

uzunluğunda bir monoray inşa edilmektedir.   

• Projede pop-up cafelere, açık havada müziğe yer verilerek geleneksel Suudi yaşam tarzının ötesine 

geçilip bölgede yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi yaratılacaktır.  

Çıkarılan Dersler 

• Proje hala yapım aşamasında olduğundan, KAFD'nin başarılı mı yoksa başarısız mı olacağı bu aşamada 

tahmin edilememektedir. 
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• Öte yandan, hükümet, projenin tamamen finansal ve iş merkezi olarak yanlış algılandığını açıkça itiraf 

etmiştir ve proje karmasında ofis açısından oluşan arz fazlasını konuta ve perakende alanlarına 

çevireceğini belirtmiştir.  

• Birçok Suudi Arabistan şirketinin beş ila on yıl öncesine göre çok daha iyi bir konumda olduğu 

düşünüldüğünde, kiracıları daha iyi inşaat kalitesine ve güvenlik hizmetine sahip yüksek kaliteli ofis 

alanlarına çekmek daha kolay olacaktır. 

• Öte yandan ülkeye genel olarak yabancı firmaların talep gösterme eksikliğindeki başlıca sebepler ülkenin 

sıkı vize rejimi, yaşam tarzı üzerindeki kısıtlamalar ve dışarıya kapalı ekonomisi olmaktadır. 

• Yabancı kiracıları bölgeye çekmek için bir dizi finansal ve hukuksal teşviklerin yapılacağı öğrenilmiştir.  

• Projenin tamamlanması ile birlikte Riyad ofis piyasası ciddi bir ofis stoku bombardımanına 

yakalanacaktır. Her ne kadar ülkenin büyüyen ve dışa açılan ekonomisi ile eskiye göre bu kiracıları 

projeye çekmek daha kolay olacak olsa da bunu yaparken kiracıların uzun süreli kontratlarını güvence 

altına almak için kiracılara ciddi teşvikler verilmesi beklenmektedir.  

• Her ne kadar projeye yabancı kiracı talebi çekilmek istese de bölgedeki tesisleri şu anda daha çok yerli 

nüfus yoğun olarak kullanmaktadır.  

• Projenin temel sorunu, 2008 mali krizi sırasında duyurulması ve zamanlamasının finansal krize rağmen 

fazlamasını piyasa şartlarına göre güncellememesidir. Bir dizi yerel ve uluslararası yorumcu, projeyle ilgili 

olası aşırı arz sorununu vurgulamış, ancak yöneticiler bu riskleri göz ardı etmiştir.  

 

4.5 Lujiazui Finans Merkezi– Shanghai 

Lujiazui, hükümet tarafından belirlenen ulusal düzeyde bir kalkınma bölgesidir. Merkezi hükümet 1990'ların 

başlarında, Pudong Yeni Bölgesi'ni Çin'in finans ve keşif merkezi olması için bir model şehir olarak belirlemiştir. 

Puxi'deki Bund'un karşısında yer alan Pudong, 3 milyon nüfuslu 570 milyon metrekarelik bir alan üzerinde 3 

milyon nüfusu barındırmaktadır. Lujiazui Merkezi iş alanı ise 1.680.000 m2 alana yayılmaktadır.  

Pudong Yeni Bölgesi, özel bir geliştirme bölgesi olarak seçilmiştir. Bu bölge Lujiazui Finans ve Ticaret Bölgesi, 

Junqiao İhracat İşleme Bölgesi, Zhangjiang Yüksek Teknoloji Parkı ve Waigaoqiao Serbest Ticaret Bölgesi olmak 

üzere dört eyalet düzeyinde kalkınma bölgesine sahiptir. Ek olarak, şehirde şehir düzeyinde Sunqiao Modern 

Tarım Geliştirme Bölgesi mevcuttur.  

Lujiazui Merkezi İş Alanı (MİA) %75'i ofis binaları olmak üzere 4.700.000 m2 toplam emsal alanına sahiptir. Proje 

gerçekleşmeden önce, bölge, bazı az katlı depolar ve ticari yapıların bulunduğu az yoğunluğa sahip bir bölgeydi. 

Hükümet, bölgeyi uluslararası standartlara uygun hale getirmek adına gelişmeye öncülük etmek için Şanghay 

Lujiazui Geliştirme Grubu adında bir gayrimenkul geliştirme firması kurdu. 

Şu anda bölgede önde gelen işlevi ticaret olan 25 kattan fazla 30'dan fazla binada Lujiazui'de 504'ün üzerinde 

yerli ve yabancı finans ve sigorta şirketi bulunmaktadır. Bölgede yaklaşık 2.443 oda sağlayan Grand-Hyatt, The 

Ritz-Carlton, Shangri-La, Park Hyatt, Grand Kempinski, Mandarin Oriental, Fraser Suites, IFC Residence, Four 

Points by Sheraton, JW Marriot ve Four Season gibi birçok 5 beş yıldızlı otel yer almaktadır.   

Dünyaca meşhur Şanghay Dünya Finans Merkezi de proje kapsamında yer almaktadır. Şangay Dünya Finans 

Merkezi, çok sayıda uluslararası finans, bankacılık, sigorta, menkul Kıymetler ve fon yönetimi gibi alanlarda 

faaliyet gösteren Ernst & Young, Morgan Stanley, BNP Paribas, Commerzbank, Yokohama Bank, Sumitomo Mitsui 
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Banking Corporation ve Kore Kalkınma Bankası gibi firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Google'ın Şangay Şubesi 

de kulenin 60.- 61. katlarında yer almaktadır. 

Proje kapsamında 9 adet açıldıkları yıllarda dünyanın en yüksek binası unvanına sahip olmuş ofis kulesi 

bulunmaktadır.  

Lujiazui, projenin başlamasından bu yana 16 milyar ABD dolarından fazla Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) ve 

önemli yerel yatırım çekmiştir. 

Proje Tarihçesi 

Merkezi Hükümet, “Açık Kapı Politikası”'ndan sonra Çin'deki finans piyasasını geliştirmeyi hedefledi ve Çin'in 

finans merkezi olarak Şanghay seçildi. 

Geleneksel olarak, tüm ticari ve ofis faaliyetleri Huangpu Nehri'nin batısındaki Puxi'de yoğunlaşmıştır. Bununla 

birlikte, Puxi'de yeterli gelişme alanı yoktu ve bu nedenle hükümet, devlet ve özel finans kurumlarını barındırmak 

için yeni bir CBD oluşturmak için Pudong'daki Lujiazui'yi seçti. 

Lujiazui çevresinde, Şanghay'a yabancı yatırım akışını hızlandırmak için yeni bir merkezi iş bölgesinin 

geliştirilmesinden yararlanacak başka özel kalkınma bölgeleri de mevcuttur.  

• 1991-2000: Faz I - İlk Planlama, Altyapı ve Devlet Destekli Geliştirme aşamasına başlanmıştır.  

• İlk geliştirme sırasında, Hükümet'in bu ölçekte kentsel gelişim konusunda deneyimi yoktu, bu da 

uluslararası danışmanların master plan süreçlerine katılımına öncülük etti.  

• 1999: Hükümet, nehir geçişleri, kamu hizmeti altyapıları, iç çevre yolu ve diğer yol ağları dahil olmak 

üzere on büyük altyapı projesine 25 milyar Çin Yuanı (RMB) (4 milyar ABD doları) harcadı. Hongqiao-

Puxi'de bulunan Şanghay'daki mevcut havaalanı artan talebi karşılayamayacağından, 1999'da ikinci bir 

havaalanı tamamlandı. Bu, Pudong'un havaalanına yakınlığı nedeniyle Puxi'ye göre konum avantajını 

elde etmesine yardımcı oldu. 

• 1999: Puxi ve Pudong'u birbirine bağlayan Şanghay metrosunun 2. hattı tamamlandı. Oriental Pearl 

Kulesi Kulesi ve Jinmao Kulesi gibi diğer ikonik projeler de bu dönemde tamamlandı. Bu yapılar turistleri 

Pudong'a çekmek için önemli rol oynayarak şehir hakkında kamuoyunun farkındalığını artırdı. 

• 2001-2010: Faz II – Tam anlamıyla bir Merkezi İş Alanı (MİA) kuruldu. Pudong projesi, One Lujiazui, 

Citigroup Tower, Aurora Plaza, Mirae Asset Tower ve en önemlisi Şanghay Dünya Finans Merkezi (SWFC, 

Mori Binası olarak da bilinir) dahil olmak üzere tamamlanan çok sayıda A Sınıfı ve Premium gayrimenkul 

projesiyle zamanla güçlendi. 

• 1997: Proje kapsamında yer alan Şanghay Dünya Finans Merkezi yabancı yatırımın Pudong'un gelişiminin 

ilerlemesinde nasıl kilit rol oynadığına bir örnektir. Şanghay Dünya Finans Merkezi Binası’nın Ağustos 

1997'de inşaata başlamış ve bir yıl sonra temeli tamamlanmıştır. Asya mali krizinin etkisinin geçmesi ve 

Pudong pazarına önemli miktarda arz girmesi sebebiyle inşaat süreçlerine birkaç yıl ara verilmiştir. Buna 

ek olarak, projenin kamuoyunun Japon bayrağındaki yükselen güneş tasarımına güçlü benzerliği 

konusundaki görüşleri dikkate alındığında, Çin ile Japonya arasındaki ilişkinin kötüye gitmesiyle projenin 

teslimi bir miktar daha ertelenmiştir.  

• 2005: Danıştay, 31,78 km2 alana sahip Lujiazui bölgesinin anakara Çin'deki 185 devlet düzeyinde 

Kalkınma Bölgesi arasındaki tek finans ve ticaret bölgesi olarak konumlandırılmasını yineledi. 
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• 2008: Şanghay Dünya Finans Merkezi Kulesi’nin inşaatı tamamlanması ve projenin tamamlanma tarihi 

itibariyle küresel mali krizin ortasında gerçekleşince kentte bir arz fazlası oldu ve bu durum çok yüksek 

boşluk oranlarına neden oldu. 

Başarı Faktörleri 

• Mali teşvikler mali kurum gruplarıyla eşleştirerek Merkezi İş Alanda yer alan finans sektör firmalarına 

dolaylı yoldan odaklanılmıştır. 

• Hükümet kaynaklarının ulaşım altyapısı, 2. Metro hattının inşası ve Şanghay'ın ikinci havaalanı gibi 

altyapı yatırımlarıyla projeyi dolaylı yoldan desteklemiştir.  

• Çin'in ticaret ve finans sektörlerindeki hızlı ekonomik büyümesi ve ofis sektörü talebinin artmasıyla 

benzer projelerin uygulanmasına yönelik pazarda talep oluştu. 

• Birçok endüstri liderinin bir alanda toplanması, iş fırsatlarını, rekabeti ve ortak girişimleri geliştirerek 

Şanghay'da iş yapma kolaylığını arttırmış ve sonunda ekonomiyi bir bütün olarak güçlendirmiştir.  

• Lujiazui'nin son 20 yıldaki başarısı, Şanghay'a turizm ve işle ilgili seyahatleri arttırmıştır. Lujiazui 

silüetinin resimleri, turistik alanlarda satılan ve Şaghay’ı tasvir eden fotoğraflarda yer almaktadır. 

Dolayısıyla projenin kentin bilinirliğine olan katkısı önemli olmuştur.   

Çıkarılan Dersler 

• Master plan, Huangpu Nehri'nin yüksek hacimli trafiği için bir çözüm sunamamıştır. Puxi ve Pudong 

arasında yüksek ticari etkileşimler gerçekleştiğinden, nehirler arası tüneller ve köprülerdeki ulaşım 

sıkıntısı her zaman bir sorun olmuştur. 

• Pudong CBD bölgesi çok fazla yaya dostu değildir. Yaya yolu ve yaya bağlantılarının eksikliği, MİA 

boyunca her yerde mevcuttur. İçerisindeki birçok yol, araç geçişlerini kolaylaştırmak için ortalamadan 

daha geniştir. Bu nedenle, Century Avenue gibi ana yollar boyunca yayaların ulaşımı oldukça 

konforsuzdur.  

• Projede rekreatif dinlence alanlarının, yeşil alanların ve eğlence mekanlarının eksikliği, bölgede çalışan 

işgücü için önemli bir dezavantajdır. Bu sebeple bölgede çalışan ve aslında düzenli ve yüksek gelire sahip 

nüfusun satın alma gücünün projede perakende alanları yer almaması sebebiyle değerlendirilemediği 

görülmüştür.  

• Proje geliştirmelerinde yapılan özensiz fazlama, arz fazlasına yol açmıştır.  
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Şanghay Dünya Finans Merkezi                              Lujiazui Bölgesi 
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4.7 İstanbul Finans Merkezinin Mevcut Durumu 

Ekonomik büyümenin desteklenmesi ile katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi, İstanbul’un 

bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmasını hedefleyen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) 

çalışmalarına 2009 yılında başlanmıştır. İnşaatı devam eden İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi kapsamında 

yaklaşık 3.5 milyon m2 inşaat alanı bulunmaktadır.  Proje tamamlandığında toplam 1,45 M m2 TKA ofis alana 

sahip olması beklenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Ocak 2021’ de yaptığı açılamaya göre 

projenin %60’lık kısmı tamamlanmış durumdadır. Projenin tamamlanma hedefi ise 2022 sonu, 2023 başı gibidir. 

Proje paydaşları arasında; Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank gibi kamu bankaları, Emlak 

konut, SPK ve BBDK gibi kamu kurumları ile T.A.O. ve İş GYO A.Ş. özel sektör kullanıcıları yer almaktadır. Ek olarak 

2019 yılı sonunda 465.000 m2’lik alan proje, hafriyat, arsa bedelleri ve o tarihe kadar tamamlanan inşaat 

maliyetleri dahil olmak üzere yaklaşık 1,67 M TL bedel karşılığında TVF (Türkiye Varlık Fonu)’a aktarılmıştır.  Bu 

alan içerisinde ofis ve çarşı alanın yer alması planlanmaktadır. 

Ofis kullanımı için toplam kiralanabilir alanın alt projelerin ruhsat ve mimari projeleri halen devam ettiği için 

belirtilen alan dağılımda farklılar olabilmektedir. Örneğin öncesinde Unit Plaza olarak Duru İnşaat tarafından 

projesine başlanması beklenen 6.741 m2’lik arsa önce icra satışına ve ardından 21 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete 

duyurusuna istinaden acele kamulaştırma kararına konu olmuştur.  

İFM’de mal sahibi kullanımlarının haricinde 750.000 m2’lik bölümünün öncelikli olarak devlet kurumları, ardından 

banka ve finans kuruluşlarına kiralanmak üzere piyasaya çıkacağı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Ek olarak 

proje bünyesinde perakende kiralanabilir alan olarak bölgesel ölçekte bir alışveriş merkezi ile cadde perakende 

ünitelerinin olması beklenmektedir.  

Proje içerisinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu (M12) hattına bağlı metro istasyonu bulunmaktadır. 

Projedeki açık alanlar hem yeşil alan hem de kamusal ortak alanlar olarak değerlendirilmektedir. 

IFM’de yer alan şirketlere çeşitli imtiyazların sağlanması konusunda çalışmalar başlamıştır. 2021 Şubat ayında 

yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Finans Ofisi’nin hizmet birimleri ve görevleri yeniden 

düzenlenmiştir. Buna göre, İstanbul’un küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak strateji ve politikalar 

geliştirmenin yanı sıra bu kapsamla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine edilmesi sağlanacaktır.  

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan’nı yine 2021 Şubat ayında yaptığı açıklamalarda, İFM’de satış 

olmayacağı, tüm varlıkların kiraya konu olacağı belirtilmiştir. TBMM’ye sunulan “İFM Kanunu” teklifi içerisinde, 

merkezin yönetimi, vergi ve diğer avantajların belirlenmesi beklenmektedir. İFM’nin ve vergi avantajları ile 

yabancı finans kuruluşlarının bölge merkezlerinin buraya çekilmesi hedeflenmektedir. Göksel Aşan, bu merkezde 

yer alacak firmalara katılımcı belgesi verileceğini ve teşviklerden yararlanmanın bu belgeye bağlı olacağını 

açıklamıştır. 
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5. Konut Pazarı Görünümü 

5.1 İstanbul Konut Pazarı Görünümü 

Bu bölümde, konut talebi, konut arzı, yatırım piyasası, gelecek öngörüsü gibi alt başlıklar altında İstanbul konut 

piyasasına ilişkin genel görünümler yer almaktadır. 

5.1.1 Konut Talebi 

İstanbul, Türkiye'nin açık ara en gelişmiş gayrimenkul piyasasına ev sahipliği yapmaktadır. Bunda kentin dinamik 

nüfusu, her yıl ortalama %1,5’lik artış hızı, hane halkı sayısında küçülme, konutun bir yatırım aracı görülmesi gibi 

faktörler etkili olmaktadır.  

Ek olarak kent, büyük ölçüde şehir merkezindeki yoğunluğun artması ve arsa fiyatlarının baskı altında kalması 

nedeniyle büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Konut piyasası, şehir merkezine yakın bölgelerde artan sayıda lüks 

konut projesine tanık olurken, toplu konut projeleri daha çok arsa geliştirme potansiyeli ile şehir merkezinin 

dışında geliştirilmektedir. Diğer yandan kentsel dönüşüm yasası ile parsel ölçeğinde yenilenme de yeni konut 

stokunu ortaya çıkarak talepler içerisinde yer almaktadır.  

Büyük ölçekli konut projelerine bakıldığında, İstanbul’da şehir merkezinde imar için uygun arsa eksikliğinin, 

konut geliştiricilerini kent çeperlerine doğru kaymaya zorladığını görmekteyiz. Yerel yönetimlerin de makro 

ölçekli ulaşım projeleriyle göze çarpan yerleşim alanlarına destek verdiği görülmektedir. Bu makro ölçekli 

projeler arasında 3. Köprü, 3. Havalimanı, metro ağının genişletme projeleri ve Avrasya Tüneli yer almaktadır. Bu 

projelerin çevresine yarattığı dışsal fayda ile yeni konut stokunun lokasyonunun da şekilleneceği görülmektedir. 

İstanbul Havalimanı toplam 76,5 milyon metrekarelik bir alanda küresel bir transfer merkezi olarak 

geliştirilmiştir. Yolcu kapasitesi açısından dünyanın üçüncü büyük havalimanı olması planlanan İstanbul 

Havalimanı 29 Ekim 2018’de açılmış ve Nisan 2019’dan pandemi dönemine kadar tam performans çalışmıştır.  

Havalimanı, Airport City (havalimanı şehri) olarak adlandırılan kentsel gelişim projesi ile birlikte planlanmıştır. 

Bölgesel ölçekli bu karma proje uluslararası tasarım firması Perkins+Will tarafından tasarlanmıştır. Master plan 

içerisinde otel, perakende ticaret, alışveriş merkezi, ticari ofis alanları, özel konutlar, lojistik merkez, bir fuar ve 

kongre alanı, kamusal alanlar, eğitim kültür ve sanat merkezi, metro ve hızlı tren hattı yer alması planlanmıştır. 

Üst ölçekli planlarda ulaşım ağları ile desteklenen bir kurvaziyer liman ile bağlantılı bir proje düşünülmektedir. 

Yeni havalimanının ülkenin 2025 yılındaki GSMH (Gayrisafi Milli Hasıla) içinde %4,5 paya sahip olacağı 

öngörülmüştür. Yeni havalimanı projesinin Göktürk, Arnavutköy, Kayabaşı bölgelerindeki konut talebinde ve 

arzında rol oynaması ve COVID-19 salgının etkisinin azalmasına paralel olarak bu hareketliliğin 2022 ve 

sonrasında ivmelenmesi beklenmektedir.  

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ise diğer bir makro ölçekli proje olarak Aralık 2020’de tamamlanmış olan bir yap-

işlet-devret projesidir. Üzerinde yer alacak olan Otoyol Dinlenme Tesisleri için projelendirme devam etmektedir. 

İstanbul'un batısında, Kınalı mevkiinde TEM Otoyolu kavşağından başlayan, dört şeritli, iki yönlü Kuzey Marmara 

Otoyolu, yan bağlantı yolları dahil 414 kilometre olup, Adapazarı Akyazı’da son bulmaktadır. Bu otoyol üzerinde 

yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile, Garipçe ile Poyrazköy arasındaki Boğaz 1.275 metrelik bir asma köprü ile 

geçilebilmektedir. Otoyolun, İstanbul Havalimanı’na doğrudan bağlantısı bulunmaktadır.  
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İstanbul’da Bölgesel Ölçekli Ulaşım Projeleri  

 
Kaynak: JLL 

İstanbul Boğazını da içeren 90 kilometre uzunluğundaki üçüncü köprü ve bağlantı yolları Yap-İşlet-Devret 

modelinde ihale edilirken, Kuzey Marmara Projesi'nin Anadolu ve Avrupa Yakası’nda kalan 314 kilometre 

uzunluğundaki karayolları ise kamu finansmanı ile inşa edilmiştir. Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı, Sapanca 

gölünün kuzeyinden İstanbul Sultanbeyli'ye ulaşacak ve bu noktadan itibaren bölünecek olan bu hattın 

kollarından biri, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne ve diğeri ise Marmaray’a bağlanması planlanmıştır.  

Yüksek Hızlı Tren (YHT) büyük ölçekli önemli ulaşım projelerinden biridir, Çayırova’dan başlayan, Yavuz Sultan 

Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Kanal İstanbul’a uzanması öngörülen hızlı tren hattının Yavuz 

Sultan Selim Köprüsü’ne inşa edilecek demiryolu üzerinden Garipçe-Uskumruköy güzergahını izlemesi 

planlanmaktadır. Kuzey Marmara Otoyolu’na paralel hattan İstanbul Havalimanı’na ulaşım sağlanması, akabinde 

Küçükçekmece ve Halkalı güzergahını takip etmesi öngörülmüştür. Kanal İstanbul ile bağlantılı olması planlanan 

demiryolu hattının, kanalın üstünden Trakya’ya doğru uzanması planlanmıştır. Şu anda Halkalı-Kapıkule arası 

yüksek hızlı tren için planlama süreci devam etmektedir.  Kapıkule Çerkezköy bölümü inşaatı ise başlamıştır. 

Tamamlandıktan sonra geniş kapsamlı bir hinterland içerisinde İstanbul’un batısında yeni merkezler oluşturması 

beklenmektedir.  
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5.1.2 Konut Satışları 

İstanbul'da konut satışları 2010 yılından bu yana artmaktadır. 2013 yılında mütekabiliyet kuralının 

kaldırılmasının ardından konut satışları hızlanarak yaklaşık %40 düzeyinde artış yakalamıştır. 2015'te zirveye 

ulaşan satışlar 2016'da hafif bir düşüş göstermiştir. 2017 yılında ise bir önceki yıla göre satış rakamlarının 

toparlandığı, 2018’de ise tekrar düştüğü gözlemleniştir. 2019 yılı performansı 2017 yılı ile benzer gerçekleşmiştir. 

Genel anlamda 2015-2019 arasındaki satış büyümesi oldukça istikrarlı devam etmiştir.  2020 yılı 

itibariyle toplam satışın %17,7’si İstanbul’da geçekleşmiş olup bir önceki yıla göre %20 artış 

göstermiştir.  Burada 2020 Haziran ayında piyasayı hareketlendirmek için yapılan düşük faizli 

konut kredisi kampanyalarının etkisi açıktır.  

 

İstanbul’da yıllara göre Konut Satışları  

Kaynak: TÜİK 

 

TÜİK verilerine göre, son üç senede gerçekleşen konut satışları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Son yıldaki 

Türkiye ve İstanbul da konut artış oranı sırasıyla %11 ve %12 şeklinde olup paralellik göstermektedir. İstanbul’da 

satılan konutların ülke içindeki oranı %17,7 olup, son üç yılda da benzer seviyelerdedir.  

2020 yılında Türkiye’de yapılan satışların yaklaşık 470.000’i, yani %31’i yeni konut için yapılırken, İstanbul’da bu 

oran yine benzer şekilde yaklaşık 78.000 konut ile %30 seviyesindedir.  

Son 2 yıl karşılaştırmasında aşağıdaki artış trendi yakalanmıştır. 

İstanbul toplam konut satışlarında artış %12 

İstanbul toplam ipotekli İkinci el satışlarda artış %103  

            İstanbul toplam ipotekli ilk el satışlarda artış %56 
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Türkiye, İstanbul, Ankara Konut Satışları 

    2020 Payı (%) 2019 Payı (%) 2018 Payı (%) 

Toplam Konut Satışı Türkiye 1.499.316  1.348.729  1.375.398  

  İstanbul 265.098 17,68 237.675 17,62 234.055 17,02 

  Ankara 157.095 10,48 132.486 9,82 131.161 9,54 

Birinci El İpotek Kredili Türkiye 183.987  112.774  125.389  

İstanbul 29.515 16,04 18.979 16,83 22.912 18,27 

  Ankara 18.182 9,88 10.518 9,33 10.410 8,30 

İkinci El İpotek Kredili Türkiye 389.350  219.734  151.431  

İstanbul 74.755 19,20 36.840 16,77 26.294 17,36 

  Ankara 55.244 14,19 29.862 13,59 21.437 14,16 

Birinci El Diğer Satışlar Türkiye 285.753  398.908  526.183  

İstanbul 48.370 16,93 73.402 18,40 88.318 16,78 

  Ankara 19.851 6,95 30.589 7,67 37.535 7,13 

İkinci El Diğer Satışlar Türkiye 640.226  617.313  572.395  

İstanbul 112.558 17,58 108.454 17,57 96.531 16,86 

  Ankara 63.818 9,97 61.517 9,97 61.779 10,79 

 
Kaynak: TÜİK 

İstanbul’da Konut Satışları 

  2020 Payı (%) 2019 Payı (%) 2018 Payı (%) 

Toplam 265.098  237.675  234.055  

Birinci El İpotek Kredili 29.515 11,13 18.979 7,99 22.912 9,79 

İkinci El İpotek Kredili 74.755 28,20 36.840 15,50 26.294 11,23 

Birinci El Diğer Satışlar 48.370 18,25 73.402 30,88 88.318 37,73 

İkinci El Diğer Satışlar 112.558 42,46 108.454 45,63 96.531 41,24 
Kaynak: TÜİK 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, İstanbul’da konut kredisi kullanılmadan yapılan konut satışların payı 

toplam içinde dikkat çekici ölçüde yüksektir. Oransal olarak bakıldığında konut kredisi kullanmaksızın yapılan 

satışların, toplam satışlar içinde oranı 2018’de %78, 2019’da %75 ve 2020’de ise %60 seviyelerindedir. 2020 

yılında, önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere düşük kredi faizleri ile düzenlenen kampanyaların etkisini 

görmekteyiz.  

Şu anda oransal olarak düşük olmasına rağmen, trend olarak, konut alımında ipotekli konut kredilerine olan 

bakış açısının daha pozitif olduğu görüyoruz. Ekonomik anlamda istikrarlı bir ortamda ipotekli kredilerin konut 

satışlarında katkısının daha ekili olacağını beklemekteyiz. Şu anda içinden geçilen ve tüm dünyayı etkisi altına 

alan pandeminin yarattığı olumsuz ortamın 2022 başı itibariyle önemli ölçüde azalacağı öngörülerine dayanarak 

akabinde, ekonomik istikrarın da oluşmasıyla, bekleyen potansiyel konut alıcısının talep göstermesi beklenebilir.   

5.1.3 Konut Arzı 

İstanbul’da tahmin edilen konut stoku yaklaşık 250.000 civarıdır. Bu stokun çok büyük bir kısmı Beylikdüzü, 

Esenyurt ve Kadıköy (Fikirtepe), Pendik ilçelerinde yer almaktadır. Bu stokun yaklaşık %40’ı tamamlanmamıştır.  
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Merkezi ilçelerde geliştirilen projelerde çoğu zaman proje aşamasında satış yakalanmaktadır. Artan stoka rağmen 

şehir merkezinde yenilenmeyi bekleyen yapılar, dönüştürülmeyi bekleyen sanayi alanları, geliştirmeye konu olan 

boş arsaların olması, lokasyon avantajından dolayı, yeni stokların pazarda emilmesini kolaylaştıran etkilerdir. 

İstanbul’da konut yatırımlarının artışını destekleyen koşullar aşağıda özel olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

 

5.1.4 Konut Fiyatları 

Konut yatırımlarında konut fiyatları arz tarafında yatırımcının iştahı ve talep tarafında ise satın alma kriterlerine 

uyabilmesi adına önemli bir yere sahiptir. Kent merkezlerinde konut satış fiyatlarının değerleri doğal olarak 

çeperlere göre çok yüksektir.  

Buna rağmen merkezden dışarı doğru konut fiyatlarının azaldığını söylemek tam olarak doğru olmayabilir. Yeni 

geliştirilen site kurgusundaki projelerde konut fiyatları gerek yeni bina olması gerekse site hayatı sunmasından 

dolayı bulunduğu bölgenin konut fiyatı ortalamasını arttırmaktadır. Diğer bir deyişle, proje ölçeğinde fiyat, şehir 

merkezindeki konut fiyatından da yüksek olabilmektedir.  

Bir sonraki sayfadaki grafikte de görüldüğü üzere, apartman nitelikli konut satış rakamlarının en yüksek seviyesi, 

İstanbul’da Boğaz hattında Beşiktaş ilçesinde görülmekte olup, 2021’de İstanbul ortalamasının %225 üzerinde 

seyretmektedir. Bu oran 2014 yılında %330 seviyesinde idi. Azalan trend, İstanbul’da kent merkezinde geliştirilen 

konut projelerinin artmasına bağlı olarak konut satış rakamlarının homojen seviyeye doğru evirilmeye çalıştığını 

göstermektedir.  
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İstanbul’da Konut Satış Fiyatları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 

5.2 Ankara Konut Pazarı Görünümü 

Ankara konut pazarı son yıllarda agresif bir büyüme göstermiştir. İstanbul’dan sonra nüfusu en büyük il olması, 

başkent olması ve ciddi ölçüde kamu nüfusunu barındıyor olması, %100’lük kentleşme oranına sahip olması, göç 

ve beraberinde hızlı nüfus artışı talebi tetikleyen ana parametreler olmaktadır.  

Ankara’da, Çayyolu, Ümitköy, Etimesgut, Gölbaşı, İncek, Eryaman ve Batıkent'te geliştirilebilir arsaların 

olmasından dolayı konut yatırımlarının bir kısmını çekmekte, konut alıcıları da yeşil alanlarla çevrili bu projeleri 

tercih etmektedir. Ayrıca ilçenin merkeze ve kamu kurumlarına yakınlığı nedeniyle Çankaya'da lüks konut ve 

rezidans projeleri de son zamanların en sıklıkla ortaya çıkan projeleri olmuştur. Şehir merkezinin çok büyük bir 

bölümünü kapsayan Çankaya İlçesi, Merkezi İş Alanı olarak gelişmiştir. MİA'da bulunan konut projeleri, esas 

olarak karma kullanım projelerinin bir bileşeni olarak geliştirilen lüks konutlar olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer 

bir deyişle, Ankara’daki yüksek konut fiyatları bu projelerde ortaya çıkmaktadır. Çankaya'nın güneyinde ODTÜ 

Ormanı ve Mogan Gölü manzarasına sahip Panora, Kuzu Effect ve One Tower projeleri gibi karma kullanımlı konut 

projeleri de yer almaktadır. 

Villa gelişimi ile bilinen İncek şu anda yüksek katlı yapılar için de tercih edilmektedir. Diğer yandan bu bölgeyi 

şehir merkezine bağlayan bulvarın yapımı ve bölgede otoyolun yenilenmesi ilçenin nüfus artışını hızlandırdığı 

görülmektedir. Çeşitli kamu kurumları ve Atatürk Orman Çiftliğinin yer aldığı Yenimahalle İlçesi A ve B grubunun 

ağırlıklı yaşadığı bir bölgedir. Merkez’e yakınlığı ve ana ulaşım arterlerinin burada kesişiyor olmasından dolayı, bu 

bölgede birçok konut projesi ve alışveriş merkezi yer almaktadır.  A city, Ankamall, Atlantis, Podium, Ankapark, 

Armada en iyi performans gösteren alışveriş merkezleridir.  

5.2.1 Konut Satışları 

Ankara’da konut satışları 2010 yılından itibaren hızlı bir artış göstermiştir. 2012’deki düşüş 2013 yılında %30’luk 

bir artış ile 137.000 gibi rekor bir satışa ulaşmıştır. Bu dönemden sonra konut satışlarının dalgalanmalara rağmen 

genel anlamda yükseliş trendi yakaladığı söylenebilir. 

2017 yılına gelindiğinde ise, yaklaşık 150 bin konut satış ile zirve yaptığı görülmüştür. 2018 yılında ipotek 

kredilerindeki artış ve ekonomideki genel durağanlık nedeniyle %13’lük bir daralma ile yılı kapatmıştır. 2020 
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yılının 2019 yılına göre daha hareketli geçtiği görülmektedir. Özellikle ikinci el konutların ipotekli satışları daha iyi 

bir trend yakalamıştır.  

2020 yılında 157 bin konut satılmış olup bir önceki yıldan %18 daha fazla konut satılmıştır. Burada az döneminde 

uygulanan düşük kredili satış kampanyasının etkisi açık olarak görülmektedir.  

Ankara’da Konut Satışları 

  2020 Payı (%) 2019 Payı (%) 2018 Payı (%) 

Toplam Satışlar 157.095  132.486  131.161  

İpotekli Birinci El 18.182 11,57 10.518 7,94 10.410 7,94 

İpotekli İkinci El 55.244 35,17 29.862 22,54 21.437 16,34 

Diğer - İlk El 19.851 12,64 30.589 23,09 37.535 28,62 

Diğer - İkinci El 63.818 40,62 61.517 46,43 61.779 47,10 

Kaynak: TÜİK 

Projelerden satışlarda da genelde sabit bir trend olmasına rağmen, ipotekli satışlarda 2019 göre yaklaşık 7.500 

konut ile %72 daha fazla satış olmuştur.  

Düşük kredi faizinin konut stokunu eritmekteki katkısı açık olarak görülmektedir.   

Ankara Yıllara Göre Konut Satışları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK 

Yabancılara satış Ankara son yıllarda ilk üç sırada yer almaktadır. 2019 yılında 2.500 konut ve 2020 yılında 2.746 

konut yabancılar satılmıştır.  
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6. Turizm Pazarı Görünümü 

6.1 İstanbul Turizm Pazarı Görünümü 

İstanbul, ülke içinde turizm açısından da en büyük pastayı alırken, dünya sıralamalarında da kendinden söz 

ettirmektedir.  MasterCard'ın 2019 Küresel Destinasyon Şehirler Endeksi'ne göre İstanbul, 2018'de 13,4 milyon 

uluslararası geceleme ziyaretçisi ile dünya çapında 20 önemli destinasyon şehir arasında 8. sırada ve Londra ve 

Paris'ten sonra Avrupa'da 3. sırada yer almaktadır. Buna ek olarak, İstanbul dünyanın en önemli konferans 

destinasyonlarından biridir olarak 2017 yılında 133. sırada yer almıştır. “Uluslararası Kongre ve Kongre Derneği 

(ICCA) İstatistik Raporu 2018”e göre 33 uluslararası toplantıyla -toplantı ve katılımcı sayısı açısından- 2018 yılında 

46. sıraya yükselmiştir.  

Diğer bir uluslararası araştırma olan, Euromonitor International tarafından yapılan Top 100 City Destinations 

2019 sayılı raporunda, İstanbul’un 2013-2018 arasında ve 2018-2019 döneminde en yok ziyaretçinin geldiği 

şehirler arasında Avrupa’daki sıralamasını üst sıralara taşıdığı görülmektedir. 

Avrupa Destinasyonları – İlk 10 Şehir  

    Ziyaretçi ('000) Büyüme (%) Sıralamadaki hareketi 

Şehir Ülke 2017 2018 2019 2018 2019 2013-18 2018-19 

Londra Birleşik Krallık 19.828 19.233 19.560 -3,0 1,7 ↑    0 ↑ 2 

Paris Fransa 15.834 17.560 19.088 10,9 8,7 1 0 

İstanbul Türkiye 10.730 13.433 14.716 25,2 9,6 ↑    2 ↑    1 

Antalya Türkiye 9.482 12.439 13.332 31,2 7,2 ↓   1 0 

Roma İtalya 9.531 10.065 10.317 5,6 2,5 ↓   3 ↓   1 

Prag Çek Cumh. 8.807 8.949 9.151 1,6 2,3 ↓   3 0 

Amsterdam Hollanda 7.848 8.354 8.835 6,4 5,8 ↑    3 ↓   1 

Barselona İspanya 6.289 6.715 7.017 6,8 4,5 ↓   6 ↓   3 

Milano İspanya 6.348 6.481 6.604 2,1 1,9 ↓   9 ↓   5 

Viyana Avusturya 6.186 6.410 6.634 3,6 3,5 ↓   8 ↓   2 

Kaynak: Euromonitor International 

2020 yılı sonunda Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ve JLL, turizm faaliyetlerinde sürdürülebilir büyümeyi 

teşvik edecek çözümleri değerlendirmek ve sunmak için benzersiz bir metodoloji geliştirerek, şehirlerin turizmin 

büyümesine hazır olup olmadığına ilişkin ilk değerlendirmeyi başlatmak adına bir araya gelmiştir. Bu çerçevede 

Destinasyon 2030 isimli çok detaylı bir endeks ile, 50 küresel pazarda 75'ten fazla göstergenin değerlendirildiği ve 

bir şehri “Seyahat ve Turizm Büyümesi”ne neyin hazır hale getirdiği sorusu ele alınmıştır.  

Destinasyon 2030 çalışmasının sonuçlarına göre İstanbul, “Yükselen Performans Gösteren Şehirler” kategorisi 

içerisinde yer almaktadır. Buna göre İstanbul, yükselen bir turizm altyapısına, yukarı yönlü turizm momentumuna 

ve turizm büyümesiyle ilgili artan baskıların ilk göstergelerine sahiptir. 
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Kaynak: JLL ve WTTC  

1- Şafak Geliştiricileri: yavaş turizm büyümesi, düşük ziyaretçi konsantrasyonuna sahip şehirler-şimdilik.  

2- Yükselen Performansa sahip şehirler: Büyüyen turizm momentumu ve artan baskı altındaki şehirler 

3- Dengeli Dinamik: büyük oranda kurumsal müşteri kitlesi olan finansal hub olan şehirler 

4-Olgun Performansa sahip şehirler: Güçlü eğlence ve / veya kurumsal seyahat destinasyonu. Ek büyümeye hazır 

olma durumunu giderek daha fazla test eden şehirler 

İlk iki kategori daha az gelişmiş turizm pazarı olan ve önemli büyüme potansiyeline sahip şehirleri içerir. Buna 

göre İstanbul’un da bulunduğu ikinci kategori için yapılan hazırlıkların şu anda kent ölçeğinde yapılan yatırımlar 

ile paralel ilerlediği görülmektedir. Turizmde iyileştirme çabaları içinde havalimanı bağlantısı, konaklama tesisi 

stoklarındaki kentsel altyapının iyileştirilmesi, çevresel sorunların ele alınması gibi ana başlıklar bulunmaktadır. 

Bu şehirler aynı zamanda, şehrin karşılayabileceği bir hızda büyümeyi destekleyen mevcut turizm politikalarını 

geliştirme ve iyileştirme fırsatlarını da kullanabileceği değinilirken, buna bir örnek olarak, yakın zamanda yeni bir 

havalimanı açan ve buna karşılık olarak yılda 200 milyondan fazla yolcu taşıma kapasitesini artıran İstanbul 

verilmektedir. 
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Şehirlere Göre Seyahat ve Turizm Ölçeği /Yoğunluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL ve WTTC  

Yukarıdaki matris, incelenen 50 küresel şehirdeki turizm pazarlarının ölçeğini ve turizm faaliyetlerinin 

yoğunluğunu göstermektedir. Las Vegas, Amsterdam ve Prag, yerel nüfusa kıyasla yüksek düzeyde turist girişine 

bağlı olarak en güçlü konsantrasyon düzeyine sahiptir. Seyahat ve Turizm sektörü aynı zamanda GSYİH ve 

istihdam içinde yüksek bir oranı işaret etmektedir. Ölçek açısından, New York, Londra ve Paris gibi küresel ağ 

geçidi pazarlarının turizm destinasyonları olarak popülariteleri nedeniyle listede üst sıralarda yer almasını 

açıklar. 

İstanbul yoğunluk açısından birçok büyük şehir ile aynı düzeyde olmakla beraber, pazar ölçeği itibariyle büyüme 

potansiyeli olduğunu da göstermektedir. 

6.1.1 İstanbul Turizm Göstergeleri 

Turizm büyüklüğünü ifade etmesi açısından en önemli göstergelerinden biri, yabancı ziyaretçi sayısı olup, 

İstanbul toplam yabancı ziyaretçilerin 1/3’nü ağırlamaktadır. 

2013 itibariyle 10 milyon yabancı turist ağırlayan İstanbul, 2014 yılında %13 gibi ciddi bir büyüme yakalamış ve 

11,8 milyon yabancı turisti ağırlamıştır. 2015 yılındaki %5’lik büyümeye karşın, 2016 yılındaki olumsuz koşulların 

etkisiyle ziyaretçi sayısında %26 düzeyinde azalma gerçekleşmiştir. 2017 yılında 13 milyon gibi rekor ziyaretçi 

sayısı ardından 2019’da %11 büyüme ile 15 milyon ziyaretçi ağırlamıştır. 

COVID-19 salgının etkisinin görüldüğü 2020 yılında İstanbul’da ziyaretçi sayısının 2/3’ini kaybetmiş olup, yaklaşık 

5 milyon kişi ile sınırlı kalmıştır.  
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Yabancı Ziyaretçi sayıları, Türkiye & İstanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

2021 için öngörülerde ziyaretçi sayılarında temkinli iyimserlik vardır. Bu beklentide pandeminin etkisinin 

azalacak olmasına paralel olarak turizmde desteklenen politikaların etkisi büyüktür. Özellikle ulaşım altyapısının 

kurgulanmış olması, İstanbul’u yabancı ziyaretçi liginde ön safhalara çıkabilecek en önemli yatırımdır. Bilindiği 

üzere, turizm ziyaretlerinin çok büyük bir bölümü havayolu ile gerçekleşmektedir. İstanbul Havalimanı ve Sabiha 

Gökçen Havalimanı kentin her iki yakasında yüz milyondan fazla yolcu için bir karşılama ve uğurlama merkezleri 

olmuştur.  

İstanbul Havalimanları Tüm Gelişler ve Dış Hatlar

 
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

2000’lerin başından itibaren dalgalı olarak artan ziyaretçi sayıları için 2015-2020 verileri bir sonraki sayfada 

sunulmuştur.  
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İç & Dış Hatlar Ziyaretçi Sayıları 
İç & Dış Hatlar Tüm Ziyaretçiler 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

İstanbul Atatürk 61.332.124 60.415.470 64.106.014 68.346.784 16.112.804 0 

İstanbul (*) 0  0  0 95.205 52.009.220 23.409.132 

İstanbul Sabiha Gökçen (*) 28.108.738 29.667.853 31.386.038 34.133.617 35.560.610 16.966.572 

İç Dış Hat Toplam Geliş Gidiş 89.440.862 90.083.323 95.492.052 102.575.606 103.682.634 40.375.704 

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Görüldüğü üzere, 2019 yılı sonu itibariyle İstanbul’a havayolu ile yapılan yolcu gidiş gelişleri, 103 milyon gibi tarihi 

bir rakama ulaşmıştır. Bu yolcukların yarısını yeni havalimanı karşılamıştır. İstanbul Havalimanı için yapılan 

projeksiyonlarda takip edilen turizm politikalarının da etkisiyle bu toplam yolcu kapasitesinin kademeli olarak 

200 milyona ulaşması hedeflenmektedir. Avrupa, Asya, Afrika arasında bir aktarma merkezi olarak 

konumlandırılan İstanbul Havalimanı’nın, bu hedefe uygun teknik altyapısının kısmen oluşturulmuş olup, diğer 

teknik ve sosyal altyapıların sağlanması ile de gelecek 3 seneye hazır hale geleceği ve turizm gelirlerine önemli 

katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Diğer yandan Anadolu Yakası’ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı için de ulaşım altyapısı için yatırımlar devam 

gündemdedir. TCDD’nin Adapazarı ve Sabiha Gökçen havalimanı arasında Hızlı Tren projesi Şubat 2021’de 

duyurulmuştur.  

COVID-19 salgını ile 2020 yılında %70 oranında yolcu kaybı yaşayan havacılık sektörünün toparlanma dönemi 

konusunda birçok farklı görüş bulunmaktadır. Havayolu ile seyahat pazarında özellikle iş seyahatlerinin payı 

azımsanacak büyüklükte değildir. Şirketlerin COVID-19 salgını sırasında deneyimledikleri evden çalışmanın, 

pandemi sonrasında da bir maliyet düşürme politikası olarak uygulanacağı hususunda birçok öngörü 

bulunmaktadır. Birbirinden farklı olan bu öngörüler genel hatlarıyla, iş seyahatlerinin %10-20’lik bir kısmının hiç 

geri dönmeyeceği ve iş seyahatlerinin %50 azalacağı yönündedir. Diğer bir karşı görüş ise pandemiden sonra eski 

düzene en kısa sürede dönüleceği yönündedir. Gerekçesi ise bir süreç sonunda iş seyahatleri COVID-19 salgını 

öncesi duruma evirilmiştir, şeklinde açıklanmaktadır.  

Özellikle iş seyahat pazarında tatil pazarındaki kadar hızlı bir toparlamanın olacağını düşünmüyoruz. Normale 

dönüşlerde öncelikle sanayi ve üretim tesisi odaklı seyahatlerin, pazarlama ve satış amaçlı ziyaret ve toplantıların 

yapılacağı tahmin edilmektedir.  

Salt dış hatlardaki trafiğin toplam yolcu trafiği içindeki payı %57-%63 arasında değişmektedir. Turizmin daha 

istikrarlı olacağı dönemlerde bu oranın yukarı yönde değişmesi beklenmektedir. 

Dış Hatlar Ziyaretçi Sayıları 
Dış Hatlar Gelen & Giden 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

İstanbul Atatürk 41.998.251 41.281.937 44.476.589 49.130.261 11.876.601 0 

İstanbul (*) 0 0 0 30.199 39.434.579 15.994.695 

İstanbul Sabiha Gökçen (*) 9.583.089 9.471.592 10.310.205 11.619.569 14.055.522 5.266.656 

Dış Hat Toplam Geliş Gidiş 51.581.340 50.753.529 54.786.794 60.780.029 65.366.702 21.261.351 

Dış Hat Trafiği (%) 57,67 56,34 57,37 59,25 63,04 52,66 

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Milliyetlerine göre gelişlere bakıldığında ise, İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin Türkiye’deki dağılıma benzer 

bir resme sahip olduğu görülmektedir. En büyük payı %7’i ile Almanya alırken, son 4 yıldır İran’dan artan geliş-
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gidiş trafiği dikkati çekmektedir. İran %6, Rusya ve Irak 5%’lik bir paya sahiptir. Amerika, Fransa İngiltere orjinli 

geliş gidişler yılda 500 kişi civarında seyretmektedir.  

Ülkelere Göre İstanbul’a En Fazla Uluslararası Gelişler  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim 

Almanya 1.179.397 1.205.976 1.236.235 1.006.495 986.560 1.071.634 1.111.561 %4 

İran 386.339 590.920 755.707 648.176 900.810 934.860 923.138 -%1 

Suudi Arab. 223.150 322.508 412.251 476.561 557.834 628.577 444.891 -%29 

Rusya 573.528 589.950 489.014 297.723 494.084 618.511 721.719 %17 

Irak 241.262 354.063 492.318 280.092 517.653 609.589 677.144 %11 

İngiltere 456.172 497.561 527.334 371.526 380.943 455.608 489.796 %8 

Fransa 478.258 494.315 464.262 362.947 370.517 448.872 508.669 %13 

ABD 503.019 533.442 562.377 319.273 270.887 370.112 459.909 %24 

Çin 129.067 182.996 283.897 154.999 221.870 351.808 378.172 %7 

Ukrayna 246.950 257.560 270.428 289.395 304.275 323.454 331.776 %3 

Kaynak: İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü 

Ancak, 2013-2017 yılları arasında uluslararası turist girişlerindeki artışın Almanya, ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa 

gibi kilit ülkeler için önemli bir düşüşü yansıttığı görülmektedir. Bu düşüş, yıl içinde meydana gelen olaylara bağlı 

olarak güvenlik nedeniyle İstanbul'u ziyaret etmeyi tercih etmeyen turistler tarafından açıklanabilir. Ancak 2019 

yılında her ülkeden ziyaretçi sayısının önemli ölçüde arttığı ve seyahat yasağı nedeniyle %29 civarında düşen 

Suudi Arabistan dışında yeni bir rekor kırdığı görülmektedir. 

6.1.2 Otel Pazarı Göstergeleri 

TÜROB tarafından yayınlanan ve Global konaklama sektörü veri karşılaştırması yapan STR şirketi bilgilerine göre, 

2019 sonu itibariyle,  

Doluluk (Occ)-2019:   %8,7 artarak %74,0’e ulaşmıştır. 

Günlük oda fiyatı (ADR):   %40,4 artış ile 602 TL’ye ulaşmıştır. Euro bazında ise 89,7 EUR’ya. 

Oda başına gelir (RevPAR):  %52,7 artarak 434 TL’ye ulaşmıştır. Euro bazında 66,4 EUR’ya ulaşmıştır. 

İstanbul Otel Performansı 

 

Kaynak: TÜROB, STR 
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İstanbul kendi içinde Lüks, Orta ve Bütçe kesimi başta olmak üzere birden fazla alt segmente ayrılmıştır. Yukarıda 

verilen rakamlar, araştırmaya dahil edilen ortalama rakamları ifade etmektedir.  

İstanbul Otel Performansı 

İstanbul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Doluluk (Occ) % 69,70 72,40 67,50 65,00 64,90 49,60 63,10 71,20 74,00 

Oda Fiyatı (ADR) EUR 152,20 152,90 148,70 133,00 121,30 90,50 74,91 82,01 89,67 

Oda başı gelir (RevPAR) EUR 106,08 110,70 100,37 86,45 78,72 44,89 47,27 58,39 66,36 

Kaynak: TÜROB, STR 

Otel pazarı verileri büyük oranda EUR cinsinden ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere, 2012 yılında İstanbul’un 

ortalamada 153 EUR gibi bir seviyede günlük oda fiyatı yakaladığı görülmektedir. Buna ek olarak doluluk 

seviyelerinin yine aynı yıl %72,4 gibi bir seviyede olması, ortalama oda başı geliri 110 EUR olarak çok iyi bir 

seviyeye taşımıştır. Sonraki iki yıl, pazarı diğer destinasyonlarla paylaştığını gösterirken, 2016 ve sonrasında 

yaşanan politik ve ekonomik olumsuz olaylar neticesinde doluluklar %50’ye oda başı gelir ise yarı yarıya 

düşmüştür.  

2018 sonrasında hızlı bir toparlanma ile dolulukları yüksek seviyelere çekme çabası sonuç vermiştir. Türk 

Lirasının diğer kurlar karşısındaki değerinde oluşan ani değişikliklerden dolayı bu toparlanma oda gelirlerine aynı 

ölçüde yansımamıştır. Avrupa ortalamasına baktığımızda ise, 2019 yılında doluluk oranları %72,2 ve oda başı 

gelir ise 113 EUR’dur.  

Bu veriler bize gösteriyor ki İstanbul’da iyi doluluk seviyelerine rağmen, oda geliri seviyesi, Avrupa 

ortalamalarının çok altında seyretmektedir. Bu durumun bir avantajı İstanbul’u diğer şehirlere göre çok daha 

rekabetçi bir destinasyon kılmasıdır. Ek olarak pandemi ardından sektörün daha önceki seviyeleri tekrar 

yakalamaya doğru bir trendi yavaş da olsa yakalayabileceği görüşü bulunmaktadır.  

Arz kaleminde ise konaklama tesisleri ve türleri sunulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ve 39 İlçe Belediyesi Ruhsat 

Müdürlükleri verilerinin yıl boyunca güncellenmesi ile derlenen 2020 İstanbul Konaklama Envanteri’ne göre, 

İstanbul’da kayıtlı 2.878 konaklama tesisi bulunmaktadır. 2.878 Konaklama Tesisi’nin 637’si Kültür ve Turizm 

Bakanlığından Turizm İşletme Belgeli, 2.241’i Belediye ruhsat belgelidir. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi ruhsatlı 1 

işletme bulunmaktadır.)  

İstanbul’da Konaklama Tesisleri, 2020 

  
Tesis 

Sayısı 
Oda Sayısı Yatak sayısı 

Ortalama Oda 

Sayısı 

Bakanlık Belgeli 637 63.214 126.978 100 

Belediye Belgeli 2.241 46.347 85.894 21 

Toplam 2.878 109.561 212.872 38 

Kaynak: IBB 

Toplam oda arzını %58 gibi büyük bir kısmı bakanlık belgeli tesislerde yer almaktadır. Görüldüğü üzere Bakanlık 

Belgeli tesislerde ortalama sayısı 100 civarı ilken, belediye belgeli tesislerde bu sayı 21 odadır. Diğer bir deyişle 

büyük ölçekli otellerin çoğu turizm işletme belgesine sahiptir. Bu oranlar bize İstanbul’da birçok küçük işletmeli 

otel olduğunu işaret etmektedir.   

Yine bu rapora göre, son 5 yılda İstanbul’daki konaklama kapasitesi toplam %14, Turizm İşletme Belgeli tesis 

sayısı %17, Turizm İşletme Belgeli tesislerin yatak sayısı %20 artış göstermiştir. En fazla konaklama tesisi Tarihi 
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Yarımada ve çevresinde yer almaktadır. Dolayısıyla Fatih ve Beyoğlu ilçeleri stok açısından başı çekmektedir. 

Ardından Şişli ilçesi ve Beşiktaş ilçesi gelmektedir.  

İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yatırım aşamasında 84 tesis bulunmakta olup, toplam ve 

20.374 yatak İstanbul’un konaklama kapasitesine dahil olacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılı Ekim ayı verilerine göre şehri ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin 

ortalama kalış süresi 2,1 gündür. Bu orana göre, İstanbul’da bir yıl içerisinde maksimum yaklaşık 37 milyon kişi 

ağırlanabilir. 2020 verilerine bakıldığında, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tüm tesislerde (Turizm İşletme 

Belgeli ve Belediye Belgeli) toplam 1,7 milyon geceleme gerçekleşmiştir ki bu oran çok düşük bir doluluk oranına 

karşılık gelmektedir.  2019 yılında, İstanbul’da toplam 32 milyon geceleme (belediye ve bakanlık belgeli tesisler) 

yatak arzının %86’sı dolmuştur. Aşağıdaki tabloda sadece turizm işletme belgeli tesislerde gerçekleşen 

performans bilgisi verilmiştir. 

2019 yılı verilerine göre İstanbul’da Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Toplam Geceleme  

Tür Tesise Gelişler Geceleme 
Ortalama Kalış 

Süresi 
Doluluk (%) 

5* Otel 4.928.666 10.982.851 2,23 59,50 

4* Otel 2.749.326 6.789.390 2,47 68,87 

3* Otel 1.127.484 2.552.579 2,26 58,32 

1* ve 2* Otel 282.591 635.348 2,25 62,39 

Özel Tesis 749.197 1.834.513 2,25 63,39 

Diğer* 459.906 1.139.117 2,48 65,91 

Toplam 10.297.170 23.933.798 2,31 62,71 

(*) Pansiyon, Apart otel, Turizm Kompleksi, Butik Otel, Hostel   

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Beş yıldızlı otellerde ortalama kalış süresi 2,23 gece ve doluluk %59,5 seviyesindedir. İl genelinde doluluk seviyesi 

diğer kategorideki otellerden dolayı %62’ye yükselmektedir.   
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Otel Pazarı Temel İstatistikler 

 

Kaynak: JLL 

İstanbul’da yeni arzın oluşmasında yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, sektördeki daralmadan dolayı 

doluluklarda azalma olduğu açıktır.  

Zincir otellerin en fazla yaygın olduğu İstanbul’da Accor, Hilton, Marriot, Wyndham, Radisson zincir grupları başta 

olmak üzere 10 farklı zincir otel grubu bulunmaktadır. Ayrıca Anemon, Divan, Dedeman, The Marmara, Rixos, 

Titanic gibi yerel zincir grupları da İstanbul’da yatırım yapan önemli markalardır. En önemli yeni yatırım ise şu 

anda yapımı devam eden Mandarin Oriental Bosphorus’dur. 

6.2 İzmir Turizm Pazarı Görünümü 

Tarihsel olarak İzmir otel pazarı, kurumsal segmentte ağırlıklı olarak yerli ziyaretçilerin hakimiyetindedir. Kongre 

ve eğlence tesisleri ile genişletilmiş uluslararası markalı otel arzı, iş segmentlerinin çeşitliliğini olumlu yönde 

etkilemiştir. İzmir’de takip edilen politikaların, turizmin sadece kent merkezinde sıkışmasına engel olmuş, çeşitli 

ilçelere de yayılmış olmasını sağlamıştır. Gastronomi turizmi buna verilebilir en iyi örneklerdendir. Çeşme bölgesi 

yerel turistlerin yazlık bölgesi iken, son yıllarda yapılan yatırımlarla Konak İlçesi kadar arz stoku ile pazarda 

önemli bir yere gelmiştir. 

Şehirdeki turizmi mevsimsellikten çıkarmak ve daha da canlandırmak adına, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 

şehrin önemli sergi ve fuar merkezi, geliştirilmiş liman kapasitesi ile lojistik merkezi, yat turizmi, sağlık ve SPA 

merkezi ve alternatif enerji merkezi olması yolunda adımlar attığı bilinmektedir. 

Turizm türleri içinde yükselen bir yere sahip olan çeşitli alt segmentlerde teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık 

turizminin İzmir’de de bir turizm politikası olarak benimsenmesi konusunda sektör liderlerinin ortak görüşü ve 

çabaları bulunmaktadır.  
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İzmir-İstanbul otoyol projesi ile İstanbul’a daha yakınlaşan kentin, Çandarlı Kuzey Ege Limanı projesi ve 

Kemalpaşa Lojistik Köyü projesi gibi yeni altyapı yatırımları bir ulaşım ve lojistik üssü haline getirme projesi 

bulunmaktadır. İzmir'de JTI, Mondi, Hugo Boss, Allianz, Siemens, Johnson Controls, Yanmar, SunChemicals, 

Lemförder, Kansai Altan, Stackpole ve benzeri, 2.000’den fazla yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. 

Nato Şirinyer Karargahı’da İzmir’de yer almaktadır. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Petkim-SOCAR gibi dünyanın 

önde gelen firmalarıyla kimya sektörünün sektörde ihtisas bölgesidir. Dolayısıyla bu yoğun trafiğin ihtiyacına 

dönük konaklama tesisleri sayısı fazladır. 

Diğer yandan İzmir, deniz, tatil, kültür ve inanç turizmi açısından yerli ve yabancı turizme katkıda bulunmaktadır. 

Ege çanağı içinde önemli bir liman kenti olan İzmir’de şu anda gelişme göstermesi beklenen Kruvaziyer turizmi 

özellikle 2003-2013 arasında ciddi büyüme kaydetmiştir.  

Kongre Fuar ve toplantı amaçlı turizme hizmet eden 78.000 m2’lik İzmir Fuarı ve 23.750 m2’lik Kültür Park her sene 

binlerce kişiyi ağırlama kapasitesine ve organizasyon yapısına sahiptir. Uluslararası ve büyük organizasyonlarda 

şehrin konaklama sektörüne katkısı olmaktadır. Pandemi etkisine rağmen bu sene Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, 

Ekim takvimi dolu olan fuar, kurumsal pazarın en önemli itici gücü olmaya devam etmektedir.  

Kruvaziyer Turizmi 

Akdeniz ve Ege Çanağı, Karayipler ve Bahamalar'dan sonra 2. en büyük kruvaziyer destinasyonu olarak 

sıralanmaktadır. Türk kruvaziyer limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 2003-2014 yılları arasında 1,7 milyon 

yolcuyla en iyi dönemi yaşamıştır. Türk limanlarına gelen kruvaziyer gemi sayısı ise 1.385 gemi olmuştur. 

2014 istatistiklerine göre Türkiye kruvaziyer limanları arasında %32 ile en büyük pazar payına sahip olan 

Kuşadası kruvaziyer limanını %32 pay ile İstanbul ve %9 ile İzmir izlemekteydi.  2015 yılında bu seviyeler çeşitli 

nedenlerden dolayı %40 oranında azalarak 14 gemi ve %50 oranında azalarak 21.000 yolcu ile sınırlanmıştır.  

Türkiye'deki kruvaziyer turizmi, Yunanistan'daki ekonomik krizlerden ve Türkiye'ye gelen %40'ın üzerinde 

kruvaziyer gemisinin ana limanı olan Pire Limanı'ndaki grevlerden etkilenmiştir. Bu nedenle birçok kruvaziyer 

şirketi yönünü Türk Limanları da dahil olmak üzere Akdeniz'in Doğu Kıyısı yerine Akdeniz'in batı kıyısına 

çevirmiştir. 

Pandemi sonrasında turizm sektöründe 2021 ikinci ve üçüncü çeyrekte hareketlenme beklenmektedir. Ege ve 

Akdeniz’de kruvaziyer gemi trafiğinin kısıtlı doluluklardan dolayı daha temkinli başlayacağı anlaşılmaktadır. 2022 

yılına yönelik güçlü bir toparlanma beklentisi olan sektörde geriye dönüş için en erken tarih 2023 olarak tahmin 

edilmektedir.  

6.2.1 Konaklama Talebi 

2020 yılının pandemi etkisi altında kaldığı göz önüne alındığında, 2019 verileri üzerinden talebi yorumlamak daha 

sağlıklı olacaktır. Şehre giriş yapan yabancı turist istatistikleri incelendiğinde, İzmir ilini en çok Almanya’dan 

gelen yabancı ziyaretçileri ağırladığı görülmektedir. Alman ziyaretçilerin sayısı en yakın rakibi İngiltere’nin 5 

katından daha fazladır. 2019 yıl sonunda İzmir 414.000 civarında Alman turisti ağırlamışken, 120.000 civarında 

İngiliz ve 81.000 civarında Hollandalı turisti ağırlamıştır. Kenti en çok ziyaret eden 10 milliyetin 2017-2019 yılları 

arasındaki ziyaretçi sayıları ve bu değerlerdeki değişim aşağıda yer almaktadır. 
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Milliyetlerine Göre İzmir’e Gelen Yabancı Ziyaretçiler 

Milliyet 2017 2018 2019 18/17 % Değişim     19/18 % Değişim 

Almanya 280.849 381.131 414.639 36 9 

İngiltere 67.077 76.970 120.852 15 57 

Hollanda 55.243 76.643 81.157 39 59 

İran 76.462 44.376 63.518 -42 43 

Fransa 34.994 43.503 54.411 2 25 

Belçika 34.768 39.247 46.942 13 20 

Polonya 9.300 24.224 41.728 16 72 

Yunanistan 24.183 25.566 32.489 6 27 

Rusya fed. 18.142 34.422 26.221 90 -24 

Ukrayna 4.460 20.611 24.715 36 20 

Toplam 763.810 1.021.576 1.224.634 34 20 

Kaynak: İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Kente gelen yabancı ziyaretçilerin geliş yolları incelendiğinde ise ziyaretçilerin %91’inin karayolu ile geldiği 

gözlemlenmiştir, öte yandan deniz yolu ile gelenlerin payı 2017’de %7 iken 2019’da %9 olmuştur.  

Yabancı Ziyaretçilerin Geliş Şekli 
  2017 2018 2019 

Havayolu 708.692 933.012 1.113.357 

Denizyolu 55.118 88.564 111.277 

Toplam 763.810 1.021.576 1.224.634 

Kaynak: İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

İzmir’de bulunan Uluslararası Adnan Menderes Havalimanı geniş bir hinterlanda hizmet vermektedir. İzmir 

Havalimanı'nda 18 ülkede 67 noktaya aktarmasız yolcu uçuş bulunmakta olup, İzmir'den 25 iç hat uçuşu 

yapılmaktadır.  

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

İş Hatlar 9.545.443 9.955.167 10.474.760 10.679.606 9.031.924 4.459.734 

Dış Hatlar 2.632.657 2.096.076 2.349.550 2.730.772 3.333.332 999.624 

İç ve Dış Hat Toplam Geliş Gidiş 12.178.100 12.051.243 12.824.310 13.410.378 12.365.256 5.459.358 

Kaynak: DHMİ 

Görüldüğü üzere, İzmir Havalimanı yabancı yolcu trafiğinde 2019 yılında son beş yılın en yüksek seviyeleri 

yakalanmıştır. İç hat trafiği ezici bir çoğunluğa sahip olmakla beraber 2019 yılında azalma göstermiştir. İstanbul 

otoyolunun açılmış olması ve seyahat süresinin kısalmış olması ana nedenlerden biri olarak gösterilebilir. 
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İzmir Havalimanı Tüm Gelişler ve Dış Hatlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: DHMİ 

Plaza, Hilton, Wyndham Grand, Mövenpick, Swissotel ve Four Points by Sheraton, Park Inn by Radisson, Hilton 

Garden Inn şehirde yer alan uluslararası otel zincirleri arasındadır.  

Turizm Bakanlığı Belgeli tesislerin 2019 verilerine bakıldığında, İzmir’de toplam geceleme 6 milyon ve ortalama 

kalış süresinin ise 2.5 gece olduğu görülmektedir. Otel dolulukları ise özellikle 4 ve 5 yıldızlı otellerde %55 

üzerinde seyretmektedir.  

Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Kalışlar 

Tür Tesise Gelişler Geceleme Ortalama Kalış Süresi Doluluk (%) 

5* Otel 839.901 2.255.510 3,1 62,79 

4* Otel 872.157 1.706.453 2,3 56,28 

3* Otel 348.920 595.839 1,9 46,44 

1* ve 2* Otel 89.394 154.598 2,0 36,04 

Tatil Köyü 101.511 221.049 2,2 48,15 

Termal Otel 371.533 799.160 2,3 45,87 

Özel Tesis 75.877 126.366 1,6 42,49 

Diğer* 112.218 220.687 1,8 48,12 

Toplam 2.811.511 6.079.662 2,5 55,0 

Kaynak: İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Yıl ortalamalarına göre iyi bir doluluk seviyesi yakaladığı anlaşılmaktadır. Bu seviyeler oda fiyatına bağlı olarak 

değişkenlik göstermekle beraber, turizm yatırımı için kabul edilebilir aralıkları işaret etmektedir. 

6.2.2 Konaklama Arzı  

Türsab verilerine göre İzmir İli içinde toplam 437 konaklama tesisi yer almaktadır. Bunların 243’ü bakanlık belgeli 

olup, toplam yatak arzının da %82’sini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, konaklama tesislerinin belirli asgari 

konaklama standartlarını yerine getirdiği ve talebin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak konaklama tesisi 

altyapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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İzmir’de Konaklama Tesisi Arzı 

  İşletme Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 
Tesislerde 

Ortalama Oda Sayısı 

Bakanlık İşletme Belgeli 213 19.417 39.917 91 

Bakanlık Yatırım Belgeli 40 3.754 8.023 94 

Belediye Belgeli 184 4.909 10.330 27 

Toplam 437 28.080 58.270 64 
Kaynak: Türsab 

İzmir genelinde farklı ilçelerde konumlanan otellerin en fazla Çeşme ve Konak ilçelerinde yer aldığı 

görülmektedir.   

2016 yılına kadar, konaklama açısından en popular bölge orta ve orta üstü, lüks segment tesisleri ile Konak 

ilçesidir. Bayraklı, Balçova, Gaziemir, Çiğli gibi yeni gelişen ilçelerdeki kentsel gelişim ve mega altyapı projelerinin 

otel yatırımlarını da çekmesi beklenmektedir. 

İzmir’de en fazla oda arzı sunan ilçeler  

İlçe Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Çeşme 75 5.858 12.749 

Konak 66 4.828 9.490 

Menderes 15 3.494 7.489 

Seferihisar 9 1.009 2.010 

Foça 10 393 801 

Urla 11 328 548 
Kaynak: İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Kentsel projelerde, otel ile entegre edilmiş perakende, konut, ofis, hastane, marina üniteleri ile kombine edilmiş 

karma projelerin sayısının çok popüler hale geldiği görülmektedir. Özellikle Konak ve Halkalı çevresinde sanayi 

dönüşüm alanları üzerinde geliştirilen karma projelerde otel kullanımı da görülmektedir.  

Yeni otel projelerinin değişken ekonomik ve stratejik konular, jeopolitik sorunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı 

önemli gecikmelere maruz kaldığı bilinmektedir. Bu yatırımların, sınırlı otel olanakları sunan, rekabet edebilir 

fiyat teklifine sahip ortalama 100 ve 150 anahtarla orta ölçekli "İş Oteli" konseptinin hakimiyetinde olduğu 

görülmektedir. Bu tür oteller operasyonel ve finansal avantajlara sahip olmasından dolayı, büyük çaplı otellere 

göre yatırımcılar açısından daha cazip bulunmaktadır.   

6.3 Kocaeli Turizm Pazarı Görünümü 

Türkiye’nin GSYH katkısı açısından en büyük sanayi şehri olan Kocaeli, sanayi ile iş birliği halinde teknopark 

üniversite, serbest ticaret bölgesi yapılanmaları ile özellikle iş turizmi için önemli bir potansiyele sahiptir.  

Bölgedeki sanayi faaliyetlerine ek olarak, Kocaeli’nde deniz ve göl turizmi ile birlikte kış turizmi gelişmekte olup, 

Karadeniz sahillerindeki su sporları ile Kartepe’deki kış sporlarına bir alternatif oluşturması hedeflenmektedir.  

Yapılan hastane yatırımlarının sağlık turizmine katkısı olduğu görülmektedir. Özellikle karma kullanımlı projeler 

içinde geliştirilmiş olan oteller, alışveriş ve yeme-içme olanağı da sunduğundan tercih edilmektedir.  Buna 

Symbol Kocaeli AVM içinde geliştirilen Hampton by Hilton örnek verilebilir.  

Kocaeli il sınırları içerisinde turizm belgesine sahip olan otel sayısı 45’tir. Bu tesislerin yaklaşık %60’ı 3 ve 4 yıldızlı 

otel statüsündedir. 5 yıldızlı oteller ise pazarın yaklaşık %11’lik kısmını oluşturmaktadır.  



  

 

TELİF HAKKI © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2021. Tüm hakları saklıdır. 121 

Kocaeli son yıllarda otel yatırımları açısından aktif bir dönem geçirmiştir. Turizm belgeli tesisler 2012 yılında 35 

tesis ve yaklaşık 6.000 yatak ile hizmet verirken şu anda 60 tesis ve yaklaşık 9.000 yatak kapasitesine sahiptir.  

Yine, 2010’lu yıllarda tek 5 yıldızlı otel, bugün beşe yükselmiştir. Ramada Plaza İzmit, şehrin otel pazarını harekete 

geçirmiştir onu, 5 yıldızlı olarak inşa edilen Wellborn Luxury Hotel ve The Ness Thermal&Spa Convention Centre 

takip etmiştir. Kentin ilk termal oteli olma özelliğine sahip olan The Ness Thermal&Spa Convention Centre, 

bünyesinde bulundurduğu kaplıcaları ve kongre merkezleri ile diğer otellerden ayrı bir yere sahiptir. 

İzmit merkezi dengeli bir arazi kullanımı ile son yıllarda çok hızlı gelişmiş ve otel kullanımı özellikle perakende, 

hastane ve diğer alternatif bileşenlerle desteklenmiştir.  

Turizm belgeli tesislerde son 7 yılda görülen ani ivmelenme, belediye belgeli tesislerde de olmuştur. Toplam 174 

tesisin 60’ı Turizm Bakanlığı belgelidir. İlde otellerin çoğunun belediye belgeli olduğu dikkati çekmektedir.  

Kocaeli Konaklama Tesisleri, 2020 

  
İşletme 

Sayısı 

Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Tesislerde 

Ortalama Oda 

Sayısı 

Bakanlık İşletme Belgeli 56 4.090 8.263 73 

Bakanlık Yatırım Belgeli 4 260 619 65 

Belediye Belgeli 114 2.664 6.551 23 

TOPLAM 174 7.014 15.433 161 
Kaynak: Türsab 

Turizm sektöründe 4 mevsim stratejisi benimsenmiş olup bu çerçevede çalışmalar devam etmektedir. Bu 

çerçevede uzun yatırımlar devam Kartepe Kış Turizm Merkezi, Ormanya Doğal Parkı, 2020 başında kısmen açılan 

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi yatırımı örnek verilebilir en büyük yatırımlardır.  

İstanbul’a yakın olması konaklama tercihlerinde bir dezavantaj gibi görünmesine rağmen özellikle iş amaçlı 

gelişlerde Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden İstanbul merkezi pas geçilerek Kocaeli’nde daha rekabetçi fiyat 

sunan beş yıldızlı oteller tercih edilmektedir.  

İstanbul’a yakınlığı özellikle hafta sonu turizmini canlandırmaktadır. İl, körfez boyunca bir sanayi şehri olmasına 

rağmen kuzeye doğru farklı bir coğrafya ve doğal değerlerle hala keşfedilmeyi beklemektedir. Kıyı, dağcılık, doğa, 

yürüyüş, kamp, göl, yayla, termal turizm bu değerlerden bir kaçıdır. Ortalama geceleme süresi çok kısıtlı olmasına 

rağmen, bu rotalarda yeme-içme, ulaşım ve alışveriş gibi diğer sektörlere oluşacak katkının önemi de büyüktür.   

İlin ciddi ölçüde ekonomik katkılarından dolayı sanayi şehri gölgesinde kalması doğal değerlerin bugüne kadar 

geri planda bulunmasına neden olmuştur. Fakat açık olarak anlaşılmaktadır ki gerek kamu kurumları gerekse 

Kocaeli’nde faaliyet gösteren büyük sanayi ve ticari kuruluşların bölgenin imajını çeşitlendirmek ve bir 

destinasyon haline getirmek konusunda ortaklaşa girişimleri yoğun bir biçimde devam etmektedir.  

6.4 Şanlıurfa Turizm Pazarı Görünümü 

Şanlıurfa, özellikle Göbeklitepe keşfi ile daha fazla ön plana çıkan, zengin kültürel değerlere ev sahipliği yapması 

açısından Güneydoğu Anadolu’nun en önemli turistik destinasyonlarından biridir.  Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 

sahip olduğu eserler ve çok modern koşulları ile her sene yerli ve yabancı misafirlerin gözdesi olmaktadır. 

Gaziantep’in ve kısmen de Diyarbakır’ın hinterlandı içerisinde olmanın yaratmış olduğu dezavantajı, bir sinerjiye 

dönüştürme konusunda merkezi ve yerel yönetimlerin stratejik politikalarının etkili olması beklenmektedir. Bu 

çerçevede özellikle Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından turizm konusunda çoklu katılımcı şekilde çeşitli 
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organizasyonların yapıldığı görülmektedir. En son yapılan Mezopotamya’nın Altın Üçgeni adlı Çalıştay raporunda 

turizm potansiyelini ortaya çıkarak sinerji ve eylem planı için odaklı aksiyon alındığı görülmektedir.  

Bir sanayi şehri de olan Gaziantep’in yakınlığı konaklama tesislerinin varlığı kentin daha büyük olması, 

Şanlıurfa’daki turizm potansiyelinin komşu illere kaymasına neden olmaktadır.  

Şu anda potansiyelinin altında turizm gelirlerine sahiptir. Daha fazla ön plana çıkarılacak kültürel, tarihsel 

değerler ile birden fazla yeni destinasyon oluşturulabilir ve gastronomi merkezi olma yolunda adımlar atılarak 

ortalama kalış süresi uzatılması yönünde özel ve kamu sektöründe girişimler vardır.  

Havayolu ile ulaşım konusunda kent içinde havalimanı bulunmasına rağmen Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep 

Havalimanları üzerinden kente girişler fazladır. Buna rağmen uçuş frekansının arttırılmasının turizm beklentisini 

yukarı yönde değiştireceği konusunda ilgili özel ve kamu kurumlarının açık görüşleri vardır. 

Şanlıurfa’da yer alan GAP havalimanı 2018 yılında 856.000 yolcu, 2019 yılında ise 731.000 yolcu için karşılama ve 

yolculama noktası olmuştur. Yolcuların %98 gibi ezici bir çoğunluğu iç hatlar uçuşları oluşturmaktadır. 2019 

yılında bir önceki yıla göre %8’lik bir kayıp gerçekleşmiştir. Ziyaretçi sayısındaki artışa rağmen, havalimanı 

gelişlerindeki azalma, farklı rotalar üzerinden Şanlıurfa’ya gelindiğini göstermektedir. 

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Verilerine göre Şanlıurfa’da Turizm Bakanlık Belgeli Tesis Sayısı 26 adet olup, bunların 

18 tanesi il merkezinde 8 tanesi ilçelerde yer almaktadır. Kamuya ait konaklama tesisleri de envantere dahil 

edilmiştir. Toplamda 96 tesis ve 7.500 yatak kapasitesi kentin sahip olduğu turizm potansiyeli göz önüne 

alındığında gelişmesi bir açık olduğunu göstermektedir. Özellikle belirli standartlara sahip olan bakanlık belgeli 

tesislerin sayısının yaklaşık 3.000 gibi yarısından az olması, nitelikli konaklama tesisi açığı olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Şanlıurfa’da Markalı otellerden Hilton Garden Inn ve Dedeman Şanlıurfa bulunmaktadır.  Bunun dışında eski 

konak ve evlerin restorasyonu ile kazandırılmış tesisler de şehirde otel olarak hizmet vermektedir.  

Şanlıurfa Konaklama Tesisleri, 2021 

2021 Yılı Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Toplam 

Aktif Tesisler Merkez İlçeler Merkez İlçeler Merkez İlçeler Tesis Oda 

Yatak 

Kapasitesi 

Turizm Yatırım 7 1 334 17 705 34 8 351 739 

Turizm İşletme  11 7 920 252 1.816 518 18 1.172 2.334 

Belediye 29 20 901 443 2.115 953 49 1.344 3.068 

Kamu 8 13 353 287 752 555 21 640 1.307 

TOPLAM 
5 

41 2.508 999 5.388 2.060 96 3.507 7.448 

Kaynak: İl Turizm Müdürlüğü 
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Kaynak: İl Turizm Müdürlüğü 

 

Yerli ve Yabancı Geceleme, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İl Turizm Müdürlüğü 

Gecelemelere bakıldığında ise, özellikle 2014 yılına kadar artan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı dikkati 

çekmektedir. 2017-2019 arasına da her sene %15 üzerinde artış olmuştur. 2019 yılında 1 milyon’un üzerinde 

geceleme rekoruna sahip olan Şanlıurfa’nın, 2022-2023 yılı planları içerisinde özellikle çevre illerle daha 

eşgüdümlü şekilde turizm politikası belirlemiş olmanın sonuçlarını almaya başlayacağı düşünülmektedir. 
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Şanlıurfa Geceleme Sayıları 

  Yerli Turist Yabancı Turist TOPLAM 

2007 134.688 11.433 146.121 

2008 329.038 44.868 373.906 

2009 345.317 41.710 387.027 

2010 397.283 31.700 428.983 

2011 420.202 36.646 456.848 

2012 459.493 34.997 494.490 

2013 565.210 62.347 627.557 

2014 736.834 69.302 806.136 

2015 623.638 52.375 676.013 

2016 646.502 44.296 690.798 

2017 760.948 45.417 806.365 

2018 976.694 33.385 1.010.079 

2019 1.020.289 39.561 1.059.850 

2020 508.234 33.409 541.643 
Kaynak: İl Turizm Müdürlüğü 

6.5 Muğla Turizm Pazarı Görünümü 

Muğla, Manisa, Denizli ve İzmir gibi gelişmiş sanayi şehirlerine ev sahipliği yapan Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi 

olan Ege Bölgesi’nin en güneyinde yer almaktadır. Muğla’yı diğer illerden ayıran en önemli özellik ise önemli bir 

turizm destinasyonlarından biri olmasıdır. Ciddi ölçüdeki ekonomik faaliyetlerine paralel olarak bölgedeki genel 

gelir düzeyi ülke ortalamasının üzerindedir.  

Muğla’da turizm ilçelerinden en önemlileri Bodrum, Fethiye, Datça ve Marmaris’tir.  Bodrum, Muğla şehir 

merkezine 110 km uzaklıkta, Ege Denizi kıyısında 174 km'lik bir sahile sahip bir yarımada formundadır. Özellikle 

Bodrum konut piyasasının yanı sıra son zamanlarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Diğer yandan denize cephesi 

olan eski villalar da otellere ve tatil köylerine dönüştürülmüştür.  

Bodrum şehir merkezine 36 km mesafede yer alan Milas Uluslararası Havalimanı, özellikle Nisan-Ekim arası yerli 

ve yabancı binlerce yolcu ağırlamaktadır. 2012 yılında açılan yeni dış hatlar terminali, yılda 5 milyon yolcuya 

hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.  

Deniz ulaşımından da en iyi derecede faydalanan Bodrum’da yer alan ve Avrupa'nın en iyi marinalarından biri 

olan Bodrum Marina, son dört yılda 10.000 yata ev sahipliği yapmıştır. Pandemi öncesine kadarki sürede yapılan 

Bodrum ile Yunan adaları, Marmaris arasında düzenli iç ve dış hat feribot seferleri bölgede hareketliliği arttıran 

etmenlerdendir.  

İstanbul'dan uçakla bir saat uzaklıkta bulunan Türkiye'nin en popüler güney tatil yerlerinden biri olan Bodrum’da 

turizm pazarı mevsimliktir. Özellikle Haziran-Eylül arası en yoğun dönemi yaşayan Bodrum’da pandemi 

sonrasında kalış sürelerinde ciddi artışlar olduğu görülmüştür. Otel dolulukları Nisan-Kasım gibi bir aralıkta 

hareket etmektedir. 

Bodrum otel pazarı ağırlıklı olarak tatil amaçlı gelen yerli ziyaretçilerin hakimiyetindedir. Yine de bölgenin farklı 

turizm segmentlerine cevap verecek potansiyelinin bulunduğu ve geliştirilmeye açık olduğu bilinmektedir. 

Mevsimsel eğlence sektörünün yanı sıra; spor üssü (golf-futbol-yelken-outdoor vb.), grup / MICE (toplantı-teşvik-

kongre-sergi), sağlık & spa ve kruvaziyer turizmi segmentleri oluşturulması konusunda çalışmalar devam 

etmektedir. Bu turizm segmentler, Haziran-Eylül arasında sıkışan yoğun dönemi daha geniş bir döneme taşımak 
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adına büyük potansiyel ifade etmektedir. Gerekli olan ulaşım altyapısının kış dönemi iç ve dış hatlarda tarifeli 

seferlerin arttırılması ile sağlanması gündemdedir. Toplantı ve iş sektörü için Bodrum’da yer alan Edition ve 

Caresse, Four Seasons, Swissôtel, Hilton, Marriott, Six Sense gibi küresel markaların satış gücü ve rezervasyon 

ağlarının varlığının, özellikle kurumsal gelişlerin çeşitliliğini etkilemesi beklenmektedir. 

Havayolu Ulaşımı 

Milas Havalimanı’na 2010 yılından bu yana havalimanı gelişleri istikrarlı bir şekilde artmış, ancak 2013 yılı 

itibarıyla Türkiye ve çevresinde jeopolitik çalkantı nedeniyle dış hat yolcu sayısı azalmıştır. 2015 yılında dış hat 

yolcu sayısı 2011 yılına göre %44 azalırken, iç hat yolcu trafiği de aynı döneme göre %75 oranında muazzam bir 

artış göstermiştir. İç hat yolcu seyahatindeki hızlı büyüme, potansiyel olarak iç hatlar aracılığıyla seyahat eden 

uluslararası ziyaretçi sayısı ile ilgilidir. Uluslararası ziyaretçilerin Türkiye'ye ilk uğrak yerlerinin çoğu İstanbul, 

ardından iç hatlar ile Bodrum veya Kapadokya'ya bölgesidir. 

Turizm sektöründeki toparlanma ve ekonomik faktörler nedeniyle 2017 yılında toplam yolcu sayısı artarken, dış 

hat yolcu sayısı yalnızca %1,7 artmıştır. 2019 yılında dış hat yolcu gelişleri %25 artışla seviyesi ile 2014 yılına 

ulaşmıştır. 

Milas Havalimanı Yolcu Sayıları 
  Toplam % Değişim İç Hatlar % Değişim Dış Hatlar % Değişim 

2010 3.085.187 11 1.660.180 20 1.922.119 6 

2011 3.388.335 9,83 1.332.800 -19,72 2.784.900 44,89 

2012 3.530.460 4,19 1.524.371 14,37 2.736.679 -1,73 

2013 3.628.320 2,77 1.738.027 14,02 1.890.293 -30,93 

2014 3.846.547 6,01 2.011.444 15,73 1.835.103 -2,92 

2015 3.877.603 0,81 2.328.895 15,78 1.548.708 -15,61 

2016 3.221.776 -16,91 2.312.042 -0,72 909.734 -41,26 

2017 3.501.530 8,68 2.576.262 11,43 925.268 1,71 

2018 4.176.112 19,27 2.670.185 3,65 1.505.927 62,76 

2019 4.344.767 4,04 2.463.594 -7,74 1.881.173 24,92 
Kaynak: DHMİ 
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Kaynak: DHMİ 

Yabancı Ziyaretçiler 
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ülkelerden İsrail ve Ukrayna’dan gelen ziyaretçilerde, son birkaç yılda dramatik bir artış gözlemlenmiştir. COVID-

19 öncesi seviyeleri vermek adına 2019 yılında 1,3 milyon yabancı misafiri ağırlamıştır.  

6.5.1 Konaklama Arzı 

Bodrum, 33,212 oda ve 62,192 yatak kapasiteli 212 Yatırım Belgeli ve Turizm Belgeli otele ev sahipliği 

yapmaktadır. Pazara daha çok lüks ve üst sınıf otel segmenti hakimdir. Toplam oda sayısına bakıldığında, beş 

yıldızlı oteller %27'nin üzerinde pazar payına sahip olup, bunu %35 ile dört yıldızlı oteller takip etmektedir.  

Bodrum Otel Arzı 

Sınıfı Tesis Sayısı Oda Sayısı 
Yatak 

sayısı 

5-Yıldız 36 8.879 19.602 

4- Yıldız 40 11.596 12.997 

3- Yıldız 43 2.388 4.917 

Resort Otel 28 7.809 18.634 

Özel Tesis  8 318 729 

Diğerleri 57 2.222 5.313 

Total 212 33.212 62.192 
Source: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Bodrum'da otel arzı çok hızlı büyümüş, 2011 yılından bu yana oda arzı %84 artarak 17.960 odadan 33.212 odaya 

yükselmiştir.  Eklenen yeni oda sayıları, özellikle lüks segmentte arzın talebi aştığı bir resim ortaya çıkardığından 

bazı önemli otel operatörlerinin sözleşmeleri gerçekleşmemiştir. Diğer yandan bölgedeki turizm potansiyelinin 

dikkat çekici olmasına bağlı olarak, planlanan otel yatırımlarının çoğunlukla uluslararası markalı otellerle lüks ve 

segmente hitap eden tesisler olacağı anlaşılmaktadır. Deniz kenarında geliştirilen otel projelerinin çoğu lüks 

konut projelerinin bir parçası olarak planlanmaktadır.  

Ekonomik gelirin çok büyük bir kısmını turizmden kazanan Bodrum’da tesislerin pandemi döneminde ciddi 

yaralar aldığı görülmektedir. Markalı ve hizmet standardı yüksek olan konaklama ve yeme-içme birimlerinde 2020 

yazı zararla kapatılmamış fakat daha küçük ölçekli yerel tesislerde pandeminin yarattığı olumsuz durum daha 

kötü sonuçlanmıştır.  

Diğer yandan 2021’de pandemi koşulları için yapılan hazırlıklar söz konusudur; hijyen kurallarına uyulan, daha az 

yoğunluğa göre ayarlanmış açık ve kapalı alanları kurgulayan bir sisteme geçecek olan tesislerin yıl boyu 

kısıtlamalara maruz kalan ziyaretçiler için cazip olacağı düşünülmektedir.  
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7. Perakende Pazarı Görünümü 

7.1 İstanbul Perakende Pazarı Görünümü 

7.1.1 İstanbul Organize Perakende Arzı 

15 milyonu aşan nüfusu ve yükselen gelir seviyesi ile İstanbul, kayda değer bir potansiyele sahiptir. İstanbul’daki 

perakende pazarı geçtiğimiz 10 yılda karma kullanım projeleri çerçevesinde genellikle perakende planları 

şeklinde gelişmiştir. Sayıları artan perakendeciler İstanbul’u, sahip olduğu modern AVM stoku, simgesel planlar 

ve elverişli demografik özellikler sebebiyle Avrupa pazarına girişin ilk noktası olarak değerlendirmektedir. 

4Ç 2020 itibariyle İstanbul’da konumlanan 133 alışveriş merkezinin toplam kiralanabilir alanı (TKA)yaklaşık 5 

milyon m2’yi aşmıştır. Şehirdeki alışveriş merkezi gelişiminin 2020 ile 2023 yılları arasında güçlü bir gelişim 

göstereceği beklenirken 2023 yılının sonunda 146 alışveriş merkezinin 5,5 milyon metrekare stoku aşması 

öngörülmektedir. Aşağıdaki tabloda İstanbul perakende pazarının Türkiye’deki diğer pazarlar içindeki durumu 

gösterilmektedir. 

Organize Perakende Arzı 
    Aktif İnşaat Halinde* Toplam 

İstanbul Birim 133 13 146 

  TKA (m²) 5.094.890 434.486 5.529.376 

Diğer İller Birim 314 16 330 

  TKA (m²) 8.496.257 523.417 9.019.674 

Türkiye Birim 447 29 476 

  TKA (m²) 13.591.147 957.903 14.549.050 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020 (*) 2023’ün sonunda tamamlanacak 

Alışveriş merkezi gelişimi genellikle Mecidiyeköy’den Maslak’a uzanan Merkezi İş Bölgesi’nde (MİA) 

yoğunlaşmaktadır. 2006’da açılan ve ofis, konut ve perakende bileşenlerini barındıran Kanyon ile onun yanındaki 

Metrocity sahip olduğu ofis bloğu ile bu bölgedeki gelişime verilebilecek güzel örneklerden birkaçıdır. En önemli 

AVM’lerden biri olan İstinye Park ise Merkezi İş Alanı’nın (MİA) kuzey sınırında 2007’den beri hizmet vermektedir. 

İstinye Park ayrıca sahip olduğu konut bileşeniyle de fark yaratmaktadır. İlaveten, MİA’da yer alan ve 2013’te 

açılan Zorlu Center karma kullanım konseptiyle; Kanyon’un yanında 2014 yılından beri hizmet veren Özdilek AVM 

ise bünyesindeki ofis ve otelle önemli projeler olarak ifade edilmektedir. Sonraki sayfada yer alan grafik, İstanbul 

perakende pazarının TKA ve birim bazında son 10 yıldaki belirgin büyümesini göstermektedir.  2008 yılı sonunda 

1,8 milyon metrekare olan toplam perakende arzı böylece 4Ç 2020 itibariyle 5 milyon metrekareye ulaşmıştır.   
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İstanbul’daki Perakende Alanlarının Gelişimi, TKA (m²) & Birim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

İstanbul perakende pazarına 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yaklaşık 221.000 m² ve 213.000 m² kiralanabilir alan 

girmesi beklenmektedir. Yaklaşık 434.000 metrekarelik toplam kiralanabilir alan, 2023 sonuna kadar kentteki 

toplam perakende arzını 5,5 milyon m²’ye kadar çıkaracaktır. İstanbul perakende arzının bölgesel ayrımına 

bakıldığında Avrupa Yakası’nın Anadolu Yakası’nı gerek mevcut stokta gerek beklenen arzda çok geride bıraktığı 

görünmektedir. 

TKA Artış Trendi (‘000 m²) 

 
 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

2020 yıl sonundan 2023 yılına kadar olan süreçte İstanbul ilindeki kiralanabilir alanlardaki artışın Avrupa’da 

409.000 m2 olması beklenirken, bu sayı Anadolu Yakası için 43.000 m2 olarak hesaplanmaktadır.  
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İstanbul’daki TKA’nın Bölgesel Kırılımı 
    Aktif İnşaat Halinde* Toplam 

Avrupa Birim 87 11 98 

  TKA (m²) 3.304.404 344.486 3.648.890 

Anadolu Birim 46 2 48 

  TKA (m²) 1.790.486 90.000 1.880.486 

Toplam Birim 133 13 146 

  TKA (m²) 5.094.890 434.486 5.529.376 

Kaynak: JLL, 4Ç 2020 (*) 2021’in sonuna kadar tamamlanacak 

2018 yılındaki en büyük açılış Kartal İstmarina (70.000 m²) olurken, onu Anatolium Marmara (60.000 m²) ve Piazza 

Maltepe (56.000 m²) izlemiştir. 2018 yılında İstanbul Anadolu Yakası’nda özellikle Maltepe-Kartal bölgesinde 

yoğun olarak alışveriş merkezi açılışları gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki en önemli açılışı uzun yıllardır inşaat 

halinde olan Metropol İstanbul projesi olmuştur. Projenin açılışı ile birlikte Ataşehir ilçesi organize perakende 

yoğunluğu önemli ölçüde artmıştır. 2020 yılı ise 2019 yılına kıyasla hareketli geçmiştir. Şu ana kadar İstanbul’da 

2020 yılında 5 adet alışveriş merkezi açılışı gerçekleşmiştir. Bu senenin en çok dikkat çeken açılışı Ekim ayında 

açılan ve 58.000 m2 kiralanabilir alana sahip Vega AVM olmuştur. Alışveriş merkezi başka bir proje adıyla inşaata 

başlamış projenin yeniden değerlendirilmesi neticesinde açılmıştır ve yüksek kiralanabilir alana sahiptir. Projenin 

kiralama hizmetleri JLL Türkiye tarafından yürütülmüştür. Anadolu Yakası’nda Çamsan Alışveriş Merkezi, Avrupa 

Yakası’nda ise Tema İstanbul diğer dikkat çeken açılışlardır. Faaliyete alınan alışveriş merkezlerinin coğrafi 

dağılımına bakıldığında, alışveriş merkezi açılışlarının büyük kısmının çeperlerde yer alan projelerde gerçekleştiği 

görülmektedir. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında İstanbul organize perakende pazarında gerçekleşen açılışlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Başlıca Alışveriş Merkezi Açılışları 
Alışveriş Merkezi Açılış Tarihi İlçe TKA (m2) 

İstmarina* 1Ç 2018 Kartal 70.000 

Metro Corner  1Ç 2018 Ümraniye 15.000 

Piazza Maltepe 2Ç 2018 Maltepe 56.000 

Anatolium Marmara 2Ç 2018 Kartal 60.000 

Hom Design Center Skyland 4Ç 2018 Şişli 38.714 

Home-City 4Ç 2018 Pendik 48.400 

Torun Center 4Ç 2018 Şişli 15.312 

Metropol İstanbul 3Ç 2019 Ataşehir 80.000 

Piyalepaşa Alışveriş Sokağı 1Ç 2019 Beyoğlu 31.000 

Luxera AVM 1Ç 2020 Bağcılar 12.000 

Tema İstanbul 3Ç 2020 Küçükçekmece 35.000 

Büyükyalı İstanbul 3Ç 2020 Zeytinburnu 20.000 

Çamsan Park AVM 3Ç 2020 Sancaktepe 38.000 

Vega AVM* 4Ç 2020 Bağcılar 58.000 
Kaynak: JLL, (*) JLL’nin dahil olduğu projeler. 

2020 yılında yapımı tamamlanan projelerle beraber İstanbul’daki perakende arzı 4,9 milyon m2’ye ulaşmıştır. 

Kayda değer TKA’ya sahip açılması beklenen projelerin yoğun olduğu İstanbul’un bazı bölgelerinde stok fazlası 

riski ortaya çıkabilir. Aşağıdaki haritada koyu renkli bölgeler, kişi başına düşen alışveriş merkezi alan arzının 

yoğun olduğu bölgeler koyu renkle işaretlenerek gösterilmektedir.  

 

 

 



  

 

TELİF HAKKI © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2021. Tüm hakları saklıdır. 130 

İstanbul Perakende Yoğunluğu, 1.000 Kişi Başına Düşen TKA (m²) 

 
Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

Yukarıdaki haritada açıkça görüldüğü üzere perakende pazarının yoğun olduğu kısımlar İstanbul’daki toplam 

TKA’dan %65 pay alan Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. Avrupa tarafındaki en yoğun bölümler, Mecidiyeköy, 

Levent, Etiler ve Maslak gibi İstanbul’un en kalabalık bölgelerini içeren MİA’da yer almaktadır. İlaveten Bakırköy, 

Başakşehir ve Bayrampaşa ilçeleri de yüksek pazar yoğunluğuna sahip diğer ilçelerdir. Anadolu Yakası’nda ise 

Ataşehir, son zamanlarda tamamlanan büyük ölçekli projelerin katkısıyla kayda değer bir gelişim göstermiştir. 

Maltepe, Ümraniye, Pendik ve Kartal ilçelerinin de orta vadede perakende yoğunluğu yüksek alt pazarlar olarak 

ortaya çıkması beklenmektedir.  

AVM Türlerine Göre Kiralanabilir Alan Dağılımı, İstanbul  

 

Kaynak: JLL 
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Şehirdeki toplam kiralanabilir alanın %38’ini oluşturan bölgesel merkezler, İstanbul'daki organize perakende 

pazarında en fazla payla pazarın hakimidir. Bunları %34 pay ile üst bölgesel merkezler takip etmektedir. Ayrıca 

mahalli merkezler de %15 ile İstanbul perakende pazarındaki toplam kiralanabilir alan içerisinde önemli bir paya 

sahiptir. 

7.1.2 Perakende Talebi 

Aşağıda yer alan grafik, 2019 yılı için İstanbul ve Türkiye’nin hane halkı harcama istatistiklerini göstermektedir. 

Bu data serisi için yayınlanmış en güncel veri 2019 yılına aittir.  

İstanbul'un lokanta&oteller, konut&kira, ulaşım&haberleşme, sağlık, eğlence ve eğitim harcamaları ülke 

ortalamasının üzerinde iken, mobilya, giyim, yeme&içme harcamaları ülke ortalamasının altındadır. 

Konut ve kira, %28,6 pay ile İstanbul'un en büyük tüketim harcamasıdır. Ulaştırma ve haberleşme tüketim 

harcamaları, %20,5 pay ile İstanbul'daki en büyük ikinci harcama kalemidir. 

Hanehalkı Harcama Dağılımı Karşılaştırması, Türkiye-İstanbul, 2019 

 

Kaynak: JLL  

7.1.3 İstanbul Cadde Perakende Görünümü 

İstanbul’daki başlıca cadde perakendeciliği bölgeleri Avrupa Yakası’nda İstiklal Caddesi ve Nişantaşı iken Anadolu 

Yakası tarafında ise Bağdat Caddesi’dir. Politik ve bölgesel konuların yanı sıra son dönemdeki küresel finansal 

belirsizlik; yerli ve uluslararası yatırımcıların caddelere yönelik talebinde düşüşe neden olmuştur. Gelirini TL 

olarak kazanan ancak kira maliyetlerini ABD doları cinsinden karşılayan perakendeciler; son yıllarda ABD 

doları/TL kurunda yaşanan kayda değer yükselişten dolayı ağır maliyet yükü ile karşılaşmışlardır.  
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İstanbul’daki Başlıca Alışveriş Caddeleri 

 
Kaynak JLL  

Son dönemlerde yoğunlukla Arap turistlerin uğrak yeri haline dönmesi ve yenilenme süreciyle değer kaybetmiş 

gibi görünse de köklü bir tarihi dokuya sahip olan İstiklal Caddesi hala İstanbul’un göz bebeğidir. İstiklal Caddesi, 

her bütçeye uygunluğuyla hitap ettiği her çeşit insanı da caddeye çekebilmesiyle, belki de Türkiye’nin en 

kozmopolit caddesi özelliğine sahiptir. 

Anadolu Yakası tarafındaki Bağdat Caddesi, geniş kaldırımları, rahat gezme konforu ile en uzun alışveriş 

caddesine sahip olması, çok katlı mağazaları barındırması, etrafında yaşayan nüfusun gelir düzeyinin çok yüksek 

olması ile İstanbul'un simge bölgelerindendir. Geçtiğimiz yıllarda başlayan "yüksek kira" sorunsalı bir yandan 

bazı markaların caddeyi terk etmesine yol açarken diğer yandan global markaların satın alma sürecini 

beraberinde getirdi. Kentsel dönüşüm süreci ile yaşlı binaların perakendecilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni 

binalarla yenilenmesi sürecinde şehir başından bu yana kayda değer bir dönüşüm geçirmektedir. Bu nedenlerle 

de rekreatif alanların artmasıyla Bağdat Caddesi İstanbul ilinin son zamanlarda yatırımları en çok çeken 

bölgelerinden biri haline gelmiş durumdadır. Bağdat Caddesi’nin yenilenmiş görüntüsüyle modern bir perakende 

caddesi olacağı öngörülmektedir. Ayrıca son dönemlerde cadde üzerinde açılan butik oteller de turizm açısından 

daha fazla tercih edildiğini göstermektedir.  

Bağdat Caddesi’ne benzer şekilde Nişantaşı da – bilhassa Abdi İpekçi Caddesi- çağın gereksinimlerini 

karşılamayan binaların yenilenmesi sürecini yaşamaktadır. Rumeli Caddesi; yüksek yaya trafiğinden 

yararlanmasının yanı sıra orta gelirli tüketici kitlesine hitap etmektedir. 

Dönüşüm süreci sonunda perakendecilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bina stokunun artmasıyla birlikte çok 

sayıda lüks ve seçkin markanın bu caddelerde yer alması beklenmektedir. Bu dönüşüm sürecinin, caddelerdeki 

yeni yatırımların önünü açması ve pazarda yüksek kaliteli perakende stokunu ortaya çıkarması beklenmektedir. 

Bu yüksek kaliteli perakende stokunun özellikle Nişantaşı’daki Abdi İpekçi Caddesi ile Bağdat Caddesi gibi 

caddelerde söz konusu olması beklenmektedir.   
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Son yıllarda Nispetiye Caddesi fine dining restoranlar bakımından en önemli caddelerden biri haline gelmiştir. 

Beyaz Fırın, Nusret ve Martinez gibi restoranların yanı sıra Akmerkez’in renovasyon süreci ile Nispetiye 

Caddesi’nden yararlanmaya başlamasıyla Serafina, Vakko Bistrot gibi restoranlar da burada hizmet vermeye 

başlamıştır. Akmerkez’in yenileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber Nispetiye Caddesi’nin perakende 

kapasitesi başta yeme içme sektörü olmak üzere birçok alanda artış göstermiştir. 

Ana caddelerdeki sınırlı arz sebebiyle ikincil caddeler de önem kazanmıştır. Anadolu Yakası’nda özellikle 

Ümraniye’deki Alemdağ Bulvarı ile Kadıköy’deki Bahariye ve Mühürdar Caddeleri perakende talebi bakımından 

öne çıkmaktadır.  

Avrupa Yakası’nın batı kısmında birincil perakende caddesi olmaması sebebiyle Bakırköy’de yer alan İstasyon 

Caddesi ikincil perakende caddesi olarak önemlidir. İstasyon Caddesi ayrıca bölgenin toplu taşıma aktarma 

merkezi olması sebebiyle yüksek bir yaya trafiğine sahiptir ve bu sayede hem perakendeci talebi hem de 

perakende performansı yüksek bir cadde olarak tanımlanmaktadır. Beşiktaş da çok sayıda öğrenciye hizmet 

veren muhtelif perakende birimleri ve restoranlara ev sahipliği yapmaktadır. Perakendeciler için öne çıkan bir 

bölge olan Beşiktaş’ın Köyiçi ve Ortabahçe Caddeleri ise özellikle yerel ve uluslararası tekstil, kozmetik ve 

aksesuar markaları tarafından tercih edilmektedir.  

Birincil Kira 

 
Kaynak: JLL  

2016 yılında başlıca perakende caddelerinin birincil kira seviyesi keskin bir düşüş göstermiştir. Bu durumda 

caddelerdeki eski binaların dönüşüm sürecinin yanı sıra yüksek fiyatlar söz konusu caddelerdeki boşluk 

oranlarını arttırması etkin bir rol oynamıştır. Diğer yandan politik gelişmeler ve güncel ekonomik koşullar 

perakendecileri etkilemeye devam ederken bazı perakendeciler yüksek kira maliyetleri olan söz konusu 

caddelerdeki yatırımlarını askıya alma yoluna başvurmuştur. Tüm bu gelişmeler ışığında 2015 yıl sonunda İstiklal 

Caddesi ve Bağdat Caddesi’nde 850 TL m2/ay olarak kayıt altına alınan birincil kira rakamları, 2016 itibariyle 

İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi’nde 600 TL m2/ay seviyesine gerilemiştir. 2015 yıl sonunda Nişantaşı 

bölgesinde 725 TL m2/ay seviyesinde olan birincil kira rakamı 2016 yılsonu itibariyle 650 TL m2/ay seviyesine 
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düşmüştür. 2017 yılının ilk çeyreğinden itibaren düşüş trendinde olan cadde kiraları 2017 yıl sonunda 600 TL 

m²/ay seviyesine gerilemiştir. 2018 yılında da gerilemeye devam eden cadde kiraları 2018’in sonunda 550 TL 

m²/ay seviyesine gelmiştir. 2019 yılında ise 650 TL m²/ay seviyesine çıkmıştır. 

7.2 Ankara Perakende Pazarı Görünümü 

7.2.1 Ankara Organize Perakende Arzı 

Ankara, İstanbul’dan sonra organize perakende arzı bakımından Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş ikinci 

perakende pazarı konumundadır.  

Hızlı modernleşme ve artan alışveriş merkezi arzı ile birlikte şehirdeki perakende aktivitelerinin büyük bir bölümü 

caddelerden alışveriş merkezlerine kaymıştır ve alışveriş merkezleri önemli cazibe merkezleri haline gelmiştir. 

Ankara, Türkiye organize perakende pazarının yaklaşık %13,6’sını temsil etmektedir. Artan rekabete rağmen, 

Ankara artan nüfusuyla ve ülke ortalamasından yüksek satın alma gücüyle yatırımcılara ve perakendecilere yeni 

imkanlar sunmaktadır.   

Çankaya ve Yeni Mahalle, çoğu alışveriş merkezlerini barındırmaları bakımından Ankara’nın önemli ilçeleridir. Bu 

kapsamda, Anatolium, Panora, Ankamall, Armada ve Next Level Ankara’daki en önemli alışveriş merkezleridir. 

Ankara; Çayyolu, Ümitköy, Etimesgut, Gölbaşı, İncek, Eryaman ve Batıkent gibi ilçelerin arazi ve yeşil alan 

mevcudiyeti nedeniyle konut yatırımlarının çoğunu çekmektedir ve bu alanlardaki projeler kent sakinleri 

tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca Çankaya’nın merkeze ve kamu kurumlarına yakınlığı nedeniyle ilçede lüks 

konut ve rezidans projesi de artmaktadır. Çankaya'nın güneyinde, ODTÜ Ormanı ve Mogan Gölü manzarasına 

sahip Panora, Kuzu Effect ve One Tower gibi lüks konut projeleri yer almaktadır. Bu projeler içerisinde de yeni ve 

lüks avmler bulunmaktadır. Projelerde yer alan perakende alanlarının çoğu kendi sakinlerine hizmet vermeyi 

amaçlamaktadır. Ancak Sinpaş Altınoran, Kuzu Kumru ve Kuzu Effect gibi projelerin perakende bileşenlerinin 

kapsama alanından da müşteri çeken alışveriş merkezleri olarak faaliyet göstermesi beklenmektedir.  

Ankara’nın en büyük alışveriş merkezi olan Ankamall 1999 yılında açılmıştır. Ankamall renovasyon sürecini Mayıs 

2015’te tamamlamış olsa da eski bir tasarıma sahip bir alışveriş merkezidir.  Öte yandan alışveriş merkezinin iki 

ana arterin kesişiminde olması ve bölgeye hizmet eden toplu taşımanın iyi olması Ankamall’u rakipler karşısında 

avantajlı kılmaktadır.  

Armada, Ekim 2012’de renovasyon sürecini tamamlamış ve büyüme projesi ile birlikte 4.nesil bir alışveriş merkezi 

olmaya daha da yaklaşmıştır. Açık alanda yeme-içme alanlarını barındıran merkezin otoparkı da Joker tarafından 

açık hava konser alanı olarak kullanılmaktadır. Armada’nın rekreatif alanlara özen gösterme trendini Ankara’da 

yer alan diğer alışveriş merkezleri de izlemiştir.  

Ankara, Çankaya İlçe sınırları içerisinde yer alan Atakule de renovasyon sürecinden geçmiştir. Ankara'nın 

sembolü haline gelen, döner platformuyla Ankara'yı tepeden gören Atakule, şehrin tarihi ve kültürel öneme sahip 

en eski alışveriş merkezlerindendir. Cinnah Caddesi ile Çankaya Caddesi'nin kesiştiği yerde konumlanan proje, 

Zübeyde Hanım Meydanı'na cepheli konumdadır. 2016 tarihinde tamamlanan proje, Türkiye’de ilk olan 125 m2’lik 

seyir kulesi ve 18.000 m² TKA ile birlikte; bünyesinde 93 mağazayı barındırabilme kapasitesine sahiptir. Proje 

kapsamında yeme-içme ve kültür/sanat ünitelerine ağırlık verilerek günümüz alışveriş merkezlerinin evirildiği 

güncel trendlerle uyumlu hale gelmiştir. 
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2013 yılında açılan Next Level projesi ise büyüklük açısından Ankara’daki bazı alışveriş merkezlerinin gerisinde 

kalsa da hedeflediği üst segment müşteri profili ve lüks marka karması ile pazarda kendini rakiplerinden farklı 

olarak konumlandırmıştır. 

Ankara’daki Perakende Alanlarının Gelişimi, TKA (m²) & Birim  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL, 4Ç 2020 

Ankara'daki alışveriş merkezi gelişimi, 2010 yılından bu yana önemli ilerleme kaydetmiştir. 2010 yılı sonunda 27 

alışveriş merkezinde toplam 1.011.207 m2 kiralanabilir alana sahip olan Ankara, 2020 4. Çeyrek itibarıyla 44 

alışveriş merkezinde 1.686.964m2 kiralanabilir alana ulaşmıştır.  

Alışveriş Merkezi Dağılımı 
  

Aktif İnşaat Halinde* Toplam 

İstanbul  Birim 133 13 146 

TKA (m²) 5.094.890 434.486 5.529.376 

Ankara  Birim 44 2 46 

TKA (m²) 1.686.964 57.000 1.743.964 

Diğer Şehirler  Birim 270 14 284 

TKA (m²) 6.809.293 466.417 7.275.710 

Türkiye Birim 447 29 476  
TKA (m²) 13.591.147 957.903 14.549.050 

Kaynak: JLL, 4Ç 2020 (*) 2021’in sonuna kadar tamamlanacak 

Ankara'daki organize perakende yoğunluğu incelendiğinde, Ankara'nın 1.000 kişi başına 299 m2 ile kiralanabilir 

perakende alanı açısından Türkiye'nin 2. şehri olduğu, İstanbul'un ise 1.000 kişi başına 328 m2 ile en yoğun 

perakende pazarına sahip olduğu görülmüştür. 2022 yılı sonunda, Ankara'da 1.000 kişi başına perakende satış 

alanının 292 m2'ye ulaşacağı varsayılmaktadır.  

Ankara'nın ilçelerine perakende yoğunlukları açısından bakıldığında, 1.000 kişi başına 751 m2 TKA ile 

Yenimahalle, şehrin en yoğun perakende pazarı olarak öne çıkmaktadır. Çankaya, Yenimahalle'yi 1.000 kişi ile 639 

m2 TKA ile takip etmektedir. Mamak ve Etimesgut ilçeleri de yüksek organize perakende yoğunluklarıyla dikkati 

çekmektedir. Ankara'daki organize perakende yoğunluğu sadece 4 ilçede yer almaktadır ve bu durum dengesiz 

bir arz dağılımına işaret etmektedir. Ancak aktif ve yapım aşamasında olan projelere ev sahipliği yapan bu ilçeler 

perakende pazarı potansiyeli yüksek ilçelerdir. Bu ilçeler yeni perakende yatırımları için popüler olmaya devam 
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etseler de yüksek rekabetin yaratması beklenen dezavantajlara da dikkat edilmelidir. Aşağıdaki tablo, Ankara'nın 

ilçelerine göre perakende yoğunluklarını göstermektedir. 

Ankara’nın İlçelerine Göre Perakende Yoğunluğu (1.000 kişi başına düşen) 

Lokasyon Nüfus Kiralanabilir Alan (m²) 
Perakende 

Yoğunluğu (m²) 

Çankaya 944.609 603.368 639 

Yenimahalle 687.093 516.309 751 

Keçiören 939.161 203.499 217 

Mamak 665.978 139.437 209 

Etimesgut 587.052 166.351 283 

Altındağ 389.510 25.000 64 

Polatlı 125.075 33.000 264 

Ankara 5.639.076 1.686.964 299 
Kaynak: JLL 

Yenimahalle semti, 120.000 m2 kiralanabilir alanı ile şehrin en büyük alışveriş merkezi olan Ankamall'a ev 

sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Antares, Atlantis, Podium ve Gordion gibi diğer alışveriş merkezleri de bu semtte 

bulunmaktadır. Öte yandan Armada, Cepa, Panora, Taurus ve Next Level gibi büyük alışveriş merkezleri Çankaya 

semtinde yer almaktadır. 

Ofis, rezidans ve lüks marka karmasına sahip alışveriş merkezi ile Başkent'in ilk karma kullanımlı projesi olarak 

tasarlanan Next Level; üst segmente hitap etmektedir. Bunun yanı sıra Ankara’nın önemli bir ulaşım aksı olan 

Konya Yolu üzerinde bulunan, yüksek katlı ofis bloğu ile Taurus; orta ve orta üstü sınıfa hitap etmektedir. 

Halihazırda inşaatı devam eden alışveriş merkezi arzı açısından Yenimahalle bölgesi, Merkez Ankara ve Elmar 

Towers projeleri dahil 115.0000 m2 TKA ile ön plana çıkmaktadır. Çankaya semti, Kuzu Effect, Kuzu Kumru ve 

Kalyon-ASF projesi gibi önemli ve lüks alışveriş merkezi projelerine ev sahipliği yapmaktadır. YDA Center ofis 

projesinin zemin ve 1. katında yer alması öngörülen bazı perakende satış alanları da bulunmaktadır. 

 

AVM Türlerine Göre Kiralanabilir Alan Dağılımı, Ankara  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 
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Şehirdeki toplam kiralanabilir alanın %41'ini oluşturan üst bölgesel merkezler, Ankara'daki organize perakende 

pazarında en fazla payla pazarın hakimidir. Bunları %29 pay ile bölgesel merkezler takip etmektedir. Ayrıca outlet 

indirim merkezleri %17 ile Ankara perakende pazarındaki toplam kiralanabilir alan içerisinde önemli bir paya 

sahiptir. 

7.2.2 Perakende Talebi 

Şehrin artan nüfusu ve hizmet sektörü temelli ekonomisi, pazar büyüklüğünü etkileyen başlıca faktörler 

olmuştur. 

2013 yılında Söğütözü'nde açılan Next Level Alışveriş Merkezi ile Ankara perakende pazarına yaklaşık 20 lüks 

marka girmiştir. Bunlar arasında Liu Jo, Alberto Guardiani, Furla, BCBGMaxAzria, Berenice, Victoria's Secret, Jo 

Malone ve Weekend by Max Mara ve Harvey Nichols yer almaktaydı. Ancak Victoria's Secret haricindeki diğer tüm 

lüks markalar, şehirdeki lüks perakendeciliğe olan talebin sınırlı olması ve alışveriş merkezine yönelik zayıf marka 

algısı nedeniyle alışveriş merkezinden çıkmıştır. Ankara’nın zengin kesimi yaşam şekli olarak lüks mağazalardan 

alışveriş yapmamaktadır. Şehrin lüks talebi genellikle diğer büyük şehirlerden karşılanmaktadır. 

Hanehalkı harcamalarına bakıldığında, aşağıda yer alan grafik, 2019 yılı için Ankara ve Türkiye’nin hane halkı 

harcama istatistiklerini göstermektedir. Bu data serisi için yayınlanmış en güncel veri 2019 yılına aittir. 

Hane Halkı Harcama Dağılımı Karşılaştırması, Türkiye-Ankara, 2019 

 
Kaynak: JLL 

Ankara'da hane halkı tüketim harcamalarının dağılımı ülke ortalamasına paraleldir. Ankara'nın eğitim, eğlence, 

ulaştırma&haberleşme ve konut&kira maliyetleri ülke ortalamasının üzerinde seyrederken, lokanta&oteller, 

sağlık, ev eşyası, giyim ve gıda&içecek harcamaları ülke ortalamasının altındadır. 

Konut ve kira % 24,5 pay ile Ankara'nın en büyük tüketim harcaması kalemidir. Ulaştırma ve haberleşme tüketim 

harcamaları % 23,9 pay ile Ankara'nın ikinci en büyük harcama kalemi olarak görülmektedir. 
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7.2.3 Cadde Perakende Pazarı 

Karum Alışveriş Merkezi’nden Küçükesat’a doğru uzanan ve Kuğulu Park’ın bulunduğu Tunalı Hilmi Caddesi, 

Ankara’daki bilinirliği yüksek önemli perakende caddelerindendir. Birçok uluslararası ve yerli marka bu caddede 

yer almaktadır. Ayrıca Ankara’da Kuğulu Pasajı gibi pasajlar içerisinde birçok yerel mağaza bulunmaktadır.  

Kızılay, Tunalı Hilmi, Arjantin, Anafartalar caddeleri, Ankara’nın cadde perakendeciliği bakımından önemli 

merkezleridir. Anafartalar Caddesi düşük gelirli nüfusa hitap ederken, Kızılay bölgesi ise merkezi lokasyonu ile 

daha çok orta gelir grubuna hitap etmektedir. Arjantin Caddesi ise lüks markaların yer aldığı bir bölge olmuştur. 

Louise Brasserie & Lounge                                  Tunalı Hilmi 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Başlıca Perakende Caddeleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: JLL 
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Filistin ve Arjantin caddeleri, Tunalı Hilmi Caddesi’ne kıyasla daha modern yapı stokları ile öne çıkmaktadır. Son 

yıllarda Arjantin ve Filistin caddeleri, şehirde eğlence ve yeme içme alanı olarak öne çıkmıştır. Örnek olarak, 

Filistin Caddesi üzerinde Louise Brasserie & Lounge gibi yeme içme alanları yer almaktadır. Çukurambar bölgesi 

ise alkolsüz yeme-içme alanları ile oldukça popülerdir.  

Arjantin Caddesi’nde Pronovias, Mont Blanc, Vakko Wedding House gibi bilindik perakendeciler yer almaktadır. 

Ayrıca Starbucks, Nustet ve Günaydın Steakhouse’ın da Arjantin Caddesi’nde şubeleri bulunmaktadır. Bu cadde 

Ankara’nın en eski alışveriş merkezlerinden Karum Alışveriş Merkezi’ni de barındırmaktadır. Caddede aynı 

zamanda birçok banka şubesi yer almaktadır. Son zamanlarda kapanan mağazaların artması da gösteriyor ki, 

Ankara cadde perakendeciliği önemini yitirmiş ve talepler daha çok alışveriş merkezlerine kaymıştır. 
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