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Sanayi ve Lojistik  
Pazarına Bakış 
Birinci Çeyrek | 2019 

 PAZAR GÖSTERGELERİ 
 Pazar Görünümü 
Birincil 
Kiralar: 

 Kur dalgalanmasına paralel olarak kira bedellerinin 
gevşemesi beklenmektedir.  

Birincil 
Getiriler: 

 Orta vadede sınırlı düzeyde bir artış beklenmektedir.  

Arz:  Sınırlı geliştirme faaliyetinden dolayı nitelikli lojistik arzı 
düşüktür. 

 

Talep:  Esas lokomotif yerli (mal sahibi) kullanıcılardır. 
 

 Birincil Lojistik Kiralar – Mart 2019 
LOJİSTİK BÖLGELER ₺ ABD$ € ABD$ BÜYÜME %  

M2/AY M2/AY M2/YIL FT²/YIL 1 YIL M2/AY 
İstanbul    30 5.50 58.4 6.13 -8.3 -6.5 

Ankara    18 3.25 34.5 3.62 -7.1 -6.3 

 Birincil Lojistik Getiri Oranları – Mart 2019 
LOJİSTİK 
BÖLGELER  
(RAKAMLAR 
BRÜTTÜR, %) 

MEVCUT SON    SON 10 YIL 
ÇEYREK ÇEYREK     YIL YÜKSEK DÜŞÜK 

İstanbul   9.25  9.00  9.00 9.25 8.75 

Ankara  10.25 10.00 10.00  10.25 10.00 
Sunulan getiri verilerine ilişkin, piyasanın değişen yapısının ve finansman gibi her türlü işlemdeki örtülü 
maliyetlerin ışığında, bu rakamlar yalnızca yaklaşık eğilimi ve başlıca kazanç seviyelerinin yönünü 
belirtmeye yönelik kılavuz niteliğinde olup özelliklerine bakılmaksızın herhangi belirli bir mal veya işlem için 
karşılaştırma amaçlı kullanılmamalıdır. 

Yakın Dönem Performansı 

 

Genel Bakış 
Türkiye, yıla ihracat ticaret hacminde Şubat ayında bir önceki yıla göre %3.,4 
yükselişle girerken, ithalat ticaret hacminde %17 oranında bir azalış 
göstermiştir. Bu sırada, Şubat ayında dış ticaret açığı %63,1 daralarak 2,13 
milyar ABD$’ına düşmüştür. Yıllık TÜFE enflasyonu ise Ocak ayında 
kaydedilen %20,35 orana göre, az da olsa düşüş gösterek Mart ayında 
%19,71 olarak kaydedilmiştir, bununla birlikte enflasyonda görülen yukarı 
doğru seyrin uzun dönemde devam edeceği öngörülmektedir. Yıllık 
Yerel_ÜFE enflasyonuna gelindiğinde ise 2019 Mart ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yaklaşık iki katı bir oran ile %29,64 olarak yüksek 
kaydedilmiştir. 
 
Kullanıcı Odağı 
Mevcut verilere göre, depo alanı kiralama aktivitesi yılın ilk çeyreğinde 
yaklaşık 41.364 m2 olarak gerçekleşmiştir. En büyük kiralama işlemleri 
arasında, Reysaş Antrepo (11.500 m2, İstanbul/Tuzla), Otomotiv Firması 
(10.931 m2, Kocaeli/İzmit), Polaris Lojistik (5.500 m2, Kocaeli/Çayırova), 
Çaykur (5.500 m2, Kocaeli/Çayırova), World Courier (4.250 m2, 
İstanbul/Hadımköy), Zed Tekstil (4.287 m2, Adana/Seyhan) ve Zanagro 
Tarımsal (2.660 m2, Kocaeli/Çayırova) bulunmaktadır. 

Yatırım Odağı 
Sanayi ve lojistik yatırım işlemleri, ilk çeyrekte temel olarak birçok arsa ve 
fabrika satın alımları ile artış göstermiştir.  
 
1. Çeyrekteki en büyük yatırım işlemleri arasında, Anadolu Efes’e ait Sakarya 
Akyazı’da bulunan arsa satışı (248.954 m2), Banvit'e ait Bandırma, 
Orhaniye'de bulunan arazinin (46.900 m2) ve Manisa Akhisar’da bulunan 
arsanın (40.367 m2)  ayrı özel yatırımcılara satılması, Altınbilek’in Banvit’e ait 
Eskişehir’de bulunan yem fabrikasını (15.141 m2) satın alması,  Ortadoğu 
Enerji'nin Yeşil Yapı’dan Tekirdağ Ergene’de bulunan arsaların satın alımı 
(toplamda 63.331 m2), Clariant’a ait Kocaeli Gebze’de bulunan arsa (40.000 
m2) ve tesis satışı (20.000 m2), Ak Gıda’nın Gürsüt’e ait İzmir Tire’de bulunan 
üretim tesisini satın alması (32.000 m2), Ziraat Bankası’nın Temapol Polimer’e 
ait Kayseri Melikgazi’de bulunan arsa ve fabrika binasını satın alması (29.810 
m2), Titan Asia’nın Aydın Efeler’de bulunan Jantsa Jant’a ait fabrika ve idari 
binayı (19.514 m2) satın alması, Gentaş’a ait Ankara Akyurt’ta bulunan arsanın 
(15.020 m2) özel bir yatırımcıya satılması, ve Novares Türkiye’ye ait Kocaeli 
Çayırova’daki fabrika binası satışı (4.410 m2) gösterilebilir. 
 
Genel Görünüm 
Ekonomide son dönemlerde kaydedilen düşük GSYH ve yüksek enflasyona 
rağmen, finansal koşulların, reel sektör güven artışı ve imalat sanayi 
endeksinin yükselmesi ile önümüzdeki dönemlerde giderek yumuşaması 
beklenmektedir. Bununla birlikte, sanayi ve lojistik yatırım talebinin bu çeyrekte 
de görüldüğü gibi fırsatçı alıcılar tarafından ivmelendirileceği öngörülmektedir. 
Bunun yanı sıra, büyük ölçekli yabancı lojistik firmaları yatırım rotalarını 
Türkiye’ye çevirmeye başlamıştır, bunlara örnek olarak; İngiliz lojistik şirketinin 
Türkiye’ye üç yeni hat açarak, Avrupa'ya bağlanacak intermodal ağına dahil 
olmayı sağlaması ve yılın ik yabancı lojistik yatırımı olarak gösterilen İsviçreli 
lojistik şirketin Avrupa’da açtığı ilk ofisin Türkiye’de olması gösterilebilir.  
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