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Genel Bakış
İkinci çeyrekteki şiddetli düşüşün ardından ekonomideki toparlanma; tüketici duyarlılığı temkinli olmaya

devam ederken perakende satışlarında, sanayi üretiminde ve kredi ödemelerindeki artışlar beraberinde

üçüncü çeyrekte kaydedilmeye başlarken, Oxford Economics’in ekonomideki 2020 büyüme beklentisi bir

önceki -%4.1 tahmininden -%2,8’e yükselmiştir. Öte yandan, başlıca pandemiden kaynaklanan sert

rüzgarların etkisiyle; mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranından da yıl sonu artış göstermesi

beklenirken, Temmuz 2020’de %13,6 oranında kaydedilmiştir. Bununla birlikte, döviz baskısı yıl sonu için

enflasyondaki tek hane beklentisini zayıflatırken, yıllık enflasyon oranı Eylül 2020’de %11,75 olarak

gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, ekonomideki daralma beklentisi ve Türk Lirası’nın değer kaybı, ofis

pazarında da kiralama ve yatırım faaliyetleri üzerinde etkili olan önemli parametreler olmayı

sürdürmektedir. Ek olarak, yeni projeler oldukça kısıtlı olurken, 2021 yıl sonunda bitmesi beklenen

yaklaşık 1,5 milyon m² inşaat halindeki arz ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesi önemli

ve büyük bir yer tutmaktadır.

Kullanıcı Odağı
Üçüncü çeyreğin sonunda İstanbul ofis pazarında genel arz 6,46 milyon m² olarak aynı seviyede kalmıştır.

Öte yandan sağlıklı çalışma alanlarına yönelik nitelikli ve modern altyapılı bina çözümlerinin gerekliliği

doğrultusunda arz, yeniden sınıflandırılma konusu olacaktır. Üçüncü çeyrekte kaydedilen kiralama

işlemleri yaklaşık 90.869 m² olarak gerçekleşirken, Eylül sonunda kiralama işlemleri toplamda 223.000 m²

olmuştur. Üçüncü çeyrekte kaydedilen işlem hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla, başlıca devam eden

anlaşmaların finalize olması beraberinde iki katından fazla bir oranda, bir önceki yılın aynı dönemine göre

ise %15 artış kaydedilmiştir. Bununla birlikte, üçüncü çeyrekte gerçekleşen kiralama işlemlerini sayıca

%75 gibi büyük bir çoğunluğunu ve metrekare bazında yarısından fazlasını yeni kiralama anlaşmaları

oluştururken, geriye kalan kiralama faaliyetleri yenileme anlaşmaları olarak gerçekleşmiştir.
Birincil Ofis Kiraları – Eylül 2020

YAKIN DÖNEM PERFORMANSI

Birincil 

Kiralar:

PAZAR GÖSTERGELERİ

Birincil Ofis Getiri Oranları – Eylül 2020

LOKASYON ₺ ABD$ € ABD$ BÜYÜME % 

M²/AY M²/AY M²/YIL FT²/YIL 1 YIL 5 YIL 
YBBO

İstanbul (Levent) 170 27,0 289 30,1 -15,6 -9,7

İstanbul (Esentepe-Gayrettepe) 105 16,0 172 17,8 -15,8 -13,9

İstanbul (Maslak) 105 16,0 172 17,8 -15,8 -11,8

İstanbul (Anadolu Yakası) 120 18,0 192 20,1 -18,2 -8,5

İzmir 65 10,0 107 11,2 -16,7 -10,1

Ankara 65 10,0 107 11,2 -23,1 -14,9

LOKASYON
( RAKAMLAR BRÜTTÜR, %)

2020 2020 2019 10 YIL

3. Ç. 2. Ç. 3. Ç. YÜKSEK ÇEYREK

İstanbul (Levent) 7,75 7,75 7,50 8,75 6,80

İstanbul (Esentepe-Gayrettepe) 8,25 8,25 8,00 9,00 7,25

İstanbul (Maslak) 8,00 8,00 7,75 9,25 7,25

İstanbul (Anadolu Yakası) 7,75 7,75 7,50 9,50 7,25

İzmir 9,50 9,50 9,50 10,50 9,25

Ankara 9,25 9,25 9,25 10,50 9,00

Kısa ve orta vadede sabit seviyede kalması beklenmektedir.

Birincil Getiri 

Oranları:

Birincil getiri oranların kısa ve orta vadede daha az 

etkilenmesi beklenmektedir.

Arz: Düşük tempoda ilerleyen artışın yanı sıra; İFM inşaat 

halindeki en büyük proje olup, planlanan yeni projeler 

oldukça kısıtlıdır.

Talep:
Pandeminin etkisiyle ikinci çeyrekte yavaşlamasına karşın 

yılın ilk yarısında artış gösterirken, öngörüldüğü üzere 

üçüncü çeyrekte tekrar hız kazanmıştır.

Belirtilen birincil ofis getiri oranları parçalı mülkiyet için geçerli olmamaktadır.
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Üçüncü çeyrekte, metrekare bazında anlaşmaların, %42,4’ü MİA’da gerçekleşmiş olup bir önceki çeyreğe kıyasla az bir oranda düşüş kaydedilmiştir. %38,4’ü Anadolu yakasında, %19,2’si bir önceki çeyreğe göre

artış göstererek MİA dışında Avrupa yakasında gerçekleşmiştir. Başlıca yeni kiralama işlemleri arasında; Asssembly (14.750 m², Quasar), SGS Türkiye (11.800 m², İş İstanbul Plaza), Medtronic (8.500 m², Akkom

Laodik Plaza), Shell (7.900 m², Karamancılar İş Merkezi), Wood PLC (5.100 m², Ataşehir), Yurtiçi Kargo (5.000 m², Vadistanbul) ve SEDDK (3.312 m², Palladium Tower) bulunmaktadır. Ek olarak, üçüncü çeyrekte

gerçekleşen kiralama anlaşmaları, bir önceki çeyreğe göre metrekare bazında daha büyük işlemlerden oluşurken, büyük çaplı kiralamalar yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 3.000 – 12.000 m² aralığında gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte, ilk yarının sonunda boşluk oranı genel olarak az bir oranda düşüşle %23,2 olarak kaydedilmiştir.

Genel Görünüm

• Ofis çalışma alanlarında sosyal mesafe uygulamaları için yapılan kısa vadeli çözümler çoğunlukla birçok kuruluşta sürdürülmüştür. Bundan sonraki süreçte, kuruluşlar için uzun vadeli çözümler; temel

prensibin esneklik üzerine olduğu sağlık, verimlilik ve maliyet optimizasyonu odakları etrafında yeniden şekillenen çalışma alanları ile ortaya çıkacak olup, dördüncü çeyrek ve önümüzdeki yılın başından

itibaren ofis pazarının itici gücü olması beklenmektedir.

• Bu nedenle, kuruluşlar verimliliğin en üst seviyede elde edilebilmesi için yeni normal doğrultusunda üretkenlik ve uzaktan çalışma yönetimi arasında önemli bir denge sağlamalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi

adına, fiziksel ofis alanları kesin olarak gerekli olmaya devam edecek olup, genel olarak daha iş birlikçi ve sosyal alanlar sunan alanların işlevselliğine yönelik değişimler olması öngörülmektedir. Toplam bir

çalışma alanı ekosistemi altında; şirketlerin, çalışanlarına herhangi üçüncül bir yerden en azından belirli bir seviyede çalışabilme olanağı sağlaması beklenecek olup, tek bir genel merkez yerine, çalışanların

ikamet yoğunluğuna bağlı olarak uygun uydu ofisler, özellikle büyük işgücü olan kuruluşlar için orta vadede ön plana çıkması beklenmektedir.

• Bununla birlikte, ofis bina arzı; sağlıklı çalışma alanlarının gerekliliği doğrultusunda modern ve nitelikli altyapısı olan yüksek kalitedeki binaların belirlenmesi ile yeniden sınıflandırılacaktır.

• Kiralama talebi beklendiği üzere üçüncü çeyrekte artış gösterirken, temel olarak devam eden anlaşmaların bitmesi sonucu yükselmiştir. Öte yandan, döviz kurunda özellikle bu çeyrekten itibaren kaydedilen

belirgin artış mal sahibi üzerinde ve kiralama faaliyetlerinde etkili olmayı sürdürecektir. Bunun yanı sıra kiracı lehine ortam orta vadede devam edecektir.

• Ofis pazarındaki yatırım faaliyetlerinin yeniden fiyatlandırmanın beraberinde fırsatçı alıcılar tarafından yakın gelecekte hız kazanması öngörülmektedir.

Yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen büyük çaplı ofis yatırım işlemi,

MİA’da bulunan ofis binasının yabancı bir yatırımcı gruba satılması

olarak kaydedilmiştir. Yatırım faaliyetlerinin yeniden fiyatlandırma

beraberinde orta ve uzun vadede hareketlenmesi beklenmektedir.

Yatırım Odağı
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Bu rapor, Cushman & Wakefield LLP (C&W) tarafından sadece ticari gayrimenkul ile ilgilenen kimseler tarafından bilgi amaçlı olarak kullanılabilmek amacıyla hazırlanmış olup, özelliklerine bakılmaksızın ve

uzman görüşü alınmadan herhangi belirli bir mal veya işlem için karşılaştırma amaçlı kullanılmamalıdır. Söz konusu bu yayın piyasalar ya da kaynak gösterilen piyasalardaki gelişmeler hakkında kapsamlı bir

açıklama yapma amacıyla hazırlanmamıştır. Bu rapor, C&W tarafından güvenirliğine inanılan kamuya açık kaynaklardan yararlanılmış bilgileri içermekte olup, söz konusu veriler kesin olarak doğrulanmamış

olduğundan raporun doğru ve eksiksiz bilgiler içerdiği garanti edilmemektedir. İşbu raporda yer alan bilgilerin herhangi birinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir garanti veya taahhüt

verilmemektedir. C&W bu bağlamda raporun içeriğini okuyan kimselere veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Işbu raporda verilen tüm fikirler değişkenlik gösterebilir.

Raporun tamamı veya kısmen çoğaltılabilmesi C&W'in önceden yazılı iznine tabi olacaktır. C&W ya da ilgili herhangi bir şirket tarafından daha fazla bilgilendirme mesajları almak istemiyorsanız, kişisel

bilgileriniz ile birlikte konu kısmına “Unsubscribe” yazarak unsubscribe@eur.cushwake.com adresine e posta gönderebilirsiniz. ©2020 Cushman & Wakefield LLP. Tüm hakları saklıdır.

Çiğdem İşözen
Danışman, Araştırma

Büyükdere Cd. 13, River Plaza, 15, Levent

34394 İstanbul/Türkiye

Tel: +90 212 334 78 00

cigdem.isozen@cushwake.com

Cushman & Wakefield, ticari gayrimenkul hizmetleri alanında, müşterilerine insanların çalışma, alışveriş yapma ve yaşama şekillerini değiştirmelerinde yardımcı olan global bir lider. 70’e yakın ülkede bulunan

51.000 çalışanı ile şirket, dünyanın dört bir yanında kullanıcı ve yatırımcılara önemli değer sağlayan kapsamlı yerel ve global bilgiler sunuyor. Cushman & Wakefield, kiralama, varlık hizmetleri, sermaye

piyasaları, tesis yönetim hizmetleri (C&W Services markası altında), global kullanıcı hizmetleri, yatırım yönetimi (DTZ Investors markası altında), kiracı temsilciliği ile değerleme ve danışmanlık ana faaliyet

alanlarından 2018 yılında elde ettiği 8,2 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük ticari gayrimenkul hizmetleri şirketleri arasında yer alıyor.

Araştırma Hizmetlerimiz
Cushman & Wakefield tüm dünyada pazar lideri konumundadır. Müşterilerimizin karar verme ve proje uygulamalarını desteklemek ve rekabet güçlerini arttırmak amacıyla, tüm dünyada öncü eğilimlere

ilişkin güvenilir, yüksek kaliteli araştırma raporları üretiyoruz. Çeyrek dönem analizleri ve küresel sıralamalar gibi periyodik raporlarımıza ilişkin düzenli güncellemeleri temin edebilirsiniz. C&W, ayrıca mal

sahibi, kullanıcı ve yatırımcılara özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilmiş müşteri raporları da hazırlamaktadır.

Cushman & Wakefield Araştırma

Araştırma raporlarımızı incelemek için web sitelerimizi ziyaret ediniz.

http://www.cushmanwakefield.com.tr/

http://www.cushbakisi.com/

Tuğra Gönden
Yönetim Kurulu Başkanı

Büyükdere Cd. 13, River Plaza, 15, Levent

34394 İstanbul/Türkiye

Tel: +90 212 334 78 00

tugra.gonden@cushwake.com
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