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PROPIN, ofis alanında uzmanlığının getirdiği kalite ve verimlilikle, müşterilerine gayrimenkul alanında butik bir hizmet 
sağlar. PROPIN kullanıcılara, mal sahiplerine, gayrimenkul yatırımcılarına ve geliştiricilere ofis alanında aracılık ve 
danışmanlık hizmetleri sunar. Gayrimenkul arama, gayrimenkul pazarlama ve yatırımınıza özel rapor hazırlanması 
süreçlerinizi PROPIN’in profesyonel çalışmalarıyla kısa sürede tamamlarsınız. Gelişen ofis bölgelerini düzenli takip 
eden PROPIN’in çalışmalarından ofis pazarının en güncel bilgilerine sahip olabilirsiniz.

İşimizi özenle yapıyoruz.

Bu yayının bütün hakları saklıdır. PROPIN’den yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,  
hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Bu rapor, PROPIN tarafından hazırlanmıştır.
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ÖZET VE
ÖNGÖRÜLER

İstanbul Ofis Pazarı’nın 2018 Birinci Çeyrek Dönemi 
özet verileri aşağıda yer almaktadır.

Merkezi İş Alanı (MİA)’nda A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %31,6; B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 

%12,9 seviyesinde belirlendi. MİA’da kira ortalaması, A sınıfı ofis binalarında 23,8 ABD Doları /m² /ay; B sınıfı ofis 

binalarında 12,3 ABD Doları /m² /ay oldu.

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %21,6; A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması  

15,3 ABD Doları /m² /ay olarak tespit edildi.      

MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %19,4; kira ortalaması 17,4 ABD Doları /m² /ay olarak 

görüldü. 

2018 birinci çeyrek dönemde, talep edilen en yüksek kira rakamı 44 ABD Doları /m² /ay’la MİA’daki yer alan 

Levent Bölgesi’nde gözlendi.
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İstanbul Ofis Pazarı 2018 birinci çeyrek dönemine, liste kira rakamlarındaki indirimler damgasını vurdu. Merkezi İş Alanı (MİA)’da 

A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasının, son bir yıl içinde %8,1 oranında düşmesi dikkat çekici oldu. 

2018 birinci çeyrek dönemi, mal sahipleriyle kiracılar arasında sert pazarlıkların yaşandığı bir süreç oldu. Ülkedeki genel ekonomik 

konjonktürle birlikte, firmaların kiralama sürelerinin tamamlanmasını beklemeden, mal sahipleriyle sözleşme pazarlıklarına 

başladıkları görüldü. Ayrıca bazı firmaların finansal olarak daha makul koşulları olan ofis alanlarındaki arayışlarının hızlandığı 

gözlendi. 

Ekonomide yaşanan dalgalanma ve özellikle TL’nin son aylarda döviz karşısında hızlı değer kaybetmesinin etkisi, diğer sektörlerde 

olduğu gibi İstanbul Ofis Pazarı’nda da hissedildi. Liste rakamlarında indirim yapılması ve kullanıcı lehine ticari şartlardaki 

değişikliklere ek olarak, kira sözleşmelerinin Türk Lirası olarak imzalanması için yapılan baskılar, 2018 birinci çeyrek dönemde 

pazarı etkiledi. 

2018 birinci çeyrek dönemde, İstanbul Ofis Pazarı’nda Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri dışında merkezi iş alanı bölgelerinde stok 

artışı yaşanmadı. İstanbul genelinde ofis yatırımlarının devam ettiği ancak daha önce açıklanan açılış tarihlerinin ötelendiği 

gözlendi. Pazardaki rekabet koşullarına hakim, deneyimli mal sahiplerinin, geliştirdikleri ofis alanları için, potansiyel kullanıcıların 

taleplerini görene kadar inşaat süreçlerini hızlandırmadıklarından söz etmek mümkündür. 2018 birinci çeyrek itibariyle erişilen 

toplam stok büyüklüğüne göre; MİA’nın stok payı %35, MİA Dışı-Avrupa %19, MİA Dışı-Asya %24 ve Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri 

[Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa, Kartal-Maltepe, Batı Ataşehir] %22 olarak belirlendi. 

Ekonomik sebeplerle özellikle büyük ölçekli ofis kullanıcılarının merkezi bölgelerden Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’ne ve münferit 

bölgelere geçişinde artış gözlendi. Finansal olarak avantajlı, kullanıcıların mimari ihtiyaçlarını karşılayabilen ve uzun süre taşınma 

gerektirmeyecek nitelikli ofis binalarına olan talebin devam etmesiyle beklenmektedir. Pazardaki bu durumun önümüzdeki 

çeyreklerde devam edeceği ve Merkezi İş Alanları’ndaki bölgelerde gerçekleşecek stok artışıyla beraber, boşluk oranlarının 

artacağı düşünülmektedir.
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İSTANBUL MERKEZİ
İŞ ALANI SINIRLARI

 İstanbul’da ofis binalarının yoğunlaştığı on iki ofis bölgesi bulunuyor. Rapor 
kapsamında, ofis bölgeleri lokasyon ve kullanıcı profilleri dikkate alınarak 
oluşturulmuştur.

İstanbul’un MİA’sı, Barbaros Bulvarı’ndan başlayarak, Büyükdere Caddesi 
boyunca devam eder ve Maslak’la son bulur. MİA olarak tanımlanan bu aks; 
Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe ve Beşiktaş-Balmumcu 
bölgelerini kapsar.

Bu alanlar dışında kalan ofis bölgeleri, MİA Dışı olarak tanımlanmaktadır. 
İstanbul’un coğrafi yapısından da kaynaklanan nedenlerle MİA Dışı bölgeler, 
Asya ve Avrupa olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır. 

Bu doğrultuda MİA Dışı-Avrupa; Taksim-Nişantaşı, Şişli-Fulya-Otim ve Havaalanı 
bölgelerini kapsar.

MİA Dışı-Asya ise; Kozyatağı, Altunizade, Kavacık ve Ümraniye bölgelerinden 
oluşmaktadır.

Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri, hem Asya hem de Avrupa Yakası’nda yer 
almaktadır. MİA Dışı-Avrupa’da Kağıthane ve Bomonti-Piyalepaşa bölgeleri 
bulunurken, MİA Dışı-Asya’da Kartal-Maltepe ve Batı Ataşehir bölgeleri yer 
almaktadır.

Aşağıdaki haritada yeşil dairelerle gösterilen dört bölge, İstanbul Ofis Pazarı’na 
katılan, gelişmekte olan ofis bölgeleridir. Gelişme süreçleri devam eden bu dört
bölgenin verileri ilerleyen çeyreklerde grafiklerde yer alacaktır.

Uluslararası standartlar 
çerçevesinde ofis bölgelerini 
incelerken Merkezi İş Alanı 
(MİA) ve Merkezi İş Alanı 
Dışı (MİA Dışı) olmak üzere 
sınıflandırmaya gidilir. MİA, 
profesyonel ofis binalarının 
yoğunlaştığı bölgeler olup, 
yaya-araç trafiğinin ve hizmet 
sektörünün en yoğun ve 
talebin en yüksek olduğu ofis 
bölgelerini kapsar.
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Kiralanabilir Alan: 
Belirli bir süre zarfında kiralanmaya hazır olarak halihazırda 
pazarlanan toplam alan miktarıdır. Bu terim, alanın boş, dolu, devren 
kiralamaya müsait ya da gelecek bir tarihte müsait olup olmamasına 
bakılmaksızın, kullanılabilir olan her tür alanı kapsar.

Kira Ortalaması: 
Boş olan alanların kirasının ağırlıklı ortalamasıdır. Toplam ofis 
alanına ve boş alana bağlı olarak kira bedellerinin ağırlık katsayısı 
hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda liste fiyatları kullanılır.

Kullanıcılar: 
Binanın mevcut kullanıcılarının şirket isimleridir.

Kullanıcı / Kiracı Temsilciliği:
Mal sahibiyle kiracı arasındaki tipik bir kiralama işleminde, kiracının 
çıkarlarını temsil eden aracı, kiracı temsilcisi olarak anılır.

Liste Fiyatı: 
Kiralanacak alan için istenen ve pazarlık sonucu değişiklik gösterebilen 
kira bedelidir.

Mal Sahibi Temsilciliği: 
Mal sahibiyle kiralayan/satın alan arasındaki tipik bir kiralama 
işleminde, mal sahibinin çıkarlarını temsil eden aracıdır.

Ortak Alan: 
Binanın kullanıcılar arasında paylaşılan, kat asansör lobileri, bina ana 
lobileri, kiralanan alanlar arasında kullanılan koridorlar, ofis dışında 
kalan tuvaletler, yangın çıkış merdivenleri gibi alanların tümüdür.

Ön Kiralama Yapılmış Alan: 
Bir binadaki, inşaat bitiş tarihinden veya iskan belgesi tarihinden önce 
kiralanmış olan alan miktarıdır.

Tamamlanma Tarihi: 
Bir bina inşaatının bittiği tarihtir. 

Toplam Kapalı Alan: 
Binanın aynı çatı altındaki tüm alanlarını kapsar. Örn: Ofis, kapalı 
otopark, ortak alanlar

Toplam Ofis Alanı: 
Sadece ofis amaçlı kullanılan alanların toplamıdır.

Verimlilik Oranı: 
Net ofis alanının brüt ofis alanına oranıdır. 

İSTANBUL OFİS PAZARI 
TERİMLER

Propin Ofis Pazarı Genel Bakış’ta 
sıklıkla kullanılan bazı terimlerin 
genel açıklamaları aşağıda 
verilmiştir:

A Sınıfı Ofis Binaları: 
İçinde bulundukları pazarda en iyi konuma, en yüksek kira değerine 
sahip, yüksek kalitede kiracı altyapısı ve prestiji olan binalardır. Modern 
teknik ve mekanik altyapı, yangın güvenliği, jeneratör, otopark alanı, 
ortalamanın üstünde hizmet alanlarına ve profesyonel bina yönetimine 
sahip binalardır. 

B Sınıfı Ofis Binaları: 
A sınıfı ofis binalarıyla kıyaslandığında B sınıfı ofis binaları, aynı piyasanın 
içinde, daha düşük kira ve satış değerine sahip; yeniyse sıradan 
tasarımlara sahip ya da eski binaysa daha iyi görünmesi için iyileştirilmiş 
binalardır. 

Birim Kira: 
Kiralanacak alan için istenen toplam kira bedelinin, kiralanacak brüt 
alana oranıdır.

Boşluk Oranı: 
Toplam boş alanların, toplam ofis alanına oranıdır.

Devam Eden Projeler: 
Planlama veya inşaat aşamasında olup henüz kullanıma hazır olmayan 
ofis alanlarının toplamı.

Gerçekleşen İşlem: 
Belirli bir dönem süresinde, kiralaması veya ön kiralaması; satışı veya ön-
satışı yapılmış ofis alanı. Kontratın imzalanmasıyla işlem gerçekleşirken, 
teklif aşamasındaki alanlar dahil edilmez.

Kapanış Fiyatı: 
Mal sahibiyle kiracı arasında pazarlık sonucu anlaşılan, sözleşmede yer 
alan kira bedelidir.

    

Levent No.1SATILIK-KİRALIK

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve 
detaylı bilgi için www.propin.com.tr 

    
Küçükyalı No.2

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve 
detaylı bilgi için www.propin.com.tr

KİRALIK

FERKO
SIGNATURE
• 1.722 m² kat alanlı 

• Büyükdere Caddesi üzerinde 

• Levent Metro  İstasyonu’na 
   1 dakika yürüme mesafesinde

• Toplam ofis alanı
   75.000 m² 

• Kullanıcılar: Ferko,
   Yemek Sepeti, Fiba Holding, 
   Franklin Templeton Investments,
   White & Case, Destek Faktoring,   
   Assembly Buildings, MESS,
   AHK, Azerbaycan Kültür Merkezi           

SILVER

HILLTOWN
OFİS
• 1.729 m²’den 2.047 m²’ye    
   değişen kat alanları

• Teslim: 2018 1. Çeyrek

• Adalar manzaralı, katlara özel    
   teraslar

• Küçükyalı Metro İstasyonu’na  
   10 dakika yürüme mesafesinde

• Toplam ofis alanı 9.460 m²

• AVM, restoranlar, spor salonu,     
   toplantı ve seminer odaları
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EKONOMİK GÖRÜNÜM

TÜFE, Mart 2018’de aylık bazda %0,99’la piyasa beklentileriyle paralel 
bir artış gösterdi. Reuters anketine göre, Mart ayındaki TÜFE artışının 
%1 seviyesinde olması bekleniyordu. 2018 yılı başından itibaren yıllık 
enflasyonda gözlenen gerileme eğilimi Mart ayında da devam etti. Son 
8 ayın en düşük seviyesi olan %10,23 düzeyinde gerçekleşen yıllık TÜFE 
oranında, yüksek baz etkisi rol oynadı. Yurt İçi ÜFE’deki (Yi-ÜFE) artış, 
Mart ayında aylık bazda %1,54 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda 
2018 ilk çeyreğinde yükseliş eğilimi sergiledi. Yi-ÜFE’deki artış Mart 
2018 itibariyle yıllık %14,28 olarak kaydedildi.

ENFLASYON ORANLARI POLİTİKA FAİZİ
Para Politikası Kurulu, Mart 2018’de gerçekleştirdiği toplantı 
sonrasında politika faizini %8 oranında sabit tuttuğunu açıkladı. 
Kurul, Mart toplantısında faiz koridorunun alt ve üst sınırları-sırasıyla- 
%7,25 ve %9,25 düzeyinde bir değişiklik yapmadı. Aynı toplantıda, 
geç likidite penceresi borç verme faiz oranı ise %12,75 seviyesinde 
kaldı. Yapılan açıklamada, enflasyon görünümünde baz etkisi ve 
geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle 
uyum sağlanana kadar sıkı para politikasındaki duruşun kararlıkla 
korunacağının altı yeniden çizildi. Toplantı sonrası yayınlanan metne, 
enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin katılık sergilediğine ve 
çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiğine ilişkin ifadenin eklenmesi 
dikkat çekti.

DÖVİZ KURLARI [Nisan 2016 - Mart 2018]

USD /TRY EUR/TRY EUR/USD

GRAFİK NO.1  KAYNAK: TC MERKEZ BANKASI
*TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hesaplanma yönteminde revizyon yaptı. Bu revizyona göre, daha önce sabit fiyatlarla açıklanan büyüme rakamları ‘Zincirlenmiş  
Hacim Endeksi (2009=100 bazlı)’ yöntemine göre hesaplanmaya başlandı. 
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EKONOMİK
GÖSTERGELER
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BIST-100 İndeksi 94.655 97.542 100.440 107.531 100.190 102.651 110.143 103.984 107.921 119.529 118.951 114.930

İşsizlik (%)* 10,5 10,2 10,2 10,7 10,6 10,6 10,3 10,3 10,9 - - -

Döviz Kuru** (USD/TRY) 3,56 3,54 3,52 3,53 3,45 3,56 3,78 3,95 3,78 3,76 3,81 3,96

Döviz Kuru** (EUR/TRY) 3,88 3,96 4,02 4,14 4,15 4,20 4,40 4,67 4,52 4,68 4,65 4,88

PolitikaFaizi** 
(HaftalıkRepo%) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Enflasyon (%)* (Yıl Sonu) 11,87 11,72 10,9 9,79 10,68 11,2 11,9 12,98 11,92 10,35 10,26 10,23

 TABLO NO.1  KAYNAK: *TUİK -**TCMB 

MAKRO EKONOMİ
Türkiye Ekonomisi, 2017 yılının dördüncü çeyrek döneminde, -zincirlenmiş hacim endeksine göre- bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında 
büyüme kaydetti. 2017 birinci çeyrekteki %5,3 oranındaki büyüme %5,4 ve üçüncü çeyrekteki %11,1’lik büyüme %11,3 olarak revize edildi. Bu verilere 
göre, Türkiye Ekonomisi’nin 2017 yılındaki büyümesi %7,4 olarak açıklanırken, beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydedilmiş oldu. Alınan tedbirlerin 
de desteğiyle iç tüketimde ve yatırımlarda yaşanan canlanma etkili oldu. Ayrıca düşük baz etkisi de, büyümenin yükselmesinde rol oynadı. 

Türkiye Ekonomisi’nin büyüklüğü 2017 yılında 3 trilyon TL’yi aşarken, Dünya’nın en büyük 17. ekonomisi oldu. ABD Doları cinsinden Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH), yıllık bazda %1,4 oranında azalmayla 851 milyar ABD Doları’na geriledi. Aynı dönemde, kişi başı GSYH ise %2,6 oranında düşerek 
10.597 ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.      

ABD’de Başkan Trump’ın seçim vaatlerini hayata geçirmeye başlamasıyla, piyasaların daha fazla belirsizliğe yol açma ihtimali gündeme geldi. Trump 
yönetiminin dış ticarette aldığı ve almayı planladığı korumacı önlemler, önümüzdeki dönemde küresel ekonomi üzerinde risk oluşacağı algısını 
arttırdı. 

FED, Mart toplantısında piyasa beklentileriyle uyumlu olarak politika faiz oranını 25 baz puan artışla %1,50-%1,75 bandına yükseltti. Diğer yandan, 
Brent türü ham petrolün varil fiyatı Mart ayında %5,1 artışla, 69 ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Bu artışta, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve 
OPEC’in üretim kesintisi taahhüdüne uymakta gösterdiği kararlılık etkili oldu.
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İstanbul Ofis Pazarı’ndaki 2018 birinci çeyrek döneme ait Bölge 
Kategorilerine Göre Boşluk Oranları, Grafik 2’de verilmiştir.

MİA’daki A sınıfı ofis binalarının boşluk oranı %31,6; B sınıfı ofis 
binalarının boşluk oranı %12,9 seviyesindeydi. 

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %21,6; B sınıfı 
ofis binalarındaki boşluk oranı %23,7 olarak tespit edildi.

MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %19,4; B sınıfı 
ofis binalarındaki boşluk oranı %10,8 olarak belirlendi.

İstanbul’un on iki ofis bölgesinde yer alan A ve B sınıfı ofis binalarındaki 
Bölgelere Göre Boşluk Oranları Grafik 3’te gösterilmiştir.[1] 

Levent A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, 2018 birinci çeyrek 
dönemde %28,5 olarak tespit edildi. Levent’teki boşluk oranının 
düşmesinde, bölge dışından Levent’e taşınmalar olması rol oynadı. 
2018 birinci çeyrekte gerçekleşen kiralamaların, ağırlıkla yeni nesil 
ofis binalarında olması dikkat çekti. PROPIN tarafından pazarlama 
çalışmaları yürütülen Ferko Signature, Levent’te öne çıkan binalardan 
oldu. 

2018 birinci çeyrek döneminde, Etiler A sınıfı ofis binalarındaki 
boşluk oranı %8,7’ye düştü. Bu düşüşte, müstakil bir binada olan Bi 
Taksi/ Getir firmasının büyümesi sonucunda, Doğuş Center Etiler’de 
1.632 m2 ofis kiralaması etkili oldu. PROPIN, bu kiralama işleminde 
kullanıcı temsilcisi olarak görev aldı.

2018 birinci çeyrek dönemi, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe Bölgesi’nde 
hareketli geçerken, birçok kiralama işleminin tamamlandığı gözlendi.
  

DB Schenker’in Kağıthane’ye taşınması sonucunda artan boşluk oranı, 
bölgedeki yeni kiralama işlemleriyle dengelendi. Zincirlikuyu-Esentepe-
Gayrettepe A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, 2018 birinci çeyrek 
dönemde %38 olarak tespit edildi. 

Taksim-Nişantası’nda farklı büyüklükteki ofis alanlarında kapanan 
kiralama işlemleri, 2018 birinci çeyrekte bölgedeki boşluk oranını 
düşürdü. Taksim-Nişantaşı A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, 2018 
birinci çeyrekte %14 olarak hesaplandı. 

Altunizade’de gerçekleşen kiralama işlemleri sonucunda, Altunizade 
A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, 2018 birinci çeyrek dönemde 
%10,7’ye geriledi. 

2018 birinci çeyrekte, Ümraniye’de yer alan bazı firmaların bölge 
dışına taşınması, bölgede A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının 
yükselmesine sebep oldu. Ümraniye A sınıfı ofis binalarındaki boşluk 
oranı, 2018 birinci çeyrekte %21,1 olarak hesaplandı.
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İSTANBUL OFİS PAZARI 
BOŞLUK ORANLARI

BÖLGE KATEGORİLERİNE 
GÖRE BOŞLUK ORANLARI 
2018 Birinci Çeyrek

BÖLGELERE GÖRE BOŞLUK ORANLARI
2018 Birinci Çeyrek

[1] Tat Towers stoka katılmadığında Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe’deki A sınıfı boşluk oranı %28,4 seviyesine gerilemektedir.
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Etiler Maslak Zincirlikuyu
Esentepe

Gayrettepe

Beşiktaş
Balmumcu

Taksim
Nişantaşı

Şişli 
Fulya Otim

Havaalanı Kozyatağı Altunizade Kavacık ÜmraniyeLevent

    
Ataşehir No.3

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve 
detaylı bilgi için www.propin.com.tr

KİRALIK

ALLIANZ 
TOWER

GRAFİK NO.3  KAYNAK: PROPIN

GRAFİK NO.2  KAYNAK: PROPIN

• 5.559 m² boş ofis alanı

• 1.210 m²’den 1.338 m²’ye    
   değişen kat alanları

• %85’e varan kat verimliliği

• Adalar manzaralı 

• Toplam ofis alanı 43.000 m²  

• %87 doluluk

• Kullanıcılar: Allianz Sigorta,
   Rönesans Holding, Daikin,     
   Continental, DAF Trucks
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İstanbul Ofis Pazarı’nda, 2017 ikinci çeyrek ile 2018 birinci çeyrek 
dönemi arasındaki Bölge Kategorilerine Göre A Sınıfı Ofis Binalarındaki 
Boşluk Oranları Değişimi, Grafik 4’te yer almaktadır.  

MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının, dört çeyrek dönem 
sonunda yükseldiği belirlendi. 2017 ikinci çeyrekte %28,6 seviyesinde 
olan boşluk oranı, 2017 yılında yükselmeye devam etti. MİA A sınıfı ofis 
binalarındaki boşluk oranı, 2018 birinci çeyrekte bir önceki çeyrekteki 
seviyesinde %31,6 olarak hesaplandı. Son dört çeyrek boyunca, MİA 
A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının %10,5 düzeyinde yükseldiği 
tespit edildi. 

MİA Dışı-Avrupa’daki A sınıfı ofis binalarının boşluk oranında 2017 
ikinci çeyrek ile 2018 birinci çeyrek arasında düşüş yaşandı. 2017 ikinci 
çeyrekte %24,7 olan boşluk oranının, sonraki çeyreklerde düştüğü 
gözlendi. MİA Dışı-Avrupa A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, 2018 
birinci çeyrekte %21,6 olarak kaydedildi. 

MİA Dışı-Asya’daki A sınıfı ofis binalarının boşluk oranı, son dört çeyrek 
dönem boyunca %19-21 bandında değişkenlik gösterdi. 2017 ikinci 
çeyrekte %20,4 olan boşluk oranı, 2018 birinci çeyrekte %19,4 olarak 
tespit edildi. 

Grafik 5’te, son dört çeyrek dönemdeki Bölge Kategorilerine Göre  
B Sınıfı Ofis Binalarındaki Boşluk Oranları Değişimi verilmiştir. 

MİA’da B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının, 2017 ikinci çeyrek ile 
2018 birinci çeyrek arasındaki dönemin sonunda düştüğü gözlendi. 
2017 ikinci çeyrekte %14,3 olan boşluk oranı, 2017 yılı boyunca yükseldi. 
MİA B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, 2018 birinci çeyrekte 
%12,9’a düştü. Son dört çeyrek dönem boyunca yaşanan düşüşün %9,8 
seviyesinde olduğu tespit edildi.  

MİA Dışı-Avrupa’da B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, son dört 
çeyrek dönemde inişli-çıkışlı bir eğilim izledi. 2017 ikinci çeyrekte %25,2 
olan boşluk oranının, 2017 üçüncü çeyrekten sonra %25 seviyesinin 
altına düştüğü görüldü. 2017 dördüncü çeyrekte %23’e kadar düşen 
boşluk oranı, 2018 birinci çeyrekte yeniden yükseldi ve %23,7 olarak 
tespit edildi.  

MİA Dışı-Asya’daki B sınıfı ofis binalarının boşluk oranında son dört 
çeyrek dönemde düşüş eğilimde olduğu tespit edildi. 2017 ikinci 
ve üçüncü çeyreklerde %12,5 seviyesinde olan boşluk oranı, takip 
eden çeyreklerde düştü. 2018 birinci çeyrek dönemde, toplam %14,1 
oranındaki düşüşle, %10,8’e geriledi. 

15,2

23,0

11,1 10,8

12,9

23,7

İSTANBUL OFİS PAZARI 
BOŞLUK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

A SINIFI BİNALARDAKİ
BOŞLUK ORANLARI DEĞİŞİMİ
Son Dört Çeyrek

Son Dört Çeyrek

B SINIFI BİNALARDAKİ 
BOŞLUK ORANLARI DEĞİŞİMİ

%35

%30

%25

%10

%15

%0

%5

%20

MİA (Büyükdere Aksı) MİA Dışı-Asya MİA Dışı-Avrupa

‘17 2.Ç ‘17 3.Ç ‘17 4.Ç ‘18 1.Ç

%35

%30

%25

%10

%15

%0

%5

%20

MİA (Büyükdere Aksı) MİA Dışı-Asya MİA Dışı-Avrupa

MaltepeKİRALIK No.4

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve 
detaylı bilgi için www.propin.com.tr 

19,7

21,4

31,8 31,6

21,6

19,4

28,6

24,7

20,4

31,0

21,8

20,6

14,3

12,5

25,2

15,1

12,7

25,4

GRAFİK NO.5  KAYNAK: PROPIN

GRAFİK NO.4  KAYNAK: PROPIN

PIAZZA OFİS
• 34.400 m² boş ofis alanı

• 1.600 m² kat alanlı

• Teraslı&balkonlu ofisler

• Teslim: 2018 2. Çeyrek

• AVM, sinema, spor salonu,
   toplantı salonları

• E-5 Karayolu üzerinde

• Esenkent Metro 
   İstasyonu’na 1 dakika 
   yürüme mesafesinde    

LeventKİRALIK No.5

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve 
detaylı bilgi için www.propin.com.tr 

NİDAKULE 
LEVENT
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• 294 m²’den 680 m²’ye    
   değişen ofis alanları

• Levent Metro İstasyonu’na 
   3 dakika yürüme mesafesinde

• Toplam ofis alanı
   21.690 m² 

• Yemekhane, kafe, spor salonu 
   ve toplantı salonları

• Kullanıcılar: Puma, Benetton,  
   Maryapı, Vepa, Polo Garage
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İstanbul’un on iki bölgesinde yer alan A ve B sınıfı ofis binalarındaki 
Bölgelere Göre Kira Ortalamaları Grafik 7’de verilmiştir.[2]

2018 birinci çeyrek dönemde, Levent A sınıfı ofis binalarında açıklanan 
liste fiyatları üzerinden indirimlerin devam ettiği gözlendi. Bu çeyrekte, 
birçok ofis binasında yapılan kira indirimleri, bölgedeki kira ortalamasını 
düşürdü. Levent A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 2018 birinci 
çeyrekte 30,8 ABD Doları /m² /ay’a geriledi. 

2018 birinci çeyrek dönemde, Etiler A sınıfı ofis binalarındaki kira 
ortalaması 21,2 ABD Doları /m² /ay’a düştü. Bu düşüşte, bölgede 
en yüksek liste fiyatı olan Doğuş Center Etiler’deki ofis alanlarının 
kiralanması rol oynadı. 

Stok artışıyla birlikte rekabetçi pazar koşullarının ciddi olarak hissedildiği 
Maslak’ta, liste fiyatlarında yapılan kira indirimleri, 2018 birinci çeyrek 
dönemde de devam etti. Ancak, Maslak A sınıfı ofis binalarındaki kira 
ortalamasında, indirimlere bağlı düşüşün, kira ortalamasına belirgin 
yansımadığı belirlendi. Bu durumda, Groupama’nın taşındığı ofis 
alanları için talep edilen kira rakamlarının, bölge ortalamasından yüksek 
olması rol oynadı. 

2018 birinci çeyrekte, Maslak A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 
19,4 ABD Doları /m² /ay olarak tespit edildi. 

Havaalanı Bölgesi’nde 2018 birinci çeyrek döneminde bölge içerisinde 
yer değiştiren firmalar olduğu gözlendi. Bölge ortalamasından daha 
düşük kira talep edilen ofis alanlarının kiralanmasına karşılık, liste 
fiyatlarında yapılan indirimler olduğu tespit edildi. 2018 birinci çeyrekte 
Havaalanı Bölgesi’nde A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 
13,5 ABD Doları /m² /ay olarak bir önceki çeyrekteki seviyesini korudu. 

Kozyatağı A sınıfı ofis binalarında 2018 birinci çeyrek dönemini, diğer 
bölgelere göre hareketli geçirdi. 2018 birinci çeyrekte Kozyatağı A sınıfı 
ofis binalarının kira ortalaması 19,5 ABD Doları /m² /ay olarak hesaplandı. 

2018 birinci çeyrekte, Ümraniye A sınıfı ofis binalarından bölge dışına 
taşınan firmalar olduğu gözlendi. Kullanıcıların taşınmış olduğu ofis 
alanları için talep edilen kira rakamlarının bölge ortalamasından yüksek 
olduğu tespit edildi. Buna karşılık, bu çeyrekte bazı ofis alanları için 
açıklanan liste fiyatlarında indirim yapılması dolayısıyla bölge kira 
ortalamasındaki artış belirgin olmadı. Ümraniye A sınıfı ofis binalarındaki 
kira ortalaması, 2018 birinci çeyrekte 17,4 ABD Doları /m² /ay oldu.   

Grafik 6’da, İstanbul Ofis Pazarı 2018 yılı birinci çeyrek dönemine ait 
Bölge Kategorilerine Göre Kira Ortalamaları gösterilmiştir.   

MİA’daki A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 23,8 ABD Doları /m² /ay 
ve B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 12,3 ABD Doları /m² /ay oldu.

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 15,3 
ABD Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarında kira ortalaması 11,7  
ABD Doları /m² /ay seviyesinde tespit edildi.  

MİA Dışı-Asya’daki kira ortalaması A sınıfı ofis binalarında 17,4 ABD 
Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarında 9 ABD Doları /m² /ay olarak 
belirlendi. 
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[2]  Bölgesel kira ortalamaları mal sahipleri tarafından pazara açıklanan liste fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Değerlendirmede pazarlık payları göz önüne alınmamıştır.
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Batı AtaşehirKİRALIK No.6

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve 
detaylı bilgi için www.propin.com.tr 

NİDAKULE
ATAŞEHİR
KUZEY
• 1.000 m² boş ofis alanı

• 1.216 m² kat alanlı 

• Toplam ofis alanı 
43.500 m² 

• Konferans, toplantı salonları,
spor salonu

• Kullanıcılar: P&G, BASF,
Itelligence Türkiye,  Carl Zeiss,
Axiss Communication, Dahua 
Teknoloji, Hyundai Asansörleri
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İstanbul Ofis Pazarı’ndaki Bölgelere Göre Talep Edilen En Yüksek Kira 

Liste Rakamları’nın son dört çeyrek dönemindeki karşılaştırılması, 

Grafik 8’de yer almaktadır.[3] Bu rakamlar mal sahipleri tarafından 

açıklanan pazarlıksız liste rakamlarıdır. 

Levent, 2018 birinci çeyrek döneminde en yüksek kira talep edilen bölge 

oldu. Geçtiğimiz iki çeyrek döneme benzer şekilde, Levent’te talep 

edilen en yüksek kira rakamının 44 ABD Doları /m² /ay olduğu gözlendi. 

MİA’da bulunan diğer bölgelerde talep edilen kira rakamlarının, bir 

önceki çeyrek döneme göre 1-3 ABD Doları /m² /ay düştüğü görüldü. 

Buna karşılık, Etiler’de talep edilen en yüksek kira rakamlarının, bir 

önceki çeyreğe göre, 13 ABD Doları /m² /ay düşük olması dikkat çekti.   

2018 birinci çeyrek dönemdeki, MİA Dışı-Avrupa’da en yüksek kira 

rakamı Taksim-Nişantaşı Bölgesi’nde talep edildi. Bu bölgede, talep 

edilen en yüksek kira rakamının 30 ABD Doları /m² /ay seviyesinde 

olduğu görüldü. MİA Dışı-Avrupa’da yer alan bölgelerde talep edilen en 

yüksek kira rakamlarının, 2017 dördüncü çeyrek dönemdeki seviyelerde 

olduğu tespit edildi.  

MİA Dışı-Asya’da 2018 birinci çeyrek dönemde, talep edilen en yüksek 

kira rakamı, 30 ABD Doları /m² /ay olarak Kozyatağı’nda görüldü. Bir 

önceki çeyrek dönemle karşılaştırıldığında, 2018 birinci çeyreğinde 

talep edilen en yüksek kira rakamının Altunizade ve Kavacık bölgelerinde 

sabit kaldığı belirlendi.

İSTANBUL OFİS PAZARI 
EN YÜKSEK KİRA RAKAMLARI

İSTANBUL BÖLGELERE GÖRE TALEP EDİLEN
“EN YÜKSEK KİRA” LİSTE RAKAMLARI
Son Dört Çeyrek
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SATILIK-KİRALIK Acıbadem No.7

AKASYA ACIBADEM

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve 
detaylı bilgi için www.propin.com.tr 

[3] Grafikteki kira rakamları mal sahipleri tarafından pazara açıklanan liste fiyatlarıdır. İnşaatı tamamlanıp stoka katılan binalardaki rakamlar grafiklere yansıtılmıştır. 
Bölgelerdeki kira ortalamaları 11. sayfada yer almaktadır.

• 860 m² boş ofis alanı

• Toplam ofis alanı 
40.000 m² 

• Metro ve metrobüs duraklarına 5 dakika
yürüme mesefesinde

• AVM, restoran, kafe ve spor salonu

• Kullanıcılar: Artı Yatırım Holding, Lilly İlaç, Pig Games,
Flormar, Yöryapı, Yörsan
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Grafik 10’da, son dört çeyrek dönem boyunca Bölge Kategorilerine Göre 
B Sınıfı Ofis Binalarındaki Kira Ortalama Değişimi gösterilmiştir.

MİA’daki B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması, son dört çeyrek dönem 
boyunca düşüş seyrindeydi. 2017 ikinci çeyrekte 14 ABD Doları /m² /ay 
olan MİA B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması, 2018 birinci çeyrekte 
12,3 ABD Doları /m² /ay’a düştüğü belirlendi. 

2017 ikinci çeyrekle 2018 birinci çeyrek arasındaki dönemde MİA Dışı-
Avrupa’daki B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması dalgalı bir seyir 
izledi. 2017 ikinci çeyrekte 11,4 ABD Doları /m² /ay olarak gözlenen 
kira ortalaması 2017 üçüncü çeyrekte 12,2 ABD Doları /m² /ay’a 
yükseldi. 2017 dördüncü çeyrekteki düşüşün ardından, MİA Dışı-Avrupa 
B sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 2018 birinci çeyrekte 11,7  
ABD Doları /m² /ay oldu.   

MİA Dışı-Asya’daki B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması, 2017 ikinci ve 
üçüncü çeyrek dönemlerde 10,8 ABD Doları /m² /ay seviyesindeyken, 
düşmeye başladı. 2018 birinci çeyrekte, MİA Dışı-Asya B sınıfı ofis 
binalarındaki kira ortalamasının 9 ABD Doları /m² /ay olduğu tespit edildi.  

2017 ikinci çeyrekle 2018 birinci çeyrek arasındaki Bölge Kategorilerine 
Göre A Sınıfı Ofis Binalarındaki Kira Ortalama Değişimi, Grafik 9’da 
gösterilmiştir.

MİA’da A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 2017 ikinci çeyrek 
dönemle 2018 birinci çeyrek dönem arasında düşüş eğilimdeydi. 
2017 ikinci çeyrekte 25,9 ABD Doları /m² /ay seviyesinde olan MİA A sınıfı 
ofis binalarının kira ortalamasının, dört dönem sonunda %8,1 oranında 
düştüğü hesaplandı. MİA’daki A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması, 
2018 birinci çeyrekte 23,8 ABD Doları /m² /ay olarak belirlendi. 

MİA Dışı-Avrupa’daki A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması, son dört 
çeyrek dönem boyunca 15-16 ABD Doları /m² /ay bandında olduğu 
gözlendi. 2017 ikinci çeyrekte 15,9 ABD Doları /m² /ay seviyesinde 
olan kira ortalamasının, 2017 yılı boyunca düştüğü tespit edildi.  
MİA Dışı-Avrupa A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 2018 birinci 
çeyrekte, bir önceki çeyrek seviyesini koruduğu görüldü. 

2017 ikinci çeyrek dönemde 18,7 ABD Doları /m² /ay olan MİA Dışı-
Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 2017 yılının son üç 
çeyrek döneminde düştü. 2018 birinci çeyrekte, MİA Dışı-Asya’da  
A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 2017 dördüncü çeyrekteki 
seviyesinde sabit kaldığı belirlendi. 

İSTANBUL OFİS PAZARI 
KİRA ORTALAMALARINDAKİ DEĞİŞİMLER

A SINIFI BİNALARDAKİ
KİRA ORTALAMA DEĞİŞİMİ
Son Dört Çeyrek

Son Dört Çeyrek
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Seyrantepe

Kozyatağı

KİRALIK No.9

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve 
detaylı bilgi için www.propin.com.tr 
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• 26.735 m² boş ofis alanı

• 229 m²’den 5.127 m²’ye 

   değişen ofis alanları

   

• Seyrantepe Metro İstasyonu’na 

   5 dakika yürüme mesefesinde

  

• Kafe, restoran, sinema,

   iç bahçe, teras

• 6.338 m² boş ofis alanı

• 930 m² ve 1.096 m² ‘lik  
   kat alanları

• Toplam ofis alanı 
   50.000 m² 

• Restoran, spor salonu, toplantı  
   salonları, yemekhane

• %87 doluluk

13Tüm hakları saklıdır.
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İstanbul Ofis Pazarı’ndaki 2018 birinci çeyrek dönemine ait Bölge 
Kategorilerine Göre A Sınıfı Ofis Stoku Dağılımı Grafik 11’de yer almaktadır. 

MİA [Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe, Beşiktaş-
Balmumcu]: 2018 birinci çeyrek dönemde MİA’da stok büyümesi gözlenmedi. 
2018 birinci çeyrek dönemde MİA stok payı %35 olarak tespit edildi.  
  
MİA Dışı-Avrupa [Taksim-Nişantaşı, Şişli-Fulya-Otim, Havaalanı]: 
2017 yılında Havaalanı Bölgesi’ndeki hızlı stok artışıyla büyümüş olan  
MİA Dışı-Avrupa’nın stok payı, 2018 birinci çeyrek döneminde %19 olarak 
hesaplandı.

MİA Dışı-Asya [Kozyatağı, Altunizade, Kavacık, Ümraniye]: MİA Dışı-Asya 
stok payı 2018 birinci çeyrek dönemde %24 olarak belirlendi. 

Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri [Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa, Maltepe-
Kartal, Batı Ataşehir]: 2017 yılı boyunca bütün bölgelerinde belirgin stok 
büyümesinin yaşandığı Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’nde 2018 birinci 
çeyrekte Kağıthane ve Batı Ataşehir’de stok arttı. Bu stok artışına bağlı olarak, 
2018 birinci çeyrekteki Gelişmekte olan Ofis Bölgeleri’nin stok payı %22 oldu. 

Grafik 12’de, 2018 birinci çeyrek dönemine ait Bölgelere Göre A sınıfı Ofis Stok Dağılımı yer almaktadır.

İstanbul Ofis Pazarı’nda yer alan merkezi iş alanı bölgelerinde 2018 birinci çeyrek dönemde stok artışı yaşanmadı. Gelişmekte Olan Ofis 
Bölgeleri’nde ise bu çeyrekte Kağıthane (Skyland Tower) ve Batı Ataşehir (Metropol’deki bir blok)’de ofis alanlarının açıldığı görüldü. İstanbul 
genelinde ofis yatırımlarının devam ettiği ancak lobi açılışlarını ötelemek için inşaatların yavaşladığı gözlendi. Pazardaki rekabet koşullarına hakim, 
deneyimli mal sahiplerinin, geliştirdikleri ofis alanları için potansiyel kullanıcıların taleplerini görene kadar inşaat süreçlerini hızlandırmadıklarından 
söz etmek mümkündür. 

İstanbul Ofis Pazarı’nda, 2018 birinci çeyrek dönem itibariyle en yüksek stoka sahip bölgesi, son 2 yılda hızlı stok artışının yaşandığı Havaalanı 
Bölgesi oldu. Havaalanı Bölgesi’ndeki toplam ofis alanının 850.000 m2 seviyesi sınırında olduğu belirlendi. 760.000 m2 ofis stokuna sahip Maslak, 
İstanbul’daki ikinci büyük stoklu bölge oldu. Kullanıcı taleplerinin yoğun olduğu Levent, 550.000 m2 üzerindeki ofis alanıyla, en büyük üçüncü stoka 
sahip bölge olduğu tespit edildi. Önümüzdeki çeyreklerde açılması beklenen ofis alanlarının hizmete girmesiyle Levent ofis stokunda hızlı artış 
beklenmektedir. 
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BÖLGE KATEGORİLERİNE GÖRE A SINIFI OFİS STOKU DAĞILIMI
2018 Birinci Çeyrek 

İSTANBUL OFİS BÖLGELERİ 
A SINIFI STOK KARŞILAŞTIRMASI

2018 Birinci Çeyrek
BÖLGELERE GÖRE A SINIFI OFİS STOKU DAĞILIMI

GRAFİK NO.11  KAYNAK: PROPIN
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* Koyu renkle gösterilen alanlar boşluk oranını göstermektedir.
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500.000 m2’nin üstünde ofis alanını temsil ediyoruz.

ARACILIK HİZMET BEDELİ:
Pazarlama yetkisine sahip olduğumuz bu listede yer alan gayrimenkullerde bir kiralama ya da satın alma işlemi yapmanız 
durumunda, PROPIN’e, fırmanıza verdiği destek sebebiyle bir ücret ödemezsiniz. Bu hizmet, mal sahibinin PROPIN’e 
verdiği yetkiyle süreci sizin için kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla sunulmaktadır. 

Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 

Listenin devamı için www.propin.com.tr’yi ziyaret edin.

Aracılık  

Hizmet Bedeli 

Mal Sahibinden!

Bizi aramanız 
arayış 
sürecinizi 
kolaylaştırır

Teknik ve mimari 
 dokümanlara 

hızla
ulaşırsınız.

En kısa sürede  
binayı ziyaret  

edersiniz.

Kontrat sürecinde  
hukuki aşamaları  

kolayca
geçersiniz.

Kiralama veya 
satın alma 

tekliflerini yazılı 
alırsınız,  

sözde kalmaz!

500.000 m2’nin üstünde ofis alanını temsil ediyoruz.

Web sitemizde ilginizi çeken gayrimenkuller 
için PROPIN ekibine ulaşın!

ÜmraniyeKİRALIK No.10

• 2.818 m² ofis, 
   587 m² mağaza alanı

• 427 m² kat alanı

• Komple kiralama imkanı

• Alemdağ Caddesi üzerinde   
   merkezi konum

• Canpark Ümraniye AVM’ye   
   komşu konumda

• Yamanevler Metro İstasyonu’na  
   yürüme mesafesinde

ALEMDAĞ #19
Mağaza & Ofis

ÜmraniyeKİRALIK No.12

BENGİ İŞ
MERKEZİ

  
KİRALIK No.11

  
ÜmraniyeKİRALIK No.13

ANEL İŞ 
MERKEZİ
• 2.082 m² boş ofis alanı

• 4.684 m² boş mağaza alanı

• 1.873 m² kat alanı büyüklüğü

• Toplam ofis alanı 19.110 m²

• Teras, yemekhane, spor salonu ve
   toplantı odaları

• Çakmak Metro İstasyonu’na      
   yürüme mesafesinde

• %90 doluluk

Mecidiyeköy

RÖNESANSBİZ 
MECİDİYEKÖY
•4.299 m² boş ofis alanı

• Dekorasyonlu

• Mecidiyeköy’ün merkezinde

• Toplam ofis alanı 15.000 m²

• Kullanıcılar: Adidas, Arkema,
   ManPower, Nexans, 
   Walmart-Asda

• 9.540 m² ofis alanı

• 780 m² kat alanı büyüklüğü

• Teslim: 2018 1. Çeyrek

• Çakmak Metro İstasyonu’na
   3 dakika yürüme mesafesinde

T. 0212 217 8555        

http://www.propin.com.tr
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Eski Büyükdere Caddesi  Hümeyra Sokak Nef Offices 09 
B Blok    No 7    Kat 5 /114    34400    4. Levent /İstanbul 
T + 90 212 217 85 55   F + 90 212 217 85 53 
www.propin.com.tr    info@propin.com.tr

linkedin.com/company/Propin

twitter.com/Propin_Turkey

ARACILIK HİZMETLERİ

 Kullanıcı Danışmanlığı

 Gayrimenkul Kiralama / Satın Alma Danışmanlığı

 İhtiyaca Özgü Proje Geliştirme Danışmanlığı 

 Kontrat Yenileme Danışmanlığı

 Mal Sahibine Verilen Hizmetler Danışmanlığı

 Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlığı

 Kontrat Yenileme Danışmanlığı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 Piyasa Araştırma Raporları

 Ofis Fizibilite Raporları

 Proje Geliştirme Danışmanlığı

http://www.propin.com.tr
mailto:info@propin.com.tr
https://www.linkedin.com/company/1181678
https://twitter.com/PROPIN_Turkey



