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     Cushbakışı’nın 3. sayısı ile bir kez daha sizlerleyiz. Son sayımızdan bu yana 

bizleri heyecanlandıran ve sizlerle paylaşmak istediğimiz en önemli duyurumuz 

Cushman & Wakefield ile tüm dünyada yenilikçi gayrimenkul ve iş çözümleri 

yaratan gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden DTZ’in, Cushman & Wakefield 

çatısı altında birleşmesi oldu. Toplamda 5 milyar Dolar’lık gelir, 43 bin çalışan, 

372 milyon metrekarelik mülk yönetimi portföyü ve 191 milyar Dolar değerinde 

satış işlemi anlamına gelen bu haberi sizlerle paylaşmaktan ayrıca gurur duy-

duğumuzu belirtmek isterim. Haberin detaylarını iç sayfalarımızda inceleyebi-

lirsiniz. 

       İlgiyle takip edilen söyleşi sayfamızın bu ay ki konuğu ise AMSTAR Türkiye 

Kıdemli Başkan Yardımcısı Zafer Baysal.

          Sayın Baysal’a gerçekleştirdiğimiz samimi sohbet ve değerli paylaşımları için 

bir kez daha teşekkür ederiz.

        Sektöre yol gösterici olması açısından son derece faydalı tespit ve saptamaların 

yer aldığı 3’üncü çeyrek değerlendirme raporumuzu ve İstanbul Ofis Pazarına 

ilişkin hazırladığımız özel raporumuzu ise yine sizler için derledik.

      Perakende dünyasını son yıllarda meşgul eden en önemli konulardan biri hız-

la büyüyen bir pazarın önünde perakendecilerin büyüme stratejilerinin ne ola-

cağı idi.  Detayları gayrimenkul notları başlığı ile size sunarken, Avrupa’nın sek-

töründe en büyük fuarı olan ve bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Expo Real Fuar’ına 

ilişkin izlenimlerimizi sizler için kaleme aldığımız makalede bulabilirsiniz.

Merhaba!
Değerli Sektör Temsilcileri;
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      Dünyanın farklı coğrafyalarından önemli düşünürleri, yaratıcıları kitlelerle 

buluşturan TEDTalks’dan sizler için seçtiğimiz özel konuşmaları bu ay itibariyle 

Cushbakışı’nda bulacaksınız. Etkileyici konuşmasıyla kitleleri ayağa kaldıran Elif 

Şafak yeni bölümümüzün ilk konuğu. Beğeniyle izleyeceğinizi ümit ediyoruz..

     ‘Gayrimenkul Ajandası’ ile önümüzdeki ayların etkinlik ve toplantı takvimini 

bir araya getirirken, kültür sanat sayfalarımızda şehirdeki dikkat çekici etkin-

likler hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Su altının muhteşem zenginliği ile 

ilgili hazırladığımız yazı dizimiz ise yaz aylarını uğurladığımız şu günlerde son 

bir kez ruhumuzu serinletecek. 

Hepinize keyifli okumalar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Toğrul Gönden
Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

Tuğra Gönden
Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak
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TOĞRUL GÖNDEN
Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

GAYRİMENKUL NOTLARI

       Penti, Mavi, Koton, Defacto gibi ya-

bancılarla ortaklık yapan markalara bakıl-

dığında daha kurumsal bir yapıya geçtikleri 

net bir şekilde görülüyor. Yönetim ve orga-

nizasyon yapılarındaki değişimlerin yanı sıra 

lojistik operasyonlarının optimize edildiği 

ve hem yurtiçi hem yurtdışı büyüme strate-

jilerinin hız kazandığını gözlemlemek müm-

kün. Yabancı yatırımcılar ise hızlı büyüyen 

ve demografik yapının çok elverişli olduğu 

pazardan yüksek kazanç elde etmeyi hedef-

lediler. Yabancı yatırım yapıldıktan sonra 

ise markaların franchise ile açılan mağazaları 

geri aldığını ve yeni sözleşmelerin yapılma-

dığını, bu noktada kiralama stratejilerinin 

daha odaklı ve verimli olduğunu söyleyebiliriz.

5 Yılda 25 Türk Markasına Yatırım Yapıldı

       Son 5 yıla baktığımızda yerli ve yabancı 

finansal yatırımcı tarafından perakende mar-

kalarına yapılan yatırım işleminin toplam 25 

adet olduğunu görüyoruz. Bu işlemlerin %76’lık 

Türkiye Avrupa’nın En Çok Franchise 
Veren Ülkesi

       Perakende dünyasını son yıllarda meşgul 

eden en önemli konulardan biri hızla büyüyen 

bir pazarın önünde perakendecilerin büyüme 

stratejilerinin ne olacağı idi. Büyüme hızına

adapte olamayan perakendeci kısa sürede 

pazarda pay kaybediyordu. Büyümeyi gerçek-

leştirebilmek için gereken finansal kaynak ise 

birçok şirket için bir soru işaretiydi. Pazar-

daki oyuncuların büyümek için üç alternatifi 

vardı.

 * Franchise vermek      

 * Yatırımcı çekmek     

 * Daha yavaş büyümek

       Türk perakendeciler gücünü göstererek 

pazarın yabancılar için cazip bir yatırım aracı 

olduğunu ortaya koydu. Franchise verip hızla 

mağazalaşmak ise birçok oyuncunun daha 

sonra yatırımcı çekebilmesi için sadece bir 

araç oldu. 
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bir oranı yabancı şirketler tarafından gerçek-

leşirken, bunun %40’ını Batılı ülkeler, yatı-

rımların %36’sını ise Arap sermayesi oluş-

turdu. “En çok Koton, Penti, Joker, English 

Home ve Mavi markalarına yapılan yatırım-

lar ses getirdi. Koton’un %50 hissesi için 500 

milyon dolar ödendiği söyleniyor. Penti’ye ise 

%30 hissesi için 140 milyon dolar civarında 

bir fiyat ödendiği belirtiliyor. Bu 5 markanın 

yurtiçinde 1.068, yurtdışında 318 olmak üzere 

toplam 1.386 mağazası bulunuyor. Dikkat 

çekici bir diğer veri ise yatırım yapıldığından 

beri bu markaların mağaza sayısının toplam-

da %87 artmış olması.             

      Mavi dışında bütün markaların 2012 yılın-

da yatırımcı çektiği göz önünde bulundurulursa 

çok ciddi bir büyüme söz konusu. AYD’nin 

ciro endeks verileri analiz edildiğinde 3 yıllık 

büyüme oranının %45’te kaldığını görüyoruz. 

Bu karşılaştırma markalara yapılan yatırıların 

mağazalaşma konusuna nasıl yön verdiği 

konusunda bir ipucu olabilir.

CUSHBAKISI



kazanması ve markanın tanınırlığı ve imajının 

daha da artması. Özellikle yatırımcının Avru-

pa’nın önde gelen perakende pazar deneyim-

leri bu konuda kritik bir unsur haline geliyor. 

Türkiye’de iyi markalar arttıkça yatırım 

tarafında da artış bekleniyor ve Franchise 

vermeden hızlı büyümenin sırrı bu yoldan 

geçiyor.

       Bu noktada yatırımcı şirketlerin pazar 

deneyimleri ile Türk perakendecisine kata-

bileceği know-how çok önemli.

Türkiye’de 50.000 Franchise Mağaza Var

       Diğer yandan yatırımcı çekme veya hızlı 

büyüme sürecinde birçok perakendeci ortak 

almadan, Franchise ile büyümeyi tercih edi-

yor. Bir başka deyişle kendi dükkanının patro-

nu kalmak istiyorlar. Bu, hızlı markalaşma ve 

bilinirliği arttırma konusunda belirli şartlar 

altında sağlıklı bir büyüme stratejisi olabilir. 

Franchise pazarının 2015 yılı sonunda 50 

milyar dolara ulaşması bekleniyor. Burada 

dikkat çeken nokta Türkiye’nin Franchise 

veren şirket adedi açısından 1.471 ile açık ara 

Avrupa’da ilk sıraya oturması. Toplamda 

Franchise ile açılan mağaza sayısı 50 bine 

ulaşmış durumda. Özellikle iki sektör öne 

çıkıyor; %33 pay ile hazır giyim ve %24 ile 

yeme içme. Yerli ve yabancı perakendeciler 

arasında sadece %22’si Franchise vermiyor; 

verenlerin ise %24’ü yabancı. Franchise stan-

dartları ne kadar belirgin ve sıkı olursa hizmet 

kalitesi o kadar korunmuş oluyor. Aksi tak-

dirde çok hızlı büyümek standartların dışına 

çıkılmasına ve marka imajının zedelenmesine 

neden olabiliyor. Ortak yatırımcı yoluna gir-

menin bir diğer faydası yurtdışı açılımın hız 

Mavi Jeans, 

Vancouver, Kanada

GAYRİMENKUL NOTLARI
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BİRLEŞME

       Gayrimenkul danışmanlığı alanında uluslararası 

iki dev şirketin Cushman & Wakefield çatısı altında 

birleşmesi ile marka, dünyanın en büyük ticari gayri-

menkul hizmetleri şirketleri arasına girdi. İki organi-

zasyonun da en güçlü yönlerinin birleşmesiyle ortaya, 

372 milyon m2’yi aşkın alanın yönetiminden sorumlu, 

60’tan fazla ülkede 43 bin çalışanı, 5 milyar Dolar’lık 

geliri ve 191 milyar Dolar’lık satış bedeli bulunan dev 

bir şirket çıktı.

       İki şirketin birleşmesini Londra’da duyuran 

Cushman & Wakefield, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 

bölgesini içine alan EMEA’da yeni yönetim ekibini 

duyurarak, yeni görsel kimlik ile logosunu da tanıttı. 

Şirket birleşmesinin dünyanın her yerinde ölçek 

büyüterek müşteri hizmetinin artırılması hedefini 

hızlandıracağını belirten EMEA CEO’su John Forrester, 

“Bunu tek başına başaramazdık. Bu sayede daha geniş 

bir yelpazede ticari gayrimenkul çözümü sunabileceğiz. 

Dünyadaki başlıca şehirlerin tamamında lider konum-

Dünyanın lider 
gayrimenkul danışmanlık 

şirketi Cushman & 
Wakefield ile tüm dünyada 
yenilikçi gayrimenkul ve 

iş çözümleri yaratan öncü 
gayrimenkul danışmanlık 

şirketlerinden DTZ, 
Cushman & Wakefield 
çatısı altında birleşti. 

Küresel ölçekte sektörün 
iki devinin birleşmesi, 

5 milyar Dolar’lık gelir, 
43 bin çalışan, 372 milyon 

m2’lik alan yönetimi ve 
191 milyar Dolar’lık satış 
bedeli anlamına geliyor. 

Gayrimenkul danışmanlığında 
iki dev birleşti;

DTZ, CUSHMAN & WAKEFIELD 
ÇATISINDA BİRLEŞTİ
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da olmanın yanı sıra, bütün global ana pazarlarda da hizmet sağlayabileceğiz.” diye konuştu. 

       Birleşme ile birlikte Cushman & Wakefield’in, Türkiye’nin de dahil olduğu EMEA bölgesinde 

40 ülkede çalışan sayısı 5 bin, geliri de 800 milyon Dolar’ı buluyor. Şirket, başlıca Avrupa 

metropol ekonomilerinin her birinde ilk üç ticari mülk şirketinden biri; ayrıca sermaye piyasa-

larında, kullanıcı hizmetlerinde ve bütün önemli ticari gayrimenkul sektörlerinde de liderler 

arasında. Müşterileri arasında Forbes’un ilk 20 global markasından dokuzu ve ilk 50 sınır 

ötesi yatırımcının %82’si bulunuyor. 

Gayrimenkul danışmanlığında 
iki dev birleşti;

DTZ, CUSHMAN & WAKEFIELD 
ÇATISINDA BİRLEŞTİ

CUSHBAKISI
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Türkiye
Gayrimenkul 
Pazar 
Analizi
EKONOMİYE 
BAKIŞ

Genel Bakış

GSYİH geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 3. çeyrekte %3,8 artış 

göstermiş, ancak yılın ikinci yarısında 

gerek yurtiçi koşullarındaki belirsizlik, 

gerekse bölgedeki gerilimden kaynak-

lanan yavaşlamanın rakamlara yansı-

ması beklenmektedir. Nitekim yakın 

dönemde görülen işsizlik ve tüketici 

güvenindeki keskin düşüşün yanı sıra 

PMI (imalat satın alma yöneticileri 

endeksi) anketleri yurtiçi talepte bir 

azalma beklendiğini göstermektedir. 

Rusya ve Orta Doğu’dan gelen talebin 

2015 3. ÇEYREKTürkiye Gayrimenkul Pazarı Analizi
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Türkiye
Gayrimenkul 
Pazar 
Analizi

azalmasıyla ihracat düşmeye devam 

etse de, 2016 itibariyle zayıflayan TL 

ile ihracatın daha da desteklenmesi 

beklenmektedir.

Siyasi Belirsizlik

Koalisyon çalışmalarının başarılı 

şekilde tamamlanamamasına müteakip 

Kasım Ayı başında bir erken seçim 

gerçekleşti. Bunun yanı sıra, artan si-

yasi belirsizlik ile derinleşen iç güven-

lik kaygıları ekonomik büyümeye ilişkin 

aşağı yönlü riskleri canlı tutmuştur.

Tüketim Sağlıklı Görünümünü 
Sürdürmekte 

Tüketici harcamaları, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine kıyasla 3. çeyrekte %4,6 

ve 3. çeyrekte de %5,6 artış göstermiş-

tir. Perakende satışları geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine oranla Tem-

muz ayında %7,1 ve Ağustos ayında 

%3,6 yüselmiştir. Düşük petrol 

fiyatları ve enflasyonda az da olsa 

görülen düşüş (hala yüksek olsa da) 

istihdam piyasasındaki bozulmayı 

dengelese de, zayıflayan Lira nedeniyle 

enflasyon baskısı tekrar hissedilmeye 

başlamıştır. Tüketici harcamaları için 

tahmini büyüme iyi bir oran olsa da, 

2015’te kaydedilen %3,6 oranından 

daha aşağıdadır.



Genel Görünüm

Zorlu koşullara rağmen Türk ekonomi-

si için 2015 yılı tahmini sadece %2,9’a 

düşürülmüştür. Son çeyrek beklentisi-

nin %3,6’dan %2,8’e revize edilmesi ile 

2016 yılı için daha belirgin bir azalma 

beklenmektedir. Zayıf Lira ve buna 

bağlı endüstriyel üretimdeki artışın 

etkileri ile ihracatın olumlu seyrini 

sürdürmesi beklenirken, tüketici har-

camalarının ve sabit yatırımların ılımlı 

seyrini koruması beklenmektedir. Cari 

açığın fazla olması, Liranın daha fazla 

değer kaybetmesi, reformlar için verilen 

desteğin azalması ve sınıra yakın böl-

gelerdeki çatışma ortamı büyümeye 

ilişkin temel risklerdir. Türkiye’nin dış 

finansmana aşırı bağlılığı göz önüne 

alındığında Amerikan Merkez Bankası 

Fed’in faizleri düşüreceği beklentisi de 

bir risk olarak kabul edilebilir.

KAYNAK 
Oxford Economics Ltd. and 

Consensus Economics Inc

NOT * Aksi

belirtilmedikçe 

* Yıllık % büyüme 

oranı. T tahmini 

Ö öngörü

EKONOMİYE BAKIŞ | 2015 3. ÇEYREKTürkiye Gayrimenkul Pazarı Analizi
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EKONOMİK ÖZET

Ekonomik Göstergeler

GSYİH Artış Oranı

Tüketici Harcamaları

Endüstriyel Üretim

Yatırım

İşsizlik Oranı (%)

Enflasyon

TL/€ (ortalama)

TL/US$ (ortalama)

Faiz Oranları: 3 aylık (%)

Faiz Oranları: 10 yıllık (%)

2,1

-0,5

2,5

-2,7

8,5

8,9

2,30

1,79

5,8

6,5

4,2

5,1

3,0

4,4

9,1

7,5

2,53

1,90

9,1

10,1

2,9

1,4

3,6

-1,3

10,0

8,9

2,91

2,19

9,8

8,1

2,9

3,6

3,0

2,9

10,2

7,6

3,06

2,76

12,0

11,9

2,8

2,8

3,4

2,5

9,9

7,3

3,48

3,26

10,3

8,1

2012      2013       2014       2015        2016

KAYNAK 

Cushman & Wakefield

GSYİH Artışı 

(Yıllık %) -sol

Enflasyon 

(Yıllık %) -sağ

10,0

15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0

5,0

0,0

-5,0

-10,0 2005 2007 2009 2011 2013 2015F

EKONOMİK FAALİYETLER
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PERAKANDE 
PAZARINA
BAKIŞ

Genel Bakış

Bölgedeki jeopolitik 

belirsizliğe rağmen 

Türk tüketiciler nis-

peten aktif olmayı 

sürdürmüştür. TÜİK 

verilerine göre pera-

kende satış hacmi 

Ağustos ayında geçti-

ğimiz yılın aynı döne-

mine göre %3,6 art-

mıştır. Ramazan ayı, 

tatil alışverişi ve özel-

likle Ortadoğu’dan 

gelen turist sayısındaki 

artış nedeniyle 3. çey-

rekte perakende pazarı 

olumlu etkilenmiştir.

Kullanıcı Odağı

Kullanıcı pazarı, özellikle birincil ana cadde mağazalarına 

ve önemli şehirlerdeki iyi konumlanmış alışveriş merkezle-

rine odaklanan yerli ve yabancı yatırımcıdan gelen taleple 

güçlü performansını sürdürmektedir. Bu talep, zorluk 

yaşayan yerel markaların iyi konumlanmış mağaza ve 

mağaza portföylerini devretmesinin yarattığı fırsatlarla da 

desteklenmektedir. 3. çeyrekte piyasaya yeni marka girişleri 

devam etmiştir. Legoland Forum İstanbul’dan (3.000 m2) 

giriş yaparken, Belçika kökenli hamburger zinciri Quick 

İstanbul’da 4 mağaza ve Crate & Barrel dördüncü mağazasını 

Ankara Next Level’de açmıştır. Uluslararası perakendeciler 

genellikle yerli ortaklıklar kurarak pazara girmektedir. 

Bunun en iyi örneği Kiko Milano ve Under Armour marka-

larının Doğuş Holdingle yaptığı işbirliğidir. İnşa halindeki 

AVM projeleri canlılığını sürdürmekte olup 3. çeyrekte 

176.000 m2 yeni arz girişi gerçekleşmiştir. Tamamlanan 

önemli projeler; Viaport Venezia (68.000 m2), Atlas Park 

(53.000 m2), Park Afyon (45.000 m2) ve Muğla Rüya Park’tır 

(10.000 m2). Yıllık toplam yeni arz 525.000 m2’ye ulaşmış 

olup, 2014 yılının aynı döneminin %17 gerisinde kalmıştır.

Türkiye Gayrimenkul Pazarı Analizi
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Yatırım Odağı

Bölge genelindeki jeopolitik gerilim ve siya-

si belirsizlik nedeniyle 3. çeyrekte bir işlem 

gerçekleşmemiştir. Uluslararası yatırımcılar 

hala tedirgin olup, bazıları mevcut portföy-

lerini küçültmeyi veya pazardan çıkmayı 

düşünmektedir. Bu durum, talep kaynağı 

olmaya devam eden ve perakende port-

föylerini iyileştirmek/büyütmek için yerli 

yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır.

Genel Görünüm

Halen varlığını koruyan bazı riskler bulunsa 

da, ekonomik genel görünüm büyük oran-

da pozitiftir. Yurtiçi talebin orta vadede 

büyümenin temel lokomotiflerinden biri 

olmaya devam etmesi beklenmektedir. Kur 

dalgalanması bazı mal sahipleri ve pera-

kendeciler için endişe yaratmakta ve aynı 

zamanda sabit kurlu kira uygulamalarının 

genelleşmesi beklenmektedir.

CUSHBAKISI
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TUĞRA GÖNDEN
Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

MAKALE

EXPO’nun ardından;

Yabancı Yatırımcı, 
Türkiye’de Adı Yeni Anılan 

GYF’lere İlgi Duyuyor

      Avrupa’nın sektöründe en büyük fuarı 

olan ve bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Expo 

Real Fuarı için 5-7 Ekim tarihlerinde yine 

Münih’teydik. 64 bin metrekarelik alana 

yayılan fuar bu yıl, 74 ülkeden 1.700’ün üzerinde 

katılımcı ve yaklaşık 38 bin ziyaretçiyi ağırladı. 

Eylül ayında gerçekleşen dev birleşmemizin 

ardından Expo, yeni Cushman & Wakefield 

olarak katıldığımız ilk uluslararası fuar oldu.

      Dünyanın lider gayrimenul danışmanlık 

şirketi olmanın sorumluluğu ile Expo’da 

açtığımız stand, dünyanın farklı nokta-

larından katılımcıları ağırlarken, haftalar 

öncesinden ayarlanmış randevularla binin 

üzerinde özel müşteri görüşmesine de ev 

sahipliği yaptı.Ayrıca her yıl olduğu gibi 

“Büyüyen Şehirlerde Kazanmak” (Winning 

in Growth Cities) başlıklı dikkat çekici rapo-

rumuzun lansmanını da yine Expo’da yaptık. 

Önümüzdeki haftalarda, ilgili raporun dikkat 

çeken başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Ancak 

öncesinde; Expo’nun Türkiye’nin uzun vadeli 

yabancı yatırımcı çekebilmek için ne denli iyi 

bir fırsat olduğunun altını bir kez daha çizmek  

gerekiyor. 

      18’inci Expo Fuarı’nda alışagelmiş fuar 

anlayışından farklı olarak stantlarda proje 

veya şirket tanıtımından ziyade görüşme 

ortamı yaratmak ön plandaydı. Katılımcılar 

arasında geliştiricilerden çok fonlar, finans 

kurumları ve hizmet şirketleri dikkat çekiyordu. 

      Büyük ihtimalle proje tanıtımı şeklinde 

gerçekleşen ve bireysel tüketici kabul eden bir 

fuar olmaması nedeniyle Türkiye’den katılım 

geçen yıllara nazaran kısıtlıydı. Oysa Türk 

müteahhitlerin tercih etmediği bu tarz kurum-

sal yatırımcılara hitap eden fuarlar ileride daha 

da önem kazanacak. 

     Yabancı yatırımcı Türkiyedeki siyasi 

belirsizliği fırsata çevirme hedefinde Expo’da 

uzun döneli yatırımcı ilişkileri geliştirmenin 

yanı sıra yabancı gözüyle Türkiye pazarını 

objektif olarak değerlendirme şansı da yaka-
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ladık. Türkiye gayrimenkul sektörü ile ilgi-

lenen yatırımcı sayısı iç gelişmelere paralel 

olarak artıp azalıyor. Örneğin Türkiye’de son 

dönemde yaşanan siyasi belirsizliklerden fır-

sat çıkarmayı hedefleyen yatırımcıların sayısı 

arttı. Fakat çoğunlukla beklentilerin karşılan-

madığını görüyoruz. Çünkü belirsizliklerin 

genel anlamda fiyata yansımasını henüz 

gözlemleyemedik. 

     Expo’da gözlemlediğimiz diğer unsurlar 

arasında, hazır gelir üreten gayrimenkullerin 

birçok kurumsal yabancı yatırımcı tarafından 

tercih edilmesini sayabiliriz. Fakat fiyatlama 

farkı çok sayıda yatırımcıyı proje geliştirmeye 

yönlendiriyor. Ayrıca Türkiye’de adını yeni 

duymaya başladığımız Gayrimenkul Yatırım 

Fonları (GYF’ler) vergi avantajlarından ötürü 

yatırım yapılandırma açısından ciddi ilgi 

görüyor. Bize dönecek olursak; Cushman & 

Wakefield Türkiye olarak yatırım ajansı yak-

laşımını misyonumuz olarak benimseyerek 

Türkiye ve gayrimenkul sektörümüzü, Expo’da 

da tanıtmaya devam ettik. Ayrıca yabancı 

yatırımcıları Türkiye’ye yönlendirmenin 

dışında yurtdışına yönlenmek isteyen Türk 

yatırımcıların da Cushman & Wakefield 

platformu sayesinde taleplerine cevap verme 

şansı yakaladık. 



• Bunlara ek olarak, Büyükşehir 

Belediyesi Şişli - Bomonti - Taksim - 

Piyalepaşa bölgesindeki 30.000 m²’-

lik Ak Plaza’da yeni kiralama işlemi 

gerçekleşmiştir.

• Güçlü kullanıcı aktivitesi ve yeni ki-

ralamalara rağmen, yaklaşık 100.000 

m2 yeni arzın tamamlanması nedeniy-

le boşluk oranı %16,4’e yükselmiştir.

Yatırım Odağı

• Yerli yatırımcıların hâkimiyeti de-

vam etse de ana Avrupa pazarlarında 

birincil getirilerin düşmesi nedeniyle 

uluslararası yatırımcılar Türkiye’de 

fırsatlar kollamakta ve kısa/orta 

vadede İstanbul’a daha çok sermaye 

girişi beklenmektedir.

• 3. çeyrekte az sayıda satış işlemi 

gerçekleşmiş olup, İş GYO’nun Güneş-

li/İstanbul’daki ofis bloğu-nu Sun 

Turizm ve İnşaat’a yaklaşık olarak 

69,5 milyon TL (23 milyon €) karşılığı 

satması önemli bir işlem olmuştur.

İstanbul 
Ofis Pazarı 
Analizi
Kullanıcı Odağı

Talep

• İstanbul ofis pazarında 3.Ç’te yaklaşık 

90.000 m2 kullanıcı işlemi kaydedil-

miş olup, 2014 yılının aynı çeyreğine 

göre yaklaşık iki katına erişmiştir. 

2015 3.Ç itibariyle toplamda 277.500 

m² işlem gerçekleşmiştir.

• Gerçekleşen kiralama işlemleri-

nin %34’ü Şişli - Taksim - Piyale-

paşa - Bomonti ve %29’u Levent’te 

gerçekleşmiştir.

• Gerçekleşen işlemlerin lokomotifi 

bankacılık ve finans sektörü oldu. 

Son 2 yılda yaklaşık 280.000 m²’lik 

işlem bankacılık ve finans sektöründe 

kaydedilmiş olup Odeabank, Şeker-

bank ve Finansbank işlemleri bu yıl 

gerçekleşmiştir.
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* Sunulan getiri verileri bakımından, Avrupa’nın birçok bölgesindeki mevcut karşılaştırılabi-

lir piyasa kanıtlarının eksikliğine ve piyasanın değişen yapısına ve finansman gibi her 

türlü işlemdeki örtülü maliyetlere bağlı olarak, bu rakamlar yalnızca yaklaşık eğilimi 

ve başlıca kazanç seviyelerinin yönünü belirtmeye yönelik kılavuz niteliğinde olup özel-

liklerine bakılmaksızın herhangi belirli bir mal veya işlem için karşılaştırma amaçlı 

kullanılmamalıdır.

BİRİNCİL OFİS GETİRİ ORANLARI 
EYLÜL 2015

6,80

7,25

7,25

7,25

9,50

9,25

6,80

7,25

7,25

7,25

9,50

9,25

7,00

7,25

7,25

7,25

9,50

9,25

İstanbul (Levent)

İstanbul 
(Esentepe-Gayrettepe)

İstanbul (Maslak)

İstanbul (Asya)

İzmir

Ankara

PAZAR 
(ALT PAZAR, 
RAKAMLAR 

BRÜTTÜR, %) M
EV

C
U

T 
Ç

EY
R

EK

SO
N

Ç
EY

R
EK

G
EÇ

EN
YI

L

B
Ü

YÜ
M

E
YÜ

K
SE

K

B
Ü

YÜ
M

E
D

Ü
ŞÜ

K

12,50

12,50

15,50
15,50

13,00

13,00

6,80

7,25

7,25

7,25

9,00

9,00

CUSHBAKISI



A R A L I K  2 0 1 5  /  S A Y I . 3

İstanbul Ofis Pazarı Analizi
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İstanbul Ofis Arzı

• Son çeyrekte 100.000 m², 

2015 3.Ç sonu itibari ile de 

toplamda 362.000 m² yeni 

arz pazara girmiştir.

• Toplam ofis stoku 4,56 

milyon m²’ye ulaşırken geçen 

senenin aynı dönemine göre 

%9 artış olmuştur.

• İnşaat halinde toplam 1,85 

milyon m² yeni arz mevcuttur 

ve bunun 1,4 milyon m²’sinin 

2016 yılının sonuna kadar pa-

zara girmesi beklenmektedir.

• İnşa halindeki bu projeler 

sadece İstanbul’un merkez alt 

pazarlarında değil, Cendere 

ve Ataşehir gibi gelişmekte 

olan bölgelerini de kapsa-

maktadır.

• MİA dışına gelen arz büyük 

işlemleri tetiklemektedir.

• Şu an inşa halinde olan 

projelerin %32’si kat mülki-

yeti karşılığı satılmaktadır.
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Boşluk Oranları

• 2015 3.Ç’te İstanbul’daki boşluk 750.000 

m²’ye ulaşmıştır.

• İstanbul’daki genel boşluk oranı bu çeyrek 

%16,4 olarak gerçekleşirken, geçen sene aynı 

dönemde bu oran %17,4 ve önceki çeyrekte 

%15,6’dır.

• Boşluk oranı Kozyatağı - Göztepe - 

İçerenköy, Levent bölgelerinde artarken; 

Şişli - Taksim - Piyalepaşa - Bomonti 

bölgesinde azalmıştır. Bu azalmanın nede-

ni, Büyükşehir Belediye’sinin 30.000 m²’lik 

kiralama işlemidir.
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Boş Alan (m2)

Bölgelere Göre Boş Alan Dağılımları

0,00

Le
ve

nt

Ü
m

ra
ni

ye

C
en

de
re

K
ar

ta
l -

 P
en

di
k

16%

15%

20%

21%

16%
52%

31%
23%

16%
23%

9%
8%

9%

6%

7%

0%0%

800.000.00

600.000.00

400.000.00

200.000.00

A R A L I K  2 0 1 5  /  S A Y I . 3



CUSHBAKISI

Bölgesel Kira Seviyeleri ve Boşluk Oranları

İstanbul Office Market

1. MIA (Levent - Maslak - Gayrettepe - Esentepe - Zincirlikuyu)

2. Ataşehir - Kozyatağı - İçerenköy

3. Ümraniye

4. Kavacık

5. Kağıthane

6. Kartal

Birincil Kiralar

Boşluk Oranı
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Gerçekleşen İşlemler

• Geniş bir kullanıcı yelpazesinden gelen 

canlı talep ile birlikte Türkiye ofis pazarı-

nın genel görünümü pozitif seyrini 

sürdürmektedir.

• Bu durum geliştiricilerin bu döngüden ve A 

sınıfı arzın nispeten az olduğu pazarlardan 

yararlanmalarını teşvik etmektedir.

1.Ç. - 2015 2.Ç. - 2015 3.Ç. - 2015

Stok:

Boşluk Oranı:

Gerçekleşen 
İşlem Hacmi:

Birincil Kiralar:
(MİA Dışı)

Birincil Kiralar:
(MİA)

4,49 milyon m² 

%16,5

137.000

45$/m²/ay

27$/m²/ay

4,52 milyon m²

%15,6

50.000

45$/m²/ay

28$/m²/ay

4,56 milyon m²

%16,4

90.000

45$/m²/ay

28$/m²/ay

• Kat mülkiyeti karşılığı satılan binalardan 

dolayı önemli inşa halindeki projelerde kira 

düşüşlerine neden olabilir.

• Gelen yeni ve işlemlerden dolayı market 

yavaş yavaş dengelenmektedir.
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Mal Sahibi Lehine
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KAYNAK 
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AMSTAR Türkiye ve yatırımları hakkında 

bilgi verir misiniz?

    AMSTAR global bir gayrimenkul yatırım 

yöneticisi olup kuruluşundan bu yana geçen 

25 yılda tüm gayrimenkul türlerine toplam-

da kendisine takdir yetkisi verilmiş 4.9 milyar 

dolarlık sermayeyi yatırmış ve yönetmiştir. 30 

Haziran 2015 tarihi itibariyle yönetilmekte olan 

toplam varlıkların değeri 2.3 milyar dolardır. 

AMSTAR yoğun bir satın alma ve gayrimenkul 

geliştirme deneyimine sahip 66 profesyoneli 

bünyesinde barındırmaktadır. Ankara ve İstan-

bul’un da içinde bulunduğu 6 global ofisi bulun-

maktadır. AMSTAR özel bir şirket olup iştiraki 

olan Amstar Advisers Limited Şirketi vasıtasıy-

la da SEC (The U.S. Securities & Exchange 

Commission)’e kayıtlı bir yatırım danışmanıdır.

Yatırımlarının ne kadarı Türkiye’de ve ne 

kadarı diğer ülkelerde. Türkiye’de ne tür 

yatırımlarınız var?

     AMSTAR’ın yatırımlarının %53.0’ü Ameri-

ka Birleşik Devletleri’nde, %35.8’i Türkiye’de, 

%3.5’u Rusya’da, %3.4’ü Polonya’da, %3.8’i 

Latin Amerika’da ve %0.5’i de Hindistan’da 

yer almaktadır.

    1987 yılından bu yana AMSTAR bütün 

değişik gayrimenkul tiplerine yatırım yapmış 

olup bu yatırımların %26.9’u ofis sektörüne, 

%23.6’sı konut-rezidans sektörüne, %20.3’ü 

AVM sektörüne ve karma kullanımlı projelere, 

%19.9’u otel sektörüne, %7.9’u lojistik sek-

törüne ve %1.4’ü ise arsalara yapılmıştır.

    30 Haziran 2015 tarihi itibariyle toplam 

varlıkların 1.33 milyar dolarlık kısmı AMSTAR’ın 

Amerika Birleşik Devletleri operasyonları al-

tında yönetilmekte olup, 968 milyon dolarlık 

kısmı ise Amstar Global International’ın şem-

siyesi altında yönetilmektedir. Bu şemsiye al-

tında yönetilmekte olan 3 fon bulunmaktadır. 

AMSTAR Küresel Mülk Fonu I içinde 367 

milyon dolarlık varlık yönetilmekte olup bu 

varlıkların %75’ini İstanbul’da bulunan Kozzy 

Söyleşi

AMSTAR Türkiye 
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Zafer Baysal
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AMSTAR Türkiye 
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Zafer Baysal

Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Adana’da bu-

lunan Adana Optimum Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi oluşturmaktadır. AMSTAR Küresel 

Mülk Fonu II içinde adil piyasa değerine göre 

513 milyon dolarlık varlık yönetilmekte olup bu 

portföyün %100’ü Türkiye’de bulunan Piazza 

Samsun, Piazza Kahramanmaraş ve Piazza 

Şanlıurfa Alışveriş ve Yaşam Merkezleri’nden 

oluşmaktadır. Üçüncü ve en son fon AMSTAR 

Polonya Fonu I olup içinde yönetilmekte olan 

varlıkların değeri 89 milyon dolar olup, Varşo-

va’nın merkezinde bulunan ve dünyaca ünlü 

Polonyalı Mimar Daniel Libeskind’in imzasını 

taşıyan Zlota 44 adlı ikonik rezidans gökdele-

ninin satın alınması için oluşturulmuştur.

AVM yatırımlarının dışında önümüzdeki 

dönemdeki yatırım hedefleriniz hakkında 

ne söylemek istersiniz?

     AVM yatırımlarında Avrupa standartların-

daki ölçülere göre doygunluk noktasına 

erişildiği gözlenen büyük şehirlerimizde ve 

ikincil şehirlerimizde yeni AVM yatırımları 

için fırsatların bir hayli azalmış olduğuna ina-

nıyoruz. Ancak genç ve dinamik nüfusuyla, 

gayrisafi milli hasıla büyüme hızıyla, güçlü 

ekonomisiyle ve müreffeh geleceğiyle gayri-

menkul yatırımının konut ve ofis gibi değişik 

kategorileriyle Türkiye fonumuzun hala ilgi 

CUSHBAKISI
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Söyleşi

odağındadır. Kuşkusuz bu bağlamda esas 

amaçlarımızdan biri de depreme dayanıksız 

binalarda yaşayan insanların tehlike altındaki 

hayatlarını kurtaracak şekilde bu dayanıksız 

binaların en son deprem yönetmeliklerine 

göre inşa edilecek binalara dönüştürülme-

sinde katalizör bir rol üstlenmektir. Bu amaç-

la, birlikte bu tür projeler geliştirmek üzere 

ortak yatırımlar yapmak amacıyla bazı Türk 

emlak geliştirme şirketleriyle Niyet Mektupları 

imzaladık. Kamu Aydınlatma Platformu’na 

yapılan resmi açıklamadan ve sonrasında da 

medyada çıkan haberlerden de takip etmiş 

olabileceğiniz üzere Tekfen Holding ile de 

bu kapsamda bir niyet mektubu imzalamış 

bulunuyoruz.

Türkiye gayrimenkul sektörü 2015’i nasıl 

kapatır? 2016’ya ilişkin öngörülerinizi 

alabilir miyiz?

    Ard arda gelen iki genel seçime ve bu 

seçimlerin getirdiği belirsizlik ortamına ve 

buna bağlı olarak sert bir şekilde düşen 

tüketici güven endeksine ve artan ipotekli ko-

nut kredisi faiz oranlarına rağmen gayrimen-

kul sektörü yapılan yatırımlarla 2015 yılın-

da da biraz hız keserek de olsa büyümeye 

devam etti. 2016 yılı için gayrimenkul sek-

törünün görünümü 1 Kasım genel seçimlerinin 

sonuçlarına göre bir tek parti hükümeti ya da 

sürdürülebilir bir koalisyon hükümeti kurulup 

kurulamayacağına göre şekillenecekti ki 1 

Kasım seçimlerini de geride bıraktığımız bu 

günlerde sandıktan tek başına iktidar olarak 

çıkan AKP, seçimlerden sonra hükümet ku-

rulup kurulamayacağına yönelik tüm belir-

sizlikleri de ortadan kaldırdı ki bunun gay-

rimenkul sektörüne ilişkin olarak 2016 yılı 

beklentileri üzerinde olumlu sonuçlar doğura-

cağına inanıyoruz.

     Bu bağlamda özellikle yabancı kurumsal 

yatırımcılar yeni yatırımlara girmeden ve bi-
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reysel yatırımcılar da yeni gayrimenkul alım-

ları yapmadan hükümetin bir an evvel kuru-

lup hükümet programının açıklanmasını ve 

özellikle ipotek kredi faizlerinin düşmesini 

bekleyeceklerdir ki bu da koalisyon müzakere-

leri gerektiren bir süreç olmadığından Kasım 

ayı bitmeden gerçekleşecek olup yeni ku-

rulacak hükümet de T.B.M.M’de hükümet 

programını okuyarak bu ay içinde güven 

oyunu almış olacaktır. O nedenle hükümet 

programında büyümeye, istihdamı artırıp, iş-

sizliği azaltmaya ve ihracatta 8 aydır devam 

eden düşüşü alınacak yapısal tedbirlerle 

tersine çevirip ihracatta sürdürülebilir büyü-

meye dönerek dış ticaret açığını azaltmaya 

yönelik yapısal tedbirler ve para politikalarına 

ilişkin Merkez Bankası’nın elini rahatlatacak 

ve faizleri düşürebilecekleri bir ekonomik or-

tam yaratacak tedbirler yatırımcılar tarafın-

dan çok olumlu bir şekilde algılanacak ve 

2016 yılındaki büyümenin ve canlanmanın da 

habercisi olacaktır.

    Elbette çok yüksek bir seçim başarısı 

yakalayarak sandıktan tek başına iktidarla 

çıkan yeni hükümetten beklentiler sadece mali, 

ekonomik ve yapısal tedbirlerle sınırlı olmayıp 

40 yıldan beri tam üyelik için kapısında 

beklediğimiz Avrupa Birliği ve evrensel hukuk 

norm ve yasalarına uygun ve toplumun her 

kesimini kutuplaştırmadan kapsayacak ve 

kucaklayacak bir özgürlükler ve demokra-

tikleşme paketini sivil bir anayasa tahtında 

muhalefet partileri ile de tam bir mutabakat 

ve uzlaşma ortamında meclisten geçirerek 

yürürlüğe sokmaları ve Avrupa Birliği ile üye-

lik görüşmelerine kaldığı yerden en kararlı 

şekilde devam edilmesi ve her türlü silahlı 

terör örgütünü ve odaklarını da kökünden 

kazıyarak yerini kalıcı barış, huzur ve güven 

ortamına bırakacak şekilde sonuç verici 

mücadelede ve barış sürecinin tekrar gün-

deme getirilmesinde de tam bir kararlılık 
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Söyleşi

gösterecek politikalar sergilemeleridir ki bu 

sadece 2016 yılına ilişkin değil daha sonra-

ki yıllara ilişkin olarak da gerek gayrimenkul 

sektörüne gerek diğer tüm sektörlere ilişkin 

beklentileri çok olumlu yönde etkileyecek ve 

Türkiye’nin gerçek potansiyelini realize et-

mesinde katalizör rol oynayacaktır. Tüm bu 

yapısal ve anayasal reformların yapılması 

ve yürürlüğe sokulması ardından Türkiye es-

kiden olduğu gibi gelişmekte olan piyasalar 

arasındaki lider konumunu bileğinin hakkıyla 

geri kazanarak yabancı yatırımcıları cezbe-

dici yatırım iklimi ile de hak ettiği yükselen 

yıldız konumuna tekrar kavuşacaktır.

Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye gayri-
menkul yatırımı açısından nasıl bakıyor-
lar? Daha çok hangi tür yatırımcılar Türki-
ye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor?
    Yurtdışında çeşitli ülkelerde düzenlenen 

gayrimenkul fuarlarına sıklıkla katılan bir ya-

bancı fon temsilcisi olarak gururla ve umut-

la şunu söyleyebilirim ki Türkiye hala global 

gayrimenkul yatırımcılarının en çok ilgilen-

dikleri ve sürekli odaklanmış halde radar 

ekranlarında tutarak gelişmeleri yakından 

takip ettikleri bir hedef ülkedir. Bahsettiğim 

bu global oyuncular arasında pek çok kapalı 

uçlu fon, açık uçlu emeklilik fonları, sigor-

ta şirketleri ve bankalar olup ellerinin altın-

da Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara 

yatırılmak üzere yönetimlerine verilmiş çok 

ciddi miktarlarda fon bulunmaktadır. Türki-

ye bir zamanlar daha önce de bahsettiğim 

gibi yatırım yapılabilir ülke kredi notuna sa-

hip bir ülke olarak bu yatırım fonlarının yaptığı 

yatırımlarda gelişmekte olan piyasalar arasın-

daki yükselen yıldız konumuyla aslan payını 

almaktaydı. Bu nedenle Türkiye geçmişte 

ol-duğu gibi yakın gelecekte de hükümetin 

Kasım ayı içerisinde kurulup, az önce söz 

ettiğim yapısal reformları içeren hükümet 

programını okuyup meclisten güven oyu 

alarak göreve başlamasının ardından 

yeniden bu konumunu perçinleyeceğine 

ve bu yatırımcıları cezbederek diğer geliş-

mekte olan piyasalar ile ciddi bir rekabete 

gireceğine inanıyorum.



CUSHBAKISI

Zafer Baysal kimdir?

      1967 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi 

TED Ankara Koleji’nde tamamlayarak 1984 yılında mezun oldum 

ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü 

birincilikle kazanarak girdim. 1988 yılında yüksek şeref öğren-

cisi olarak bölüm ikincisi olarak mezun oldum ve ardından aynı 

üniversitenin Yapı Mekaniği Laboratuvarı’nda Yüksek Lisansı 

çalışmamı tamamladım. ODTÜ’deki yüksek lisans programım 

ile eşzamanlı olarak Bilkent Üniversitesi’nde de İşletme Yüksek Lisansı (MBA) yaptım. Her iki 

yüksek lisans programımdan da 1990 yılında mezun olarak Mayıs 1990’da Interbank’da Manage-

ment Trainee olarak bankacılık kariyerime başladım. 1997 yılında Bayındırbank’ın kuruluşunda 

Genel Müdür Yardımcısı (EVP) olarak görev alıncaya kadar Interbank’da Orta Doğu Kuzey Afrika 

(MENA) Rusya ve Uzak Doğu masalarından sorumlu Bölge Müdürü olarak Finansal Kurumlar 

ve Muhabir İlişkiler Departmanı’nda görev yaptım.  Bu arada Türkiye Bankalar Birliği İstanbul, 

Ankara ve İzmir Eğitim Merkezlerinde Yurtdışı Kredi İşlemleri ve Muhabir ilişkiler konularında 4 

yıl boyunca tüm bankalardan katılımcılara seminerler verdim. Bayındırbank’daki Genel Müdür 

Yardım- cılığı görevim sırasında 1999 yılında grubun Moldova’daki bankasına Genel Müdür 

olarak atandım ve 2001 yılı ortalarına kadar Chişinau şehrinde yaşadım. Daha sonra Türkiye’ye 

dönerek 2007 yılında Rönesans Holding’e CFO olarak katılıncaya kadar Bayındır Holding’de 

Finans Grup Başkanı olarak çalıştım.  Rönesans Gayrimenkul Yatırım 2008 yılında Amerika 

Denver Colorado merkezli AMSTAR Global Partners ile AVM projeleri geliştirmek üzere ortak bir 

girişim anlaşması imzaladı ve bu 50/50 ortaklık sonucunda biri Rusya’da beşi Türkiye’de olmak 

üzere toplamda 6 AVM geliştirildi.

Kişisel Sorular



Söyleşi / Kişisel Sorular

olan ve şiirleri Dünya Kadın Antolojilerinde 

yayımlanan annemden genetik bir miras bu. 

Kendi modamı bir diğer deyişle özgün giyim 

tarzımı yaratmak ve bazı arkadaşlarıma moda 

danışmanlığı yapmak da benim en çok zevk 

aldığım hobilerimden biridir.  
 

Spor ya da sanatın herhangi bir dalı ile ilgile-
nir misiniz?

    Çocukken başladığım ve üniversiteye ka-

dar aralıksız olarak devam ettiğim piyano 

çalmanın hayatımda çok önemli bir yeri var. 

Bunun dışında kürek çekmek, yüzmek ve va-

kit buldukça bisiklete binmek vazgeçemediğim 

ve büyük keyif aldığım hobilerim arasında yer 

alıyor.

Müzikle aranız nasıldı? Hangi tür müzik din-
lemekten hoşlanırsınız?

    Piyano çaldığım için klasik müzik ve ope-

ra dinlemek en çok zevk aldığım müzik türleri 

arasında yer alıyor. Bununla birlikte zaman 

zaman hiç bilmediğim etnik müzik CD’leri alıp 

keşif yapmayı da çok seviyorum. Türk Sanat 

     Bu ortaklığın kuruluşu sonrasında sadece 

Türkiye’de Anadolu’da geliştirilecek 3 AVM 

projesine özel olan AMSTAR Global Fund 

II’nin oluşturulması sırasında Rönesans Gay-

rimenkul Yatırım’ın Genel Müdürü ve Ortak 

Girişim şirketlerinin Genel Müdürü olarak ak-

tif rol aldım. İki buçuk yıldır ise AMSTAR’da 

Türkiye Ülke Ofisi’nden sorumlu Kıdemli 

Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya devam 

etmekteyim. Ayrıca 2008 yılından 2013 yılın-

da federasyona dönüştürülünceye kadar da 

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği 

(AMPD)’nde AVM Sektörel Grup Başkanlığı ve 

Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Dünya Bankası 

tarafından düzenlenen ödüllü yılın genç gi-

rişimcisi yarışmasında ve Hürriyet Gazetesi 

tarafından düzenlenen Sign of the City Awards 

yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. 
 
Hobileriniz nelerdir? Kişisel bir merakınız/
larınız var mı?
   Resim yapmayı, şiir yazmayı severim. 

Sanırım 30 yıl önce 18 yaşındayken kaybet-

tiğim minyatürist ressam, şair ve Türkolog 
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Musikisi ve bazı yöresel türkülerimizi de usta-

larından dinlemekten büyük keyif alıyorum.

Hafta sonlarınızı nasıl geçirirsiniz?

   Arkadaşlarımla sosyalleşmeyi çok seviyorum. 

Bununla birlikte iş dışındaki vaktimi kardeşimle 

birlikte geçirmeye gayret gösteriyorum.
 

Günlük hayatınızda olmazsa olmazlarınız 
nelerdir?

   1990 yılında Dr. Victor Frankl tarafından 

yazılmış ve ismi de içeriği kadar derin ve 

düşündürücü olan “İnsanın Anlam Arayışı - 

Men’s Search for Meaning” adlı bir kitap oku-

muştum ki kitabın ismindeki bu arayış hayat 

felsefem oldu. Keza kendime bencil olmamayı, 

varlığımla başkalarının hayatlarında fark yara-

tabilmeyi, bir başka deyişle adanmışlık ruhuyla 

başkalarını yaşatmak için yaşamayı kendime 

yaşam felsefesi yaptım, yaratılış sebebimde-

ki anlam arayışını da burada buldum. Ayrıca 

hayatımı her gün yeni bir şeyler öğrenip ha-

yatıma adapte etmeye çalışarak geçirmeye 

çalışıyorum. Her gün 19 gazete alıp tüm farklı 

görüşlerden köşe yazarlarını büyük bir ilgi 

ile okur ve olan bitene ilişkin sentezimi ade-

ta her çiçekten bal alan bir arı misali yaparım. 

Bu nedenle de her çeşit görüş ve fikirden çok 

sevdiğim, gayet iyi anlaştığım kendilerinden 

de fikri gelişim adına çok beslendiğim ar-

kadaşlarım vardır ve onlarla yaptığımız uzun 

sohbetler vazgeçilmezlerim arasındadır.  Son 

olarak Cushman & Wakefield’in Türkiye ofisine 

beni Cushbakışı e-bülteninin 3. sayısına konuk 

ettikleri için teşekkürü bir borç bilirim. C

CUSHBAKISI



EN ETKİLEYİCİ
DALIŞ DESTİNASYONLARI
Yaz bitmek üzere. Sahillerden el ayak çekilmeye başladı. 

Denizler yeniden gerçek sahiplerine kalacak. Sessiz ve 

bir o kadar da cezbedici olan sualtı dünyası ise dalış 

meraklılarına her daim açık. İşte Türkiye ve Dünya’dan 

en etkileyici dalış destinasyonları… 

GEZİ DURAKLARIGEZİ DURAKLARI

EN ETKİLEYİCİ
DALIŞ DESTİNASYONLARI
Yaz bitmek üzere. Sahillerden el ayak çekilmeye başladı. 

Denizler yeniden gerçek sahiplerine kalacak. Sessiz ve 

bir o kadar da cezbedici olan sualtı dünyası ise dalış 

meraklılarına her daim açık. İşte Türkiye ve Dünya’dan 

en etkileyici dalış destinasyonları… 
Komodo Adası, Endonezya

GEZİ DURAKLARI
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Grand Bahama Adası, Felipe Barrio, 2010

Ümit Burnu, Patrick Brusil, 2012 Galapagos Adası, Max Waugh

GEZİ DURAKLARIGEZİ DURAKLARI
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Bahamalar - Atlantik Okyanusu

Bahamalar sadece dalış için değil çok sayıda 

farklı turizm seçeneğiyle de ziyaret edilen 

önemli bir bölge. 2000’e yakın sayıdaki 

adadan oluşan Bahamalar Atlantik Okyanu-

su’ndaki en popüler tatil noktaları arasında 

gösteriliyor. Özellikle yaz aylarında çok sayı-

da tatilcinin rağbet ettiği Bahamalar dalış 

açısından da çok popüler. Plajları ve berrak 

suları ile bilinen bu bölgede dalış keyfi de 

çok ileri boyutlara taşınıyor. Bu nedenle 

Bahamalar, hem güzel bir tatil, hem de 

zengin bir dalış deneyimi için keyifli bir 

seçenek. Bahamalar’da dalış köpekbalık-

larını ve yunusları gözlemlemek için tercih 

ediliyor. Grand Bahama Adası dalış için 

Bahamalar genelindeki en popüler merkez. 

Şişe burunlu ve benekli yunusları gözlem-

lemek için ideal bir nokta olan Bahamalar, 

dalış konusunda çok sayıda yetkin ve pro-

fesyonel dalış hizmeti sunan firmanın da 

temsilciliğinin bulunduğu bir adres.

Cocos, Galapagos - Malpelo

Cocos ve Malpelo adaları Doğu Pasifik’te 

“Köpekbalığı Koridoru” olarak bilinen bölgeyi 

oluşturuyorlar. Bu nedenle bu bölgede dalış 

özellikle köpek balığı gözlemlemek için ide-

al bir seçenek. Köpek balıklarının yanı sıra 

diğer büyük balıkları da gözlemlemek için 

Cocos, Galapagos & Malpelo adaları doğru 

noktalar. 

Ümit Burnu - Güney Afrika

Güney Afrika’nın en uç noktasında bulunan 

Ümit Burnu tarih boyunca özel bir öneme 

sahip olmuştur. Özellikle coğrafi keşfiler 

noktasında ciddi bir yeri olan Ümit Burnu 

günümüzde Güney Afrika’nın en önemli turis-

tik noktaları arası da sayılıyor. Güney Afrika 

turlarının vazgeçilmezi olan kafesli köpek-

balığı dalışları Ümit Burnu’nda gerçekleşti-

riliyor. Bu nedenle Güney Afrika’da dalış için 

de Ümit Burnu özel ve önemli bir yere sahip. 

Ümit Burnu kafes içerisinde beyaz köpek 

balıklarını besleyebileceğiniz sıra dışı bir 

dalış deneyimini ziyaretçilerine sunan sıra 

dışı bir mekan.



lunuyor. Tropik canlılar sıcak su ortamında 

yer alırken, soğuk su ortamında ise büyük 

su memelileri, manta ray’ler ve ay balığı gibi 

canlı türleriyle karşılaşabilirsiniz.

Kanyon - Kaş

Kaş Kanyon sualtı dünyasının ülkemizdeki 

popüler noktalarından bir tanesi. Kaş Kanyon 

denizle iç içe bir coğrafyada yer aldığı için 

çok sayıda gemi batığı bulunuyor. Ayrıca yer 

yer antik batıklarla da karşılaşmak mümkün. 

Şarm El Şeyh - Mısır

El Şeyh Mısır Kızıldeniz’deki popüler dalış 

noktalarından. “Şeyhin Sakalı” anlamına 

gelen bu bölge Sina yarımadasında dünyanın 

her noktasından dalış tutkununun bir araya 

geldiği bir yer. Etrafı çöllerle çevrili Kızılde-

niz’de sualtındaki durum dışarıdaki dünyanın 

tam tersi. Sualtında son derece zengin bir 

canlı çeşitliliği olan Kızıldeniz’de su sıcaklığı 

20 derecenin altına hiç düşmüyor. Bölge-

deki popüler dalış noktaları ise Tiran Adası 

yakınlarından ulaşılabilecek olan Jackson, 

Gordon ve Ras Bob resifleri, 1941’de batan 

İngiliz gemisi SS Thistlegorm batığıve Ras 

Muhammed Deniz Parkı.

Komodo Adası - Endonezya

Komodo Ejderlerine adını veren Komodo 

adası, Endonezya’nın önemli doğal yaşam 

alanlarından birisi. Çok sayıda farklı canlı 

türüne ev sahipliği yapan volkanik adalar 

bütününde Komodo sunduğu dalış imkanları 

ile de öne çıkıyor. Bali’den 500 kilometre 

uzaklıkta yer alan Komodo ılık su ve soğuk 

su farklılıkları nedeniyle iki farklı sualtı fau-

nasına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle 

Komodo’da iki ayrı sualtı yaşam ortamı bu-

Minnoş Kayalığı

GEZİ DURAKLARIGEZİ DURAKLARI
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Akdeniz’in önemli dalış noktaları arasında 

gösterilen Kaş Kanyon özel bir faunaya da 

sahip. Çok sayıda renkli canlı türünün yaşa-

mını sürdürdüğü bölgede su altı yaşamını 

gözlemlemekten çok keyif alabilirsiniz. Kaş 

Kanyon aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığı-

na merak salmış herkes için rengarenk 

görüntüler sunuyor. Bu bölgede 60 sene önce 

Mısır’dan pamuk getirirken fırtınaya kapılan 

ve batan bir geminin batığı var. Batık gemi 

30’lu metrelerden başlayıp 40 metreye kadar 

ilerliyor. Gemiye pamuk batığı ya da Dimitri 

deniliyor. Geminin arka tarafı açık deniz 

tarafına doğru. Ön tarafı ise kanyon duvarına 

doğru. Panaroması çok güzel. Bu nedenle 

burası çok popüler. 

Minnoş Kayalığı - Saroz

Saros Körfezi’nin güneyi, Gelibolu’nun kuzey 

kıyısı olan bölge, haritalarda Güvercin 

Kayalık diye tanınıyor. Bulunduğu nokta 

kıyıya ortalama 100 metre uzaklıkta küçük bir 

kayalık adacığı. Körfezin denizi kendi kendini 

yenileyen bir deniz olduğundan akıntıların en 

hareketli olduğu bölge burası aynı zamanda. 

Zengin canlı çeşidiyle de dikkat çeken ka-

yalık,  3-55 metre arasında balkon balkon 

iniyor. Burası ayrıca soğuk su mercanları 

açısından da zengin bir bölge. Deniz tavşan-

ları Türkiye’de çeşit olarak en fazla burada 

bulunuyor. Orfoz, ahtapot, lagos, müren gibi 

türlere de rastlanıyor.

CUSHBAKISI
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KÜLTÜR - SANAT

izleyin  

İstanbul Resitalleri
Sakıp Sabancı Müzesi “The Seed”, 2015 -2016 

İstanbul Resitalleri 9. sezonu, dünya klasik müzik takvimlerinin 2015- 2016 programlarında yer 
alan sıradışı sanatçıları, ekimden hazirana 9 ay boyunca, İstanbul’un en prestijli adreslerinden 
Sakıp Sabancı Müzesi ‘the Seed’de rafine bir İstanbul izleyicisi ile buluşturuyor. Sezon boyunca, 
ülkeleri İsrail, Fransa, Almanya, İrlanda, Kanada, Kore, Çin, İzlanda, Ürdün ve Rusya’yı uluslar-
arası arenada başarıyla temsil eden klasik müziğin dahi virtüözleri ve efsanevi piyanistleri İstan-
bul’da sadece İstanbul Resitalleri’nde sahneye çıkıyor. 2015 - 2016 yeni sezon açılışı, efsanevi 
şef Zubin Mehta’nın keşfi olan uluslararası arenada Beethoven yorumculuğuyla ünlü İsrailli pi-
yanist Saleem Ashkar ile 8 Ekim’de “Saf Beethoven” resitaline ayrıldı. 

> İstanbul Resitalleri
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gidin

XJAZZ İstanbul x Berlin
Zorlu PSM Stüdyo, 12.12.2015

Her iki şehirden birçok sanatçının zaten yakın 

ilişki içerisinde olması sebebiyle program 

içerisinde yer alacak sanatçıların belirlenmesi 

pek zor olmadı ve ortaya, Günter Sommer & 

Tolga Tüzün, Maden Öktem Ersönmez, Stud-

nitzky Quartet, Soyut Boyut, Komfortrauschen, 

Ercüment Orkut ‘Low Profile’, Barış Demirel ve 

Memento’dan oluşan bir program çıktı.

okuyun

Alışkanlıkların Gücü 
432 Sayfa, 2012

Alışkanlıkların Gücü’nde New York Times’ın 

ödüllü iş dünyası muhabiri Charles Duhigg, 

alışkanlıkların neden var olduğunu ve nasıl 

değiştirilebileceğini keskin zekası ve muazzam 

ifade yeteneğiyle keyifli bir şekilde anlatıyor. Bazı 

insanların kendilerini neden bir çırpıda değiştire-

bildiklerini, bazılarınınsa neden uğraştıkları halde 

değişemediklerini anlayacaksınız.

> XJAZZ İstanbul x Berlin > Alışkanlıkların Gücü



Biyografi:

1997’den beri dokuzu roman olmak üzere 14 eser veren Elif Şafak’ın, 2009 
yılında yayımlanan Aşk adlı romanı Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en 
çok satan edebi eseri olmuştur. 2010 yılında TED Global’deki konuşması 
internet üzerinden yaklaşık 1,5 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Eserleri kırk 
dile çevrilen Elif Şafak’ın romanları dünyanın en önemli yayınevleri tarafından 
yayımlanmaktadır. 2010 yılında Fransa’nın en prestijli ödüllerinden Sanat ve 
Edebiyat Şövalyesi nişanına layık görülmüştür. ODTÜ Uluslararası İliş-
kiler Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları 
Bölümü’nde, doktorasını ise siyaset bilimi alanında tamamladı. İlk romanı 
Pinhan ile 1998 Mevlânâ Büyük Ödülü’nü alan Şafak, 1999 yılında Şehrin 
Aynaları ve 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü kazandığı Mahrem 
adlı romanlarını yayımladı.
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KURGUNUN POLİTİKASI
TED Global 2010

Hikaye dinlemek hayal gücümüzü genişletir; onları anlatmak ise 

kültürel duvarları aşmamızı, farklı deneyimleri kucaklamamızı, 

başkalarının duygularını hissetmemizi sağlar. Elif Şafak bu yalın 

fikirden yola çıkarak hikayelerin kimlik politiklarının üstesinden 

gelebileceğini anlatıyor.

CUSHBAKISI



GAYRİMENKUL AJANDASI

Uluslararası 
& Ulusal 

Fuar 
Konferans

Programı

27-28.01 The 2nd Annual 
Mexico GRI 
2016

27-28 Ocak 2016
Global Real 
Estate Institute, 
Meksika

26.01 IV. İnşaat 
ve Konut
Konferansı

26 Ocak 2016 
Marriott Hotel 
Asia, İstanbul

15-18.03 Mipim
15-18 Mart 2016 
Palais des 
Festivals,
Cannes, Fransa
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CUSHBAKISI

AGENDA



CUSHBAKISI

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

River Plaza, Büyükdere Caddesi, 
Bahar Sokak, No: 13, Kat: 15 

Levent 34394 İSTANBUL / TÜRKİYE

T. +90 (212) 334 78 00
F. +90 (212) 334 78 29

E. info.istanbul@eur.cushwake.com


