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MERHABA!

       Söyleşi bölümümüzün bu

ay ki değerli konuğu İş Portföy 

Genel Müdürü Tevfik Eraslan.

Türkiye portföy yönetim sek-

töründeki mevcut durum, 

2018 yılında piyasaları etki-

leyecek temel gelişmeler ve 

daha fazlasını bulacağınız 

bu keyifli röportajda samimi 

yanıtlarıyla yer alan Eraslan’a bir kez daha 

kıymetli paylaşımları için teşekkür ederiz.

Yatırımcı ve kullanıcı açısından değerlendir-

diğimiz 3. çeyrek raporumuzda ofis, pera-

kende ve endüstri pazarlarının detaylı ana-

lizlerini inceleyebilirsiniz. Her yıl gerçek-

leştirdiğimiz ‘İmalat Riski Endeksi’ araştır-

ması ile 42 farklı ülkenin üretim gücünü

araştırdığımız ve ekonomik gelişmelerden 

teknolojik eğilimlere, maliyet avantajların-

dan işgücüne erişime kadar farklı noktaların

değerlendirildiği raporumuzun detaylarına 

iç sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Son dönemde sayıları hızla artan AVM’ler 

arasında verimlilik analizi yapmak hem zor 

hem de gerekli. Bu noktadan hareketle bir

Değerli
Dostlarımız;

AVM’nin verimliliği ölçülür-

ken farklı birçok paramet-

reye bakmak gerekiyor ki

en önemlileri şüphesiz kira-

ciro oranı ve metrekare 

başına düşen ciro. Gelin 

İstanbul’daki AVM’lerin ve-

rimlilik karnesini birlikte

inceleyelim. Artan iletişim

olanakları, sayısallaşan dünya ve akıllı ma-

kinelerin yükselişi sektörleri dönüştürürken,

geleceğin yeni nesil çalışanlarından bekle-

nilenleri de kökünden değiştiriyor. Peki 

2020’lerde iş dünyasında hangi beceriler 

ortaya çıkacak? Bu değişime nasıl ayak 

uydurabiliriz? Cevap bu konusunda hazırla-

nan en kapsamlı raporlardan biri olan 

‘Gelecek Meslekleri için Beceriler 2020’de.

Son bölümümüze ise her zaman olduğu gibi

kültür sanat önerilerimize ayırdık. Ortak

yaşam konseptinin tercih edilmesini sağla-

yan 5 neden ve kültür sanat önerilerinimize 

ise yine son bölümümüzden ulaşabilirsiniz. 

Hepinize keyifli okumalar diliyoruz.

Saygılarımızla;

 Zengin içeriği ve 
değerli konuklarıyla 

Cushbakışı’nın Kasım 
sayısında yeniden 

karşınızdayız.
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TÜRKİYE PAZAR ANALİZLERİ

3. ÇEYREK PAZAR ANALİZLERİ

GENEL BAKIŞ

OFİS PAZARI

Eylül ayında Reel Sektör Güven Endeksi 

90,4 ve Tüketici Güven Endeksi ise 59,32

olarak kaydedilmiş olup her iki rakam da

bir önceki çeyreğe göre önemli oranda 

azalmıştır. Bu sırada, 2018 yılı 2. çeyreğin-

de GSYİH Artış Oranı bir önceki yılın aynı

dönemine kıyasla %5.2 kaydedilmiş olup

büyüme bir önceki çeyreğe göre %2,1 azal-

mıştır. Buna ek olarak, mevsim etkilerinden

arındırılmış işsizlik oranının 2018 Haziran 

ayında %10,9 oranına artması enflasyon 

oranının Eylül ayında %24,59 oranında 

büyük bir yükseliş göstermesi ve Ağustos 

ayındaki kur artışı, özellikle kiralama 

değerlerinde etkili olmuştur.

KULLANICI ODAĞI

İstanbul’da 85.881 m2 yeni ofis alanı pazara

girmiş olup toplam arz 6,08 milyon m2’ye

çıkmıştır. 3. çeyrekte yeni kiralama bir

önceki çeyreğe göre %33,26 artış kay-

detmiş olup 82.178 m2‘ye ulaşmıştır fakat 

bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 

az bir oranda (%3,31) azalma göstermiş-

tir. 3. çeyrekte m2 bazında anlaşmaların 

%60,84’ü MİA dışında Asya yakasında ve

%36,72’si MİA’da gerçekleşmiştir. En büyük

mal sahibi kullanıcı anlaşması ise EPİAŞ

tarafından gerçekleştirilmiştir (12,000 

m2, Maslak). Başlıca yeni kiralamalar ise

EnerjiSA (6.514 m2, Nidakule Ataşehir Ba-

tı), Migros (5.051 m2, Metropolistanbul), 

HDI (5.000 m2, Kozyatağı) ve Ipragaz 

(4.040 m2, Metropolistanbul)’dur. Genel

olarak, 3. çeyrekte boşluk oranı az bir

oranda artarak %24,62’ye yükselmiştir.

hazırlayan  ÇİĞDEM İŞÖZEN

fotoğraf  sol Nida Kule, Ataşehir

sağ 2 Levent Sanayi Mahallesi



YATIRIM ODAĞI

GENEL GÖRÜNÜM

3. çeyrekte gerçekleştirilen yatırım aktivi-

teleri ofis üniteleri ile sınırlı kalmış olup 

Doğan Holding’in yine kendi iştirakı olan 

Ortadoğu Otomotiv’den Trump Towers 

ofis ünitelerini yaklaşık 453 milyon karşılı-

ğında satın alması bu aktivitelere dahildir.

Ağustos ayındaki kur ve son zamanlarda 

gerçekleşen enflasyon artışı nedeniyle Türk

ekonomisi yavaşlamaya devam etmektedir.

Fakat tüm bu dengesiz sayılabilecek orta-

ma rağmen, 3. çeyrekte beklenen telafi 

edici talep ivme kazanmış olup yıl sonuna 

kadar da artması öngörülmektedir. Bu sıra-

da, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazır-

lanan ve Ekim ayında yürürlüğe giren 

düzenlemeye göre tüm kira sözleşmeleri      

   ’ye dönüştürülecektir. Bu durum pazarın 

yeni düzenlemeye adapte olmasına neden 

olacak ve etkileri bir sonraki çeyreklerde 

gözlemlenmeye başlanacaktır. Yeni düzen-

lemeyle ofis yatırımlarının varlık değerinin 

ABD$ bazında azalmasıyla birlikte yatırım

için fırsat kollayan yabancı alıcı ilgisinin

büyük oranda ivme kazanması bekleniyor.

CUSHBAKISI

BİRİNCİL OFİS KİRALARI

BİRİNCİL OFİS GETİRİLERİ

E Y L Ü L

2 0 1 8

E Y L Ü L

2 0 1 8

LOKASYON

LOKASYON

(RAKAMLAR

BRÜTTÜR %)

İSTANBUL
(Levent)

İSTANBUL
(Esentepe, 
Gayrettepe)

İSTANBUL
(Maslak)

İSTANBUL
(Anadolu
Yakası)

32,0

20,0

24,0

329

206

247

35,7

22,3

26,8

-20,0

-20,0

-4,0

-6,2

-10,1

21,0 216 23,4 -25,0 -6,9

0,0

-6,7

-7,1

-9,5

-5,2

144

134

15,6

14,5

14,0

13,0
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İZMİR
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(Anadolu
Yakası)

7,50
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7,50

7,25

7,75

7,25

7,25

7,50

7,35

8,75

9,25

9,50

6,80

7,25

7,75 7,50 7,50 9,25 7,25

7,25

10,50

10,50

9,00

9,25

9,00

9,25

9,25

9,50

9,25

9,50

ANKARA

İZMİR
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GENEL BAKIŞ

PERAKANDE PAZARI fotoğraf  sol DECATHLON, Bayrampasa

TÜRKİYE PAZAR ANALİZLERİ   3.  ÇEYREK PAZAR ANALİZLERİ

AYD/Akademetre verilerine göre, 2018 

Ağustos ayında ciro endeksi bir önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla %30,2 ve 

bir önceki çeyreğe kıyasla %17 artmış 

olup aynı dönemde enflasyon ise %17,9 

yükselmiştir. En büyük artış bir önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla %42 

ve %31,7 olarak teknoloji ve hipermarket 

satışlarında kaydedilmiştir. Bununla bir-

likte, bir önceki çeyreğe kıyasla yaya 

trafiğinde %4 artış görülmüş fakat bir ön-

ceki yıla göre %1,9 azalma kaydedilmiştir.

yapmamıştır. Bu sırada H&M ilk global

konsept mağazasını Palladium AVM’de

açmış olup dünyanın en lüks markaların-

dan Hermès ve Alain Ducasse’nin de

Taksim 360 projesine gireceği bildirilmiş-

tir. CarrefourSA yeni restoran konseptini

İstanbul, İzmir ve Adana’daki hipermar-

ketlerinde hayata geçirmiş olup hızlı 

moda perakendecisi Miniso da Anadolu 

şehirlerinde daha da büyümeyi planla-

maktadır. Ayrıca Xiaomi de Vadistanbul’-

daki ilk mağazası ile pazara girmiştir. 

Bunun yanında kozmetik markaları ve

dev perakende markası DeFacto büyüme

planlarını durdurmuştur. 3. çeyrekte ilave

arz girişi olmamıştır. Buna ek olarak, yeni

AVM inşa faaliyetleri büyük ölçüde 

durma noktasına gelmiştir.

KULLANICI ODAĞI

3. çeyrekte, özellikle Ağustos ayındaki 

kur artışından dolayı perakendeci aktivi-

tesi oldukça düşük kalmıştır. Türk Lira-

sı’nın uzun bir süredir değer kaybetme-

sinden dolayı ayakkabı markaları Hotiç,

Beta ve Yeşil Kundura ile Gilan Mücev-

herat gibi birçok perakendeci konkorda-

to ilan etmiştir. 3. çeyrekte Decathlon 

yeni mağazalar açarak pazar payını 

arttırmaya devam ederken, Mediamarkt 

büyüme planında herhangi bir değişiklik 



CUSHBAKISI

BİRİNCİL PERAKANDE KİRALARI

BİRİNCİL PERAKANDE 
GETİRİ ORANLARI

ANA CADDE

MAĞAZA-

LARI

ANA CADDE

MAĞAZA-

LARI

(RAKAMLAR 

BRÜTTÜR %)

ALIŞVERİŞ

MERKEZLERİ
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İZMİR

ANKARA
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75 668 72 -23,5 -15,4
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SON
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SON 
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10 YIL

YÜKSEK   DÜŞÜK
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7,25 7,00 6,50 8,75 5,80

8,25 8,00 7,75 11,25 7,50

8,25 8,00 7,50 11,25 7,00

ÜLKE 
BİRİNCİL

7,75 7,50 7,50 9,50 7,00

E Y L Ü L

2 0 1 8

E Y L Ü L

2 0 1 8

PİYASA GÖSTERGELERİ

BİRİNCİL 
KİRALAR

BİRİNCİL 
GETİRİLER

Kiralar kısa ve uzun vadede dü-

şüş gösterecek.

Getiri oranlarının artma beklen-

mekte.

ARZ

TALEP

Pazara giren yeni arzın çok kısıt-

lı olması beklenmekte.

Talep belirgin şekilde azalmıştır.

YATIRIM ODAĞI

GENEL GÖRÜNÜM

3. çeyrekte sadece bir yatırım işlemi 

gerçekleşmiştir: Doğan Holding’in 

yine kendi alt kuruluşu olan Ortadoğu 

Otomotiv’den Trump Towers’ı satın 

alması. AVM’nin yaklaşık değeri   396 

milyon’dur.

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesi 

ile enflasyon önemli ölçüde yükselmiş, 

Türkiye ekonomisi yavaşlama noktasına 

gelmiştir. Yeni düzenleme ile tüm kira 

kontratları 2 Ocak 2018 tarihindeki kur 

üstünden ₺’ye dönüştürülecek olup, 

kontratlar söz konusu tarihten önce 

yapılmışsa geçerli tarih için enflasyon 

düzenlemesi yapılacaktır. Bu durum, 

çok daha yüksek kur oranı nedeniyle 

mülk sahiplerine ve yüksek enflasyon 

endekslemesinden dolayı kiracılar 

üstünde baskı oluşturacak ve pazarın 

yeni gerçeklerine adapte olunmasını 

gerektirecektir. Varlık değerinin ABD$ 

bazında önemli ölçüde azalacağı 

beklentisi ile fırsat kollayan yabancı 

alıcıların ilgisinde artış öngürülmektedir.
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GENEL BAKIŞ

SANAYİ VE LOJİSTİK PAZARI

İhracat ve ithalat hacimleri Ağustos 

ayında bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla sırasıyla %6,5 ve %22,7 azalmıştır. 

Ticaret hacimlerindeki artış eğiliminin 

3. çeyrekte devam ettirilemediği 

gözlemlenirken dış ticaret açığı Ağustos 

ayında, bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla %59 azalarak 2,422 milyar 

dolara düşmüştür. Bu sırada, yıllık TÜFE 

enflasyonu 2001 krizi sonrasındaki en 

yüksek seviyeye ulaşmış ve Eylül ayı 

sonunda %24,52 olarak kaydedilmiş olup 

daha uzun vadede TÜFE seviyesinin 

çift haneli rakamlarda devam edeceği 

endişesi ise artmaktadır. TÜFE’ye paralel 

olarak ÜFE enflasyonu da 2018 Eylül 

ayında %46,15 olarak kaydedilmiştir

Eldeki verilere göre, 3. çeyrekte yaklaşık 

58.241 m2 alan kiralanmıştır. En büyük 

işlemler; 2M Kablo (25.179 m2, Tekirdağ/

Çerkezköy), Şok Market (14.628 m2, 

İstanbul/Bayrampaşa), Aydınlı Tekstil 

fotoğraf  sol  2M Kablo Fabrika,
sağ Barsan Global Lojistik,  Kartal

YATIRIM ODAĞI

KULLANICI ODAĞI

Sanayi ve lojistik sektörlerindeki yatırım

anlaşmaları bu çeyrekte genel olarak 

arazi alımları ile kısıtlı kalmıştır. 3. çeyrek-

teki en büyük yatırım işlemleri arasında 

BarsanGlobal Lojistik’in Tekirdağ’daki 

arsa satımı (40.712 m2) ve Türkiye 

Kalkınma Bankası’ndan özel bir yatırım-

cının Çanakkale’deki arazi alımı (15.465 

m2) sayılabilir.

(5.500 m2, İstanbul/Arnavutköy), 

Ferrero (4.800 m2, Kocaeli/Çayırova) 

ve (3.134 m2, Düzce/Merkez) ile G2M 

Dağıtım (4.000 m2, Kocaeli/Çayırova) 

olarak kaydedilmiştir.



PAZAR 
GÖSTERGELERİ

BİRİNCİL LOJİSTİK KİRALAR

PAZAR GÖRÜNÜMÜ

BİRİNCİL LOJİSTİK GETİRİLER 

LOJİSTİK

LOKASYONU

LOJİSTİK

LOKASYONU

(RAKAMLAR

BRÜTTÜR %)

İSTANBUL

İSTANBUL

5,75 59,1

9,00 9,00

6,41

9,00

-8,0

9,25

-5,7

8,75

-13,3

10,25

-6,3

10,00

33,4

10,00

3,62

10,00

3,25

10,00

ANKARA

ANKARA

ABD $

M2/AY

MEVCUT

ÇEYREK

SON

ÇEYREK

SON YIL

€ 

M2/YIL

ABD $

FT2/YIL

BÜYÜME %

1 YIL        5 YIL

           YBBO

10 YIL

YÜKSEK   DÜŞÜK

BİRİNCİL 
KİRALAR

BİRİNCİL 
GETİRİ-
LER

ARZ

TALEP

GENEL GÖRÜNÜM

Ağustos ayındaki kur ve enflasyon artışın-

dan sonra ekonomi ivmesini halihazırda 

kaybetmesinden kaynaklı ekonomik 

aktivitede daha keskin bir düzenleme 

yapılacağı öngörülmektedir. İlgili yeni 

düzenleme uyarınca tüm sözleşmelerin 

Türk Lirası cinsinden yapılacak olması, 

kur sebebiyle yükselen fiyatlarda düşüş

 beklentisi yaratmaktadır. Dolayısıyla 

lojistik sektöründeki yatırım talebinin 

fırsatçı yatırımcılar tarafından ivmelendi-

rileceği öngürülmektedir. Bu sırada, gıda

fiyatlarının üstündeki kontrolü arttırmak 

amacıyla lisanslı depoculuk dönemi baş-

lamış olup bu çerçevede tahıl silo kapasi-

tesi genişletilecek ve lisanslı depoculuk 

uygulamaları daha da yaygınlaşacaktır.

Başlıca olarak dövizdeki dal-

galanmalar nedeniyle kiralar 

ABD $ bazında düşmekte.

Kısa vadede herhangi bir deği-

şiklik beklenmemekte.

Sınırlı geliştirme faaliyetinden

dolayı nitelikli lojistik arzı düşük.

Esas lokomotif yerli kullanıcılar.

CUSHBAKISI

E Y L Ü L

2 0 1 8

E Y L Ü L

2 0 1 8
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MAKALE

Cushman & Wakefield 

Yönetici Ortak

TUĞRA GÖNDEN

Ortak 

yaşam 

konseptinin 

tercih 

edilmesini 

sağlayan 

5 

neden

Co-living bir diğer deyişle paylaşımlı 

ev ya da ortak yaşam konsepti bir 

süredir yurt dışında ve özellikle 

ABD’de gelişen bir gayrimenkul türü 

olarak hızla büyümeye devam ediyor. 

Konut fiyatlarının giderek arttığı 

büyük şehirlerde, bireyler artık oda 

kiralayarak daireleri paylaşıyor, ‘ev’ 

kültürünü kişiye özel olmaktan çıkartıp 

müşterek bir hayata dönüştürüyor. 

Temelinde paylaşım ekonomisi esasına 

göre bir konutun bir çok kişi tarafından 

ihtiyaçları kadar kullanılması bulunan 

co-living konsepti, geleneksel konut 

yerine, bireylerin ortak alanları 

paylaşarak, kentin profesyonel ve 

ekonomik koşullarında işbirliği içinde 

yaşamasını hedefliyor. 
fotoğraf 

northlandfurniture.com



CUSHBAKISI

Demografik değişimin de bu konseptin 

gelişmesi ve trend haline gelmesinde 

büyük etkisi bulunuyor. Genç nesillerin 

çalışmak için değişik şehirlerde, hatta 

ülkelerde yaşadıkları günümüzün modern 

yaşamında, insanların komşularıyla ve 

aileleriyle vakit geçirdikleri geleneksel 

toplum yapısı değişmiş durumda. Baby 

Boomers için ‘iyi bir hayat’ vizyonunda iyi 

bir konut bulunurken, Y Kuşağı konut ve 

kiraya daha az yatırım yapma trendiyle 

ortak yaşamları tercih ediyor. Ekonomik 

nedenler belki de demografik nedenlerin 

önünde yer alıyor. Dünyanın bir çok 

yerinde konut fiyatları ve kira bedelleri 

ile bireylerin kazançları aynı oranda 

artmıyor, bu da yeni mezun ve genç 

profesyonellerin merkezi konumlarda tek 

başına yaşamasını zorlaştırıyor. İstatistik 

verilere göre sadece New York’ta ev 

arkadaşı modelinde yaşayanların oranı 

2005 ve 2015 arasında %20 oranında 

artmış bulunuyor. Bu trend ise sadece 

genç porfesyoneller ve yeni mezunlar 

arasında değil X kuşağı ve önceki kuşaklar 

arasında da oldukça yaygın. Tek başına 
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stüdyo veya 1+1 daire kiralamak yerine 

birkaç ev arkadaşı ile bir araya gelip, 

daha geniş bir ev yaşamı tercih eden 

bireyler, kira maliyetlerinde %40-50 

mertebelerinde tasarruf sağlayabiliyor.  

Bu nedenledir ki ABD’de, ortak yaşam 

dikeyinde bir çok girişim ortaya çıkıyor. 

İnsanların yaşama biçimlerine ciddi 

anlamda alternatif getiren girişimlerin 

arasında Common, WeLive, Ollie ve 

Founder House gibi başarılı örnekleri 

sıralayabiliriz. Kendi mülklerinden ziyade 

kiraladıkları veya işlettikleri mülklerde 

hizmet sunan bu girişimler, konaklama 

sektöründen aşina olduğumuz kiralama 

ve gelir paylaşım modellerini bir araya 

getiriyor. Tüm bu bilgiler ışığında, ortak 

yaşam konseptini cazip kılan ve yaşanan 

sorunlara cevap verdiği 5 ana nedeni 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

KONUT SATIN ALMA VEYA 

UZUN SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ 

İMZALAMAYA GEREK KALMIYOR 

Ev almayı veya bir mekan ya da yaşam 

biçimine uzun dönemli bağlanmayı 

istemeyen bireyler tarafından tercih 

ediliyor. Bununla birlikte yeni mezun ve 

iş gereği yaşadıkları şehirden ayrılarak 

farklı bir şehre yerleşenler için de ilginç 

bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.

EŞYA SATIN ALMAYA VEYA 

TAŞIMAYA GEREK KALMIYOR

Mülk edinmeme eğiliminin yanı sıra 

esnek yaşam tarzı ev eşyası satın alma 

trendlerine de yansıyor. Yeni yaşam 

tarzına göre hareket özgürlüğü isteyen 

bireyler, hayatlarının her an değişme 

olasılığına karşın mobilya satın almaktan 

kaçınıyor.

MALİYETLER BELLİ

Bireyler, kiralama işlemini profesyonel 

işletmeci aracılığıyla sağlıyor. Kira, 

su, elektrik, internet, doğalgaz gibi 

tüm giderlerin genellikle kira bedeline 

dahil olması, aylık masrafların önceden 

hesaplanabilmesine olanak tanıyor. 

Önceden belli olan maliyetlerle ortadan 

kalkan sürpriz ek maliyet ve riskler de 

kiracıları cezbeden faktörler arasında 

sıralanabiliyor. 

EV ARKADAŞI BULMAYA 

GEREK YOK

Topluluk oluşturma ve birliktelik 
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konseptinin bir parçası olarak etkinliklerin 

düzenlendiği co-living modeli sosyal-

leşme imkanı da sunuyor.

TÜM HİZMETLER DAHİL

Elektrik, su, doğalgaz ve ihtiyaç duyulan 

ve önceden belli olan maliyet ve hizmet-

ler için gereken tüm abonelikler, kiralama 

işlemiyle otomatik olarak kullanıma hazır 

şekilde açılıyor. Bu hizmetlere ek olarak 

temizlik, internet ve Netflix gibi hizmetler 

bile dahil oluyor. Bir diğer deyişle kulla-

nım için tam anlamıyla ‘anahtar teslim’ 

hizmet sunuluyor, herhangi bir eksik 

kalmıyor. 

Bunlara ek olarak, müteahhitler 

için portföylerinde geliştirdikleri ve 

çeşitlendirdikleri ürün yelpazesine 

alternatif sunarak, geleneksel daire 

tipleri dışında daha geniş kesimlere hitap 

ederek avantaj sağlasa da bir yandan 

da konut yatırımcıları için risk ve getiri 

açısından daha cazip yatırım alternatifi 

olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca, hep 

konuşulan Y kuşağı dışında emekliler 

ve yaşlılar için de bambaşka bir çözüm 

sunabiliyor. Tüm bunlara karşın, bazı 

dezavantajları da yok değil.

Öncelikle sunulan ek hizmet ve olanaklar 

şüphesiz bir maliyet kalemi doğuruyor. 

Hatta bu kalem zaman zaman o kadar 

yüksek olabiliyor ki, ortak yaşamdan 

yaratılan tüm tasarruf neredeyse 

eşitleniyor. Örneğin ev arkadaşını bulmak 

için hizmet almak yerine kişinin kendi 

arayışı ile farklı platformlarda ev arkadaşı 

araması, çok daha uygun maliyetlere ortak 

yaşam alanları oluşturmasını mümkün 

kılabiliyor. Bu anlamda bu girişimlerin en 

büyük rakiplerinin Facebook ve Craigslist 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Diğer yandan, demografi sürekli değişiyor, 

Y ve Z kuşakları da gün geçtikçe yaş 

alıyor ve çocuk sahibi olup ortak yaşam 

konseptinden uzaklaşıyor. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde  yeni nesillerin her 

derdine derman olduğu düşünülmemeli.



cushbakis i .com/blog
w w w . c u s h m a n w a k e f i e l d . c o m . t r

fotoğraf 

DAMLA ÖZKAN
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İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nün 
ardından, yüksek lisansını Sermaye 
Piyasaları üzerine yapan Tevfik Eraslan, 
2013 yılından beri İş Portföy Genel Müdürü 
olarak görev yapmaktadır. Sektörde 23 
yıllık deneyime sahip Eraslan aynı zamanda 
Lüksemburg Merkezli Turkisfund Yönetim 
Kurulu Başkanı, Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Borsa İstanbul 
Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kurumsal 
Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi, DEİK Türkiye - Lüksemburg 
İş Konseyi Üyesi ve DEİK Türkiye – İsveç 
İş Konseyi Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

ROPÖRTAJ  BAHAR YAPICILAR



Tevfik
ERASLAN
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Türkiye portföy yönetim 

sektöründeki mevcut durum 

hakkında bilgi verir misiniz? 

 Ülkemizde portföy yönetim sektörü 

yaklaşık 180 milyar TL büyüklüğe 

sahiptir. Bireysel emeklilik, yatırım 

fonları ve özel portföy yönetimi 

ana iş hatlarını oluşturmaktadır. 

Sektör, bankacılığa alternatif olarak 

ekonomimizin ihtiyaç duyduğu fonlama 

kaynağının sağlanmasında çok önemli 

rol üstlenmektedir. Özellikle bireysel 

emeklilik fonlarının uzun vadeli yapısı ve 

hızlı büyüme potansiyeli nedeniyle bu 

önemin yıllar içinde daha da artması söz 

konusu olacaktır. Son dönemde hayata 

geçirilen otomatik katılım sistemi, 

gayrimenkul yatırım fonları ve girişim 

sermayesi fonları hakkındaki mevzuat 

değişiklikleri; gerek kaynak yaratma 

gerekse yaratılan kaynağın ekonomiye 

doğrudan kazandırılması konusunda 

sektörün önüne açan gelişmeler 

olmuştur. Gayrimenkul yatırım fonları 

ve girişim sermayesi fonları şirketler 

için kaynak yaratma işlevinin yanı sıra 

yatırımcılara uzun vadede istikrarlı ve 

nispeten yüksek getiri elde etme fırsatını 

da sunmaktadırlar.

Geçmişte yatırım yapılan enstrü-

manlar hisse senedi, hazine 

bonosu, ters repo gibi çok bilinen 

finansal araçlarla sınırlıydı. 

Son dönemde ise yapılan yasal 

düzenlemeler ve sektörün büyü-

müş olmasının yarattığı güçle, 

doğrudan reel ekonomiye kaynak 

aktarabilir, yatırımcıların yeni 

ve farklı ürün taleplerine karşılık 

verilebilir duruma gelindi. Yeni 

ürün ve hizmetler konusunda 

yaptığınız çalışmalardan 

bahsedebilir misiniz?

Son yıllarda hayata geçirilen yasal 

düzenlemeler sayesinde sektörün gerek

fon yaratma gerekse bu fonların değerlen-

dirilmesi konusunda imkanları son derece 

artmıştır. Otomatik katılım sisteminin 

hayata geçirilmesi yatırımcı tabanının 

hızla artmasına vesile olurken gayrimenkul 

ve girişim sermayesi fonlarına ilişkin 

düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile reel 

ekonomiye kaynak aktarılma imkanına 

kavuşulmuştur. Önceki dönemlerde yatırım

yapabileceğimiz enstrümanlar genel olarak

hisse senedi, tahvil, bono, ters repo, kıymet

madenler gibi menkul kıymetlerle sınırlıy-

ken artık doğrudan gayrimenkullere ve 



halka açık olmayan şirketlere yatırım 

yapabiliyoruz. Bu sayede istikrarlı kira 

getirisi sunan ve değer artış potansiyeli 

bulunan gayrimenkuller ile büyüme 

potansiyeli bulunan halka açık olmayan 

şirketlere yatırım yapabilme imkanına 

kavuşmuş olduk. İş Portföy olarak 

gayrimenkul ve girişim sermayesi fonu 

kurarak bu imkanları müşterilerine sağ-

layan ilk şirketlerden biri olurken sektö-

rün her iki alanda da öncülüğünü yapmaya

devam ediyoruz. Kurduğumuz gayrimen-

kul yatırım fonumuzun büyüklüğü yakla-

şık olarak 550 milyon TL seviyesine 

yükselirken, girişim sermayesi fonumuzun

 büyüklüğü ise 200 milyon seviyesine 

yükselmiştir. Gayrimenkul yatırım fonu-

muzla büyük şehirlerin merkezi semtle-

rinde, ülkemiz önde gelen şirketleri 
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tarafından kiralanan ofis binalarına yatırım 

yapıyoruz. Bu sayede uzun dönemli hem 

gayrimenkul değer artışı hem de yüksek 

kira getiri beklentisi olan yatırımcıların 

beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. 

Ülkemizde bireylerin uzun dönemli 

yatırımlarını çoğunlukla gayrimenkul 

üzerinden yaptıkları hepimiz bildiği bir

durum. Ancak bireysel yatırımlarda 

ölçek ekonomisi sağlanmadığından kira 

çarpanları bir çok örnekte 20 yılın

üzerinde olabilmektedir. Oysa kurduğu-

muz gayrimenkul yatırım fonuyla ölçek

ekonomisinden de faydalanarak bireysel

yatırıma oranla çok daha düşük kira 

çarpanı ve verimle gayrimenkul yatırıml-

arını yapabiliyoruz. İlk fonumuzda büyük

şehirlerde yer alan ve ofis olarak kulla-

nılan gayrimenkullere yatırım yapıyoruz. 

Çok uluslu şirketler veya ülkemizin önde 

gelen şirketleri tarafından kiralanan veya 

kiralanma potansiyeli bulunan binalara 

yatırım yapmayı tercih ediyoruz.

        Fon ölçek ekonomisi yanında 

gayrimenkul sahibi olmanın getirdiği bir

çok sorumluluğu da yerine getirdiğinden 

yatırımcılara bu yönüyle de kolaylık sağla-

maktadır. Bir mülk sahibinin yapması 

gereken sigorta, emlak vergisi ödemesi,
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bina bakımı gibi her türlü faaliyet ise fon 

tarafından yürütülmektedir. Yurt dışında 

yıllar önce hayata geçirilen bu sistemin 

ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar 

sağlayacağını düşünüyorum.

 

Yatırımcıların en fazla tercih 

ettiği fon türü nedir?

Eylül sonu itibarıyla baktığımızda 

yatırımcıların en çok tercih ettikleri fon 

türleri olarak kısa vadeli borçlanma 

araçları ve para piyasası fonlarının ön 

plana çıktığını görüyoruz.

 

2018 yılı içinde piyasaları 

etkileyecek temel gelişmeler 

neler olacak?

 Global ekonomik şartlar bol para 

döneminin son erdiğine ve faizlerin 

büyük ekonomilerde artış trendinde 

olduğuna işaret etmektedir. Bu durumda

yapısal olarak uluslararası piyasalardan

fon temin eden ülkelerin para bulmaları-

nın zor olacağı ve maliyetlerinin artacağı 

tahmininde bulunmak doğru olacaktır. 

Global ekonomik konjonktür bu yönüyle 

ülkemizi de yakından etkilemektedir. 

Ancak nispeten iyi büyümeye sahip 

ihracat yaptığımız pazarlar nedeniyle dış 

ticaretimiz ülke büyümesine pozitif katkı 

sağlamaktadır. Ülkemiz ekonomisinin son 

dönemde artan kur ve faiz nedeniyle 

yavaşlama sürecine girdiği görülmektedir. 

Ancak ekonomistler doğru adımların atıl-

dığı bir senaryo dahilinde 2019 yılında 

pozitif büyümeye devam edileceğini öngör-

mektedir. Ekonomideki yavaşlamanın 

pozitif bir sonucu olarak cari işlemler 

açığında ise gözle görülür bir azalma 

olacağı tahmin edilmektedir. Bu yılın en 

önemli ekonomik gelişmelerinden biri 

diğeri ise artan döviz kuru ve maliyetler 

nedeniyle enflasyonun yükselmesi olmuş-

tur. Özelikle kurdaki artışın durması ve 

oynaklığın azalması enflasyon düşmesi 

için son derece önemlidir. Yeni Ekonomik 

Program’a yönelik duyulan güven döviz

kurunun istikrar kavuşmasına yardımcı 

olmaktadır. Kurda istikrarın sağlanmasıyla 

birlikte enflasyonunda hızla geri çekilme-

sini beklemek yanlış bir şey olmayacaktır. 

Enflasyonda geri çekilme görülmeye 

başladıktan sonra ise Merkez Bankası’nın 

borç verme faiz oranını aşağı çekmesi de 

mümkün olacaktır. 

 

Yabancı yatırımcı için Borsa 

İstanbul çok mu ucuz? Özelikle 

ilgilendiğiniz sektör var mı?

RÖPORTAJ     TEVFİK ERASLAN
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Yılbaşından bu  yana dolar cinsin-

den borsa getirileri incelendiğinde Tür-

kiye borsasının benzer ülke endekslerinin 

altında performans sergilediği görülmek-

tedir.  MSCI Tüm endeksinin yılbaşından 

bu yana getirisi -%7,7 olurken, MSCI 

gelişmekte olan ülkeler endeksi yatay

bir seyir izlemiştir. İki endeks arasındaki

getiri farkı gelişmekte olan ülke borsala-

rından bir miktar çıkışa işaret etmektedir. 

Diğer taraftan bu dönemde MSCI Türkiye

endeksinin getirisi ise -%46,8 seviye-

sinde olmuştur. MSCI Türkiye endeksi 

nominal rakam olarak 2009 seviyelerine 

yakın yerde seyretmektedir. 2019 yıl 

sonu kar beklentilerine göre  BİST 100 

endeksi 5,9x fiyat/kazanç çarpanı ile 

işlem görürken MSCI gelişmekte olan

ülkeler endeksinin fiyat/kazanç çarpanı 

9,8x seviyesindedir. Fiyat/kazanç 

çarpanları arasındaki cari iskonto %40 

seviyesinde iken, bu iskontonun tarihi 

ortalaması %25’dir. Tüm veriler yabancı 

yatırımcılar için Borsa İstanbul’un alım 

yapılabilecek seviyelerde olduğunu 

düşündürmektedir. Sektörel görünümleri 

olumlu olan  iletişim sektörü, sigortacılık 

sektörü ve yurt dışı ihracat yapan 

şirketler yatırım teması olarak ön 

plana çıkmaktadır.

Tevfik 

Eraslan 

kimdir?

1969 Safranbo-

lu doğumluyum.

Evli ve 2 çocuk babasıyım. İstanbul 

Üniversitesi Sermaye Piyasaları Master 

Programını tamamladım. İş hayatıma 

1995 yılında başladım. 2001 yılından bu 

yana İş Portföy’de çalışıyorum. İş Portföy 

Genel Müdürlüğü yanı sıra Türkiye Serma-

ye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Üye-

liği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 

Üyeliği görevlerini yürütüyorum.

Hobileriniz/ kişisel meraklarınız var mı?

Tarihe merakım var, zaman buldukça bu 

konudaki kitapları okumayı seviyorum.

Spor veya sanatın herhangi bir dalı ile 

ilgilenir misiniz?
İşlerimin yoğunluğu nedeniyle spor 

ve sanata zaman ayıramıyorum. Vakit 

buldukça yürümeyi seviyorum.

En son okuduğunuz kitap?
Thank You For Being Late – Thomas 

Friedman

Haftasonlarınızı nasıl geçirirsiniz?

Ailemle birlikte geçiriyorum.



GLOBAL ÜRETİMDE 
LİDERLİĞİ BIRAKMAYAN
ÇİN’İN YENİ SÜRPRİZ 
RAKİBİ ‘LİTVANYA’
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Tüm dünyayı kasıp kavuran ‘Endüstri 

4.0’ global üretim ve imalat endüstrisi-

nin dinamiklerini yeniden tanımlarken, 

birçok şirketin gündemini meşgul eden

en önemli konu üretimin ‘nasıl’ gerçek-

leştirildiği kadar ‘nerede’ yapıldığı.

Her yıl gerçekleştirdiği ‘İmalat Riski 

Endeksi’ (Manufacturing Risk Index) 

araştırması ile ülkelerin üretim gücünü 

araştıran Cushman & Wakefield, bu yıl 

da imalat alanında ülkeler bazındaki 

en önemli değişimleri ortaya koydu. 

Ekonomik gelişmelerden teknolojik 

eğilimlere, maliyet avantajlarından 

işgücüne erişime kadar 42 farklı ülkenin 

değerlendirildiği araştırma, 2020 

yılındaki üretim sanayisine dair de 

önemli ipuçları veriyor. EKONOMİK 

Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarının global liderlerinden Cushman & 

Wakefield tarafından açıklanan İmalat Riski Endeksi 2018 (Manufacturing 

Risk Index, 2018) araştırmasına göre üretimin kalbi Çin’de atmaya devam 

ediyor. Araştırmanın sürpriz yıldızı Litvanya olurken, maliyet avantajı, altyapı 

yatırımları ve coğrafi konumuyla Türkiye listenin ilk 10’unda!

“TÜRKİYE, 

MALİYET AVANTAJI, 

COĞRAFİ KONUMU 

VE TEKNOLOJİSİYLE 

DÜNYANIN ÜRETİM ÜSSÜ 

OLMAYI SÜRDÜRÜYOR.”
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ÜRETİMİN KALBİ 

ÇİN’DE ATIYOR  

Küresel ekonomi; ABD’nin gelecekteki 

küresel ticaret politikaları ve Avrupa’da

Brexit’in son şeklinin nasıl olacağı 

hakkındaki belirsizliğe, Orta Doğu 

ve Asya ile Latin Amerika’nın bazı 

bölgelerindeki yüksek jeopolitik 

risklere rağmen iyi durumunu koruyor. 

Öyle ki geçtiğimiz yıl %2,9 olan 

küresel GSYİH büyümesinin 2018’de, 

%3,2’ye yükselmesi öngörülüyor. 

Cushman & Wakefield’ın ortaya 

koyduğu rapora göre 2020’ye kadar 

en büyük 60 küresel ekonomide 

imalatın GSYİH’daki payı %20 seviye-

lerini aşacak. Bu dev pastanın en 

büyük payı ise hala Çin’de. 2025 yılı 

itibariyle Çin’deki imalat sektörünün 

GSYİH’da %30 gibi büyük bir 

paya sahip olacağını ortaya koyan 

rapor, Euro bölgesinde bu payın 

ortalama %17 seviyelerinde olacağını 

gösteriyor. Bölgede en büyük pay ise 

%23 ile Almanya’nın.

EN BÜYÜK İŞÇİ HAVUZU 

MALEZYA’DA 

Çin, küresel imalat gücünü bir kez

daha kanıtlayarak ilk sıraya yerleşir-

ken, geçtiğimiz yıllarda küresel 

sıralamada en üstte yer alan Malezya, 
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Litvanya’nın sürpriz çıkışıyla bu yıl 

3’üncü sıraya düşmüş durumda. Buna 

rağmen düşük işçilik maliyetleri ile 

ülke imalatta önemli bir lokasyon 

olmaya devam edecek gibi gözüküyor 

ki ‘2017 Küresel İnsan Sermayesi 

Görünümü’ de bölgedeki en büyük 

vasıflı işçi havuzuna sahip ülke olarak 

Malezya’yı işaret ediyor. Asya’daki 

gelişmeler ise bununla sınırlı 

değil. Hindistan, Çin ve Vietnam’ın 

bölgede %30’luk bir oranla büyüme 

beklentisiyle beraber Asya’da kişi 

başına düşen GSYİH’nin önümüzdeki 

beş sene içerisinde %25 oranında 

artması öngörülüyor. 

Listenin 4’üncü sırasında yer alan 

Tayvan ise elektronik parça imalatı 

konusunda gücünü sürdürürken, 

makina, biyo-teknoloji, ilaç, ‘yeşil’ 

inovasyon ve ulusal savunma 

sanayilerindeki önemli ilerlemelerle 

de göze çarpıyor. 

Doğu Avrupa’da ise Litvanya, en çekici 

imalat tesisi lokasyonları sıralamasında 

ikinciliğe yükselmiş durumda. Düşük 

işçilik maliyetleri ile öne çıkan Litvan-

ya’daki işçilik maliyetleri Polonya’dan 

%14, Çek Cumhuriyetinden %30 daha

az. Küresel bazda ise Orta ve Doğu

Avrupa (Çek Cumhuriyeti, Slovakya,

Polonya, Macaristan) ekonomilerindeki 

CHUTTERSNAP, MALEZYA
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işçilik maliyetleri Çin ve Hindistan’ın 

iki katı olmaya devam ederken, 

ABD’den %60 daha düşük durumda. 

Macaristan ise bölgede ilaç üretimin-

de lider konumuyla öne çıkmaya 

devam ediyor. 

ÇATIŞMALARA RAĞMEN 

TÜRKİYE GÖZDE 

Altyapı yatırımları ve coğrafi 

konumunun gücüyle Türkiye, başta 

Avrupa’nın olmak üzere dünyanın 

üretim üssü olmaya devam ediyor. 

Rapor, özellikle maliyetler açısından 

Türkiye’nin yanı sıra, Romanya ve 

“Giderek daha rekabetçi olan küresel imalat arenasında büyümeyi sağlamak

ve sürdürülebilir kılmak uzun vadeli yapısal eğilimler ve stratejik konumlandırma 

ile mümkün. Avrupa, Asya, Rusya ve Afrika’nın kesişim noktası olan Türkiye’nin

 coğrafi konumu ve yüksek teknolojiye sahip altyapı yatırımları global imalat

pazarı açısından önemli avantajlar sunuyor. Bununla birlikte yaşanan jeopoli-

tik risklere rağmen ülkemiz Avrupa’nın ve dünyanın üretim üssü olma gücünü 

sürdürüyor. Türkiye’nin konum ve potansiyelini doğru değerlendirerek uzun 

vadede üretimde parlayan bir yıldız olacağına inanıyorum.’’ 

Bulgaristan’daki gelişmekte olan 

imalat lokasyonlarının çekiciliğinin 

giderek arttığını ortaya koyuyor. 

Jeopolitik çatışmalar uluslararası 

şirketler için ülkemizin çekiciliğini 

bir nebze olumsuz etkilemiş 

olsa da, Orta Avrupa’daki ücret 

zamları ve artan işgücü sıkıntısı, 

daha maliyet duyarlı endüstrileri 

Türkiye’ye itmeyi sürdürüyor. Hızla 

evrim geçiren ekonomik, politik ve 

teknolojik gelişmelerin ülkelerin 

üretim pazarındaki konumlarını bire-

bir etkilediğini dile getiren Cushman 

& Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra 

Gönden şu yorumda bulunuyor;
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M A Ğ A Z A L A R D A N

S H O W R O O M ’ L A R A

Perakende sektörünün bir süredir içinde bulunduğu
dramatik değişim akademiden sektör profesyonel-
lerine kadar herkesin farklı açılardan ele aldığı bir 
konu. Binlerce yıllık ticaret alışkanlıklarının ışık 
hızıyla değişim gösterdiği günümüzde, mağaza ve
tezgahların yerini mobil cihaz ekranları alıyor. 
Müşteri davranışlarını takip edebilmek, anlamlan-
dırmak ve onlara özel içerikler geliştirebilmek için
daha karmaşık hale gelen  omni-channel 
marketing çözümleri gün geçtikçe artıyor. Tüm bu 
gelişmeler ışığında ise geleneksel mağazacılığa ve 
mevcut AVM’lere yeni bir gelecek çiziliyor. 

yazı 

CUSHBAKİSİ.COM/BLOG
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S H O P . L U L U L E M O N . C O M

Bugün için temel tüketimin bel kemiği 

olan fiziksel mağazaların (brick and 

mortar shops) içinde bulunduğu değişim,

hem Kuzey Amerika’da hem de Uzak 

Asya’da kendini çoktan hissettirmeye 

başlarken, online mağazaların perakende-

deki gücü de aynı paralelde artıyor. 

Teknoloji, mobilya veya kozmetik gibi kimi 

sektörlerde tüketicinin çoktan ilk tercihi 

haline gelmiş online mağazalara ek olarak 

markalar, e-ticaret platformlarını daha da 

güçlendirerek, normalde mağazalarında 

sağlayamayacakları birçok hizmeti ek 

özellik olarak web sitelerine ekliyor. 

Örneğin Lululemon online alışveriş 

platformlarında yoga kıyafetleri yanında 

yoga dersleri de satarken, Louis Vuitton 

e-ticaret platformunda tekstil ürünlerinin 

yanında küçük sanat eserleri de listeliyor.

Peki fiziksel mağazaları online platform-

larla bağlayan ve bugünün AVM ve cadde

mağazalarına gelecekte yeni misyonlar 

yükleyecek farklı modeller yaratmak 

mümkün mü? Bu yeni çözüm arayışını 
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tetikleyen etkenler şüphesiz ki sadece 

dijitalleşen ekonomiyle sınırlı değil.

Bir perakendecinin aynı mekan içinde

hem stok yönettiği, hem ürün sergilediği

hem de satış yaptığı mağazaların 

getirdiği maliyet ve yoğunluk büyük 

küçük tüm markaların bütçelewrinde 

ciddi oranlara varıyor. Personel 

giderlerine ek olarak yüksek metrekare 

gerektiren operasyonlar sebebiyle 

kayda değer bir finansal yük altında 

olan markalar, Türkiye gibi dalgalı ve 

yüksek kurlara sahip bir ekonomide 

döviz üzerinden kiralama yaptıklarında 

gider kalemlerine hesaplanamayan 

masraflar da eklenmiş oluyor. Bu sabit 

giderlere ek olarak internet alışveriş 

ile birlikte mağaza gelirlerine yansıyan 

düşüş, markaların mağazacılığı yaşat-

maya çalıştığı bu günlerde yeni ve 

alternatif yaklaşımları zorunlu kılıyor.

Tam bu noktada, özellikle mobilya gibi 

büyük boyutlu ürünlerin satışını yapan 

markaların uzun zamandır kurguladığı 

model, diğer perakendecilere de ilham

oluyor. Ürünün satışı ile dağıtımını bir-

birinden ayırmaya dayalı showroom 

konseptinden ilham alan markalar, bu

modeli diğer sektörlerde de uygulamaya

başladı. Mobilya mağazalarında sıkça 

rastlanan 3 adım ise müşterinin gelip 

ürünü incelemesi, ödemeyi mağazada 

Vincent Dubourg, Valise en Exile,  2008, Collection Louis Vuitton
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lara çevirmeye başlayarak stok ve depo 

yönetimi gibi masraf kalemlerinden 

kurtulmanın yanı sıra; satış, ödeme ve 

sipariş takibi gibi unsurları da e-ticaret 

platformları üzerinden yürüterek 

alışverişi hem online hem de offline 

mecraya sahip bir deneyime çeviriyor.

Sadece e-ticaret üzerinden satış yapan

markaların aksine müşterileriyle buluş-

ma fırsatı bulan ve mutlu bir kullanıcı 

deneyimi sunan showroom mağazalar; 

müşterilerin ürünleri birebir denemek, 

bedeninden emin olmak ve iade gibi 

sorunları düşünmeksizin alışveriş yapa-

bildiği mekanlar haline geliyor. Fiziksel

alışveriş sırasında müşterilerini yakından 

tanıma imkanı bulan mağazalar, alışveri-

şin son basamağı olan ödemeyi internet 

üzerinden tamamlatarak hedef kitlelerine 

ait kişisel dijital bilgileri de işleme imkanı 

bulabiliyorlar. Amerika’da Bonobos 

Uzak Asya’da ise Zalora gibi yeni nesil 

markaların tercih ettiği bu iki evrene 

de dokunan perakendecilik modelinin 

henüz Türkiye’de yaygın bir uygulaması 

olmasa da, özellikle merkezi alışveriş 

caddelerinde ve popüler AVM’lerde 

yakın tarihte görmeye hazırlanmamız 

gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

gerçekleştirmesi ve merkezi bir depo-

dan ürün sevkiyatının yapılması üzerine

kurulu. Bu iş akışına benzer bir model

geliştirmeye başlayan Kuzey Amerikalı

perakendeciler, mağazalarını showroom’-

Vincent Dubourg, Valise en Exile,  2008, Collection Louis Vuitton
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İstanbul’daki 
AVM’lerin 
Verimlilik 
Karnesi

Cushman & Wakefield 

Yönetici Ortak

TOĞRUL GÖNDEN

Son dönemde sayıları hızla artan 

AVM’ler arasında verimlilik analizi 

yapmak hem zor hem de gerekli. 

Bu noktadan hareketle bir AVM’nin 

verimliliği ölçülürken farklı birçok 

parametreye bakmak gerekiyor ki en 

önemlileri şüphesiz kira-ciro oranı ve 

metrekare başına düşen ciro. 

Yakın bir süre önce, bu ve diğer 

parametreler eşliğinde İstanbul’da 

önde gelen 8 farklı AVM’nin verilerini 

karşılaştırdığımız bir analiz gerçekleştirdik. 

Avrupa Yakası’nda 5, Anadolu Yakası’nda 

ise 3 AVM’yi mercek altına aldığımız bu 

çalışma sonucunda önemli bulgulara 

ulaştığımızı söyleyebilirim. Öncelikle 

analizimize dahil olan 8 AVM’nin farklı 

lokasyon ve ziyaretçi profilleri olduğunu 

belirtmekte fayda var. Buna rağmen, 

hepsinde, yaklaşık 40 bin metrekare alanda, 

aynı perakendeci havuzunun faaliyet 

gösterdiği dikkatimizi çekti. 

fotoğraf 

İst inye Park AVM, İstinye

www.istinyepark.com
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Bu durum, analiz ettiğimiz AVM’lerin 

nerede bulundukları ve nasıl bir ziyaretçi 

profiline hitap ettiklerine bakılmaksızın, 

oldukça kısıtlı bir kiracı havuzuna sahip 

olduklarını gösteriyor. Toplamda ortak 

havuzu oluşturan 306 kiracı arasından 

Koton, Adidas, Hotiç, Penti, Mavi, 

Saat&Saat, Burger King, Yves Rocher, 

D&R ve Atasay gibi 10 markanın analiz 

ettiğimiz her bir AVM’de yer aldığını 

görebiliyoruz. Bu havuz içerisinde yer alan 

107 marka (yaklaşık %35’i) ise AVM’lerden 

4’ünde kiracı olarak faaliyet gösteriyor. 

306 kiracının 101’i, yaklaşık %33’ü ise 

sadece 1 AVM’de faaliyet gösteriyor ki 

bunların önemli bir oranı lüks markalardan 

oluşuyor. Göze çarpan diğer bir bulgu ise 

zincirleşmiş kadın giyim marka sayısındaki 

azlık.  Bu alanda sadece 14 marka faaliyet 

gösterirken, bu konuda büyük bir açık 

bulunduğu da gerçekleştirdiğimiz analizde 

bir kez daha ortaya çıkıyor.

Ciroda Avrupalı rakipler 
Türkiye’nin önünde

Araştırmanın çarpıcı sonuçları, sadece 

faaliyetini sürdüren marka havuzuyla 
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sınırlı değil. Aynı zamanda İstanbul’da 

bulunan bir AVM’nin ancak 40 bin 

metrekare üzerine çıkınca farklılaştığını 

gözlemliyoruz ki bu rakamın Avrupa 

ortalamasının çok üzerinde olduğunu 

eklemeden geçmeyelim. Ortalama 

metrekare cirosuna bakıldığında ise 

Türkiye’nin en iyi AVM’lerinin metrekare 

başına yıllık yaklaşık 15 bin TL’lik bir 

cirosu olduğunu görüyoruz. Analiz edilen 

8 AVM içerisinde en düşük ortalama 

yıllık metrekare cirosu bazında yaklaşık 

6 bin 500 TL seviyesinde iken; bu 

rakamın kiracı bazındaki en yüksek yıllık 

metrekare cirosunun 42 bin TL’ye kadar 

yükseldiğini söyleyebiliriz. Avrupa’nın 

çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen 

analizlerle karşılaştırdığımızda, bu 

ülkelerde ortalama yıllık metrekare 

cirosunun 26 bin TL ile ülkemizden çok 

daha yüksek olduğunun altını çizmek 

isteriz. Diğer bir ifadeyle söz konusu 8 

MALL OF İSTANBUL
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AVM’nin %73 üzerinde bir ciro rakamı 

olduğundan bahsedebiliriz. En belirleyici 

parametre olan kira-ciro oranının ise 

Avrupa ile benzer seviyelerde olduğunu 

söylemek gerekir. Avrupa’da analiz etti-

ğimiz AVM’lerin ortalama kira-ciro oranı

%14,3 seviyesindeyken, bu oran İstanbul’-

da araştırdığımız AVM’lerde %14,59 

olarak kaydedildi. Bu açıdan bakıldığında, 

analiz edilen 8 AVM’nin ortalama kira-

ciro oranı oldukça sağlıklı. Çünkü yapılan 

farklı araştırmalar perakende sektöründe 

kira-ciro oranının %20 seviyelerinin üzeri-

ne çıkmasıyla tehlike çanlarının çalmaya 

başladığını ortaya koyuyor. Öte yandan 

%15’in altındaki oranlar genel anlamda 

sağlıklı bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Kişi başı 57 TL harcama

Rakamlara daha detaylı baktığımızda 

araştırılan AVM’lerin ortalama aylık 

metrekare kirasının 45 Euro olduğunu 

belirtelim. Avrupa’da incelediğimiz 

AVM’lerin aylık ortalama metrekare kirası

ise 51 Euro. Kaydedilen aylık en yüksek

metrekare kirası ise 164 Euro. Bütün bu

veriler ışığında, 50 bin metrekare büyüklü-

ğünde bir AVM’nin sağlıklı ve sürdürebilir 

bir performans sergileyebilmesi için yılda 

en az 850 milyon TL ciro üretebilmesi 

gerektiği ortaya çıkıyor. Yıllık ortalama 15 

milyon yıllık ziyaretçi baz alınırsa, bu tablo 

kişi başı yaklaşık 57 TL’lik bir harcamaya 

denk geliyor. AVM’lerin performansının 

değerlendirildiği bu analiz, tüm paydaşlara 

son derece kritik ipuçları veriyor. AVM 

yönetiminin perakendecilerle sağlıklı ve 

sürdürülebilir kira ve indirim müzakereleri 

yapabilmeleri için bu parametreleri göz 

ardı etmeleri artık mümkün gözükmüyor. 
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ÇIKACAK BECERİLER

fotoğraf
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SOURCE/GALLERY STOCK



GELECEKTE İŞ DÜNYASI 

BEKLEDİĞİNİZ GİBİ BİR 

YER OLMAYABİLİR. 

HATTA SADECE BİRKAÇ 

YIL İÇİNDE SİZDEN YENİ 

BECERİ VE BİLGİLER 

BEKLENEBİLİR. ARTAN 

İLETİŞİM OLANAKLARI, 

SAYISALLAŞAN DÜNYA 

VE AKILLI MAKİNELERİN 

YÜKSELİŞİ SEKTÖRLERİ 

DÖNÜŞTÜRÜRKEN, 

GELECEĞİN YENİ NESİL 

ÇALIŞANLARDAN 

BEKLENTİLERİNİ DE 

KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRİYOR.

PEKİ, 2020’LERDE İŞ

DÜNYASINDA HANGİ 

BECERİLER ORTAYA 

ÇIKACAK? BU DEĞİŞİME

NASIL AYAK UYDURABİLİ-

RİZ? CEVAP BU KONUDA 

HAZIRLANAN EN KAPSAM-

LI RAPORLARDAN BİRİ

OLAN ‘GELECEK MESLEK-

LERİ İÇİN BECERİLER 

2020’DE. RAPORDA 

AYRICA ÖNÜMÜZDEKİ 10 

YILDA İŞ DÜNYASINDA 

BELİRLEYİCİ OLACAK 10 

BECERİ DE ELE ALINIYOR. 

SEZGİLER HER 

ZAMAN OYUNDA
SEZME KABİLİYETİ

Kısaca söylenenlerin 

ardındaki derin anlamı ve 

önemi görebilme olarak 

tanımlanabilir. Bugün 

makineler ezbere yaptıkları 

işlerle üretim ve hizmet 

gibi sektörlerde insanların 

yerini almış olabilir ancak 

sezme kabiliyeti henüz bu 

makinelerin ulaşamayacağı 

kadar uzak bir beceri. 

2020’de makineler iş 

alanlarında daha fazla 

söz sahibi oldukça sezme 

kabiliyeti yüksek insanlar 

kritik karar verme anlarında 

ön plana çıkacak. 

1 HİSSETMEK ÖNEMİNİ 

KORUYACAK
SOSYAL ZEKÂ

Sosyal zekâ, diğer insanlar-

la direkt ve derin bir yolla

bağlantıya geçme, onların

reaksiyonlarını anlama ve

bunlara uyum sağlama bece-

risi olarak ifade edilebilir. 

Bugün sosyalleşme, duygu-

larını gösterme ve hissetme 

açısından robotlar oldukça 

sınırlı becerilere sahip. 

Unutmayın, çevremizde 

çalıştığımız kişiler duyguları 

olan insanlar. Bu, işbirlikleri 

ve güvenilir ilişkiler kurma 

konusunda sadece 2020’de 

değil, her zaman anahtar 

önemde olacak. 

2
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BUKALEMUN GİBİ OLANLAR KAZANACAK

ÖZGÜN VE UYARLANABİLİR DÜŞÜNME 

Düşünme süreçlerinde akılcılığa ve çözüm önerileri sunabil-

meye işaret eden bu beceri, 2020’lerde iş dünyasında daha

da kritik bir rol oynayacak. Massachusetts Teknoloji Ens-

titüsü’nden (MIT) Prof. Dr. David Autor, son 30 yılda mes-

leklerin nasıl kutuplaştığını inceledi. Buna göre, orta düzey-

de becerilere sahip beyaz ve mavi yakalılar için iş fırsatları

azalıyor. Yüksek beceri gerektiren iş alanlarında durumlara 

adapte olabilme becerisinin ise gelecekte büyük önem 

kazanacağını belirtiyor. 

3
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ÇALIŞMA 

ARKADAŞINIZ 

YABANCI BİRİ 

OLABİLİR

KÜLTÜRLERARASI 
YETERLİLİK

Kültürlerarası yeterlilik 

becerisi, dil ve yeni şartlara 

ayak uydurma gibi alt bece-

rilerden oluşuyor. 2020’lerde 

tüm sektörlerde kültürler-

arası yeterlilik en önemli 

becerilerden biri olacak. 

Araştırmalar farklı yaş, bece-

ri, disiplin, çalışma ve düşün-

me stillerine sahip insanla-

rın oluşturduğu çalışma 

gruplarının daha inovatif 

olduğunu gösteriyor.

4 EXCEL BİLMEK 

YETMEYECEK

SAYISAL DÜŞÜNME

Sayısal düşünme belli sayıda

veriyi özet bir içerik haline 

getirebilme ve veri temelli 

muhakeme yapabilme anla-

mına geliyor. Gelecek 10 yıl-

da bu, gittikçe   veri 

trafiğinde kendi yolumuzu 

bulmamıza yardımcı olacak 

ve sadece Microsoft Office 

programlarını kullanabilmek 

yetmeyecek. Bir süre sonra 

insan kaynakları, istatiksel 

analiz ve sayısal muhakeme 

yeteneklerinizi de CV’lerde 

görmek isteyecek.

5

SUNUMLAR ESKİSİ 

GİBİ OLMAYACAK

YENİ MEDYA 

OKURYAZARLIĞI

2020’lerde medya içerik-

lerini doğru değerlendirmek 

ve yeni medya formlarını iyi 

kullanabilen çalışanlar bir 

adım öne çıkacak. Artık

durağan sunumlar tarihe 

karışacak. Şirketler çalışan-

larından yeni medyanın 

sunduğu kaynakları etkili 

kullanmalarını bekler hale 

gelecek. Gelecek neslin 

çalışanları, video formlarını 

daha iyi okumanın yanı 

sıra iş dünyasında sunum 

gibi görevlerde daha etkili 

olacak. 

6
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NASIL ÇALIŞACA-

ĞINI BELİRLEME 

BECERİSİ

TASARIM ZİHNİYETİ

Gelecek 10 yılda çalışan 

kendi iş alanlarını tasarlama 

hakkına sahip olabilecek. 

Araştırmalar kendi çalışma 

alanını tasarlamasına izin

verilen personelin, zihinsel 

süreçlerde daha etkili 

olduğunu ve kişilerin 

kendini daha huzurlu 

hissettiğini gösteriyor.

10

TEK ALAN ‘OUT’

DİSİPLİNLERARASI 

HAREKET EDEBİLME

İleride profesyonellerden 

birçok alanda bilgi sahibi 

olmanın yanı sıra analiz 

yapmaları da beklenecek. 

20. yüzyıl boyunca tek bir 

disipline odaklanmak çoğu 

zaman yeterli olurken, artık 

disiplinlerarası bir yaklaşım 

sahnenin ortasına geldi. 

Gelecek 10 yılda ideal bir 

çalışanın ‘T-tipinde’ olması 

beklenecek. Yani en az 

bir alanda derinlemesine 

uzmanlaşıp, diğer alanlarda 

da bilgi sahibi olacak. 

Öğrenmeye yatkın insanlar 

ön plana çıkacak.

7

BİLGİYE YORULMA-

DAN HIZLA ULAŞAN 

ÖNE ÇIKACAK

BİLİŞSEL YÜKLENME 

YÖNETİMİ

Bu beceri kısaca önemli 

bilgileri ayırt etme ve çeşitli 

teknikler kullanarak bilişsel 

işlevlerimizi nasıl daha iyi 

hale getirebileceğimizi 

öğrenmeye işaret ediyor. 

21’inci yüzyılda her geçen 

gün artan bilgi trafiğinde 

bizim için gerçekten neyin 

önemli olduğunu etkili bir 

şekilde ayırt etmemiz ve 

odaklanmamız gerekiyor. 

İleride şirketler bunu yapa-

bilecek gençlerle çalışmak 

isteyecek. Aşırı yüklenme 

tehlikesinin tuzağına düşme-

den, kendisi için en uygun 

bilgiyi hızla edinebilen 

çalışanlar avantajlı.

8
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İŞ ORTAMLARI 

DEĞİŞECEK

GÖRSEL İŞBİRLİĞİ

Dünyanın başka bölgeleriy-

le iletişime geçmeyi kolay-

laştıran teknolojiler, alışıla-

9

geldik ‘çalışma ortamı’ kav-

ramını değiştiriyor. Artık 

fiziksel sınırlar dünyanın 

herhangi bir yeriyle yapa-

cağınız toplantı ve çalışma-

lar için ortadan kalkıyor. 

Fakat bu yeni görsel işbir-

liği, yeni becerilerle beraber

geliyor. Gelecek 10 yılda

bildiğimiz iş dünyası tahmin 

etmede zorlanacağımız 

oranda dönüşebilir. Bu ne-

denle kariyer basamaklarına

hızlı tırmanmak isteyen 

gençler, görsel işbirliği 

becerilerini nasıl geliştirebi-

leceklerine odaklanmalı.



3

KÜLTÜR SANAT      BAHAR YAPICILAR
Shawn AchorTALKS

DAHA
İYİ
ÇALIŞ-
MANIN
MUTLU
SIRRI

“Beyniniz ne zaman başarılı olsa,

başarının görünüş şeklini değiştiri-

yorsunuz. Eğer mutluluk başarının 

karşısında ise, beyniniz oraya 

ulaşamaz. Toplum olarak yaptığımız 

şey mutluluğu kavramsal bir ufka 

doğru itmek. İşte bu yüzden başarılı 

olmamız gerektiğini, böylece mutlu 

olacağımızı düşünüyoruz.”
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Shawn Achor: Yaşam Koçu, Liderlik Psikolojisi Uzmanı

Harvard Üniversitesi’nin en popüler sınıfında pozitif psikoloji üzerine dersler 

veren Shawn Achor, aynı zamanda üniversitenin pek çok seçkin öğretim 

ödüllerinin de sahibi. Achor, Cambridge’de yer alan ve ortalamanın çok 

üzerindeki insanları, -pozitif uç değerleri- araştıran danışmanlık şirketi 

Good Thinking Inc.’in CEO’sudur. Bu şirketin misyonu insan potansiyelini ve 

başarıyla mutluluğun kesiştiği noktayı anlamaktır. Harvard Üniversitesi’ndeki 

12 yıllık deneyimi ve araştırmalarının ışığında şirketlere, başarı oranını, 

kârlılığı, mutluluğu ve anlamlılığı artırarak daha başarılı kültürler haline 

gelebilmeleri için gerekli pozitif dönüşümleri nasıl yaratabileceklerini 

anlatıyor. Aynı zamanda The Happiness Advantage eserinin yazarıdır.
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KÜLTÜR SANAT

izleyin  

DAMDAKİ KEMANCI
12 Kasım-28 Aralık, 20:30, Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul

       Broadway’in en uzun soluklu 15 eserinden biri: Damdaki Kemancı, Zorlu PSM prodük-

siyonuyla sezon boyunca Turkcell Platinum Sahnesi’nde! Olaylar Rusya’da, 1905 yılının 

buhranlı Çarlık döneminde, gelenek ve devrim arasına sıkışmış küçük bir köy olan 

Anatevka’da geçiyor. Kişisel ve siyasal çatışmalar, hem Sütçü Tevye ve ailesini, hem 

de köyün yerlilerini derinden etkiliyor. İzleyicileri yoğun duygulara sürükleyen bu du-

rumlar, Sholem Aleichem’in esere ilham veren öykülerindeki gibi, esprili bir dille an-

latılıyor. Broadway’de ilk kez 1964 yılında sahneye kondu ve aralıksız 8 yıl boyunca, 

3.300 kez perde açtı. 9 Tony ödülüyle taçlanan yapım, sonrasında 4 kez daha Broad-

way’e dönerken, 4 kez de West End’e taşındı. 1971 yılında ise çekilen filmiyle sinema 

tarihine de adını yazdırdı.
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gidin

DALİ’NİN KADINLARI
03 Kasım-01 Aralık, 20:30

Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul

       Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith 

Piaf ve Frida Kahlo aynı anda sahnede.. 

Dünya tarihinde büyük iz bırakmış isim-

ler Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith

Piaf  ve Frida Kahlo, Salvador Dali cinaye-

tinde şüpheli konumundalardır. Dali’nin öl-

dürüldüğü bıçakta parmak izleri bulunmuş-

tur. Kahramanımız, katilin kim olduğunu 

bulmaya çalışır ve böylece kendini iç dün-

yasını ve hayatını sorgularken bulur. Ütopik 

bir evrende geçen, yer ve zaman kavramı-

nın kaybolduğu Dali’nin Kadınları her biri 

ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. 

Çarpıcı ve farklı bir üslup ile izleyiciler 

olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak.

okuyun

İŞİM GÜCÜM
BUDUR BENİM

Bülent Eczacıbaşı, Yapı Kredi Yayınları, 

440 Sayfa

       İş insanı ne iş yapar? Değişen dünya-

da yeni sorumlulukları nelerdir? Karşı 

karşıya olduğumuz küresel, yerel sorun-

ların çözümüne iş insanları nasıl katkıda 

bulunabilir? “Dünyanın en iyi saklanmış 

sırrı” Türkiye’nin yeni hikâyesi ne olabilir?

Bülent Eczacıbaşı elinizdeki kitapta, yö-

netim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum

ve kültür-sanat alanlarına odaknarak

bu ve benzeri pek çok ufuk açıcı soru-

yu gündeme taşıyor. 
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