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Politik ve Ekonomik Gündem

2022 yılının ilk yarısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali
tüm dünyada en önemli politik ve ekonomik gündem
olarak öne çıkmıştır. Çatışmanın ardından AB
Rusya’nın askeri saldırısında cevap olarak bir dizi
yaptırım paketi uygulamaya başlamıştır. Bu
yaptırımlar genel olarak AB ile Rusya arasındaki
ticaret, yatırımlar, ihracat ve ithalat, ulaşım, lojistik
sektörü ve sermaye akışı yasaklarına odaklanmıştır.

Gelişmiş ekonomilerde Covid-19 sonrası talepteki
hızlı toparlanma arzdaki toparlanmayı geride
bırakarak fiyat artışlarına neden olmuş ve küresel
ekonomik görünüm enflasyonist baskılardan
etkilenmiştir. Bu etkiler yılın ilk yarısında rekor
düzeydeki enflasyon ile derinleşmiştir. Aynı zamanda
Çin’in sıfır Covid politikası küresel tedarik zincirlerini
etkileyerek fiyat baskılarını arttırmıştır. Rusya’nın
Ukrayna’yı işgali ve sonrasında uygulanan yaptırımlar
ise enerji ve gıda fiyatlarını yukarı yönlü
ivmelendirmiştir. Merkez bankaları emtia, enerji ve
üretici fiyatlarındaki artışlar ile tedarik zincirindeki
bozulmanın devam etmesi nedeniyle yükselen
enflasyon ile mücadele etmek için para politikalarını
sıkılaştırmaya başlamıştır.

FED’in Mart 2022’den itibaren para politikasını
sıkılaştırması ve iki kez üst üste 75 baz puanlık faiz
artırımı yapması, Temmuz 2022 itibarıyla gösterge
faizini %2,25-%2,50 aralığına taşımıştır. Diğer
yandan, Avrupa Merkez Bankası Temmuz 2022’de 50
baz puanlık ilk faiz artışını gerçekleştirmiş ve gelecek
dönemler için artış sinyali vermiştir. Sıkılaşan para
politikası, artan yaşam maliyeti, azalan tüketici
güveni ve Ukrayna’daki devam eden savaşın etkisiyle
küresel ekonomik görünümde belirsizlikler devam
etmektedir. 2022 yılı için ekonomik büyüme
tahminleri aşağı yönlü revize edilmektedir. Diğer
yandan, 2022 yılında büyüme ve küresel ekonomik
görünüm Covid-19 sonrası toparlanmanın devam
ediyor olmasının yanı sıra; mali, parasal politika
düzenlemelerinin hala ekonomileri teşvik edici
düzeyde olması nedeniyle pozitif kalmaya devam
etmektedir.

Devam eden Ukrayna işgali ve mevcut küresel
ekonomik ortamın yanı sıra, 2022’nin ilk yarısında

küresel politika ve ekonomi bağlamında bir dizi kritik
olay gerçekleşmiştir.

4 Nisan: IPCC tarafından iklim değişikliğine ilişkin
Altıncı Değerlendirme Raporu’nun son bölümü
yayınlanmıştır. Raporda küresel ısınmayı 1,5 °C ile
sınırlamak için sera gazı emisyonlarının 2025’e kadar
en yüksek seviyeye çıktıktan sonra 2030 yılına kadar
%43 azaltılması gerektiğiyle ilgili uyarıda
bulunmuştur.

10 - 24 Nisan: Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri
ilk turda hiçbir adayın çoğunluğu sağlayamaması
nedeniyle iki turda gerçekleşmiştir. İkinci turda
Emmanuel Macron, Marine Le Pen’i mağlup ederek,
yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

22 - 26 Mayıs: Dünyanın birçok bölgesinden liderler
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yıllık toplantısı
için Davos İsviçre’de bir araya gelmiştir. Tartışmalar
genellikle küresel ekonomi dayanıklılığı, enerji,
güvenlik, insanlığın gelecekteki belirsizliklere
hazırlanması ve gezegeni karbondan arındırma
konularına odaklanmıştır.

26 - 28 Haziran: G7 zirvesi dünya gündemindeki acil
konuların tartışılması için Almanya’da toplanmıştır.
Üç gün süren toplantı sırasında G7 liderleri
Ukrayna’nın işgali, iklim ve sağlığa yapılan yatırımlar,
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, enerji ve gıda
güvenliği, altyapı ve yatırım için ortakların teşvik
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin şekillendirilmesi
gibi bir çok konu üzerinde odaklanmıştır.

28 - 30 Haziran: İspanya’nın Madrid şehrinde Avrupa
Birliği ve Hint-Pasifik’ten konuk ülkelerin katılımıyla
Nato Zirvesi gerçekleşmiştir. Toplantının ana amacı,
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve diğer ülkelerin toprak
bütünlüğüne yönelik devam eden tehditler
sonrasında uzlaşmaya dayalı bir savunma sistemi
olarak öne çıkmıştır.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Türkiye’de de turizm
sektörü, enerji ve gıda fiyatları ve finansal pazarların
bozulma riski olmak üzere üç ana kanal üzerinden
endişeleri arttırmıştır. Ancak, Türk hükümeti,
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Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını
açıkça desteklerken, aynı zamanda çatışmada ara
buluculuk girişiminde bulunmuştur ve Rusya’ya
herhangi bir yaptırım uygulamamıştır. Türkiye
çatışmaya karşı çıkarlarını dengelemiş olsa da, dış
fiyat baskıları Türkiye ekonomisi üzerinde de etkili
olmuştur.

Eylül 2021’de %19 olan politika faizini Aralık 2021’de
%14 seviyesine kadar düşüren TCMB, 2022’nin ilk
yarısında yaptığı toplantılarda faiz oranını sabit
tutmuştur.

Ağustos
2021

Eylül
2021

Ekim 
2021

Kasım
2021

Aralık
2021

%19 %18 %16 %15 %14

2022 yılının ilk yarısında, etkileri azalan Covid-19
pandemisi ile ilgili kısıtlamalar neredeyse tamamen
gevşetilmiştir. Türkiye’de hastanelerde maske
kullanma zorunluluğu devam ederken, toplu taşıma
ve kapalı alanlara maske zorunluluğu kaldırılmıştır.
Mayıs 2022’den itibaren yurt dışından gelen
ziyaretçiler için de kısıtlamalar gevşetilerek PCR testi
zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin gündemindeki en
önemli konulardan biri de Şubat 2022’de Konya’da
düzenlenen ilk İklim Konseyi olmuştur. Konsey,
hükümet yetkilileri, kamu çalışanları, iş dünyası ve
sivil toplum örgütleri, akademisyenler, bilim insanları
ve temsilcileri de dahil olmak üzere 1000’den fazla
katılımcıyla gerçekleşmiştir. Bu yıl tamamlanması
planlanan İklim Kanunu üzerindeki çalışmalar İSE
devam etmektedir. Kanunun Türkiye’nin 2053 yılına
kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmasına
yönelik yasal süreci kapsaması beklenirken, geçişi
hızlandırmak amacıyla karbon fiyatlandırması
sistemine yönelik planlar içermesi de olası
görünmektedir.

Kasım 2022’de Mısır’da gerçekleşecek olan COP27
zirvesinde Türkiye’nin ulusal olarak belirlenmiş katkı
güncellemelerini (NDC) sunması beklenmektedir.

Temmuz
2022

%14
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Makroekonomik Göstergeler

GYSH Büyüme
İmalat PMI

İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global verilerine göre
İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs
ayındaki 49,2 seviyesinden Haziran 2022’de 48,1
seviyesine düşerek, art arda dört ay nötr 50
seviyesinin altında kaydedilmiştir.

Veriler sektörde talep tarafında zorlu bir ortama işaret
etmektedir. Yeni siparişler, üretim ve satın alma
faaliyetleri yavaşlarken, istihdam pozitif seyrini
sürdürmektedir. Diğer yandan, Haziran 2022’de girdi
maliyetleri ve çıktı fiyatlarının yeniden hızlı bir şekilde
yükselmeye devam etmesiyle, durgunluk daha
belirgin hale gelmiştir.

Kaynak: TÜİK,  yıllık değişim

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 – 2024 Orta
Vadeli Programı’nda Türkiye 2022 yıl sonu için
büyüme tahmini %5’tir. IMF ve Oxford Economics’in
Türkiye büyüme tahminleri ise sırası ile %4,0 ve
%3,7’dir.

2021 yılı sonunda Türkiye GSYİH büyümesi %11
olarak kaydedilirken, gelişmiş ekonomiler arasında
Türkiye en güçlü büyüme kaydeden ülkelerden biri
olmuştur. Kaydedilen büyümede hane halkı
harcamaları ve gelişen ihracat hacmi öne çıkmıştır.

Son açıklanan 1Ç 2022 dönemi büyüme verileri,
çeyreklik bazda %1,2 olarak kaydedilirken, yıllık
bazda 2021 yılının son çeyreğindeki %9,1’den düşük
olsa da %7,3’lük bir büyüme kaydedildiğini
göstermektedir. Büyümede özel tüketim kalemi öne
çıkarken, bunu yurtiçi kredilerdeki artış ve ihracat
desteklemiştir. Sabit yatırımlar da 1Ç 2022
döneminde kaydedilen büyümeye pozitif katkı
sağlamıştır.

%1,8 %11,0 %7,3

2020 2021 1Ç 2022

H
az

-2
2

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası, S&P Global

Tüketici Güven Endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven
Endeksi Haziran 2022’de 63,4 seviyesinde
kaydedilerek, bir önceki aya göre %6,4, geçen yılın
aynı ayına göre ise %22,4 düşüş göstermiştir. Tüketici
güveninin düşüşünde, yüksek yaşam maliyetinin
hane halkı bütçelerini zorlaması öne çıkmaktadır.

Kaynak: TÜİK
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Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Güncellemesi, Nisan
2022
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Enflasyon
H

az
-2

2

Döviz Kurları

H
az
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2

Kaynak: TCMB

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TCMB

Milyon USD

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

2021 yılının sonunda Türk lirasında yaklaşık %75
oranında rekor değer kaybı sonrasında, Türk lirasının
değeri yılın ilk çeyreğinde koruma tedbirleri
nedeniyle stabil kalsa da devam eden aylarda tekrar
hızlanmıştır. USD 2022 yılı başlangıcında 13,35 TL
olarak kaydedilirken, 2022 yarıyılı sonu itibarıyla
%28’lik bir artışla 16,70 TL’ye yükselmiştir.

Döviz kurlarındaki dalgalanma, enflasyonun son yirmi
yılın en yüksek seviyelere tırmanmasını desteklerken,
Haziran 2022’de TÜFE %78,62, ÜFE ise %138,31
olarak kaydedilmiştir. Bir önceki yıla göre gıda
enflasyonu %93,3, enerji fiyatları %118,4 ve ulaşım
fiyatları %123,4 artış göstermiştir. Küresel fiyat
artışları ile birlikte Türk Lirası üzerinde yenilenen
baskı ve üretici fiyatlarında devam eden yukarı yönlü
hareketin bir sonucu olarak Oxford Economics, 3Ç
2022’de daha yüksek bir enflasyon öngörürken yıl
sonu tahminini %74’e yükseltmiştir. 2023 yılında ise
baz etkilerinin devreye girmesiyle tüketici fiyatları
yıllık %50’nin altına düşebileceğini tahmin
etmektedir. Enflasyonist baskılara karşın hem
şirketler hem de bireyler için kredi kullanımları
açısından bir takım koruma tedbirleri uygulanmıştır.
Konut kiralarında yıllık artışlar Temmuz 2023’e kadar
%25 olarak sınırlandırılmıştır.

Gelişmiş ülkelerde merkez bankalarının para
politikalarını sıkılaştırması ilerleyen dönemlerde
gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye akışları
ve para birimleri üzerinde baskı oluşturabilir.
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2021 yılında bir önceki yıla göre %77 artış kaydeden Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım girişleri yükseliş eğilimini
sürdürmüştür. 2022 yılının ilk yarısında yaklaşık 5,5 milyar USD doğrudan yabancı yatırım gerçekleşirken, bir önceki
yılın aynı dönemine göre %20,7’lik bir artış kaydedilmiştir.
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Gayrimenkul Yatırım Pazarı Görünümü

yöneltmektedir. Yabancılara yapılan konut
satışlarında kaydedilen büyüme, birçok ana şehirde
arsalara olan yoğun ilginin diğer bir nedeni olarak
öne çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde adet
olarak daha fazla konut biriminin pazarda satışa
sunulduğunu görebiliriz.

Ticari gayrimenkul tarafında ise, giderlerdeki keskin
yükselişler ve kira seviyelerinin sınırlanması
nedeniyle kar marjları düşüş göstermektedir. 2022
yılının ilk yarısında yatırım iştahı temkinli olsa da,
önemli yatırım işlemleri gerçekleşmiştir. Kar
marjlarındaki baskı özellikle alışveriş merkezleri ve
ofis mülklerinde daha belirgin olmuştur. Kurumsal
yatırımcılar yüksek finansman maliyetleri ve faiz
oranlarının etkisiyle çıkış stratejilerini şekillendirirken,
önümüzdeki dönemde likidite havuzlarını artırmak ve
nakit pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla
portföylerindeki stratejik olmayan ofis mülklerini
elden çıkarmayı değerlendirebilirler.

2022 yılında gerçekleşen alışveriş merkezi
işlemlerinde daha önce tahmin ettiğimiz gibi yabancı
alışveriş merkezi portföy sahiplerinin satışları ağırlıklı
olmuştur. Gerçekleşen son işlemler perakende
yatırım pazarında kurumsal yatırımcıdan bireysel
yatırımcılara doğru mülkiyet geçiş trendini daha
belirgin hale getirmiştir. Bu eğilimin önümüzdeki
dönemde risk iştahına göre getiri imkanı sunan
varlıklarda portföylerini çeşitlendirmek isteyen
bireysel yatırımcılar tarafından tercih edilmeye
devam edeceğini tahmin ediyoruz.

2022 yılının ilk yarısında pandeminin etkileri
dünyanın birçok yerinde azalırken, dünya
gündeminde başka zorluklar ortaya çıkmıştır.
Ukrayna’daki savaş, Rusya’ya yönelik yaptırımlar,
Çin’deki Covid-19 kısıtlamaları ve devam eden tedarik
zinciri aksaklıkları küresel çapta enflasyon
rakamlarını keskin bir şekilde hızlandırmıştır. Bu
durum, merkez bankaları tarafından hızlandırılmış bir
sıkılaşma politikasını tetikleyerek, küresel
belirsizliklerin güçlenmesine ve gayrimenkul
sektörüne yönelik algının zayıflamasına neden
olmuştur. Paralel olarak artan enflasyon ve
finansman maliyeti yatırımcıların karar verme
süreçlerini etkilemiştir.

Türkiye’de ise 2022 yılının ilk yarısı gayrimenkul
yatırımları açısından hareketli geçerek toparlanma
devam etmiştir. Ekonomik dalgalanmalara rağmen,
özellikle geliştirme amaçlı arsalara ve konutlara olan
ilgi güçlü kalmıştır.

Yatırımcılar özellikle enflasyon ve 

dövizdeki dalgalanma karşısında 

görece üstün performansı ile dayanıklı 

nakit akışları nedeniyle konut sektörüne 

odaklanmaya devam etmiştir.

“

“

Geliştirme amaçlı arsa yatırımları, yatırım
işlemlerinde en büyük payı almıştır. Gelecekteki
maliyetleri tahmin etmede yaşanan zorluklar,
geliştiricileri satış stratejilerini değiştirmeye



Kıyı bölgeleri yükseliş trendini sürdürürken, kent
otellerine yönelik algı da gelişmektedir ancak, fiyat
beklentisi arasındaki fark nedeniyle yılın ilk yarısında
gerçekleşen otel satış işlemleri sınırlı kalmıştır. 3Ç 2022
itibarıyla yüksek sezon göstergelerinin daha belirgin
hale gelmesinin ardından en dayanıklı otel varlıklarına
yönelik yatırım talebinin artması ve işlemlerin
hızlanmasını beklemekteyiz.

2022 yılının ilk yarısında gerçekleşen lojistik depo
yatırım işlemleri birincil pazarlardaki arz dengesizlikleri
nedeniyle, daha çok ikincil ve gelişen pazarlarda
yoğunlaşmıştır. Diğer yandan, geleneksel
gayrimenkullere göre daha yüksek geri dönüş ve getiri
sunan alternatif gayrimenkuller, kaldıraç seçeneklerini
değerlendirmek isteyen kurumsal yatırımcıların ilgisini
çekebilir.

Yılın ilk yarısında kredi pazarının likiditesi yüksek
kalmaya devam etmiştir ancak önümüzdeki
dönemlerde riske dayalı hesaplamalarda
değerlendirmelerin artması nedeniyle daha temkinli
olabilir. Öte yandan, yüksek kaliteli mülkler temkinli
davranan kurumlar açısından da çekici olmaya devam
edecektir.

Küresel ekonomik görünüm zorlu bir iklime işaret
ederken, Türkiye gayrimenkul yatırım pazarına
doğrudan bir baskı beklenmese de mülklerin yeniden
fiyatlandırılması gündeme gelebilir ve teklif yoğunluğu
azalabilir. Yatırımcıların yeni stratejilere ve pazar
fırsatlarına odaklanması gelişmekte olan pazar
faaliyetlerini destekleyebilir. Geleceğe bakıldığında,
gayrimenkul aracılığıyla portföy çeşitlendirmesi, varlık
sınıflarında kritik olmaya devam edecektir.
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Alışveriş Merkezi Ofis Lojistik

Birincil Getiri Oranları

Otellere olan talep, büyük şehirlerde iş 

ve tur seyahatlerinin kayda değer 

şekilde artışı ile oldukça güçlü bir 

gelişim trendine işaret etmektedir.

“

“

Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü | 1Y 2022
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Perakende Pazarı Görünümü

2022 yılının ilk yarısında perakende pazarı, Covid-19
ile bağlantılı kısıtlamaların tamamen kaldırılmasından
oldukça yararlanmıştır. Aşılamanın yaygınlaşması ve
seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla güçlü bir
toparlanma kaydeden turizm sektörü de perakende
pazarının pozitif performansına katkıda bulunmuştur.

Geçen yılın ikinci yarısında yükselişe 

geçen alışveriş merkezi açılışları 

ivmesini korurken, kiralama 

faaliyetleri ekonomik zorluklara 

rağmen güçlü kalmaya devam 

etmiştir. 

“

“

2022 yılının ilk yarısında gerçekleşen yüksek fiyat
artışları yatırımcıların karlılığı üzerinde daha belirgin
hale gelmiştir. Perakendecilerin, genişleme planları
çerçevesinde yatırımcılardan dekorasyon desteği
talepleri artış gösterirken; enerji, tüketim, sarf
malzeme, güvenlik ve temizlik gibi dışarıdan
sağlanan hizmetler ve asgari ücrete uygulanan artış
yatırımcıların sübvansiyon oranlarının yükselmesine
neden olmuştur. Ek olarak, mevcut kira
sözleşmelerinde artışların on iki aylık ortalamalara
göre TÜFE değişim oranı ile sınırlandırılması, net
operasyon gelirleri üzerindeki baskıyı artırmıştır. Bu
nedenle, alışveriş merkezi yatırımcıları gelecekteki
belirsizliklerin etkisini en aza indirmek için bütçe
revizyonlarına odaklanmıştır.

Artan inşaat maliyetlerine rağmen, pandemi
döneminde ertelenen alışveriş merkezi projelerinin
inşaat çalışmaları özellikle perakende yoğunluğu
düşük olan ve fırsat avantajı sunan pazarlarda hız
kazanmıştır.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların 

ardından, Rus perakendecilerin 

Türkiye pazarına giriş planları ve 

Türk perakendecilerin ise Rusya’da 

genişleme planlarını açıklamalarıyla 

iki pazar arasında karşılıklı bir ilgi 

gözlemlenmiştir.

“

“

Diğer yandan, alışveriş merkezlerinde
sürdürülebilirlik, çatılarda güneş enerji panellerinin
kullanılması ve enerji verimliği gibi çalışmalar ile hız
kazanmıştır.
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İSTANBUL

ANKARA

TÜRKİYE

2Ç 2022: 164

2024 : 169

Alışveriş Merkezi Arzı

Türkiye’deki mevcut alışveriş merkezi arzı 2022 yılının
ilk yarısı itibarıyla 448 alışveriş merkezinde 14 milyon
m2 seviyesine ulaşmıştır. 2021 yılının ikinci yarısında
hızlanan alışveriş merkezleri açılışları ivmesini
korumuştur. Yılın ilk yarısında pazara 5 alışveriş
merkezinde toplam 120.000m2 kiralanabilir alan girişi
olmuştur. Yeni açılan projelerden bazıları; Isparta
Meydan (60.000 m2, Isparta), First Avenue (30.000 m2,
İstanbul), Lotus Nişantaşı (15.000 m2, İstanbul)’dur.

Perakende Yoğunluğu 
(1.000 kişi başına düşen toplam kiralanabilir alan, m2 )

Mevcut İnşaat 
Halinde*

Toplam

İstanbul
Birim 134 10 144

TKA 5.208.018 319.416 5.527.434

Ankara
Birim 43 3 46

TKA 1.653.853 88.850 1.742.703

Diğer 
Şehirler

Birim 271 16 287

TKA 7.066.829 474.100 7.540.929

Toplam
Birim 448 29 477

TKA 13.928.700 882.366 14.811.066

*2024 itibarıyla tamamlanması beklenen
TKA: Toplam Kiralanabilir Alan (m2)

Mevcut ve Gelecek Arz

2Ç 2022: 329

2024 : 331

2Ç 2022: 288

2024 : 289

Mevcutta, 29 alışveriş merkezinde yaklaşık 882 bin m2

inşaat halinde kiralanabilir alan bulunurken, toplam
arzın 2024 sonu itibarı ile 14,8 milyon m2 seviyesine
ulaşması beklenmektedir.

İstanbul %37 oranında pay ile mevcut arzın
çoğunluğuna ev sahipliği yapmakta ve İstanbul’u
sırasıyla %12 pay ile Ankara ve %6 pay ile İzmir takip
etmektedir.

Yeni açılışlara paralel olarak, geçen yılın aynı
çeyreğinde 163 m2 olarak kaydedilen perakende
yoğunluğu, 1Y 2022’de 1.000 kişi başına 164 m2 olarak
kaydedilmiş olup, 2024 yılında inşaat halindeki
projelerin tamamlanmasıyla 169 m2’ye ulaşması
beklenmektedir.

Ana Performans Göstergeleri

Yılın ilk yarısında alışveriş merkezi ziyaretçi sayıları
2021 yılına kıyasla artış gösterse de, 2019 yılı pandemi
öncesi dönemi seviyelerine henüz ulaşamamıştır.
Diğer yandan, ziyaretçi sayıları negatif bölgede
kalmaya devam etse de, ciro performansı pandemi
öncesi seviyelere ulaşmıştır. Özellikle Nisan ve Mayıs
aylarında alıveriş merkezleri aylık ciroları bayram
alışverişi nedeniyle 2019 seviyelerinin üstünde
kaydedilmiştir.

Ciro* Ziyaretçi Sayısı

19%0,4%

1Y 2019 & 1Y 2022

* Ciro karşılaştırması LFL analizi ile hesaplanmış olup, enflasyondan 
arındırılmıştır

1Y 2019 & 1Y 2022

İyi tasarlanmış, yüksek kaliteli perakende
destinasyonlarında ciro ve ziyaretçi sayılarındaki
toparlanma ivmelenmiştir. Turizmdeki canlanma,
turist akışının yoğun olduğu şehirlerde ciro ve
ziyaretçi sayısı göstergelerine olumlu yansımıştır.
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Perakendecilerin Durumu

2022 yılının ilk yarısında en iyi 

performans gösteren kategoriler 

elektronik, ev eşyası ve mobilya 

kategorileri iken, bu kategorilere, ciro 

rakamları pandemi öncesine kıyasla 

pozitife dönen giyim mağazaları da 

eklenmiştir.

“

“

Enflasyon artışına paralel olarak, ciro seviyelerinde
artış gösteren perakendecilerin performansa dayalı
sözleşmeleri doğrultusunda ciro kira farkı
ödemelerinde artış gözlemlenmiştir.

Eğlence ve oyun alanları, alışveriş merkezlerinin
yeniden sosyalleşme alanları haline gelmesiyle ilk
toparlanma sinyalleri göstermeye başlamıştır. Aynı
zamanda hizmet kategorisinden mağazaların
performansları da geçen yıla kıyasla toparlanmaya
başlamıştır. Ancak sinema alanlarında düşük ziyaretçi
talebi nedeniyle henüz toparlanma gözlenmemiştir.

Gelişmekte olan ikincil perakende pazarlarında
kiralama faaliyeti güçlü kalmaya devam ederken, iyi
performans gösteren perakendeciler, uygun ve esnek
kiralama şartları ile birincil lokasyonlarda seçici
davranarak kiralama faaliyetlerine devam etmiştir.

İkincil pazarlarda genişleme 

faaliyetleri ivmesini korurken, düşük 

ciro kabiliyeti olan lokasyonlardan

çıkış planları perakendecilerin 

portfolyo optimizasyonlarında en çok 

tercih ettiği yöntem olmuştur.

“

“

Birincil Kira

2022 yılının ilk yarısında alışveriş merkezlerinde
birincil kira EUR bazında aylık 70 EUR/m2 olarak
kaydedilmiştir.

Diğer yandan TL bazında birincil kira 1.050 TL/m2

olarak kaydedilirken, bir önceki çeyreğe göre %5,
geçen yılın aynı çeyreğine göre %50 artış göstermiştir.

70

1.050

m2/ay

m2/ay

0,0% yıllık %

0,0% çeyreklik %

₺
50,0% yıllık %

5,0% çeyreklik %

Kira Görünümü

Alışveriş merkezlerinde uygulanan kira artışları, 2018
yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Kararını takiben, ertelenen Türk Borçlar Kanunu
hükümlerinin yürürlüğe girmesi sonrasında TÜFE‘deki
on iki aylık ortalamalara göre değişim oranına
endekslenmiştir. 2022 Haziran itibarıyla yıllık
enflasyon (%78,6) ile 12 aylık ortalama enflasyon
(%44,5) arasındaki farkın açılması nedeniyle alışveriş
merkezi gelirleri baskı altında kalmıştır.

Birincil kira, İstanbul'da birinci sınıf bir lokasyonda yüksek kaliteli bir
alışveriş merkezinin zemin katında veya birinci katında yaklaşık 200 m2'lik
bir mağaza için elde edilebilecek en yüksek kira olarak tanımlanmaktadır

Tüketicilerin artan beklentileri 

nedeniyle, perakende mağazalarında 

çeşitlendirme, yeni kategorilere 

geçiş, iş birlikleri ve sürdürülebilirlik 

çalışmaları önem kazanmıştır.

“

“

Öte yandan, perakendecilerin mevcut ekonomik
durumu değerlendirirken bazı yeni kiralama
anlaşmalarını durdurduğu, bazı durumlarda ise
mevcut mağazaları geliştirmeye odaklandığı
gözlenmiştir. Perakendecilerin mağaza talebi,
deneyim odaklı mağaza kurguları doğrultusunda
alışveriş destinasyonlarına yönelmeye devam
etmiştir.
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2Y 2022 Görünümü

2022 yılının ikinci yarısında yatırımcılar, ziyaretçiler ve
perakendeciler de dahil olmak üzere perakende
pazarında tüm aktörler açısından ekonomik
koşulların perakende pazarının yönünü şekillendiren
en önemli faktör olması beklenmektedir.

Enflasyonun satın alma gücü ve tüketici algısı
üzerindeki etkisi nedeniyle dünyada birçok pazarda
perakende satış hacmi büyüme tahminleri aşağı
yönlü revize edilmektedir ancak ziyaretçi trafiğindeki
toparlanmanın ivmesini koruması beklenmektedir.

Yatırımcıların net operasyon gelirleri üzerindeki
baskının devam etmesi beklenirken, ana şehirlerde
alışveriş merkezleri açılışlarının ertelenme ihtimali
bulunsa da, perakende yoğunluğu düşük gelişmekte
olan pazarlara inşaat faaliyetlerinin devam etmesi
beklenmektedir. Diğer yandan, değişen tüketici
tercihleri doğrultusunda mevcut alışveriş
merkezlerinde yapılabilecek renovasyon çalışmaları,
çekim gücü yaratarak yatırımcı karlarını en üst
düzeye çıkarma potansiyeline sahiptir.
Perakendecilerin ise değişen tüketici talebini doğru
analiz edip, maliyet tabanlı riskleri en aza indirme
üzerine yoğunlaşması beklenmektedir.
Sürdürülebilirlik çalışmaları ve deneyime dayalı
mağazacılığın artan ivmesini sürdürmesi
beklenmektedir.

Turizmin önümüzdeki dönemlerde gelişimini
sürdürmesi, kent içi perakende destinasyonlarına
yönelik talebi arttırabilir. Hibrit çalışma düzeni kalıcı
hale geldikçe, kent içi günlük ziyaretçi trafiği yapısal
değişimler geçirmektedir. Önümüzdeki dönemlerde
hem perakendeci hem de yatırımcıların mahalle
ölçeğindeki perakende alanlarına olan talebi
güçlenebilir.

2Y 2022 Görünümü (Alışveriş Merkezleri)

Perakendeci Talebi

Yeni Arz

Birincil Kira

Perakende Yoğunluğu
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Fleks ofisler çok çeşitli şirketler tarafından yüksek
talep görmeye devam etmektedir. Diğer yandan,
kullanıcılar taşınmak yerine pandemi sonrası değişen
yeni ofis alanı gereksinimleri doğrultusunda yüksek
maliyetli olsa da, mevcut ofislerini yenilemeyi tercih
edebilmektedir. Aynı zamanda, hibrit çalışma
modelinin yaygınlaşması ile birlikte kullanıcıların
taşınırken daha küçük ofis alanlarına yönelmesi yılın
ilk yarısında kiralama işlem hacminin alan
bakımından geçen senenin aynı dönemine göre
düşük seviyede kalmasına neden olmuştur ancak
işlem sayısı artış göstermiştir.

Merkezi İş Alanı (MİA), Avrupa yakasında Büyükdere
Caddesi boyunca Levent-Etiler, Gayrettepe-Şişli ve
Zincirlikuyu, Maslak alt pazarlarından oluşurken,
ikincil ofis alanları Avrupa yakasında havaalanı
bölgesi ve Kağıthane ile Asya yakasında Ataşehir,
Kozyatağı, Altunizade, Ümraniye ve Kavacık alt
bölgelerinden oluşmaktadır.

2022’nin ilk yarısı ekonomik ve jeopolitik
belirsizliklerle karakterize olsa da İstanbul ofis
pazarında doğrudan etkisi gözlenmemiştir. Ancak
mevcut belirsizlikler kira, işletme ve yatırım
maliyetleri üzerindeki yukarı yönlü baskı nedeniyle
karar verme süreçlerini etkilemiştir.

2022’nin ilk yarısında devam eden 

güçlü enflasyonist baskılar, kira 

müzakerelerinin yoğunlukta olduğu bir 

dönem yaşanmasına neden olmuştur. 

“

“

Kaliteli ofis binalarına olan talep güçlü kalmaya
devam ederken, bu binalarda kiracılara verilen
indirimler azaltılmıştır. Mal sahipleri, ofis kira
sözleşmeleri kanunen Türk lirası bazında olsa da,
istenen kira rakamlarını dövize paralel tutma
eğilimindedir. Eski kiracılar ile yeni kiracıların ödediği
fiyatlar arasındaki farkın arttığı görülmektedir.

Ofis pazarında kimi kiracıların yükselen taşınma ve
yatırım maliyetlerine katlanmamak için mevcut
kiralama sözleşmelerini yenileme veya uzatma
eğiliminde oldukları gözlenirken, kimi kiracılar ise
gelecekteki belirsizlikler karşısında daha esnek
kiralama sözleşmelerini tercih etmektedir.

Erişilebilirliği yüksek ve kaliteli ofis 

binaları içeren birincil ofis 

pazarları, şirketlerin hibrit çalışma 

entegrasyonundan faydalanmaya 

devam etmektedir.

“

“
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Mevcut ve Gelecek Arz

İstanbul’da mevcut A Sınıfı ofis arzı 2022 yarıyılı
itibarıyla 5,8 milyon m2 seviyesine sabit kalırken,
inşaat halindeki ofis arzı yaklaşık 1,5 milyon m²’dir ve
2023 yılı sonu itibarıyla toplam A sınıfı ofis arzının 7,3
milyon m² seviyesini aşması beklenmektedir.

Mevcut İnşaat Halinde* Toplam

MİA Birim 89 2 91

TKA 1.971.031 140.400 2.111.431

MİA Dışı 
Avrupa

Birim 55 0 55
TKA 1.620.435 0 1.620.435

Asya Birim 112 12 124

TKA 2.233.545 1.307.980 3.541.525

Toplam Birim 256 14 270

TKA 5.825.011 1.448.380 7.273.391

* 2023 yılı sonu itibarıyla tamamlanması beklenen

Kiralama İşlemleri

2022 yarıyılı itibarıyla toplamda 37.781 m2 ofis
kiralama işlemi gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk
yarısında toplam kiralama işlem hacmi alan
bakımından geçen yılın aynı dönemine göre %32
oranında düşüş gösterse de, işlem adedi bakımından
%9 oranında artış kaydedilmiştir.

Ofis Kiralama İşlemleri Sektörel Dağılımı

Boşluk Oranı, MİA

MİA’daki boşluk oranı son dört çeyrek dönemde
düşüş eğilimini sürdürürken, talep güçlü kalmaya
devam etmektedir. Boşluk oranı 2021 yıl sonunda
%18’den 2022 yarıyılda %16,1’e düşmüştür.
Kiracıların kaliteli ofis alanı talebi devam ederken,
birinci sınıf ofis binalarındaki boş alanlar 2022’nin ilk
yarısında sınırlı kalmaya devam etmiştir.

Gelecek arzın %90’ını, 2022 yılı sonunda tamamlanması
planlanan Ataşehir’de konumlu İstanbul Uluslararası
Finans Merkezi projesi oluşturmaktadır.
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2022 yılının ilk yarısında MİA’da Levent, Asya
yakasında Kozyatağı, Libadiye ve Ataşehir kiralama
işlemleri açısından öne çıkan alt pazarlar olmuştur.
Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü ofis kiralama iştahı
açısından ivme kazanırken, %37’lik pay ile kiralama
işlemlerinde en yüksek payı almıştır. Bilişim ve
teknoloji, lojistik ve perakende sektörleri ise ivmesini
koruyarak sırasıyla %23, %9 ve %7 pay ile kiralama
işlemleri açısından en aktif şirketler olmuşlardır.
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Başlıca Kiralama İşlemleri, 1Y 2022 

2022 yılının ilk yarısında gerçekleşen başlıca ofis kiralama işlemlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
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Kiracı Bölge Konum TKA (m
2
)

Daimler MİA Dışı Avrupa Ayazağa 13.857

İngram Micro MİA Dışı Avrupa Ayazağa 1.730

ALJ Finance MİA Levent 1.369

Simon Kuscher MİA Levent 1.369

Bor Gümrük Asya Kozyatağı 1.312

Honeywell Asya Kozyatağı 1.247

Skechers MİA Levent 1.032

Workinton Asya Kozyatağı 922

Philips DA Asya Libadiye 700

Fortinet Asya Libadiye 678

Borusan Lojistik MİA Dışı Avrupa Piyalepaşa 575



25

350

m2/ay

m2/ay

0,0% yıllık %

0,0% çeyreklik %

₺
89,2% yıllık %

0,0% çeyreklik %

Istanbul Ofis Saati , 1Y 2022

Kira Artışı 
Yavaşlıyor

Kira Artışı 
Hızlanıyor

Kira 
Düşüyor

Kiralar Dipten 
Dönüyor

MİA
MİA Dışı Avrupa

Asya

Birincil ofis kirası, analiz tarihinde (her çeyrek sonunda) bir pazardaki en
iyi konumda en yüksek kalite ve spesifikasyona sahip bir ofis birimi için
beklenebilecek en yüksek açık piyasa kirasını temsil eder. Belirtilen kira,
normalde 500 m²'den fazla kiralanabilir yansıtır ve daha küçük alanlar
için ödenen prim seviyesini temsil eden kiraları içermez. Birinci sınıf ofis
kirası, JLL'nin pazar görüşünü temsil eder ve birinci sınıf ofis alanı için
gerçekleşmiş işlemlerin analizine/incelenmesine dayanır.

JLL Ofis Saati, JLL'nin 2022 yarıyılında olduğu gibi her birinci sınıf
ofis pazarının kendi kiralama döngüsü içinde nerede olduğına
ilişkin tahminlerini gösterir. Her pazar günün her saatinde farklı
hızlarda ve yönlerde hareket edebilir. Diyagram, piyasaların
kiralama döngülerindeki göreli konumlarını karşılaştırmanın bir
yöntemidir. Saat konumları, yatırım veya geliştirme piyasası
beklentilerini temsil etmemektedir. Saat konumları, birincil
kiraların seviyelerine ilişkin atıfta bulunur. Kira büyümesi tahmini
geleneksel saat yönünde ilerlemek zorunda değildir.

18

Birincil Kira

Birincil ofis kiraları 2022 yarıyılı itibarıyla hem bir
önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine
göre metrekare bazında 25 USD/m2 olarak sabit
kalırken, talebin A Sınıfı ofis mekanlarında
yoğunlaşması ve enflasyondaki artış eğilimi
nedeniyle Türk lirası bazına %89,2 oranında ciddi bir
artış göstererek, 350 TL/m2’ye yükselmiştir.

Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü | 1Y 2022
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2Y 2022 Görünümü

2022 yılının ilk yarısında belirsizliklere rağmen
İstanbul ofis pazarı toparlanmaya devam etmiştir.
Her ne kadar şirket bütçelerinde çok önemli bir rol
oynamasa da, ofis anal maliyetleri artık daha
yakından incelenmektedir. Devam eden kira
müzakerelerinin ve kullanıcıların maliyetleri düşürme
planlarındaki gidişatın makroekonomik duruma göre
şekillenmesini beklemekteyiz. Diğer yandan, 2022 yılı
devamında kaliteli ofis arzı ve boş alanlarda yaşanan
daralma ile birlikte birincil ofis pazarlarına olan talep
daha da yoğunlaşarak kira fiyatlarını yukarı taşıyabilir.
Ofis pazarında fiyatlama açısından denge ise 2023 yılı
ve sonrasında sağlanabilir. Öte yandan, inşaat
aşamasında olan ve 2022 yılı sonunda tamamlanması
planlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
nedeniyle, ofis pazarında arz kaynaklı bir sıkıntı
beklememekteyiz.

2022 yılının ilk yarısında İstanbul Uluslararası Finans
Merkezi’nde yürütülen faaliyetlerin çerçevesi ve bu
faaliyetlere ilişkin teşvikler, indirimler, istisnalar ve
muafiyetler kanun ile belirlenmiştir. İstanbul
Uluslararası Finans Merkezi’nin önümüzdeki
dönemlerde ofis taşıma tercihleri, boşluk oranı ve
kiralama işlem hacmi açısından İstanbul ofis pazarına
yeni dinamikler getirmesi beklenmektedir.

Salgının etkisinin önemli ölçüde hafiflediği 2022
yılının ilk yarısında da hibrit ve uzaktan çalışma
modelinin tercih edilmeye devam ettiği gözlenmiştir.
İlerleyen dönemlerde pandeminin gidişatından
bağımsız olarak hibrit çalışma düzeni pazarın ana
gündeminde olması beklenmektedir.

2Y 2022 Görünümü 

Kiralama İşlemleri

Boşluk Oranı, MİA

Yeni Arz

Birincil Kira

Birincil ofis kiralamaları çoğunlukla Türk Lirası üzerinden
gerçekleşmektedir ve bu nedenle kira rakamları Türk Lirası’dır.
USD bazlı birincil ofis kiraları hesaplanırken, döviz kuru üzerinden
Türk Lirası’na çevrilmektedir.
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Lojistik Pazarı Görünümü

İstanbul ve Kocaeli illerini kapsayan Marmara Bölgesi
Türkiye’nin birincil lojistik pazarıdır. İstanbul Avrupa
yakasında Hadımköy ve Esenyurt, Asya yakasında
Tuzla, Kocaeli’de ise Gebze, Çayırova ile Dilovası
Marmara Bölgesi’nin başlıca lojistik alt pazarlarıdır.

Lojistik pazarı, 2022 yılının ilk yarısında özellikle
birincil pazarlarda faaliyetleri etkileyen arz talep
dengesizlikleri ile mücadele etmeye devam etmiştir.

Lojistik depo talebi en dayanıklı pazarlar olan
İstanbul ve Kocaeli’de güçlü kalmaya devam etse de,
gerçekleşen işlemler sınırlı kalmıştır. Yine İstanbul ve
Kocaeli’nde lojistik depo geliştirmeye uygun arsalar
oldukça sınırlıdır. Bu sebeple, 2022 yılının ilk
yarısında birincil pazarlarda A sınıfı lojistik depo
arzında yaşanan kısıt, gerçekleşen kiralama
işlemlerini baskılamaktadır.

2022 yılının ilk yarısında 

enflasyonist ortamın arsa ve inşaat 

maliyetleri üzerindeki etkisi, pazarın 

oldukça ihtiyaç duyduğu lojistik 

geliştirme faaliyetlerini daha da 

baskılamıştır. 

“

“

Diğer yandan, müşterilere sunulan eve teslim ya da
aynı gün içinde teslim gibi taahhütler nedeniyle e-
ticaret şirketlerinin daha çok kent lojistiğine
odaklandığı gözlemlenmiştir.

Son birkaç yılda devam eden arz-talep dengesizliği
ihtiyaca yönelik depo geliştirme modeli (built to suit)
ile yapılan kiralama anlaşmalarının daha çok tercih
edilmesine yol açmıştır. Ek olarak lojistik depo birincil
kira rakamları 2022 yılının ikinci çeyreğinde hem TL
hem de USD bazında güçlü bir büyüme kaydetmiştir.

Lojistik pazarına olan talep pandemi 

sonrasında hızlanan e-ticaret

öncülüğünde yükselmeye devam

ederken, tedarik zincirinin yeniden

yapılandırılması ve 3PL 

operatörlerinin artan ilgisi ile 

birlikte çeşitlenerek daha geniş 

tabanlı hale gelmiştir. 

“

“

Covid-19 sonrası devam eden küresel tedarik zinciri
bozukluklarına Rusya’ya uygulanan yaptırımların
eklenmesi, Türkiye’nin lojistik merkez üssü olarak
jeopolitik konumunun önemini daha da belirgin bir
hale getirmiştir.
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Lojistik Arzı

İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarını kapsayan Marmara
bölgesindeki toplam lojistik arzı 2022 yarıyılı itibarıyla
10,55 milyon m2 seviyesindedir.

İstanbul Avrupa bölgesindeki lojistik arzı toplam arzın
%40,4’ünü oluştururken, Kocaeli %37,3 pay ve
İstanbul Asya %22,3 pay ile sırayı takip etmektedir.
Diğer yandan, mevcutta yaklaşık 554 bin m2 lojistik
depo projesi inşaat halinde ve 2,3 milyon m2

kiralanabilir alan ise planlama aşamasındadır.

Toplam Lojistik Depo Arzı

Satış ve kiralama amaçlı geliştirilmiş ticari lojistik arzı
2022 yarıyılı itibarı ile 6,8 milyon m2 olarak kayıt altına
alınmıştır.

Ticari Lojistik Depo Arzı
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Kiralama İşlemleri

Kiralama İşlemleri Sektörel Dağılımı
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2022 yarıyılı itibarıyla lojistik depo birincil kiraları USD
bazında yıllık %40 oranında artış göstererek 7,0
USD/m2 olarak kaydedilmiştir. TL bazında ise yıllık
%88,9 oranında artış göstererek 85 TL/m2 seviyesine
yükselmiştir. Enflasyonist baskıların yanı sıra lojistik
depolara olan yüksek talep ve arzın kısıtlı oluşu
lojistik pazarındaki kiralar üzerinde yukarı yönlü
artışın ana sebepleri olarak öne çıkmaktadır.

7,0

85

m2/ay

m2/ay

%40,0 yıllık %

%16,7 çeyreklik %

₺
%88,9 yıllık %

%13,3çeyreklik%

Mevcut verilere göre, 1Ç 2022’de 8.430 m2, 2Ç 2022’de
ise 33.912 m2 kiralama işlemi gerçekleşirken, yarıyıl
toplamında kiralama işlemleri 42.252 m2 seviyesinde
kaydedilmiştir. 2022 yılının ilk yarısında
gerçekleştirilen kiralama işlemlerinde %80 oranında
en yüksek pay ile 3. Parti Lojistik şirketleri ön plana
çıkmıştır. Gerçekleşen kiralama işlemleri metrekare
bazında %55 oranında Kocaeli bölgesinde, %45
oranında ise İstanbul bölgesinde kaydedilmiştir.

Kiracı Sektör Şehir Bölge Kiralanan Alan
(m2)

DSV 3PL İstanbul Esenyurt 13.300

Seferim Güvende Platform 3PL Kocaeli Çayırova 9.750

Horoz Lojistik 3PL Kocaeli Kartepe 5.680

Con-Teks Tekstil İstanbul 5.662

Talha Nakliyat 3PL Kocaeli Çayırova 5.200

Başlıca Kiralama İşlemleri, 1Y 2022

Boşluk Oranları Bölgesel Dağılımı

Birincil Kira

4,3% 2,7%
4,1%

88,9%

İstanbul Avrupa

İstanbul Asya

Kocaeli

Kullanılan Alan
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2Y 2022 Görünümü

Talep

Gelecek Arz

Birincil Kira

Kiralama İşlemleri

Boşluk (A-Sınıfı Arz)

2Y 2022 Görünümü

Lojistik pazarında doğrudan e-ticaretten kaynaklanan
talep kısmen yavaşlamış olsa da önümüzdeki
dönemlerde uzun vadeli itici bir güç olarak kalmaya
devam etmesi beklenmektedir. Diğer yandan yüksek
enflasyonun yılın ikinci yarısında tüketici
harcamalarını baskılaması ihtimali e-ticaret
şirketlerinin genişleme planlarını geciktirebilir ancak
zincir marketlerin e-ticaret operasyonlarına yönelik
lojistik depolarını kısa vadede genişletmeye devam
etmesi beklenmektedir. Bu durum daha küçük alana
sahip, sıcaklık kontrolü gibi imkanlarla teknolojik
altyapısı güçlü depolara ve kent lojistiğine olan
talebin artmasına yol açabilir.

2022 yılının ilk yarısında özellikle 3PL şirketleri
tarafından talebin farklılaşması e-ticaretin pazarda
ana belirleyicisi olmaya devam edeceğini işaret
etmektedir. 3PL şirketlerinin dağıtım ve tedarik zinciri
operasyonları sağlaması ile birlikte e-ticaret
büyümesinden yararlanmaya devam etmesi
beklenmektedir. Diğer yandan, küresel çapta tedarik
zinciri yeniden yapılandırma operasyonları,
önümüzdeki dönemde hem ulusal hem de
uluslararası şirketler tarafından Türkiye’de faaliyetleri
yükseltme potansiyeline sahiptir. Uluslararası
şirketlerin Türkiye’ye girişleri hızlanabilir.

Lojistik depo kira rakamlarının döviz kurları ve
enflasyonun yönü ile şekillenmesini yükseliş trendini
sürdürmesini beklemekteyiz. Aynı zamanda, arz
dinamikleri de göz önüne alındığında, önümüzdeki
dönemlerde ihtiyaca yönelik (built to suit) depo
anlaşmalarının ivmesini koruması beklenmektedir.
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Talep

Milliyetlerine Göre Yabancı Ziyaretçiler

Otel Pazarı Görünümü

2022 yılının ilk yarısında artan küresel ekonomik ve
jeopolitik belirsizliklere rağmen turizm pazarında
toparlanma pozitif artışlar ile yeni seviyelere ulaşmıştır.
Kaydedilen iyileşme özellikle tatil bölgelerindeki
toparlanmayı desteklemiştir. Maske zorunluğunu ve
kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte çalışanların ofise
dönüşündeki artış, eğlenme ve dinlenme amaçlı
seyahatleri artırarak kentsel pazarlarda da kayda değer
ivmelenmeyi hızlandırmıştır.

Aynı zamanda, ileriye yönelik turizm talebi
beklentilerinin güçlü olması, otel arzının da
yükselmesine neden olmuştur. Yılın ilk yarısında başlıca
uluslararası otel işletmecileri genişleme planlarını
duyurmuştur.

Ertelenmiş yurt içi seyahat talebinin 

yanında uluslararası seyahat 

talebindeki yükseliş jeopolitik endişelere 

rağmen Türkiye’de özellikle İstanbul ve 

Antalya’da otel performanslarını 

artırmaya devam etmiştir. 

“

“

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türkiye’ye gelen yabancı turistler içinde en büyük
payı 2019’daki %10 seviyesinden 2022 yılının ilk
yarısında %12,4’e yükselten Alman ziyaretçiler almıştır
Alman ziyaretçileri %8,9 pay ile Rus ziyaretçiler ve
%7,7 pay ile geçen yıl uygulanan sıkı kısıtlamalar
nedeniyle ilk on sıralamasına giremeyen İngiliz
ziyaretçiler izlemiştir. Geçen yılın aynı döneminde
%13,5 pay ile ilk sıraya yerleşen Ukraynalı ziyaretçiler,
bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle ilk on
sıralamasında yer alamamıştır.

Almanya

12,4% ABD

2,3%
Bulgaristan

7,3%

İran

6,4%

Gürcistan

3,3%
Diğer

43,7%

Hollanda

2,8%

İngiltere

7,7%

Rusya

8,9%

Polonya

2,2%

Irak

2,9%

Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü | 1Y 2022
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Yabancılar Tarafından En Çok Tercih 
Edilen Şehirler

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yabancı ziyaretçi giriş kapısı verilerine göre, en çok
tercih edilen ilk beş şehir sırasıyla İstanbul, Antalya,
Edirne, Muğla ve Artvin olmuştur.

Yabancı ziyaretçilerin geliş amaçları %58 pay ile
seyahat, eğlence, sportif veya kültürel faaliyetler, %16
pay ile akraba ve arkadaş ziyareti ve %4 pay ile iş
amaçlı seyahatlerden oluşmaktadır. Pandemi öncesi
dönem ile kıyaslandığında, alışveriş amaçlı
seyahatlerin payı %5,1’den 2022 yılının ilk yarısında
%7,1’e yükselmiştir. Aynı zamanda iş amaçlı yabancı
ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %86’lık oranda
artış göstermiştir.

%12,4

1Y 2019 & 1Y 2022

Turizm Gelirleri

Türkiye’nin turizm gelirleri yılın ilk yarısında 14,2
milyar USD olarak kaydedilerek, 2019 yılının aynı
dönemine kıyasla %12,4 ve bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %159,8 oranında artış göstermiş ve
pandemi öncesi seviyeleri yakalamıştır. Ziyaretçilerin
harcama dağılımı %27 pay ile tur harcamaları, %21
pay ile yiyecek ve içecek, %13 pay ile giyim ve %10
pay ile konaklama harcamalarından oluşmuştur.

Kaynak TÜİK

2022 yılının ilk yarısında kişi başı ortalama harcama,
bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8 oranında
hafif bir düşüşle 771 USD olarak kaydedilirken, 2019
dönemine göre %18,7 oranında artış göstermiştir.

Kişi Başı Ortalama Harcama (USD)

Kaynak: TÜİK
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Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

%9,5 %185,7

1Y 2019 & 1Y 2022

2022 yılının ilk yarısında Türkiye’yi 16,4 milyon yabancı
turist ziyaret etmiştir. En yüksek yabancı ziyaretçi sayısı
yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ile Haziran ayında
kaydedilmiştir. Yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesi
dönemin %9,5 altında kaydedilirken, bir önceki yıla
göre %185,7 oranında ciddi bir artış göstermiştir.
Paralel olarak İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayıları
pandemi öncesi seviyeleri yakalarken, İzmir’de 2019
seviyelerine göre %19’luk bir artış gözlemlenmiştir.
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Ana Performans Göstergeleri

Otel Doluluk Oranları

Ortalama Oda Fiyatı, EUR

Oda Başına Ortalama Gelir, EUR

2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de otel doluluk oranları
%71’lik artışla %61,9 olarak kaydedilmiştir ve neredeyse
2019 seviyelerine ulaşmıştır. Toparlanma özellikle
İstanbul’da %68,8, Antalya’da ise %57,2 doluluk
oranlarıyla daha belirgin hale gelmiştir. Ankara, turist
akışlarının yoğunlukla iş seyahatleri kaynaklı olması
nedeniyle kaydedilen toparlanmanın gerisinde
kalmaktadır.

Ortalama oda fiyatları ise önceki yıllarda kaydedilen
seviyelerin üstüne çıkarak, Türkiye’de ortalama oda fiyatı
93,20 EUR, İstanbul’da 112,74 EUR olarak kaydedilmiştir.
Oda başına ortalama gelirler ise , 2019 yılının ilk yarısına
kıyasla İstanbul ve Antalya’da sırasıyla %33,5 ve %37,3
oranında artış göstermiştir.

Kaynak: Turob, Global STR Raporu Haziran 2022
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Otel Arzı

Toplam Tesis Sayısı

2021

14.3 bin

2019

12.9 bin 

2020

13.5 bin

Toplam Oda Sayısı

Toplam Yatak Sayısı

1Y 2022

17.3 bin

2021

833 bin

2019

795 bin

2020

818 bin

1Y 2022

909 bin

2021

1.80 
milyon

2019

1.72 
milyon

2020

1.76 
milyon

1Y 2022

1.96 
milyon

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Belediye belgeli, turizm işletme ve yatırım belgeli tesisleri kapsamaktadır

Türkiye 2022 yarıyılı itibarıyla 908.840 oda sayısı ve
yaklaşık 2 milyon yatak ile 17.345 adet konaklama
tesisine ev sahipliği yapmaktadır. Toplam oda sayısı bir
önceki yıla göre %9 oranında artış göstermiştir.

2Y 2022 Görünümü

Otel pazarının, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüksek
tatil sezonu etkisiyle özellikle büyük şehirlerde ve
güney tatil bölgelerinde kaydedilen güçlü
toparlanmasını sürdürmesi beklenmektedir.

Jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi toparlanma
üzerinde bir nebze baskı oluştursa da, Türkiye’de otel
pazarının birçok büyük şehirde ve güney şehirlerinde
kazandığı ivmelenmeyi koruyarak pandemi öncesi
seviyelerin üstüne çıkabilir.

Türkiye’de artan kruvaziyer turizm talebi 2022 yılının
devamında da olumlu görünümü desteklerken, iş
seyahatlerinin 2023 ve sonrasında pandemi öncesi
seviyelere dönmesi beklenmektedir.

Otel sahipleri ve yatırımcıların önümüzdeki
dönemlerde enflasyon, yüksek ulaşım maliyetleri ve
Covid varyantları konuları üzerinden pazarın nabzını
ölçmesi beklenmektedir.

Uluslararası sınırlar tamamen açıldıkça ve iş
seyahatleri hızlandıkça tüketicilerin deneyim, seyahat
ve konaklama talebi canlı kalmaya devam edecektir.
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uzmanlaşmış lider bir profesyonel hizmetler firmasıdır.
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JLL, 2020'de 16.6 milyar $ yıllık geliri, 80'den fazla ülkede faaliyet
gösteren ve 30 Haziran 2021 itibariyle 92.000'den fazla küresel işgücüne
sahip bir Fortune 500 şirketidir. JLL, Jones Lang LaSalle'nin marka adı
ve tescilli ticari markasıdır. Daha fazla bilgi için jll.com.tr ‘i ziyaret edin.
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JLL araştırma ekibi, günümüzün ticari gayrimenkul dinamiklerini
aydınlatan ve yarının zorluklarını ve fırsatlarını belirleyen pazar lideri
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edip analiz etmekte ve gelecekteki koşulları tahmin etmektedir. Dünya
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araştırmamız ve uzmanlığımız, müşterilerimiz için rekabet avantajı yaratır
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