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GÖSTERGELER

Moody's Analytics, KOVİD-19 pandemisi nedeniyle 2020'de Türkiye ekonomisi için tahminini %2,7 küçülme 
olarak değiştirirken, 2021’de %5,6’lık bir büyüme öngörmüştür.
Oxford Economics ise, Türkiye’nin 2020 büyüme tahminini %2,8 daralma oranından %1,3 büyüme olarak 
revize etmiştir, 2021 büyüme tahminini ise %4,4 tahmininden düşüşle %3,6 olarak öngörmektedir.
Fitch Ratings, Türkiye’nin 2020’de %3,9'luk bir daralma kaydedeceğini, 2021 yılında ise büyüme oranının 
%5,4’e ulaşılmasını beklediğini belirtti.
Standard & Poor's ise Türkiye'nin 2020 ekonomik daralma tahmini %3,3 olarak belirtirken, 2021'de %4,5'lik 
bir büyüme öngörmüştür.
Moody's Analytics tahminlerine göre, KOVİD-19 pandemisi sonrası döviz kurundaki dalgalanmalar 2018’den 
bu yana görülen en yüksek seviyelerine çıkacak olsa da, önümüzdeki dönemlerde yatay seyir 
beklenmektedir.
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Ofis Pazarı

KOVİD–19 
Türkiye Gayrimenkul Pazarına Etkileri

ETKİLERİ
KOVİD-19 pandemisi sonrası uzun vadede uzaktan çalışma uygulamalarının dengelenmesi 
beraberinde çalışan sağlığına ve güvenliğine odaklanan esnek ofis alanları dahil olmak üzere 
çalışma alanı optimizasyonuna yönelik stratejilerin yoğun olarak gündeme gelmesi ofis 
pazarında gerçekleşecek en büyük gelişmelerden olacaktır.

PAZAR
FAALİYETLERİ

> Kiralama işlemleri bir önceki yıla göre
karşılaştırıldığında, metrekare bazında
benzer seviyede kaydedilmesinin başlıca
nedeni geçen yıldan itibaren süregelen
anlaşmaların tamamlanmış olmasıdır. 
> Bununla birlikte, pandeminin önemli
etkilerinin bir sonucu olarak bir önceki yıla
kıyasla kaydedilen kiralama talebinin
metrekare bazında önemli çoğunluğunu
yenileme işlemleri oluştururken, yeni
kiralama anlaşmalarında azalış
gerçekleşmiştir.

> Çoğu kuruluş ofis çalışma 
alanlarında kısa vadeli çözümler 
gerçekleştirirken önümüzdeki yılın 
başından itibaren ofis pazarının itici 
gücü olduğu sağlık, verimlilik ve 
maliyet optimizasyonu odakları 
etrafında şekillenecektir. 
> Kiralama talebi, tamamlanan 
anlaşmaların sonucunda yılın ilk 
yarısına kıyasla üçüncü çeyrekte artış 
göstermiş olsa da, yeni kiralama 
anlaşmalarındaki metrekare 
büyüklükleri geçen yıla göre düşüşe 
geçmektedir. 
> Kullanıcıların orta ve uzun vadede 
kiralama işlemlerine olan ilgisinin alan 
optimizasyonları yönünde artacağı 
öngörülmektedir.

GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ

> İnşaatı devam eden önemli ve 1,5
milyon m² gelecek arz ile en büyük
geliştirme faaliyeti Uluslararası İstanbul
Finans Merkezi’nde inşaat çalışmalarına
önümüzdeki yıl sonu bitirme hedefiyle
devam edilmektedir.

> Ön kiralama faaliyetleri halihazırda
bulunmamaktadır.

ÖNCELİKLİ
GİRİŞİMLER

> Ofis bina arzı, sağlıklı çalışma
alanlarının gerekliliği doğrultusunda
modern ve nitelikli altyapısı olan yüksek
kalitedeki binaların belirlenmesi ile
yeniden sınıflandırılacaktır. 
> Esnek ofis ve ortak kullanımlı alanlar,
ofis binalarında ve projelerinde oldukça
önem arz eden bir unsur olacaktır. 
> Akıllı binaların daha az temasa yer
veren teknolojik çözümlere ağırlık
vermesi, bilgi işlem ve otomasyon adına
daha hızlı çözümler sunması zorunlu hale
gelecektir.

> Esnek ofis alanlarına olan talep
bütüncül bir çalışma alanı ekosistemi
etrafında değerlendirilecektir. 
> Kullanıcılar, çalışma alanı
optimizasyonuna yönelik stratejilerle
kullanacakları çalışma alanlarında
daha etkin çözümlere gitmeyi
isteyeceklerdir. 
> Tek bir genel merkez yerine,
çalışanların ikamet yoğunluğuna bağlı
olarak uygun uydu ofisler, özellikle
büyük iş gücü olan kuruluşlar için orta
vadede ön plana çıkacaktır.

YATIRIMCI KULLANICI
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Perakende Pazarı

KOVİD–19 
Türkiye Gayrimenkul Pazarına Etkileri

ETKİLERİ
KOVİD-19 pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden biri hiç kuşkusuz perakende pazarı olmuştur. 
Fiziksel perakende, fiilen kapanan alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarla halihazırda zorlu bir 
ekonomik sürece girmesinin ardından yılın ikinci yarısından itibaren alışveriş caddelerinde daha fazla 
olmak üzere kısmi toparlanmaya başlarken, Kasım ayından itibaren getirilen yeni kısıtlamalar özellikle 
yeme - içme sektöründe olmak üzere perakende ciroları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir. 
Gelişmesi hızla devam eden e-ticaret karşısında önümüzdeki dönemlerde dijital dünyaya uygun müşteri 
odaklı çok kanallı perakende çözümleri hız kazanacaktır.

PAZAR
FAALİYETLERİ

> Yılın ilk yarısında uygulanan kirasız dönem
anlaşmaları ve ortak gider muafiyeti uygulamalarına
ek olarak, üçüncü çeyrekte kiralamalarda KDV ve
stopaj indirimi avantaj sağlanmıştır. 
> Pandemiden olumsuz etkilenen markalar
açısından ciro üzerinden kira anlaşmaları talebi
giderek artış göstermektedir.

> Türkiye'deki fiilen kapaşın
ardından, geçici süreyle duran
perakendeci faaliyetleri, yılın
ikinci yarısında yeniden
kaydedilmeye başlarken Kasım
ayından itibaren getirilen yeni
kısıtlamaların paralelinde
düşük seyretmektedir. 
> Çoğu yerli ve yabancı
kullanıcının özellikle İstanbul
alışveriş caddelerinde
planladıkları yatırımlar düşüşe
geçmiştir.

GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ

> Pandemi öncesi dönemde yavaşlayarak da olsa
sürekliliğini devam ettiren alışveriş merkezi
perakende arzının geçtiğimiz yıla kıyasla yılın ilk
yarısında azalma gösterirken, üçüncü çeyrekte
arzda artış kaydedilmiştir. Orta ve uzun vadede
kapanan veya fonksiyonu değişen alışveriş
merkezleri sayısında artış görülebilir.

> Pandemi sonrası, perakende
cirolarının tekrar yükselişe
geçmesi adına
perakendecilerin hem alışveriş
merkezlerinde hem de alışveriş
caddelerinde geliştirmeye açık
bir dijitalleşme beraberinde çok
kanallı stratejilerden oluşan
organizasyonel bir yaklaşıma
geçmelidir.

ÖNCELİKLİ
GİRİŞİMLER

> Alışveriş merkezi geliştiricilerinin, sosyal
mesafelere verilen önemin uzun vadeli olması
durumunda açık ve sosyal alanlara göstereceği ilgi
giderek artacaktır.  
> Beklendiği üzere perakende cirolarında yılın ilk
yarısında kaydedilen keskin düşüşün ardından,
fiziksel perakende alışveriş merkezlerinde, ana
caddelere kıyasla daha az olsa kısmi toparlanma
kaydetmeye başlamış olurken, ek olarak yılın son
çeyreğinde pandemi kısıtlamaları kapsamında
yeme - içme sektörünün tekrar kapatılması
beraberinde pandemi öncesi cirolarda gerçekleşen
hareketliliğin tekrar yakalanması uzun vadeli
olacaktır.

> Online perakendecilik
özellikle hızlı tüketim
sektöründe kısa dönemde hızlı
bir ivme kazanırken, e-ticaret
hizmeti sunan büyük mağaza
perakende alanlarının giderek
güçlenmesini sağlayacaktır.

YATIRIMCI KULLANICI
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Sanayi ve Lojistik Pazarı

 
KOVİD–19 
Türkiye Gayrimenkul Pazarına Etkileri

ETKİLERİ
KOVİD-19 salgınının sanayi ve lojistik pazarına yarattığı ilk etki ise tedarik zinciri ve otomotiv sektörü 
başta olmak üzere üretim akışında yaşanan duraksama olurken, yılın ikinci yarısından itibaren sanayi 
ve lojistik pazarında değerlendirmesi gereken nitelikli ve ölçekli lojistik tesislerin geliştirilmesi olacaktır. 
Bununla birlikte, ivmeli büyümesini sürdüren e-ticaretin beraberinde hızlı tüketim kullanıcılarının lojistik 
talebe olan ilgisi devam etmektedir.
 

PAZAR
FAALİYETLERİ

> Kiralama ve satın alma faaliyetleri olumsuz
yönde etkilenmemiştir. Özellikle hızlı tüketim
kullanıcılarının talebi karşılığında kiralama
işlemlerinde beklenen ivme devamlılığını
koruyacaktır.

> Kullanıcı talebi
sürekliliğini korumaya
devam etmiştir. 
> Lojistik pazarında kısa
dönem tedarik
ihtiyaçlarına karşılamak
adına ek depo
alanlarında kiralama
faaliyetleri kısa ve orta
vadede hız kazanmıştır.

GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ

> E-ticaretin pandemi sürecine paralel olarak
giderek büyüyecek olması da son kilometre
lojistiğinin (last mile logistics) yaratacağı depo
ihtiyacından kaynaklı uzun süredir düşük
tempoda seyreden geliştirme faaliyetlerini tekrar
canlandırabilir.

> Uluslararası büyük e-
ticaret firmaları ve
online perakendecilikte
gelişmekte olan yerli
firmalar, hızlı tedarik
konusunda sıkıntı
çekmemek adına tetikte
olmalıdırlar.

ÖNCELİKLİ
GİRİŞİMLER

> Üretim tesislerinde görülen ilk negatif tablo
otomotiv ve yan sanayi sektöründe görülmüş
olsa da, yılın ikinci yarısından itibaren
toparlanma kaydedilmiştir. 
> Çin’den başlayan tedarik zincirindeki
duraksamalar, toparlanma eğrisine girerken
Avrupa’nın da aynı şekilde düzelmeye
başlayacak olması bölgede lojistik üssü olması
beklenen Türkiye’de sanayi ve lojistik pazarında
gelişim, ülkenin maliyet ve stratejik konumu
yönüyle avantaj sağlaması beraberinde
görülecektir.

> Kiracı lehine olan
ortamın mevcut salgınla
beraber kısa ve orta
vadede devam etmesi
beklenmektedir.

YATIRIMCI KULLANICI
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Yatırımlar

 
KOVİD–19 
Türkiye Gayrimenkul Pazarına Etkileri

ETKİLERİ
Refinansman, nakdin korunması ve küresel salgının getirdiği üst düzey seyahat kısıtlandırmalarından 
ötürü fiziksel olarak konumlanamayışın da getirdiği dezavantajlar ile yabancı yatırım işlemlerinde kısa 
vadede yaşanan duraksamanın ardından yılın ikinci yarısından itibaren yatırım işlemlerinde kısmi 
hareketlilik sinyalleri başlamıştır. Öte yandan, banka kanallarından batık kredi sonucunda acil satılık 
gayrimenkullerde ise artış gerçekleşecektir.
 

PAZAR
FAALİYETLERİ

> İlerlemekte olan satış işlemleri devamlılığını
korurken, bazı perakende ile sanayi ve lojistik
pazarında satın alma işlemleri tamamlanırken,
perakende alanında yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen
işlemin yapılan mülk değerlemesinin altında satıldığı
görülmüştür. Yılın son çeyreğinde birincil nitelikteki
alışveriş merkezinde gerçekleşen hisse devrinin,
perakende pazarında öngörülen hareketliliğe işaret
etmektedir. Yeniden fiyatlandırmanın ışığında ofis
pazarındaki yatırım faaliyetleri yaz döneminde MİA’da
ve Anadolu Yakası'nda bulunan ofis binalarının ve
birtakım ofis ünitelerinin satılması ile kısmi canlılık
göstermiştir. Satılık gayrimenkuller ise mevcut
durumda artışını sürdürecektir.

> Halihazırda
devam eden
alım işlemlerine
yönelik
görüşmeler
sürerken, yeni
alım işlemlerinin
yatırımcıların
‘‘bekle ve gör’’
pozisyonunda
değerlendirilmesi
devam
etmektedir.

ÖNCELİKLİ
GİRİŞİMLER 

> Gayrimenkul temellerinin, günümüzde 2001 ve 2008 ekonomik
krizlerinden farklı bir yerde olduğu düşünülürse, genel beklentiler mevcut
durumdan çıkıldığında toparlama sürecinin daha hızlı gerçekleşeği
yönündedir. Öte yandan dikkat edilmesi gereken Türkiye’nin Avrupa’da
yaşanan KOVİD-19 salgının getirdiği kriz ortamından farklı bir noktada
olduğu gerçeğidir, özellikle 2018 yılından beri ekonomide esen sert
rüzgarlar ve jeopolitik gerginliklerin üzerine küresel salgın ekonomiyi
zorlayıcı önemli bir unsur olmaktadır.

SATICI ALICI
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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.
          

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 53.000 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 2019 yılında elde ettiği 8,8 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük 
ticari gayrimenkul hizmetleri şirketleri arasında yer alıyor.
         

Araştırma Hizmetlerimiz
Cushman & Wakefield tüm dünyada pazar lideri konumundadır. Müşterilerimizinkarar 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.
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