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Son iki yıl birçok yönden dikkat çekiciydi. Tüm sektörler 
değişim ve aksamalarla karşı karşıya kaldı. Bu noktada veri 
merkezi sektörü de bir istisna olmadı. 2020'nin başlarında 
birçok şirket, dağınık bir işgücünü birbirine bağlamak ve 
insanların işlerini evden çalışma ortamında yapmalarını 
sağlamak için daha fazla bulut teknolojisine yönelik ani artan 
bir ihtiyaçla karşı karşıya kaldı. Buluta geçiş hızlandığında, 
veri merkezlerine duyulan ihtiyaç artmaya devam ettikçe ve 
Google, Amazon, Microsoft, Alibaba, Apple gibi büyük veri 
üreten platformlar veri merkezi ayak izlerini dünya çapında 
yaydıkça bu eğilim 2021'de de devam etti. Bugün soru, artık 
en büyük hiper ölçekli veri merkezi kullanıcılarının her yıl yeni 
bölgelere genişleyip genişlemeyeceği değil, kaçının ve ne 
kadar hızlı genişleyeceğidir.

Öne çıkan bir diğer değişiklik, pazarların nasıl geliştiğidir. 
Tarihsel olarak, veri merkezi pazarları, telekomünikasyon 
şirketleri, sunucu barındırma operatörleri ilk tesisleri 
kurduklarında ve tutunma noktası oluşturduğunda ortaya 
çıktı. Ancak günümüzde bulut, ağ ve internet hizmetlerine 
hakim olan hiper ölçekleyicilerin çoğu yeni veya nispeten 
olgunlaşmamış bir pazara girebilir ve büyük bir yapı 
oluşturmaya başlayabilir. Bu değişim, özellikle Güneydoğu 
Asya, Güney Amerika ve yakında Sahra Altı Afrika'daki 
şehirlerde pazar büyüklüğünde hızlı artışlara yol açtı. 
Bazı birincil pazarlar güç kullanımını kısıtladığından 
ve sürdürülebilirlik talepleri sektör üzerinde baskı 
oluşturduğundan ikincil pazarların fayda sağlamaya devam 
edeceğini tahmin ediyoruz. 

Gerçekten de, veri merkezlerinin yaygınlaşması, dünya 
genelindeki birçok önemli pazarda endişelere yol açmıştır. 
Örneğin, Singapur ve Amsterdam, geniş veri merkezi gücüne 
sahip pazarlardır, ancak ikisi de son yıllarda açıklanan yeni veri 
merkezi geliştirme projelerini askıya almışlardır. Her biri yalnızca 
önceden onaylanmış projelerin veya küçük aşamalı inşaatların 
ilerlemesine izin vermektedir. İrlanda da son zamanlarda sektör 
ile daha paralel bir yaklaşım seçmeden önce bir erteleme süreci 
uygulamıştır. Veri merkezi büyümesine yönelik bu tür zorluklar, 
operatörlerin üç alanda karşı karşıya kaldıkları sorumluluğu 
vurgulamaktadır. Birincisi, yerel olarak mevcut değilse, 
yenilenebilir enerji kaynağı sağlama yeteneği. İkincisi, sunucuları 
soğutmak için daha iyi yöntemler geliştirme yeteneği. Üçüncüsü, 
müşterilerin ve veri merkezlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin 
sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için daha verimli tesisler 
tasarlama yeteneği. 

Küresel Veri Merkezi Pazar Karşılaştırmamızın bu üçüncü yıllık 
baskısını, hem büyük talep hem de üretken genişlemenin olduğu 
ama aynı zamanda dünyanın bazı bölgelerinde sürdürülebilirliğe 
artan bir odaklanmanın ortasında olduğu bu zamanda 
yayınlıyoruz. Önceki yayınlarda olduğu gibi, 13 kategorinin 
her birinde en iyi genel pazarların yanı sıra en iyi performans 
gösterenleri belirlemek için Dünya genelindeki veri merkezi 
pazarlarını 13 farklı kategoride değerlendiriyoruz. 2022'de çoğu 
pazarda evrensel bir büyüme beklenirken, bu raporun veri 
merkezi tesislerine yatırım yapmak, sahip olmak ve işletmek için 
potansiyel konumlara ışık tutmasını umuyoruz.

30
Araştırma 
Kaynağı

55
Küresel 
Pazar

1,333
Veri 
Merkezi

Hiper ölçekleyicileri, genellikle dünya çapında emilime ve pazar 
büyümesine öncülük eden, büyük bulut hizmetleri olan, veri merkezi 
tesislerinin en büyük kullanıcıları olarak tanımlıyoruz..

Giriş
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Metodoloji

2022 Küresel Veri Merkezi Pazar Karşılaştırması, 2021 
baskımızda özetlenen aynı faktörleri inceler. Her bir veri 
merkezini 13 ağırlıklı kategoride puanlayarak, her bir metropol 
alanını genel bir pazar puanı ile değerlendirmemizi sağladık.

Bu yayınımız bazı değişiklikler ve güncellemeler içermektedir 
Güney Asya, Sahra Altı Afrika, Güney Amerika, Güneydoğu 
Asya ve İskandinav ülkelerinde yer alan yedi yeni pazar 
dahil edilmiştir. Ayrıca, fiber kategorisindeki metodoloji 
değiştirilerek yedek veri ortakları eklenmiş ve böylece daha 
adil bir puanlama sistemine geçilerek güvenirliği yüksek 
sonuçlar elde edilmiştir. 

YÜKSEK AĞIRLIK

Fiber Altyapı

Pazar Büyüklüğü

Bulut Erişimi

ORTA AĞIRLIK

Teşvikler

vergiler

Siyasi istikrar

Boşluk

Gelişim

Planlanan Projeler

Sürdürülebilirlik

Akıllı Şehirler

DÜŞÜK AĞIRLIK

Enerji Maliyetleri

Arsa Maliyetleri

Çevresel Risk

* Sıralamada Beraberlik

2022 sıralamasında ilk ondaki bu üç pazar 
için örneğine rastlanmamış bir beraberlik 
görülmektedir.

04
Atlanta*
Şikago*

06 Hong Kong

08 Sidney

07 Phoenix

Dallas09

02
Silikon Vadisi*
Singapur*

01 Kuzey 
Virjinya 

10
Portland*
Seattle*

GENEL SIRALAMALAR: 
İLK 10
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Kuzey Virjinya'nın art arda üçüncü yıl genel sıralamada 
yine birinci olması şaşırtıcı olmamıştır. Güçlü inşaat 
projeleri sahip, Dünya’nın en büyük veri merkezi pazarıdır. 
Mükemmel bağlantı gücü, çekici teşvikler ve düşük 
maliyetli enerji sunmaktadır. Boşluk oranı son derece 
düşük talebin yüksek olması ile hem operatörler hem 
de kullanıcılar büyüme ile ilgilenmektedir. Bu koşullar 
göz önüne alındığında, bölge muhtemelen önümüzdeki 
iki yıl içinde dünyanın ilk iki gigawatt'lık pazarı olması 
beklenmektedir.

Kuzey Virginia'nın hemen arkasında Silikon Vadisi 
ve Singapur ikinci sırada yer almaktadır. Her ikisi de, 
kullanılabilir geliştirilebilir arazi eksikliğine Singapur 
örneğinde, yeni veri merkezi yapımına ilişkin bir 
ertelemeye rağmen üst sıralarda yer alıyor. Her ikisi de 
güçlü ekosistemlere, mükemmel bağlantıya, tutarlı talebe 
ve mümkün olduğunda genişleyen tüm büyük bulut 
hizmetlerine sahiptir.

Şikago ve Atlanta, ise büyük teşvikler, düşük arsa 
maliyeti, bol miktarda geliştirme projeleri ve çoğu büyük 
veri merkezi pazarından daha düşük enerji maliyetleri 
sunarak 2022 sıralamamızda dördüncü sırada yer alıyor. 

Geçen yıl genel olarak ilk 10 pazarın dışında yer alan 
Hong Kong, 2022'de büyük bir sıçrama yaparak ilk beş 
pazarımızın hemen arkasında yer alıyor. Sağlam bir 
geliştirme planı ve mükemmel bağlantı sunarak, tüm 
büyük bulut hizmetleri mevcuttur.

2020'den itibaren ilk 10’da yer alan Sidney’in ardından 
sağlam emilimi ve gelecekteki inşaatlar için mevcut 

arz ile Dallas gelmektedir. Ardından ABD'nin Kuzeybatı 
Pasifik'inde sürdürülebilirliğe odaklanmış şehirler arasında 
yer alan Portland ve Seattle yer almaktadır.

Madrid, 2021 sıralamamızın en büyük kazananı oldu ve 34. 
sıradan 19. sıraya yükseldi. Doğal afetler açısından düşük 
riskli konumu ile tüm büyük bulut hizmetlerine sahiptir ve 
talep geliştirmenin gerçekleşmesinden daha hızlı devam 
ettiği için piyasada alan hızla daralmaktadır.

Kuzey Virjinya yine üst 
üste üçüncü yılda da genel 
sıralamanın başında yer aldı.

Yeni Eklemeler 

İncelediğimiz yeni pazarlardan Stockholm, düşük maliyetli 
sürdürülebilir güç ve güçlü bir siyasi ortam sayesinde en 
yüksek toplam puanı aldı. Hem büyük hem de küçük ölçekli 
kullanıcılar şehri Şili'ye ve Güney Amerika'ya hizmet edecek 
daha büyük bir veri merkezi olarak değerlendirmeye devam 
edilen Santiago da iyi puan alan şehirler arasında. 

Bu sıralamalar, veri merkezi konumu seçimi için genel bir 
parametre olarak hizmet etse de, her durum için en iyi 
konumlar olmayabilir. Veri merkezi sahipleri, operatörleri 
ve kullanıcıları her bir pazarı kendi özel kriterlerine ve 
hedeflerine göre değerlendirmelidir. Bununla birlikte, 
ek veri merkezi geliştirmesi şüphesiz zaman içinde 
sıralamalarımızda değişikliklere yol açsa da, bu pazarlar 
sürekli güçlenerek ilerlemektedir.

 CUSHMAN & WAKEFIELD / 5



† 2022 Raporunda yeni pazarlar
Tüm Pazarlar

Amsterdam

Atlanta

Bangalore†

Berlin

Boston

Chennai†

Şikago

Kolomb

Dallas

Delhi†

Denver

Dublin

Frankfurt

Hong Kong

Cakarta

Johannesburg

Kuala Lumpur†

Lagos

Las Vegas

Londra

Los Angeles

Madrid

Marsilya

Melbourne

Milano

Montreal

Mumbai

Munih

Nairobi†

Nashville

New York City / 
Kuzey New Jersey

Kuzey Virjinya

Osaka

Oslo

Paris

Phoenix

Pekin

Portland

Queretaro

Reykjavik

Salt Lake City

Santiago†

Sao Paulo

Seattle

Seul

Şanghay

Silikon Vadisi

Singapur

Stockholm†

Sidney

Tokyo

Toronto

Vancouver

Varşova

Zürih
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01 Cape Town

02 Moskova

03 Atina

04 Abu Dabi

05 Viyana

06 Istanbul

07 Hyderabad

08 Bangkok

09 Auckland

10 Mombasa

Bazı küresel mega şehirler 
de dahil olmak üzere, 
Küresel Veri Merkezi Pazar 
Karşılaştırmamıza gelecekte 
dahil etmek üzere birkaç pazarı 
yakından takip ediyoruz.

Bunlar arasında, büyük metropol bölgesinde 15 
milyondan fazla nüfusu ile, Türkiye'nin ticaret merkezi ve 
en büyük şehri olan İstanbul bulunmaktadır. İstanbul'un 
veri merkezi pazarı, şimdilik birkaç tanınmış operatöre 
sahiptir. 12 milyondan fazla insanla Moskova, devasa bir 
Rus ekonomisinin merkezidir. Bangkok, 15 milyonluk bir 
merkezdir ve güçlü bir teknik üretim sektörüne sahiptir. 
Cape Town veya Auckland gibi nispeten daha küçük kıyı 
şehirleri bile bağlantı noktasında ilgi çekmeye devam 
ediyor.

Aşağıdaki bölümler, her bir veri merkezini puanlamak 
için kullandığımız 13 kategoriye daha derin bir bakış açısı 
ile sonuçları ve genel sıralamayı belirlememize yardımcı 
olmaktadır.

İzlenmesi Gereken 10 Pazar
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Yüksek Ağırlıklı 
Kriterler

Pazar 
Büyüklüğü

Fiber Bağlantı Bulut Erişimi
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Mevcut büyük pazarların 
hem müşterilere hem de 
operatörlere hitap eden 
çeşitli avantajları vardır.

Bu köklü pazarlar, yüksek performans ve 
fırsatlar sağlayan tüm büyük bulut hizmetlerine 
erişime sahiptir. Bu pazarlarda, deneyimli 
personel alımları ve binaların doldurulmasına 
yardımcı olacak bilgili satış temsilcileri ile 
bilinen operatörler de vardır. Yerel yönetimler, 
planlama ve onay sürecini anlar, bu doğrultuda 
operatörler büyük güç gereksinimleri hakkında 
soru sorduğunda kamu hizmetleri şaşırmaz. Bu 
nedenle en büyük pazarlar, en azından elektrik 
şebekesi maksimuma ulaşana veya siyasi 
zorunluluklar değişene kadar sürekli büyüme 
için konumlanmıştır.

Hiper ölçekli bulut hizmetleri için, büyük 
pazarlar yeni iş yaratma ve ardından kullanım 
yaygınlaştıktan sonra genişleme fırsatı olarak 
cezbeder. İlk kiracıyla iş yapan çevredeki 
işletmelerin veya devlet kurumlarının daha 
sonra platforma katılacağı beklentisiyle, 
birkaç hizmet, büyük ölçekli ana kiracısı ile 
anlaşma imzaladıktan sonra büyük bir veri 
merkezi kiralayacak veya inşa edecek. İlk hiper 

ölçekleyici girdikten sonra, diğerleri pazar 
payı için rekabet etmek, pazardaki kapasitenin 
boyutunu büyütmek ve daha sonra orta 
ölçekli bulut hizmetlerinin devreye girmesiyle 
daha fazla inşaata yol açmak için gelişmeleri 
beklemektedir.

Pek çok birincil pazar giderek daha da 
büyürken ve ikincil pazarlar birincil düzeye 
doğru ilerledikçe, Kuzey Virjinya şu anda 
1,7 GW'ın biraz altında faaliyette olması ve 
önümüzdeki aylarda bir GW büyüklüğünün 
eklenmesiyle dünya çapında açık ara en büyük 
pazar olmaya devam ediyor. current mid-tier 
markets growing rapidly. 

İlk on sıralamadan geri kalanı, veri merkezi 
deneyimlileri için çok tanıdık: Londra, Tokyo, 
Şanghay ve Singapur, ardından Silikon 
Vadisi, Frankfurt, Dallas, Chicago ve Hong 
Kong. Singapur şimdilik yeni inşaatlar için 
bir erteleme uygulamayı seçmiş olsa da, 
Frankfurt'ta enerji tedariki konusunda belirli 
endişeler olsa da, bu çekirdek pazarların çoğu 
sağlıklı geliştirme planlarından yararlanmaya 
devam ediyor veya gerektiği anda hızlı inşaat 
gerçekleştirebilecek durumdadır. Birçok 
mevcut orta seviye pazarın hızla büyümesine 
rağmen, önümüzdeki yıl bu temel konumlarda 
daha fazla gelişme bekliyoruz.

Kuzey Virjinya 

Londra

Tokyo

Shanghai

Singapur

Silikon Vadisi

Frankfurt

Dallas

Şikago

Hong Kong

Öne Çıkan 
Pazarlar

Pazar 
Büyüklüğü
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Toplam Enerji

Kanak: Cushman & Wakefield Research
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Fiber yoğunluğu ve kalitesi, tesisi diğerlerine 
ve son kullanıcıya bağlamak için fiber 
hizmetiyle bir veri merkezini bulmak için 
birincil itici güçlerdir. Daha fazla ağ her zaman 
daha iyidir; belirli bir veri merkezine bağlı 
belirli ağlarda bant genişliği sorunları olsa bile, 
fiber çeşitliliği daha düşük gecikme süresine 
ve daha yüksek performansa yol açar. Bant 
genişliği, son iki yılda evden çalışma ortamına 
geçiş ve buna bağlı olarak bir zamanlar 
şahsen yapılan toplantılar için video konferans 
platformlarının sürekli kullanımı göz önüne 
alındığında, kullanıcı tarafında artan bir 
tartışma noktasıdır. Fiber ağlar, bir metropol 
alanı birbirine bağlayan kısa mesafeli fiber veya 
birden fazla bölge ve ülkeyi birbirine bağlayan 
uzun mesafeli fiber ile bir dizi formatta 
oluşturulur. Denizaltı kabloları, bilgi iletmek için 
denizler veya okyanuslar arasındaki ülkelerdeki 
iniş noktalarını doğrudan birbirine bağlayarak 
karışıma eklenir.

Bu raporun geçmiş yayınlarında, profili 
çıkarılan her veri merkezi için bir dizi fiber ağ 
yer alırken, dünya genelinde gelişmekte olan 
pazarlarda bulunan birkaç harita verilerde 
netlik eksikliğine yol açtı. Bu baskı için bir 
metodoloji değişikliği olarak, Speedtest® 
verileri, Speedtest Global Index™ genel hız ve 
performans için ülkeleri sıralayarak Ookla®'dan 
kullanılmıştır.

Speedtest Global Index™ analizinin sonuçları, 
Singapur'un uzun süredir Güneydoğu Asya'da 
bir bağlantı noktası olarak bilinen iş dostu şehir 
devleti ile küresel olarak en hızlı performans 
gösteren ülke olduğunu gösteriyor. Benzer 
bir antrepot Hong Kong, şehri bölgeye 
bağlayan çok sayıda denizaltı kablosu ve 
yeni giren Santiago ile takip ediyor ve Güney 
Amerika'daki gecikmeyle ilgili endüstri 
beklentilerinin her durumda doğru olmadığını 
gösteriyor. Bunları, Amerika Birleşik Devletleri 
lokasyonlarının bir bölümü takip ediyor ve 
çekirdek ABD pazarları yine bağlantı için 
yüksek seviyededir..

Singapur

Hong Kong

Santiago†

New York 
City/Kuzey 
New Jersey

Kuzey 
Virjinya

Atlanta

Şikago

Dallas

Los Angeles

Silikon Vadisi

Portland

Seattle

Denver

Nashville

Kolomb

Salt Lake 
City

Las Vegas

Boston

Phoenix

† 2022 raporundaki yeni pazarlar

Fiber yoğunluğu 
ve kalitesi, tesisi 
diğerlerine ve son 
kullanıcıya bağlamak 
için fiber hizmetiyle 
bir veri merkezini 
bulmak için birincil itici 
güçlerdir.

Öne Çıkan Pazarlar

Fiber Bağlantı YÜKSEK AĞIRLIKLI
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Buluta geçiş pandemi öncesi başladı, 2020'de 
hızlandı ve o zamandan beri büyümesi 
giderek arttı. Pazar payı için topyekün savaş 
devam ederken, dünyadaki hemen hemen 
her pazarda, hiper ölçekli bulut hizmetleri 
herhangi bir çeyrekte tüm kiralamaların %70-
80'ini temsil ediyor. Pazar büyüklüğüne göre 
en büyük üç şirket (Amazon Web Services, 
Microsoft Azure ve Google Cloud), core 
hosting , depolama ve veritabanı seçeneklerine 
katılmak için bir dizi hizmet ekleyerek, en 
büyük işletmelerde kullanımı sağlamlaştırarak 
hızla yenilik yapmaya devam ediyor.

Diğer kuruluşlar ölçeklenebilirlik ve erişim 
kolaylığı için iş yüklerinin daha fazlasını genel 
buluta taşımayı seçtikçe, hiper ölçekleyiciler 
müşterileri çevrimiçi hale getirmek için 
çalışırken çeşitli pazarlar fayda sağlayacaktır.

Erken benimseyenler artık gerçek hibrit 
IT stratejisi oluşturmak için iş alanlarını 
çeşitlendirdiğinden, birden çok bulut hizmeti 
sunan pazarlar giderek daha önemli hale 

geldi. Bu genellikle, farklı kullanımlar için 
birden çok genel bulut örneğini ve diğerleri 
için bir ortak yerleşim ortamında bazı özel 
bulut kullanımlarını içerecektir. Hizmetler 
arasında eşleme fırsatları ve bunlara yönelik 
çok sayıda seçenek sunan pazarlar, geçmişte 
olduğundan daha geniş bir yelpazeye 
erişmek isteyen ve gelecekte daha fazla 
özelleşmiş uygulamalardan yararlanacak olan 
bu daha karmaşık kuruluşlardan iş fırsatları 
sağlayacaktır.

Bu raporda yer alan 55 pazardan 28'i şu anda 
üç ana bulut hizmetinin tümünü sunuyor, 
önemli ölçüde daha fazla geliştirme planlanıyor 
ve çeşitli yerlerde halihazırda edinilmiş 
arazileri bulunmaktadır. Jakarta’nın geçen 
yıl buluta giriş serüveni önemli bir hikaye 
olarak karşımıza çıkarken, buna karşılık olarak 
büyük miktarda inşaat başlatmıştır. Özellikle 
Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da, Sahra 
Altı Afrika'nın artan ilgisiyle daha fazla büyüme 
bekleniyor.

Bu raporda yer alan 55 pazardan 28'i şu anda üç 
ana bulut hizmetinin tümünü sunuyor, önemli ölçüde 
daha fazla geliştirme planlanıyor ve çeşitli yerlerde 
halihazırda edinilmiş arazileri bulunmaktadır.

Toronto

Hong Kong

Montreal

Sidney

Kuzey 
Virjinya

Bombay

Chicago

Portland

Dallas

Seattle

Los Angeles

Zürih

Silikon Vadisi

Madrid

Sao Paulo

Milano

Londra

Melbourne

Amsterdam

Varşova

Frankfurt

Seul

Paris

Osaka

Singapur

Atlanta

En İyi Pazarlar
(Her Üç Hizmet İçin)

Bulut Erişimi YÜKSEK AĞIRLIKLI
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Hiper Ölçekli Bulut Geliri 

Kaynak: Structure Research
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Bölgeye Göre Hiper Ölçekli Bulut Geliri (Milyar $)

64.5M $
Amerika Birleşik 

Devletleri

1.8M $
Kanada 7.8M $

Birleşik Krallık 11.5M$
Avrupa'nı Geri 
Kalanı

124.7M $
Toplam

16.6M $
Çin

5.2 M $
Doğu Asya3.8M $   

Hindistan

8.9M $
Güneydoğu Asya

2.3M $
Avustralya/ 
Yeni Zelanda

0.7M $
Orta Doğu ve Afrika

1.8M $
Latin Amerika

Source: Structure Research

YÜKSEK AĞIRLIK
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Orta Ağırlıklı 

Teşvikler

Boşluk

Akıllı 
Şekirler

Vergiler

Geliştirme 
Projeleri

Siyasi İstikrar

Sürdürülebilirlik
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Güçlü bir veri merkezi teşvik paketi, yalnızca 
yerel bir alanın veri merkezi sektörünü 
desteklemeye uygun olmasını değil, aynı 
zamanda bu tür bir gelişmenin büyük ölçekte 
devam etmesine izin vermek için yerel kamu 
hizmetleri ve topluluklarla muhtemelen 
mevcut ilişkilerin bulunduğunun sinyallerini 
verir. Teşvikler birçok biçimde gelir, ancak 
esas olarak emlak vergilerinden vergi indirimi, 
katma değer veya satış vergileri, yenilenebilir 
enerji kullanımıyla indirimli güç ve daha 
küçük ölçekli satın alımlar için alınan diğer 
finansal destekleri içerir. En büyük veri merkezi 
kampüslerinin geliştirilmesi dokuz haneli 
rakamlara ve fazla mesaiye mal olduğundan, 
bu vergi desteği, önceden planlanmış uzun 
vadeli genişletmelerle alanların daha hızlı bir 
şekilde geliştirilmesini sağlar.

Bir projenin büyüklüğüne dayalı bireysel 
paketler birçok ülkede bulunurken, devlet 
düzeyinde açık destek en sık olarak, 50 
eyaletten 28'inin bir tür fayda sağladığı 
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunur. Yerel 
ilçe veya şehir düzeyindeki alanlar genellikle 
daha sonra kendi teşvik paketlerini sunacak 
ve bu geliştiriciler için nerede inşa edileceğini 
belirleyen zorlayıcı senaryolar yaratacaktır. 
Son zamanlarda, New York City/Northern 
New Jersey pazarındaki Connecticut eyaleti, 
işletme bölgelerinde 50 milyon dolardan düşük 

yatırımlar için yeni bir vergi indirimi paketi 
oluşturmuştu.

Vergi teşvikleri, Reykjavik, Oslo ve Stockholm 
gibi vergileri düşüren veya yenilenebilir enerji 
kullanımı için teşvikler sağlayan paketler 
sunan belirli İskandinav pazarlarında da 
bulunabilir. Kuala Lumpur, Paris ve Marsilya da 
projeleri için yenilenebilir enerji elde edenlere 
fayda sağlıyor. Yakın zamanda Chennai, ülke 
genelinde planlanan önemli veri merkezi 
büyümesiyle Hindistan genelinde teşvikler 
sağlayan büyük veri merkezi pazarları olarak 
Mumbai'ye katıldı.

Teşvikler Sunan En iyi Pazarlar

Reykjavík 

Paris

Seattle 

Marsilya

Salt Lake City 

Şikago

Stockholm† 

Nashville

Oslo 

Bombay

Kuala Lumpur† 

Dallas

Kuzey Virjinya

Atlanta

Kolomb

Chennai†

Las vegas

Phoenix

En büyük ölçekli 
kampüslere milyarlarca 
dolar harcandığından, 
teşvikler bu alanları 
kalkınma için daha cazip 
hale getiriyor.

† 2022 raporundaki yeni pazarlar

ORTA AĞIRLIKLITeşvikler
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Bir proje üzerindeki genel vergi yükünü 
hafifletmeye yönelik teşvik paketleri, veri 
merkezi geliştirme için cazip olsa da, 
yeni projeler veya daha küçük yapılar, bu 
rahatlamayı sağlamak için minimum kriterlere 
uygun olmayabilir. Bu projeler yine aynı 
malzemelerin (jeneratörler, soğutma sistemleri, 
sunucular, raflar ve daha fazlası) satın 
alınmasını gerektirir, ancak satın alınan tüm 
malların maliyetleri üzerinden tam satış veya 
katma değer vergileri ödenmesini gerektirebilir. 
Bir satış vergisi, satılan malların toplamı için 
yerel veya ulusal bir hükümete yapılan ödeme 
olarak işlev görürken, değer zincirinin sonunda 
nihai kullanıcı tarafından bir katma değer 
vergisi ödenir. Malzemeler bir projenin maliyeti 
üzerinden satın alındığından her ikisi de hızla 
toplanabilir.

Bu raporun önceki baskılarında belirtildiği 
gibi, Hong Kong ve Portland pazarlarında 
bu vergilerin hiçbiri yoktur: Hong Kong, 

profesyonel iş politikalarının uzun bir geçmişi 
ve buna bağlı olarak sağlam bir veri merkezi 
sektörü ile küresel bir finans ve iş başkentidir. 
Portland, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı 
kıyısında, Hillsboro banliyösündeki yerel pazar 
kümesinde bulunan yoğun fiber ağları ve 
mevcut alanlarla hızla büyüyen bir veri merkezi 
pazarıdır.

Singapur ve Kuzey New Jersey'deki veri 
merkezi kümesi de birçok birincil veri merkezi 
konumundan daha düşük vergiler sunarak, 
Kuzey Virginia'daki dünyanın en büyük pazarı 
da dahil olmak üzere diğer büyük pazarlar 
daha düşük vergilerden yararlanmaya devam 
etti. Kuala Lumpur, bu çalışmada yeni bir 
pazar olarak satın almalar için cazip bir satış 
vergisi oranına sahiptir ve Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki diğer pazarlar genellikle 
Avrupa ve Asya'daki pazarlardan daha düşük 
vergiler sunar.

Hong Kong

Portland

Kuzey Virjinya

Kuala Lumpur†

Boston

Seattle

New York/

Kuzey New Jersey

Singapur

Kolomb

Denver

Öne Çıkan 
Pazarlar

† 2022 Raporundaki yeni pazarlar

Malzemeler bir veri merkezi projesinin maliyeti 
üzerinden satın alındığından, satış vergileri veya 
katma değer vergileri hızla artabilir.

Vergiler
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Kaynak: Cushman & Wakefield Research, multiple 

Öne Çıkan 
Pazarlar

ORTA AĞIRLIKLI
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İş dünyası, istikrarlı, son derece işlevsel bir ortamda en iyi şekilde çalışır ve aynı şey veri merkezi endüstrisi için de geçerlidir. Veri merkezleri, 
uygulamaları, ağları ve dolayısıyla tüm şirketlerin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için kritik bir görev olarak kabul edildiğinden, 
büyük siyasi bir durumu veri merkezi konumunu ve herhangi bir karar verme sürecini etkiler. İstikrar için yerleşik bir simge olarak, Dünya Bankası 
tarafından oluşturulan Dünya Yönetişim Göstergeleri, incelenen her pazar için dikkate alınmıştır. Göstergeler altı farklı istikrar boyutunu içerir::

1 Söz Hakkı ve Sorumluluk, bir ülke 
nüfusunun ifade özgürlüğü, örgütlenme 
özgürlüğü ve özgür medya ile birlikte 
hükümeti seçme yeteneğini içerir. Veri 
merkezi perspektifinden, nüfusunun 
özgürce iletişim kurmasına izin veren bir 
hükümet, sansür veya doğrudan bilgi alımı 
yoluyla müdahaleden uzak, daha güvenli 
bir veri ortamı anlamına gelir.

2 Siyasi İstikrar ve Şiddet veya Terörün 
Olmaması,  bir ülkede siyasi altüst 
oluş olasılığını ve bu karışıklık sırasında 
meydana gelebilecek şiddeti inceler. Siyasi 
şiddet genellikle, kritik görev uygulamaları 
için sorunlu olan kaosa, hizmet kesintisine 
ve mülk tahribatına yol açar.

3 Hükümet Etkinliği, kamu hizmetlerinin 
algılanan kalitesini, kamu hizmetini 
ve siyasetten bağımsızlığını, politika 
oluşturma ve uygulama kalitesini ve 
hükümetin tüm bunlara bağlılığını 
içerir. Son derece etkili bir hükümet, 
mülkün düzgün ve zamanında 
yapılmasına, elektrik şebekelerinin 
gerektiği gibi çalışmasına ve makul imar 
gereksinimlerine yol açar.

4 Mevzuat Kalitesi, bir hükümetin özel 
sektör gelişimine izin veren düzenlemeler 
oluşturma ve uygulama becerisini 
dikkate alır. Tesisler yerel uygulamaya 
göre daha kolay tasarlanabildiğinden, iyi 
yapılandırılmış ve esnek düzenlemeler, veri 
merkezlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi 
için net bir anlayışa yol açar.

5 Hukukun Üstünlüğü, vatandaşların, 
özellikle yasaların uygulanması, mülkiyet 
hakları, polis, mahkemeler ve suç faaliyeti 
olasılığı dahil olmak üzere, izlenen yasalara 
olan güvenini gösterir. Güçlü bir hukuk 
kuralı, keyfi engellerin olmadığı durumlarda 
iş dünyasının gelişebileceğine dair güven 
sağlar, bu da kiralamaların yapılmasına, 
arazi tapularının hak sahiplerinde 
kalmasına ve bir tesiste daha az suç işleme 
olasılığına yol açar.

6 Yolsuzluğun Kontrolü, bir devletin özel 
aktörler tarafından ele geçirilmesi ve 
kötüye kullanılması ile birlikte, küçük 
ve büyük tüm yapıları içerir. Daha az 
yolsuzluk, daha iyi sözleşme yaptırımı, 
gerekli rüşvet yokluğunda bir veri 
merkezinin işletilmesinde daha az 
güçlük ve hizmetlerin genel olarak daha 
iyi performansı ile güçlü bir şekilde 
bağlantılıdır.

Üç Avrupa pazarı ve üç Kanada pazarı, bu kategorileri mümkün olan en yüksek puanlarla tamamladı. Bunları, iyi yönetilen diğer iki yer olan 
Dublin ve Stockholm takip ediyor. Bu tesadüfen değildir, bu pazarların birçoğunun sunduğu büyük miktarda yenilenebilir enerji vardır, bu 
nedenle potansiyel yüksek vergileri dengeleyerek, veri merkezi operasyonlarına uzun vadeli fayda sağlar.

Siyasi İstikrar
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Zürih

Oslo

Toronto

Montreal

Vancouver

Reykjavik

Dublin

Stockholm†

Amsterdam

Sidney

Melbourne

Öne Çıkan Pazarlar
(Dünya Bankası tarafından şehir yerine ülke olarak 
belirlenir): 

† 2022 Raporundaki yeni pazarlar

ORTA AĞIRLIKLI
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Kısıtlı bir pazar, veri merkezleri söz 
konusu olduğunda yoğun talebin genel 
bir göstergesidir. Hiper ölçekli bulut 
hizmetlerinden yeni kapasite iştahı, bir 
veya iki büyük kiralamayla en büyük tüm 
pazarları hareket ettirirken henüz doymamış 
durumdadır. Kapasite elde etmeyle ilgili 
sorun, çoğu birincil pazarda giderek daha 
fazla karşımıza çıkmaktadır. Toplam pazarın 
%5-10 arasında herhangi bir yerde boşluk 
olabileceği durumlarda, geniş alan veya 
bina büyüklüğündeki alanlarda yer bulmak, 
bitişik 10 MW'lık bloklara ihtiyaç duyanlar için 
son derece zordur. Genellikle hiper ölçeği 
hedefleyenler ile perakende ortak yerleşim 
pazarıyla çalışanlar arasında bir ikilik oluşur; 
bir taraf sadece 5 MW ve üzeri kiralamaları 
hedeflerken, diğer taraf 500 kW ve altı 
dağıtımlarla çalışmayı edeflemektedir.

Bu mücadeleyi gidermek için, Veri merkezi 
odağı, yalnızca bugün inşa edilebilecekleri 
bir veri merkezi değil, aynı zamanda beş ila 
on yıllık bir süre boyunca aşamalar halinde 
inşa edilebilecekleri veri merkezlerini ön 
plana koymaktadır. İlave arsa, mevcut 
kiracılar tarafından ihtiyaca göre yapım 
tamamlamalarına ve/veya genişletmelerine 
izin verir ve gelecek yıllar boyunca güçlü 
kalmasını sağlar. Daha yüksek yapısal 

boşluğa sahip piyasalar, genellikle bir ilk hiper 
ölçekleyici bölgeye hareket ettiğinde buna 
tanık olur. Pazar payı için devam eden savaşta, 
bir anahtar hizmet çoğu zaman birçok kişiye 
yol açar ve bu hizmetler yerel, kurumsal, 
devlet ve diğer kurumsal müşteriler için 
rekabet ederken kapasite hızla kaybolur.

 
En iyi 18 Pazarda şu anda yüzde 10'un 
altında boşluk bulunmaktadır. Bu geçen yıla 
göre Singapur ve Kuzey Virginia tarafından 
yönetilen oranın iki katı. Singapur’da yeni 
yapım için yerel ertelemeler mevcuttur. Dublin, 
Silikon Vadisi, Milano, Columbus, Paris ve 
Frankfurt dahil olmak üzere birçok başka 
pazar, esas olarak büyük bulut hizmetlerinin 
bu pazarlara taşınması ve ardından buna 

Singapur

Kuzey Virjinya

Dublin

Silikon Vadisi

Milano

Kolomb

Paris

Frankfurt

Los Angeles

Atlanta

Öne Çıkan 
Pazarlar

18 pazar şu anda yüzde 
10'luk boşluk oranının 
altında, bu önceki 
rapordaki sayının iki 
katıdır.

Boşluk
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Kaynak: Cushman & Wakefield Research, 
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ORTA AĞIRLIKLI

 CUSHMAN & WAKEFIELD / 23



Eskiden ikincil ve üçüncül 
pazarlar hızla her 
zamankinden daha büyük 
boyutlara ölçeklenirken, 
veri merkezi ihtiyaçlarında 
küresel olarak devam eden 
büyüme, sürekli büyüyen 
bir geliştirme planına yol 
açtı.

Bu raporun 2019'daki ilk baskısında, 
kapsamdaki 38 pazarda 1,6 gigawatt yapım 
aşamasındaydı. Bu, geçen yıl 48 pazarda 2,9 
gigawatt'a yükselirken, şu anda raporda 55 
pazarda 4,1 gigawatt'lık yapım aşamasında 
olduğunu görüyoruz. Güneydoğu Asya, Orta 
Doğu, Latin Amerika ve tüm Afrika'da yeni 
bölgeler büyüdükçe, yeni bir dizi pazar daha 
küçük alanlara dönüşecek ve döngü devam 
edecek. Frankfurt'un gücü Almanya, Berlin, ve 
Münih'te gelişmeye yol açarken, Hindistan'da ise 
Mumbai'nin bir ilk merkezi olarak Delhi, Chennai 
ve Bangalore'de büyümeye yol açtı. 

Yeni geliştirme konusundaki tedarik zinciri 
endişeleri, veri merkezi yelpazesinde de ortaya 
çıktı. Büyük ölçüde önceden tasarlanmış bazı 
projeler geçen yıl çok az kesintiye uğradı, ancak 
piyasa talebine yanıt olarak hızla başlatılan 
diğer projelerde yapı malzemeleri veya iç 
sistemlerin güvenliğini sağlama konusunda bazı 
sorunlar yaşandı. Pandemiyi çevreleyen koşulları 
sebep göstermek cazip gelse de, önemli veri 
merkezi pazarlarındaki bilgisayar çiplerinden 
elektriğe kadar her şeyin her zamankinden daha 
fazla talep gördüğü de belirtilmelidir. Daha fazla 
tedarik zincirleri inşa edildiğinden ve satıcılar 
üretimi buna göre ayarladığından, aksamalar 
muhtemelen önümüzdeki beş yıl içinde 
karşımıza çıkmaya devam edecektir.

Arazi ve güç, diğer birçok birincil Avrupa 
pazarından biraz daha erişilebilir kaldığından, 
Londra, Kuzey Virginia ve Silikon Vadisi'ndeki 
ana ABD pazarlarını şaşırtıcı bir şekilde 
geride bırakıyor. Atlanta, Şikago ve Dublin'in 
her birinin yapım aşamasında 200 MW'ı var; 
Hong Kong, Phoenix, Singapur (ertelemelere 
rağmen ve önceden onaylanmış Facebook 
projesi nedeniyle) ve yakın zamanda Jakarta 
takip ediyor. Diğer orta seviye Avrupa ve Asya 
pazarları, önümüzdeki beş yıl içinde büyük 
bir büyüme beklentisiyle, projeleri planlama 
aşamalarında ilerletiyor.

Londra

Kuzey Virjinya

Silikon Vadisi

Atlanta

Şikago

Dublin

Hong Kong

Phoenix

Singapur

Cakarta

Öne Çıkan 
Pazarlar

Geliştirme Projeleri
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Kaynak: Cushman & Wakefield 
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Yenilenebilir enerji sağlayan pazarlar, operatörler ve kiracılar 
net sıfır taahhütlerini yerine getirme niyetinde olduğu için 
önümüzdeki yıllarda cazibe kazanmaya devam edecek.

Karbon emisyonunun azaltılması konusunda 
ilerleme kaydedilmediğine ilişkin son haberler, 
veri merkezlerinin artan bir odak noktası olması 
ilr birlikte, küresel olarak tüm endüstrilerden 
verimlilik elde etme ihtiyacı üzerinde sürekli baskı 
oluşturuyor. Birçok endüstri, yüksek teknoloji 
ve çok katmanlı bir varlık sınıfı olarak karbon 
ayak izini azaltmak için mücadele ederken, veri 
merkezlerinin daldırma soğutma, veri merkezi iş 
yüklerini daha iyi yönetmek için yapay zeka ve 
inşaatta kullanım için yenilenebilir malzemeler 
tedarik etme gibi birçok seçeneği vardır. Tüm 
bu yöntemler sadece çevre için mükemmel 
olmakla kalmaz, aynı zamanda en büyük veri 
merkezlerinde varlığın ömrü boyunca dokuz 
haneli rakamları geçebilen işletme maliyetlerini de 
düşürür. Bir veri merkezinin tüm kısımlarını daha 
iyi kullanmak için giderek daha yaratıcı yöntemler 
keşfediliyor ve bu da yakınlardaki evleri ısıtmak 
için atık ısının yeniden kullanılmasına kadar 
genişliyor.

Bu raporun önceki sayısında belirtildiği gibi, 
en büyük hiper ölçekli kiracıların tümü, bu 
emisyonların en büyük kaynağı veri merkezleriyle 

birlikte, operasyonların her alanında karbon 
ayak izlerini azaltmayı taahhüt etmiştir. Birçoğu, 
gittikçe yaklaşan ve operasyonlar buna bağlı 
olarak değişen çevresel raporları bir harcama 
kaynağı olarak dahil eden, giderek daha fazla 
dikkat çeken bir tarih olan 2030'a kadar net-sıfır 
olmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji tedariğine, 
bir tesis içindeki güç kullanım etkinliğinin 
azaltılmasına ve daha yüksek bina verimliliği için 
bir dizi seçenek sağlanmasına yardımcı olabilecek 
operatörler, bundan sonra iş fırsatları yakalamaya 
devam edecek.

Montreal, Sidney, Oslo ve Reykjavik de 
dahil olmak üzere bazı şehirler, Kanada ve 
İskandinavlardaki bu yerler için bol miktarda 
hidroelektrik ve bu enerjiyi buna göre 
kullanabilen kamu hizmetleri anlamına gelen 
tamamen yenilenebilir enerjiyi taahhüt etmiştir. 
Bu şehirler, Vancouver ve Seattle yakından takip 
ediyor. (yine bu amaç için Kuzeybatı Pasifik'te 
bol miktarda hidroelektrik kullanıyor). Özellikle 
2030 yaklaştıkça, iş yüklerinin uzun vadede bu 
daha verimli pazarlardan daha sık faydalanmasını 
beklenmektedir.
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Nairobi†
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Öne Çıkan 
Pazarlar

† 2022 Raporundaki yeni pazarlar

Sürdürülebilirlik ORTA AĞIRLIKLI
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İyi yönetilen ve kariyer 
gelişimi için mükemmel 
genişleme potansiyeli 
sunan şehirler, veri merkezi 
kiracıları ve onlar için 
çalışan insanlar için çekici 
yerlerdir.

Veri merkezleri, müşteriler adına yönetilen 
yoğun bir ekosistemde fiber ağlara, 
elektrik şebekelerine, yedek kaynaklara, ara 
bağlantılara ve yazılımlara güvenir. Benzer bir 
şekilde, dünyanın önde gelen şehirleri kendi 
ilişkilerini yönetmek, istihdam fırsatlarını, 
trafik kalıplarını, sağlık sonuçlarını, suçları ve 
çok daha fazlasını anlamak için teknolojiyi 
kullanır. Sakinlerinin büyüyebildiği, güvende 
hissedebildiği ve anlamlı işler bulabildiği 
başarılı şehirler, kendi pozitif ekosistemlerini 
oluşturarak dünyanın her yerinden yetenekleri 
kendine çeker ve sürdürülebilir odaklı 
topluluklar yaratır.

Akıllı şehirler için bu yıl temsili olarak, iyi 
yönetilen bir şehrin yerel bir veri merkezi 
üzerindeki etkisini gözlemlemek için 
İsviçre'deki Yönetim Geliştirme Enstitüsü ve 
Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi 
tarafından oluşturulan ve geniş çapta 
alıntılanan Akıllı Şehir Endeksi 2021'e atıfta 
bulunuldu. 

Rapor, sağlık ve güvenlik, hareketlilik, 
faaliyetler, istihdam ve eğitim fırsatları ve 
yönetişim konusundaki yerleşik bakış açılarını 

gözden geçiriyor ve bu bilgileri Birleşmiş 
Milletler İnsani Gelişme Endeksi ile birleştiriyor.

Beklendiği gibi, akıllı şehirler olarak kabul 
edilen ilk üç pazarın hepsinde, New York/
Kuzey New Jersey, Amsterdam, Sidney, Londra, 
Kuzey Virginia ve Toronto da ilk 40 lokasyon 
arasında yer alıyor. En üst sıralarda birkaç 
orta ölçekli veri merkezi pazarının görünmesi, 
bu faktörlerin veri merkezi ekosistemlerinde 
oynamaya devam ettiğini, diğer kategorilerdeki 
yerel pazar gücünün bu alanların büyümesine 
katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.

Singapur

Zürih
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New York City/
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Öne Çıkan 
Pazarlar

Öne Çıkan 
Pazarlar

Akıllı Şehirler ORTA AĞIRLIKLI
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Düşük Ağırlıklı Kriterler

Enerji 
Maliyetleri

Arsa 
Maliyetleri

Çevresel Risk
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Marketler

Güç maliyetleri, en büyük 
yapıların ömrü boyunca dokuz 
haneli rakamlara kadar çıkabilir 
ve bu da daha ucuz güce sahip 
pazarlara operasyonel maliyet 
avantajı sağlar..

Veri merkezi maliyetlerinin analizi genellikle 
planlama, izinler, arazi edinme ve binanın 
inşası ile potansiyel olarak trafo merkezleri 
ve fiber uzantılarını içeren başlangıç sermaye 
harcamalarına odaklanır. Bu büyük maliyetler 
tipik olarak megavat başına 7-10 milyon 
dolar arasında değişmektedir ve özellikle 
spekülatif olarak inşa ediliyorsa giriş için 
önemli bir engeldir. Bu ilk maliyetler, binanın 
ömrü boyunca toplam işletme harcamasının 
küçük bir kısmı olarak sonuçlanır, çünkü 
çeşitli genişleme aşamalarında sürekli artan 
güç ihtiyacı, sarmal güç gereksinimlerine yol 
açabilir. 

Bu raporun diğer bölümlerinde belirtildiği 
gibi, iş yükü ihtiyaçlarını tahmin etmek için 
yapay zekadan yeni teknoloji (veya mevcut 
teknolojinin daha iyi kullanımı) ve daha 
karmaşık soğutma biçimleri, özellikle giderek 
artan yoğun iş yükleri için güç maliyetlerinden 
tasarruf edilmesine yardımcı olabilir. Belirli 
iklimlerde çalışacak kadar şanslı olanlar, aynı 
zamanda, bu daha serin alanların birçoğunda 
daha düşük maliyetli hidroelektrik kullanan, 
akşamları serbest soğutmayı da kullanabilirler. 
Yenilenebilir hidroelektriğin faydası 
küçümsenemez; bu yalnızca bir veri merkezinin 
toplam karbon ayak izini düşürmeye yardımcı 
olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer 

yöntemlerden çok daha düşük bir maliyetle 
ve aynı zamanda daha düşük toplam işletme 
harcaması maliyetiyle sunulur.

Elektrik maliyetinde en düşük sırada yer alan 
ilk altı pazardan dördü, bir dereceye kadar 
hidroelektrikten yararlanıyor, Montreal başı 
çekiyor ve Reykjavik, Portland ve Vancouver da 
dahil. Varşova ve Johannesburg, yenilenebilir 
enerji eksikliği ve belirli şebeke güvenilirliği 
endişeleri (Johannesburg örneğinde) şeklinde 
dolaylı maliyetlere rağmen, düşük doğrudan 
enerji maliyetleri sunmaktadır. Bunu, çoğu 
için daha yüksek bir yenilenemez enerji 
karışımına sahip olsa da, birkaç orta ve 
büyük ölçekli ABD pazarı takip ediyor. Güç 
için doğrudan maliyetler, müşterilerin ne için 
ödeme yapacaklarına giderek daha fazla karar 
vermeleri gerektiğinden, dolaylı maliyetlere 
karşı ilerleyen bir tartışma olmaya devam 
edecek.

Enerji 
Maliyetleri
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Enerji Maliyetleri (cent/kWh) 

Kaynak: Cushman & Wakefield 
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† New market in 2022 report

En iyi pazarlar, kilit 
kategorilerde yüksek 
puanlar alıyor ve buna 
rağmen, bu tür talep 
gören alanlarda çok zor 
bir denge olan düşük 
arazi maliyetini koruyor.

Arazi maliyeti, veri merkezi inşaatının toplam 
maliyetinin küçük bir kısmını oluştururken, 
daha yüksek ilk arazi fiyatlandırması, belirli 
giriş engelleri sağlayabilir ve en büyük 
dağıtımlara alışan birkaç önemli veri merkezi 
pazarında bir endişe kaynağıdır. Kaliteli bir veri 
merkezine çeşitli faktörler katkıda bulunur: 
güce erişim (ve birlikte çalışılacak destekleyici 
bir yardımcı kuruluş), doğal afetlere sınırlı 
maruz kalma, ağlara erişim, soğutma 
sistemleri için su sağlanması ve belirli bir 
alana yerleştirme için potansiyel olarak teşvik 
paketleri. En iyi pazarlar bunların hepsine 
sahiptir ve hala düşük maliyetli bir araziyi 
korur, bu tür talep gören bölgelerde çok zor bir 
dengedir.

Dağıtım tedarik zincirleri hareket ettikçe, diğer 
varlık sınıflarına sahip alanlar için rekabet 
geçen yıl daha da şiddetli hale geldi.

Veri merkezi avantajını tanımlamak, 
önümüzdeki yıllarda ilginç bir zorluk olacak. 
İş yüklerinin gecikme için daha fazla optimize 
edilmesi ve bazı durumlarda daha az kısıtlı 
araziye sahip alanlara taşınması gerekebilir. 
Uzun vadede daha küçük ayak izleri olasılığı, 
gerçek hiper ölçeğin potansiyel olarak büyük 
metropol alanların dışına taşınmasıyla yeniden 
değerlendirilebilir.

En düşük arsa maliyetlerinde ilk on içinde, 
ABD'deki ikincil ve daha düşük birincil 
pazarlardaki ana şehirlerdir.

Kolomb başı çekerken, Atlanta, Phoenix, 
Denver, Salt Lake City, Dallas ve Las Vegas da 
üst sıralarda yer alıyor. Bu şehirlerin çoğu, daha 
fazla şehirleşmiş ortamlardan daha az coğrafi 
kısıtlama ve daha az yoğunluğa sahip, gelişme 
için geniş araziye sahip olmaya devam ediyor. 
Johannesburg da, veri merkezi operatörleri ve 
hiper ölçekleyicilerden artan ilgi gören yeni 
pazarlar Santiago ve Bangalore bu yıl ilk ona 
girdi.
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Öne Çıkan 
Marketler

Arsa 
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Kaynak Cushman & Wakefield Research

Metrekare Başına Arsa Maliyetleri 
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Sürdürülebilirlik birçok 
şekilde ortaya çıksa 
da, veri merkezlerini 
doğal afetlerden ve 
diğer afetlerden güvenli 
alanlara yerleştirme 
ihtiyacı, özellikle 
ekonominin diğer 
sektörleri kesintiye 
uğradığında, çalışma 
döngüsünü sürdürmek 
için çok önemlidir.

Gaz şebekelerin konumu dikkatle incelenmeli, 
havaalanlarına yakın uçuş yolları gözden 
geçirilmeli ve bir saha seçilmeden ve 
inşaata başlanmadan önce mühendislik ve 
diğer çalışmalar yoluyla arıza olasılıklarının 
tam bir analizi hesaba katılmalıdır. Büyük 
metropol alanların çoğunda önceden var 
olan bu endişelerin bir kısmı veya tamamı 
bulunduğundan, yoğun nüfuslu alanlarda 
yapılan veri merkezi yapıları, daha kırsal 
yerlerdekilerin ötesinde ek risk katmanları ile 
birlikte gelir.

Binanın 100 yıllık bir taşkın yatağında mı 
(her yıl %1 veya daha fazla şiddetli su baskını 
ihtimali) yoksa 500 yıllık bir taşkın yatağında 
mı (%0,2 şiddetli su baskını ihtimali) olup 
olmadığını belirlemek için her tesis için 
taşkın haritaları gözden geçirildi. Küresel 
ısınma nedeniyle önümüzdeki yıllarda 
deniz seviyelerinin yükselmesi muhtemel 
olduğundan, bu bölgelerde bulunan veri 
merkezleri daha büyük tehlike altına girebilir. 
Dublin, Singapur, Mumbai, Denver, Columbus, 
Vancouver, Madrid, Johannesburg, Queretaro, 
Oslo, Osaka, Marsilya, Lagos, Bangalore, 
Kuala Lumpur ve Nairobi gibi bazı şehirler 
veri merkezlerini tamamen taşkın yataklarının 
dışında bulmayı başardı. Bu listenin gösterdiği 
gibi, veri merkezleri kıyı kentlerinde inşa 

edilebilir ve yine de dikkatli bir planlama ile sel 
sularından uzakta yer alabilir.

Sismik aktiviteye eğilimli alanlarda inşa edilen 
veri merkezleri, ek destek yapısı gerektirir. 
Ana veri merkezlerinin sismik olarak aktif 
bir alanda olmasını seçen birçok kuruluş, 
büyük depremler hem ekipman hem de iş 
operasyonları için felaket olabileceğinden, 
başka bir pazarda yedekleme amacıyla tam bir 
felaket kurtarma tesisinin var olmasını sağlar. 
En düşük deprem riski ile incelenen şehirler, 
Avrupa'daki birkaç birincil ve ikincil pazarı 
içerir (Dublin, Amsterdam, Paris, Madrid, 
Varşova, Oslo, Berlin, Stockholm). Dallas, 
Hong Kong, Seul ve Lagos da bu kategoride 
üst sıralarda yer aldı.

Hortumlar ve kasırgalar, binaları parçalayarak, 
elektrik hatlarını ve tüm elektrik şebekelerini 
çökerterek bir bölgeye eşit derecede yıkıcı 
hasar verebilir. Deprem bölgelerinde bulunan 
veri merkezlerinde olduğu gibi, birçok 
kuruluş, böyle bir olaydan sonra güç elde 
etmek sorunlu olabileceğinden, bölge dışında 
bir felaket kurtarma konumu tercih ediyor. 
Vancouver, Singapur ve yeni gözden geçirilen 
Nairobi ve Santiago pazarları gibi, Avrupa ve 
Batı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu 
konum bu riskten muaftır.

Çevresel Riskler DÜŞÜK AĞIRLIKLI
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† 2022 raporunda yeni pazarlar
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Cushman & Wakefield, ticari gayrimenkul hizmetleri alanında, 
müşterilerine insanların çalışma, alışveriş yapma ve yaşama şekillerini 
değiştirmelerinde yardımcı olan global bir lider. 60 ülkede bulunan 400 
ofis ve 50.000 çalışanı ile şirket, dünyanın dört bir yanında kullanıcı ve 
yatırımcılara önemli değer sağlayan kapsamlı yerel ve global bilgiler 
sunmaktadır. Cushman & Wakefield, kiralama, varlık hizmetleri, sermaye 
piyasaları, tesis yönetim hizmetleri, global kullanıcı hizmetleri, yatırım 
yönetimi, kiracı temsilciliği ile değerleme ve danışmanlık ana faaliyet 
alanlarından 2020 yılında elde ettiği 7,8 milyar dolarlık gelirle dünyanın 
en büyük ticari gayrimenkul hizmetleri şirketleri arasında yer alıyor. 
Daha fazla bilgi için www.cushmanwakefield.com adresini ziyaret 
edebilir veya Twitter’da @CushwakeTurkiye’i takip edebilirsiniz.
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