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GİRİŞ

Cushman & Wakefield, İstanbul Alışveriş
Caddeleri raporunun sekizinci yayımını
sunmaktan memnuniyet duyar.
İstanbul alışveriş caddelerinde perakende
pazarı dinamiklerini anlamak amacıyla
şehrin en gözde üç ana caddesi için
seçilmiş gösterge ve parametreler yıllık
bazda analiz edilmiş olup, sonuçlar bir
önceki yılın aynı dönemine ve pandemi
öncesi döneme göre karşılaştırılarak
alışveriş caddelerindeki genel perakende
eğilim ve dinamiklerini yansıtmak için
yorumlanmıştır. Seçilen gösterge ve
parametreler; perakende arzı, yıllık
kiralama hacmi, gerçekleşen yeni
perakendeci girişleri, perakende kategori
ayrımları, ulusal/uluslararası markalar
açısından perakende değişimleri ve
cadde yaya trafiği sayımları olmaktadır.
İstanbul’daki başlıca ana caddelerin
özellikleri aşağıdaki gibidir:

01

02

03

Avrupa Yakası’ndaki İstiklal Caddesi,
İstanbul’un en ünlü ana alışveriş
caddesi olmakla beraber yayalaştırılmış
en işlek caddesi olup, çok sayıda
ulusal ve uluslararası perakendecilerin
yanı sıra kültürel ve tarihi eserlere,
müze, tiyatro, restoran ve elçiliklere ev
sahipliği yapmaktadır.
Avrupa Yakası’ndaki bir diğer gözde ana
alışveriş yeri olan Nişantaşı bölgesi ise
Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi
İpekçi olmak üzere dört ana caddeden
oluşmaktadır. Nişantaşı hem ulusal
hem de uluslararası lüks markaların
başlıca merkez bölgesi olmakla beraber
bünyesindeki ünlü restaurant ve kafeleri
ile de oldukça popüler bir alışveriş
bölgesidir.
Anadolu Yakası’ndaki Bağdat Caddesi,
İstanbul’un en gözde diğer ana
caddelerinin arasında en uzun ve çevre
nüfusun gelir seviyesinin en yüksek
olduğu cadde olmasıyla birlikte, lüks
ve üst segment markaların yanı sıra
çok katlı mağazacılığın da yer aldığı
geniş yelpazede ulusal ve uluslararası
markalara ev sahipliği yapmaktadır.
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YÖNETİCİ
ÖZETİ

İstanbul’un üç ana alışveriş caddesinde, bir
önceki yıl ve 2021 yılının ilk yarısı dahil olmak üzere
pandeminin yarattığı olumsuz etki ve beraberinde
hafta sonu dahil tekrarlanan kısıtlamalar sonrasında
ziyaretçi sayısı önemli ölçüde düşüşe geçmiştir. Yılın
ikinci yarısında ise aşı olan kişi sayısının artması,
kısıtlamaların tamamen kaldırılması, yüz yüze
eğitime geri dönülmesi ve perakendenin normal
mesai saatlerine dönmesi ile kademeli normalleşme
çalışmalarının ziyaretçi sayısı üzerindeki olumlu
etkisi gözlemlenmeye başlanmıştır. Hafta içi yaya
trafiği, geçen yıla kıyasla İstiklal Caddesi’nde
2.5 katından fazla artarken, pandemi öncesi
dönem olan 2019’a oranla %14 artmıştır. Nişantaşı
Bölgesi’nde ise geçen yıla oranla artış %50’den fazla
gerçekleşirken, 2019 yılına oranla hemen hemen
sabit kalmıştır. Bağdat Caddesi’nde ise hafta içi
kaydedilen ziyaret sayısı geçen yıla oranla %31, 2019
yılına oranla ise %12 artış göstermiştir. Geçmiş yıl
hafta sonu yaya trafiği, pandemiden kaynaklı ikinci
dalganın beraberinde getirilen hafta sonu sokağa
çıkma kısıtlamalarından ötürü ölçülememiştir. 2019
yılına kıyasla incelendiğinde; en yüksek artış 2 katı
oranında Bağdat Caddesi’nde gerçekleşmiştir. İstiklal
Caddesi pandemi öncesi kaydedilen ziyaret sayılarını
yakalayamayarak %14 düşüş göstermiştir. Nişantaşı
Bölgesi’nde ise pandemi öncesi dönemle neredeyse
aynı ziyaret sayıları kaydedilmiştir.
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2021 yılının ilk yarısında hafta sonu sokağa
çıkma yasakları ve pandeminin olumsuz etkilerinin
perakende üzerindeki baskısı devam ederken
yılın ikinci yarısı itibariyle kısıtlamaların tamamen
kaldırılması ve aşı olan kişi sayısının artması ile
pandeminin perakende üzerindeki olumsuz etkisi
giderek azalmış ve sektör ivme kazanmıştır.
2020 yılında yine incelenen tüm caddeler
toplamında boş olan 86 mağazanın 2021 yılında 55
adedi kiralanmıştır.
Bu yıl toplam kiralama hacmi hem işlem sayısı
hem de metrekare bazında artış göstermiştir. Üç ana
cadde toplamında kiralama işlemleri sırasıyla; 2018
yılında 139, 2019 yılında 112, 2020 yılında 128 ve 2021
yılında 137 olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılında gerçekleşen yeni kiralama işlemlerinin
%27’si yeme-içme sektörüne aitken, 2021 yılında bu
oran işlemlerin %30’una denk gelerek en çok işlem
gören sektör konumunda olup, giyim ve ayakkabı
kategorisi bir önceki yıla kıyasla %36’dan %28’e
düşmüştür.

KOVİD-19 PANDEMİ SONRASI; AÇIK
HAVAYA DUYULAN İHTİYAÇ VE ÖZLEM
DOĞRULTUSUNDA ÜÇ ANA CADDEYE
TALEP ARTARKEN, BAĞDAT CADDESİ
POPÜLER GÜNLERİNE DÖNÜŞ SÜRECİNE

Yaya trafiği pandeminin
etkisinin azalmasıyla üç ana
caddede önemli ölçüde arttı.

GİRMEKTE; İSTİKLAL CADDESİ VE
NİŞANTAŞI BÖLGESİ İSE TOPARLANMA
SÜRECİNİ POZİTİF YÖNDE DEVAM
ETTİRMEKTEDİR
İstanbul’un en gözde üç alışveriş caddesinin
durum tespitini yapıp önümüzdeki
dönemlerdeki performansını öngörmeye
çalışırken, göz önünde bulundurulan
parametreler; 2021 yılının ilk yarısında
pandeminin fiziksel perakendeye olan
etkisi beraberinde caddelerdeki ziyaretçi
sayısı düşüşü devam etmiş fakat ikinci
yarıda hızlıca toparlanarak neredeyse
pandemi öncesi değerleri yakalamıştır.
Ek olarak, geçtiğimiz yıllardan itibaren
etkisini gösteren ekonomik dalgalanmalar
2021 yılında da devam etmiştir. Her üç ana
alışveriş caddesinde geçen seneye nazaran
yaya yoğunluğu artmış ve perakendecilerin
üzerindeki baskı etkisini azaltmıştır.
Bahsedilen önemli belirleyicilerin
doğrultusunda, geçen yılın aynı dönemine ve
pandemi öncesi döneme kıyasla hazırlanan
çalışma sonucunda toplanan veriler ile:
Tüm caddelerde pandeminin etkisinin
azalmasının ardından önemli oranlarda yaya
trafiğinde artış yaşanmıştır. Pandemi sırasında güç
kaybeden fiziksel perakende, açık alanlara olan
talebin artmasının da etkisiyle hızlıca toparlanmaya
başlamış ve tüm ana caddelerde ziyaretçi sayısında
artış yaşanmıştır. Özellikle Bağdat Caddesi yaya
trafiği hem hafta içi hem de hafta sonunda pandemi
öncesine göre artış göstermiştir.

Kentsel yenileme çalışmalarının
yoğunluğunda azalma
kaydedilmiştir.

Bir önceki yıl düşüş yaşayan
yeme – içme sektörüne olan
ilgi normalleşme adımlarının
etkisiyle ivme kazanmıştır.

2021 yılında, bir önceki yıl
boş olan mağazaların %64’ü
kiralandı.

Perakendede ulusal markalar
bu yıl da ağırlığını korumaya
devam etmektedir.

Kiralama işlem hacmi
metrekare bazında iki katından
fazla artış gösterirken, sayı
bazında kısmi olarak artmıştır.

Bunların yanı sıra, pandemiyle beraber
ön plana çıkan e-ticaret sonrasında, fiziksel
perakende sektörü kendini yenileyerek deneyim
mağazacılığı konseptini merceğine almıştır . Bağdat
Caddesi perakendecilerin merceğine girerek
2021 yılı içerisinde birçok deneyim mağazacılığı
açılışına ev sahipliği yapmıştır ve bu konseptin
cushmanwakefield.com / 4

önümüzdeki dönemde de popülerliğini sürdüreceği
beklenmektedir. Özellikle, açılışları gerçekleşen yerli
ve yabancı firmaların yeni yatırımlarının caddenin
cazibesinin artışındaki etkisi yadsınamazdır.

eden sektörün Giyim ve Ayakkabı sektörü olduğu
saptanmıştır. Nişantaşı Bölgesi’nin sosyalleşme alanı
olarak tercih edildiği göz önüne alındığında, pozitif
yöndeki iyileşmesini sürdürmesi beklenmektedir.

Diğer yandan, İstiklal Caddesi’nin değişen turist
profilinin de perakendeci yapısının değişimine
etkisi devam ederken, aynı zamanda Atatürk
Kültür Merkezi’nin açılması ve birçok sanat galerisi
açılışının yanı sıra kentesel dönüşüm projelerinin
tamamlanarak inşaatların azalması ile caddeki
toparlanma ivme kazanmıştır. Ayrıca, sosyalleşme
alanı fonksiyonunu yeni perakende aktörleri ile
sürdüren İstiklal Caddesi yeni dönüşüm projeleri
paralelinde ileriki dönemlerde de cazibe merkezi
olmaya devam edeceğinin sinyallerini vermektedir.

Pandemi sürecinde fiziksel perakendenin
geçirdiği durağan dönem sırasında birçok şirket;
mağaza yenileme, yer değiştirme veya mevcut
mağaza metrekarelerini genişletme gibi stratejiler ile
pandemi sonrası döneme hazırlık içerisine girmiştir.
Bu bağlamda incelenen 3 ana cadde de kiralanan
işlem sayısı aynı kalır veya düşerken, metrekare
bazında işlem hacminde ciddi artışlar dikkat
çekmektedir. Bu bağlamda normalleşme sonrası yeni
dönemde daha büyük metrekarelere olan talebin
arttığı tespit edilmiş ve bu trendin önümüzdeki
dönemde de popülerliğini koruması beklenmektedir.
Ayrıca, pandemi sonrası doğan sosyalleşme, açık
havaya erişim ihtiyacı ve özlemi beraberinde
fiziksel perakendenin senelerdir süren toparlanma
evresini geride bırakarak yükseliş dönemine girdiği
söylenebilir.
söylenebilir.

Nişantaşı Bölgesi ise, sosyalleşme alanı olma
özelliğini korumasıyla beraber pandemi öncesindeki
yaya trafiği yoğunluğunu yakalayamamıştır.
Kiralama işlemlerinde kaydedilen kısmi artışın yanı
sıra, Nişantaşı Bölgesi’nde boş mağaza sayısında
azalma kaydedilirken bu azalmaya en çok etki
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CADDE - METRE

İSTİKLAL CADDESİ

BAĞDAT CADDESİ

NİŞANTAŞI BÖLGESİ

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Tahmini ziyaretçi sayısı
hafta içi (günlük ‘000)

183*

209

63*

71

71*

66

Tahmini ziyaretçi sayısı
hafta sonu (günlük ‘000)

390*

331

73*

160

92*

87

Toplam arz (#)

260

264

343

346

383

372

Toplam arz (‘000 m2)

75

83

83

95

52

53

Boş mağaza (#)

23

14

35

25

28

15

Boşluk oranı (%)

4

5

17

13

7

5

Kiralama işlem hacmi (#)

22

35

55

53

51

56

2

5

7

24

5

7

103

142

125

463

102

140

Kiralama işlem hacmi
(‘000 m2)
Kiralanan alan ortalama
büyüklüğü (‘000 m2)

2019 ile karşılaştırma
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* Cushman & Wakefield Türkiye Modelidir. Hesaplama detayları için en arka sayfaya bakınız.
*Tahmini ziyaretçi sayılarında pandemi öncesi dönem olan 2019 yılı ile kıyaslama yapılmıştır.
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İSTİKLAL
CADDESİ

İstanbul’un en önemli kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biri olmaya devam eden
İstiklal Caddesi’nde, 2021 yılında pandeminin fiziksel perakende pazarında yarattığı
olumsuz etkinin öncesinde değişen ziyaretçi profili doğrultusunda oluşan önyargı ile
caddenin popülerliği olumsuz etkilenmiştir. Fakat normalleşme adımları, ön yargının giderek
azalması ve tamamlanan kentsel yenileme çalışmaları ile cadde tekrar sosyalleşme mekanı
fonksiyonuyla ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu ibareler doğrultusunda caddenin pozitif
yönlü bir toparlanma süreci içerisinde olduğu gözlemlenmektedir.
Öte yandan, pandeminin olumsuz etkisinin
kademeli olarak ortadan kalkması ardından
perakendede yaşanan canlanma ile İstiklal
Caddesi’nde mağaza arzında hafif bir artış
kaydedilmiştir. Özellikle; bir önceki yıl güç
kaybeden yeme – içme ve aksesuar – kozmetik
kategorilerinde önemli artışlar görülürken, giyim
ve ayakkabı kategorisinde kaydedilen kısmi düşüş
2021 yılında da devam etmiştir. Ayrıca cadde
üzerindeki boş mağaza sayısı geçen yıla oranla
%40 azalmıştır.
Ana caddeler içerisinde en kalabalık cadde olma
özelliğini sürdüren İstiklal Caddesi, normalleşme
adımlarının atılması, okulların yüz yüze eğitime
geri dönmesi ve indirim döneminin etkisi
beraberinde hem hafta içi hem de hafta sonu
yaya trafiğinde belirgin bir yükseliş kaydetmiştir.
Bununla birlikte, ziyaretçi sayısında geçen
sene pandeminin etkisiyle dramatik bir düşüş
yaşamasının ardından, 2021 yılında hafta içi
ziyaretçi sayısı 2.5 kat artarak önemli bir iyileşme
göstermştir. Ayrıca, hafta içi ziyaretçi sayısının
pandemi öncesi döneme oranla %14 artış
göstermesi dikkat çekmektedir.
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Hafta sonu ziyaretçi sayısı incelendiğinde ise 2019
yılına oranla %15’lik bir düşüş kaydedilmiştir.
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CADDE - METRE

80
70
60
50
38

40
30

2018

2019

2020

2021

Tahmini ziyaretçi
sayısı hafta içi
(günlük ‘000)

119

183

85

209

Tahmini ziyaretçi
sayısı hafta sonu
(günlük ‘000)

190

390

-

331

Toplam arz (#)

271

263

260

264

Toplam arz
(‘000 m2)

71

75

75

83

Boş mağaza (#)

18

11

23

14

Boşluk oranı (alan
büyüklüğü %)

7

3

4

5

35

28

22

35

Kiralama işlem
hacmi (‘000 m2)

7

9

2

5

Kiralanan
alan ortalama
büyüklüğü (m2)

197

307

103

142

14

20

12

8

16

10

3

10
2

-

Diğer

Boş Mağaza

Banka, Döviz Bürosu

Eczane

Telekomünikasyon

Kitap, Müzik, Hediyelik Eşya,
Oyuncak

Kültür-Sanat

Yeme-İçme

Aksesuar, Kozmetik, Saat, Optik

Giyim, Ayakkabı, Çanta

Olumlu anlamda artış ya da azalış

Olumsuz anlamda artış ya da azalış

İstiklal Caddesi’nde, kiralama işlem hacmi; 2021 yılından
önce son üç yıldır, metrekare ve sayı bazında azalma
kaydetmiştir. 2021 yılında ise kiralama işlem hacmi sayı
bazında pandemiye oranla artış göstermiş olsa da;
metrekare bazında pandemi öncesindeki seviyeleri henüz
yakalayamamıştır. Artış hızında pandeminin etkisiyle
duraksama dönemine giren toplam arz, tamamlanan inşaat
çalışmalarının ardından yükselmiştir. Yine pandeminin
etkileri doğrultusunda artış kaydeden boşluk oranı; 2021
yılında artan arz doğrultusunda hafif bir artış göstermiştir.
Kiralama işlem hacmi ve sayısı önemli ölçüde artarken, boş
mağaza sayısında düşüş kaydedilmiştir. Cadde üzerinde,
2021 yılında toplam 35 kiralama işlemi gerçekleşirken, boş
mağaza sayısı 14’e düşmüştür.

Kiralama işlem
hacmi (#)

pozitif durum

negatif durum

nötr durum

*2019 ile karşılaştırma

Son bir yıl içinde incelenen kiralama işlemlerinin büyük
ölçüde yeni kiralamaların oluşturduğu İstiklal Caddesi’nde
36 işlemin 12’si yeme-içme, 8’ ini aksesuar ve kozmetik
ve 5’ini giyim ve ayakkabı (U.S. Polo Assn., AVVA, vb.)
kategorilerine ait markalar olmuştur.
2020-2021 arasında İstiklal Caddesi’den 7’si giyim ayakkabı, 7’si de yeme - içme markası ve 6’sı aksesuar
- kozmetik olan toplam 21 marka çıkış yapmıştır. Kiko
Milano, Calzedonia gibi uluslararası mağazalar ile Boyner
ve Yargıcı gibi ulusal markalar çıkış yapanlar arasındadır.
Geçtiğimiz yıla oranla bu sene de uluslararası marka
çıkışında azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca, bir önceki yıllara
kıyasla cadde üzerinde ulusal markalar ağırlığını korurken,
uluslararası markaların yatırımlarındaki artış dikkat
çekmektedir.
cushmanwakefield.com / 8

BAĞDAT
CADDESİ

Anadolu Yakası’nın hem en gözde caddesi hem de ana perakende merkezi olan Bağdat
Caddesi, İstanbul’un en uzun alışveriş caddesi olma özelliğine sahiptir. 2021 yılında bir
önceki yıla göre benzer seviyede kaydedilen perakende arz sayısı 346 olan caddede, kentsel
yenileme çalışmaları alışveriş caddeleri arasında en yoğun seyretmeye devam ederken, bu
sayı geçen seneye kıyasla %20 oranında düşüş göstermiştir.
Bağdat Caddesi’nde, boş mağaza sayısı normalleşme
adımlarının ardından bu yıl da azalan eğilimini
korumuş ve boşluk oranı geçen yıla oranla %17’den
%13’e düşmüştür. Böylelikle Bağdat Caddesi son
beş yıldır gittikçe azalan boş mağaza sayısıyla
caddeler arasında öne çıkmaktadır. 2021 yılında
diğer caddelerde olduğu gibi Bağdat Caddesi’nde
de ziyaretçi sayılarında artış kaydedilmiş ve
hafta içi ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %30
artmıştır. Ayrıca pandemi öncesi dönem olan 2019
yılı ile karşılaştırıldığında hafta içinde %12’lik artış
gözlemlernirken, hafta sonu 2 katından fazla bir
oranla artış olması dikkat çekmektedir. Böylece,
Bağdat Caddesi 3 ana cadde arasında 2019 yılına
oranla hafta sonu ziyaretçi sayısında en fazla artış
gösteren cadde olmuştur.
Bağdat Caddesi’nde son yıllarda yükselişe geçen
yeme-içme sektörü bu trendini devam ettirip mağaza
sayısını önemli ölçüde arttırmıştır. Ayrıca, ev eşyası,
hediyelik eşya, telekomünikasyon ve eczane gibi
tüm kategorilerde artış yaşanmış olması dikkat
çekmektedir. Bunun yanı sıra, giyim-ayakkabı ve
aksesuar-kozmetik kategorilerinde durağanlaşma
gözlemlenmektedir. Genel olarak bakıldığında ise
caddedeki mağaza sayılarında artış kaydedilmiştir.
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8
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Diğer

Boş Mağaza

Banka, Döviz Bürosu

Eczane

Telekomünikasyon

Kitap, Müzik, Hediyelik Eşya,
Oyuncak

Ev Eşyası, Dekorasyon

Yeme-İçme

Aksesuar, Kozmetik, Saat, Optik

Giyim, Ayakkabı, Çanta

Olumlu anlamda artış ya da azalış

Olumsuz anlamda artış ya da azalış

Bağdat Caddesi’nde, 2021 yılında kiralama işlem
sayısı aynı kalmasına karşın, metrekare bazında geçen
yıla kıyasla büyük işlemler gerçekleşmiştir. Kiralama
işlemlerinin toplamında bir önceki yıllara oranla ciddi
bir artış kaydedilmiştir. Kaydedilen bu işlemlerin
büyük çoğunluğu yeni kiralama anlaşmalarından
oluşurken, geçen sene Bağdat Caddesi özelinde %30
oranında kaydedilen yer değiştirme projeleri bu yıl
%10 oranıyla sınırlı kalmıştır.
Toplamda gerçekleşen 53 kiralama işleminin 19’u
yeme-içme (Strada, TGI Friday, Kırıntı, Kukis, vb.)
kategorisinden gerçekleşirken, ikinci sırada giyim ve
ayakkabı (Lacoste, İpekyol, vb.) kategorisi 14 işlemle
yerini almıştır. Ayrıca, gençlerin yoğunlukta olduğu
Bağdat Caddesi markaların ilk tercihlerinden biri
olarak deneyim mağazası konseptinin ilk örneklerinin
hayata geçirildiği yer olmuştur. Deneyim mağazası
konseptiyle yeni yerinde hayata geçirilen Boyner,
House of Superstep ve Apple Store açılışları dikkat
çekmektedir. Bir önceki yıl boş 32 mağazanın
%60’dan fazlası 2021 yılında kiralanmıştır.

2018

2019

2020

2021

Tahmini ziyaretçi
sayısı hafta içi
(günlük ‘000)

25

63

54

71

Tahmini ziyaretçi
sayısı hafta sonu
(günlük ‘000)

58

73

-

160

343

341

343

346

Toplam arz
(‘000 m2)

86

85

83

95

Boş mağaza (#)

55

50

35

25

Boşluk oranı (alan
büyüklüğü %)

23

19

17

13

Kiralama işlem
hacmi (#)

54

47

55

53

Kiralama işlem
hacmi (‘000 m2)

8

8

7

24

Kiralanan
alan ortalama
büyüklüğü (m2)

153

165

125

463

Toplam arz (#)

pozitif durum

negatif durum

nötr durum

*2019 ile karşılaştırma
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Bunların yanı sıra, caddeden 2020-2021 arasında
toplamda 37 marka çıkış yaparken,en fazla marka
girişinin olduğu yeme-içme kategorisi, aynı zamanda
12 marka (Laduree Paris, vb.) ile en çok çıkışı yaparak
birinci sırada yer almıştır. Aksesuar ve kozmetik
kategorisi ise 9 marka (Kiehl’s, vb.) çıkışı ile ikinci
sıradadır. Giyim ve ayakkabı kategorisi ise 7 adet çıkış
yapan marka (Mısırlı Triko, Casette vb.) ile sıralamayı
takip etmiş ve 3 marka da (Yargıcı, M.A.C., Boyner )
yer değiştirmiştir. Bununla birlikte, giyim – ayakkabı
kategorisinden çıkış yapan markaların yerine aksesuar
ve kozmatik kategorisinden markalar giriş yaparken,
bir kısmı da boş mağaza olarak kaydedilmişitr. 2021
yılında geçtiğimiz yıla oranla bu sene uluslararası
marka çıkışında azalma gözlemlenmiştir.
Bağdat Caddesi üzerinde bir önceki yıla kıyasla giriş
yapan markalar yeme – içme, giyim ve ayakkabı,
başta olmak üzere tüm kategoriler genelinde ulusal
ve uluslararası markalarda dengeli bir dağılım
kaydedilmiştir. Bağdat Caddesi üzerinde 2021 yılında
lüks marka sayısı bir önceki yıla göre az da olsa
azalırken, uluslararası marka sayısı ise neredeyse aynı
kalmıştır.
Azalışını bu yıl da sürdürmeye devam eden boş
mağaza sayısı beraberinde kiralama işlem sayısında
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gerçekleşen önemli artış ve inşaat halindeki binaların
yoğunluğunun azalması; caddenin cazibe merkezi
haline gelmesine katkıda bulunmuştur. Normalleşme
adımları ile beraber pandeminin etkisinin azalması
ile artan yaya trafiğinin, caddenin son zamanlarda
popüleritesinin
artmasıyla
ivme
kazanacağı
düşünülmektedir.
Bunun yanı sıra pandemi sonrası tekrar ivme kazanan
yeme-içme
sektörünün,
Bağdat
Caddesi’nde
devamlılığını koruması, alışveriş rutininin beraberinde
sosyalleşme alanında ön plana çıkan bir bölge
olmasından ötürü, caddede pandemi sonrası
öngörülen düzelme ve sonrasında beklenen
ivmelenme diğer caddelere kıyasla daha hızlı
sağlanmıştır.
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NİŞANTAŞI
BÖLGESİ

Avrupa Yakası ve İstanbul’un en önemli lüks perakende merkezi olan Nişantaşı Bölgesi, üst
segmentte çok sayıda uluslararası ve ulusal markaya ev sahipliği yapmaktadır. Alışveriş
yönünden güçlü dört caddeyi bünyesinde barındıran bölgede, en büyük ve fazla sayıda
lüks marka Abdi İpekçi Caddesi’nde yer almaktadır. Geçen yıl pandemi etkisiyle önemli bir
düşüş gösteren yaya trafiği, geçen seneye oranla tüm caddelerde olduğu gibi Nişantaşı
Bölgesi’nde de artış göstermiş ve bu artış hafta içi %50 oranında gerçekleşmiştir.

Nişantaşı Bölgesi’nde, tüm kategoriler incelendiğinde
sektör dağılımında önemli bir farklılık görülmezken,
bir önceki yıl giyim ve ayakkabı kategorisinde görülen
düşüş bu yıl değişerek, yükselişe geçmiştir. Aksesuar
ve kozmetik sektöründe geçen sene pandemiye
rağmen devam eden yükselme trendi bu sene de
sürekliliğini korumaktadır. Yeme - içme sektörüne
ait mağaza sayısında bu senede önemli bir değişim
kaydedilmezken, pandemiyle duraklamaya giren
yeme – içme kategorisinde kiralama işlemleri bu yıl da
Nişantaşı Bölgesi’nde dengede kalmıştır.
Perakende arzı bu yıl az bir düşüşle 372 mağaza olarak
kaydedilen Nişantaşı Bölgesi’nde, geçtiğimiz yıl boş
olan 27 mağazanın yarısından fazlası kiralanmıştır. 2021
yılında kiralama hacmi sayı bazında azalma kaydetse
de metrekare bazında incelendiğinde pandemi öncesi
dönemden bile fazla bir artış göstermiştir. Bu bağlamda
son 3 yıldır %7 olan boşluk oranı bu yıl düşerek %5
kaydedilmiştir. İstanbul’un diğer tüm ana alışveriş
caddelerinde olduğu gibi Nişantaşı Bölgesin’de de
geçen yıla oranla ziyaretçi sayıları artmıştır. Diğer
yandan, ziyaretçi sayıları pandemi öncesi dönemle
karşılaştırıldığında hafta içi aynı kalırken, hafta
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sonunda düşüş gözlemlenmektedir.Ayrıca, bölgede
inşaat halindeki binaların yoğunluğunun bu yıl da
azalmaya devam etmiştir.
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160
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120
100
74

80

58

60

2018

2019

2020

2021

Tahmini ziyaretçi
sayısı hafta içi
(günlük ‘000)

47

71

43

66

Tahmini ziyaretçi
sayısı hafta sonu
(günlük ‘000)

52

92

-

87

386

381

383

372

Toplam arz
(‘000 m2)

53

53

52

53

Boş mağaza (#)

29

24

28

15

7

7

7

5

50

37

51

56

Kiralama işlem
hacmi (‘000 m2)

5

4

5

7

Kiralanan
alan ortalama
büyüklüğü (m2)

102

119

102

140

40
20

9

14
4

4

20

15

3

4

0

Diğer

Boş Mağaza

Banka, Döviz Bürosu

Eczane

Telekomünikasyon

Kitap, Müzik, Hediyelik Eşya,
Oyuncak

Kültür-Sanat

Ev Eşyası, Dekorasyon

Yeme-İçme

Aksesuar, Kozmetik, Saat, Optik

Giyim, Ayakkabı, Çanta

Olumlu anlamda artış ya da azalış

Olumsuz anlamda artış ya da azalış

2020-2021 yılları içerisinde toplamda 55 kiralama
işlemi, 18’i Abdi İpekçi’de, 12’si Rumeli Caddesi’nde,
11’i Vali Konağı’nda, ve 14’ü Teşvikiye’de olmak üzere
gerçekleşmiştir. 2021 yılında Nişantaşı Bölgesi’nde
kiralama işlem sayısında bir önceki yıla kıyasla 2
katına çıkan Teşvikiye öne çıkarken, diğer caddelerde
kiralama işlem sayısında kayda değer bir değişiklik
gerçekleşmiştir.
Toplamda gerçekleşen kira işlemlerinin %40’ı (23 adet)
giyim ve ayakkabı kategorisinden markalar (Alfabeta,
vb.) olurken, ikinci sırayı 16 adet ulusal ve uluslarası
marka (M.A.C., Alix Avien, Gratis, vb.) ile aksesuar
- kozmetik sektörü yer almıştır. Sıralamayı 8 adet
işlemle yeme - içme kategorisinden markalar (Nusret,
Nişantaşı 22, Al Hallab. Vb.) takip etmiştir. Çıkış
yapan kategorilerde ise ilk sırayı aynı şekilde giyim ve
ayakkabı (22 adet) sektöründen özellikle Abdi İpekçi
Caddesi’nden olmak üzere önemli kullanıcılar yer
alırken, sıralama 12 adet yeme – içme kategorilerinden
markalar (Galvin, Cremeria Milano, Aslı Börek, vb.)
ile 6 adet aksesuar ve kozmetik markası (Sevil, vb.)
olarak devam etmiştir. Birinci sırada olan giyim ve
ayakkabı sektörü işlemlerinin sadece %40’ı ulusal
markalar tarafından yapılmış olup, son üç senedir
artan bu oranın bu sene azaldığı görülmektedir (2020
yılında kaydedilen oran %90, 2019 yılında kaydedilen
oran %85 olurken ve 2018 yılında bu oran%70 olarak
gerçekleşmiştir).

Toplam arz (#)

Boşluk oranı (alan
büyüklüğü %)
Kiralama işlem
hacmi (#)

pozitif durum

negatif durum

nötr durum

*2019 ile karşılaştırma
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2020-2021 yılı içerisinde Nişantaşı Bölgesi’nde, bir önceki yılda kaydedilen uluslararası markaların çıkışlarının
azalarak devam ettiği gözlemlenirken; bölgede gerçekleşen önemli pazar çıkışları; Prada, Frette, Machka, Tüzün ve
Sevil gibi markalar olmuştur.
Bir önceki yılın ilk yarısına kadar etkisini sürdüren pandeminin ardından etkilenen fiziksel perakende mağazacılığının
toparlanmasının sinyalleri artan yaya trafiği ve işlem hacmi beraberinde Nişantaşı Bölgesi’nde de gözlemlenmiştir.
Pandemi öncesinde düşüş eğilimine geçen boş mağaza sayısı pandemi beraberinde yükselmiş, fakat olumlu hava
beraberinde hızlıca toparlayarak önemli oranda düşmüştür. Daha önceki yıllarda İstanbul’un umut vaat eden ana
alışveriş bölgelerinden biri olan Nişantaşı, pandemi sonrasında en hızlı normale dönüş sürecini atlatan caddelerden
olmuştur. Son yıllarda çıkış yapan markaların büyük çoğunluğunu uluslarası markalar oluşturmasına rağmen kiralama
işlem hacminde artış sürekliliğini korumaktadır. Ek olarak, kiralama işlemlerinde geçen yıllara oranla kiralanan
ortalama alan büyüklüğünde artış kaydedilmiştir.
Nişantaşı Bölgesi’nin, alışverişin yanı sıra şehrin önde gelen sosyalleşme merkezi olması; restoranlar ve ikincil
caddelerdeki yeni nesil kahveciler, bölgenin cazibe merkezi olmasına yönelik ziyaretçi çekişinin artmasını sağlayan
ana sebeplerden olmayı sürdürecektir.

AVRUPA BÖLGESİ ANA ALIŞVERİŞ CADDELERİ
Birincil Getiri Oranları

Brincil Kira Seviyeleri
Bölgeler

Kira Birimi

4.Ç. 2021

Yıllık Büyüme

Londra (New Bond Caddesi)

ABD$/m2/ay

746,00

-%2,7

%3,00

50 bp

Paris (Champs Elysees Caddesi)

ABD$/m2/ay

1.512

-%9,5

%3,10

0 bp

Milano (Montenapoleone
Caddesi)

ABD$/m2/ay

1.307

%2,1

%3,00

0 bp

Zürih (Bahnhofstrasse Caddesi)

ABD$/m2/ay

808,00

-%2,6

%2,00

-100 bp

Dublin (Grafton Caddesi)

ABD$/m2/ay

439,00

-%18,0

%4,50

25 bp

Viyana (Kohlmarkt Caddesi)

ABD$/m2/ay

470,00

%4,5

%2,90

5 bp

Berlin (Tauentzienstrasse
Caddesi)

ABD$/m2/ay

302,00

-%2,5

%3,35

-25 bp

Barselona (Portal de L’Angel
Caddesi)

ABD$/m2/ay

252,00

-%13,1

%3,50

0 bp

Amsterdam (Kalverstraat
Caddesi)

ABD$/m2/ay

224,00

-%8,6

%3,80

25 bp

Moskova (Stoleshnikov Caddesi) ABD$/m2/ay

200,00

-%9,1

%8,00

0 bp

Prag (Na Příkopě Caddesi)

ABD$/m2/ay

224,00

%4,2

%4,75

0 bp

İstanbul (İstiklal Caddesi)

ABD$/m2/ay

85,00

-%19,0

%7,25

0 bp

İstanbul (Bağdat Caddesi)

ABD$/m2/ay

85,00

-%10,5

%7,25

0 bp

İstanbul (Abdi İpekçi Caddesi)

ABD$/m2/ay

80,00

-%0,58

%7,25

0 bp

Kaynak: Cushman & Wakefield 4.Ç. DNA Raporu 2021
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4.Ç. 2021

Yıllık Büyüme
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SONUÇ

İstanbul’un en önemli üç caddesinde yapılan çalışmalar doğrultsunda; pandemi dönemi nedeniyle neredeyse
iki senedir durağan geçen perakende sektörü 2021 yılının sonlarına doğru ivme kazanmıştır. Özellikle cadde
perakendeciliğinde yaşanan bu ivmelenme ile fiziksel perakendeye olan talep artarken, e-ticarette yaşanan
büyümenin fiziksel perakendeyi dönüştürerek deneyim mağazası konseptinin ön plana çıktığı ve bu konseptin
örneklerine caddelerde rastlamaya başladık. Ayrıca pandemi öncesi dönemde bu üç caddede başı çeken
sektörlerden olan yeme-içme sektörü, pandemi döneminde duraklama dönemine girmiş olsada pandemi sonrası
dönemde kaldığı yerden hızlıca yükseliş trendine geri dönmüştür. Pandemi döneminde hasret kalınan açık hava
ihtiyacı ve özlemi ise caddelere olan telebi arttıran bir diğer faktördür. Bu bağlamda normalleşme adımlarının
akabininde her üç cadde hızla toparlanarak pandemi öncesi dönemdeki yaya trafiğini yakalamıştır. Özellikle Bağdat
Caddesi’nde hem hafta içi hem de hafta sonu yaya trafiğinde ciddi artışlar yaşanmış ve pandemi öncesindeki
yoğunluğa kıyasla artış görülmüştür. Tüm bunların yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda başlayan ve pandeminin etkisiyle
daha da belirginleşen ekonomik durağanlık, dolar kurunda yaşanan dalgalanma, enflasyonist baskı ve Türk Lirası
cinsinden kira sözleşmeleri düzenlenmesi ile cirolar üzerindeki baskı devam etmiştir fakat ciro düşüşlerinin
cadde mağazalarında alışveriş merkezlerine göre kısmen daha az olması dikkat çekmektedir. Bununla birlikte,
özellikle Bağdat ve İstiklal caddelerinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmasının ardından bu
caddelerdeki yaya trafiğinin arttığı görülmektedir. Ayrıca, İstiklal Caddesi’nde önceki yıllara oranla minimuma inen
güvenliğe bağlı önyargı ve kentsel yenileme çalışmalarındaki yoğunluğun giderek azalması ile orta vadede iyileşme
sinyalleri göstermesi beklenmektedir. Nişantaşı Bölgesi’ne bakıldığında ise normalden pozitif yapıya orta vadede
geri dönüleceği, kiralama işlem hacminin kısmi artışını göz önünde bulundurarak söylemek mümkün. Öte yandan,
başta Nişantaşı Bölgesi olmak üzere her üç ana caddede de kiralama işlemlerinin ağırlıklı olarak ulusal markalar
tarafından gerçekleşmesi, pandemi döneminde ortaya çıkan önemli bir sonuç olmaktadır. Bununla beraber, her
üç bölgenin de alışverişin yanı sıra tercih edilmesinde büyük rol alan restoranların ve yeni nesil kahve dükkanların
doğrultusunda sosyalleşme merkezi olmaları, pandeminin kontrol altına alınması ile caddelerde belirliyici ölçüde
katkı sağladığı görülmüş ve orta vadede bölgelerde beklenen büyümeyi hızlandıracağı öngörrülmektedir.
İstiklal Caddesi’nde, Atatürk Kültür Merkezi projesinin tamamlanması, Galatport AVM’nin açılması ve yeni sanat
galerinin cadde de yer alması ile İstiklal Caddesi’ndeki toparlanma hızının artırmasına yönelik itici bir güç olduğu
düşünülmektedir. Her üç ana caddenin de, şehrin önemli birer çekim merkezleri olduğu bilinirliği doğrultusunda,
beklenildiği üzere pandemi sonrası dönemde hızlıca toparlanma sürecine girdiği görülürken; perakendede
değişen tüketici alışkanlıkları ve sosyalleşme alanlarının önemi beraberinde; yeni sağlık ve güvenlik standartları
ile yeniden yapılanması gereken perakende alanları, tüketici ihtiyaçlarının ve beklentilerinin analiz edildiği ve
teknoloji entegrasyonunun yapıldığı etkin perakende yöntemleri ile İstanbul ana cadde pazarında ihtiyaç duyulan
toparlanma sürecinin daha da ivme kazanması adına stratejik şekilde yönlendirilmeli ve yönetilmelidir.
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Cushman & Wakefield, gayrimenkul kullanıcıları ve sahipleri için olağanüstü değer sunan lider bir küresel gayrimenkul
hizmetleri firmasıdır. Cushman & Wakefield, 400’den fazla ofis ve 60 ülkede yaklaşık 50.000 çalışanı ile en büyük
gayrimenkul hizmetleri firmaları arasındadır. Firma 2021 yılında, mülk, tesis ve proje yönetimi, kiralama, sermaye piyasaları,
değerleme ve diğer hizmetlerinde 9,4 milyar dolar gelir elde etti. Daha fazla bilgi için www.cushmanwakefield.com
adresini ziyaret edebilir veya Twitter’da @CushwakeTurkiye’i takip edebilirsiniz.

Bu rapor, Cushman & Wakefield LLP tarafından hazırlanmıştır ve sadece ticari gayrimenkul ile ilgilenen kimseler
tarafından bilgi amaçlı olarak kullanılabilecektir. Söz konusu bu yayın piyasalar ya da kaynak gösterilen piyasalardaki
gelişmeler hakkında kapsamlı bir açıklama yapma amacıyla hazırlanmamıştır. Bu rapor Cushman & Wakefield LLP
tarafından güvenilirliğine inanılan kamuya açık kaynaklardan yararlanılmış bilgileri içermekte olup, söz konusu veriler kesin
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