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Merhaba!
Değerli Sektör Temsilcileri;
Birbirinden farklı konuları ele aldığımız dijital dergimiz Cushbakışı ile bir
kez daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yeni sayımızda da sizler için
sektörden haber ve detaylı analizlerin yer aldığı zengin ve keyifli bir içerik
hazırladık.
Uluslararası finans çevrelerinin yakından takip ettiği ve bu yıl 12.’si gerçekleşen Euromoney 2016 anketinde Cushman & Wakefield Türkiye, gayrimenkul
sektörünün siz değerli temsilcilerinin oylarıyla “Aracılık/Kiralama” kategorisinde birinci olurken, 3 farklı dalda derece aldı. Bu başarıyı sizlerle paylaşmanın
heyecanını yaşarken, bir kez daha değerli takdirleriniz için teşekkürlerimizi
sunmak isteriz.
Ekonomi, ofis, perakende, sanayi ve lojistik pazar bilgilerini küresel ve yerel
uzmanlarımızın görüşleriyle harmanlayarak hazırladığımız raporumuzun
detaylarını yeni sayımızda bulabilirsiniz.
Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin son yıllarda ciddi tartışmalara
neden olan ‘Konut pazarında fiyat balonu varlığı’ gündemdeki yerini koruyor.
Kamuoyu ve siz değerli sektör temsilcilerinden aldığımız olumlu geri bildirimler
sonrasında ilkini 2014 yılında yayımladığımız “Türkiye Konut Sektörü: Konut
Balonu” analizimizin ikincisini IMF ve OECD verileri ile genişlettik. Global
verilerle yeni bir perspektif kazanan raporumuzda kentsel dönüşüm süreci ile
birlikte yeniden gündeme gelen konutta fiyat balonu konusunu sizler için tekrar
masaya yatırdık.
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Cushman & Wakefield Türkiye’de Proje Yöneticisi olarak görev alan değerli
arkadaşımız Murat Can Elmalı ile sektör ve çalışmaları üzerine yapılan
söyleşimizi ve İngiltere’nin AB üyeliğinde kalıp kalmayacağının belirlendiği
Brexit referandumuna ilişkin kaleme aldığımız makalemizi yeni sayımızda
bulabilirsiniz. Gerek iş seyahati gerekse yoğun gündeminizde nefes almanız
için yarattığınız kısa bir ara olsun.
Hangimiz seyahatlerimizi kolay ve pratik hale getirmek istemeyiz ki? Seyahate çıkmadan ve yoldayken hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalardan bazılarını
sizler için derledik.
Son bölümümüzü ise her zaman olduğu gibi kültür sanat etkinliklerine ve
ajandalarınıza not etmek isteyebileceğiniz fuar ve organizasyon bilgilerine
ayırdık.
Hepinize keyifli okumalar diliyoruz.
Saygılarımızla,
Toğrul Gönden

Tuğra Gönden

Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak
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III. Çeyrek 2016

Türkiye
Pazar
Analizleri
E K ON OM İYE
B A K IŞ
Dengesiz Büyüme Seyrini
Sürdürüyor
GSYİH yıllık artış oranı ilk çeyrekte
%4,7 iken ikinci çeyrekte %3,1’e düşmüş
olmasına rağmen diğer gelişmekte olan

ülkelere kıyasla hala güçlü bir performans
sergilemektedir. Sabit yatırım daralmakta
olup, nispeten baskılanan ihracat sektörü
ile özel tüketim büyümenin temel
belirleyicisi olmaya devam etmektedir.
Nitekim özel tüketim yıllık bazda %5,2
artmıştır. 2016 başında yapılan asgari
ücret artışı tüketicilere destek sağlarken,
Merkez Bankası faiz oranlarını peş peşe
yedinci kez indirerek Eylül ayında gecelik
borçlanma faizini 25 baz puanla %8,25’e
çekerek para politikasını gevşetmeye
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devam etmiştir. Enflasyon yüksek olup,
artış baskısı mevsimsel faktörler nedeniyle
son zamanlarda hafifleme eğilimi

Ekonomik Özet
Ekonomik
Göstergeler

Yurtiçi ve Yurtdışındaki Zor
Koşullar Devam Ediyor

4,2

3,0

4,0

3,1

3,2

TÜ K ETİC İ
H A R C A MA LA R I

5,1

1,4

4,8

4,4

3,1

EN D Ü STR İYEL
Ü R ETİM

3,0

3,6

3,2

2,6

3,3

YATIR IM

4,4

-1,3

4,0

0,5

1,0

İŞSİZLİK OR A N I
(%)

9,1

10,0

10,3

10,1

9,7

ENFLASYON

7,5

8,9

7,7

7,8

7,8

TL/€ (ORTALAMA)

2,53

2,91

3,02

3,29

3,46

TL/US$
(ORTALAMA)

1,90

2,19

2,72

2,95

3,18

FAIZ ORANLARI:
3 AYLIK (%)

4,8

8,6

7,6

7,5

7,5

FAIZ ORANLARI:
10 YILLIK (%)

7,8

9,3

9,5

9,7

9,1

Büyümeye ilişkin diğer kaynaklar,
yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli dalgalanmalarla karşı karşıya olan yatırım ve
ihracat sektörleriyle birlikte ekonomi
için de güvensiz bir görünüm ortaya
koymaktadır. Temmuz ayında yaşanan

2016F 2017F

GSYİH
ARTIŞ ORANI

göstermiş ve Eylül ayında %7,3 olarak
gerçekleşmiştir.

2013 2014 2015E

15 Temmuz darbe girişiminden sonra,
hükümet Ocak ayına kadar devam edecek
OHAL önlemlerini uygulamaya koymuştur.

NOT: *Aksi belirtilmedikçe * yıllık % büyüme oranı.
T tahmini Ö öngörü / Kaynak: Oxford Economics Ltd.
and Consensus Economics Inc.

Türkiye’nin kredi notu ülkenin büyük dış
finansman gereksinimleri, büyüme ve
kurumsal gücünde yaşanan yavaşlamayla
ilgili endişeler gerekçe gösterilerek
düşürülmüştür. Bu gelişmelerin etkisi

Ekonomik Aktivite
10,0

15,0
10,0

5,0

5,0

şimdiye kadar nispeten hafif olmuştur,
fakat yatırımcılar, şirketler ve tüketiciler
Türkiye’ye karşı temkinli bakmaktadırlar.
Türkiye’nin ihracatına ilişkin dış talep
2016 yılında önemli ölçüde düşüş

0,0

0,0
-5,0

-5,0

GSYİH ARTIŞI (yıllık %) - sol
ENFLASYON (yıllık %) - sağ

-10,0

-10,0
2006

2008

2010

2012

2014

2016F

-15,0
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göstermiş olup, bu durum düşük sanayi

ile zayıflayan güven ortamı nedenyile

üretim seviyelerine de yansımaktadır.

Türkiye çok zorlu birkaç aylık bir

Yaşanan bu yavaşlamanın bir bölümü

süreçten geçmiştir. 2016 yılında

düşük petrol fiyatları ile telafi edilmekte

ticari güven ve yatırımlarda bir düşüş

olup, Türk Lira’sının devam eden değer

yaşanmış olup, son göstergeler bu

kaybı ihracatçıların rekabet gücünü

eğilimin 3. çeyrekte de devam ettiğini

arttırmaktadır, fakat sektörün geleceği

göstermektedir. Yatırımların 2016 yılında

belirsizliğini korumaktadır.

sadece %0,4 oranında artacağı tahmin
edilmektedir, ancak mevcut kısa vadeli

Genel Görünüm
GSYİH büyüme tahminleri 2016 yılı için
%3,1 ve 2017-19 yılları arasında ortalama
%3,4 olarak revize edilmiştir. Yatırım ve
ihracat sektörlerine ilişkin beklentilerin
iç ve dış görünüm net hale gelinceye kadar

zorlukların aşılabilmesi açısından 2017
yılında yatırımların hızlandırılması
gerekmektedir.

Kullanıcı Odağı
Kullanıcı talebi sabit ve özellikle

nispeten durgun olması beklenmektedir,

İstanbul’daki Levent, Maslak ve Ataşehir

fakat asgari ücret artışı ve sağlam devlet

gibi ana bölgelere odaklanmıştır. En güçlü

ödemelerinin desteğiyle tüketimin güçlü bir

talep, 3. çeyrekte gerçekleştirilen kiralama

şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir.

işlemlerinin yaklaşık yarısını oluşturan

Sonuç olarak, ekonomik büyüme

tüketici ürünleri/hizmetleri sektöründen

önümüzdeki çeyrek dönemlerde dengesiz
görünümünü devam ettirecektir.

OFİS PAZARINA BAKIŞ
Genel Bakış
Yurtiçi ve yurtdışından kaynaklanan
ekonomik ve finansal dalgalanmalar
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gelmiştir. Finans ve teknoloji şirketleri de
çok aktif olmuştur. 3. çeyrekte gerçekleşen
yeni kiralama işlemlerinin toplamı 44.000
m2 olup, bu rakam önceki çeyrekle aynı
fakat 2015 yılının 3. çeyreğinden %35 daha
düşüktür. Gerçekleşen en büyük işlem Mey
İçki (Diageo) tarafından Levent, River
Plaza’da yapılan 5.818 m 2’lik kiralama

€
M² YIL

ABD$
FT²/
YIL

İstanbul
(Levent)

42,0

449

46,8

-6,7

3,1

İstanbul
(Esentepe Gayrettepe)

29,0

310

32,3

-14,7

-1,9

İstanbul
(Maslak)

30,0

321

33,4

0,0

4,6

İstanbul
(Asya Yakası)

27,0

289

30,1

-3,6

6,7

İzmir

17,0

182

19,0

0,0

2,5

Ankara

20,0

214

22,3

-9,1

-1,0

girmiştir. Böylece toplam boş kiralanabilir

geciktirebilecek olmasına rağmen, 2 milyon
metrekare yeni arzın 2017 yıl sonuna kadar
tamamlanması beklenmektedir. Bu orta
vadede bazı alt pazarda boşluk oranlarını
yukarı çekebilir ve kiraları sınırlayabilir.

Yatırım Odağı
Yatırım işlemleri sınırlı seviyede olup,
3. çeyrekte gerçekleştirilen tek işlem
MİA’da 11.000 m 2’lik ofis alanın bir banka
tarafından kendi kullanımı amacıyla önsatış işlemi olmuştur. Yeni arz özellikle
ön satış seçenekleriyle birlikte kullanıcı
mal sahiplerine ve bireysel yatırımcılara
alternatifler sunmaktadır. Ayrıca,
süregelen inşa halindeki projelerin orta
ve uzun vadede yatırım işlemlerinde bir
artışı tetikleyeceği tahmin edilmektedir.
Gerçekleştirilen işlem sayısının az olması

Birincil Ofis Getiri Oranları
/ Haziran’16
PAZAR
(ALT PAZAR)
(RAKAMLAR
BRÜTTÜR,
%)

10 Yıl
Düşük

ertelemeler ve gecikmelerin yeni arz girişini

5 YIL
1 YIL YBBO

Yüksek

oranı ise %18’e yükselmiştir. Yaşanan

Geçen
Yıl

alan 890.000 m2’ye çıkmış, toplam boşluk

BÜYÜME %

LOKASYON

Son
Çeyrek

yeni ofis alanı yılın 3. çeyreğinde piyasaya

Birincil Ofis Kiraları / Eylül’16
ABD
$

Arz açısından, yaklaşık 63.800 m2’lik

Mevcut
Çeyrek

işlemidirdir.

İstanbul
(Levent)

6,80

İstanbul
(Esentepe Gayrettepe)

7,25

İstanbul
(Maslak)

7,25

7,25

7,25

12,00

7,25

İstanbul
(Asya Yakası)

7,25

7,25

7,25

12,00

7,25

İzmir

9,50

9,50

9,50

12,00

9,00

Ankara

9,25

9,25

9,25

12,00

9,00

6,80

7,25

6,80

10,00

7,25

12,50

6,80

7,25

nedeniyle fiyat ve getirisi bilgisi sınırlıdır.
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Genel Görünüm
2017 yılsonuna kadar tamamlanması

Kullanıcı Odağı
2016 3. Çeyrekte, Özdemir Park

beklenen inşa halindeki spekülatif projelerin

(Zonguldak, 12.000 m 2), Kasaba (İzmir,

yüksek oranının, talebin mevcut seviyelerini

15.000 m 2) ve Viaport Outlet genişletme

koruması durumunda bazı alt pazarlarda

projesinin (İstanbul, 22.610 m 2)

boşluk oranını arttırması öngörülmektedir.

açılmasıyla birlikte toplam 50.000 m 2’lik

Bu durum kiralar üzerindeki baskıyı da

yeni alan piyasaya girmiştir. Ancak 2015 3.

artıracaktır. Bununla birlikte, önemli altyapı

Çeyrek ile karşılaştırıldığında, uzun vadeli

projeleri bazı gelişmekte olan bölgelere

gelir girişlerinin güvenceye alınmasında

yatırım yapılmasını teşvik edecek olup, orta

yaşanan güçlükler nedeniyle geliştiricilerin

ve uzun vadede kiralara destek sağlayabilir.

planlarını rafa kaldırması ya da projelerin

PERAKENDE PAZARINA
BAKIŞ
Genel Bakış
Türk ekonomisindeki büyümenin

tamamlanma tarihlerini ertelemesiyle
birlikte yeni arz girişlerinde %70 oranında
bir düşüş yaşanmaktadır. Perakendecilerin
yaşanan son terör olayları sonrasında
daha temkinli hareket etmeleri nedeniyle
kiralar aşağı yönlü baskılanmaktadır.

olumlu seyrini sürdürmesi beklense de,

Bu karışık görünümde piyasaya bazı

gerçekleşen hafif düşüş ile birlikte 2016

yeni markalar girmekle birlikte, bazı

yılında %3,1 olması bekleniyor. Ayrıca,

markalar da ya kendi ağlarını konsolide

AYD/Akademetre endeksine göre hem

etmeye ya da tamamen piyasadan çıkmaya

alışveriş merkezlerinin cirosunun hem

yönlenmektedir. Katarlı Abu Issa Holding

de ziyaretçi sayısının bir önceki yılın

Kanyon’da açtığı ABD’li ayakkabı markası

Temmuz ayına göre sırasıyla %2,6 ve %2,9

Cole Haan aracılığıyla Türkiye pazarına

düştüğü belirtilmiştir. Artan enflasyon ve

giriş yapmış olup, Alman Aigner markası

15 Temmuz darbe girişimi de perakende

da Akasya Acıbadem ve Zorlu Center’de

sektöründe genel bir düşüş yaşanmasında

birer mağaza açmıştır. Öte yandan,

rol oynamaktadır.

Alman kozmetik markası Douglas’ın Türk
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Geçen
Yıl

Yüksek

Düşük

-7,1

4,9

İstanbul

6,00

5,80

5,80

10,00

5,80

145

-16,1

3,4

İzmir

7,50

7,50

7,50

12,00

7,50

184

-5,7

4,9

Ankara

7,00

7,00

7,00

12,00

7,00

260

2,778

290

İzmir

130

1,389

Ankara

165

1,763

Sunulan getiri verileri

yalnızca yaklaşık eğilimi ve

bakımından, Avrupa’nın

başlıca kazanç seviyelerinin

birçok bölgesindeki mevcut

yönünü belirtmeye yönelik

karşılaştırılabilir piyasa

kılavuz niteliğinde olup

kanıtlarının eksikliğine ve

özelliklerine bakılmaksızın

piyasanın değişen yapısına

herhangi belirli bir mal

ve finansman gibi her türlü

veya işlem için karşılaştırma

işlemdeki örtülü maliyetlere

amaçlı kullanılmamalıdır.

bağlı olarak, bu rakamlar

Ülke
Birincil

10 Yıl

Düşük

İstanbul

1 YIL

Yüksek

ABD$
FT²/YIL

Geçen
Yıl

€
M²/YIL

Son
Çeyrek

ABD$
M²/AY

10 Yıl

Mevcut
Çeyrek

BÜYÜME %

ANA CADDE
MERKEZLERİ
(RAKAMLAR
BRÜTTÜR, %)

5 YIL
YBBO

Son
Çeyrek

Getiri Oranları / Eylül’16

Mevcut
Çeyrek

Eylül’16

ANA CADDE
MAĞAZALARI
(RAKAMLAR
BRÜTTÜR, %)

Birincil Perakende

ANA CADDE
MAĞAZALARI

Birincil Perakende Kiraları

7,00

7,00

7,00

9,50

7,00

pazarından çıkacağını açıklaması gibi bazı

Bu çeyrek gerçekleşen işlemlerden

markalar da piyasadan tamamen çıkmayı

biri Nikol Tekstil’in Bolu’da bulunan

ya da küçülmeyi tercih etmiştir.

Highway Outlet AVM’nin %56’lık hissesini
satın almasıyla gerçekleşmiştir. Metro

Yatırım Odağı
Türk yatırım pazarı, az ürün olması

Properties ise Ankara Bilkent Center
AVM’de bulunan Real Hipermarketi
satmıştır. Uluslararası oyuncuların bu

ve yabancı yatırımcıların giderek artan

anlamda daha ihtiyatlı davranırken, yerli

tedirginliği nedeniyle kısıtlanmaktadır.

geliştiriciler ve yatırımcılar da uluslararası
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oyuncuların piyasadan çıkma isteğine bağlı

devam etmektedir. Markit İmalat Satın

birtakım fırsatları etkin bir biçimde takip

Alma Yöneticileri Endeksi Ağustos ayında

etmektedir.

kaydedilen 47,0 puandan (2009 yılından

Genel Görünüm
Türkiye’deki jeopolitik durum ve artan
güvenlik kaygıları gayrimenkul piyasasının
genel faaliyet seviyelerini olumsuz

bu yana en düşük seviyeyle) Eylül ayında
48,3’e yükselmiştir.

Kullanıcı Odağı
Kullanıcı talebi üçüncü çeyrekte sabit bir

etkilemektedir. Ancak, özel tüketimin

görünüm sergilemiş olup, özellikle lojistik

halen olumlu havasını sürdürmekle

operatörleri ve sanayi üretimi/hizmet

birlikte kısa vadede direncini koruması

firmaları tarafından yönlendirilmiştir.

beklenmektedir.

Dağıtım ağlarını optimize etmek için

Sanayi Pazarına Bakış
Genel Bakış
Türkiye’deki yatırım ve ihracat

arayışta olan perakendecilerden de daha
iyi seviyelerde talep oluşmuştur. Modern,
kaliteli lojistik alanına ilişkin sınırlı
bir arz bulunmaktadır, ancak, lojistik
portföyüne sahip GYO’lar halen mevcut

sektörleri yurtiçinden ve yurtdışından

arz içinde kullanıcılara bazı seçenekler

gelen dalgalanmalara maruz kalmaya

sunabilmektedir. Kullanıcı talebine göre

devam etmektedir. İhracat ile ilgili

geliştirilen projeler de kullanıcıların

dış talep 2016 yılı boyunca giderek

yerleşim ihtiyaçlarını karşılama açısından

zayıflamış ve sanayi faaliyetleri darbe

diğer önemli bir seçenektir. Yenilenen

almıştır. Yaşanan bu zayıflamanın bir

kira işlemleri hariç tutulduğunda, önceki

bölümü düşük petrol fiyatları ile telafi

çeyreğe göre %25’lik bir artışla üçüncü

edilmekte ve Türk Lira’sında süregelen

çeyrekte yaklaşık 80.000 m 2’lik depo

değer kaybı ihracatçıların rekabet gücünü

ve lojistik alanı kiralanmıştır. Üçüncü

arttırmalarına yardımcı olmaktadır, fakat

çeyrekte gerçekleşen önemli işlemler

sanayi sektöründe belirsizlik durumu

Reysaş GYO’ya ait mülklerin Paşabahçe
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(47.072 m 2, Kırklareli), Sittnak Lojistik
(10.750 m 2, Tuzla/İstanbul) ve Vodafone
(7.000 m 2, Kazan/Ankara) tarafından
kiralanmasıdır.

Yatırım Odağı
İkinci çeyreğe benzer şekilde, üçüncü

İstanbul ve İzmir arasındaki ulaşım
bağlantılarını arttırıp yeni sanayi alt
merkezlerinin ortaya çıkmasına öncülük
edebilir.Rusya ilişkilerinin düzelmesi yılın
ikinci yarısında dış ticaret performansını
olumlu şekilde etkileyebilir. Ayrıca,
İstanbul ve İzmir arası seyahat süresini

çeyrekte gerçekleştirilen yatırım

hızlandıracak İzmit Körfez Köprüsü’nün

işlemlerinin çoğu arsa ve fabrika satış

açılışı yeni gelişen bölgelerde potansiyel

anlaşmaları olmuştur. Tahincioğlu

yeni projeleri destekleyebilir.

Holding’in sahibi olduğu İstanbul’un
Pendik ilçesinde yer alan bir fabrika
binasının satışı (10.000 m 2 arsa + 8.000
m 2 kapalı alan) ve bir tüketim malları
firmasının Manisa’da satın alımını
gerçekleştirdiği 100.000 m 2’lik arsa ile
gerçekleşen önemli işlemlerdir.

Genel Görünüm
Yatırım ve ihracat sektörleri için kısa
vadeli görünüm belirsizliğini korumakta,
fakat özel tüketimin güçlü kalması
beklenmektedir. Bu durum ileriye dönük
olarak sanayi sektörüne bazı destekler
sağlayabilir. Uzun vadede, TürkiyeRusya ilişkilerindeki iyileşme dış ticareti
artırmaya yardımcı olurken, İzmit Körfezi
Köprüsü gibi önemli altyapı projeleri

CUSHBAKISI

Follow Us
on Social Media
cushbakisi.com/blog
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Kentsel
Dönüşüm
2. El
Konut
Fiyatlarını
Uçurdu,
Balon
Oluşmadı

Kentsel Dönüşüm

Son yıllarda konut

Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin

sektöründe sık sık

son yıllarda ciddi tartışmalara neden olan

dile getirilmeye

‘Konut pazarında fiyat balonu varlığı’

başlanan ‘fiyat

gündemdeki yerini koruyor. Hazırladığı

balonu oluştu

uluslararası ve ulusal raporlar ile sektöre

mu’ sorusu artan
fiyatlarla birlikte
yeniden gündeme
gelmeye başladı.
2014 yılında ilk
hazırladığı rapor

katma değer yaratmaya devam eden
Cushman & Wakefield, ilkini 2014 yılında
yayımladığı “Türkiye Konut Sektörü: Konut
Balonu” analizini IMF ve OECD verileri ile
genişletti. Global verilerle yeni bir perspektif

ile bu soruya yanıt

kazanan raporda kentsel dönüşüm süreci ile

veren uluslararası

birlikte yeniden gündeme gelen konutta fiyat

ticari gayrimenkul

balonu konusu bir kez daha masaya yatırıldı.

danışmanlık

Raporda, küresel piyasalarda konut fiyat

şirketi Cushman &

balonu göstergesi olarak kabul edilen fiyat/

Wakefield, ikinci

kira ve fiyat/gelir oranları araştırılarak,

raporunu yayınladı.

konut fiyatları, konut satış hacmi gibi veriler
inşaat maliyetleri, faiz oranı ve enflasyon ile

Cushman & Wakefield
Yönetici Ortaklar

Toğrul Gönden

karşılaştırılarak Türkiye’nin makroekonomik
verileri ışığında değerlendirildi. İki yıl önce
Tuğra Gönden

yayınlanan rapordan farklı olarak uluslararası
piyasalar ile bir karşılaştırma yapmak
adına IMF verileri ile Türkiye verileri
karşılaştırıldı. Türkiye genelindeki konut
fiyatları iller, İstanbul ise ilçeler bazında
yorumlanarak araştırmanın içeriği daha da
zenginleştirildi.
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Fiyatlardaki Artış Ekonomi için

“Türkiye’de konut

Risk Oluşturmuyor

kredilerinin

Raporda uzun bir süredir tartışılan konut fiyat artış oranının,
kira artış oranının çok üzerinde olması olarak ifade edilen konut

GSMH’ye oranı
%6 seviyelerinde.

balonu riskinin Türkiye için söz konusu olmadığını vurgulayan

Bu oran dünyada

Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden; konut

ortalama %50-

sektöründe fiyat artışlarının sürdürülebilir olup olmadığı

60 civarında

hususunun Türkiye’de temel sorun olduğunu belirtti. Küresel

bulunuyor.

piyasaların aksine Türkiye’de konut fiyat artışının ülke

Yani Türkiye’de

ekonomisi adına bir tehlike oluşturmadığına işaret eden Gönden,

konut fiyat

bu duruma gerekçe olarak konut fiyatlarındaki artışın kredi pazarına

artışları küresel

etkisinin sınırlı olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

finans krizinin
öncesinde yurt
dışında görüldüğü
seviyelere ulaşsa
bile Türkiye’de
kredi pazarının
GSMH’ye oranı
düşük olduğu
için henüz
kredi pazarını
etkileyecek güçte
değil.”
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Kentsel Dönüşüm

2010 yılı başlangıç kabul edilerek yapılan

da altında kalması dikkat çekiyor.

analizde konut satış ve kira fiyatlarının

Satış fiyatlarında kentsel dönüşüm

sürekli artış göstermesine karşın, 2013

dışında inşaat maliyetleri, faiz ve döviz

yılından sonra bu artışın daha net olduğu

kurlarında yaşanan artışlar da etkili

ifade ediliyor. Konut fiyatlarının son

olurken, özellikle inşaat maliyetlerinde

yıllardaki artışında yasal düzenlemelerin

yaşanan %55 artışın altını çizen Cushman

etkili olduğu hatırlatılırken, bu düzenlemeler

& Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden

2013 yılında yürürlüğe giren KDV değişikliği

ise merkezi bölgelerdeki arsa yetersizliği

ve özellikle Mayıs 2012’de yürürlüğe giren

ve yükselen arsa fiyatları nedeniyle yeni

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasası olarak

projelerin çoğunlukla çeper bölgelerde

sıralanıyor.

gerçekleştirildiği hatırlattı ve bu nedenle
yeni konut fiyatlarındaki artışın nispeten

Kentsel Dönüşüm Satış ve

düşük kaldığını belirtti.

Kira Fiyatlarını Arttırdı
Kentsel dönüşüm sürecinde yenilenerek
değeri yükselecek olan binaların getirisine
ortak olmak isteyen yatırımcıların talebi 2.

Konutta Geri Dönüş Süresi 16 Yıldan 18
Yıla Yükseldi
Raporda bir konut yatırımının ortalama

el konut fiyatlarındaki artışın nedeni olarak

geri dönüş süresinin 18 yıla, konut yatırım

gösterilmektedir. Yine rapora göre, kentsel

değerinin ise 8,6 yıllık ortalama gelire eşit

dönüşümün etkisi ile konut değiştirmek

olduğu saptanırken, iki yıl önceki raporda

zorunda kalan ev sahiplerinin geçici konut

geri dönüşüm süresinin 16 yıl, yatırım

ihtiyacı kiraların artmasına yol açtı.

değerinin ise 7 yıllık ortalama gelire eşit

Ortaya çıkan sonuçlara göre, son 5 yılda
kişi başına gelir %67 artış kaydetmesine

olduğu açıklanmıştı.
Raporda, Türkiye’nin verileri IMF verileri

karşın 2. el konut fiyatlarının ise ikiye

ile kıyaslandı ve Türkiye en yüksek fiyat

katlandığı belirlenmiştir. Raporda yeni konut

artışlarının yaşandığı ülkeler arasında yer

fiyatlarındaki %58’lik artışın gelirdeki artışın

aldı. Ayrıca fiyat/gelir makasının da en hızlı
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açıldığı ülkelerden biri olarak lanse edildi.

tüm ilçelerinde %100’den fazla artış var. Bu

Türkiye’de ikinci el fiyatları ve kiralar

listede zirvedeki ilçeler ise Kadıköy, Sarıyer,

olarak bakıldığında diğer pazarlardan

Zeytinburnu, Maltepe ve Fatih şeklinde

farklılık gösterdiği belirtilen analizde, fiyat/

sıralandı. Artışların yaşandığı ilçelerin

gelir dengesinin olumsuz sinyaller verdiği de

birçoğunda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin

hatırlatıldı. Ayrıca 1,35 – 1,40 aralığındaki
konut faizlerinin kredili konut satışlarını

önemli bir payı bulunuyor.

olumsuz etkilediği ifade edildi.
Türkiye Konut Fiyatları Artışında 6. Sırada
2015 yılı sonu itibariyle IMF verilerine
göre, Türkiye yıllık olarak en fazla konut
fiyat artışı görülen 6. ülke oldu. Listenin
başındaki ülkeler Katar, Yeni Zelanda
ve Hong Kong olurken, Rusya, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Ukrayna’da ise konut
fiyatlarında %30’ları aşan düşüşler meydana
geldi.
Türkiye’de konut fiyatları en fazla
yükselen iller sırasıyla İstanbul, Adana,
Yalova ve Antalya oldu. Konut satış fiyatları
ile kira artış oranı arasındaki en büyük
farkların olduğu iller arasında ise Isparta,
Kahramanmaraş ve Sinop bulunuyor.
Fiyat Artışında Kadıköy Lider
2012 yılından günümüze kadar değerlendirme yapıldığında İstanbul’un neredeyse
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Cushman & Wakefield
Yönetici Ortak

BREXIT

Tuğra Gönden

BREXIT SONRASI İSTANBUL İÇİN
CİDDİ FIRSATLAR ORTAYA ÇIKABİLİR
23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen İngiltere’nin AB üyeliğinden
kalıp kalmayacağının belirlendiği Brexit referandumunda, oyların çoğunluğu
sürpriz bir şekilde ülkenin AB’den ayrılması yönünde olmuştu.
Brexit sonrası yaşanan şokun atlatılmasının ardından orta-uzun vadede belirsizliğin
hakim olması bekleniyor. Lakin referandumun sonuçlarına ilişkin soru işaretleri artarken, Brexit’in hayata geçirilip geçirilmemesi

illüstrasyon: Yağız Yılmaz

bile konuşuluyor. AB’den çıkış kararının yasal
hale gelmesinin bile en az 2 yıl sürmesi
söz konusu. Tüm anlaşmaların yeniden
yapılmasının da en iyi ihtimalle önümüzdeki
10 yıl boyunca süreceği yönünde görüşler
mevcut. Bu durumda sürecin kolay olmayacağı ve düşünülenin aksine uzun süreceği
düşünülüyor. Diğer taraftan Brexit sonrası,
Birleşik Krallık’ın bütünlüğüne yönelik
endişelerin, AB’nin bütünlüğüne yönelik
endişelerden daha fazla risk teşkil edecek
gibi görünüyor.
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İngiltere’de Kira/Kullanıcı Talebi Durağan
Gayrimenkul pazarı açısından bakıldığında
ise bir süredir işlemlerin yavaşladığı ve
birçok yatırımcının bekle-gör pozisyonuna
geçtiği gözlemlendi. Cushman & Wakefield’in
yakın zamanda “Capital Views: Brexit & The
European Property Investment Market”
başlıklı raporu, Birleşik Krallık’ta toplam
gayrimenkul işlem hacminin Brexit nedeniyle
%25 civarında düşeceği ve AB’nin kalanında
%10 kadar artacağını öngörüyor. Sterlinin
değer kaybıyla birlikte bazı fırsatlar ortaya
çıksa da Birleşik Krallık’ta beklentiler, getiri
oranlarının birincil mülkler için durağan
kalması yönündeyken ikincil mülkler için artış
öngörülüyor. Avrupa’nın kalanında ise birincil
mülkler için getiri oranların düşeceği ve ikincil
mülkler için durağan kalacağı tahmin ediliyor.
Kira ve kullanıcı talebinin Birleşik Krallık’ta

Dublin, Lüksemburg, Milano, Amsterdam ve
Berlin’in yanı sıra küresel anlamda Singapur
ve New York’un kazanan pazarlar olacağı
yönünde görüş belirtiliyor. Bu pazarlar
gayrimenkul yatırımı açısından her ne kadar
birincil pazarlar olsa da bilhassa Avrupa’daki
pazarların hiç biri nüfus, alt yapı veya nitelikli gayrimenkul arzı açısından Londra’nın
yerini alamayacaktır.
Brexit sonrasında adından çok bahsedilen
Frankfurt’un nüfusu Londra’nın ancak
%8’ine denk geliyor ve finans sektörünün
olası büyük çaplı taşınmasına cevap
verebilmesi mümkün gözükmüyor. İlginç
olanı da; bu konunun ülkeler olarak değil
şehirler olarak değerlendirilmesi gerektiği.
Kaldı ki bazı raporlarda yer alan
bilgilere göre, her bir banka çalışanının
Birleşik Krallık’tan AB’ye taşımanın kişi

durağan kalması öngörülürken Avrupa’nın

başına yaklaşık £50.000 gibi bir maliyeti

kalanı için artış bekleniyor.

olacağı hesaplanıyor ve on binlerce banka
çalışanlarından bahsediliyor.

Avrupa Kentleri Londra’nın
Yerini Alamayacak
Rapora göre, Avrupa’da Frankfurt, Paris,

Öte yandan AB’den çıkış Birleşik Krallık
için daha da küreselleşme adına bir fırsat
olabilir. Birleşik Krallık Müslüman olmayan
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BREXIT

ve sukuk ihracı yapan dünyada 3 ülkeden

Türkiye, orta ve Uzakdoğu yatırımcıları için

biri ve İslami finans eğitimi konusunda

tekrar daha cazip bir hale gelebilir.

lisans veren 60 eğitim kurumu ve 22

Diğer taraftan önceki paylaşımlarımda

üniversitesi ile dünyada lider pozisyonda

belirttiğim gibi geleneksel finans

bulunuyor.

merkezlerinin azalması ve yakın zamanda
alternatif finans merkezi olarak ön plana

İstanbul ve Türkiye Tekrar

çıkan şehirlerin kan kaybıyla birlikte bir

Cazip Hale Gelebilir

boşluk oluştuğunu görüyoruz. Bu da uzun

İstanbul ve Türkiye gayrimenkul sektörü
özelinde baktığımızda Brexit etkisi ilk
etapta daha kısıtlı gözüküyor. Daha anlamlı
bir değerlendirme yapmak için biraz daha
zaman geçmesi gerekiyor. Diğer taraftan 15
Temmuz darbe girişimi ve ardından yaşanan
gelişmeler haliyle yakından takip ediliyor.
Yabancı yatırımcılar açısından baktığımızda,
orta vadede bazı fırsatların ortaya
çıkabileceği görüşündeyim. İlk kez yurt
dışında yatırım yapan veya daha orta ölçekli
gayrimenkul yatırımları yapan yatırımcılar
için Londra cazibesini yitirmiş olabilir.
Bu durum yatırımcıların kendilerini daha
yakın hissettikleri pazarlara yönelmelerini
sağlayabilir. Böyle bir senaryoda İstanbul ve
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vadede İstanbul için ciddi fırsatları ortaya
çıkarabilir.

CUSHMAN & WAKEFIELD’A
EUROMONEY’DEN
BiRiNCiLiK
Bu yıl 12. kez gerçeklestirilen Euromoney Gayrimenkul Anketi
2016’da Cushman & Wakefield Türkiye “Aracılık/Kiralama”
kategorisinde birinci olurken, üç farklı dalda derece alarak büyük
bir basarıya imza attı.
Gayrimenkul sektörünün siz degerli temsilcilerinin oylarıyla takdir
edildigimizi görmekten mutluluk duyuyoruz.
Cushman & Wakefield Türkiye olarak gayrimenkul sektöründeki
müsterilerimiz için deger yaratmaya devam edecegiz.
Saygılarımızla
Cushman & Wakefield Türkiye

SÖYLEŞİ

Murat Can Elmalı

CUSHMAN & WAKEFIELD
Proje Yöneticisi; Murat Can Elmalı
“ Tasarım-mühendislik ve inşaat
altyapısı edinme hedefiyle
başladığım mesleki kariyerimin
ilk durağı Tabanlıoğlu Mimarlık
oldu. Sonrasında Türkiye’nin en
büyük Mühendislik Danışmanlığı
şirketlerinden Arup’ta çalışmaya
başladım. Buradan edindiğim
bilgileri Rönesans İnşaat çatısı
altında çalışarak pekiştirdim.
Yerli ve çok uluslu firmalara
ticari gayrimenkul yatırımlarını
ve projelerini en hızlı, sorunsuz
ve uygun bütçeler içerisinde nasıl
çözebileceklerine dair danışmanlık
verdiğim Cushman & Wakefield
Türkiye ofisinde ise son bir buçuk
yıldır Proje Yöneticisi olarak görev
almaktayım. Bu işi dünyanın önde
gelen firmalarından birinde hayata
geçirmiş olmak ise memnuniyet
verici. ”
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Cushman & Wakefield Proje Yönetimi

• İşin eksiksiz bir biçimde tamamlanıp geçici

Departmanı olarak dünyada ve Türkiye’de

ve kesin kabul protokolleriyle yatırımcıya

yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir

teslim edilmesi

misiniz?
Öncelikli hedefimiz yerli ve çok uluslu
firmalara yapacakları ticari gayrimenkul
yatırımları ve projeleri için teknik danışmanlık
hizmeti vermek. Bu hizmet kapsamında

Türkiye’de bu hizmeti Nike, MasterCard,
Mars Gida, Huawei, Monsanto, Wyndham
Hotel Groups, Hasbro, Bayer, Menarini İlaç,
AIG Sigorta gibi birçok dünya devi firmaya
sağlamaktayız.

destek sağladığımız alanlar;

Mağaza ve ofislerin dekorasyon projeleri

• Doğru alan seçimi ve seçilen alanın

ana çalışma aksınızı oluşturuyor. Bu

fizibilitesi (mağaza, ofis, arsa... vb.)

kapsamdaki çalışmalarınızla ilgili bilgi

• İşi en doğru biçimde yapabilecek ve işin

verebilir misiniz?

yapılacağı alanda dikkate değer tecrübeleri
olan yerel marketteki tasarımcı ve projecilerin
seçilmesi
• İşin doğru biçimde firma ihtiyaçlarına,
yerel yönetmeliklere, belirlenen bütçe ve iş
takvimine göre projelendirilmesi
• Projelendirilmiş işin, en doğru biçimde

Türkiye’de en hızlı gelişen ve sürekli
devinim içerisinde olan perakende mağazacılığı
ve ofis yatırımlarını çok yakından takip
ediyoruz ve bu iki sektör ekibimizin temel
yapısını oluşturuyor. Bu iki ana ilgi alanımızın
yanında temsilcilik departmanlarımız ve kiracı

ihalesinin yapılması ve ana-alt yüklenici

ve yatırımcı temsilciliği departmanlarımızla

kontrat süreçlerinin yatırımcı firma açısından

öncelikle kiralanacak ya da satın alınacak

en az risk taşıyacak şekilde tamamlanması

alanın müşteri için fizibilitesini oluşturuyoruz.

• Ana ve alt yüklenicilerin iş süresince takip

Sonrasında ise kira ve satın alma süreçlerinde

edilmesi ve risk analiz raporlarının yatırımcıya

teknik açıdan kontrat desteği sağlıyoruz.

sunulması

Kiralama ya da satın alma işlemlerini takiben

• Gereken noktalarda kalite kontrol

kendi alanımızla ilgili olan süreçlere geçiyoruz.

uygulamalarının yapılması,

Çalıştığımız bazı müşterilerimizden örnek
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Murat Can Elmalı

vermek gerekirse;
Perakende sektöründe spor giyim alanında
bir dünya devi olan Nike ile birlikte Nike
Factory Store mağazalarını Türkiye genelinde
yürütüyoruz. Bu kapsamda teknik yeterlilik
anlamında doğru mağazanın seçilmesinden,
mağazanın 1 yıl öncesinden belirlenen tarihte
çalışır hale getirilmesine kadar her detay ile
ilgileniyoruz. Son 1,5 yıl içerisinde 6 mağazayı
Türkiye’nin çeşitli illerinde hayata geçirdik.
Projeleri devraldığımız günden bugüne inşaat
bütçesinde yaklaşık %15’lik bir optimizasyon
yapmayı başardık. Teslim süreçlerinde
ise mağazaları planlanandan önce teslim
ederek satış ekiplerinin daha hazır ve aktif bir
başlangıç yapmasını sağladık.
Ofis sektöründe ise birçok farklı müşteriye
hizmet vermekteyiz, geçtiğimiz ay içerisinde
MasterCard Türkiye ofis projesini 3 ay gibi
kısa bir sürede tasarım + inşaat olarak
tamamladık. Bu süreç içerisinde MasterCard
global güvenlik, bilgi teknolojileri, ses ve

ile tamamladı. Bu projemiz MasterCard’ın
tarihindeki en hızlı projelerden biri olarak birçok
üst düzey yöneticinin de ilgisini çekti.
Projeleri geliştirirken hangi konulara dikkat
ediyorsunuz?
Projeleri geliştirirken temel üç

görüntü teknolojileri gibi birçok farklı disiplin

konsantrasyon noktamız;

ile yoğun bir ortak çalışma yaparak ofisi şirket

• Firma ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi

global şartnamelerine en uygun hale getirdik.

ve projeye doğru yansıtılması

Erken teslimimiz sayesinde MasterCard ekibi

• Doğru bütçe oluşturulması ve

çift kira ödemeden süreci minimum sorun

oluşturulan bütçenin içerisinde işi
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yansıtırken, çalışanların ya da müşterilerin de
sağlığına zarar vermeyecek, aynı zamanda
yerel yangın ve iş güvenliği standartlarına
uyumlu olması geliyor. Ülkemizde müteahhit
firma lisans sistemi olmadığından bilgili, bilgisiz
herkes her fiyat üzerinden bu işi yapmakta ve
kontrolsüz malzeme kullanımları ve kontrolsüz
tasarımlar orta ve uzun vadede yatırımcıya çok
büyük dertler açabilmektedir.
Bu hizmeti dışarıdan almanın müşteri
açısından faydalarını anlatabilir misiniz?
Proje yönetim hizmetlerine ödenen ücret
projeye yapılan yatırım yanında çok küçük
tamamlayabilmek
• Müşterimizin operasyonel etkinliğini
kesintiye uğratmadan işin zamanında
tamamlanması
Bu üç temel noktanın kombinasyonunu

yüzdelik dilimler içerisinde kalmakta fakat
proje yönetimi seçtiği doğru danışmanlarla,
oluşturduğu doğru şartnamelerle ve ihale
süreçleriyle müşterinin ödediği rakamın çok
daha fazlasını kazanmasını sağlıyor. Yine süreç

dengeli şekilde sağladığımızda hem

içerisindeki doğru koordinasyon ile müşterinin

müşterimiz hem de biz bu süreçten mutlu ve

teslimatının zamanında gerçekleşmesini

tatmin olmuş olarak ayrılıyoruz.

ve buna paralel olarak çift kira ödenmesini

Mağaza ve ofis dekorasyon projelerinde en
çok nelere önem veriyorsunuz?
En çok önem verdiğimiz konuların başında
kullanılan malzemelerin firma kimliğini doğru

engelliyor. Yöneticiler için büyük bir risk konusu
olan yangın, bina ve iş güvenliği şartnamelerine
göre de sıkı takip proje yönetimi tarafından
yapılarak, firma riski minimize ediliyor.

CUSHBAKISI

S E YA H AT E Ç I K M A DA N

GEZİ UYGULAMALARI

3
GEZG İ NL ER İ Ç İ N
EN İ Y İ SEYA H AT
UYGU L A M AL A R I
Her yıl eklenen
yüzlerce yeni seyahat
uygulaması, seyahatleri

1

Skyscanner:
Yüzlerce havayolu

şirketinin web sayfalarında
uygun fiyatlı uçak bileti
aramayı tek ekranda birleştiren bu uygulama, en ucuz
uçak biletini bulmayı kolaylaştırıyor. Destinasyon ve tarih-

daha kolay ve pratik

ler girildiğinde tüm hava-

hale getiriyor.

yollarını tarayarak istenilen

Seyahat planlarken

filtreye göre seçenekleri

Tripit:
Kullanışlı bir seyahat

yönetim uygulaması. Uçuş,
araç ve otel rezervasyonu
onay e-maillerinizi, seyahat
planınızı oluşturması için
Tripit’e gönderin. Sık yolculuk
yapanlar millerini takip edebiliyor ve uçuşlar için kapı numarası, rötarlar, iptaller vs. ile
ilgili güncellemeleri alabiliyor.

kullanılabilecek

sunuyor.

ve hayatınızı
kolaylaştıracak seyahat

2

uygulamalarından

olan Momondo uçak bileti

bazılarını sizin için

arama uygulaması ile,

4

seçtik.

özellikle Avrupa uçuşları

var olan mevcut oturma plan-

için pratik bilet fiyatlarının

larını, acil çıkış kapılarını gör-

karşılaştırmalarını sunuyor.

menizi, uçuş bölmesinin arka-

Filtrelerle listeleme seçenek-

sındaki daracık koltuklardan

leri geliştirilebiliyor. Kullanı-

sakınmanızı ve priz gibi

mı kolay hızlı bir arabirimi

konfor unsurlarını bulmanıza

bulunuyor.

yardımcı oluyor.
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Momondo:
Skyscanner benzeri

SeatGuru:
700’den fazla uçuş için

7

TripAdvisor:
Dünya genelinde 60

milyondan fazla kayıtlı
kullanıcısıyla TripAdvisor,
otel araması için başvurulacak en iyi uygulamaların

5

CruiseFinder:
20 cruise hattı ve 200

başında geliyor. Otel, destinasyon, aktiviteler hakkında

gemiyi tarayarak, aradığınız

kullanıcı yorumlarını içeren

gemi turu için en iyi kaynak

uygulamada, Facebook

uygulama. CruiseFinder

hesabıyla siteye bağlanan-

uygulamasının iPad versi-

lar, eğer varsa arkadaşlarının

yonunda gemi turlarının

eleştirilerini de görme şansı-

güzergâh haritaları, cruise

nı yakalıyor.

gemisi fotoğrafları ve gemi

9

Booking.com:
Bulunduğunuz yerde

en uygun otel seçenekleri

kabin seçimi için güverte

8

planları da sunuluyor.

gidilecek destinasyonda ev

ve böylece karar vermek

kiralamayı düşünenler için

kolaylaşabiliyor. Hızlı olup

Couchsurfing:

hazırlanmış bir uygulama.

fırsatları erken yakalayanlar

Gittiği yerde otel veya

200.000’i aşan daire veya

kazanıyor. Toplam 184

ev kiralamak yerine, yerel

oda listelerinden bütçenize

ülkede 330.000 üzerindeki

insanların evine misafir

uygun olanını seçin ve ev

tesisten birini seçebilirsiniz

olmayı sağlayan platformun

konforunda bir tatil yapın.

5 milyondan fazla üyesi

İster ev, ister oda isterse de

bulunuyor.

koltuk kiralayın.

turunda önemli bir konu olan

6

Airbnb:

sunan uygulamayla indirimli

Otelde kalmaktansa

otelleri listelenebiliyor

CUSHBAKISI

YO L DAY K E N

GEZİ UYGULAMALARI

2
1

Goop City:
Gwyneth Paltrow’un

sahibi olduğu GOOP
sitesi, San Francisco’da
farklı beklenti, tarz ve
motivasyonlara en uygun
otel, rota, restoran ve
alışveriş önerilerini sunan
rehberler hazırladı. Gwyneth
Paltrow editörlüğünde bu
uygulama dünyanın çeşitli
yerlerinden bir çok konuda
tavsiye bulabileceğiniz bir
rehber niteliğinde. Yakında
rehbere New York, Londra
ve Los Angeles de katılıyor.

Awesome Note:
Seyahat ederken not

Başlıca döviz

tutanlar için çok kullanışlı

kurlarını istediğiniz para

bir uygulama. Gün gün neler

birimine çevirin. İnternete

yaptığınız fotoğraflarıyla

bağlanıldığında kurları

günlük olarak tutun, acil

güncelleyen uygulama

not etmeniz gerek telefon

ile gidilen ülkenin para

veya bilgileri not kısmına

birimini çevirmek için

kaydedin. Seyahat planınızı

hesap makinesine gerek

not edin, yapılacaklar listesi

kalmıyor. Unutmayın, döviz

oluşturun. Üstelik bunları
Google Docs veya Evernote
ile senkronize etmeniz de
mümkün.

3

The Weather Channel:
Destinasyonlara ait her

15 dakikada bir güncellenen
sıcaklık, nem, ultraviyole
ışınları endeksi, gün batımı,
gün doğumu hakkında bilgilere ulaşın. Ayrıntılı hava
durumu tahminleri (saatlik,
36 saatlik ve 10 günlük tahminler) ile gidilecek
destinasyona göre giyinin,
aktiviteleri planlayın.
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4

XE Currency:

çeviricisi seyahatlerinizde
en çok ihtiyaç duyacağınız
uygulamların başında
geliyor.

6

Bonjournal:
Gezi maceralarınızı

kayıt altına almak ve
paylaşmak için basit bir yol;
Bonjournal. Bu uygulamayla
yolculuğunuzdan güzel anı,
fotoğraf ve hikayeleri kolayca
biriktirebilir, Twitter ve
Facebook gibi diğer sosyal
medya hesaplarınızdan
paylaşabilirsiniz. Üstelik

5

Viber:
iPhone ve Android

cihazları arasında internet

bu anıları oluşturmak için
internet bağlantınız olması
da şart değil.

7

iFly:
Dünyanın 700 havaala-

nına ait park bilgilerine, havayolu firmalarının uçuş detaylarına, yakın restoranlara ve
hatta manikür salonlarına

üzerinden yüksek kalitede

varana kadar her şey kolayca

sesli görüşmeye olanak

ulaşım sağlayan bir uygulama.

sağlayan uygulama ile tele-

Sık uçanlar için kullanışlı.

fon görüşmelerinizi bedavaya
getirin. 2010 yılında yayınlandığında 5 günde 1 milyon
indirme ve 2011 yılında 40
milyon aboneye ulaşmış
olan, popülerliğini kanıtlamış
Viber’i kişi listenizdeki diğer
kişilere ücretsiz atabilirsiniz.
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TALKS

Evrim Kuran

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Sabancı Üniversitesi
Executive MBA bölümlerinde öğrenim görmüştür. 2006 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Dinamo Danışmanlık’ta kuşaklar ekseninde iç ve dış müşteri
davranışları ve işveren markası çalışmaları yapmaktadır. Bankacılık, enerji,
hızlı tüketim, ilaç, otomotiv, perakende, teknoloji gibi çeşitli sektörlerde pek çok
ulusal ve global markanın işveren markası danışmanlığını yapmaktadır. İşveren
markası alanında dünyanın lider araştırma ve danışmanlık şirketi olan ve her yıl
ülkemizde onbinlerce genç ile araştırmalar yürüten Universum’un Orta Doğu
Direktörlüğünü de sürdürmekte olan Evrim Kuran ayrıca bölgenin en kapsamlı
işveren markası konferansı olan People Make the Brand’i düzenlemektedir.
Kuran, jenerasyonel sistem ve işveren markası konularında çeşitli süreli yayınlarda ve portallarda yazılar yazmakta ve konferanslarda konuşmaktadır.
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YENİ KUŞ AKL ARI ANL A M A K
TED G l o b a l 2 01 6

“Bu muhteşem coğrafyada benzemezlerin
birbirini anlamasına ve sevmesine ziyadesiyle
ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum.”
Evrim Kuran
Dinamo Danışmanlık
Kurucu Ortak / Universum Global Ortadoğu Direktörü
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KÜLTÜR - S A N AT

izleyin

Vivaldianno
Ülker Sports Arena, İstanbul, 5 Kasım 2016, 21:00
İtalyan Barok klasik müzik bestecisi Antonio Vivaldi’nin eserlerini yeniden yorumlayan
“Vivaldianno City of Mirrors” seyirciye eşsiz 3 boyutlu bir müzikal deneyimi sunuyor. Vivaldianno,
özgün ve çağdaş yorumunun yanı sıra teknolojinin sahne ve ışıklar ile birleşmesiyle izleyiciye
unutulmaz anlar yaşatacak. Vivaldi’nin klasikleşmiş eserlerini yeniden ele alan “Vivaldianno
City of Mirrors”, IEG organizasyonuyla 5 Kasım günü Ülker Sports Arena’da müzikseverle buluşacak. Prodüktörlüğünü ünlü Çek besteci, söz yazarı Michael Dvorak’ın yaptığı “Vivaldianno City of Mirror”ın kemanda ünlü Çek virtüöz Jaroslav Sveceny yer alıyor. “Vivaldianno City of Mirror” klasik müzikseverlerin yanı sıra her yaştan müzikseveri
heyecanlandıracak.

> vivaldianno
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gidin

okuyun

teamLab

Dünya Düzeni

Borusan Contemporary, İstanbul

Henry Kissinger, Boyner Yayınları

Ekim 2016 - Haziran 2017

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Gü-

Türkiye’nin ilk ofis müzesi Borusan Con-

venlik Danışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile

temporary’de Japonya kökenli sanatçı kolektifi

birçok başkana danışmanlık yapmış olan 1973

teamlab’in, “teamLab: Sanat ile Fiziksel Mekâ-

Nobel Barış Ödülü sahibi siyasetçi Herry

nın Arasında” adlı sergisi, Charles Merewether

Kissinger, hem deneyimlerini hem de geçmiş

küratörlüğünde Perili Köşk’ün galeri alanların-

ve geleceğe yönelik analizlerini aktarıyor.

da sergileniyor. Japon kültürünün unsurlarını

Kissinger’ın derin tarihsel araştırmalarına ve

İstanbul’a taşıyan sergi, 12. yüzyıldaki Japon

yaşadıklarına dayanan Dünya Düzeni, okur-

kültüründe dünyaya bakışın özgün olduğu nok-

ları dünya tarihinin önemli olayları arasında

tasından yola çıkıyor.

bir keşfe çıkarıyor.

> teamlab

> Dünya Düzeni
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GAYRİ M E NK U L A J A N D A S I

Uluslararası
& Ulusal
Fuar
Konferans
Programı

28.10

YEM
Archiprix
28 Ekim 2016
İstanbul

16-18.11

22.11

Mapic
16-18 Kasım 2016
Cannes, Fransa

YEM Konut
Konferansı
22 Kasım 2016
İstanbul, Türkiye

23-24.11

Perakande
Günleri
23-24 Kasım 2016
İstanbul

01-02.12

ICSC Retail
Strategy &
Trends Forum
01-02 Aralık 2016
Madrid, İspanya
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CUSHBAKISI

CUSHBAKISI

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

www.cushmanwakefield.com.tr

