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MERHABA!

       Söyleşi bölümümüzün 

bu ayki değerli konuğu Halk

GYO Genel Müdürü ve 

GYODER Başkanı Dr. Feyzul-

lah Yetgin. Akademik faali-

yetlerini ve aktif iş yaşamını

bir arada sürdüren Yetgin’in

gayrimenkul sektörü ve Tür-

kiye ekonomisine yönelik

değerli paylaşımlarını bula-

cağınız söyleşimizin detay-

larına iç sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. 

Sayın Yetgin’e ise bir kez daha kıymetli 

paylaşımları için teşekkür ederiz. Yatırımcı 

ve kullanıcı açısından değerlendirdiğimiz 

3. çeyrek raporumuzda ofis, perakende, 

sanayi ve lojistik pazarlarının detaylı 

analizlerini bulabilirsiniz. Küresel çapta 

ofis alanı inşaatlarının hız kazanması ile son

dönemde bazı pazarlarda aşırı inşaat  riski

gündeme gelmeye başladı. İçinde bulundu-

ğumuz 10 yıllık dönemin sonuna kadar ofis

pazarı koşullarının nasıl gelişeceğini ince-

lediğimiz global raporumuzda bu koşulla-

rın altında yatan etmenleri sizlerle paylaşı-

yoruz. Son zamanlarda kentsel tasarım 

tartışmalarının yapıldığı toplantıların ve 

geleceğin kentlerinin tartışıldığı online açık 

Değerli
Dostlarımız;

forumların öncelikli konusu 

kentlerin yürünebilirliği. Bir

başka deyişle kentlerin yürü-

nebilir özelliklere sahip olma-

sı. Peki, bu kadar güncel bir

konu haline gelen ve yeni 

nesil kent tasarımlarında 

önem teşkil eden yürünebi-

lirlik aslında ne anlama geli-

yor? Daha da önemlisi 

kente ve sokaklarında 

yaşayan bireylere nasıl özgürlükler sunuyor?

Gelin birlikte keşfedelim. Turizm sektörün-

de geçtiğimiz yıl açılan yaraların hızla sarıl-

dığını gözlemliyoruz. Sektörü analiz ettiği-

miz yazımızı ve 2. bir genel merkez arayı-

şında olan teknoloji devi Amazon ile 

ilgili hazırladığımız makalemizi yine 

sayfalarımızda bulabilirsiniz. Cushman & 

Wakefield Türkiye’de ofis ekibini yöneten 

Savaş Gürbüz ile gerçekleştirdiğimiz 

söyleşimize ve kültür sanat önerilerimizin 

detaylarına ise son bölümümüzde 

ulaşabilirsiniz.

Hepinize keyifli okumalar diliyoruz.

Saygılarımızla;

 Zengin içeriğimiz ve 
birbirinden değerli 

konuklarımızla yılın 
son sayısında yeniden 

sizlerle birlikte olmanın
 heyecanını yaşıyoruz.
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TÜRKİYE PAZAR ANALİZLERİ

3. ÇEYREK PAZAR ANALİZLERİ

GENEL BAKIŞ

OFİS PAZARI

Yatırım harcamaları ve net ihracat katkı-

ları ile birlikte, Türkiye ekonomisi 2017 

yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı

dönemine kıyasla %5,1 oranında büyümüş-

tür. Reel sektör güven endeksinde 

kaydedilen artış da (Ağustos ayında 

110,7 puan, Eylül ayında 111,6 puan) iş 

dünyasındaki iyimser havayı yansıtmak-

tadır. Bu iyimser tablo ofis piyasasındaki 

kiralama işlemleri ve yatırımlarının lehine 

olsa da, kurdaki dalgalanmalar, yüksek

enflasyon (TÜFE Eylül 2017 %11,2) ve 

işsizlik oranları (Haziran 2017 %10,2) 

birincil kira seviyelerini ve pazardaki 

talebi negatif yönde etkilemeye devam 

etmektedir. 

KULLANICI ODAĞI

2017 3. çeyrekte bir önceki döneme 

kıyasla %12 artışla toplam 92.603 m2 yeni 

ofis alanı tamamlanarak pazara girmiş 

ve toplam arz 5,5 milyon m2 ’ye yüksel-

miştir. Buna ek olarak 3. çeyrekte kirala-

ma işlemlerinde bir önceki çeyreğe göre 

%14,9, geçen yıla göre ise %68 oranında 

artış kaydedilmiştir. Yılın 3. çeyreğinde 

yaklaşık 84.903 m2 toplam kiralama 

işlemi gerçekleştirilmiş olup, 2017 

Ocak-Eylül dönemi için toplam işlem

226.599 m2‘ye yükselmiştir. Metrekare 

bazında anlaşmaların %82’si Anadolu 

yakasında, %12’si MİA bölgesinde ve 

%6’sı MİA dışında kalan Avrupa yakasın-

da gerçekleşmiştir. Vakıfbank’ın Ümrani-

ye’de yer alan Akyaka A1 & A2 bloklarında-

ki 50.960 m2’lik ofis alanını kiralaması ile 

Anadolu yakasında gerçekleşen işlemler 

bir önceki çeyreğe kıyasla %162 gibi 

dramatik bir oranda artış göstermiştir.

2017 3. çeyrekte gerçekleşen diğer 

büyük işlemler ise: BASF (5.586 m2, 

Nidakule Ataşehir Kuzey, Ataşehir) ve 

DB Schenker (3.766 m2 Premier Kampüs, 

Kâğıthane) olmuştur. Ofis boşluk oranı 

2017 3. çeyrekte %22,5’e yükselmiştir. 

Söz konusu artışın nedeni bu dönem 

Cendere bölgesinde Nurol Life ve Seba

Office Boulevard projelerinin 

tamamlanarak piyasaya girmeleridir. 

hazırlayan  Aslı  Özge Yılmaz

görsel  sağ Seba Office Boulevard, 

Nidakule Ataşehir Batı



YATIRIM ODAĞI

GENEL GÖRÜNÜM

Yatırımlar hızlanmaya devam etmekte-

dir: İş Portföy Yönetiminin “Birinci Gay-

rimenkul Yatırım Fonu”, Tahincioğlu’ndan 

Nidakule Ataşehir Batı’yı (25.000 m2) 

satın almıştır. Ofis birimleri bazında, hem 

bireysel hem de kurumsal yatırımcıların 

dahil olduğu daha küçük yatırım işlem-

leri de kaydedilmiştir.

Kurdaki dalgalanmalar ve yüksek işsizlik 

oranı nedeniyle kiraların düşmeye devam 

edeceği öngörülmektedir. Bazı hükümet 

tedbir sürelerinin dolması ve kredi garanti 

fonunun zayıflaması nedeniyle son çeyrek-

te ekonomik aktivitelerin yavaşlama 

ihtimali olsa da, kira seviyeleri üzerindeki 

baskı devam edeceğinden talebin canlı

kalacağı tahmin edilmektedir.

CUSHBAKISI

BİRİNCİL OFİS KİRALARI

BİRİNCİL OFİS GETİRİLERİ
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GENEL BAKIŞ

PERAKANDE PAZARI fotoğraf  sol Zorlu Center,  Murat Germen
sağ Beymen, Bağdat Caddesi 

TÜRKİYE PAZAR ANALİZLERİ   3.  ÇEYREK PAZAR ANALİZLERİ

Devlet tarafından alınan teşvik tedbirleri 

ile gerçekleşen Türk ekonomisindeki 

büyümenin 3. çeyrekte de devam etmesi

beklenmektedir. AYD/Akademetre 

endeksine göre, bayram tatili ve akade-

mik yılın da başlamasıyla, 3. çeyrekte 

AVM cirosu bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla %32,4 artarak rekor kırmıştır. 

2016 yılının aynı dönemine kıyasla yaya 

trafiği de %6 oranında artmıştır. Ancak 

yükselen enflasyon (Ağustos ayında 

%10,7’den Eylül ayında %11,2’ye) ve 

kur dalgalanmaları kira seviyelerinin 

düşmesinde önemli rol oynamıştır. 

Smashbox ve Origins (Estee Lauder’in

grup şirketleri) Türkiye’deki ilk mağaza-

larını Zorlu’da açmışlardır. Ayrıca 

Sketchers da 3 adet mağaza açarak 

büyümesini devam ettirmiştir: 

Vadistanbul ve Marmara Park (İstanbul) 

ile Cepa AVM (Ankara). Beymen en 

büyük cadde mağazasını Bağdat Cadde-

si’nde açarken, Mango Nişantaşı’daki 

mağazasını kapatmıştır. CarrefourSA ise 

Forum İstanbul’da en yeni ve en tekno-

lojik hipermarketini açmıştır (10.000 m2).

3. çeyrekte 262.767 m2 yeni arz (bir 

önceki çeyreğin yarısı) pazara giriş 

yapmıştır. Yeni giriş yapan alışveriş mer-

kezleri Ankara’da Metromall (67.300 m2), 

İstanbul’da Vadistanbul (65.000 m2),

Erzurum’da MNG Mall (57.170 m2), 

KULLANICI ODAĞI

Düşen kiralar perakendeciler için uzun 

süre devam eden mağaza konsolidasyon-

larından sonra büyüme stratejisine geçiş 

fırsatları sunsa da kullanıcı talebi görece 

yavaş seyretmektedir. 3. çeyrekte Under 

Armour üçü İstanbul’da (Emaar Square, 

Vadistanbul ve Aqua Florya) ve biri 

outlet formatında Antalya’da (Deepo) 

olmak üzere dört adet mağaza açmıştır. 
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PİYASA GÖSTERGELERİ

BİRİNCİL 
KİRALAR

BİRİNCİL 
GETİRİLER

Esas olarak kurdaki dalgalan-

madan dolayı kiralar düşmeye 

devam etmekte.

Getirilerde bir önceki yılın 

aynı dönemine kıyasla hafif

bir artış 

ARZ

TALEP

Yavaşlasa da arzdaki artış 

sürekliliğini korumakta

Kısıtlı kullanıcı talebi devam ediyor

YATIRIM ODAĞI

GENEL GÖRÜNÜM

2017 3. çeyrekte yapılan en önemli yatırım

Gimsa’nın İş GYO’dan Esenyurt’taki hiper-

market binasını KDV dahil 140 milyon TL’ye

satın alması olmuştur. 

Kur dalgalanmaları perakendecilerin 

büyüme planlarını gerçekleştirmelerinde 

zorluk yaratmasına rağmen, düşen kira

seviyeleri ve özellikle ana caddelerde 

Türk Lirası üzerinden kira kontratı yapma 

eğilimi fırsatlar yaratmaya başlamıştır. 

Pazarda, kirasız dönemler ve yatırım 

katkıları gibi kira teşviklerinde ise esnek-

likler görülmektedir. Doluluk oranları 

düşük yeni alışveriş merkezleri sınırlı bir 

süre için (1 yıla kadar) sadece ciro kirası 

teklifleri sunmaktadırlar.

Nevşehir’de Nissara (26.297m2), İzmir’de 

Ege Perla (26.000 m2) ve İstanbul’da 

Oasis Designer Outlet’dir (21.000 m2).
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3. ÇEYREK PAZAR ANALİZLERİ

GENEL BAKIŞ

SANAYİ VE LOJİSTİK PAZARI

Ağustos ayında ihracat ve ithalat bir 

önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıy-

la %12,3 ve %15,3 artmıştır. Buna bağlı 

olarak bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla dış ticaret açığı %22,8 artarak 

5,9 milyar dolara ulaşmıştır. Bir önceki 

dönem %10,9’a gerileyen yıllık TÜFE, 

Eylül 2017’de %11,2 oranına yükselmiştir. 

Enflasyon göstergelerindeki artış endişe-

lerin artmasına neden olarak TÜFE sevi-

yesinin bir süre daha çift hanelerde 

kalma olasılığını da beraberinde getirmiş-

tir. Yıllık Yerel-TÜFE enflasyonu da 2017 

Eylül ayında artarak %16,3 olarak

kaydedilmiştir.

KULLANICI ODAĞI

Eldeki verilere göre, 3. çeyrekte tahmini

89.143 m2 depo ve lojistik alan kiralama

işlemi gerçekleşmiştir. En önemli işlemler

arasında Reysaş Lojistik (22.000 m2, 

Sarıçam/Adana), Rossmann (14.580 m2, 

Çayırova/Kocaeli), Mobiljet (12.860 m2, 

Çayırova/Kocaeli) ve Toprak Mahsulleri 

Ofisi (7.000 m2, Ünye/Ordu) yer 

almaktadır.

fotoğraf  sağ  Chuttersnap

GENEL GÖRÜNÜM

YATIRIM ODAĞI

Yatırım harcamaları 2,9 puan ile Türkiye 

ekonomisinin 2. çeyrek büyümesinde en 

yüksek katkıyı sağlamış olup, yatırım 

pazarının 3. çeyrekte hızlanmaya devam

etmesinde en önemli itici kuvvet olmuş-

tur. 3. çeyrekteki en büyük lojistik yatırım 

işlemleri: Tukaş’ın Balıkesir,  Manyas’ta 

bulunan fabrikasının yanındaki araziyi 

satın alması (50.795 m2); Reysaş GYO’nun

Adana, Sarıçam’da arazi satın alımı 

(30.578 m2) ve Yapı Kredi Finansal 

Kiralama’nın Reysaş GYO’dan depo satın 

alımı (8.312 m2, Çayırova/Kocaeli) olarak 

kayıtlara geçmiştir.

Türkiye ekonomisinde yılın 2. çeyreğin-

den bu yana görülen toparlanmanın 

sanayi ve lojistik pazarındaki yatırımlar 

üzerinde olumlu etkileri olmuştur. 

Kurdaki dalgalanmalara ve iş 

dünyasındaki belirsizliklere rağmen 

sektörün yılsonuna kadar canlılığını 

koruyacağı öngörülmektedir. 
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ARZ

TALEP

Esas olarak kurdaki dalgalan-

madan dolayı kiralar düşme 

eğiliminde

Herhangi bir değişiklik

beklenmemekte 

Sınırlı imar faaliyetinden dolayı 

modern depo alanı arzı düşük

Talep: Esas lokomotif yerli kul-

lanıcılardır (mal sahipleri)

CUSHBAKISI
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Cushman & Wakefield 

Yönetici Ortak

TUĞRA GÖNDENGAYRİMENKUL NOTLARI

Teklifin içeriğinde kurulduğu günden bu yana ABD’nin Seattle

kentinde yer alan genel merkezlerine eş değerde olacak; 

Kuzey Amerika’nın yeni bir şehrinde ikinci bir genel merkez 

kurmayı amaçladıklarını ve bu yerleşime uygun bir şehir 

arayışı içinde oldukları bilgisi paylaşılıyor. Tabii yeni bir genel 

merkez kurulması demek, yeni istihdam demek. Proje kapsa-

mında teknoloji devi Amazon, mevcut 380 bin çalışanına 

ek olarak 50 bin tam zamanlı yeni çalışan istihdam edecek-

lerini, çalışanların ortalama yıllık maaşının 100 bin dolardan 

yüksek olacağını ve ortalama çalışma süresinin ise 15 yıldan

uzun olmasını beklediklerini ifade ediyor. Bu dev proje doğ-

rultusunda Amazon’un 2027 yılına kadar toplam ofis alanı 

ihtiyacının yaklaşık 750 bin m2’ye varabileceği düşünülüyor, 

bu da bugün Ümraniye ilçesinde bulunan tüm ofis alanın-

dan daha fazla bir alan demek ki bu muazzam bir rakam! 

Tüm bunların yanı sıra bu binalara önümüzdeki 15 ile 17 

yıl içinde yaklaşık $5 milyar doğrudan yatırım yapılması 

bekleniyor.

Bulunduğu bölgenin kalkınmasına önemli bir katkısı olan

Amazon’un mevcut genel merkezinin bulunduğu Seattle’da,

şehir ekonomisine 2010-2016 yılları arasında sağladığı 

katma değeri şu şekilde sıralayabiliriz:

· Bünyesinde barındırdığı 40 bin çalışan ile 33 binada 

toplam 750 bin m2 ofis alanı kullandı.

· Binalara $3.7 milyar inşaat ve alt yapı yatırımı yapıldı ve 

$1.4 milyar işletme gideri bütçeledi.

· Çalışanlarına toplam $25.7 milyar maaş ödedi.

· Genel merkezde gerçekleşen toplantılar ve toplantılara 

gelen ziyaretçiler için şehirdeki otellerde 233 bin gece 

konaklama gerçekleşti.

· Çalışanlarına destek olarak toplu taşımaya $43 milyon 

Dünyanın en büyük 

online alışveriş sitesi 

Amazon, 7 Eylül 

tarihinde bir ilk 

olarak, gerçekleştirmeyi 

düşündükleri 2. genel 

merkez (HQ2) projeleri 

için kamuoyu ile bir 

teklif talebi paylaştı. 

Amazon’un 

HQ2 
projesin-
den çıkan
5 kritik 
sonuç
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yatırım yaptı, kendi çalışanları dışındaki 

çalışanlar için ilave $17 milyar gelir 

oluşturdu.

· Amazon tarafından şehre yapılan yatırım 

toplam $38 milyara ulaştı.

İster istemez bu rakamlar, Amazon’un yeni 

merkezi olmak isteyen şehirlerin hızla sıraya 

girmesine neden oldu. Açıklamanın yapıl-

dığı 7 Eylül tarihinden 19 Ekim’e kadar 54 

eyaletten 238 şehir teklifini ulaştırmış bile.

Amazon’un şehir seçimi yaparken öncelik-

lendirdiği kriterler arasında şehrin 1 milyon

ve üzeri nüfusu olan metropolitan bölge-

sinde olması, stabil ve iş yeri dostu ortam-

lar barındırması, güçlü teknik yetenek çeke-

bilen ve tutabilen şehir içi veya dışı bölge-

leri olması, gayrimenkul ve konum konusun-

da vizyon sahibi ve yaratıcı belediyeler 

tarafından yönetilmesi bulunuyor.

Amazon’un bu önemli ve emsal projesinden

çıkan 5 kritik sonuç ise şöyle:

1. Bir şehirde ancak yeterli sayıda ve 

nitelikte üniversite var ise o şehir nitelikli 

iş gücü üretebilir.

2. Bir şehir ancak yaşam maliyetleri uygun 

ise şehir dışından ve uluslararası öğrenci 

başvurusu alabilir.

3. Bir şehirde kaliteli iş gücü ancak ulaşım, 

eğlence, rekreasyon gibi yaşam kalitesini 

etkileyen unsurların yanı sıra çocuk bakımı 

ve eğitim sistemi cazip ise aile kurup o 

şehirde kalmaya devam eder,

4. Bir şehirde yalnızca nitelikli iş gücü varsa 

o şehre nitelikli şirketler gelir.

5. Şirketler geldiği sürece yatırımlar yapılır, 

yeni ofis projeleri geliştirilir, şehrin refah 

seviyesi artar.

Yukarıdaki kritik noktalar nedeniyle 

Amazon’un kendine sadece yeni bir genel 

merkez aramadığını ve şehirlerin tabiri 

caizse Amazon için kapıştığını söylemek 

mümkün. Çünkü Amazon gibi dev bir şirke-

tin bir şehre gelmesi, mekan veya altyapı 

dışında ciddi teşvikler sunması da demek. 

Yaklaşık 20 yıl önce Amazon Seattle’da 

kurulduğu senelerde, şehir nitelikli iş gücü-

ne sahip, yaşam kalitesi yüksek ve uygun 

bir yaşam sunmaktaydı. Dolayısıyla istih-

dam da ucuzdu. Teknoloji devinin şehre 

yerleşmesi sonrasında ise Seattle’daki 

teknoloji sektörü hızla gelişti ve gayrimen-

kul fiyatlarının artmasına sebep oldu. Hatta

son 1 yılda gayrimenkulde yaşanan fiyat 

artışı ABD ortalamasını ikiye katladı. 

Özetle, Amazon’un aslında 20 yıl önceki 

Seattle’ı aradığını söyleyebiliriz, bakalım o 

şanslı şehir neresi olacak? 2018 yılı içinde 

açıklanacak şehir için favoriler arasında 

şimdiden Toronto, Boston, Austin, 

Pittsburgh, Chicago ve Atlanta’nın yer 

aldığı belirtiliyor.
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“Türkiye, güçlü altyapısı ve mali disipliniyle küresel 
riskler, dışsal tehdit ve krizlere karşı son derece 

dirençli bir ekonomiye sahip. 2018 yılında da 
ekonomik istikrarımızı ve güçlü büyümemizi 

sürdüreceğimizi düşünüyorum.”

ROPÖRTAJ 
BAHAR YAPICILAR

HALK GYO GENEL 
MÜDÜRÜ & GYODER 

BAŞKANI

Dr. Feyzullah
Yetgin
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Gayrimenkul sektörü için 2017 
nasıl bir yıl oldu? 2018’de sektör 
adına hangi adımların atılmasını 
bekliyorsunuz?
Türkiye gayrimenkul sektörü, 2017 

yılını başarılı bir performansla geçirdi. Yıl 

boyunca devam eden kentsel dönüşüm 

projeleri, nüfus artışına bağlı konut talep-

leri, göçler, ticari faaliyetlerin hız kazan-

ması, pazarların geçişkenliğinin artması 

gibi sebeplerle sektörde konut ve ofise 

olan talep yüksek seyretti. Ayrıca, konut 

seferberliği, satış kampanyaları, tapu 

harcı, damga vergisi ile KDV’nin %18’den 

%8’e çekilmesi uygulamaları da yerli ve

yabancı yatırımcıların gayrimenkul sek-

törüne olan ilgisini artırdı. Genel olarak 

yıl bazlı yerli ve yabancı konut satış 

rakamlarına baktığımızda 2017 yılsonunu 

da iyi bir satış rakamı ile kapatabileceği-

mizi düşünüyoruz. Son yıllarda hayata 

geçirilen modern yapıların inşasının 

hız kazanması ve yabancıya KDV’nin 

sıfırlanması gibi teşvikler de yabancıların 

ilgisini artırdı. Yabancılara konut satışında 

ilk sırada İstanbul’u görüyoruz. İstanbul’u 

Antalya, Aydın ve Bursa gibi illerimiz 

izliyor. Bu dönemde ülkemize en çok ilgi 

gösteren ülkeler de Irak, Suudi Arabistan, 

Kuveyt, Rusya ve İngiltere oldu. Gayri-

menkul sektörünün gelişimi sürdükçe 

yabancıların ülkemize olan ilgileri de 

devam edecektir. Gayrimenkul sektörü, 

pek çok alt sektörle olan bağı ve 2 milyo-

nun üzerinde istihdam yaratmasıyla 

Türkiye ekonomisinin en önemli faaliyet 

alanlarından biri. Sektöre olan desteklerin 

sürekli hale getirilmesi 2018 yılı için de 

ilk sıradaki temennimiz. Özellikle faiz 

oranları ve ekonomik istikrar gayrimenkul 

sektörü adına temel belirleyiciler. Bu 

hususta hükümetimiz tarafından atılacak 

adımlar  önem arz ediyor. Bu süreçte 

gayrimenkule dayalı ürünlerin kullanımını 

yaygınlaştırarak finansal ürünlerde çeşitli-

liğin artırılması da sektörümüzü ileri 

taşıyacak adımlar olacaktır.

2018’de Türkiye ekonomisine 
ilişkin beklentileriniz neler?

Türkiye, güçlü altyapısı ve mali disip-

liniyle küresel riskler, dışsal tehdit ve kriz-

lere karşı son derece dirençli bir ekonomi-
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ye sahip. 2018 yılın da da ekonomik istik-

rarımızı ve güçlü büyümemizi sürdüreceği-

mizi düşünüyorum. Son olarak OECD 

ülkemizde süren güçlü mali teşvikler ve 

ihracat pazarındaki toparlanma ile 2018 yılı 

için büyüme beklentimizi %3.5’ten %4.9’a 

yükseltti. İç piyasalardaki destek ve teşvik-

leri sürekli kılarak küresel ekonomideki 

risklerden en az şekilde etkilenmek için 

mali disiplinimizi koruyacağız. Ekonomimi-

ze destek için yabancı yatırımcıların da 

gayrimenkul sektörüne olan ilgisini canlı 

tutmamız gerekiyor. Hükümetimiz tarafın-

dan açıklanan Orta Vadeli Program da 

bizler için yol gösterici bir rehber. 2020 

yılına kadar ekonomik hedeflerimizin 

belirlendiği OVP’de belirlenen işsizliğin 

%9,6 seviyesine düşürülmesi, %5 enflasyon, 

cari açığın milli gelire oranının %3,9’a 

gerilemesi ve kişi başına 13 bin dolar milli 

gelir hedeflerine ulaşmak için tüm sektör-

ler gibi bizler de gayretlerimizi artırarak 

sürdüreceğiz.

Sürdürülebilir şehirleşme Türkiye 
için ne derece önemli? Bu bir 
lüks mü yoksa gereklilik mi? 
Kentsel dönüşüm çerçevesinde 
ele alınmasının Türkiye ekono-
misine katacağı yararlar ne olur?
Sürdürülebilir şehirleşme kentsel 

problemlerin çözümünde önemli bir rol 

oynadığı için ülkemizin gelişimi nokta-

sında da çok önemli bir fırsattır. Sürdürü-

lebilir şehirleşme ile kentlerin kemikleşmiş 

sorunları akılcı bir şekilde çözümleniyor. 

Sürdürülebilirlik anlayışı sayesinde kent-

lerde şehrin kaynakları daha etkin kulla-

nılıyor, kent sakinlerinin yaşam biçimleri 

iyileştiriliyor ve insanlara daha iyi bir hiz-

met sunulması sağlanıyor. Özellikle ulaşım

hizmeti ve enerji kullanımı gibi kentsel 

sistemlerin iyileştirilmesi, hava ve gürültü

kirliliğinin önüne geçilmesi, yaşam alanları-

nın yeniden düzenlenmesi gibi hayat kali-

tesini artıran düzenlemelerle kentlerin 

rekabet gücü yükseltiliyor. Bu da Ülke 

ekonomizin gücünü artıracaktır.

Kentsel dönüşümde ekonomik 
boyutun yanında sosyolojik boyut 
ne şekilde değerlendirilebilir 
ve sürece halkın katkısı nasıl 
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sağlanabilir?
Kentsel dönüşüm bürokratik özel-

liklerinin yanında sosyal süreçleriyle de 

sektörümüz açısından hayli hassas bir 

konu. Bu tür konularda sosyolojik olarak 

doğru analizleri yapmadan ve halkı süre-

ce dair şeffaf bir şekilde bilgilendirmeden 

yol kat edemeyiz. Yenilenmesi gereken 

7,5 milyon yapıdan söz ediyoruz. Pek 

çok insanın hayatına doğrudan dokunan 

bir ihtiyaç söz konusu. Kentsel dönüşümde 

temel amaç sağlıklı ve yaşanılabilir kent-

sel mekân üretmektir. Kentsel dönüşüm 

süreci aynı zamanda şehirlerimizi geliş-

tirmek, değiştirmek ve dönüştürmek adı-

na bir fırsattır. Bu fırsatı en ideal şekilde 

değerlendirmek için yapılaşma tercihlerinde 

tarihi ve çevresel dokunun gözetilerek 

konunun bir bütün olarak ele alınması, 

dönüşüm süreçlerinin şehirlerimizin altyapı,

yeşil ve sosyal alan gibi talep ve ihtiyaçla-

rına göre planlanması ve tüm sürecin 

yapısal düzenlemelerle desteklenmesi 

gerektiği düşüncesindeyiz. Bugün hepimi-

zin, sadece bina bazlı değil, ada bazlı 

kentsel dönüşümün önemini kamuoyuna 

anlatmamız gerekiyor. Bugün bu hususta 

atılacak her doğru adım gelecek nesilleri 

bilinçlendirmek ve daha sağlıklı şartlarda 

yaşayabilmelerini sağlayabilmek için 

miras niteliği taşımaktadır. Bunun yanında 

halkımızın kentsel dönüşüm uygulamala-

rı içinde etkin bir şekilde yer alabilmeleri 

için hükümetimiz tarafından devreye 

sokulacak yasalar da konuyu gerçek bir

seferberlik boyutuna taşıyacaktır. İnanıyo-

ruz ki başarılı kentsel dönüşüm projeleri 

sayesinde kentlerimiz kısa sürede hak 

ettikleri modern çehreye kavuşacaktır.

Son yıllarda sektörde faaliyet 
gösteren firma sayısında ciddi 
bir artış var. Uzmanlaşma adına 
sektörde ne tür adımlar atılmalı 
ve ne tür kriterler uygulanmalı 
ki daha gerçekçi ve uluslararası 
standartta rekabetçi bir 
gayrimenkul piyasası oluşsun?
Benim her zaman vurguladığım 

konu sektörümüzün ivedi bir şekilde 

kurumsallaşmasının önemidir. Şu an 

sadece kayıt altında olanlarla Türkiye’de 

faaliyet gösteren 300 bin dolayında müte-

ahhit olduğunu biliyoruz. Tüm Avrupa 

Birliği toplamında bu rakam 60 bin 

civarlarında. Gayri safi milli hasılamızın 

%35-40’ını etkileyen bir sektörden söz 

ediyoruz. Bu bakımdan sektörün kurum-

sallaşması ülke ekonomimiz açısından çok 

önemli bir adım olacaktır. Kurumsallaşma

ayrıca firmaların finansman yönetimlerini 

geliştirmeleri ve ülkemizin gelişen lokas-

yonlarında modern projeler hayata geçir-

melerinin de önünü açacaktır. Bütün bu 

adımlar neticesinde ise gayrimenkul sek-

törünün değeri ve ülke ekonomisine doğ-

rudan katkısı yükselecektir.
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Kendinizden kısaca bahseder 
misiniz?
1970’te İstanbul’da doğdum. İstanbul

Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölü-

mü’nden mezun oldum. Aynı üniversitenin

Çalışma Ekonomisi Bölümünde Türkiye’-

de Leasing ve İstihdam konulu tezimle yük-

sek lisans eğitimimi tamamladım. “Gayri-

menkul Yatırım Ortaklıklarının Performans

Değerlemesi ve Türkiye Uygulaması” çalış-

malarımla doktoramı tamamladıktan sonra

2012’de Finans Anabilim dalında Doçent 

ünvanını aldım. 1989’da Kale Kimya A.Ş.’de

başladığım kariyerimde, yıllar içinde farklı 

leasing şirketlerinde yöneticilik pozisyon-

larında çalışarak sektörü geniş bir pers-

pektiften görme fırsatı buldum. 2016’dan

bu yana Halk GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü 

görevini sürdürüyorum. Aynı zamanda sek-

törümüzün çatı kuruluşu olan GYODER’in 

de başkanıyım.

Hobileriniz nedir? Kişisel merak-
larınız neler? Herhangi bir spor
veya sanat dalıyla ilgili misiniz?

İş hayatının yoğun temposu dışında 

beni dinlendiren en büyük tutkularım ud 

çalmak ve karate yapmak. Küçük yaşlarda 

tanıştığım ud, perdesiz bir enstrüman 

olduğu için çalarken kendimi özgür hisset-

tiğim ve sesiyle beni dinlendiren bir dost. 

Karate ise uzun yıllardır yaptığım ve 

felsefesini son derece derin bulduğum bir 

spor olmanın ötesinde benim için bir yaşam

sanatı, hayat ve iş stratejisi. Tutkularım 

hayat kalitemi yükselten, bana enerji 

katarak performansımı artıran unsurlar 

olduğundan, güne erken başlayarak yaptı-

ğım spor egzersizlerinin bir parçası olarak 

karate çalışmalarımı da her sabah aksat-

madan yapıyorum. Karate dalında milli 

sporcu olan kardeşimin de desteğiyle bu 

sporda 3. dalda bulunuyorum. Kısacası 

sanat ve spor benim için ruhumu besleyen 

hayatımın en kıymetli parçaları diyebilirim.

Haftasonlarınız nasıl geçiyor?
Hafta sonlarımı iş telaşının getirdiği 

yoğunluktan biraz uzaklaşarak ailemle 

vakit geçirmeye ayırıyorum. Tüm aile 

üyelerinin buluştuğu sofralardan keyif 

alıyorum. Ayrıca haftasonlarıma mutlaka 

sporu da dâhil ederek kendimi her zaman 

dinç ve enerjik tutmaya çalışıyorum.

Sizi en çok etkileyen kitap ve 
filmleri bizimle paylaşır mısınız?
Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi 

kitabı ve Benjamin Button’ın Tuhaf Hika-

yesi filmini çok seviyorum.



Gereğinden 
fazla mı 
inşa ediyoruz?
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araştırma 
Cushman & Wakefield

Dünyanın başlıca bölgelerinin ekonomik 

görünümü pozitif seyir izlemektedir. Düşük 

faiz politikalarının hedeflenen etkililerini 

nihayet göstermesi, bazı ülkelerdeki 

(Arjantin, Brezilya, Kanada ve Rusya) 

emtia fiyatlarının istikrarlı hale gelmesi ya 

da borsaların tırmanışa geçmesi ve artan 

güvenden (ABD ve Avrupa) kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı fark etmeksizin, yakın 

vadeli büyüme rakamlarındaki yükseliş 

eğiliminin dünyada ofis alanı için canlı 

bir talep yaratacağı anlamına geldiği 

söylenebilir. Yine de, birçok ülkenin 

istihdam pazarları üstündeki baskı devam

etmekte olup bu durum istihdam oluşturul-

masını da sınırlamaktadır. Diğer şehirlerde 

ise yeni bir ekonomik döngü henüz başlangıç 

aşamasında olup ofis alanı talebi geriden

takip etmektedir. Son dönemde küresel çapta

ofis alanı inşaatlarının hız kazanması ile 

bazı pazarlarda aşırı inşaat riski gerçek hale 

gelmiştir. Bu raporda içinde bulunduğumuz 

on yıllık dönemin sonuna kadar ofis pazarı 

koşullarının nasıl gelişeceğini inceleyeceğiz 

ve bu koşulların altında yatan bazı nüansları 

vurgulayacağız.
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AVRUPA

EKONOMİK 

LOKOMOTİFLER

Fransa Başkanlık seçimle-

rinin yarattığı siyasi riskin 

ortadan kalkmasıyla Avro

Bölgesindeki ekonomik 

toparlanma ivme kazan-

maya devam ediyor. 

İşsizlik azalmaya devam 

etse de maaşlarda yukarı 

doğru hareketlenme çok

düşüktür; bu durum ise

enerji fiyatlarından kay-

naklanan yakın zamanda-

ki enflasyon artışının 

geçici olduğunun göster-

gesidir. Şu ana kadar en-

flasyon baskısının olmama-

sı, Avrupa Merkez Banka-

sı’nın yakın zamanda her-

hangi bir önemli politika 

değişikliği yapmama kararı

almasına neden olmuş, fakat

son zamanda elde edilen

pozitif anket verileri, eğer 

olumlu yönde devam 

ederse söz konusu fikire-

rinin değişimini sağlaya-

bilir. Özellikle, en erken 4. 

çeyrekte azalma ihtimali 

olan varlık alımlarının hızını

ayarlamadan önce faiz 

oranlarının arttırılması 

konusunda herhangi bir 

plan yoktur ve daha

fazla likidite operasyonu-

nun yapılması beklenme-

mektedir – tüm bu faktör-

ler kısa vadede büyümeyi 

destekleyici özelliktedir.

Canlı tüketici talebi ile 

desteklenen İngiltere 

ekonomisi 2016 yılının 

ortasında gerçekleştirilen 

AB Referandumu sonra-

sında beklenenden daha

iyi bir performans sergi-

lemiştir. Ancak, Haziran 

ayında Muhafazakar 

hükümetin zayıflaması ile 

sonuçlanan erken seçim-

den ve Brexit müzakereleri-

nin başlamasından dolayı 

fotoğraf  Didier Weemaels
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FRANSA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN YARATTIĞI 

SİYASİ RİSKİN ORTADAN KALKMASIYLA AVRO 

BÖLGESİNDEKİ  EKONOMİK TOPARLANMA İVME 

KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

EN ERKEN 4. ÇEYREKTE AZALMA İHTİMALİ 

OLAN VARLIK ALIMLARININ HIZINI AYARLA-

MADAN ÖNCE FAİZ ORANLARININ ARTTIRIL-

MASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR PLAN YOKTUR

BUGÜNE KADAR BREXİT’İN  ASIL ETKİSİ İSE 

POUND DEĞERİNDEKİ %10’LUK AZALMADIR 

VE BU DURUM İNGİLTERE İHRACATÇILARINA 

AVRUPALI İHRACATÇILAR ÜZERİNDE REKABET 

AVANTAJI SAĞLAMAKTADIR

DÜŞÜK OFİS GELİŞTİRME FAALİYETİ VE 

ORTA SEVİYE TALEBİN  BİLEŞKESİ, DAHA 

ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ YEDİ YILLIK POZİTİF VE 

DENGELİ FAKAT ORTALAMA KİRA ARTIŞI 

SAĞLAMIŞ VE İMAR FAALİYETLERİNİN 

FİZİBİLİTESİ GİDEREK ARTMIŞTIR

TAMAMLANMIŞ OFİS ALANI ORANI 2013’TEN

İTİBAREN YILLIK BAZDA GİDEREK ARTMAKTA

OLUP 2017 VE 2018’DE 10 YILLIK ORTALAMA-

NIN ÜSTÜNDE KAYDEDİLECEKTİR

YÜKSELEN ENFLASYONSA ,  2014 YILINDAN 

BERİ İLK DEFA AZALMA GÖSTEREN REEL 

ÜCRETLERİN ALTINI KAZIMAKTADIR

söz konusu tüketici diren-

cinin daha ne kadar devam

edeceği konusunda 

endişeler artmaktadır. 

Buna ek olarak, bugüne 

kadar Brexit’in asıl etkisi 

ise Pound değerindeki 

%10’luk azalmadır ve bu

durum İngiltere ihracatçı-

larına Avrupalı ihracatçı-

lar üzerinde rekabet 

avantajı sağlamaktadır. 

Fakat Brexit, tedarik 

zinciri boyunca aktarılan 

masraflar nedeniyle 

enflasyonu da yukarı 

doğru itmektedir. 

Yükselen enflasyonsa, 

2014 yılından beri ilk defa 

azalan reel ücretlerin altı-

nı kazımaktadır. Buna 

rağmen, ne kadar 

süreceği konusunda 

endişeler olsa da tüketici 

harcamaları direncini 

korumaktadır.
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OFİS SEKTÖRÜ

Avrupa’nın başlıca ofis 

pazarlarındaki yüksek 

kaliteli ofis alanı eksikliği 

daha da şiddetlenirken 

bu bağlamda geliştirme 

faaliyetleri de artmaktadır,

fakat önceki iki döngüye 

oranla hala oldukça kısıtlı 

bir seyir izlemektedir. 

2009 yılından bu yana, 

bitmiş ofis alanı oranı 10

yıllık ortalamanın sürekli 

altında gerçekleşmiştir;

bunun nedeni ise döngü-

nün erken evrelerinde 

kaldıraçsızlık süreci ve 

sorunlu kredilerdeki artış 

geliştirme finansmanı 

kısıtlamıştır. Bu durumu, 

izleyen yıllarda devam 

eden ekonomik, finansal 

ve politik belirsizlikten 

kaynaklanan riskli yatırım 

ve iş ortamı takip etmiştir. 

Düşük ofis geliştirme 

faaliyeti ve orta seviye 

talebin bileşkesi, daha 

önce görülmemiş yedi 

yıllık pozitif ve dengeli, 

fakat ortalama, kira artışı

sağlamış ve ofis geliştir-

me faaliyetlerinin fizibili-

tesi giderek artmıştır.

Şu an içinde olduğumuz 

sürdürülebilir istihdam 

artışı ve düşük faiz döne-

minde bu durum özellikle 

geçerli olup, yatırımcılar 

yüksek riskli fırsatları 

değerlendirme konusunda 

daha isteklidir.

Bu bağlamda tamamlan-

mış ofis alanı oranı 2013’-

ten itibaren yıllık bazda 

giderek artmakta olup 

2017 ve 2018’de 10 yıllık 

ortalamanın üstünde kay-

dedilecektir. Bu durum, 

Avrupa açısından önümüz- fotoğraf  Mark Jefferson
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DAHA YAVAŞ OFİS BAZLI İSTİHDAM ARTIŞI

2019 YILINDA OFİS BAZLI İSTİHDAM ARTIŞININ YILLIK %1,5’E 

DÜŞECEĞİNİ ÖNGÖRMEKTEYİZ.

STOCKHOLM, AMSTERDAM VE HELSİNKİ

BU PAZARLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE %2,5’TAN DAHA AZ BİR 

ORANDA STOKUN TAMAMLANMASI BEKLENMEKTE OLUP BU DU-

RUM BOŞLUK ORANINDA AZALMA VE KİRALARDA ARTIŞ FIRSATI 

DOĞURACAKTIR.

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRLERİNİN ÖNEMİ

BUDAPEŞTE, DUBLİN, KOPENHAG VE MADRİD’İN ÖNÜMÜZDEKİ 

3 YIL İÇİNDE BU SEKTÖRDE EN GÜÇLÜ BÜYÜME ORANLARINA 

SAHİP OLMASI BEKLENİYOR.

SINIRLI KİRA ARTIŞI

VARŞOVA, SOFYA, PRAG VE BUDAPEŞTE’NİN BÜYÜK ÇAPTA 

TAMAMLAMALARA SAHNE OLACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR VE BOŞ-

LUK ORANLARI YÜKSELİRKEN KİRA ARTIŞLARI SADECE EN İYİ 

ALANLARLA SINIRLI KALACAKTIR.

TAMAMLANMA ORANLARINDA 

BELİRGİN ARTIŞ

ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİNDE, GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN 

TAMAMLANMA ORANLARININ İSTANBUL, LONDRA, BRÜKSEL, VİYA-

NA VE DUBLİN’DE BELİRGİN ÖLÇÜDE ARTMASI BEKLENMEKTEDİR.

NE İZLENMELİ

BREXIT İLE İLGİLİ BELİRSİZLİĞİN KISA VADEDE OFİS BAZLI 

İSTİHDAM ARTIŞINI SINIRLAYACAĞI VE ÖZELLİKLE AVRUPALI 

İŞÇİLERİN TERCİH EDİLİP ELDE TUTULACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

AVRUPA ANAHTAR FAKTÖRLER



deki birkaç yıl içerisinde 

genelde kira artışı 

potansiyelini azaltacaktır 

fakat lokasyonlara göre

değişim sergileme 

ihtimali mevcuttur.

Genel olarak ele alındı-

ğında, Avro bölgesi ve

İngiltere’deki ofis bazlı

istihdam artışı gelecek

iki yılda ofis kullanıcı

talebini destekleyecektir, 

fakat tamamlanan geliş-

tirme faaliyeti oranını 

toplamda karşılaması 

beklenmemektir. İşsizlik

oranı azaldıkça, pazarların

istihdam artırma kabiliye-

ti de aynı oranda düşecek-

tir; bu durum net emilimi 

de etkileyecektir. Buna

rağmen, Macron liderliğin-

deki Fransa’da 2017-18

yıllarında istihdamın 

artacağı beklentisi ile 

performansta değişim
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olması olasıyken 

Almanya ve İngiltere’-

deki sıfıra yakın işsiz-

lik oranı istihdamın 

yaratılmasını ve net 

emilimi yavaşlatacaktır.

Londra’nın düşük istihdam açığı ile 

özellikle AB çalışanları için Brexit’ten 

kaynaklanan belirsizliğin bir araya 

gelmesi, gelecek 3 yılda ofis bazlı istihdam 

büyümesini azaltacaktır.

%

OFİS-ŞEHİR BAZINDA İSTİHDAM 

BÜYÜMESİ 2017 - 2019

Kaynak: 

Oxford

Economics
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ARZ & TALEP

Önümüzdeki üç yıl içinde, 

geliştirme faaliyetlerinin 

tamamlanma oranlarının 

İstanbul, Londra, Brüksel, 

Viyana ve Dublin’de 

belirgin ölçüde artması 

beklenmektedir. Özellikle, 

2017-18 boyunca İstanbul, 

Kopenhag ve Londra şehir 

merkezinde dönemin 

en yüksek tamamlanma 

oranları görülecektir. 2019

yılında La Defense bölge-

sindeki bir dizi büyük 

projenin bitmesinden 

dolayı Paris’teki tamamlan-

malar da net emilime oran-

la yüksek kaydedilecektir.

Orta ve Doğu Avrupa böl-

gesinin bir bölümü de, 

geliştiriciler ve yatırımcıla-

rın ekonomik büyümeyi 

desteklemeleri ve ofis bazlı

istihdamın devam eden 

gücü ile, kısa vadede arz 

fazlası nedeniyle riskli 

bölgeler olmuşlardır. Var-

şova, Sofya, Prag ve Buda-

peşte’nin büyük çapta 

tamamlamalara sahne 

olacağı öngörülmektedir 

ve boşluk oranları yükse-

lirken kira artışları sadece 

en iyi alanlarla sınırlı 

kalacaktır. 

Yelpazenin diğer ucunda 

ise önemli Alman ve 

İtalyan ofis pazarları, 

Stockholm, Amsterdam ve 

Helsinki’de önümüzdeki 

birkaç yıl içinde geliştirme 

faaliyetlerindeki tamam-

lanma oranları düşük seyir-

de olacaktır. Bu pazarların 

büyük bölümünde %2,5’tan 

daha az bir oranda arzın

tamamlanması beklen-

mekte olup bu durum 

boşluk oranında azalma 

ve kiralarda artış fırsatı 

doğuracaktır.

(%
 A

R
T

IŞ
)

İLK 

5
OFİS BAZLI 

İSTİHDAM

ARTIŞINA 

GÖRE 

ŞEHİRLERİN

SIRALAMASI 

İSTANBUL

2014-2016: 31.6%

2017-2019: 14.6%

BUDAPEŞTE

2014-2016: 24.2%

2017-2019: 8.9%

MADRİD

2014-2016: 10.8%

2017-2019: 7.2%

MİLAN

2014-2016: 8.3%

2017-2019: 6.4%

AMSTERDAM

2014-2016: 7.7%

2017-2019: 6.4%
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Turizmde 
ziyaretçi 
sayısı 
artıyor 
ancak 
gelir 
düşüyor.
Çözüm 
makro 
politika-
larda!

Cushman & Wakefield 

Yönetici Ortak

TOĞRUL GÖNDENGAYRİMENKUL NOTLARI

Ağustos 2016’da Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, 

2015 yılının aynı ayına göre %7,96 azalıp 3,18 milyon kişi 

olurken, geçtiğimiz Ağustos ayında turizm sektörü 4,6 

milyon ziyaretçiye ulaştı. Ziyaretçi açısından yaşanan dikkat 

çekici artışa rağmen toplam gelirin %2,8 oranında düşmesi, 

2016 yılı zararının telafi edilemediğine işaret ediyor. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde turizm sektöründe hem turist 

sayısı hem de gelirin artması için teşviklerin sürmesi 

önemli, ancak temel çözümün makro bakış açısıyla siyasi 

barışın sarsılmaması olduğunu düşünüyorum. Bununla 

birlikte 2017 yılı genelinde ziyaretçi sayısının bir önceki 

yıla oranla %26,4 artarak 21,9 milyona ulaştığını görüyoruz. 

Ağustos ayının %46,35’lik artışı yıllık bazda son derece etkili 

oldu. 4,6 milyon ziyaretçi ile sadece Ağustos ayı, ilk 8 aylık 

verilerden %21’lik pay alıyor ki bu rakamlara baktığımızda ilk

7 ayın artışının ise görece daha sınırlı olduğu ortaya çıkıyor.

ANTALYA BAŞI ÇEKİYOR, İSTANBUL TÜRKİYE 

ORTALAMASININ ALTINDA

Turizm sektöründe geçtiğimiz yıl açılan yaraların hızla 

sarıldığını gözlemliyoruz. Yapılan araştırmalar ilk 8 ayda

 turist sayısının %70 artarak 6,6 milyona ulaştığını gösteri-

yor. 2016 yılında ise bu rakam 4 milyonun altına düşmüştü. 

Türkiye genelindeki 4,6 milyonluk artışın yarısından fazla-

sını Antalya pazarı oluştururken İstanbul’da turist sayısın-

daki artış, Türkiye genelindeki artışın altında kaldı. Yine de 

%10,8’lik bir artışla 6,9 milyona ulaşan İstanbul’un turist 

sayısında önemli bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz. Aylar 

Cushman & Wakefield 
bu yıl turizmin 
gösterdiği tabloyu 
analiz etti.
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arasında göze çarpan benzer trendlere 

göre, Ağustos ayı önemli bir dönüm noktası 

olarak değerlendirilebilir. 

RUSLAR YENİDEN ZİRVEDE

Son dönemde turizm sektöründe yaşanan 

toparlanmada Rus turistlerin katkısının çok 

büyük olduğunu söyleyebiliriz. Rusya, 2016’-

da  Türkiye’ye gönderdiği ziyaretçi sayısını 

10’a katlayarak 3,3 milyona ulaştı ve yeniden 

Türkiye yabancı ziyaretçi listesindeki lider-

liğini geri kazandı. Almanya ise önemli bir 

kayıp vermeye devam etse de (%-7,9) 2,5 

milyon ile daha uzun zaman ikinciliğini 

sürdürecek gibi gözüküyor. Bununla birlik-

te neredeyse bütün Batı ve Kuzey Avrupa 

ülkelerinde önemli kayıplar yaşandığını 

görüyoruz. Rusya dışında Gürcistan, İran,

Ukrayna, Irak, Azerbaycan ve Suudi Arabis-

tan gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayıları 

ise artmaya devam ediyor. Yabancı ziyaret-

çilerin %27’sini Rus ve Almanların oluştur-

duğu gerçeği her iki ülkenin de turizm 

sektörümüz için ne kadar önemli olduğunu 

göstermekte. Buna rağmen Alman paza-

rının en yüksek seviyesinden %45 kayıp ver-

diğinin altı özellikle çizilmeli görüşündeyim.

2016’NIN KAYIPLARI HENÜZ 

TELAFİ EDİLMEDİ

Ziyaretçi sayısındaki artış yüzleri güldürür-

ken, gelirde yaşanan artış aynı oranda ger-

çekleşmiyor. 2017 yılının ilk 6 ayında 

önemli oranda artan turist sayısına rağmen, 

yabancı turistlerden elde edilen gelir sade-

ce %1,4 oranında arttı. Buna karşın yerli 

turistlerden elde edilen gelirin %14,9 oranın-

da düşüş kaydettiğini gözlemliyoruz. Yerli 

ve yabancı turist sayısı toplamında elde 

edilen gelirin % 2,8 oranında düşüyor olma-

sı artan ziyaretçi sayısına rağmen 2016 yılı-

nın olumsuz seyrinin devam ettiğine işaret  

ediyor. Türkiye turizmi için en önemli ülke 

olan Rus turislerde kişi başı harcama tutarı 

2015 yılına göre %14 düşüşle 532,7 dolar 

olurken, 2015 yılına göre toplam gelir %3 

geriledi. Bu arada aynı periyotta Rus turist 

sayısının %13 arttığını da hatırlatalım.

fotoğraf 
Çıral ı ,  Antalya, 
Alpersouza
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GAYRİMENKUL NOTLARI

“Ortaya çıkan bu tabloyu 
yorumladığımızda yerli 
turistler arasında belirli 
bir kesimin yurtdışını 
ve özellikle bayram 
tatillerinde Yunanistan’ı 
tercih etmeye başladığına 
işaret ediyor.”
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DÜŞÜK OTEL FİYATLARI YERLİ 

TURİSTLERE YARADI 

TÜİK verilerine göre, yerli turist sayısı 2016 

yılında % 10,8 oranında düşerken, 2017 

yılında tekrar % 8,6 oranında artarak yak-

laşık 4,2 milyona ulaştı. 2015 yılına oranla 

otel fiyatlarının bu yıl görece düşük kalması,

yerli turist sayısındaki artışın en önemli 

gerekçeleri arasında gösterilebilir. TÜİK’in 

yayınladığı veriler ışığında yerli turistlerin 

eğitim seviyesi konusundaki ilginç bir  

ayrıntının da altını çizmek istiyorum. 2016 

yılında lise sonrası eğitim almış yerli turist 

sayısı %6 oranında artarken, en fazla lise 

eğitimi almış kısım %23 oranında geriliyor. 

2017 yılında ise tam tersi bir durum söz

konusu ve en az yüksek lisans eğitimi almış

yerli turist sayısı %10 oranında düşerken 

en fazla 8 yıllık eğitim almış yerli turist 

sayısı %35 artıyor. Ortaya çıkan bu tabloyu 

yorumladığımızda yerli turistler arasında 

belirli bir kesimin yurtdışını ve özellikle 

bayram tatillerinde Yunanistan’ı tercih 

etmeye başladığına işaret ediyor. 

TEŞVİKLER YERİNDE AMA KRİTİK 

NOKTA SİYASİ BARIŞIN SÜRMESİ

Turizm sektörü için acil eylem planı 

oluşturan devlet, sektör oyuncularına son 

2 yılda önemli destekler sağladı. Yılsonuna 

kadar A sınıfı seyahat acentalarına verilen 

uçuş başına 6.000 dolarlık destek, A sınıfı

seyahat acentalarına kredi garanti fonu 

teminatı ile kredi kullanma imkanı, deniz 

turizmi tesislerinin Ekonomi Bakanlığı’nın 

teşviklerinden faydalandırılması, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama 

ve deniz turizmi tesislerinin ihracatçı 

sayılması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’-

ndan belgeli konaklama tesislerinden 

alınan kira bedellerinin 2016 yılı ödemele-

rinin ertelenmesi ve 3 taksite bölünmesi 

sektöre sağlanan en önemli destekler 

olarak sıralanabilir. Önümüzdeki aylarda 

fiyatların hala düşük seviyede seyretmesi 

sektörde tedirginlik yaratabileceği için 

devlet destekleri ve teşviklerin sürdürülme-

si çok büyük önem taşıyor. Bununla birlik-

te terör saldırılarının hızlı bir şekilde azal-

masının sektör üzerindeki olumlu etkileri 

hissedilmeye başlandı. Bu olumlu tablo 

devam ederse, Avrupalı turist de daha 

ucuz ama bir o kadar da kaliteli tatil suna-

bilen başka ülkelerin bu coğrafyada olma-

dığını anlayacaktır. TUI ve Thomas Cook 

gibi dev seyahat acentaları da gerçeğin 

farkında olup Türkiye’yi tekrar program-

larına alabilir. Ancak yine de ana çözüm, 

makro düzeyde politikalar geliştirerek 

siyasi barış ortamının tesis edilmesi ve 

sürdürülmesinden geçiyor.

CUSHBAKISI
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MAKALE

YÜRÜNEBİLİR 

KENTLER

Son zamanlarda kentsel tasarım tartışmalarının yapıldığı toplantıların ve 

geleceğin kentlerinin tartışıldığı online açık forumların öncelikli konusu 

kentlerin yürünebilirliği. Bir başka deyişle kentlerin yürünebilir (walkability) 

özelliklere sahip olması. Bu durum kent sosyologları tarafından genellikle yo-

ğun iş temposu içinde çalışan bireylerin dışarıda geçirdikleri süreden maksi-

mum verim ve keyif almak istemeleriyle açıklanıyor. Peki, bu kadar güncel 

bir konu haline gelen ve yeni nesil kent tasarımlarında önem teşkil eden 

yürünebilirlik aslında ne anlama geliyor? Daha da önemlisi kente ve sokak-

larında yaşayan bireylere nasıl özgürlükler sunuyor? Bir kentin yürünebilir 

olması, kent nüfusuna ‘yürüyebilme’ imkânı sunmaktan veya basit bir kaldırım 

altyapısıyla çözülebilecek bir yatırımdan çok daha fazlasını gerektiriyor. 

Bir kenti yürünebilir kılan nedir sorusuyla hareket eden Amerikan Kentsel 

Tasarım Derneği, 2016 yılında yaptığı araştırma sonucunda, yürünebilirlik 

konusunda en iyi skoru alan şehirlerin ortak özelliklerini gözlemleyerek, 

kentleri yürünebilir kılmak isteyenler için atılması gereken adımları belirledi. 

Derneğin 3P Kuralı olarak adlandırdığı prensipler, bir kentin yürünebilirliğini 

ölçmek için üç ana eksende beliriyor: 

Fiziksel Erişim ve Altyapı Physical Access & Infrastructure, Gidilebilecek 

Mekanlar Places to Go ve Merkeze Yakınlık Proximity to the Centre

yazı 
cushbakisi .com/blog

fotoğraf 
Saketh Garuda



FİZİKSEL ERİŞİM VE ALTYAPI 

Kent tasarımlarını ya da yeniden geliştirilen

yaşam alanlarını ‘yürünebilir’ kılmak için 

çok basit bir gerçeği hatırlamak yeterli: 

İnsanlar fiziksel olarak hareket etmeyi 

sever. Bu bağlamda hiç şüphesiz ki, bir 

şehrin yürünebilir olmasının ilk koşulu 

fiziksel altyapının yeterli olması. Araç trafi-

ğinin ve adedinin gün geçtikçe artarak kent

hayatına ve çevreye zarar verdiği, hatta 

hayati tehlikelere yol açtığı bir çağda, yaya-

lar için geliştirilen altyapı çözümlerinin 

artırılması, hem daha güvenli hem de daha 

sağlıklı bir kent için olmazsa olmazlar ara-

sında. Yayaları olabildiğince yer üstünde 

tutan geçitlerin yapılması (üst ve alt geçit-

ler yürünebilirliği negatif etkileyen çözüm-

lerdir), engellilerin kullanımına uygun 

çözümleri her ortamda sağlaması, toplu 

ulaşım araçlarının yoğun geçtiği lokasyon-

ların meydanlaştırılması, yayalara sunula-

bilecek öncelikli altyapı yatırımlarının 

başında geliyor.

GİDİLEBİLECEK MEKANLAR

Gerekli altyapı yatırımlarının yapıldığı ve 
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fiziksel altyapı eksikliklerinden dolayı yaya-

ların hareket edememe sorununun aşıldığı-

nı varsaydığımızda, karşımıza çıkan ve 

yürünebilirliği etkileyen bir diğer faktör 

ise yürümek isteyen kentlilerin yürüme 

mesafeleri içinde gidilebilecek mekanların 

olması. Bir diğer deyişle günlük ve haftalık

ihtiyaçlarının en azından bir kısmını yerine 

getirme fırsatı tanıyacak kadar çeşitlilik 

sağlayan mekanların kent içinde mantıklı bir 

dağılım göstermesi, kentin yürünebilirliğini 

pozitif anlamda etkileyen kalemlerden. 

Ofis alanlarıyla konut alanlarının birbirin-

den kopuk lokasyonlarda olmaması, ilk 

ve orta okullarla liselerin konut alanları 

içinde konumlandırılması, cafe’lerden 

restoranlara küçük esnaf tarafından 

işletilen mekanların mahalle sakinlerinin 

gidebileceği yakınlıktaki sokak ve cadde-

lerde bulunması, park ve bahçe gibi yeşil 

alanların mahallelerde yaygınlaşması, 

otobüs, metro ve demiryolu gibi alternatif 

ulaşım yollarının konut ve ofis alanlarını 

birleştirmesi, bir kentin yürünebilirliğini 

belirleyen ve arttıran, yayalara yürümek 

için bir neden sunan en önemli ikinci faktör. 

MERKEZE YAKINLIK 

Bir kentin yürünebilirliğini belirleyen 3. 

faktör ise doğrudan kişilerin yaşam alan-

larının ne kadar şehrin merkezi içinde olduğu 
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MAKALE   YÜRÜNEBİLİR KENTLER

olarak sıralanabilir. Özellikle İstanbul,

Ankara gibi büyük şehirlerde kaçınılmaz 

olarak çoğu yeni konut projesinin kentin 

dış çeperlerinde toparlanması, yeni 

yerleşim alanlarını kentin merkezinden 

kopararak uydu kentlerin oluşmasına 

neden oldu. Yürünebilirliğin en önemli 

faktörlerinden biri olan konutların kent 

merkezine yakın olması ise bu bağlamda 

bir çok büyük şehir için imkansız hale 

geldi. Karşılaşılan bu sorunu aşmak 

ve yürünebilirliği arttırmak, kentin 

merkezinden uzaklık problemini çözmek 

adına atılabilecek adımlar yine de 

mevcut. Avrupa’da bir çok örnekte 

gözlemlenebileceği gibi birden fazla kent 

merkezi içeren kent tasarımlarının hayata 

geçirilmesi, resmi kurumların kentin çeşitli 

lokasyonlarında hizmet binaları açması, 

kanser, çocuk, kemik gibi özel branşlara 

yoğunlaşmış sağlık kurumlarının kent 

içinde daha dağınık hale getirilmesi, yerel 

otoritelerin yetki alanlarının genişletilerek 

idari süreçlerin belediye sınırlarında 

ilerletilmesi gibi adımlar, büyük kentlerde 

gözlemlenen merkeze uzaklık sorununu 

çözerek, çok merkezli kent yapılanmasıyla 

kentlerde yürünebilirliği mümkün kılan 

kalemlerden. Sıralanan bu üç ana prensip 

takip edilerek, kentlerin yürünebilirliğinin 

arttırılması  hiç şüphesiz ki, büyük 

kentlerde yaşayanların daimi şikayet 

konularından bir çoğuna cevap oluyor. 
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Daha yürünebilir kentlerin geliştirilmesi ile, 

büyük şehirlerin ana problemi olan trafik 

sorunundan kısmen kurtulmak mümkün 

iken, insanların fiziksel olarak hareket 

etmesiyle kent nüfus sağlığında yaşanacak 

olumlu yöndeki değişiklikler, sokak 

kültüründe yaşanacak zenginleşmeler, 

hem turistlerin hem de kentlilerin vakit 

geçirebileceği yerleşkeler akla gelen ilk 

pozitif katkılardan. Tüm bu sıralanan 

pozitif değişikliklere ve daha da fazlasına 

kapı aralayan kentlerin yürünebilirliği,  

kentin sokaklarıyla iç içe yaşamak 

isteyenlerin ve doğal olarak kentsel 

tasarım uzmanlarının ajandalarının ilk 

sırasında yer alıyor. Sorulacak sorulardan 

biri belki de bu prensiplerin bir şehre ne 

kadar uygulanıp uygulanamayacağı. Bu 

noktada, Avrupa kentlerinde yürünebilirliği 

mümkün kılmak için geliştirilen projelerin 

varlığından bahsetmek bir hayli mümkün. 

Aşağıdaki videoda, kıtanın en turistik 

lokasyonlarından biri olan ve her yıl 

10 milyonu aşkın turisti ağırlayan 

Barselona’da hayata geçirilen projenin 

detaylarına ulaşabilirsiniz. Kent’in kendine 

öz bloklu mimarisini kullanarak kent 

içinde küçük meydanlar yaratmayı, 

böylece hem ticareti, hem de turizmi 

iyileştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, 

araç trafiğinin dolaylı olarak azalacağı  

planlanarak kentte zaman zaman yaşanan 

hava kirliliği problemi de çözümlenmeye 

çalışılıyor. 



SÖYLEŞİ   CUSHMAN & WAKEFIELD OFİS EKIBİ YÖNETİCİSİ

 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği mezunuyum. 

Yaklaşık 7 yıllık gayrimenkul 

geliştirme ve proje yönetimi 

kariyerimin ardından 2013 yılında Cushman & Wakefield 

ailesine katıldım. 2016 yılından bu yana ise Cushman & 

Wakefield Türkiye’de ofis ekibini yönetiyorum.

SAVAŞ
GÜRBÜZ
ROPÖRTAJ 

BAHAR YAPICILAR
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Cushman & Wakefield ofis ekibi 
olarak globalde ve Türkiye’de 
yaptığınız çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Çalışmalarımızı yerli ve yabancı 

ofis yatırımcılarına verilen hizmetler ve 

kullanıcı adaylarına verilen hizmetler 

olarak 2 ana başlık altında toplayabiliriz. 

Yatırımcılara verdiğimiz danışmanlığı;  

konsept geliştirme aşamasından 

başlayıp, pazarlama stratejisinin 

belirlenmesi, projenin pazarlanması, 

son kullanıcıya ulaştırılması süreçlerini 

kapsayan ve temel olarak yatırımın 

uzun ve kısa vadede en sürdürülebilir 

şekilde değerlendirilmesinin sağlanması 

olarak özetleyebiliriz. Kullanıcılara 

verdiğimiz danışmanlığı ise kullanıcıların 

finansal (kontrat esnekliği, kira bedeli, 

hukuki vb. konular)  ve finansal olmayan 

(binanın teknik donanımı ve kullanıcı 

ihtiyaçları, verimlilik, lokasyon, ulaşım 

vb. konular) ihtiyaçlarının optimize 

edilerek kullanıcı için en doğru ofisin 

sağlanması ve sürecin yönetimi olarak 

açıklayabiliriz.

Ofis sektörü geçtiğimiz yılı nasıl 
kapadı? 2017 ilk 3. çeyreğe dair 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

 2016 yılında politik ve ekonomik 

olarak ülkemizin geçirdiği zorlu sürece 

rağmen ofis sektöründe gerek kullanıcı 

gerek de yatırımcı tarafında ciddi 

işlem hacmi gerçekleşti. 2017 yılının 

ilk 3 çeyreği ise 2016 yılına göre daha 

hareketli seyretti.

Sektörde nasıl fark 
yaratıyorsunuz? 

Piyasayı her alanda ve sektörde 

gözlemleyip, piyasanın ihtiyaçlarını 

analiz edilmesi ve bu ihtiyaçlar 

doğrultasında değişen pazar 

koşullarının içselleştirilmesi sureti 

ile gerek mal sahibi gerek de kiracı 

tarafında gelişen ve/ya değişen pazara 

bir taraftan şekil verirken diğer taraftan 

da yeni pazar koşullarına çok hızlı 

adapte olarak çözüm üretebiliyoruz.

 Bu bakış açısının ekibimize verdiği 

dinamizm; C&W ofis ekibini sektörde 

öne taşıyor.
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DÜNYA-
N I N  E N 
İ L G İ N Ç 

10 
MİMARİSİ

fotoğraf

COLORADO 

SPRINGS, ABD
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HAVA KUVVETLERİ 

AKADEMİSİ 

        KİLİSESi 

Amerika’nın Kolorado

eyaletinde insanların 

hayran kaldığı bu kilise,

dünya mimarisinin en 

beğenilen ibadethane-

leri arasında yer alıyor. 

28 Ağustos 1959 tari-

hinde yapımına başla-

nan kilise 1963 yılında 

tamamlandı. Özgün ve 

estetik bir yapısı olan 

bu kilisede kim ibadet 

etmek istemez ki?

1



SEYAHAT

NEFES KESEN MANZARALARI 

VE DIŞ GÖRÜNTÜLERİ 

İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE 

TOPLAYAN MİMARİ YAPITLAR, 

HER ŞEHİRDE AYRI BİR ESER, 

AYRI BİR HİKAYE. BU MİMARİ 

ESERLERDEN EN BEĞENİLEN 

10 TANESİNİ SİZİN İÇİN BİR 

ARAYA GETİRDİK.

DÜNYANIN 
EN İLGİNÇ

10 
MİMARİSİ

GEISEL 

KÜTÜPHANESİ 

Kalifornia Üniversitesi’nin 

içinde yer alan bu mimari 

yapıt 1 Aralık 1970 yılında 

Robert A. Throburn 

tarafından tasarlandı. 

4 katlı, ilginç bir tasarım 

olan bu binanın dış cephesi 

sırf camdan oluşmakta.

Kalifornia Üniversitesi’nde 

öğrenim gören öğrenciler 

için böyle sıra dışı bir 

mimari yapıtın içinde 

kitaplarla baş başa kalmak 

büyük bir şans.

3 NORD LB BİNASI

Almanya’nın en 

büyük ticari bankalarından 

bir tanesi olan Nord LB 

Binasının, cephesi tamamen 

camdan imal edildi. Yaklaşık 

40.000 metre kare kullanım 

alanı olan ticari banka bir 

mimari harikası.

4
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KÜP EVLER

Piet Blom tarafından 

1977 yılında inşa edilen 

küp evler Rotterdam 

ve Helmond şehirlerinin 

silüetine alışılmışın dışında 

bir tat katmıştır.

2

ROTTERDAM

SAN DIEGO

HANNOVER
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WONDERWORKS

Pigeon Forge’daki 

şiddetli bir havaya maruz 

kalan bir evin başka 

bir bina üzerine ters düş-

mesini andıran bu mimari 

yapıta giriş ücretsizdir.

6

KANSAS HALK 

KÜTÜPHANESİ 

Teknolojinin tüm hızıyla 

hayatımızın her alanında 

olduğu bu dönemde kütüp-

hanelere ilgi azaldı. Kitaplara 

olan ilgiyi arttırmak amacıyla

Amerika’nın Kansas şehrinde 

insanların dikkatini çekecek 

bir kütüphane inşa edildi.

5 DANS EDEN EV

Nehri kıyısında 

bulunan binanın yapımı 4 

yıl sürdü. Milunic ve Gehry 

tarafından inşa edilen bu 

binanın stili, sanat ve mimar-

lık çevrelerince yeni barok 

olarak nitelendiriliyor.

7

PEKİN ULUSAL 

STADYUMU

2003 yılında temelleri atılan 

bu stadyum Pekin’deki 

2008 Yaz Olimpiyatları 

için tasarlandı. 5 yılda 

tamamlanan yapının 91.000 

kişilik kapasitesi var. Atletizm 

yarışmaları ve futbol 

finalleri, açılış ve kapanış 

seramonilerinin de adresi. 

8

LONGABERGER 

BİNASI

Dünyanın en büyük tahta pik-

nik sepeti olan Longaberger 

Binası, uzmanlığı tahta pik-

nik sepetleri üzerine olan 

Longaberger binası firması 

tarafından tasarlanan 7 katlı 

bir yapı.

9

MANCHESTER 

ADALET 

MAHKEMESİ BİNASI

Bu mimari eser Mart 2008’de 

hizmete açıldı. Özgün esteti-

ği ile şehir sakinlerini büyü-

leyen bu yapı, en prestijli 

bina olarak tarihte yerini aldı.

10

KANSAS

ÇEK CUMHURİYETİ

OHIO

İNGİLTERE

PIGEON FORGE

PEKİN
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KÜLTÜR SANAT      BAHAR YAPICILAR
Daniel H. PinkTALKS

ŞAŞIR-
TICI
MOTİ-
VASYON
BİLİMİ 
ÜZERİNE

Kariyer analisti Dan Pink, 

sosyal bilimcilerin bildiği 

ama yöneticilerin bilmediği 

bir gerçekten yola çıkarak 

motivasyon bilmecesini 

inceliyor: 

“Geleneksel ödüller 

düşündüğümüz kadar 

etkili değildir. Aydınlatıcı 

hikayeleri ve belki de 

sizi ileri götürecek yolu 

dinleyin.”
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Daniel H. Pink  Kariyer Analisti

Daniel Pink 2018’de yayınlanacak kitabı Mükemmel Zamanlamanın Bilimsel 

Sırları dahil 6 provokatif kitabın yazarıdır. Diğer kitapları A Whole New 

Mind, Drive ve To Sell is Human ise New York Times’ın en çok satanlar 

listesinde yer almaktadır. 35 farklı dile çevrilen kitaplarıyla bir çok ödülün 

sahibi olmuştur. Aynı zamanda National Geographic Kanalı’nda yayınlanan 

“Crowd Control” isimli programın prodüktörlüğünü yapan Pink bunun yanı 

sıra yurtiçi ve yurtdışında bir çok televizyon ve radyo programında yer 

almıştır. 3 çocuğu ve karısıyla Washington’da yaşamını sürdürmektedir.
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KÜLTÜR SANAT

gidin  

FINDIKKIRAN
22 Ocak, Zorlu PSM, İstanbul

Koreografi: Peter Wright     Müzik: P.I. Çaykovski

     Sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşmaya devam eden Royal Opera 

House gösterimleri, tüm zamanların en başarılı balelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 

Fındıkkıran Balesi, Royal Opera House yorumuyla 22 Ocak tarihinde sizlerle buluşacak! 

Dünyaca ünlü eserin Royal Opera House gösterimi, Peter Wright’ın klasik Kraliyet Balesi 

uyarlamasıyla hayata geçiyor. 19. yüzyılın Noel ruhunu sahneye yansıtan ve bir klasik 

haline gelen yapımda Julia Trevelyan Oman’ın tasarımları kullanılıyor.
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izleyin

7 KOCALI
HÜRMÜZ

13 Aralık-21 Ocak,  İstanbul

    Türk mizahının önemli isimlerinden

Sadık Şendil’in kaleme aldığı, farklı 

meslek ve tiplerden 6 kocası olan 

Hürmüz’ün 7. kocasıyla evlenmesiyle 

yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan 

‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikali, iddialı kad-

rosu ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in 

yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. 

Müzikalin oyuncu kadrosunda; Müjdat 

Gezen, Birce Akalay, İlker Ayrık, Yon-

ca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan 

Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu 

Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış 

Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin 

yer alıyor.

okuyun

HOMO DEUS
Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap

Çevirmen: Poyzan Nur Taneli

456 Sayfa, 2016

   Hayvanlardan Tanrılara Sapiens ki-

tabıyla insan türünün dünyaya nasıl ege-

men olduğunu anlatan Harari, Homo 

Deus’ta çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı 

ele alıyor. İnsanlığın ölümsüzlük, mutlu-

luk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu 

bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği 

bu çalışmasında, insanın bambaşka bir 

türe, Homo deus’a evrildiği bir gelecek 

kurguluyor. 



GAYRİMENKUL AJANDASI
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Uluslararası 
& Ulusal 
Fuar & 
Konferans
Programı
01.-03.03.2018
CITYSCAPE TURKEY

İstanbul Kongre Merkezi

“Cityscape, fuarlar, konferanslar, ödül 

törenleri, yayınlar, medya ve diğer bilgi 

platformları üzerinden gayrimenkul 

endüstrisine hizmet eden başlıca global 

markadır. Ürünlerimizi ve projelerimizi 

belli başlı yol gösterici ilkeler doğrultusun-

da hayata geçiririz.”

2018’de takvimde neler var?

30.-31.01.2018
ULI EUROPE CONFERENCE

Grand Hyatt Oteli, Berlin

ULI Europe Konferansı 
yatırımcılar, reklamcılar, fon 
sağlayıcıları ve mimarlar gibi 
farklı sektörlerden yaklaşık 500 
temsilci ve yaratıcı fikrin bir 
araya geldiği bir endüstri. 
Konferans aynı zamanda 
katılımcılara son çıkan emlak 
trendlerine yeni bakış açıları 
kazandırmanın yanı sıra yeni 
bağlantılar kurmak ve olan 
bağlantıları da gülendirmek 
için mükemmel bir platform 
oluşturuyor.
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