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bu ay ki değerli konuğu NEF
İcra Kurulu Başkanı Erden
Timur.

Kendisi

gibi

Değerli
Dostlarımız;

genç

Cushbakışı yeni

olan şirketiyle kısa sürede

sayısında sizleri yine

büyük başarılara imza atan
ve gayrimenkul sektörünün

zengin içeriği ile

en çok konuşulan isimleri

keyifli bir yolculuğa

arasında yer alan Timur’a

davet ediyor.

bir

kez

daha

kıymetli

yıllardır daha niş ve butik
bir yatırım aracı olarak konumlanan bu pazara olan
ilgi neden artıyor? Konuyla
ilgili detaylı bilgi için sizleri
‘Gayrimenkul Notları’ köşemize davet ediyoruz.
Cushman & Wakefield
Türkiye’de Değerleme ve
Danışmanlık departmanını

paylaşımları için teşekkür ederiz.

yöneten Nesil Aybar ile gerçekleştirdi-

Yatırımcı ve kullanıcı açısından değer-

ğimiz söyleşimizi ve dünya çapında ses

lendirdiğimiz 2. Çeyrek raporumuzda ofis,

getiren gayrimenkul teknolojisi girişim-

perakende ve endüstri pazarlarının detaylı

lerini yine sayfalarımızda bulabilirsiniz.

analizlerini bulabilirsiniz.

Refah düzeyi yüksek olan Avrupa’nın

Ticaret ve gayrimenkule yön verecek

birçok şehri ekonomik açıdan değerlendi-

küresel demografik eğilimleri mercek al-

rildiğinde uygun gelmeyebilir. Glassdoor’un

tına aldığımız yeni sayımızda; dünyanın

“Avrupa’daki hangi ülkelerde hayat stan-

en büyük şehirlerinin gelecek 5 yıl içeri-

dartları en yüksek?” adlı raporunu gelin

sindeki büyüme oranlarını ve büyümeyi

birlikte inceleyelim. Ve son bölümümüzü

tetikleyen etmenleri sizlerle paylaşıyoruz.

ise her zaman olduğu gibi kültür sanat

Türkiye’de ve dünyada artan öğrenci
sayısı

gayrimenkül

sektörü

için

yeni

fırsatların kapısını aralıyor. Bu fırsatların
başında ise yurt yatırımları geliyor. Peki

önerilerine ayırdık.
Hepinize keyifli okumalar diliyoruz.
Saygılarımızla;

TOĞRUL GÖNDEN

TUĞRA GÖNDEN

Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

2. Ç E Y R E K P A Z A R A N A L İ Z L E R İ

TÜRKİYE PAZAR ANALİZLERİ
OFİS P AZ ARI

fotoğ r af sağ Maslak Plazalar, İstanbul

GENEL BAKIŞ

birincil kiraları ve talebi etkilediğinin altı
çizilmelidir.

2017 ikinci çeyrekte, geçen sene aynı
dönemin yaklaşık iki katına denk gelen

KULLANICI ODAĞI

82.774 m 2 yeni ofis alanı tamamlanarak

Yılın ikinci çeyreğinde 69.571 m 2

piyasaya girmiştir. Buna ek olarak

toplam kiralama işlemi gerçeklemiş

2017 ikinci çeyrekte yeni kiralamalarda

olup, bu işlemlerin yaklaşık yarısını

bir önceki çeyreğe göre %19,3, geçen

yeni kiralamalar, diğer yarısını ise

yıla göre ise %72,5 oranında artış

sözleşme yenilemeleri oluşturmuştur.

kaydedilmiştir. Nisan referandumu

Metrekare bazında anlaşmaların %53’ü

ardından bir süredir devam eden siyasi
belirsizliğin de ortadan kalkmasıyla,

MİA bölgesinde, %5’i MİA dışında

ekonomik güven endeksi Haziran 2017

kalan Avrupa yakasında ve %42’si

itibariyle 98,9 seviyesine gelmiştir;

Anadolu yakasında gerçekleşmiştir.

bir önceki ay ile kıyaslandığında %1,6

MİA dışında kalan Avrupa yakasında

oranında bir düşüş kaydedilmiş olsa

gerçekleşen işlemler bir önceki çeyrek

da, bu oran hala 1. çeyrek seviyesinin

ile kıyaslandığında kiralama işlem

üzerindedir. Ekonomik güven endeksinin

hacminin neredeyse üçte birine düştüğü

1. çeyreğe kıyasla artması orta düzeyli

saptanmıştır. Anadolu yakasında ise

ekonomik iyileşmenin göstergesi olup

işlemler çoğunlukla Ümraniye’de

ofis pazarında kiralama aktivitelerinin

gerçekleşmiştir. 2017 2.Ç’te gerçekleşen

ve yatırımların önünü açabilecek bir

en büyük yeni kiralama işlemleri;

gelişme olarak düşünülebilir. Ancak

KPMG (7.744 m 2, İş Kule 3, Levent),

%11,7 seviyesindeki işsizlik oranı ve

Ferrero (4.300 m 2, Barbaros Plaza,

hala iki basamaklı seyreden enflasyon

Beşiktaş), General Electric (3.195 m 2,

seviyesi ile döviz kurlarında belirli bir

Orjin Plaza, Maslak) ve Itelligence (3.188

düzeyde devam eden dalgalanmaların

m 2, Ümraniye) olmuştur. Boşluk oranı

3

ise, toplamda bu dönem için, geçen
dönemle aynı seviyelerde seyredip,
%21’de sabit kalmıştır. Alt Pazar boşluk
oranları ayrıntılı olarak incelendiğinde
Ataşehir-Kozyatağı-Göztepe-İçerenköy
ve Kavacık bölgelerindeki boşluk
oranlarında - arzın artmasından dolayı
- anlamlı bir yükselme olduğu, buna

BİRİNCİL OFİS KİRALARI

karşın Levent, Maslak ve Kâğıthane

LOKASYON

HAZİRAN
2017

SKR
M2/AY
1 YIL

€
M2/AY
YIL

ABD $
FT1/YIL
YIL

BÜYÜME %
1 YIL
5 YIL
YBBO

İSTANBUL
(Levent)

41,0

441

45,7

-6,8

-0,7

YATIRIM ODAĞI

İSTANBUL
(Esentepe,
Gayrettepe)

25,0

269

27,9

-21,9

-6,0

Ofis piyasası yatırım faaliyetleri bu

İSTANBUL
(Maslak)

28,0

301

31,2

-0,0

-1,4

göstermeye başlamıştır: Ak Portföy

İSTANBUL
(Anadolu
Yakası)

25,0

269

27,9

-7,4

4,6

Astoria’da yer alan 2.000 m 2 ofis

İZMİR

14,0

151

15,6

-17,6

-2,6

alanını Astaş’tan 13 milyon dolar

ANKARA

17,0

183

19,0

-15,0

-5,0

bölgelerinde ise azalma olduğu
kaydedilmiştir.

çeyrekte kısıtlı olsa da hareketlilik

karşılığında satın almıştır.

GENEL GÖRÜNÜM
Finansal anlamdaki olumlu gelişmelerin
ekonomik büyümeyi kısa vadede iyileş-

HAZİRAN
2017

BİRİNCİL OFİS GETİRİLERİ
LOKASYON
(RAKAMLAR
BRÜTTÜR %)

MEVCUT
ÇEYREK

SON
ÇEYREK

SON YIL

10 YIL
YÜKSEK DÜŞÜK

İSTANBUL
(Levent)

7,15

7,15

6,80

9,50

6,80

İSTANBUL
(Esentepe,
Gayrettepe)

7,35

7,35

7,35

10,50

7,25

İSTANBUL
(Maslak)

7,25

7,25

7,25

11,50

7,25

ve yüksek işsizlik seviyesinden dolayı

İSTANBUL
(Anadolu
Yakası)

7,35

7,35

7,25

11,50

7,25

kiraların gelecek dönemlerde düşmeye

İZMİR

9,50

9,50

9,50

11,50

9,00

devam etmesi beklenmektedir.

ANKARA

9,25

9,25

9,25

11,50

9,00

tirmesi ve bu durumun özel yatırımlarda
da yükselişe neden olması umulmaktadır
ama belirli bir oranda da olsa devam
eden döviz kurlarındaki dalgalanmalar

CUSHBAKISI

T Ü R K İ Y E P A Z A R A N A L İ Z L E R İ 2. Ç E Y R E K P A Z A R A N A L İ Z L E R İ

fotoğ r af sol B u r sa Plaza Sury apı
sağ G ale r ie s Lafaye tte, İstanbul

PERA KAND E P AZ AR I
GENEL BAKIŞ
Türkiye ekonomisi, 2017’nin ilk çeyreğinde
%5 ile beklentilerin üzerinde bir büyüme
göstermiş olsa da, bu büyüme oranı
2010-2016 dönem ortalamasının oldukça
altında kalmıştır. Haziran 2017’de bir
önceki aya oranla %1,6 azalmış olan
ekonomik güven endeksi 98,9 puanla
halen daha 2017 ilk çeyrek seviyesinin
üzerinde seyretmektedir. Aynı dönemde,

büyüme eğilimi zayıf kalmıştır. Under

tüketici güven endeksi 70 (Mayıs puanı

Armour, MAC Cosmetics, Kiko Milano ve

72,8), hizmet sektörü güven endeksi

NYX Professional Make Up İzmir Optimum

98,8 (Mayıs puanı 102,2) ve perakende

Outlet Center’da yeni mağaza açılışlarını

ticaret sektörü güven endeksi 100,7

gerçekleştirmişlerdir. Buna ek olarak

puana (Mayıs puanı 104,8) düşmüş olsalar

Japon markası Miniso büyüme stratejisini

da, yine 2017 ilk çeyrek seviyelerinin

uygulamaya devam ederek İstanbul

üstündedirler. Bütün bunlara ve Mayıs

Akasya ve Akbatı’da iki yeni mağaza daha

ayında bir önceki yılın aynı dönemine

açmıştır. Galeries Lafayette ise Türkiye

göre ziyaretçi sayısının %5,8’lik düşüşüne

pazarına giriş yaparak ilk mağazasını

rağmen, AYD/Akademetre endeksine

Emaar Square’de hizmete sokmuştur.
2017 2.Ç’te, bir önceki çeyrekteki açılış

göre AVM cirolarında %10,3’lük bir artış

hacminin 5 kat fazlası ile yaklaşık 424.500

olduğu kaydedilmiştir.

m2 yeni AVM operasyona başlayarak,
alışveriş merkezi arzının ciddi bir ivme

KULLANICI ODAĞI

kazanmasını sağlamıştır. İstanbul’da
1. çeyrek ile benzer şekilde 2017 2.

Emaar Square (150.000 m2), Bursa’da

çeyrekte de perakende markalarının

Sur Yapı Marka (75.000 m2), Park Adana
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(65.000 m2) ve M1 Adana büyütme
çalışması (15.000 m2), Erasta Edirne
(34.102 m2), Mall of Antalya (42.000
m2), Novada Menemen (20.000 m2), NG

PİYASA GÖSTERGELERİ
BİRİNCİL
KİRALAR

Kur dalgalanmalarının kira getirileri üzerindeki negatif etkisi
devam ediyor.

BİRİNCİL

Getirilerde hafif bir artış
bekleniyor.

Sapanca Bedesten (15.000 m2) ve Novada
Ordu (8.400 m2) 2017 2. çeyrekte pazara
giriş yapan AVM’lerdir.

GETİRİLER

YATIRIM ODAĞI
ARZ

Alışveriş merkezleri yalnızca
%40-50 doluluk oranıyla açılmasına rağmen arz artıyor.

TALEP

Kısıtlı kullanıcı talebi devam ediyor.

2. çeyrekte büyük bir yatırım işlemi
kaydedilmemiştir.

GENEL GÖRÜNÜM
BİRİNCİL PERAKANDE KİRALARI

2017 yılının başından itibaren hükümet

HAZİRAN
2017

ANA CADDE
MAĞAZALARI

ABD $
M2/AY
AY

€
M2/AY
YIL

ABD $
FT1/YIL
YIL

BÜYÜME %
1 YIL
5 YIL
YBBO

İSTANBUL

210

2,259

234

-23,6

-0,5

kadar enflasyon iki haneli rakamlarda

İZMİR

90

968

100

-35,7

-7,8

kalmayı sürdürse de yılın geri kalanında

ANKARA

135

1,452

151

-20,6

-2,1

tarafından alınan tedbirler Türkiye
ekonomisini güçlendirmiştir. Her ne

tüketim harcamalarının hızlanacağı
düşünülmektedir. Bu perspektifte ülke
ekonomisinin yılbaşında öngörülenden
daha iyi bir performans ile seneyi
tamamlayabileceği düşünülebilir.

BİRİNCİL PERAKANDE
GETİRİ ORANLARI
ANA CADDE
MAĞAZALARI
(RAKAMLAR
BRÜTTÜR %)

MEVCUT
ÇEYREK

SON
ÇEYREK

HAZİRAN
2017

SON YIL

10 YIL
YÜKSEK DÜŞÜK

İSTANBUL

6,50

6,25

5,80

9,50

5,80

İZMİR

7,75

7,50

7,50

11,25

7,50

ANKARA

7,50

7,25

7,00

11,25

7,00

SON
ÇEYREK

SON YIL

ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİ
(RAKAMLAR
BRÜTTÜR %)
ÜLKE
BİRİNCİL

MEVCUT
ÇEYREK

7,50

7,25

7,00

10 YIL
YÜKSEK DÜŞÜK

9,50

7,00

CUSHBAKISI

2. Ç E Y R E K P A Z A R A N A L İ Z L E R İ

fotoğ r af sol Damco Lo j i sti k
sağ O plog Lo j i sti k

E NDÜST R İ P AZ AR I
GENEL BAKIŞ

Kamu ve lojistik şirketleri 2017’nin ikinci
yarısında en aktif kullanıcılar olmuştur.

Nisan 2017’de ihracat ve ithalat geçen

İkinci çeyreğin önemli işlemleri arasında

yılın aynı ayına oranla sırasıyla %7,4 ve

Boyner (110.600 m 2, Gebze/Kocaeli),

%9,9 oranında yükselmiştir. Dolayısıyla,

Ceva Lojistik (29.000 m 2, Gebze/

dış ticaret açığı bir önceki yıla kıyasla

Kocaeli ve 23.100 m 2, Tuzla/İstanbul),

%16,7 oranında artış göstermiştir.

LC Waikiki (20.000 m 2, Silivri/İstanbul),

Beklentiler çerçevesinde Mart ayında

Erport (20.000 m 2, Esenyurt/İstanbul),

cari açık, geçen yılın aynı ayına oranla

DHL (15.000 m 2, Esenyurt/İstanbul),

%17,9 azalmıştır. Dış ticaret açığındaki

Rossman (11.600 m 2, Çayırova/Kocaeli),

düşüş bu gelişmeye yol açmıştır. 2017

Sürat Kargo (11.400 m 2, Esenyurt/İstan-

yılının başından itibaren artış eğiliminde

bul), Alışan Lojistik (10.500 m 2, Gebze/

olan ve Nisan ayında zirveye ulaşan

Kocaeli), Mobiljet (10.000 m 2, Antalya),

yıllık TÜFE, Haziran ayında %10,90’a

Oplog Lojistik (8.803 m 2, Dilovası/

gerilemiştir. Aynı dönemde, hızla

Kocaeli), ve Damco Lojistik (6.659 m 2,

yükseliş sergileyen Yİ-ÜFE (Yurtiçi

Esenyurt/İstanbul) yer almaktadır.

Üretici Fiyat Endeksi) ise TÜFE’ye
benzer olarak gerilemiş ve %14,87
olarak gerçekleşmiştir. Bilhassa enerji
fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirası
bazında emtia fiyatlarında görülen
gerileme Yİ-ÜFE’yi belirleyen ana
unsurlar olmuştur.

KULLANICI ODAĞI
Eldeki verilere göre, 2017 ikinci çeyrekte
tahmini 293.720 m 2 depo ve lojistik
3
alan kiralama işlemi gerçekleşmiştir.

7

PİYASA
GÖSTERGELERİ
BİRİNCİL
KİRALAR

Kiraların düşmesinin başlıca
nedeni belirli oranda devam etmekte olan kur dalgalanmaları.

BİRİNCİL
GETİRİLER

Değişim beklenmiyor.

ARZ

Modern arz ve imar halindeki
spekülatif arz oldukça sınırlı.

YATIRIM ODAĞI
2017’nin ilk çeyreğinin aksine, 2. çeyrekte yatırım piyasası Kocaeli Beledi-

TALEP

yesi’nin Borusan Mannesmann’dan

Yurtdışından gelen talep kısıtlı
olmakla birlikte, asıl talep yerli
kullanıcı ve yatırımcılar tarafından geliyor.

arsa satın alması (62.872 m2, Kocaeli)
ve Reysas GYO’nun arsasını satması
(14.703 m2, Çayırova/Kocaeli) gibi
bazı işlemlerle hareket kazanmaya
başlamıştır. Ancak getiriler aynı
seviyede kalmaya devam etmiştir.

GENEL GÖRÜNÜM
Referandum sonrası Türkiye ekonomisinde görülen canlanma yatırımlar
üstünde olumlu etkilerini göstermeye
başlamıştır. Fakat yine de döviz

BİRİNCİL LOJİSTİK KİRALAR

HAZİRAN
2017

LOJİSTİK
LOKASYONU

ABD $
M2/AY
YIL

€
FT1/YIL
YIL

ABD $
FT1/YIL
YIL

BÜYÜME %
1 YIL
5 YIL
YBBO

İSTANBUL

6,25

67,2

6,97

-10,7

-3,6

ANKARA

3,75

40,3

4,18

-16,7

-3,6

BİRİNCİL LOJİSTİK GETİRİLER
LOJİSTİK
LOKASYONU
(RAKAMLAR
BRÜTTÜR %)

MEVCUT
ÇEYREK

SON
ÇEYREK

SON YIL

HAZİRAN
2017
10 YIL
YÜKSEK DÜŞÜK

kurlarındaki dalgalanmalar yüzünden
piyasada -özellikle kiralar üzerinde- bir
baskı söz konusu olacaktır.

İSTANBUL

8,75

9,00

8,75

12,00

8,75

ANKARA

10,00

10,00

10,00

12,00

9,50

CUSHBAKISI

GAYRİMENKUL NOTLARI

TOĞRUL GÖNDEN
Cushman & Wakefield
Yönetici Ortak

YURT
YATIRIMLARINA
OLAN İLGİ
NEDEN ARTIYOR?

2016’dan bu yana ofis, lojistik ve AVM gibi
gayrimenkul yatırımcıları tarafından da en
çok tercih edilen gayrimenkul aracı olarak
değerlendiriliyor. ULI ve PWC tarafından
ortak yayımlanan ‘Gayrimenkulde Gelişen
Trendler’ raporunda ankete katılan
yatırımcıların %61’i ofis ve AVM’den sonra
en çok yurt yatırımlarını hedef alacaklarını

Türkiye’de ve dünyada artan

ifade ediyorlar. Gayrimenkul sektöründe

öğrenci sayısı gayrimenkul

yurt yatırımlarının bu kadar popüler

sektörü için yeni fırsatların

hale gelmesinin nedenleri arasında

kapısını aralıyor.

öncelikle artan öğrenci sayısına rağmen
nitelikli yurt arzının düşük seyretmesini

Bu fırsatların başında ise

gösterebiliriz. Ek olarak yurt gelirlerinin

yurt yatırımları geliyor.

diğer sektörlere kıyasla ekonomik
dalgalanmalardan daha az etkilendiğini

Dünya genelinde giderek artan öğrenci

ve bu yönüyle yurt yatırımlarının düşük

sayısı gayrimenkul sektöründe önemli

riskli olduğunun altını çizmeliyim.

bir yön değişikliğini de beraberinde

Geçmiş yıllarda böyle bir yatırım pazarı

getirdi. Gayrimenkul sektörü içerisindeki

sadece İngiltere’de görülürken artık

diğer alanlara göre değerlendirildiğinde

Almanya, Portekiz, İspanya ve İskandinav

ekonomik dalgalanmalardan daha

ülkelerinde de yoğun talep gördüğünü

az etkilenen yurt yatırımlarının sayısı

söylemek mümkün. Bununla birlikte ofis,

ve hacmi artmaya devam ediyor.

lojistik ve AVM gayrimenkullerinin hızlı

Avrupa’ya baktığımızda ise gayrimenkul

bir şekilde pahalanmaları da gözlerin

yatırımcılarının 2010’dan sonra öğrenci

yurtlara çevrilmesinde etkili oldu. Aynı

yurtlarını ayrı bir yatırım pazarı olarak

raporda yatırımcıların %79’u öğrenci

görmeye başladığını söyleyebiliriz.

yurt yatırımların karlılığını “çok iyi” veya

Yıllardır daha niş ve butik bir yatırım

“iyi” olarak değerlendirirken, lojistik

aracı olarak konumlanan bu pazar,

yatırımlarını bu şeklide değerlendirenler
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%60, ofis ve AVM yatırımlarını olumlu
değerlendirenler ise %57 seviyelerinde kaldı.
Bu doğrultuda öğrenci yurtlarının 2017’de
açık ara en çok potansiyel vadeden pazar
olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz.
TÜRKİYE ÖĞRENCİ SAYISINDA
AVRUPA LİDERİ

2 BİN 160 ÖZEL YURTTA 112 BİN
YATAK KAPASİTESİ VAR
Türkiye’de yurt kapasitesinin yüzde 17’sini
özel yurtlar oluştururken, ülke genelinde 2
bin 160 özel yurt ve 112 bin kişilik yatak
kapasitesi bulunuyor. Yüzde 17’lik dilimin
dışında kalan yurt kapasitesini Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Avrupa pazarında olduğu gibi Türkiye’de

tarafından işletilen yurtlar ile devlet veya

de yurt yatırımlarının ciddi bir büyüme

özel üniversiteler tarafından işletilen yurtlar

potansiyeli taşıdığını düşünüyorum.

oluşturuyor. Öte yandan Türkiye’de 1,5

2009 ile 2016 yılları arasında üniversite

milyon öğrencinin yurt talebi olduğunu ve

sayısı 133’den 181’e, öğrenci sayısı ise

bu talebe karşılık sadece 650 bin yatak

aynı dönemde 1,5 milyondan 3 milyona

kapasitesi bulunduğunu da belirtmeliyim.

ulaşarak 2’ye katlandı. Bu anlamda
Türkiye öğrenci sayısı açısından
Avrupa’da lider konumda bulunurken

KANADA EMEKLİLİK FONU’NDAN
ÖZEL YURT PAZARINA 1,1 MİLYAR
POUNDLUK YATIRIM

2,7 milyon ile Almanya ikinci, 2,4 milyon
ile Fransa üçüncü sırada yer alıyor.
Öğrenci sayısı yıllık %6 artış gösteren
Türkiye ortalamasında İstanbul, 515 bini
aşan öğrenci sayısıyla 380 bin öğrenci
barındıran Londra’nın ise çok üzerinde
yer alıyor. Türkiye’nin öğrenci yurtlarını

Türkiye’de kurumsal gayrimenkul yatırımcılarına uygun ve nitelikli özel öğrenci
yurt sayısı hala oldukça düşük. Birleşik
Krallık’ta en büyük yurt geliştirici şirket
olan UNITE yaklaşık 42 bin yatak kapasitesine sahip ve bu rakam Türkiye’de bulunan
toplam özel yurt yatak kapasitesinin %38’ine

incelediğimizde; Yüksek Öğrenim Kredi ve

denk geliyor. 2015 yılında Kanada Emeklilik

Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtlar,

Fonu’nun (CPPIB) yaklaşık 17 bin yatak

Devlet veya Özel Üniversiteler tarafından

kapasiteli Liberty Living yurt portföyünü

işletilen yurtlar ve üniversitelerden

1,1 milyar Pound’a satın aldığını düşünürsek

bağımsız işletilen özel yurtlar olduğunu

Birleşik Krallık’taki yurt yatırım pazarının

görüyoruz.

gücünü daha iyi anlamlandırabiliriz.
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Başkanı

“Nef, ‘nefes’ten geliyor.
Nitekim hayat bir nefesle
başlıyor ve yine nefesle bitiyor.
Nefes bir borçtur, aldığınızı
verirsiniz. Kimse aldığı nefesi
vermemezlik etmez.”
ROPÖRTAJ
BAHAR YAPICILAR
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Şirketinizin ‘nefes’ten gelen

mucize olmasın, neden hep daha iyisi

felsefini paylaşır mısınız?

olmasın?

Benim amacım eskiden beri
ticaretle ilgilenmek değil, toplumsal

Türkiye’de ve dünyada bir ilk

işler yapmaktı. Mersin’de bu işe

olan, evde ya da ofiste sosyal

başladıktan bir süre sonra, gayrimenkul

tesisleri esnek kullanma imkanı

sektöründe de toplumsal faydası

sunan ‘foldhome’ ve ‘foldoffice’

yüksek işler yapabileceğime karar

konseptleri hakkında bilgi

verdim. Bu nedenle Nef’i sosyal bir

alabilir miyiz? Fikir nerden çıktı?

şirket olarak kurduk. Nef dediğiniz gibi,

Fikir aslında bir soruyla başladı.

‘nefes’ten geliyor. Nitekim hayat bir

Kendimize “Neden herkesin 5000 m2

nefesle başlıyor ve yine nefesle bitiyor.

evi olmasın?”, “Aldığımız 2+1 eve neden

Nefes bir borçtur, aldığınızı verirsiniz.

ihtiyacımız olduğunda bir oda daha

Kimse aldığı nefesi vermemezlik

ekleyemeyelim?” sorularını sorduk ve

etmez. Geriye götürebileceğin hiçbir

buradan fold konsepti ortaya çıktı.

şey olmadığı için bu hayatta sana ait

Foldhome ve foldoffice konseptleriyle,

olduğunu düşündüğün her şeyi geri

sahip olduğunuz metrekareyi kolaylıkla

vermek zorundasın. Bu sadece para

genişletmek, mekanı ihtiyacınıza yönelik

değil, vizyonsa vizyon, çalışkanlıksa

büyütüp küçültmek mümkün. Nef

çalışkanlık… Herkesin borcu var.

sakinleri tüm projelerimizde yer alan

Zenginin fakire borcu olduğunu kabul

sinema odası, müzik ve hobi ortamları,

ediyoruz. Tam da bu sebeple çalışkanın

oyun odaları gibi birçok fold’u istedikleri

tembele, ahlaklının ahlaksıza borcu var.

zaman kullanma şansına sahip.

Bunları borç olarak kabul eden bir

Önümüzdeki dönem için fold konseptiyle

şirket kuralım ve dağıtılabilir kârının

ilgili yeni bir paylaşım modeli üzerinde

yüzde 51’ini toplumla paylaşsın dedik.

çalışıyoruz. Sınırları aşan, mülkiyet

Bunun için bir Nef Vakfı’mız var. Bugüne

hissini daha da içselleştiren bu model,

kadar dağıtılabilir kârımızın büyük bir

dünyada bir ilk olacak.

kısmını toplumla paylaştık. Yaptığımız
tüm işlerde ise hep şunu soruyoruz

2010 yılında kurulan bir

kendimize: Her nefes alışımız bir

şirket olarak son 6 yılda 27

mucizeyse neden her seferinde farklı bir

başarılı projeye imza attınız ve
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varsa şanslı addediliyorsunuz, ama
kendi vizyonunuzla kazanç sağlıyorsanız
başarılı oluyorsunuz. Halbuki ailenizden
maddi kazanç kalmasıyla, Allah’ın
size vizyon bahşetmesinin birbirinden
farkı yoktur. Dolayısıyla size ait
olduğunu düşündüğünüz her yetenek,
aslında borçla tanışmadır. Bizde olan,
N e f , f o l d home P art i & K arao k e O das ı

başkalarında eksik olan, dolayısıyla
başkalarına vermemiz gerekendir.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen
şirketlerinden birisi oldunuz.
Başarınızın sırrını nasıl
tanımlarsınız?
Dilerseniz daha net cevap vermek
adına başarı değil, yaşam felsefesi
diyelim buna. Evet kısa sürede çok
işler yaptık. 2010’de Nef’i kurduktan
sonra 4 yılda 1 milyar TL ciroya ulaştık
ve reel sektörde Cumhuriyet tarihinde
bir rekora imza attık. Ancak bunun

Bunu öfkelendiğiniz ya da kendinizi
zayıf hissettiğiniz zamanlarda da
anlayabilirsiniz. Genellikle sizde fazla
olan başkalarında olmayan şeyleri fark
ettiğiniz zamanlarda öfkelenirsiniz ya
da kendinizi eksik hissedersiniz. Hızlı
düşünüyorsak, hızlı düşünemeyene;
çok empati kuruyorsak, kuramayana
tepki gösteririz. Aslında bu da borçla
tanıştığınız anlardandır. Bunları borç
olarak kabul eden bir şirket kuralım,

arkasında hep vurguladığımız bir
yaşam felsefesi yatıyor. Bunu “Sen
çık aradan, kalsın sana yaradan” diye
özetleyebiliriz. Yani bensizlik çabası.
Hayattaki en önemli yolculuk bu. Ve
hiç bitmeyen bir yolculuk. Nefsinizi
aradan çıkarıp, bensizlikle bir şeyler
yapmaya ve size yetenek olarak verilen
her şeyi geri vermeye çalışmak. Çünkü
ailenizden kalan maddi bir kazancınız

Ne f, fold h ome M i safi r Evi
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dağıtılabilir kârının yüzde 51’ini toplumla

Kağıthane projelerini devreye almıştık.

paylaşsın dedik. Yunus Emre’nin dediği

Bu sene ise özellikle ülke ekonomisine

gibi “Derdi dünya olanın, dünya kadar

pozitif katkı sunmak adına, içeriye

derdi olur.” Biz de başkalarının dertlerine

daha da odaklanma kararı aldık. Bu

dertlenmekle işe başladık. Varlığımızın

sene için 1,9 milyar TL yatırım değerine

en önemli anlamını, “hayattan aldığımızı,

sahip 4 yeni projeye başlıyoruz. Yıl

hayata geri vermek” olarak tanımladık.

bitmeden Basın Ekspres, Kandilli,

Yaptığımız her şeyin, yaşadığımız dünya

Çekmeköy, Bayramoğlu ve Bodrum

ve diğer insanlara fayda sağlaması, kalıcı

Gölköy’de 5 yeni konut projesi yatırımı

bir iyilik yaratması gerektiğine inandık.

gerçekleştireceğiz. Ayrıca önümüzdeki

Bu amaçla yola çıktık ve hayattan

sene planladığımız yatırımları da hesaba

aldığımızı, aşkla hayata geri vermeye

kattığımızda iki yılda 4,5 milyar liralık

odaklandık. Temel prensibimizi topluma

yatırım yapmış olacağız. Öte yandan

fayda sağlamak, ülkemizde ve dünyada

ABD’de New York, Chicago, Miami gibi

sosyal şirket modelinin yaygınlaşmasın-

şehirlerde, Avrupa’da ise Londra, Berlin,

da rol almak olarak belirledik. Sadece

Paris gibi metropollerde proje geliştirme

yapılara değil, yaşam ve gelişime de

sürecimiz devam ediyor. 2020 yılında

nefes vermek üzere yola devam ediyoruz.

Türkiye’de birçok şehirde ve dünyada 10
metropolde Nef bayrağını dalgalandır-

Bu süreçte insanların ihtiyaçlarını dinledik.

mayı hedefliyoruz.

Çünkü onları dinleyerek gerçek anlamda
neye ihtiyaç duyduklarını anlayabilirdik.
Dünyada yaşanan değişimleri, beklentileri
ve ihtiyaçları görebildiğimizde ise,
geleceğe dair doğru kararlar verdik. En
önemli ayrışma noktamız bu diyebilirim.
Yeni yatırım planlarınız
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Hatırladığınız üzere 2016’nın son
çeyreğinde 1,2 milyar TL’yi bulan yatırım
değeriyle Bahçelievler, Sancaktepe ve

Ne f, fold h ome Playstati o n Odası
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num var. Daha çok soyut
çalışmaları tercih ediyorum.
Hafta sonlarınızı
nasıl geçiriyorsunuz?
Haftasonları iş ve
aile hayatımı dengelemeye
gayret ediyorum. Cumartesi günleri, Nef’in projelerini ziyaret ederek ve
önemli toplantılarım varsa
Erden Timur kimdir?

onlara katılarak geçiyor.

Orta öğrenim ve lise eğitimini Tarsus Amerikan

Pazar günlerinde ise çok

Koleji’nde tamamlayan Erden Timur, Marmara Üniversi-

özel bir durum olmadıkça

tesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından London

aileme ayırmaya ve onlarla

School of Economics’te Ekonomi eğitimi aldı. 2010 yılında

vakit geçirmeye özen

Nef markasını kurdu. 2014’te, Nef’in kuruluşunun 4. yılında,

gösteriyorum.

2.600’ün üzerinde konut satışı ve 1 milyar TL’yi aşan
satış rakamı elde edilmesini sağlayarak markayı Türkiye’-

Sizi çok etkileyen

nin en hızlı ve en çok satış yapan gayrimenkul markası

kitap ve filmlerin

konumuna getirdi. Erden Timur evli ve 3 yaşında bir kızı var.

isimlerini paylaşır
mısınız?

Hobileriniz nedir? Kişisel meraklarınız neler?

Gabriel Garcia

Spor ya da sanatın herhangi bir dalı ile

Marquez’in tüm kitaplarını

ilgileniyor musunuz?

çok severim. Aynı zaman-

Aslında benim en büyük hobim sevdiklerimle zaman

da bu listede Dingin

geçirmek. Daha önce profesyonel olarak sporla uğraşıyor-

Savaşçı, Sonsuzluk Teorisi,

dum. Hentbol ve yelken sporlarıyla ilgileniyordum. Ancak

Soysuzlar Çetesi, Kramer

tendon yırtılması nedeniyle her ikisini de artık yapamıyo-

de var. Kramer ve Dövüş

rum. Bunun dışında, resim ve tasavvufla ilgileniyorum.

Kulübü ise en sevdiğim

Arada ünlü ressamların da olduğu bir resim koleksiyo-

filmler arasında.
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TİCARET VE
GAYRİMENKULE
YÖN VERECEK KÜRESEL
DEMOGRAFİK EĞİLİMLER

y azar lar Ne il McLo ckl i n,
Mar k Ivady - S tratej ik
D anı şmanlık E ME A
fotoğ r af TOKY O

Gayrimenkul özünde asli kıymeti
çok düşük olan bir emtia olsa da
değerini çalışma, alışveriş yapma
ve yaşama gereksinimlerinden
sağlar. Nüfusun büyüklüğü, büyüme
ve zenginlik, bu değerin arkasındaki
lokomotif güç olan GSYİH’ya şekil
veren temel etmenlerdir. GSYİH’taki
büyümeyi tetikleyen demografide
ve buna bağlı olarak gayrimenkul
talebinde küresel çapta köklü
değişikliklere tanık olmaktayız.
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TABLO 1

KENTLEŞME Asya ve

DÜNYANIN EN BÜYÜK

Latin Amerika’da, kırsal

ŞEHİRLERİ VE GELECEK 5

alanlardan daha fazla fır-

YIL İÇERİSİNDEKİ BÜYÜME

sat ve göreceli zenginli-

ORANLARI

ğin olduğu kentsel
bölgelere göçle beraber,
şehirlerin hızla büyümesi(2025)

ne tanık olmaktayız.
Günümüzde aşırı nüfuslu

BÜYÜME
(2020-2025)

NÜFUS
(milyon)

SIRALAMA
(2015)

SIRALAMA
(2020)

SIRALAMA

TOKYO

-%0,23

37,88

1

1

1

lerin altyapısına sahip

DELHİ

%2,18

32,73

2

2

2

olmayan süper şehirler

ŞANGAY

%1,63

29,44

3

3

3

ortaya çıkmaktadır.

PEKİN

%1,81

26,49

7

4

4

MUMBAI

%1,97

25,21

5

5

5

DAKKA

%2,96

24,33

11

8

6

MEKSIKO

%0,94

22,92

6

7

7

süper şehirlerdeki kaosa

SÃO PAULO

%0,69

22,90

4

6

8

tanıklık eden herhangi

KAHİRE

%1,73

22,43

9

9

9

bir kişi, bu kentlerin

KARAÇİ

%2,70

22,01

12

11

10

normalde gelişmiş

KİNKİ M.M.A.

-%0,17

20,35

8

10

11

şehirlerde olması

LAGOS

%4,28

20,03

17

13

12

NEW YORK

%0,55

19,31

10

12

13

KALKÜTA

%1,89

17,28

14

15

14

KİNŞASA

%3,62

16,92

23
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fakat daha gelişmiş şehir-

Bangladeş’teki Dakka,
Pakistan’daki Karaçi ya
da Nijerya’daki Lagos
gibi hızla büyüyen

gereken temel altyapı
olmadan bu kaos ile
nasıl başa çıkabildiklerini
muhtemelen merak
ediyordur.
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eğilim tersine döndü.
Özellikle gençler şehirlerde yaşamayı tercih
etmeye başladı ve bu
yetenek havuzunu
kendine çekmek isteyen şirketler de gençleri takip ederek Merkezi İş Alanlarına
geri döndü. Bundan
dolayı Londra, Paris,
f ot oğ ra f F ranz - M ich ae l S . Me llbin , Kope n h ag

New York, Los

Yakın zamanda tanık olduğumuz

Angeles ve Houston gibi şehirlerde

durumun aksine daha gelişmiş ABD

nüfus artışı görmekteyiz. Yıllardır statik

ve Avrupa ülkelerinde karşı kentleşme

bir seyir izleyen Londra’nın 2031 yılına

yaşanmaktadır. Son 50 yıl içerisinde

kadar nüfusunun 2,5 milyon artması

araç sahipliği sayısındaki artış, insanların

öngörülmektedir ki bu %16’lık inanılmaz

suç ve kalabalığın yoğun olduğu şehir

bir artış anlamına geliyor. Bu gelişmenin

merkezlerinden daha uzak yerleşim

altında yatan bir diğer temel neden

yerlerinde yaşamayı seçebilecekleri

de şehirlerin ekonomik ve çevresel

anlamına gelmekteydi. Çalışanların

anlamda banliyölere dağılımdan daha

toplu ulaşımını kolaylaştırmak ve

sürdürülebilir olduğu gerçeğinin kabul

daha ucuz maliyetli lokasyonlardan

edilmesidir. Otomobillere bağımlı bir

yararlanmak için banliyölerde iş merkez-

nüfus yerine insanların yürüdüğü ve

leri ortaya çıkmıştı. Fakat, geçtiğimiz

bisiklet kullandığı şehirlerin sunduğu

5 yıl içerisinde bahsettiğimiz bu ikinci

kaliteli yaşam ve sağlık avantajları
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konusunda çok sayıda araştırma

2015 yılında ekonomik göçten

yapılmaktadır. Kopenhag gibi birçok

dolayı anavatanının dışında yaşayan

Avrupa şehri, çalışmak, alışveriş

insan sayısı 243 milyonken (dünya

yapmak ve yaşamak için tam anlamıyla

nüfusunun %3,3’ü) mültecilerin sayısı

sürdürülebilir ve sağlıklı olan kentler

20 milyondan azdır. Yine 2015 yılında,

yaratmak konusunda öncü çalışmalar

uluslararası göçmenlerin üçte ikisi

yürütmektedir.

(%67) sadece 20 ülkede yaşamayı
seçmiştir. Uluslararası göçmenlerin

TOPLU GÖÇ Göç, dünyanın pek çok

en çok sayıda olduğu ülke Amerika

gelişmiş ülkesinde siyasal olarak tartış-

Birleşik Devletleri (47 milyon) olup bu

masız en önemli konudur. Ortadoğu ve

dünyadaki toplam göçmen sayısının

Afrika’dan gelip Avrupa’dan sığınma

yaklaşık beşte birine (%19) tekabül

talep edebilmek için hayatlarını riske

etmektedir. Almanya ve Rusya

atarak Akdeniz’i geçmeye çalışan mül-

Federasyonu ise göçmen nüfusu

tecilerin görüntüleri haber programla-

açısından ikinci ve üçüncü sırada olup (on

rında en çok işlenen konular arasında-

ikişer milyon) bu ülkeleri Suudi Arabistan

dır. Asya’da da benzer hikayeler

(10 milyon) ve Birleşik Krallık (yaklaşık 9

yaşanmakta olup Birleşmiş Milletler

milyon) takip etmektedir.

Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin
tahminine göre çoğunluğu Afganistan
ve Myanmar’dan 3,5 milyon kişi sığınma
talep etmektedir. Asya’dan ve Avrupa
içinden Avrupa’ya ve Amerika Birleşik
Devletlerine doğru gerçekleşen ekonomik göç ise daha da önemli bir faktör
olup Brexit ve Donald Trump’ın seçilmesi gibi 2016 yılının siyasi şoklarının
arkasındaki en önemli nedendir.

fotoğ r af mü lte ci botu, Akdeni z
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ARAŞTIRMA

NÜFUSUN AZALMASI Ekonomik göç

olsa da giderek azalma eğilimi

ile beraber kentleşme kırsal kesimlerde

göstermektedir - İngiltere (1,9), ABD

büyük ölçekte nüfus azalmasına neden

(1,9) ve Fransa (2,1).

olmaktadır; hatta bazı ülkelerde bu
“Federal İstatistik Ofisi,

durum önemli oranlarda ülke nüfusuna
da yansımıştır. Suriye’deki düşüşün

2060 yılına gelindiğinde Almanya’da 8 ile

nedeni açıktır, fakat pek çok Doğu

13 milyon arası daha az bebek
olacağını öngörmektedir.”

Avrupa, Karayipler ve Pasifik ülkelerinde de büyük ölçüde göçten dolayı
nüfus sayısında büyük azalmalar görül-

10

mektedir. Bununla beraber, ekonomik

7.5
5

sürdürülebilirlik ve gayrimenkul

2.5

üzerinde etkisi olan en önemli küresel

0

değişim bir çok gelişmiş büyük ülke-

Slovenia

Hungary

Romania

Lithuania

Saint Vincent

Serbia

Micronesia

Montenegro

South Africa

Latvia

Virgin Island

Ukraine

Estonia

Puerto Rico

Bulgaria

Moldova

American-Samoa

durdurabilir ve düşük doğum oranları-

Saint Pierre and...

vadeli küresel ekonomik büyümeyi

Moldova

Syria

tür. Boyutundan dolayı bu düşüş, uzun

Cook Islands

-2.5

deki doğum oranlarında görülen düşüş-

na sahip ülkelerde önemli sorunlara
neden olabilir. Sürdürülebilir bir sevi-

YAŞ BAĞIMLILIK Tüm G-7 ülkeleri

yede olmak için bir ülkede kadın sayısı

de giderek artan yaş bağımlılık

başına iki bebek düşmelidir ve G7

oranlarıyla karşı karşıyalar. (çalışan

üyelerinden üç ülkede (Almanya, İtalya

nüfusun ürettiği varlıkla geçindirilmesi

ve Japonya) oran bu seviyenin oldukça

gereken yaşlı bireylerin sayısı)

altında olup 1,4 olarak kaydedilmiştir.

1960’lardan beri bu rakamlarda çok

Kanada’da oran sadece 1,6’da iken

büyük artışlar görülse de düşük doğum

geriye kalan üç G7 ülkesindeki

oranlarına sahip Japonya, Almanya

seviyeler biraz daha sürdürülebilir

ve İtalya’da bu oranların orta vadede
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çalışan nüfusu düşürmesinden dolayı

Nüfusun yaşlanması sonucu iş

durum daha da kötü hissedilecektir.

gücünün azaldığı toplumlarda yaşam

Uluslararası göçmenler toplam nüfusla

standartları sürdürülebilir mi?

karşılaştırıldığında çalışma çağındaki
kişilerin daha büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Pozitif net göç doğum

Daha önce görülmemiş borç yüklerinin
yaşandığı bir dönemde bu nasıl
gerçekleştirilebilir?

oranlarını canlandırmanın yanı sıra
yaş bağımlılığı azaltmada yardımcı

Sıfır büyümenin olduğu bir ekonomide

olabilir. Fakat, uluslararası göç de

borca dayalı ekonomik modeller uzun

uzun vadede nüfusun yaşlanması

vadede sürdürülebilir mi?

eğilimini tersine çevirebilir ya da
durdurma gücüne sahip değildir. Şu

Artan nüfus ve/veya iş gücü büyümesi
sorunları hafifletebilir mi?

anki göç eğilimi mevcut şekilde devam
etse bile önemli alanın tümünde ciddi

Sanayi, farklı talep ve ihtiyaçları

ölçüde daha yüksek yaşa bağımlılık

olan daha az sayıdaki ve daha yaşlı

oranlarının gözlenmesi beklenmektedir.

tüketicilere nasıl uyum sağlayacak?

Sonuç olarak, Almanya, Japonya,
İtalya ve söz konusu ülkelerden daha

Sosyal güvenlik fonu sürdürülebilir
olacak mı?

küçük birçok gelişmiş ülkede nüfus
azalmasının getirdiği büyük riskler

Ayrıca çalışan ve emekli nüfus arasın-

vardır ve G7 ülkelerinin tümünde

da yeni bir denge sağlanabilecek mi?

gözlenen giderek artan yaş bağımlılık
oranlarıyla birlikte özellikle de düşük

Bu temel sorular gelecekte nerede
ve nasıl çalıştığımızı, alışveriş

büyüme hızı ve yüksek borçların

yaptığımızı, yaşadığımızı ve bunları

yaşandığı bir dönemden geçtiğimiz

gerçekleştirmek için gereken

düşünülürse, akıllara birçok temel

gayrimenkullerin durumunu

soru gelmektedir.

etkileyecektir.

CUSHBAKISI

MAKALE

TUĞRA GÖNDEN
Cushman & Wakefield
Yönetici Ortak

2017 YILINDA

İş dünyasının her alanında değişim için katalizör olmayı
sürdüren teknolojinin gayrimenkul sektörüyle buluşmasıyla

İZLENMESİ
GEREKEN 5
GAYRİMENKUL

yeni bir ekosistem ortaya çıkıyor. Bu sistem içerisinde öbeklenen
girişimlerin adı ise ‘propertytech’ bir diğer deyişle gayrimenkul
teknolojisi girişimleri. Yapılan araştırmalar 2016 yılında
277 gayrimenkul teknolojisi girişimine toplam 2.7 milyar
dolar yatırım yapıldığını ortaya koyarken, 2017’de bu rakamın

TEKNOLOJİSİ

3 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Dünya çapında ses
getiren bu girişimlerden sizler için seçtiklerimizi gelin hep

GİRİŞİMİ

birlikte inceleyelim.

CADRE Donald Trump’un kampanyasını

gayrimenkul için ve online hali olarak

yöneten damadı Jared Kushner’in aktif

da düşünebilirsiniz. Haziran ayında $65

bir gayrimenkul teknoloji yatırımcısı

milyon yatırım alarak şirket değerlemesi

olduğunu biliyor muydunuz? Teknoloji

$800 milyon’a ulaştı.

odaklı bir yaklaşımla kurumsal kalitedeki

REDFIN 2004 yılında kurulan Redfin’in

gayrimenkullere yatırım yapılmasını

iş modeli teknolojiden ziyade hibrit

kolaylaştıran Cadre; iş modeliyle

teknoloji destekli bir gayrimenkul aracılığı

dikkat çekiyor. Benzer kitle fonlaması

modeli olması. Konut sektöründe faaliyet

girişimlerinde olduğu gibi yatırımcıların

gösteren bu girişim; maaşlı gayrimenkul

ticari bir mülk üzerinden küçük hisseler

danışmanı çalıştırıyor ve geliştirdikleri

satın almasını sağlayan Cadre’nin diğer

teknoloji sayesinde daha düşük komisyon

platformlardan ayrıştığı konu ise yatırım

ücretleri sunabiliyor. Gayrimenkul aracılığı

payının satışı ile ilgili. Cadre’nin bu

dışında mortgage aracılığı ve doğrudan

konudaki vizyonu pay satışları ile ilgili

konut satın alma ve satma hizmetleri

online borsasını kurmak olmuş. Yakın

de sunmayı planlayan bu girişimin,

zamanda Türkiye’de çok konuşulan

kuruluşundan beri hiç kâra geçememiş

gayrimenkul sertifika sisteminin ticari

olması ve yakın zamanda sektörün ilk
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halka arzın gerçekleşmiş olması dikkat

gayrimenkul şirketi. 2010 yılında kurulan

çekici. Halka arzın diğer girişimler için

ve bu dikeyin en önemli oyuncusu olan

önemli bir emsal teşkil edecek.

WeWork aylık ortalama $650’lık üyelik

ZILLOW 2005 yılında kurulup 2011 yılında

ücreti ile bir nevi ofislerin Airbnb’si olarak

halka arz edilen ve ABD’nin en büyük

tanımlanıyor. Bugüne kadar $4.45 milyar

emlak ilan sitesi olan Zillow bugün 8

yatırım alarak şirket değerini $20 milyara

milyar dolar gibi bir değerlemeye sahip.

ulaştırmış olması ise dikkat çekiyor.

Geçen sene en büyük rakibi Trulia’yı

Dünyadaki 110 yerde faaliyet gösteren

3.5 milyar dolara satın alan Zillow’un;

şirketin yılda 1 milyar dolara yakın bir ciro

Streeteasy gibi çok sayıda rakip ve girişim

elde ettiği söyleniyor.

satın almış olması da ayrıca dikkat çekiyor.

OPENDOOR Opendoor gayrimenkul

Yeni bir gelir modeli olarak sitelerini

teknoloji sektöründe 1 milyar dolarlık

ziyaret eden kullanıcıların gayrimenkul

şirket değeri ile nadir girişimlerden biri.

arayış bilgilerini gayrimenkul aracılarına

Geliştirdikleri teknoloji ve kullandıkları

satmaları New York gayrimenkul

veri yardımıyla evini acil satmak

dünyasında ciddi ses getirmişti. Bu

isteyenlere anlık teklif verip onları satın

durum emlak sitelerinin artan rekabet

alan Opendoor, kısa sürede 320 milyon

ve gelişen teknoloji ile birlikte iş

dolar yatırım alarak en hızlı büyüyen

modellerini geliştirmeleri gerektiğini

şirketlerden biri oldu. İş modelinin temelini

de bizlere hatırlatıyor. Satılık ve kiralık

ise konut satanın güvenilir ve hızlı satış

gayrimenkulleri yayınlamak artık yetmiyor,

süreci karşılığında makul bir indirim ile

mutlaka katma değer yaratmak gerekiyor.

mülkünü satması oluşturuyor. Bir açıdan

WEWORK Paylaşım ekonomisinin en

Redfin’in benzeri olan Opendoor’da

önemli yapı taşlarından biri olan ortak

gayrimenkul danışmanı olmadan satın

çalışma alanı (Co-Working Space)

aldıkları konutları kendi platformları

hızla yayılmaya devam ediyor. Bu

üzerinden satıyorlar. ABD’de $100 bin ve

alanda dünyanın en geniş ağına sahip

$500 bin arası değeri olan müstakil evlere

olan WeWork aslında teknoloji şirketinden

odaklanmaları ise kendilerine bir taraftan

ziyade teknoloji destekli esnek hazır

önemli bir avantaj sağlarken diğer taraftan

ofis ve ortak çalışma ortamları sunan bir

aşılması gereken bir kısıtlama da getiriyor.

CUSHBAKISI

SÖYLEŞİ

CUSHMAN & WAKEFIELD DEĞERLENDİRME & DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ

NESİL
AYBAR

ROPÖRTAJ
BAHAR
YAPICILAR

12 yılı aşkın
süredir gayrimenkul
sektöründe görev

yapmaktayım. İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlaması bölümünden 2003 yılında mezun oldum.
Ardından yine aynı üniversitede Gayrimenkul Geliştirme
(2006) ve Konut & Deprem (2007) bölümleri üzerine
aldığım lisans üstü eğitim programlarını tamamladım.
Kariyer yolculuğuma 2005 yılında Savills’in Türkiye’deki
eski çözüm ortağı Kuzeybatı Gayrimenkul’de başladım.
Danışmanlık ve İş Geliştirme Departmanlarında GMY ve
Direktör pozisyonu ile 8 yıl görev aldım. Nisan 2013’den
beri ise Cushman & Wakefield Türkiye’de Değerleme
ve Danışmanlık Departmanını yönetiyorum. Düzenli
aralıklarla İTÜ’de Şehir Ekonomisi derslerine konuk
konuşmacı olarak katılım sağlıyorum.
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SÖYLEŞİ

NESİL AYBAR

Cushman & Wakefield Değerleme

uluslararası bankalardan Aareal Bank,

ve Danışmanlık departmanı

Hypothekebank, Unicredit ve QNB

olarak globalde ve Türkiye’de

Finansbank için çeşitli çalışmalar

yaptığınız çalışmalar hakkında

gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında

bilgi verir misiniz?

Danışmanlık tarafında büyük ölçekli

Dünya çapında 300’den fazla ofise

projelere “Geliştirme Danışmanlığı”

sahip olan C&W; Uluslararası Değerleme

sunmaktayız. Bu kapsamda sofistike

Standartları ve RICS Değerleme Global

piyasa analizleri ile fizibilite

Standartlarını takip eden bir değerleme

çalışmaları ve “En Etkin & Verimli

hizmeti sunuyor. Özellikle Amerika

Kullanım Analizleri” gibi raporlar

ve İngiltere’de piyasa derinliği fazla.

düzenlemekteyiz. Türkiye’nin önde

Buralardaki temel ticari gayrimenkul

gelen yatırımcıları, müteahhitleri ile

konuları olan arsa, perakende, ofis,

Vizzion Europe, Gama-Türkerler, Metro

lojistik vb. yanı sıra medikal ofis binaları

Properties, Bilgili gibi geliştiriciler de

(MOB), veri merkezleri ya da self-

müşterilerimiz arasında yer alıyor.

storage gibi Türkiye’de henüz çok
gelişmemiş Gayrimenkul tipleri için

Değerleme sektörü 2016’yı

bile ayrı birimler bulunuyor. Böylesine

nasıl kapadı? 2017 ilk çeyrek

derin bir uluslararası bilgi birikiminin

değerlendirmenizi alabilir miyiz?

ise bize kuşkusuz büyük desteği

2016 her açıdan zor bir yıldı.

olduğunu söylemeliyim. Finansal

Tesellimiz büyük ölçekli kent simgesi

raporlama ya da kredi teminat amaçlı

haline gelebilecek projelerde yer almış

raporlar en sık talep edilen değerleme

olmak. Bunları araştırma ekibimizin

çalışmaları arasında yer alıyor. Özellikle

desteği ile tamamladık.
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· Galataport karma kullanım projesinde

Burada genç ve dinamik bir ekiple

ofis, perakende, otel ve otopark

birlikteyiz. Küresel deneyimimiz ve

kullanımlarını içeren inceleme çalışması

yerel gayrimenkul pazarına ilişkin derin

yürüttük.

bilgi birikimimiz ile iş ortaklarımıza

· EBRD için Türkiye geneli Öğrenci

uluslararası standartta hizmet

Yurdu için detaylı inceleme çalışmaları

sunuyoruz. Doğru bilgiye ulaşabilmek

yürüttük.
Bunların yanısıra Türkiye çapında büyük
ölçekli başka projelerde de yer aldık.
Uluslararası birçok bankanın gayrimenkul
projelerine “Business Plan Review”
hizmeti sunduk. Önde gelen gayrimenkul
geliştiricilerinin ekipleri ile istişare ederek
çalışmaları yürüttük. 2017 ise güzel

için gerek kişisel gerek şirketin
bağlantılarına ulaşıp onlara doğru
soruları sormaya gayret ediyoruz.
Böylelikle müşterilerimize daha sağlıklı
ve daha ayakları yere basan raporlar
üretme imkanı bulabiliyoruz. Örnek
olarak karma kullanımlı bir geliştirme
danışmanlığı hizmeti veriyorsak,

başladı, umarım siyasi ve ekonomik

ilgili kullanımlar için kendi içimizde

istikrarın devam ettiği bir yıl olur.

o konuyla ilgili ekip arkadaşlarımızla
muhakkak görüşüyoruz. Ayrıca

Sektörde nasıl fark yaratıyor-

proje yönetim ekibimizin maliyet

sunuz? Rakiplerinizden

hakkında yorumlarına başvuruyoruz.

farkınız ve hizmet kalitenizden

Perakendeci, otel işletmecisi, kurumsal

bahsedebilir misiniz?

yatırımcı, işletmeci, satış ve geliştirme

En önemli farkımızın bilgi

pozisyonundaki dostlarımızdan

birikimimiz, hızımız ve çözüm odaklı

görüş alıyoruz. Bu yaklaşımla bizim

yaklaşımımız olduğunu düşünüyorum.

raporlarımızı ileri taşıyoruz.
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AVRUPA’NIN
EN
PAHALI

fotoğraf

ARKADIUSZ RADEK,
LONDRA

10

ŞEHRİ

SEYAHAT

HELSİ N Kİ

4

STOCKHOLM
İsveç, Avrupa’da

yaşanacak ülkeler arasında
en yüksek standartları olan

AVRUPA’NIN
EN PAHALI

10

ülkelerden biri. Yerel mal
ve hizmetlerin maliyetleri

2

ŞEHRİ

(gıda, ulaşım ve kira dahil)
HELSİNKİ

bu standartların yüksek

Helsinki’de yaşam

yüksek maliyetli. Bu durum,
GLASSDOOR TARAFINDAN

ortalamanın üzerinde

YAPILAN ARAŞTIRMA İLE

verilen maaşlarla

AVRUPA’DA YAŞAMIN EN

dengeleniyor.

olmasında oldukça etkili
bir faktör.
ST OCKHOL M

PAHALI OLDUĞU ÜLKELER
DU B Lİ N

BELİRLENDİ.

1

CENEVRE

5

Cenevre’nin, Avrupa

ülkeleri arasında geliri en
biri olmasına rağmen,

3

New York’ta yaşamdan

olan Dublin, Avrupa’nın

%3 daha pahalı.

ortalamada en yüksek

yüksek olan şehirlerden

DUBLİN
İrlanda’nın başkenti

maaşlarını veren
CENE VRE

ülkelerden biri olmasına
rağmen özellikle bu yıl ev
kiraları, ulaşım ve yemek
masraflarının oldukça
yüksek seviyede.
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BERGEN
Norveç’in bu kıyı

kentinde yaşam maliyeti
ABD’de Los Angeles’ta
yaşayan insanlarınkinden
daha yüksek.

B ERG EN

OSLO

9

PARİS
Glassdoor tarafından

yapılan araştırmaya göre,
Fransa genel klasmanda
yıllık ücret endeksinde
sondan altıncı sırada
yer alıyor. Buna rağmen
maliyetleri oldukça yüksek.
Bu durum Paris’i Avrupa’da
yaşaması en pahalı ülkeler

6

OSLO
Norveç’in başkenti

8

arasına sokuyor.

LONDRA
İngiltere’nin başkenti

olan Oslo, tüm Avrupa’da

Londra, Avrupa’daki en

en yüksek maaşların

yüksek kira oranına sahip

verildiği yerlerden olmasına

olmasına rağmen maaşları

rağmen, yaşam oldukça

düşük.

PARİS

maliyetli.
LONDRA
ZÜRİH

10

KOPENHAG
Danimarka’nın

kültürel, ekonomik ve
toplum merkezi olan
şehri Kophenhag, ülkede
yaşanacak en yüksek gelirli

7

ZÜRİH

yerlerden biri.

Şehir İsviçre’nin

finans merkezlerinden

KOPENHAG

biri olmasına rağmen,
ulaşım, konaklama, ve
programlar için en yüksek
maliyetlerden birine sahip.

CUSHBAKISI

KÜLTÜR SANAT

TALKS

BAHAR YAPICILAR

DUYULMAK
İSTİYORSAN
NASIL
KONUŞMALISIN?

Julian Treasure

“Hindular der ki, “Nada
brahma,” bunun bir anlamı,
“Dünya sestir.” Ve, bir bakıma, bu doğrudur, çünkü
her şey titreşir. Aslında,
burada oturan her biriniz
şu anda titreşmektesiniz.
Vücudunuzun her bir
parçası farklı frekanslarda
titreşmekte. Aslında siz ,
bir akor hepiniz ayrı birer
akortsunuz.”

3
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Julian Treasure Ses Uzmanı

Ses ve iletişim uzmanı olan Julian dünyayı gezerek insanlara daha iyi
dinleyebilmeleri ve daha sağlıklı konuşabilmeleri için eğitimler vermektedir.
TED talks konuşması 40 milyonun üzerinde dinlenmiş ve en iyi 10 TED talks
konuşması arasında yerini almıştır. Aynı zamanda “The Sound Agency”
(Ses Ajansı) şirketinin kurucusudur ve burada dünyanın büyük markalarıyla
birlikte “Markanızın sesi nasıl?” sorusundan yola çıkarak çalışmış ve
uluslararası ödüllere layık görülmüştür. The Sound Agency’i kurmadan önce
30 yıl reklam sektöründe çalışmış, kariyerine ise 1981’de The Transmitters
adında İngiliz bir müzik grubunda davul çalarak başlamıştır. Şimdilerde
zamanını Londra ve Orkney arasında nişanlısı ve kızıyla geçirmektedir.
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KÜLTÜR SANAT

izleyin

V
Zorlu PSM İstanbul, 24 Ağustos

Orkestra, aralarında Berlin, Prag ve Verona gibi festivalleri içeren turnesine çıkmadan Türkiye’deki tek konserini Zorlu PSMde veriyor. Bu konserin en ilgi çekecek yönlerinden biri, orkestranın eski üylelerinden, Deutsches Sinfonie Orchester Berlin’in başkemancılarından Hande Küden’in solist olarak programda yer alması. Ali Ekber Çiçek’in
“Haydar Haydar” türküsünün, Özkan Manav tarafından ustalıkla orkestraya uyarlanması
programı sıradışı kılacak diğer detaylar olacak.
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okuyun

YENİ DÜNYADA DAHA
AKILLI, DAHA HIZLI,
DAHA BAŞARILI
OLMANIN SIRLARI
Charles Duhigg, Boyner Yayınları
Smarter Faster Better

Kitapta, davranış ekonomisi, psikoloji ve nöroloji alanlarındaki en son bulgu-

gidin

GAGGENAU İLE
BOĞAZ’DA SİNEMA
KEYFİ

lar ile farklı CEO tecrübelerinden, eğitim
alanında

gerçekleşen başarı hikayele-

rine, uçak kazalarını önleyen pilotlardan,
hastanelerdeki ölüm oranlarını düşüren

Sait Halim Paşa Yalısı, İstanbul

bebek hemşirelerine uzanan geniş bir

02 Ağustos - 24 Ağustos

yelpazede olaylara farklı bakan, farklı
seçimler yapan ve farklı davranıp başarıyı

Sait Halim Paşa Yalısı’nda bu yıl

yakalayanların sırlarını bulacaksınız.

üçüncüsü gerçekleştirilen “Gaggenau
ile Boğaz’da Sinema Keyfi”, bu yaz da
boğazın görkemli manzarasında sinemaseverleri

bekliyor.

12

Temmuz’da

başlayıp yaz boyunca devam edecek
etkinlikte, yalının rıhtımına kurulan nostaljik sinema, vizyon filmlerini seyirciyle
buluşturuyor. Gösterimden önce lezzetli
açık büfe atıştırmalıklar, film başlarken
ise sinemanın olmazsa olmazı patlamış
mısır ve yaz gecelerinin vazgeçilmezi
dondurma geceye tat katıyor.

CUSHBAKISI

CUSHBAKISI

kapak fotoğrafı AERIAL VIEW OF ISTANBUL, KORAYSA

imtiyaz sahibi
Toğrul Gönden,
Tuğra Gönden

A. RIVER PLAZA, BÜYÜKDERE CADDESİ,
BAHAR SOKAK, NO: 13, KAT: 15 LEVENT
34394 İSTANBUL / TÜRKİYE

hazırlayan
Build Up PR
grafik tasarım
Güneş Engin
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