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Enflasyon oranlarındaki 
eğilimin devam etmesi 

beklenmektedir.

Mayıs ayında düşüş 
eğilimini devam 

ettirmekte ve kısa 
vadede bu oranın sabit 

kalması beklenmektedir.

PAZAR GÖSTERGELERİ

Ukrayna - Rusya savaşında 5. ayın geride kalması, 
pandeminin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin 
devam etmesi ve tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar ile 
artan gıda ve enerji fiyatlarının yol açtığı yüksek enflasyon 
tüm dünya ekonomisi üzerinde etkisini göstermektedir. 
Türkiye’de ise enflasyon mevsim etkilerinin üzerinde bir 
oranla yükselmeye devam etmekte olup, Haziran ayı 
itibariyle enflasyon yıllık %78,62 olarak kaydedilmiştir. 
Ayrıca, enflasyonun olumsuz etkisini azaltmak amacıyla 
1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 
asgari ücret %25 oranında arttırılarak yeni net asgari 
ücret 5.500 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Tahminler 
doğrultusunda enflasyonun 2022 yılında düşmesi 
beklenmekte olup, yine çift haneli seviyelerde kalacağı 
öngörülmektedir. 

Tüketici fiyatlarında yaşanan artışın devam etmesi 
endişesiyle beraber FED başta olmak üzere birçok ülke 
politika faizi artışı kararı açıklarken döviz arzı üzerindeki 
baskı artmaya devam etmektedir. Ayrıca, savaşın 
etkisinin Avrupa resesyon (ekonomik durgunluk) 
endişesini arttırması, Euro’nun değer kaybetmesine yol 
açmıştır. Bu doğrultuda enflasyon önlemleri kapsamında 
daraltıcı para politikası uygulamasının devam edeceği 
öngörülmektedir. Türkiye ise TCMB’nin politika faiz 
oranını Temmuz ayında yedinci kez %14’ açıklayarak sabit 
tutmuştur. Dolar kuru ise yılın ilk yarısında yükselme 
eğilimini devam ettirmiştir ve mevcut ekonomik 
konjonktür içerisinde bu eğilimin 2022 yılı içerisinde 
devam edeceği öngörülmektedir.

Türkiye ekonomisi, birinci çeyrekte %7,3 oranında büyüme kaydetmiştir. Türkiye 2022 ekonomisi için yapılan 
tahminlerde; Fitch Ratings ise 2022 Türkiye büyüme tahminini %2,4’ten %4,5’e yükseltirken, 2023 büyüme oranını ise 
%3’e ulaşmasını beklediğini belirtmiştir. Moody’s Analytics ise Türkiye ekonomisi için tahminini sabit bırakarak %3,5 
açıklarken, 2023’de %4’lük bir büyüme öngörmüştür. 

Artan enerji ve emtia fiyatları enflasyon 
baskısını arttırmaya devam ediyor

Piyasalarda resesyon endişesi artıyor

Türkiye ekonomisinin büyüme eğilimini 
devam ettireceği öngörülmektedir

GSYH TFE FAİZ ORANLARI İŞSİZLİK

İşsizlik (Mayıs)

%10,9

Enflasyon

%78,6

Ekonomik Büyüme (1.Ç)

%7,3

Kur

14,83 16,22
   %71

Yıllık
 %89
Yıllık

 %13
3 ay

 %8
3 ay

İlk çeyrekte 
kaydedilen ekonomik 

büyümenin 
ardından, yıl sonu 

büyüme oranlarının 
da pozitif olacağı 
öngörülmektedir.

Temmuz ayında da sabit 
bırakılarak, yedinci kez %14 olarak 

açıklanmıştır.
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DÖVİZ KURU PERFORMANSI

EKONOMİK DÖNEM PERFORMANSI

IMF ise, Türkiye’nin 2022 büyüme tahminini %2,7’den %4’e yükselterek revize ederken, 2023 büyüme tahminini 
de %3’ten %3.5’e çıkardığını açıklamıştır. Bunun yanı sıra, tüketici güven endeksi geçen sene Mart ayından itibaren 
sürdürdüğü düşüş eğilimini devam ettirerek Haziran ayında 63,36 açıklanırken Temmuz ayında bu eğilimi kırarak  
%7,4’lük bir artışla 68.03 kaydedilmiştir. Ekonomik güven endeksi ise Haziran 2022’de %3,3 oranında azalarak 
93,6 değerine düşmüştür. Haziran 2022’de bir önceki aya göre; hizmet sektöründe 121,7’den 119,6’ya, perakende 
ticarette 121,4’den 118,7’e gerilerken; inşaat sektöründe 81,6’dan 83’e artış kaydedilmiştir. 
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Nüfus:
GSYH:
İktidar:
Cumhurbaşkanı:

84.7 milyon (2021)

ABD$ 180 milyar (2022 1.Ç.), ABD$ 803 milyar (2021)

Adalet ve Kalkınma Partisi

Recep Tayyip Erdoğan

EKONOMİK VE POLİTİK GÖSTERGE

T: Tahmini
Kaynak: Moody’s Analytics 

EKONOMİK ÖZET

EKONOMİK GÖSTERGELER 2017 2018 2019 2020 2021 2022T 2023T

GSYH Büyüme (yıllık değişim,%) 7,4 2,6 0,9 1,8 11 5,1 1,6

Uluslararası Doğrudan Yatırım (yıllık 
değişim, %) -20.3 17,3 -30,5 -16,2 -12,1 - -

Sabit Sermaye Yatırımları (yıllık değişim, 
%) 8,3 -0,3 -12,4 7,2 7,2 2,3 3,3

Sanayi Üretim (yıllık değişim, %) 8,7 1,6 -0,6 1,6 17 7,9 1,9

İşsizlik Oranı (%) 9,9 12,7 13,1 13,2 11,2 11 10,5
TFE (yıllık değişim, %) 11,9 20,3 11,8 14,6 36,08 69,2 20,5

€ : ₺ (ortalama) 4,14 5,69 6,36 8,04 10,49 16,82 20,03

$ : ₺ (ortalama) 3,64 4,84 5,68 7,02 8,90 15,91 18,09

Politika Faizi (ortalama) 8 15,5 20,6 10,2 17,6 13,5 10,6
Faiz Oranları: 10 yıl (%) 11,1 15,9 15,8 12,8 17,1 25,3 20,4
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OFİS
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Yılın ilk yarısında Rusya-Ukrayna savaşı, pandeminin 
ekonomi üzerinde devam eden  baskısı ve kırılan 
tedarik zincirleri ile artan enflasyon tüm dünyanın ve 
Türkiye’nin gündeminde yer almıştır. 2022 yılının Şubat 
ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Haziran 
ayı itibariyle İşgalin 5. ayı geride kalmıştır. Bu süreçte 
Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların ardından birçok 
uluslararası firma Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmayı 
ya da askıya almayı tercih etmiştir. Bu anlamda Türkiye 
gerilimin ortasında hem jeopolitik konumunun avantajı 
itibariyle birçok firmanın tercih ettiği öncelikli ülke haline 
gelmiştir. 

Yılın ilk yarısında artan enflasyon ve döviz kurunda 
devam eden hareketlilik neticesinde birincil kiralarda 
Türk Lirası ve ABD$ bazında artış kaydedilmiştir. 
Ayrıca geçen yıl dalgalı kur rejiminin yarattığı endişe 
beraberinde düşüşe geçen merkezi iş alanı (MİA) bölgesi 
birincil kirası, bu yarıyıl nispeten stabil olan dolar kuru 
ile artış göstermiştir. Tüm bunların sonucunda İstanbul 
alt pazar birincil kiralarının tekrar fiyatlanarak dengeye 
gelme süreci devam etmektedir. 

Genel Bakış

Kullanıcı Odağı

PAZAR GÖSTERGELERİ

BİRİNCİL 
KİRALAR

BİRİNCİL GETİRİ 
ORANLARI

ARZ TALEP

Kiralama işlemlerinde 
geçen yıla kıyasla bu 

sene yaşanan artış 
eğilimi sürekliliğini 

korumaktadır.

İstanbul A Sınıfı
Ofis Arzı

6,46
milyon m2

Boş Alan

%19

İşlem Hacmi

6 ay

   244 Bin m2

$23 $12
₺360/m2 aylık ₺190/m2 aylık

Birincil Kira

MİA MİA DIŞI

%7,75 %8,25

Birincil Getiri Oranı

MİA MİA DIŞI

2022 2.Ç.

     121 Bin m2

2022 yılının ilk yarısında İstanbul ofis pazarında genel 
arz 6,46 milyon m² olarak aynı seviyede kalmıştır. 
Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen kiralama işlemleri 
toplamı ise 123.424 m² iken, ikinci çeyrekte 120.892 m² 
kaydedilmiştir. Böylece yılın ilk yarısında gerçekleşen 
kiralama işlemi toplamı 244.316 m²’ye ulaşmıştır. Bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 2 katı oranında artış 
göstermiştir. Bununla birlikte, ilk yarıyılda gerçekleşen 
kiralama anlaşmaları hem metrekare bazında hem de 
sayıca, sırasıyla %83 ve %85 oranlarında yeni kiralama 
anlaşmalarından oluşurken yenileme işlemleri önceki 
yıla göre düşüş eğilimine geçmiştir.

Kısa ve orta vadede 
Türk Lirası cinsinde 

artması beklenmektedir.

Birincil getiri 
oranlarının orta 

vadede sabit kalması 
beklenmektedir.

Planlanan ofis projeleri 
kısıtlı olmakla birlikte, 

arza eklenecek en büyük 
proje İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi projesidir.

MİA: Merkezi İş Alanı
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BİRİNCİL OFİS KİRALARI - HAZİRAN 2022

BİRİNCİL OFİS GETİRİ ORANLARI - HAZİRAN 2022

Belirtilen birincil ofis getiri oranları parçalı mülkiyet için geçerli olmamaktadır.

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Türkiye hem konum hem de izlediği denge politikası ile birçok yabancı şirketin  merceği 
altına girmiştir. Operasyon yönetimi amacıyla artan uluslararası şirket talebindeki artışın önümüzdeki dönemde de 
devam etmesi beklenmektedir. 

2022 yılının başlaması ile etkisini gittikçe kaybeden pandemiye rağmen, hibrit çalışma modeli tercih edilmeye devam 
ediyor. Bu bağlamda, ofis mekanlarında nicelikten çok nitelik ön plana çıkarak üretkenliği teşvik eden, inovasyon, 
sosyalleşme, iş birliğini ve şirket kültürünün gelişmesini sağlayarak çalışanları en doğru mekanda bir araya getirme 
çabaları etkin alan kullanımı sunan ofislere olan yüksek talep sürekliliğini korumaktadır.

Artan enflasyon neticesinde mal sahiplerinin kiracılar üzerindeki baskısı artmış ve genel olarak MİA ve diğer bölgelerde 
Türk Lirası bazında birincil kiralarda ciddi artış kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra, ikincil konumlardaki ofis pazarında dolar 
bazında düşük kalan kiraların yükseldiği gözlemlenmiştir. 

Küresel çapta öneme sahip İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin yönetilmesi, işletilmesi, burada gerçekleştirilen 
faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenleyen ‘İstanbul Finans Merkezi Kanunu’ 
yürürlüğe girmiştir. Projenin 2022 yılı içerisinde tamamlanarak yaklaşık 15 milyon m² arzın pazara katılacağı 
öngörülmektedir. Bu arzın yaklaşık 50 ’si kamu bankaları ve finansal kurumlar tarafından kullanılacaktır.

Genel Görünüm

İlk yarıyılda, metrekare bazında anlaşmaların, %30’u MİA’da gerçekleşmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
düşüş kaydedilmiştir. MİA dışındaki işlemlerin %43’ü Anadolu yakasında ve %27’si ise Avrupa yakasında gerçekleşerek 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artış kaydedilmiştir. Başlıca yeni kiralama işlemleri arasında; Daimler 
(13.857 m², Vadistanbul), Yıldız Teknokent (11.000 m², Maslak 1453), Kolektif House (9.800 m², Onur Ofis), Eroğlu 
Grup Şirketleri (7.500 m², Skyland), Kolektif House (7.200 m², A+Live), P&G (5.800 m², Nidakule AtaşehirKuzey), ve 
Amazon (2.738 m², River Plaza) bulunmaktadır.

Ayrıca, 2022 yılının ilk yarısında boşluk oranı %20,20’den %19’a düşüş kaydetmiştir. 

LOKASYON ₺ ABD$ € ABD$ BÜYÜME % 
M²/AY M²/AY M²/YIL FT²/YIL 1 YIL 5 YIL 

YBBO
İstanbul (Levent) 360 23,0 258 25,6 -8,0 -10,9
İstanbul (Esentepe-
Gayrettepe)

190 12,0 136 13,4 -14,3 -13,7
İstanbul (Maslak) 235 15,0 169 16,7 0,0 -11,7
İstanbul (Anadolu Yakası) 250 16,0 179 17,8 -5,9 4,2
İzmir 205 13,0 147 14,5 30,0 -1,5
Ankara 157 10,0 113 11,1 11,1 -10,1

LOKASYON
( RAKAMLAR BRÜTTÜR, %)

2022 2022 2021 10 YIL
2. Ç. 1. Ç. 2. Ç. YÜKSEK ÇEYREK

İstanbul (Levent) 7,75 7,75 7,75 8,00 6,80
İstanbul (Esentepe-Gayrettepe) 8,25 8,25 8,25 8,25 7,25
İstanbul (Maslak) 8,00 8,00 8,00 8,75 7,25
İstanbul (Anadolu Yakası) 7,75 7,75 7,75 8,75 7,25
İzmir 9,50 9,50 9,50 10,00 9,25
Ankara 9,25 9,25 9,25 10,00 9,25
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YAKIN DÖNEM PERFORMANSI

Yılın ilk yarısında önemli bir yatırım işlemi kaydedilmemiştir. Orta ve uzun vadede yatırım işlemlerinin hızlanması 
beklenmektedir.

Yatırım Odağı
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PERAKENDE
PAZARINA 
BAKIŞ
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PAZAR GÖSTERGELERİ

BİRİNCİL 
KİRALAR

BİRİNCİL GETİRİ 
ORANLARI

ARZ TALEP

İnşaat halindeki 
projelerin 

tamamlanarak 
orta ve uzun vadede 

arzın artması 
beklenmektedir.

2022 yılının ilk yarısında, uluslararası tedarik zinciri 
krizi artan enflasyon artan maliyetler ve dalgalı kur 
sebebiyle sektörün üzerinde baskı oluşturmaya devam 
etse de, pandemi döneminde yer alan karamsar havanın 
dağılarak yerini olumlu bir ortama bırakması özellikle 
fiziksel perakende de müşteri talebini arttırmıştır.

AYD/Akademetre tarafından sağlanan alışveriş 
merkezleri perakende verileri göz önüne alındığında; 
Mayıs 2022’de alışveriş merkezi ciro endeksinde bir 
önceki yıla göre %358,3’lük ciddi bir artış gözlemlenmiştir. 
Tüm kategorilerde ise önceki yıla göre belirgin bir artış 
kaydedilmiştir. Giyim ve ayakkabı kategorileri metrekare 
verimlilik endekslerinde sırasıyla %393,9 ve %443,0 
seviyelerinde artmış olup, bu kategorilerde bir önceki 
aya göre sırasıyla %12,3 ve %13,8 artış gözlemlenmiştir. 
Bununla birlikte, belirgin olarak en yüksek kaydedilen 
artış %443,0 oranla yeme-içme kategorisinde 
gerçekleşirken, diğer kategorilere kıyasla daha düşük 
ivme ile artan kategorinin ise %173,9 ile hipermarket 
olduğu gözlemlenmiştir.  Tüm bunlara ek olarak Mayıs 
2022’de bir önceki aya göre ziyaretçi sayısı endeksinde 
%10,3’lük bir artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı 
ayı ile karşılaştırıldığında %258,3’lük önemli bir artış 
kaydedilmiştir.

Öte yandan, TÜİK verilerine göre, takvim etkilerinden 
arındırılmış perakende satış hacmi ve cirosu Mayıs 
ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla sırasıyla %20,9 
ve %139,9 artış kaydetmiştir. Bununla beraber, tüketici 
güven endeksi 2021 Mart ayından beri yaşadığı düşüş 
eğiliminin ardından son olarak Haziran ayında 63,4’lük 
dip seviyesini görürken, Temmuz ayında bir önceki aya 
kıyasla %7,4 oranında artış kaydederek 68’e yükselmiştir.

Genel Bakış

AVM Arzı

13,8
milyon m2

440
AVM

1.000 Kişi Başına
AVM Alanı

164 m2

Birincil Kira (Cadde)

$90
₺1.410/m2

aylık

İSTANBUL

Birincil Kira (AVM)

$95
₺1.480/m2

aylık

İSTANBUL

Birincil Getiri Oranları

AVM CADDE

%8,50 %7,25

Perakendeci talebinde 
artış gözlemlenmektedir

Artan durgunluk 
endişesiyle beraber 

birincil kiraların dolar 
bazında sabit kalması 

beklenmektedir.

Birincil getiri 
oranlarının orta 

vadede sabit kalması 
beklenmektedir.
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2022 yılının ilk yarısında yeni mağaza açılışlarının ivme kazandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, Şubat ayında başlayan 
savaşla birlikte Rusya ve Ukrayna menşeli markaların ve yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin gün geçtikçe arttığı 
gözlemlenmektedir.

Kullanıcı Odağı

Yılın ilk yarısında tüm kısıtların tamamen kaldırılması ile perakende alanında haraketlilik artmıştır. Bununla beraber hem 
alışveriş merkezleri hem de cadde mağazalarına olan talep önemli oranda artmış ve yeni girişler kaydedilmiştir. Giyim 
kategorisinden Les Benjamins, Bağdat Caddesi’nde flasgship (amiral gemisi) mağazasının açılışını gerçekleştirmiştir. 
Yine giyim kategorisinden Beymen ise Galataport mevcut mağazasını açtığını duyurmuştur. Teknoloji kategorisinden 
Teknosa ise ilk konsept mağazasını City’s Nişantasında açtığını duyurarak yıl sonuna kadar 6 mağazasını daha yeni 
konsepte dönüştürmeyi planladığını açıklamıştır. Ayrıca yine teknoloji kategorisinden MediaMarkt, İstanbul’da Kartal 
İstMarina AVM’de yeni mağaza açılışı geröekleştirmiştir.  Evidea 2022 yılında büyüme stratejisini devam ettireceğini 
açıklamıştır. Hipermarket kategorisinde Migros ve CarrefourSA ise büyüme stratejilerini bu yarıyılda da devam 
ettirmişlerdir. Kahve zincirleri ise büyüme stratejilerini devam ettirirken Costa Coffee Türkiye’deki ilk mağazasını  
Bağdat Caddesi’ndeki Boyner Cadde’de açmıştır. Kahve Dünyası ve Starbucks önümüzdeki dönemler için genişleme 
politikalarının devam edeceğini açıklamıştır. Bununla birlikte yeme – içme sektöründe Tavuk Dünyası genişleme 
stratejisini devam ettirirken, Godiva yeni şubesini Nişantaşı City’s alışveriş merkezinde açtığını duyurmuştur. Ayrıca, 
New York merkezli zincir Magnolia Bakery ilk şubesini Vadistanbul AVM de açacağını duyurdu. İtalyan ayakkabı ve 
giyim markası Geox, Derimod işbirliğiyle yeniden Türkiye’ye geleceğini duyurmuştur.

Yılın ilk çeyreğinde açılışı gerçekleşen bir alışveriş merkezi olmazken; ikinci çeyreğimde Isparta Meydan AVM ile pazara 
60.250 m²’lik yeni arz girişi gerçekleşmiştir. Böylece toplam arz 440 adet AVM ile 13,8 milyon m²’ kaydedilmiştir. Ek 
olarak, Levent’te yer alan Metrocity AVM, Premium Outlet Center’a dönüşeceğini açıkladı.
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BİRİNCİL PERAKENDE KİRALARI - HAZİRAN 2022

BİRİNCİL PERAKENDE GETİRİ ORANLARI - HAZİRAN 2022

YAKIN DÖNEM PERFORMANSI
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ANA CADDE
MAĞAZALARI

₺ ABD$ € ABD$ BÜYÜME % 

M²/AY M²/AY M²/YIL FT²/YIL 1 YIL 5 YIL
YBBO

İstanbul 1.410 90 1083 100 0,00 -16,37
İzmir 705 45 542 50 0,00 -14,76
Ankara 860 55 661 61 -8,33 -16,44

ANA CADDE 
MAĞAZALARI
(DEĞERLER BRÜT, %)

2022 2022 2021 10 YIL
2. Ç. 1. Ç. 2. Ç. YÜKSEK DÜŞÜK

İstanbul 7,25 7,25 7,50 7,50 5,80
İzmir 8,25 8,25 8,50 10,25 7,50
Ankara 8,25 8,25 8,50 9,75 7,00

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 
(DEĞERLER BRÜT, %)

2022 2022 2021 10 YIL
2. Ç. 1. Ç. 2. Ç. YÜKSEK ÇEYREK

Türkiye 8,50 8,00 8,00 8,50 7,00
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Perakende yatırım faaliyetlerinde yılın ilk yarısında büyük çaplı yatırım işlemi olarak; Sakarya’da yer alan ve Klepierre’e 
ait olan Ada Outlet’i satın alması kaydedilmiştir. Diğer yandan, Nidapark Kayaşehir Projesi’nde yer alan Kayaşehir 
Alışveriş Merkezi’ndeki (Başakşehir Kayabaşı 5. Etap AVM) sahip 76 adet bağımsız bölüm ₺300 Milyon  bedel karşılığı 
İsra Group İnşaat A.Ş.’ye  satışı kaydedilmiştir.

Orta vadede yatırım faaliyetlerinin ivme kazanması beklenmektedir.

Yatırım Odağı

 Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların ardından birçok yabancı şirket yatırım amacıyla Türkiye’yi 
merceğine almıştır. Özellikle Rusya’da yer alan ABD menşeli perakende markalarının Türkiye pazarında 
genişleme planlarını açıklaması dikkat çekmiştir. Ayrıca, Rusya’dan çıkan birçok yabancı firmanın yerini, 
yaptıkları yatırımlarla Türk firmalar almaya başlamıştır. Yılın ilk yarısında, giyim kategorisinden Marks & 
Spencer, Rusya’dan çekildiğini açıklarken, Rusya operasyonunu Fiba Holding’e devrettiğini duyurmuştur. 
Yine giyim kategorisinden Reebok ise Rusya birimininin Türkiye menşeli ayakkabı zinciri FLO tarafından 
satın alındığını duyurmuştur. Savaşın devam etmesi ile birlikte kısa ve orta vadede yapılan yatırımların 
artacağı öngörülmektedir.

     Küresel alanda perakendede yaşanan tedarik zinciri sorunu ve artan üretim maliyetleri sonucunda 
rekabetçi yapısıyla ön plana çıkan Türk perakende markaları özellikle Avrupa’da genişleme stratejilerini 
devam ettirmektedir. Yılın ilk yarısında hazır giyim markası DeFacto yurt dışı pazarlarda 50’ye yakın 
yeni mağaza yatırımı gerçekleştireceğini açıklamıştır. Yeme – içme sektöründen Tavuk Dünyası ise 
İspanya’da açacağı ilk şubeyle Avrupa’ya gireceğini duyurmuştur. 

     Yılın ilk yarısında sektörde yaşanan iyileşme ve ivmelenme neticesinde alışveriş merkezleri doluluk 
oranlarında ciddi artış gözlemlenmiştir. AYD’nin son verilerinin de gösterdiği üzere geçen seneye oranla 
yaklaşık 3.5 kat artan AVM cirolarının etkisiyle; uzun yıllardır gündemde olmayan ‘Ciro Kirası’ kavramı 
yeniden perakendecilerin gündemine girmiştir. Tüm bunlara rağmen, ciro artışlarına paralel olarak girdi 
maliyetlerinin de artması sektördeki iyileşmeyi yavaşlatmaktadır.

     Pandemi öncesi başı çeken sektörlerden olan yeme-içme sektörü, pandemi döneminde duraklama 
dönemine girmişti. Pandemi sonrasında ise hızlıca yükseliş trendine geri dönerek, özellikle AYD’nin 
açıkladığı kategori bazlı ciro oranları dikkate alındığında geçen yılın aynı dönemine oranla 4 katından 
fazla artış kaydedilmiştir. Önümüzdeki süreçte Yeme-İçme kategorisi ciro artışının büyüme eğilimine 
devam edeceği öngörülmektedir.

.

Genel Görünüm
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YILLARA GÖRE AVM KİRALANABİLİR ALAN VE SAYISI
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SANAYİ VE
LOJİSTİK
PAZARLARINA 
BAKIŞ
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PAZAR GÖSTERGELERİ

BİRİNCİL 
KİRALAR

BİRİNCİL GETİRİ 
ORANLARI ARZ TALEP

Birincil getiri 
oranlarının kısa 

ve orta vadede 
sabit kalacağı 

öngörülmektedir.

Kiralarda Türk Lirası (₺) 
ve Dolar ($) cinsinden 

kısa vadede artış eğilimi 
görülmektedir. 

Rusya- Ukrayna savaşı, 
yakın kıyı kavramının ön 

plana çıkması ve e-ticaretin 
yükselişi ile artan talebin 

bu trendini sürdüreceği 
öngörülmektedir.

2022 yılının ilk yarısında, ihracat ticaret hacmi Ocak – 
Mayıs 2022 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
%20, 4 oranında önemli bir artışla ABD$102,5 milyar 
olarak gerçekleşmiştir. İthalat ticaret hacmi ise aynı 
dönemde bir önceki yıla göre %40,8 artışla ABD$145,7 
milyar olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Ocak – 
Mayıs 2022 döneminde dış ticaret açığı %136,0 artarak 
ABD$10,7 milyara yükselmiştir. Yılın ilk yarısında pandemi 
etkisini giderek kaybetmeye başlasa dahi Rusya-Ukrayna 
savaşı sebebiyle müşteri talebi kısıtlanmış ve fiyat 
artışları alıcıları caydırarak üretimi olumsuz etkilemiştir. 
Mayıs ayında ölçülen 49,2 PMI değeri, Haziran ayında 
48,1’ e gerilemiştir. 

Mevcut verilere göre, depo alanı kiralama faaliyetleri, yılın 
ilk çeyreğinde 327.637 m² olarak gerçekleşirken, İkinci 
çeyrekte 124.334 m² olarak gerçekleşmiştir. Böylece 
yılın ilk yarısındaki toplam işlem hacmi 451.971 m² olarak 
kaydedilmiştir. Mevcutta nitelikli depo arzı kısıtlı olup, 
kullanıcılar tarafından büyük kapalı alana sahip depolara 
olan talep fazladır. Bir önceki çeyrekte olduğu gibi bu 
çeyrekte de nitelikli depolara artan taleple beraber arzın 
kısıtlı olması birincil kiralarda bir önceki yıla oranla %20
’lik önemli bir artışa sebep olmuştur. Ayrıca, enflasyon 
baskısı ve inşaat maliyetlerinin artması da kira oran-

Genel Bakış

Kullanıcı Odağı

Birincil Getiri Oranı

%8,50

Birincil Kira

$6,00
₺95/m2

aylık

İşlem Hacmi

452 Bin

6 ay
m2   124 Bin

2022 2.Ç.
m2

İnşaat maliyetlerinn 
artışına rağmen 

lojistik tesis geliştirme 
faaliyetleri ivme 

kazamıştır. Kısa ve orta 
vadede arzın artması 

beklenmektedir.

larındaki yükselişin bir diğer sebebi olmuştur. Bu net artışın kısa ve orta vadede depo ihtiyacına yönelik talebin 
beklenen sürekliliği ile önümüzdeki dönemde korunması öngörülmektedir.

2022 yılının ilk yarısında kategori bazında önemli kiralama işlemlerini gerçekleştirenler; 3.parti lojistik, ve e-ticaret 
sektörlerinde yer alan firmalardır. Yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen büyük kiralama işlemleri arasında; DSV Hava ve 
Deniz Taşımacılığı A.Ş. (13.300 m², İstanbul/Esenyurt), Seferim Güvende Platform Lojistik A.Ş. (9.750 m², Kocaeli/
Çayırova), Progıda Tarım Ürünleri (6.400 m², Giresun/Piraziz), Talha Nakliyat (5.200 m², Kocaeli/Çayırova), Siemens 
(5.000 m², Kocaeli/Çayırova) ve ETT Lojistik Ticaret Ltd.Şti. (3.250 m², Kocaeli/Çayırova) bulunmaktadır.
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YAKIN DÖNEM PERFORMANSI

BİRİNCİL LOJİSTİK KİRALAR - HAZİRAN 2022

BİRİNCİL LOJİSTİK GETİRİ ORANLARI - HAZİRAN 2022

2022 yılı işlemleri, depo alanlarına olan talebin artması ve hazır depo arzının kısıtlı olmasından dolayı arsa satın 
alımlarından oluşmaktadır.

İlk yarıdaki en büyük yatırım işlemleri arasında; Aydın Söke’de yer alan Batı Söke Çimento Sanayi’ye ait olan 
arsanın 62 milyon TL’ye Batı Kipaş Kağıt Sanayi’ye satılması (203.510 m²), Konya Meram’da yer alan İttifak 
Holding’e ait olan arsanın 72 milyon TL’ye Tekkeli Gıda Sanayi’ye satılması (194.108 m²) ve Reysaş GYO A.Ş.’nin 23 
milyon TL’ye Adana Sarıçam’da yer alan arsayı satın alması (46.032 m²) kaydedilmiştir.

Yatırım Odağı
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LOJİSTİK BÖLGELER ₺ ABD$ € ABD$ BÜYÜME %
M2/AY M2/AY M2/YIL FT²/YIL 1 YIL 5 YIL 

YBBO
İstanbul 95 6,00 68 6,69 20,00 -0,81
Ankara 46 3,00 34 3,34 9,09 -4,36

LOJİSTİK BÖLGELER 
(RAKAMLAR BRÜTTÜR, %)

2022 2022 2021 10 YIL

2. Ç. 1. Ç. 2. Ç. YÜKSEK DÜŞÜK

İstanbul 8,50 9,00 9,00 9,25 8,75

Ankara 9,50 10,25 10,25 10,25 9,50
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     Yükselen enflasyon ile beraber üreticilerin depolama ihtiyacının artmasıyla lojistik depolara olan 
talep ivme kazanmıştır. Bunun yanı sıra, artan inşaat maliyetleri ile beraber birincil kiraların giderek 
yükselmesi kullanıcıları önceden sözleşme süreçlerini tamamlamaya itmektedir. Ayrıca geçen çeyreğe 
oranla bu çeyrekte de birincil kiralarda %20 artış kaydedilmiştir. Bu bağlamda arz sıkıntısı ve giderek 
artan talep karşısında kısa-orta vadede birincil kiraların artması öngörülmektedir.

      Rusya–Ukrayna savaşının başlamasının ardından bu bölgede yer alan birçok üretici Türkiye’yi 
merceğine almıştır. Özellikle bu şirketlerin ihracat hacimleri fazla olduğundan serbest bölgelerde yer 
alan lojistik ve sanayi alanlarına talepleri diğer bölgelere oranla daha fazladır. Kara lojistiği için konum 
itibariyle Avrupa’ya erişim avantajı olan Trakya bölgesindeki endüstri ve lojistik alanlarına olan talepte 
hareketlilik kazanmıştır ve orta vadede bu hareketliliğin artması beklenmektedir.

     18 Mart’ta açılışı gerçekleşen ve aynı zamanda Marmara Bölgesi’ne yapılmakta olan otoyol ringinin 
önemli bir parçasını oluşturan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün; Anadolu’dan Avrupa’ya ticaret hattında 
İstanbul’daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara’nın yükünü hafifleteceği 
beklenmektedir. Hem lojistik hem de ticari hareketlilik bakımından büyük avantajlar sunan köprü ile 
beraber çevre sanayi ve lojistik alanlarına olan talebin artması beklenmektedir.

     Pandemi döneminde tüm dünyada tedarik zincirinde oluşan aksaklıklara çözüm arayışı, uzun vadede 
Türkiye’nin avantajlı jeopolitik konumundan yararlanmak isteyen uluslararası yatırımcılar için bir fırsat 
oluşturması beklenmektedir. Bununla birlikte, yılın ilk çeyreğinde ABD’li dünya otomotiv devi Ford ile 
Volkswagen işbirliği yaparak piyasaya sürecekleri yeni ticari aracı için Kocaeli’nde üretim yapacağını 
duyurmuştur. Yılın ilk çeyreğinde, Çinli elektronik ve akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve partneri Salcomp 
ile üretim yapacağı İstanbul/Avcılar’daki fabrikanın açılışını gerşekleştirmiştir. Ek olarak yalıtım ve 
kağıt-çimento alanlarında faaliyet gösteren ulusal şirketler yatırımlarını büyüterek Anadolu’nun çeşitli 
illerinde üretim yapmaya hazırlanmaktadır. Habas Bilecik’te dünyanın en büyük hava ayrıştırma tesisi 
kurmayı planlamaktadır. Qua Granite ise artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı 
üç yeni üretim hattını 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlamaktadır. Ayrıca, 
otomotiv sektöründen, Çinli otomotiv markası olan Chery 2022’nin son çeyreğinde Türkiye pazarına 
girmeyi planladığını duyurmuştur.

      Sanayi ve lojistik alanlarındaki yatırımların yılın ilerleyen dönemlerinde de gelişmeyi sürdürmesi 
beklenmektedir.

      Önümüzdeki dönemde sanayi ve lojistik piyasasında döviz bazında yaşanan fiyat artışı sebebiyle bu 
alandaki talebe yönelik yatırımların daha da artması beklenmektedir.

     Önümüzdeki dönemde sanayi ve lojistik piyasasında döviz bazında yaşanan fiyat artışı sebebiyle bu 
alandaki talebe yönelik yatırımların artması beklenmektedir.

Genel Görünüm

KUZEY MARMARA LOJİSTİK BÖLGELERİ BİRİNCİL KİRALAR
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KONUT
PAZARINA 
BAKIŞ



CUSHMAN & WAKEFIELD  |  23

PAZAR GÖSTERGELERİ

TOPLAM 
KONUT SATIŞI

İPOTEKLİ 
SATIŞ

YABANCILARA  
SATIŞ

553 Bin2021 1Y

2022 1Y 726 Bin 170 Bin 35 Bin

104 Bin 20 Bin

2022’nin ilk yarısında devam eden Rusya-Ukrayna 
savaşının etkileri Türkiye’de konut arzında kıtlık 
yaratırken kur dalgalanmaları ile birlikte yüksek inşaat 
maliyetleri de konut satışlarında etkisini hissettirmiştir.
Türkiye konut satışları 2022’nin ilk yarısında bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla %31,4’lük artışla 
726 bin 398  adet olarak gerçekleşmiş ve böylece tüm 
zamanların en yüksek yarıyıl satış oranı kaydedilmiştir 
Ayrıca, konut kredi faizlerinde  yapılan indirimler 
doğrultusunda, ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla %63.50 oranında artarak 170.317 olarak 
gerçekleşmiştir.  Yabancılara yapılan satış ise bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla  %72,7 artarak 35 bin 383 
olup,  İstanbul, toplam konut satışlarında olduğu gibi 
bu başlıktada ilk sırada yerini almıştır. Bununla birlikte, 
birinci el konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla, %24,2 artışla 208 bin 451 olarak gerçekleşirken, 
ikinci el konut satışları ise %34,6 artışla 517 bin 947 
olarak kaydedilmiştir. Yapı izinlerinde Ocak–Haziran 2022 
döneminde,  yapı ruhsatlarının daire sayısı 125.854 olarak 
kaydedilirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27,95’lik 
azalış görülmüştür. Yapı kullanma izninde ise, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre daire sayısında %2,41 oranında 
azalma gerçekleşerek 155.305 olarak kaydedilmiştir. Yapı 
ruhsatında toplam yüzölçümü bu yarıyılda 26,9 milyon 
m² kaydedilirken ve yapı kullanma izin belgesinde toplam 
yüzölçümü 30,4 milyon m² kaydedilmiştir.  

Genel Bakış
Konut Satışları
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YABANCILARA SATIŞ  2022 OCAK-HAZİRAN

TÜRKİYE KONUT SATIŞLARI
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İkinci El Satış 517.947 74.917 37.194 22.924 22.275 13.779
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PAZAR GÖSTERGELERİ

DOLULUK

TÜRKİYE

İSTANBUL

ODA FİYATI ODA BAŞINA
GELİR

YABANCI
ZİYARETÇİ

2022 yılının ilk yarısında, Türkiye otel dolulukları bir önceki 
yılın aynı dönemine oranla %71 artarak %62 kaydedilirken; 
İstanbul’da %95 artarak %69 olarak kaydedilmiştir. Ortalama 
günlük satılan oda bedeli ise artış göstererek, 2022 yılının 
ilk 6 ayında Türkiye’de ve İstanbul’da sırasıyla €93 ve €113 
olarak gerçekleşmiştir. Avrupa’da ise 2022 yılının ilk 6 ayında; 
ortalama doluluk oranı %58,3 ile Türkiye ortalamasının 
gerisinde kalmıştır. Avrupa’da ortalama günlük satılan oda 
bedeli ise €121 olarak gerçekleşmiş ve Türkiye aynı dönemde 
kaydedilen oda fiyatı ile Avrupa’nın gerisinde kalmıştır.

2022 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde işletme 
belgeli tesis sayısı 5.888’e ulaşmıştır. Ocak – Mayıs 2022 
döneminde, İstanbul’da işletme belgeli tesis sayısı 702’ye 
yükselirken, 5 yıldızlı otel toplam tesis sayısının %18’ini 
oluşturmaktadır.

Performans

Arz

2022 yılının ilk 5 ayında, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %207 oranında 
belirgin bir artışla 11,3 milyon kaydedilmiştir. İstanbul’a ise 
geçen yılın aynı dönemine oranla %213 oranında artışla 5,28 
milyon gelen yabancı ziyaretçi sayısı kaydedilmiştir. Bununla 
birlikte, yılın Ocak–Mayıs döneminde en çok ziyaretçi 
gönderen ülke sıralamasında Almanya (1.308.721) birinci, 
Bulgaristan (945.976) ikinci, Rusya (853.590) üçüncü 
sırada olup Rusya’yı sırasıyla İran ve İngiltere takip etmiştir. 
İstanbul’da ise 2022 Ocak-Mayıs dönemi içerisinde en çok 
ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya (101.352) 
ile birinci, İran (88.171) ikinci, Rusya (60.044) üçüncü sırada 
olup Rusya’yı sırasıyla İngiltere ve A.B.D. izlemektedir.

Ziyaretçiler

   %62 / İlk 6 ay
+ %71/ Yıllık

    €93 /  İlk 6 ay
 + %42 / Yıllık

    €58 /  İlk 6 ay     11,3 M /  İlk 5 ay
+ %143 / Yıllık + %207 / Yıllık

    %69 /  İlk 6 ay
+ %95 / Yıllık

   €113 /  İlk 6 ay
+ %45 / Yıllık

    €78 /  İlk 6 ay
+ %181 / Yıllık

    5,28 M / İlk 5 ay
+ %213 / Yıllık

Toplam Turist Sayısı

Ortalama Oda Fiyatları

Ortalama Doluluk Oranı

5 Yıldızlı Otel Sayısı

  11,3 
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TÜRKİYE
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Yıllık
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Yıllık
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Yıllık

%2
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%213
Yıllık

%45
Yıllık

%95
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%2,5
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5,28
İSTANBUL
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€113
İSTANBUL

6  ay

%69
İSTANBUL
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122
İSTANBUL
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TÜRKİYE OTEL PERFORMANSI

OTEL ARZI

Türkiye geneli havalimanları toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %87 artarak 75 milyon 
kaydedilmiştir. Aynı dönem için İstanbul Havalimanı’ndaki toplam yolcu trafiği 27,6 milyon olarak kaydedilirken, 
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki toplam yolcu trafiği 13,7 milyon olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre 
sırasıyla %126 ve %55 oranlarında önemli bir artış kaydedilmiştir.

Yolcu Trafiği

İSTANBUL OTEL PERFORMANSI
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River Plaza, Buyukdere Cd., Bahar Sk, No:13, Kat 15, Levent 34394, İstanbul

Bu rapor, Cushman & Wakefield LLP (C&W) tarafından sadece ticari gayrimenkul ile ilgilenen kimseler tarafından bilgi amaçlı olarak 
kullanılabilmek amacıyla hazırlanmış olup, özelliklerine bakılmaksızın ve uzman görüşü alınmadan herhangi belirli bir mal veya işlem 
için karşılaştırma amaçlı kullanılmamalıdır. Söz konusu bu yayın piyasalar ya da kaynak gösterilen piyasalardaki gelişmeler hakkında 
kapsamlı bir açıklama yapma amacıyla hazırlanmamıştır. Bu rapor, C&W tarafından güvenirliğine inanılan kamuya açık kaynaklardan 
yararlanılmış bilgileri içermekte olup, söz konusu veriler kesin olarak doğrulanmamış olduğundan raporun doğru ve eksiksiz bilgiler 
içerdiği garanti edilmemektedir. İşbu raporda yer alan bilgilerin herhangi birinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya 
zımni hiçbir garanti veya taahhüt verilmemektedir. C&W bu bağlamda raporun içeriğini okuyan kimselere veya herhangi bir üçüncü 
tarafa herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Işbu raporda verilen tüm fikirler değişkenlik gösterebilir. Raporun tamamı veya 
kısmen çoğaltılabilmesi C&W’in önceden yazılı iznine tabi olacaktır. C&W ya da ilgili herhangi bir şirket tarafından daha fazla 
bilgilendirme mesajları almak istemiyorsanız, kişisel bilgileriniz ile birlikte konu kısmına “Unsubscribe” yazarak unsubscribe@eur.
cushwake.com adresine e posta gönderebilirsiniz. ©2022 Cushman & Wakefield LLP. Tüm hakları saklıdır.

Cushman & Wakefield, gayrimenkul kullanıcıları ve sahipleri için olağanüstü değer sunan lider bir küresel gayrimenkul hizmetleri 
firmasıdır. Cushman & Wakefield, 400’den fazla ofis ve 60 ülkede yaklaşık 50.000 çalışanı ile en büyük gayrimenkul hizmetleri 
firmaları arasındadır. Firma 2021 yılında, mülk, tesis ve proje yönetimi, kiralama, sermaye piyasaları, değerleme ve diğer hizmetlerinde 
9,4 milyar dolar gelir elde etti. Daha fazla bilgi için www.cushmanwakefield.com adresini ziyaret edebilir veya Twitter’da @
CushwakeTurkiye’i takip edebilirsiniz. 

Araştırma Hizmetlerimiz
Cushman & Wakefield tüm dünyada pazar lideri konumundadır. Müşterilerimizin karar verme ve proje uygulamalarını desteklemek 
ve rekabet güçlerini arttırmak amacıyla, tüm dünyada öncü eğilimlere ilişkin güvenilir, yüksek kaliteli araştırma raporları üretiyoruz. 
Çeyrek dönem analizleri ve küresel sıralamalar gibi periyodik raporlarımıza ilişkin düzenli güncellemeleri temin edebilirsiniz. C&W, 
ayrıca mal sahibi, kullanıcı ve yatırımcılara özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilmiş müşteri raporları da hazırlamaktadır.

Cushman & Wakefield Araştırma
Araştırma raporlarımızı incelemek için web sitelerimizi ziyaret ediniz. www.cushmanwakefield.com

TUĞRA GÖNDEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Büyükdere Cd. 13, River Plaza, 15, 
Levent 34394 İstanbul/Türkiye

Tel: +90 212 334 78 00 
tugra.gonden@cushwake.com

GİZEM NAZ İNCİ

Danışman, Araştırma

Büyükdere Cd. 13, River Plaza, 15, 
Levent 34394 İstanbul/Türkiye

Tel: +90 212 334 78 00 
gizem.inci@cushwake.com
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