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     Üç ayda bir yayımlanan dijital dergimiz Cushbakışı ile bir kez daha sizlerle 

birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

        Geçtiğimiz haftalarda hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan terör olayları 

hepimizi derinden yaraladı. Masum insanların hedef alındığı bu gibi menfur 

saldırıların tüm insanlığı hedef aldığına bir kez daha üzülerek şahit olduk. 

Dileriz ki ülkemiz ve tüm insalık için bu acı deneyimler en kısa sürede son bulur 

ve birbirimize daha güçlü sarılarak; sevgi ve barışın egemen olduğu bir dünya 

yaratırız.

     Bu duygu ve düşüncelerle, işimize, sektörümüze ve hayatın güzel taraflarına 

konsantre olabilmek adına yeni sayımızda sizler için sektörden haber ve detaylı 

analizlerin yer aldığı zengin ve keyifli bir içerik hazırladık. 

            İlgiyle takip edilen söyleşi sayfamızın bu ay ki değerli konuğu Ak Portföy 

CEO’su Dr. Alp Keler. Kıymetli paylaşımları ve keyifli sohbeti için kendisine bir 

kez daha teşekkür ederiz.

    Kısa bir süre önce yeni dönem hedeflerinizde sizlere yol gösterici olması 

inancıyla hazırladığımız ‘2016 yılı Türkiye Gayrimenkul Pazarı Raporu’nu 

açıkladık. Ofis, perakende, otel, lojistik ve konut segmentleriyle gayrimenkul 

sektörünü bir bütün olarak değerlendirdiğimiz raporumuzun detaylarını yeni 

sayımızda inceleyebilirsiniz.

        Sektörün nabzını tutan ve siz değerli sektör temsilcilerinden aldığımız olumlu 

geri bildirimler neticesinde bu yıl ikincisini yayımladığımız ‘İstanbul Alışveriş 

Merhaba!
Değerli Sektör Temsilcileri;
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Caddeleri’ Raporu’muzun detaylarını ise iç sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

   Ulusal ve sektör özelinde gerçekleştirdiğimiz raporların hazırlanmasında 

büyük katkısı olan Cushman & Wakefield Türkiye Araştırma Direktörümüz Dr. 

Dilek Pekdemir ile sektör ve çalışmaları üzerine yapılan söyleşimizi ve İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi’nin dünya ile rekabetini konu alan makalemizi ise 

yine beğeninize sunuyoruz. 

       Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 11 önemli zenginliğine 

doğru kısa bir tura çıkacağımız bu sayıda; Nisan Ayı’nda gerçekleşecek kültür 

sanat etkinlikleri ve önümüzdeki dönemde sektör temsilcilerini ağırlayacak 

önemli etkinliklerin takvimini de birarada bulabileceksiniz. 

Hepinize keyifli okumalar diliyoruz.

Saygılarımızla,
Toğrul Gönden
Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

Tuğra Gönden
Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

CUSHBAKISI
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Cushman & Wakefield, 
2015 Gayrimenkul Raporunu Açıkladı

•  Toplam A sınıfı ofis arzı 2015 sonu 

itibarıyla 4,72 milyon m2’ye erişerek 

yıllık bazda %11 arttı. En fazla arz girişi 

ise Ataşehir ve Maslak’ta oldu.

•  İstanbul’un başlıca ana alışveriş 

caddeleri İstiklal, Bağdat, Nişantaşı’nda 

toplam 112 mağazada yaklaşık 18.000 

m2 yeni kiralama işlemi gerçekleşti. 

•  Yurt içi talep, sanayi pazarının ana 

lokomotifi olmaya devam etti. 2015 

yılında gerçekleşen yaklaşık 250.000 

m2 kullanıcı işlem hacmi, bir önceki 

yılı ikiye katladı. 

•  2015 yılında %11 artışla 1,3 milyon 

adet konut satışı yapıldı, bu 2008’den 

bu yana gerçekleşen en yüksek seviye 

kabul edildi. 

•  Otel pazarında 2015 yılı ortalama 

doluluk oranları 2014’e göre biraz 

düştü. İstanbul ise 12,4 milyon ile en 

fazla ziyaret edilen şehir oldu.

A Sınıfı Ofis Arzı 
5.5 Milyon m2’ye Koşuyor

      Toplam A sınıfı ofis arzının yılsonu iti-

barıyla 4,72 milyon m2’ye erişerek yıllık 

bazda %11 arttığını gösteren rapora göre, 

en fazla arz girişinin gerçekleştiğI Ataşehir 

ve Maslak bölgeleri en çok talep gören böl-

geler oldu. Boşluk oranları ise yeni tamam-

lanan projelerle birlikte en fazla Kozyatağı, 

Kağıthane ve Maslak’ta arttı. Öte yandan 

yılın son çeyreğinde yaklaşık 165.000 m2 

yeni arzın pazara girmesiyle birlikte toplam 

boşluk 780.700 m2’ye erişti ve genel boşluk 

oranı bir önceki yıla göre hafif artış kayd-

ederek 2015 yıl sonunda %16,5 oldu. Ha-

len inşası devam eden 1,67 milyon m2 yeni 

ofis arzının iki yıl içerisinde tamamlanması 

beklenirken, 2016 yılsonunda toplam A sınıfı 

ofis arzının 5,5 milyon m2’yi aşması tahmin 

ediliyor. 

Depolamada Lojistik Firmaları 
Yine Önde 

     Rapor, sanayi ve lojistik pazarında 2015 

Söyleşi Türkiye Yıllık Gayrimenkul PazarıRAPOR
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yılında gerçekleşen yaklaşık 250.000 m2 

kullanıcı işlem hacminin bir önceki yılın iki 

katı olduğunu ve gerçekleşen işlemlerin yak-

laşık %65’inin lojistik odaklı GYO işlemleri 

olduğunu ortaya koydu. En aktif kullanıcılar 

ise yine perakende sektörü ve dağıtım/

depolama ihtiyaçları oldu. Yurt içi talebin 

sanayi pazarının ana lokomotifi olmaya devam 

edeceği vurgulanırken ihracat seviyesindeki 

düşüşün yeni kiralama işlem hacmini ve 

kısa vadede kiraları olumsuz etkileyebileceği 

belirtiliyor. 

Konut Satışları Tüm Zamanların 
Rekorunu Kırdı 

     2015 yıl sonu itibarıyla 1,3 milyon adet 

konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yıla 

göre %11 artış kaydeden konut sektörü, 

bu rakamla veri başlangıç tarihi olan 

2008’den bu yana tüm zamanların en yüksek 

seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yabancıya 

konut satışı 22.830 oldu ve geçen yılın aynı 

dönemine göre %20 artış gösterdi. 

Otel Doluluk Oranlarında Hafif Düşüş Oldu

     Rapora göre, 2015 sonu itibarıyla Türkiye’ye 

gelen ziyaretçi sayısı 36,2 milyona erişerek 

geçen yıl ile aynı seviyede kaldı. Aynı dönem 
İstiklal Caddesi, Ezequiel Meza, 2012

2015 Yılı Sektörel Değerlendirme
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İstanbul 12,4 milyon ile en fazla 

ziyaret edilen şehir oldu. 2015 yılı 

ortalama doluluk oranları geçtiğimiz 

yıl ile karşılaştırıldığında hafif 

bir düşüş görüldü. 2014 yılında 

doluluk oranı yüzde 65 idi. 

Perakendede Konsolidasyon 
Eğilimi Görülüyor 

     2015 yılsonu itibariyle toplam 

arzın 368 AVM’de 10,7 milyon 

m2’ye eriştiğini ortaya koyan 

raporda, 3 yıl içerisinde yaklaşık 

2 milyon m2 yeni AVM arzı girişi 

olması ve toplam arzın 418 AVM’de 

12,8 milyon m2’ye erişmesi 

bekleniyor. Rapora göre İstanbul’un 

ana alışveriş caddeleri İstiklal, 

Bağdat ve Nişantaşı’nda son 12 

ayda toplam 112 mağazada yaklaşık 

18.000 m2 yeni kiralama işlemi 

gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde 

ana alışveriş caddelerine 67 yeni 

marka girerken, 113 marka çıktı. 

Üç ana caddede marka sayısının 

%7 azalma göstermesi, caddeye 

giriş yapan ve çıkan markalar 

arasında nette 46 düşüş, perakende 

pazarının bir konsolidasyon 

eğilimine işaret ediyor.

Yurt İçi Talep Büyümenin 
Temel Lokomotifi

     2015 Gayrimenkul Raporu’nu 

hazırlarken temel aldıkları 

ekonomik verileri değerlendiren 

Cushman & Wakefield Yönetici 

Ortağı Tuğra Gönden, yüksek 

enflasyon satın alma gücünü etkilese 

de tüketici harcamaları seviyesinin 

korunduğuna işaret etti. Türk 

Lirası’ndaki değer kaybının da 

etkisiyle ihracatın yılsonunu güçlü 

kapattığını ancak ticari duyarlılık 

ve yatırımın durağan bir görüntü 

sergilediğini hatırlatan Gönden, 

“Ekonomik politikalar ve reform 

beklentilerindeki belirsizlik 2016 

yılında yatırımı geride tutabilir. 

Ancak yurtiçi talebin orta vadede 

büyümenin temel lokomotiflerinden 

biri olmaya devam etmesi bekleniyor. 

Kur dalgalanması bazı mal sahipleri 

ve perakendeciler için endişe 

yaratmakta olup, sabit kurlu kira 

uygulamaları yaygınlaşabilir.” diye 

konuştu. 

Söyleşi Türkiye Yıllık Gayrimenkul PazarıRAPOR
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Türkiye
Gayrimenkul 
Pazarı 

EKONOMİ

Yükselen Enflasyona Rağmen 
Tüketim Sağlıklı Görünümünü 
Sürdürüyor

Yüksek Enflasyon, 
Sağlıklı Büyüme

• Yüksek enflasyon satın alma gücünü 

etkilese de tüketici harcamaları seviyesini 

koruyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybının 

da etkisiyle ihracat yılsonunu güçlü kapattı, 

ancak ticari duyarlılık ve yatırım durağan 

bir görüntü sergiliyor.

Söyleşi Türkiye Yıllık Gayrimenkul PazarıRAPOR
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• Yatırımcılar bölgedeki jeopolitik 

gerginliklerden ve geleceğe yönelik 

ekonomik politikalardan duyulan endişe 

nedeniyle çekimserdir. Sonuç olarak, 

faiz ve enflasyon artış beklentileri 2016 

yılı tüketim harcamalarının büyümesini 

etkileyebilir. 

İhracatta Düşüş

• Ekonomik politikalar ve reform 

beklentilerindeki belirsizliğin 2016 yılında 

yatırımı geride tutması beklenmekte ve 

büyümenin ana lokomotifinin tüketiciler 

ve daha az oranda da ihracat olacağı 

öngörülmektedir.

• İhracat siparişleri ve istihdam 

beklentileri Aralık ayında yılın en 

düşüğüne inmiştir. İşletmeler ABD’de 

yükselen faiz oranları nedeniyle endişe 

duymaktadır; oldukça düşük seyreden 

petrol fiyatlarına rağmen, Türkiye’nin 

dış finansman bağımlılığı ve büyük cari 

açığı göz önüne alındığında, sermaye 

çıkışlarına karşı en savunmasız gelişmekte 

olan pazarlardan biridir.

2014 
4.Ç.

2015
3.Ç.

2015
4.Ç.

Gelecek 
12 Ay

GSYİH 
(MİLYAR, $, ÇEYREK)

GSYİH ARTIŞ ORANI 
(%, ÇEYREK)

KİŞİ BAŞI GSYİH 
($,  YILIK)

İŞSİZLİK ORANI 
(%, ÇEYREK)

DOĞRUDAN YABANCI 
YATIRIM HACMİ

(MİLYAR, $),  YILLIK

DIŞ TICARET HACMİ
(MİLYAR, $, ÇEYREK)

POLİTİKA FAİZ ORANI 
(%)

ENFLASYON 
(%, YILLIK)

196,9      184,2       176(T)

10.404        -              9.364(T)

10,4         10,4          10,2(T)

101,6       83,3          87,6

2,6          4,0          13,5(T)

8,17        7,95        8,81

12,1        12,6        14,1(Kasım)

8,25        7,50        7,50

2014 
4.Ç.

2015
3.Ç.

2015
4.Ç.

Gelecek 
12 Ay

TOPLAM ARZ 
(MİLYON,M2)

TOPLAM BOŞLUK 
(M2)

TOPLAM BOŞLUK 
ORANI (%)

BİRİNCİL KİRA 
($/M2/AY) 

BİRİNCİL GETİRİ (%)

GELECEK ARZ 
(MİLYON. M2)

KİRALAMA HACMİ

4,24        4,56         4,72

16,0         16,8            16,5

45            45              45

1,97         1,86        1,67

682.781   767.612  780.717

122.048   72.120    71.678

6,8          6,8          6,8
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OFİS PAZARI

Talep

• 2015 yılı son çeyreğinde yaklaşık 71.700 

m² kiralama işlemi gerçekleşti ve böylece 

yıllık toplam işlem hacmi yaklaşık 330.000 

m²’ye erişerek yaklaşık geçen yıl ile eşdeğer 

bir performans sergiledi.

• En fazla arz girişinin de gerçekleştiği, 

Ataşehir ve Maslak bölgeleri en fazla talep 

gören bölgeler oldu.

• Tüketici ürün ve hizmetler, sigorta ve 

teknoloji şirketleri ise en aktif kullanıcılar 

oldu.

Arz

• Yılın son çeyreğinde yaklaşık 165.000 

m² yeni arz pazara girdi ve yıllık toplam 

522.000 m²’ye ulaştı.

• Toplam A sınıfı ofis arzı yılsonu itibariyle 

4.72 milyon m²’ye erişerek yıllık bazda %11 

artış kaydedildi.

Boşluk Oranları

• Yeni arz ile birlikte toplam boşluk 

780.700 m²’ye erişti ve  genel boşluk oranı 

2015 yıl sonunda %16,5 olurken geçen yılın 

aynı dönemine göre hafif artış kaydetti.

• Boşluk oranları, Kozyağı, Kağıthane ve 

Maslak’ta en fazla artarken, Kartal-Pendik 

ve Ataşehir alt pazarlarında düşüş yaşandı.

Beklentiler

Yatırım Pazarı

• 2015 yılında gerçekleşen önemli yatırım 

işlemleri; İş GYO Güneşli Binası, Turk 

Söyleşi Türkiye Yıllık Gayrimenkul PazarıRAPOR
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Boşluk Oranı (%)
Boş Alan
Stok

Telekom ve İGDAŞ binalarının satışı yanı 

sıra Nida Kule Kuzey’de 5.800 m2 kat satışı 

oldu.

• Ayrıca, Rönesans Tower’ın (45.000 

m2) Allianz ve Vadistanbul’da bir blokun 

(19.000 m2) Socar tarafından kendi 

kullanımları için satın alınmaları da diğer 

önemli işlemler oldu.

• Yatırım pazarında işlemler sınırlı da olsa, 

ofis kullanıcılarının özellikle tercih ettiği 

MİA’da sürekli olarak kaliteli arz girişinin 

yatırımcılara daha fazla fırsat sunması 

ile birlikte genel yatırım aktivitesinin 

canlandırdığı görülürken, artması da 

bekleniyor. 

Gelecek Arz / Beklentiler

• Halen inşası devam eden 1,67 milyon 

m² yeni ofis arzının iki yıl içerisinde 

tamamlanması beklenirken, 2016 

yılsonunda toplam A sınıfı ofis arzının 

5,5 milyon m²’yi aşması tahmin ediliyor.

• Yeni arz girişleri beklenen kullanıcı talep 

seviyesini yükseltirken, bu durum sadece 

İstanbul’un merkezi alt pazarları için değil 

Cendere gibi gelişmekte olan ofis bölgeleri 

için de geçerlidir. 

PERAKANDE PAZARI

Talep

•  Hane halkı tüketim harcamaları güçlü 

büyümesini sürdürerek, 2015’te %3,4 

büyüdü. Buna paralel olarak, büyüyen 

perakende pazarında ise, TUİK verilerine 

göre perakende satış hacmi 2015 yılsonu 

itibari ile %3,7 artış gösterdi. 

•  AYD/Akademetre verilerine göre, 2015 
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yılsonu itibariyle AVM Ciro endeksi yıllık 

%16,1 ve AVM ziyaretçi sayısı ise %6,6 artış 

kaydetti.

Arz

• 2015 yılsonu itibariyle toplam arz 368 

AVM’de 10,7 milyon m²’ye erişti.

• 1.000 kişiye düşen AVM alanı Türkiye 

ortalaması 136 m² olurken, Ankara 

(296m²/1.000 kişi) ve Bolu (293m²/1.000 

kişi) ilk iki sırayı aldı. İstanbul ise (264 

m²/1.000 kişi) ile üçüncü sıraya geriledi.

• 2015 yılı önemli açılışlar İstanbul’da 

Viaport Venezia (66.399 m²), Viaport 

Marin (42.469 m²), Atlas Park (52.600 

m²); Ankara’da One Tower (40.000 m²), 

Podium Ankara (61.531 m²); İzmir’de 

Mavibahçe (60.000 m²), Point Bornova 

(50.000 m²); ayrıca Forum Diyarbakır 

(53.000 m²), Symbol Kocaeli (62.000 m²), 

Park Afyon (45.000 m²) oldu.

Yatırım ve Beklentiler

Yatırım Pazarı

• Yılın başlarında, küresel portföyün bir 

parçası olarak Türkiye’de yaklaşık 246.000 

m2 brüt kiralanabilir alana sahip 7 alışveriş 

merkezini de içeren Klépierre ve Corio’nun 

AVM Sayısı
Kiralanabilir Alan (m2)

İllere Göre AVM Alanı ve Sayısı (>100.000 m2)

İSTANBUL BURSA KOCAELİ ADANA KAYSERİ AYDIN SAKARYA
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Söyleşi Türkiye Yıllık Gayrimenkul PazarıRAPOR
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birleşmesi önemli bir işlem oldu. 

• Esas Holding Zonguldak Demir Park’ı aldı.

• Diğer önemli işlemler ise yeniden 

geliştirme amaçlı olan, Rönesans Grubu 

iştiraki Altunizade Gayrimenkul’ün İzmir 

Carrefoursa Karşıyaka Alışveriş Merkezi’ni 

ve Mesturkuaz ve Ziylan Grup’un iştiraki 

olan Bahçelievler Gayrimenkul’ün Metro 

Properties’e ait Meydan Merter’i satın 

alması oldu.

Beklentiler

• Gelecek 3 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon 

m² yeni AVM arzı girişi olması ve toplam 

arzın 418 AVM’de 12,8 milyon m²’ye 

erişmesi beklenmektedir.

• 2020 yıl sonu itibariyle 1.000 kişi 

başına düşen kiralanabilir alanı Türkiye 

ortalamasının ise 148 m²/1.000 kişiye 

erişeceği öngörülmektedir.

• Yurtiçi talebin orta vadede büyümenin 

temel öğe biri olmaya devam etmesi 

bekleniyor. Kur dalgalanması bazı 

mal sahipleri ve perakendeciler için 

endişe yaratmakta olup, sabit kurlu kira 

uygulamaları yaygınlaşabilir.
Nişantaşı/City’s



N İ S A N  2 0 1 6  /  S A Y I . 4

Sanayi ve Lojistik Pazarı

Talep

• 2015 yılında yurt dışı talebinde görülen 

azalmada ana ihracat pazarlarında 

süregelen problemler ve kur dalgalanmaları 

etkili oldu. Ancak, bu durum kısmen güçlü 

iç tüketim ile dengelenerek endüstriyel 

kullanıcı pazarının nispeten sabit kalmasına 

yardımcı oldu.

Kullanıcı Pazarı

• 2015 yılında gerçekleşen yaklaşık 250.000 

m2 kullanıcı işlem hacmi, bir önceki yılın 

iki katıdır. Gerçekleşen işlemlerin yaklaşık 

%65’i lojistik odaklı GYO işlemleridir.

• En aktif kullanıcılar ise yine perakende 

sektörü ve dağıtım/depolama ihtiyaçları 

oldu.

Yatırım Pazarı

• Türkiye sanayi yatırım pazarı çoğunlukla 

geliştirme amaçlı arsa satın alma ve özellikle 

hafif sanayi sektöründeki endüstriyel son 

kullanıcı alımları ile sınırlıdır. 2015 yılında 

gerçekleşen önemli mal sahibi kullanıcı işlemi 

ise Tayeks firmasının Tekirdağ’daki 22.300 

m²’lik Levi’s fabrikasını satın alması oldu.

Beklentiler

• Yurt içi talep sanayi pazarının ana 

lokomotifi olmaya devam ediyor. Fakat 

ihracat seviyesindeki düşüş yeni kiralama 

işlem hacmini ve kısa vadede kiraları 

olumsuz etkileyebilir. Orta ve uzun vadede 

ise devam eden bazı altyapı projelerinin 

tamamlanmasının kullanıcı ve yatırım 

talebini arttırması beklenmektedir. 

Konut Pazarı

Talep

• 2015 yıl sonu itibariyle 1,3 milyon adet 

konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yıla 

göre %11 artış kaydedildi ve tüm zamanın 

en yüksek seviyesine (veri başlangıç tarihi 

olan 2008’den bu yana) ulaştı.

• Aynı dönemde yabancıya konut satışı 

22.830 oldu ve geçen yılın aynı dönemine 

göre %20 artış gösterdi.

• Toplam konut satışlarının %34’ü ipotekli 

satış oldu.

Söyleşi Türkiye Yıllık Gayrimenkul PazarıRAPOR
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• Yıl içinde artış kaydeden konut kredisi faiz 

oranları, 2015 Aralık ayı itibariyle %1,15 - 

%1,40 arasında seyrediyor.

• 2015 Eylül itibariyle 36,4 milyar TL konut 

kredi kullanılmış olup toplam bakiye 132,6 

milyar TL’ye (45,5 milyar Dolar) erişti ve 

GSYİH içindeki oran %6,1 civarında sabit 

kaldı.

Arz

• 2015 Eylül sonu itibariyle, yılında ilk 

dokuz ayında 627 bin adet konut yapı 

ruhsatı alırken, geçen yılın aynı dönemine 

göre %22 düşüş oldu.

• Aynı dönemde yapı kullanım izni alan 

konut sayısı ise 515 bin olurken, geçen yıla 

göre %9 geriledi. 

Otel Pazarı

Talep

• 2015 sonu itibariyle Türkiye’ye gelen 

ziyaretçi sayısı 36,2 milyona erişerek geçen 

yıl ile aynı seviyede kaldı.

• Aynı dönem İstanbul 12,4 milyon ile en 

fazla ziyaret edilen şehir oldu.

• STR verilerine göre, 2015 yıl sonu 

itibariyle İstanbul genelinde ortalama 

oda fiyatı 121 € iken Türkiye genelinde bu 

rakam 105 €’dur.

• 2015 yılı ortalama doluluk oranları 

geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında hafif 

bir düşüş görüldü.

Arz

• 2014 yılsonu itibariyle Türkiye’de 

toplam tesis sayısı 3.131, oda sayısı 

384.454 ve yatak sayısı ise 807.316 olarak 

kaydedilmiştir.

• 2015 yılsonu itibariyle İstanbul’da 

işletme belgeli 489 tesis olup toplam yatak 

kapasitesi 98.498’dir. Yatırım belgeli 

olan tesis sayısı ise 207 ve toplam yatak 

kapasitesi 47.407’dir.

• 2015 yılında yapılan önemli açılışlar; 

Wyndham Grand Levent, The St. Regis 

İstanbul, Four Points by Sheraton (Bağcılar, 

Dudullu), Sheraton Ataşehir, Garden Inn 

(Ankara, Erzincan, İzmir), Konya Novotel 

ve Ibis, Hampton Kocaeli.



TUĞRA GÖNDEN
Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

MAKALE
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İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ’NİN 
DÜNYA İLE REKABETİNE ‘DUBAİ MODELİ’!

İstanbul Ataşehir’de Anadolu Otoyolu’nun 

kuzeyinde yer alan ve ‘İstanbul Finans Merke-

zi’ne dönüştürülmesi süreci 2008 yılında 

başlayan 2 milyon 766 bin metrekarelik 

alan; bugün BDDK, SPK, Merkez Bankası, 

Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası 

gibi birçok finans ve kamu kuruluşunun yer 

aldığı Türkiye’nin en önemli gayrimenkul 

projelerinden biri. Bölgenin orta vadede 

bölgesel ve uzun vadede ise küresel finans 

merkezi olması için uluslararası finans 

dünyasını farklı konularla cezbetmesi gere-

kiyor. Bu noktada Dubai Uluslararası Finans 

Merkezi’nin örnek bir model olarak alınması 

gerektiğini düşünüyorum. 2004 yılında top-

lam yaklaşık 450 bin metrekare alan üzerine 

kurulan DIFC, kendisini bir tarafta New York 

ve Londra diğer tarafta ise Hong Kong, Singa-

pur ve Tokyo’da yoğunlaşan finans dünyasının 

tam ortasında ve alternatif finans merkezi 

olarak konumlandırıyor. Odak noktasında 

finans sektörü, sermaye piyasaları, sigorta 

ve benzer sektörler var. Kent meydanı, 

ofisler ve konutlar olarak 3 bölümden olu-

şan ve İFM örneğindeki gibi 7/24 yaşa-

yan bir semt olarak kurgulanan DIFC; 

otel, restoran, yeme-içme dışında alış-

veriş olanakları sunuyor ve ayrıca sanat 

galerilerini barındırıyor. DIFC’nin toplam 

arsa alanı olarak İFM’nin neredeyse 1/5’i ol-

ması dikkat çekiyor. Veri merkezi gibi şir-

ketlerin faydalanabileceği alt yapılar sağ-

lanıyor fakat asıl fark yaratan ve yakın

bölgenin gerçek finans merkezi alter-

natifi olarak kılan konular farklı. Bu farklı-

lıkları şöyle sıralayabiliriz:

Vergi ve Hukuk Sistemindeki Avantaj 
Cezbedici

İlk etapta Dubai Finans Merkezi’nde faaliyet 

gösteren tüm şirketlere ciddi vergi avantajları 

sağlanıyor, şirketler gelir vergisinden muaf 

oluyor. Bu, uluslararası şirketler için önemli 

bir unsur ve bölgesel üs olarak kullanma 

konusunda ciddi bir teşviktir. Finansal 

avantajlar dışında DIFC’deki bir diğer ayrıca-

lık da, özel kamu hizmet birimleri ve hız-

landırılmış bürokratik işlemler sayesinde 

yabancı çalışanlara hızlandırılmış vize veya 

kolaylaştırılmış şirket kuruluş süreçleri sun-

ması. Bunların yanında DIFC’nin uluslararası 
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şirketlere anlam ifade eden en önemli avantajı, 

hukuki altyapısıdır. DIFC’de Birleşmiş Arap 

Emirlikleri’nin hukuk sisteminden bağımsız 

olarak Anglosakson hukuk sistemine daya-

narak yeni uluslararası hukuk modeli 

kurulup uygulanmaktadır. Bu hukuk sistemi 

kapsamında DIFC’ye özel ticaret, yatırım, 

veri güvenliği, iflas, islami finans vb konular 

ile ilgili kanun ve düzenlemeler mevcut. 

DIFC’de mevzuatın yanı sıra ayrıca bağımsız 

tahkim mahkemeleri de bulunuyor. Bu 

mahkemeler Londra Uluslararası Tahkim 

Mahkemesi modeline uygun şekilde kurulu-

yor ve hakimler İngiltere, Singapur ve Hong 

Kong’dan atanıyor.

İFM Orta Vadede Büyük Fırsat Barındırıyor

Zaman zaman kamuoyunda İstanbul’da bir 

finans merkezine gerek olmadığı veya yapılan 

ofislerin ihtiyaç fazlası olacağı yönünde or-

taya çıkan görüşlere katılmıyorum. Gelecek 

ofis arzı, her geçen gün artan talep ve 

İFM’nin gerçek uluslararası finans merkezine 

dönüşmesini göz önünde bulundurduğu-

muzda bu bakış açısına katılmak pek müm-

kün değil. İFM’de bulunan ofis binalarının 

zaten bugünden büyük ölçekte kullanıcıları 

belli ve kalan alanların proje bittiğinde uzun 

süre boş kalması söz konusu olmayacaktır. 

Tersine İFM’nin orta vadede İstanbul ve 

Türkiye için çok önemli fırsatları doğuracağına 

inanıyorum. Bununla birlikte İFM’nin gerçek 

anlamda uluslararası finans merkezi olması 

durumunda mevcut yapı ve kurgunun talebi 

karşılamayıp yetersiz kalacağı kanaatindeyim.



Ak Portföy 

Yönetimi 

CEO’su; 

Dr. ALP KELER

“Gayrimenkulün diğer yatırım 

araçlarıyla olan düşük 

korelasyonu, portföylerde 

çeşitlendirme yoluyla sağlanan 

iyileştirmede önemli role sahip. 

Bu fonu kurmamızdaki en 

önemli amaçlardan biri; diğer 

varlık gruplarıyla olan düşük 

korelasyonu ve çeşitlendirme 

yoluyla yatırımcıları koruyan, 

kurumsal ve profesyonel 

yönetilen bir gayrimenkul 

yatırım portföyü geliştirmek.”
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Türkiye yeni bir yatırım aracıyla tanışıyor. 
Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın piyasaya 
girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

   Yurt dışında sıklıkla görülen bu tür fonlar 
gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesine 
imkan sağlayan, büyük ölçekli gayrimenkullere 
likidite kazandıran, yatırımcıları ve gayrimen-
kul sahiplerini buluşturan önemli araçlardır.  
Türkiye’de gayrimenkul sektörü ile sermaye 
piyasaları arasında bir uçurum söz konusu. 
Gayrimenkul Yatırım Fonları bir anlamda bu 2 
sektörü birleştirecek bir ürün olacak. 
  Maalesef Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 
çeşitli nedenlerle bu ihtiyacı karşılayamadı. 
Burada ciddi iskontolu işlem görmesi, Yatırım 
Ortaklığının Portföyü olumlu performans 
gösterse de özellikle kısa dönemde borsa 
hareketinin daha fazla belirleyici olması bir-
kaç neden olarak sayılabilir. 
    Gayrimenkul Yatırım Fonlarının ağırlıklı 
olarak kurumsal ve küresel yatırımcılara yö-
nelik kurulacağını gözlemliyoruz. Ayrıca 
mevzuata göre nitelikli yatırımcı olarak 
tanımlanan varlık düzeyi yüksek bireylerden 
de bu ürüne yüksek ilgi bekliyoruz. Ülkemiz-
de portföy yönetim şirketlerinin yönettikleri 
varlıkların toplam büyüklüğünün yaklaşık 
100 milyar TL olduğu düşünürsek, az miktar-
da var olan GYO hisseleri yatırımı dışında 

gayrimenkul yatırımları bulunmuyor. Gayri-
menkul yatırım fonlarının yeni bir rol üst-
lenerek sektördeki bu boşluğu doldurmasını 
düşünüyoruz. Gayrimenkulün özellikle enflas-
yona karşı koruyucu rolü, Türkiye’de o 
gayrimenkulün değerini artıracak birçok 
hikayenin olması, ürünü cazip hale getirecektir. 
Kurumsal Yatırımcılar olarak bize çeşitleme 
sağlayacak ve getirilerimizi olumlu yönde 
etkileyecektir.

Türkiye BES ile tanışmasından bu güne ne 
kadar mesafe kat etti? Gayrimenkul Yatırım 
Fonları için nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?

    Bireysel Emeklilik sistemi (BES) 2003 yılında 
kurulduğundan bu yana kayda değer yol katetti. 
2013’te başlayan devlet katkısıyla beraber 
ivme kazanan sistemde toplam birikim miktarı 
50 milyar TL’ye yaklaştı. Sistem son yıllarda 
yıllık ortalama %32 gibi etkileyici bir büyüme 
oranına sahip. 
      BES ülkemizde dünya seviyesinin çok altında 
olan bireysel tasarrufların gelişmesi açısından 
kritik önem taşıyor. Milyonlarla katılımcının 
tasarruf etmesini ve sermaye piyasalarına 
ulaşmasını sağlıyor. Gayrimenkul Yatırım 
Fonları da yepyeni bir varlık sınıfı olarak 
Bireysel Emeklilik Fonlarına farklı açılımlar 
sağlayacak ve bu fonların toplam emeklilik 
fonları varlıklarının birkaç yıl içerisinde %5’leri 

Dr. Alp KelerSöyleşi
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seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bir örnek 
vermek gerekirse Amerika’da yaklaşık 190 
Milyar $ varlık yöneten CALSTRS emeklilik 
fonunda Gayrimenkul Yatırımlarının ağırlığı 
%10 seviyesine ulaşmış durumda. 

GYF’larının  önümüzdeki 5 yılda ne kadarlık 
paya sahip olmasını bekliyorsunuz? 

  Biz Gayrimenkul Yatırım Fonlarının 5 yıl 
içerisinde en az 10 Milyar TL büyüklüğe 
ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günler-
de satışını planladığımız Türkiye’nin ilk 
gayrimenkul fonu ile birlikte, sektör ve pazarın 
da hızla büyümesini ve derinleşmesini istiyo-
ruz. Bu ürünler çok farklı yatırımcı kitlesine 
yönelik olacaktır. Özellikle Kurumsal Yatırım-
cılar tarafından yoğunlukla tercih edilecektir.

GYF’ını diğer yatırım araçları ile kıyas-
ladığınızda hangi çarpıcı farklılıklar ortaya 
çıkıyor?

      Gayrimenkulün diğer yatırım araçlarıyla 
olan düşük korelasyonu, portföylerde 
çeşitlendirme yoluyla sağlanan iyileştirmede 
önemli role sahip. Bu fonu kurmamızdaki en 
önemli amaçlardan biri; diğer varlık gruplarıyla 
olan düşük korelasyonu ve çeşitlendirme 
yoluyla yatırımcıları koruyan, kurumsal ve 
profesyonel yönetilen bir gayrimenkul yatırım 
portföyü geliştirmek. Böylece yatırımcılar 

herhangi bir gayrimenkulün tamamına yatırım 
yapmaktansa gayrimenkul yatırım fonu ile 
profesyonelce çeşitlendirilmiş ve daha büyük 
ölçekli bir portföye yatırım yapma fırsatını da 
yakalamış olacaklar. 
   Birbirleriyle en çok kıyasladığımız yatırım 
araçları olan GYF’ler ile GYO’lar arasında en 
önemli farkları ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

    • Bir yatırımcı GYF’ye yatırım yapmak 
istediğinde fon, yatırımcı için yeni katılma 
belgeleri ihraç eder. Yatırımcı, GYF’deki 
yatırımını itfa etmek isterse, fon; yatırımcının 
katılma belgelerini geri alır. GYO’lar ise pay 
sayıları sabit olduğundan, gayrimenkul yatırım 
ortaklığı paylarını almak ve satmak isteyen 
yatırımcı, bu payları borsada kendisine satacak 
veya kendisinden alacak başka bir yatırımcı 
bulmak zorundadır.

    • GYO’ların pay alım satım fiyatları bor-
sada serbest piyasa koşulları altında belir-
lenmekte olup, piyasa fiyatları ortaklığın elinde 
tuttuğu gayrimenkul portföy değerlemelerine 
göre ciddi iskonto ve dalgalanmalar sergi-
leyebilmektedir. Yatırımcıların GYF paylarını 
alım satımlarına baz teşkil eden fiyatlar ise 
GYF’nin elinde tuttuğu gayrimenkul portföy 
değerlemelerini, dolayısıyla gayrimenkul 
piyasasının fiyat dinamiklerini birebir ölçekte 
yansıtmaktadır.

Cushman & Wakefield Türkiye
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    • Genel itibariyle GYO’lar sıklıkla düşük te-
mettü dağıtmayı ve GYO’nun büyümesine 
öncelik vermeyi tercih etmekte ve yatırımcı-
larının kazancı borsadaki fiyat hareketleriyle 
sınırlı kalmaktadır. GYF’lerin elde ettikleri 
tüm kar ve varlıkların değer artışı fon portföy 
değerine aynen yansır ve yatırımcılar katılma 
belgelerini fona iade ettiklerinde yatırımlarının 
karşılığı olan tüm karı eksiksiz olarak tahsil 
edebilir. Katılma belgesi sahiplerinin ayrıca 
hisse senetlerinde olduğu gibi spekülatif fiyat 
değişimlerinden etkilenme riski yoktur.

Portföy Yönetim Şirketi ile fon arasındaki 
ilişki nedir?

    Gayrimenkul tıpkı altın gibi hane halkınının 

yatırım geleneğinin önemli bir parçası. An-

cak her enstrümanda olduğu gibi gayrimen-

kule yatırım yapmak da ciddi bir uzmanlık 

gerektiriyor.  Portföy yönetim şirketleri ise 

tam da bu aşamada yatırım tecrübelerini 

gayrimenkul yatırım fonlarına yansıtacaklar.

Yatırımcılar açısından, gayrimenkule yatırım 

yapmalarını sağlayan, portföy yönetim 

şirketlerinin yatırım tecrubesi ile gayrimen-

kul sektörünün fırsatlarını birleştiren yepyeni 

bir varlık sınıfı olan gayrimenkul yatırım 

fonlarının, ülkemiz gayrimenkul sektörüne 

yeni bir canlılık getirmesi bekliyoruz.



N İ S A N  2 0 1 6  /  S A Y I . 4

“Gayrimenkul tıpkı altın 

gibi hane halkınının 

yatırım geleneğinin önemli 

bir parçası. Ancak her 

enstrümanda olduğu gibi 

gayrimenkule yatırım 

yapmak da ciddi bir 

uzmanlık gerektiriyor.”



Dr. Alp Keler kimdir?

      2011 yılından bu yana Ak Portföy Yönetimi 

A.Ş.’nin CEO’su olarak görev yapmaktadır. 

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye katılmadan 

önce, 2006-2011 yılları arasında, Fortis 

Portföy’de CEO görevini üstlenmiştir. 2009-

2010 yılları arasında Hong Kong ABN 

AMRO Asset Management Inc.’de Yönetim 

Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Fortis 

Portföy’e katılmadan önce sektörde birçok 

farklı kurumda çeşitli kademelerde görev 

almıştır. TED Ankara Koleji’nden mezun 

olan Keler, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği Lisansının akabinde 

Bilkent Üniversitesi’nde MBA programını 

tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesi Eko-

nomi Hukuku Yüksek Lisansı ve Marmara 

Üniversitesi Bankacılık Alanı Doktora 

derecelerine sahiptir. 2008-2011 yılları ara-

sında Marmara Üniversitesi Bankacılık 

ve Sigortacılık Enstütüsü’nde öğretim gö-

revlisi olarak görev yapmıştır. Türkiye 

Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 

Başkanı, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa Fon ve 

Portföy Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu 

Üyesi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 

Eğitim Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve 

CFA Society of Istanbul Eski Başkanıdır.

Hobileriniz nelerdir? Kişisel bir mera-

kınız/larınız var mı?

   Seyahat etmek ve yeni yerleri keşfetmek-

ten büyük keyif alırım. Belirli alanlarda 

derinlemesine araştırma yapmak, ilgili 

makaleler, verileri toplamak çok hoşuma 

gidiyor. Bu aralar dijital teknoloji alanındaki 

girişim ve yeni fikirleri yakından takip 

ediyorum.

Spor ya da sanatın herhangi bir dalı ile 

ilgilenir misiniz? 

    Neredeyse bütün spor dalları ile ilgiliyim. 

Özellikle kayak yapmayı, tenis oynamayı ve 

yüzmeyi severim. İyi bir basketbol ve futbol 

seyircisiyim. Şu ara en aktif yaptığım spor 

yüzme. Haftada 2 gün 1.5 saat yüzmekteyim. 

En son okuduğunuz kitap nedir? 

     En son okuduğum kitap Daron Acemoğlu’-

nun “Why Nations Fail?” kitabı. Bu aralar 

Eric Ries’ın “The Lean Startup” kitabını 

okumaya başladım.

 Hafta sonlarınızı nasıl geçirirsiniz?

 Haftasonu neredeyse tüm zamanımı 

ailemle geçiriyorum diyebilirim. 8, 6 ve 1,5 

yaşlarında 3 çocuğum var. Onlarla birçok 

şeyi paylaşmak, keşfetmek çok keyifli.

CUSHBAKISI
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Cushman & Wakefield’ın yayınladığı 

ve Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi 

ve Nişantaşı Bölgesi’ni ele alan 

‘İstanbul Alışveriş Caddeleri’ 

raporunun ikincisine göre, 2013 

yılındaki yüzde 5’lik boşluk 

oranı bu yıl yüzde 10’a yükseldi. 

En yüksek yeni kiralama hacmi 

İstiklal Caddesi’nde gerçekleşirken, 

mağaza adedi bazında Nişantaşı 

ilk sırayı aldı. Kentsel yenilemenin 

yön verdiği Bağdat Caddesi’nden 

ise son 1 yılda 6’sı lüks ve toplam 

11’i yabancı olmak üzere 49 marka 

çıktı. 3 ana caddede toplam marka 

sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 

7 düşerek 656 oldu.

CUSHMAN & WAKEFIELD, 
İSTANBUL ALIŞVERİŞ CADDELERİ 
RAPORUNUN İKİNCİSİNİ YAYINLADI:
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EN YÜKSEK YENİ KİRALAMA İSTİKLAL’DE,
BAĞDAT CADDESİ’NİN GELECEĞİ DÖNÜŞÜMDE

Toğrul Gönden, C&W, Yönetici Ortak

Söyleşi İstanbul Alışveriş CaddeleriARAŞTIRMA



CUSHMAN & WAKEFIELD, 
İSTANBUL ALIŞVERİŞ CADDELERİ 
RAPORUNUN İKİNCİSİNİ YAYINLADI:

CUSHBAKISI

      Gayrimenkul danışmanlık şirketlerin-

den Cushman & Wakefield’ın ikincisini 

yayınladığı ve Avrupa yakasında İstiklal 

Caddesi ve Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve 

Abdi İpekçi’yi kapsayan Nişantaşı Bölgesi ile 

Anadolu yakasındaki Bağdat Caddesi olmak 

üzere İstanbul’un 3 ana alışveriş caddesini 

inceleyen ‘İstanbul Alışveriş Caddeleri 

Raporu’, 2013 yılındaki yüzde 5’lik boşluk 

oranının bu yıl yüzde 10’a yükseldiğini, 

sektörde ‘kentsel yenilemelerin’ önemli 

yansımaları olduğunu ortaya koydu.

İstiklal’de Boşluk Oranı % 9’a Düştü

      Araştırma, İstiklal Caddesi’nin hazır 

giyim ve yeme-içme markaları için çekici-

liğini devam ettirdiğini gösteriyor. 55.500 

metrekare alanda toplam 267 mağaza 

stoğuna sahip olan İstiklal Caddesi’nde 

işlem sayısı bazında yeni kiralama oranında 

yüzde 60’lık artış ve boşluk oranının 

yüzde 11’den yüzde 9’a düşmesiyle birlikte 

aynı markanın tek cadde üzerinde birden 

çok mağaza açması ile amiral mağaza ve 

konsept mağaza açma eğiliminde de artış 

görüldü. Özellikle yerel perakendecilerin 

agresif büyüme stratejilerini devam ettirdiği 

caddenin özellikle Tünel ve Galata gibi yeni 

Kiralama İşlem Hacmi
14 (m2)

Kiralama İşlem Hacmi
15 (m2)

Kiralama İşlem Hacmi
14 (sayı)

Kiralama İşlem Hacmi
15 (sayı)

KAYNAK 
Cushman & Wakefield

kiralama işlem hacmi

eczane 2% banka, 
döviz bürosu 6%
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ayakkabı, 
çanta 37%

aksasuar,
kozmetik, 
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optik 19%

kitap, müzik, 
hediyelik eşya, 
oyuncak
1%
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yükselen bölgeleri, caddedeki varlıklarını 

güçlendirmeyi hedefleyen markalar için 

çekici hale geldi. 

Nişantaşı Bölgesi’nde Kiralama Hacmi-
nin Alan Bazında %50’si Abdi İpekçi’de 
Gerçekleşti

      Vali Konağı, Rumeli, Teşvikiye ve Abdi 

İpekçi caddelerinden oluşan Nişantaşı’nda 

toplam stok 395 mağaza ile 56.300 m2 

civarında. Mağaza adedi açısından ilk 

sırada olan Nişantaşı’nda hem yerel, hem 

uluslararası 70 lüks marka konumlanıyor. 

Ayrıca toplamda 70 uluslararası markanın 

Nişantaşı’nda mağazası bulunuyor. 

Araştırmaya göre son 1 yılda 49 işlemin 

gerçekleştiği Nişantaşı’nda, değişimlerin 

yeni kiralama işlemlerinin sayı bazında 

yüzde 80’ini mağazalaşmamış yerel 

markaların yeni girişleri şeklinde 

gerçekleşmiş olsa da alan bazında %50’si 

Abdi İpekçi’de yeni markalarla ve yer 

değişimleriyle gerçekleşti. Yenileme 

projelerinden kaynaklanan yeni perakende 

alanlarıyla birlikte Nişantaşı’nda boşluk 

oranı 1 yılda yüzde 4’ten yüzde 5’e çıktı.

Bağdat Caddesi’nden 1 yılda 49 Marka Çıktı

      Araştırmaya göre Bağdat Caddesi’nde şu 

anda toplam stok 365 mağazada 75.000 m2 

Söyleşi İstanbul Alışveriş CaddeleriARAŞTIRMA



CUSHBAKISI

civarında ve rakamlar geçtiğimiz yılın altında 

seyrediyor. Kentsel yenileme ve istenilen kira 

bedelleri ile piyasa seviyesi arasında büyük 

farklar oluşması gerekçe gösterilerek son 1 

yılda 49 adet marka Bağdat Caddesi’nden 

çıktı. Yenileme projeleri, 49 markanın üçte 

birinin mevcut mağazalarından çıkmasına 

neden oldu ve bunların sadece 5’i Bağdat 

Caddesi üzerinde yeni bir mağazaya geçerek 

yer değiştirdi. Ayrıca araştırma; Anadolu 

yakasında üst sınıflara hitap eden AVM’lerin 

ve AVM projelerin, Bağdat Caddesi’nden lüks 

markaların çıkışının devam etmesi eğilimini 

2015 yılında daha belirginleştirdiğini ortaya 

koydu.

Eğilimin Lokomotifi Kentsel Yenileme

      2014 yılına göre Bağdat Caddesi’ndeki 

boşluk oranının yüzde 9’dan yüzde 14’e 

çıktığını kaydeden Cushman & Wakefield 

Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, sektördeki 

eğilim ve dinamiklerin ana lokomotifinin 

kentsel yenileme projeleri olduğunu kaydetti. 

Gönden, “Şu anda en büyük etkinin Bağdat 

Caddesi’nde yaşandığını ve azımsanmayacak 

sayıda ulusal ve uluslararası markaların 

caddeden çıktığını söyleyebiliriz. Artan 

boşluk oranları, ayrıca uluslararası ve lüks 

marka varlığındaki düşüş orta vadede 

İSTANBUL: kiralama işlem hacmi 
(mağaza büyüklüğüne göre dağılım)
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“Geçtiğimiz 3 yılın yeni kiralama hacimleri, 

bu 3 ana alışveriş caddesindeki toplam 

perakande stokunun yaklaşık %10’unun yıllık 

bazda yeniden kiralandığını göstermektedir.”

İSTANBUL: boşluk oranı (2013-2015)
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kira değerlerinde düzenlemelere neden 

olabilir fakat şu anda böyle bir eğilim 

gözlenmemektedir. Nihai sonuçlar ve bunların 

ana caddeler üstündeki sürdürülebilir etkileri 

ancak yenileme projeleri tamamlandıktan 

sonra gözlemlenebilir. Bu nedenle yaşanmakta 

olan çok sayıda değişimden dolayı mevcut 

analizin geçici olduğu, uzun vadede genel 

bir eğilim haline gelmeyebileceği kabul 

edilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

      Kentsel yenileme projeleri ile daha kaliteli 

perakende alan stoğunun piyasaya gireceğini 

ve gelecekte bunun olumlu etkilerinin 

görülebileceğini ifade eden Gönden, yerel 

perakendecilerin ikincil alışveriş caddelerde 

agresif şekilde büyümeye devam edeceğini 

sözlerine ekledi. İkincil alışveriş caddeler 

araştırmada, Avrupa yakasında Bakırköy, 

Beşiktaş, Karaköy; Anadolu yakasında 

Kadıköy Bahariye Caddesi ve Ümraniye 

Alemdağ Caddesi olarak belirtiliyor. Bu 

noktalar; Mavi, Koton, LCW gibi markaların 

mağaza açmasıyla birlikte hızla gelişiyor.

18 bin Metrekare Yeni Kiralama Yapıldı, 
Alanlar Daha Etkin Kullanıldı

      Araştırmaya göre, son 1 yılda 112 mağaza-

da yaklaşık 18.000 m2 yeni kiralama yapıldı. 

Son 3 yılın yeni kiralama hacimleri, bu 3 

ana caddedeki toplam perakende stoğunun 

yaklaşık yüzde 10’unun yıllık bazda yeniden 

kiralandığını gösterdi.

      İstanbul’un alışveriş caddelerinin yerel 

ve uluslararası perakendeciler için stratejik 

öneme sahip olduğunu hatırlatan Toğrul 

Gönden, raporun en önemli sonuçlarından 

birinin 50 m2’den düşük işlemlerin iki 

katına çıkarak mağaza alanlarının daha etkin 

kullanılmaya başlanması olduğunu belirtti. 

Gönden şöyle devam etti: “Mağaza 

boyutları açısından yeni kiralamanın 

ana lokomotifi 200 m2’den küçük ölçekli 

işlemler olup toplam işlem sayısının yüzde 

60’ını oluşturmuşlardır. Ayrıca en küçük 

kategorisindeki yani 50 m2’den küçük işlem 

sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık iki katına 

çıkmıştır. Bu, daha küçük, markalaşmamış 

mağazaların el değiştirdiğine işaret 

etmektedir. Ayrıca tüm işlemlerin 31’i 

mevcut markaların yeni mağazalar açarak 

genişlemesi ve 13’ü ise yer değiştirmeler 

olmuştur. 3 ana caddede toplam marka 

sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 düşüş 

göstererek 656 oldu. Son 1 yılda 67 marka 

gelirken, 113 marka çıktı. Aradaki 46 fark, 

perakende pazarının bir konsolidasyon 

eğilimine işaret etmektedir.”

Söyleşi İstanbul Alışveriş CaddeleriARAŞTIRMA
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CUSHMAN & WAKEFIELD
Türkiye Araştırma Direktörü; 

Dr. Dilek Pekdemir

“Eylül 2013’den beri Cushman & Wakefield Türkiye’de 

Araştırma Direktörü olarak görev yapmaktayım. C&W’ye 

katılmadan önce 8 yıl DTZ Pamir & Soyuer şirketinde 

Araştırma Yöneticisi olarak görev aldım. 10 yılı aşkın 

süredir hem uluslararası hem de yerel yatırımcılar, 

geliştiriciler, fonlar ve finans kurumlarına araştırma 

ve danışmanlık hizmeti vermekteyim. Özel sektörde danışman-

lık yapmadan önce araştırma görevlisi olarak başladığım akademik kariyerim, 

doktora derecesini aldıktan sonra çeşitli üniversitelerin gayrimenkul yüksek lisans 

programlarında gayrimenkul finansı, gayrimenkul geliştirme ve pazar araştır-

ması konularında okutmanlık yaparak devam ettim. Halen İ.T.Ü. Gayrimenkul 

Geliştirme Yüksek Lisans programında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 

Gayrimenkul Pazar Analizi konusunda ders veriyorum.  Akademik ve meslek 

kuruluş üyelikleri yanı sıra, 2011 yılından beri ERES yönetim kurulu üyeliği ve 

bir  yıldır ICSC Avrupa Araştırma Grubu üyesi görevlerini yürütmekteyim. Bir 

uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketinin araştırma  departmanını yö-

netmek; şehir planlama ve gayrimenkul alanlarında aldığım akademik eğiti-

mi piyasa tecrübesi ile birleştirme fırsatı sunması açısında memnuniyet verici 

bir durum.”

Dr. Dilek PekdemirSÖYLEŞİ
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Cushman & Wakefield Araştırma olarak 

dünya ve Türkiye’de yapılan çalışmalar 

ve raporlar hakkında bilgi verir misiniz?

  Araştırma departmanı olarak gayrimenkul 

sektörü verilerinin düzenli olarak takip 

edilmesi, periyodik piyasa raporlarının 

hazırlanmasının yanı sıra müşteri talebine göre 

pazar araştırmaları, iş geliştirme ve stratejileri 

raporlarının hazırlanması konularında hizmet 

vermekteyiz.

  Sektörün gelişimine ışık tutmak amacıyla 

her çeyrek hazırladığımız “Türkiye Pazar 

Analizleri” raporumuzda, genel ekonomik 

değerlendirmelerin yanı sıra ofis, perakende 

ve lojistik sektörlerini ele alıyoruz. Yıllık 

“Gayrimenkul Pazarı Değerlendirme” 

raporumuzda ise ek olarak konut ve otel 

sektörlerine de yer vermekteyiz. Bu yıl ikin-

cisini hazırladığımız “İstanbul Alışveriş 

Caddeleri” raporumuz da sektörde ilk ve 

tek olması ile bizim için gurur kaynağı oldu. 

Bunun yanı sıra gündemdeki konulara ilişkin 

hazırladığımız özel raporlarımız bulunuyor, 

geçtiğimiz yıllarda “Kentsel Dönüşüm”, 

“Konut Balonu” raporları da piyasada ilgi ile 

karşılandı. Global raporlarımızın ise hazırlık 

sürecinde Türkiye ofisi olarak bizler de 

yerel pazar bilgimiz ile katkıda bulunarak 

özellikle uluslararası şirketler için karşılaş-

tırılabilir veriler içeren çalışmalar yürütüyoruz.

   Ayrıca müşteri talebine göre hazırladığımız 

pazar araştırma ve strateji raporlarımız bu-

lunuyor. Özellikle, mevcut pazar bilgilerini 

analitik bir bakış açısıyla ele aldığımız, sağlam 

verileri sektör tecrübemiz ile harmanladığımız 

özel raporlar da hazırlıyoruz. 

Araştırma yaparken kullandığınız meto-

doloji hakkında bilgi alabilir miyiz? Veri 

toplama ve değerlendirme sisteminizden 

bahsedebilir misiniz?

  Tüm çalışmalarımızı sağlam ve güvenilir 

veriler çerçevesinde ele almak en büyük 

önceliğimiz. Özellikle Türkiye gibi pazarın şeffaf 

olmadığı, veri kaynaklarına erişim konusunda 

sıkıntıların olduğu bir pazarda titiz bir çalışma 

yürütmek en büyük zorluk olsa da, doğru 

veriye erişim ve analitik çerçevede yorumlamak 

araştırmalarımızın temel taşını oluşturuyor. 

Öncelikle düzenli olarak TUİK, TCMB, TBB 

gibi yayınlanan veri ve raporları takip ederek, 

periyodik veri tabanlarımızı güncelliyoruz. 

Şirketimiz bünyesindeki diğer ekiplerden 

gelen piyasa verileri de değerlendirilerek 

veri tabanlarına aktarılıyor ve tekrar ekiplerin 
kullanımına sunuluyor. Böylece departmanlar 
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arasında bir işbirliği kurarak veri sistemini 
besleyebiliyoruz. 

Araştırmalarınızı tam olarak hangi sektör-

lerde gerçekleştiriyorsunuz?

   Tüm Türkiye’yi ve tüm sektörleri kapsayan 

veri tabanlarımız mevcut; ekonomi, konut, ofis, 

perakende, lojistik, otel ve yatırım piyasaları 

düzenli veri takibi yaptığımız ana sektörlerdir. 

Ancak değişen pazar koşullarını, gündemi ve 

müşteri taleplerini de dikkate alarak yenilikçi 

olmaya çaba gösteriyoruz. Özel araştırma 

gerektiren konularda hızlı bir şekilde ilgili verilere 

erişerek raporlar da hazırlayabiliyoruz. Örneğin 

müşterilerimiz tema eğlence parkları yada 

transit perakende ile ilgili bir çalışmaya ihtiyaç 

duyduğunda özel bir rapor üretebiliyoruz. Bu 

noktada müşterilerimizden gelen farklı talepler 

bizler için motivasyon kaynağı oluyor.

Sektör oyuncularını yönlendiren araş-

tırmalarınızla ilgili detaylı bilgi aktarabilir 

misiniz?

  Öncelikle periyodik yayınlarımız gerek 
müşterilerimiz gerekse diğer sektör oyuncuları 
tarafından takip ediliyor ve geri bildirimler 

alıyoruz. Her çeyrek yayınladığımız pazar 

raporlarını takip eden ya da kendi şirket içi 

rapor ve sunumlarında kullanmak üzere 

başvuru kaynağı olarak kullanan gerek şirket 

gerekse mesleki dernek olan paydaşlarımız var 

ve yeni raporlarımızın güncelleme tarihlerini 

kontrol ediyor, güncel veri paylaşımı talebinde 

bulunabiliyorlar. Artık yıllık marka raporumuz 

haline gelen Alışveriş Caddeleri Raporu’muz, 

geçmişte yaptığımız Kentsel Dönüşüm, Konut 

Balonu gibi özel raporlarımız konusunda da 

olumlu dönüşler almaya devam ediyoruz. Bu yıl 

içinde planladığımız yine sektörde öncü olacak 

güncel yeni raporlarımız üzerinde de çalışmaya 

devam ediyoruz.

Eklemek istedikleriniz..

   Gerek periyodik raporlarımız, gerekse müş-

teri talebine göre özel çalışmalarından aldığımız 

geri bildirimler kendimizi geliştirmek ve bir 

adım öteye taşımak adına çok değerli. Özel-

likle raporlarımızı takip eden sektör temsilcileri, 

her türlü soru ve öneri için bizimle iletişim 

kurabilirler.

Dr. Dilek PekdemirSÖYLEŞİ
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TÜRKİYE’DE 
11 UNESCO DÜNYA MİRASI
Dünya Mirasları, UNESCO tarafından belirlenen 

kültürel ve doğal varlıkların listesidir. Dünya 

miraslarının korunması için 175’ten fazla ülke bir 

antlaşma imzaladı. Bu şekilde dünya miraslarının 

gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.
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Kapadokya ve Göreme Milli Parkı , Anita Rangel, 2009

Pamukkale, Gloria Salgado Gispert, 2014 Yerebatan Sarnıcı, Mark Gallido Cloted, 2014

Söyleşi
UNESCOGEZİ DURAKLARI
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Kapadokya ve Göreme Milli Parkı

Göreme ve Kapodokya Milli Parkı, 6 Aralık 

1985 tarihinden bu yana doğal ve kültürel 

varlık olarak Dünya Miras Listesi’nde 

yer almaktadır. Kapadokya 60 milyon yıl 

önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın 

püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu 

yumuşak tabakaların milyonlarca yıl 

boyunca yağmur ve rüzgar tarafından 

aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Ana 

ulaşım yollarına uzaklığı ve engebeli bir 

alan olması, gizlenmek isteyen veya dini 

inzivaya çekilenler için uygun korunma yeri 

olmuştur. Manastır hayatı 3. yüzyıl sonları 

ile 4. yüzyıl başlarında başlamış ve hızla 

yayılmıştır. 

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

1985 yılında UNESCO Dünya Miras 

Listesine alınmıştır. Cami 1228–29 

yıllarında Mengücekli beyi Ahmed Şah 

tarafından; Dârüşşifa ise aynı tarihte, 

Hürrem Şah adlı bir mimara yaptırılmıştır. 

Plan tipi ve süsleme olarak benzeri olmayan 

bir eserdir. İki başlı kartal motifini de içeren 

süslemeler son derece taşkın ve barok 

karakterlidir. Caminin giriş kapısına ikindi 

güneşi düştüğü zaman gölgelerden ayakta 

duran yandan bir erkek silüeti belirir. Bu 

silüetin önünde dikdörtgene benzer bir gölge 

daha vardır ve bu gölgelerin Kuran okuyan 

ve namaz kılan bir adam olduğuna inanılır.

İstanbul’daki Tarihi Yerler

1985 yılında UNESCO Dünya Miras 

Listesine alınmıştır.Yerleşim tarihi son 

yapılan Yenikapı’daki kazılarla bulunan 

liman doğrultusunda 8.500 yıl, kentsel tarihi 

yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1.600 yıla 

kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının 

kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. 

Kentin su rezerv sisteminin inşası İmparator 

Hadrianus döneminde başladı. Kentin 

yeniden yapılanması ve büyümesiyle birlikte 

hızla artan nüfusun ihtiyacını karşılamak 

için sistemin daha da genişletilmesine 

gerek duyuldu. O zamanlar kente gelen su, 

Yerebatan Sarnıcı gibi yüzden fazla yeraltı 

sarnıcında depolandı. 

Hattuşaş: Hitit Başkenti

1986 yılında UNESCO Dünya Mirasları 



listesine dahil edilmiştir. Hitit Devleti’nin 

başkenti’dir. Hattuşaş sözcüğü Hattus 

sözcüğünden yani Hatti insanlarının verdiği 

orijinal addan gelir.Yapılan kazılarda 5 kültür 

katı ortaya çıkmıştır. Bu katlarda Hatti, 

Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans 

dönemlerinden kalma kalıntılar bulunmuştur.

Nemrut Dağı

1987’de UNESCO tarafından Dünya mirası 

alanı ilan edilmiştir ve dünyanın sekiz 

harikasından biridir. Nemrut Dağı, Güney-

doğu Anadolu bölgesinin Adıyaman ilinde 

2.150 metre yüksekliğinde bir dağdır.

Kommagene kralı Antiochus Theos, MÖ 62 

yılında bu dağın tepesine, pek çok Yunan 

ve Pers tanrısının heykelinin yanı sıra 

kendi mezar - tapınağını da yaptırmıştır. 

Mezarda, bir kartalın başı gibi, tanrıların taş 

oymaları bulunur. Heykellerin diziliş şekli 

hiyerotesyon olarak bilinir.

Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı

Pamukkale 1988 yılında UNESCO tarafından 

belirlenen Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. 

Kent kaplıcaları ve akan sulardan kalan 
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karbonat mineralleri teraslarını, travertenleri 

kapsamaktadır. Menderes Nehri vadisinde 

bulunur. Eski Hierapolis kenti, toplam 2.700 

metre uzunluğunda, 600 metre genişliğinde 

ve 160 metre yüksekliğindeki beyaz 

‘kalenin’ üzerine inşa edilmişti. Hierapolis, 

Pamukkale yakınlarında bulunan bir antik 

kenttir. Tiyatrosunun tasarımından burada 

gladyatör dövüşleri yapıldığı anlaşılır. 

Şehrin giriş kapısında işlenmiş olan Medusa 

figürü, tanrıça Medusa’dan korunmak için 

yapılmıştır. Bu inancın Türk kültürüne 

nazar boncuğu olarak geçtiği sanılmaktadır. 

Nemrut Dağı, Anujak Jaimook, 2013

Söyleşi
UNESCOGEZİ DURAKLARI
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Ksantos - Letoon

Ksantos, Fethiye yakınlarındaki antik 

kenttir. Antik Çağda Likya’ya başkentlik 

yapmıştır. Şair Ovidius’un anlattığı bir 

öyküye göre kent, Zeus’tan hamile kalan 

Leto’nun adına kurulmuştur. Kentte en eski 

yerleşim izleri MÖ 7. yüzyıla kadar gider. 

Ören yeri merkezinde yan yana üç tapınak 

bulunmaktadır. Bunlardan en kuzeydeki 

Leto, ortadaki Artemis, güneyindeki Apollon’a 

adanmıştır. Kentin kuzeyinde Helenistik 

Döneme ait tiyatro bulunmaktadır. 

Tarihi Safranbolu Şehri

Safranbolu UNESCO tarafından 1994 

tarihinde Dünya Miras Listesi’ne alınarak 

“Dünya Kenti” unvanını almıştır. Safranbolu 

1950’lerde Anadolu’da gerçekleşen modern 

şehirleşmeden fazla etkilenmemiştir. Bu 

nedenle mimari gelenekleri, özellikle yarı 

ahşap, üç odalı Pontian Yunan stilinde 

depreme dayanıklı evleri korunmuştur.

Truva

Antik kent, 1988 yılından beri Dünya Miras 

Listesinde, 1996 yılından beri de Milli Park 

statüsündedir. Antik kent, Çanakkale merkez 

ilçesini bağlı Tevfikiye köyünün batısında, 

‘Hisarlık Tepesi’nde bulunur. Homeros 

tarafından yazıldığı sanılan iki manzum 

destandan biri olan İlyada’da bahsi geçen 

Truva Savaşı’nın gerçekleştiği antik kent, 

1870’lerde Alman amatör arkeolog Heinrich 

Schliemann tarafından keşfedilmiştir.

Selimiye Camii ve Külliyesi

2011 tarihinde Selimiye Camii ve Külliyesi 

Dünya Miras listesine alındı. Selimiye Camii 

Edirne’de bulunan, Osmanlı padişahı II. 

Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı camidir. 

Sinan’ın 90 yaşında yaptığı ve “en iyi eserim” 

dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan’ın 

gerek Osmanlı mimarisinin en önemli 

yapıtlarından biridir.

Neolitik Dönem Çatalhöyük Kalıntıları

UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya 

Miras Listesi’ne dahil edimiştir. Çatalhöyük, 

Orta Anadolu’da, günümüzden 9 bin yıl önce 

iskan edilmiş, çok geniş bir Neolitik Çağ ve 

Kalkolitik Çağ yerleşim yeridir.



MÜKEMMEL LİDERLER 
BİR HAREKETE NASIL İLHAM VERİRLER
TED Global  2009

Simon Sinek’in altın çember ve sorusu “Niçin” ile başlayan basit 

fakat güçlü bir ilham verici liderlik modeli var. Onun verdiği örnekler 

‘Apple’, ‘Martin Luther King’ ve ‘Wright’ Kardeşleri kapsamakta ve 

karşıt olarak da zor günler geçiriyor gibi gözüken Tivo.

Neden Dinlemelisiniz; 

Simon Sinek dünya üzerinde büyük etkisi olan liderler, şirketler ve politikacılar-

dan ilham alarak ve onların nasıl düşündükleri, hareket ettikleri ve iletişim kur-

dukları üzerine olağanüstü bir yapı keşfetmiş ve adına ‘The Golden Circle’ ded-

iği bir düşünce ve motivasyon teorisi yaratmıştır. ‘Start With Why: How Great 

Leaders Inspire Everyone to Take Action’ isimli kitabında ise insanların büyük 

liderlerden, kampanya ve organizasyonlardan neden ve nasıl etkilendiğini 

keşfettiği bu doğal yapıyla bizlere sunmaktadır. Büyük liderlerin, çevrelerindeki 

insanları manipüle etmek yerine onlara ilham verdiklerini ve böylece insanlara 

kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturdukları savını ortaya atmış ve 

araştırmasına insanların konfor alanından yola çıkarak güvende hissetmenin 

büyük kararlar almadaki önemini vurgulamaktadır. 
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Simon Sinek
TALKS
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KÜLTÜR - SANAT

izleyin  

Enrico Macias
Zorlu Performans Sahnesi, 14 Nisan, 21:00

    1961 yılında, Cezayir Bağımsızlık Savaşı kızışırken, karısı Suzy ile Cezayir ’i terk edip 

Fransa’da yaşamaya başlayan Macias, 1967 yılından bugüne yaptığı yüzlerce kayıt, 7 

albüm, oynadığı 10 film ve dizi ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Sesi ve karizması 

ile tüm dünyada kalabalık bir hayran kitlesi bulunan, konserleri olay yaratan, albümleri ve 

şarkıları satış rakamlarına ulaşan Enrico Macias, 50 yılı aşkın müzikal kariyeriyle dünyaca 

sevilen bir müzik efsanesi olmayı sürdürüyor. “Zingarella”, “La Guitare”, “Aie Aie Aie” , 

“Solenzara”  ve  “Le Femme De Mon Ami” gibi unutulmaz onlarca şarkısıyla tüm dünyada 

gönülleri fetheden Enrico Macias, Türkçe yorumlanan 80’e yakın şarkısı ve konserleriyle 

de Türkiye’de fırtınalar estirmiştir. 

> Enrico Macias
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gidin

Swan Lake Reloaded
Zorlu Performans Sahnesi 9 Nisan, 19:00

   Tchaikovsky’nin yanı sıra dünyaca ünlü 

pop ve rock sanatçılarının da eserlerinin 

kullanıldığı gösteride klasik bale ile bera-

ber sokak dansı da kullanılarak 1800’le-

rin balesi, modern toplumu yansıtacak 

şekilde modifiye edildi. Fredrik Rydman’in 

bu Tchaikovsky klasiği yorumunda büyü, 

büyücülük ve doğaüstü olaylar yoktur. Şim-

diki zaman da geçer ve iyi ile kötünün mü-

cadelesinde aşk istek merkezi bir rol oynar.

okuyun

 Yeni CEO Sensin 
İzzet Karaca, Papercam Yayınevi, 2015

     Stratejik olmayan işleri satmamıza rağmen, 

Unilever Türkiye cirosunu, 11 yılda Euro ba-

zında 3’e, karını 4’e katladık. 35 ülkedeki 5 

milyar Euro’luk ciroyu yönetirken, babamın 

küçük dükkânında öğrendiklerimi hiç unut-

madım. İzzet, yeni atanan CEO’lara faydalı 

tavsiyelerde bulunarak onların sadece hızlı 

ve başarılı bir başlangıç yapmalarını değil, 

aynı zamanda kariyerlerinde takdir edilecek 

ve başarılı noktalara ulaşmalarını da sağlıyor.

> Swan Lake Reloaded > Yeni CEO Sensin



GAYRİMENKUL AJANDASI

Uluslararası 
& Ulusal 

Fuar 
Konferans

Programı

18-19.04 ICSC 
European 
Conference

18-19 Nisan 2016
Milano, İtalya

19-20.04 ULI Spring 
Meeting

19-20 Nisan 2016 
Philadelphia 
Convention 
Center, 
Philadelphia, ABD

22-25.05 ICSC 
RECON
22-25 Mayıs 2016 
Las Vegas, ABD

10.05 GYODER 
Zirvesi
10 Mayıs 2016 
Raffles Otel, 
İstanbul
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