15. yil

2

İKİNCİ
ÇEYREK
2020 N

54

İSTANBUL
OFİS PAZARI
GENEL BAKIŞ

www.propin.com.tr

15. yil

15. yil

İşimizi özenle yapıyoruz.
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.
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Bu rapor, PROPIN tarafından hazırlanmıştır.
Bu yayının bütün hakları saklıdır. PROPIN’den yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
Tüm hakları saklıdır.
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ÖZET VE
ÖNGÖRÜLER
İstanbul Ofis Pazarı’nın 2020 İkinci Çeyrek Dönemi özet
verileri aşağıda yer almaktadır.

Merkezi İş Alanı (MİA)’nda A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %30,7; B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı
%20,2 olarak hesaplandı. MİA’da kira ortalaması A sınıfı ofis binalarında 17,1 ABD Doları /m² /ay; B sınıfı ofis
binalarında 8,3 ABD Doları /m² /ay oldu.

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %24,4; A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 10,9
ABD Doları /m² /ay olarak belirlendi.

MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %21,4; kira ortalaması 12,8 ABD Doları /m² /ay olarak
kaydedildi.

2020 ikinci çeyrek dönemde talep edilen en yüksek kira rakamının 30 ABD Doları /m² /ay olduğu gözlendi. Bu
dönemde en yüksek kira talep edilen bölgeler Levent, Maslak ve Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe olarak tespit
edildi.
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2020 ikinci çeyrek dönemi, tüm Dünya’da yayılan COVID-19 virüsüne bağlı ilan edilen Pandemi ve buna yönelik alınan
önlemlerin gölgesinde geçti. Birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de durağanlık gözlendi.
Salgının etkileri sürse de, salgın öncesi yer arayışı sürecinde olan ve bu arayış sürecinde sona yaklaşan kullanıcıların
bazıları kiralamalarını gerçekleştirdi. Ayrıca, bazı kullanıcıların Pandemi etkisiyle kulelerden yatay ofislere ivedilikle
geçiş yaptığı gözlendi.
Pandemi sürecini kapsayan 2020 ikinci çeyrek döneminde PROPIN aracılığıyla, Mérieux NutriSciences, UPS ve Integra
Sigorta kiralama işlemlerini tamamlandı. Bu kiralamalar, İstanbul Ofis Pazarı’nda Pandemi sürecinde gerçekleşen en
büyük alanlı kiralamalar olarak kaydedildi.
Ofis stokunun büyüme hızındaki yavaşlama 2020 ikinci çeyrekte devam etti. Havaalanı Bölgesi’nde açılan bir ofis
binası dışında İstanbul’daki ofis stokunda büyüme gözlenmedi. 2020 ikinci çeyrek sonunda erişilen ofis büyüklüğüne
göre stok payları; MİA %34, MİA Dışı-Avrupa %18, MİA Dışı-Asya %23 ve Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri [Kağıthane,
Bomonti-Piyalepaşa, Kartal-Maltepe, Batı Ataşehir] %25 oldu.
Durağan geçen 2020 ikinci çeyrekte, A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının ağırlıklı olarak bir önceki çeyrek
dönemdeki seviyesinde olduğu belirlendi. Öte yandan Levent’teki boşluk oranı %38,2’ye, Maslak’takiyse %24,5’e
yükseldi.
2020 ikinci çeyrekte İstanbul’daki A sınıfı kira ortalamaları önceki çeyreklere benzer şekilde düşme eğilimini sürdürdü.
MİA A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 2020 ikinci çeyrek sonunda 17,1 ABD Doları /m² /ay oldu. Son dört
çeyrek boyunca MİA kira ortalamasında gerçekleşen düşüşün %11 oranında olduğu hesaplandı.
1 Haziran 2020 itibariyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla, şirketler kademeli olarak ofislerine dönmeye
başladı. Ancak, yaşanan Pandemi süreci ofis kullanıcılarına yeni bir perspektif kazandırdı. Şirketlerin büyük kısmı
yarı zamanlı fiziken ofisten çalışmayı ve buna bağlı olarak ofis alanlarının optimizasyonunu değerlendirmeye başladı.
Yüksek katlı binalarda yer alan kullanıcıların, yatay binalara yönelmeye başladığı görüldü. Bahçe, teras ve balkonu olan
ofis binalarına olan talep yükseldi. Kullanıcı ihtiyaçlarının netleşmesi sonrası, mal sahiplerinin kullanıcılar karşısındaki
tutumlarının İstanbul Ofis Pazarı’nın gelecek altı ayına yön vereceğini öngörüyoruz.

Tüm hakları saklıdır.
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İSTANBUL MERKEZİ
İŞ ALANI SINIRLARI
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.

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.
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EKONOMİK GÖRÜNÜM
EKONOMİK
GÖSTERGELER
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BIST-100 İndeksi

102.082

96.718

105.033

98.469

106.904

114.425

119.140

105.994

89.644

101.110

105.520

116.525

İşsizlik (%)*

13,9

14,0

13,8

13,4

13,3

13,7

13,8

13,6

13,2

-

-

-

Döviz Kuru** (USD/TRY)

5,53

5,82

5,65

5,72

5,75

5,95

5,98

6,24

6,58

6,98

6,83

6,86

Döviz Kuru** (EUR/TRY)

6,17

6,45

6,18

6,38

6,33

6,67

6,60

6,87

7,22

7,60

7,59

7,69

PolitikaFaizi**
(Haftalık Repo%)

19,75

-

16,50

14,00

-

12,00

11,25

10,75

9,75

8,75

8,25

8,25

Enflasyon (%)* (Yıl Sonu)

16,65

15,01

9,26

8,55

10,56

11,84

12,15

12,37

11,86

10,94

11,39

12,62

TABLO NO.1 KAYNAK: *TÜİK -**TCMB

MAKRO EKONOMİ
2020 birinci çeyrek döneminde tüm Dünya’ya damgasını vuran COVID-19 Salgını’na ilişkin ortaya çıkan vaka sayıları artışını sürdürmekle birlikte,
küresel ölçekte yayılma hızının azaldığı gözlendi. Bu veriler ışığında Dünya genelinde kısıtlayıcı önlemlerin Mayıs 2020 sonu itibariyle gevşemeye
başladığı görüldü. 2020 ikinci çeyrek sonunda genele yayılmasa da sınırların kalkmaya başlaması, ekonomik faaliyetler açısından olumlu karşılandı.
Bazı ülkelerde Haziran ayında yeniden hızla yükselen vaka sayıları karşısında salgının ikinci dalga riski ve kısıtlamaların yeniden başlama ihtimali
gündeme gelmeye başladı. Salgının yol açtığı ekonomik tahribat sebebiyle 2020 yılına ilişkin daralma öngören tahminler aşağı yönlü güncellendi.
Küresel ölçekte ekonominin 2020 yılında %5 daralacağı, 2021 yılında ise hızla büyüyeceği tahmin ediliyor.
Türkiye Ekonomisi -zincirlenmiş hacim endeksine göre- 2020 birinci çeyrek döneminde %4,5 oranıyla, %5,5 olan beklentilerin altında büyüdü.
2019 yılının ikinci yarısında toparlanma eğilimine giren ekonomi ivme kaybetse de 2020 birinci çeyrekte büyümesini sürdürdü. COVID-19 Salgını
dolayısıyla tüm Dünya ile birlikte Türkiye’de Mart ayının ikinci yarısında ekonomik faaliyetlerdeki etkiler gözlenmeye başladı. Bu etkiler büyüme
oranlarındaki ivme kaybının belirleyici faktörü oldu.
2020 yılının birinci çeyrek döneminde Türkiye Ekonomisinin büyüklüğü yıllıklandırılmış bazda 4,4 trilyon TL oldu. Bu dönemde ekonominin döviz
cinsinden büyüklüğü 758 milyar ABD Dolar olarak açıklandı.
Talepteki kısmi toparlanma ve arzda yaşanan küresel ölçekteki düşüş petrol açısından olumlu karşılanıyor. Bununla birlikte Pandemi’ye dair
belirsizliklerin petrol talebinde uzun süreli baskı yaratacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle Brent türü ham petrolün varil fiyatı Haziran ayı boyunca
dalgalı seyretti. Haziran ayı sonunda 41,5 ABD Doları seviyesinde kaydedildi. Bu fiyat seviyesindeki petrolün aylık bazda %15,7 oranında yükseldiği
hesaplandı.
İkinci dalga endişelerinin ortaya çıkmasıyla altın talebi arttı. Yaklaşık 8 yılın zirvesine tırmanan altının ons fiyatı %3,1 oranında yükselerek 30
Haziran’da 1.81,7 ABD Doları oldu.

ENFLASYON ORANLARI

POLİTİKA FAİZİ

TÜFE, Haziran 2020’da aylık bazda %1,13 oranında yükselerek piyasa
beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bu yükselişle birlikte yıllık TÜFE
%12,6 olarak hesaplandı. Böylece yükseliş eğiliminini sürdüren TÜFE
Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek değerine ulaştı. Söz konusu
dönemde yurt içi ÜFE aylık bazda %0,69 oranında arttı. Yıllık Yi-ÜFE
artışıysa %6,2 seviyesinde gerçekleşti.

Para Politikası Kurulu, Haziran 2020’deki toplantısında haftalık repo
ihale faiz oranını (politika faizini) %8,25 olarak sabit tuttuğunu açıkladı.
Mayıs ayındaki toplantıda politika faizi %8,75’ten %8,25’e indirilmişti.
2020 yılı başından bu yana politika faizindeki indirimin toplam 375 baz
puan olduğu belirlendi.

DÖVİZ KURLARI [Temmuz 2018 - Haziran 2020]
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İSTANBUL OFİS BÖLGELERİ
A SINIFI STOK KARŞILAŞTIRMASI
BÖLGE KATEGORİLERİNE GÖRE A SINIFI OFİS STOKU DAĞILIMI
2020 İkinci Çeyrek

Gelişmekte Olan
Ofis Bölgeleri

MİA Dışı
Avrupa

İstanbul Ofis Pazarı’ndaki 2020 ikinci çeyrek dönemine ait Bölge
Kategorilerine Göre A Sınıfı Ofis Stoku Dağılımı’na Grafik 2’de yer verilmiştir.

%25

%18

MİA [Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe, BeşiktaşBalmumcu]: 2020 birinci çeyrek dönemde MİA’nın stok payı %34 olarak
hesaplandı.
MİA Dışı-Avrupa [Taksim-Nişantaşı, Şişli-Fulya-Otim, Havaalanı]: Havaalanı
Bölgesi A sınıfı ofis stokunda 2020 ikinci çeyrek dönemde büyüme gözlendi.
Bu dönemde MİA Dışı-Avrupa’nın stok payı %18 seviyesindeydi.
MİA Dışı-Asya [Kozyatağı, Altunizade, Kavacık, Ümraniye]: MİA DışıAsya’nın stok payı 2020 ikinci çeyrekte %23 olarak belirlendi.
Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri [Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa, MaltepeKartal, Batı Ataşehir]: Geçtiğimiz yıllarda hızla büyüyen Gelişmekte Olan
Ofis Bölgeleri’nde 2020 ikinci çeyrek dönem sakin geçti, stoka eklenen
yeni ofis projesi olmadı. 2020 ikinci çeyrek dönemde Gelişmekte Olan Ofis
Bölgeleri’nin stok payı %25 olarak tespit edildi.

MİA Dışı
Asya

MİA

%23

%34

GRAFİK NO.2 KAYNAK: PROPIN

BÖLGELERE GÖRE A SINIFI OFİS STOKU DAĞILIMI
2020 İkinci Çeyrek
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GRAFİK NO.3 KAYNAK: PROPIN

Grafik 3’te, 2020 ikinci çeyrek dönemine ait Bölgelere Göre A sınıfı Ofis Stok Dağılımı gösterilmiştir.
İstanbul Ofis Pazarı’nda, COVID-19 Salgını’na bağlı olarak yoğun kısıtlamaların ağırlıkla hissedildiği 2020 ikinci çeyrek dönem boyunca stok
büyümesi gözlemlenmedi. Pandemi sonrası normalleşme sürecine girilmiş olsa bile, yeni ofis inşaatlarının tamamlanma tarihlerinde ertelemeler
beklenmektedir.
Havaalanı Bölgesi, 2020 ikinci çeyrekte A sınıfı ofis alanında büyüme gözlenen tek bölge oldu. Bu büyümenin sonucunda Havaalanı Bölgesi’ndeki
A sınıfı toplam ofis alanı 890.000 m2’nin üzerine çıktı. 2020 ikinci çeyrek dönem sonunda ulaşılan alan büyüklüğüne göre; Havaalanı Bölgesi,
İstanbul Ofis Pazarı’ndaki en büyük alanlı ofis bölge olma özelliğini korudu. Havaalanı Bölgesi’ni 760.000 m2 ofis alanıyla, MİA’da bulunan
Maslak izlemektedir. Pazar’daki en büyük üçüncü ofis stokuna sahip bölge, yaklaşık 690.000 m2 ofis alanıyla, Levent’tir.

Tüm hakları saklıdır.
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İSTANBUL OFİS PAZARI
BOŞLUK ORANLARI
BÖLGE KATEGORİLERİNE
GÖRE BOŞLUK ORANLARI

SATILIK-KİRALIK

Levent

NİDAKULE
LEVENT

2020 İkinci Çeyrek
%50

• Tek katta 294 m² ile 682 m2 arası
kiralanabilir ve satılabilir alan

• Yemekhane, kafe, spor salonu ve
toplantı salonları

17,2

%20

21,4

20,2

24,4

%30

• Levent Metro Durağı’na 3 dakika
yürüme mesafesi

25,2

30,7

%40

• Panoramik manzara

%10

• Kullanıcılar: Puma, Benetton, International
Papers, Polo Garage, Simon Kucher, AT
Kearney, Louis Vuitton, Phillip Capital,
Boehringer Ingelheim

%0
MİA
A Sınıfı

No.1

MİA
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İstanbul Ofis Pazarı’ndaki 2020 ikinci çeyrek döneme ait Bölge
Kategorilerine Göre Boşluk Oranları, Grafik 4’te verilmiştir.

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %24,4; B
sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %25,2 olarak belirlendi.

MİA’daki A sınıfı ofis binalarının boşluk oranı %30,7; B sınıfı ofis
binalarının boşluk oranı %20,2 seviyesindeydi.

MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %21,4; B sınıfı
ofis binalarındaki boşluk oranı %17,2 oldu.
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İstanbul’un on iki ofis bölgesinde yer alan A ve B sınıfı ofis binalarındaki
Bölgelere Göre Boşluk Oranları Grafik 5’te gösterilmiştir. [1]
2020 ikinci çeyrek dönem COVID-19 Salgını’nın etkisinde geçti. Birçok
sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de durağanlık gözlendi. Diğer
yandan, salgın öncesi yer arayışı sürecinde olup ve bu arayış sürecinde
sona yaklaşan kullanıcıların bazıları kiralama işlemlerini gerçekleştirdi.
1 Haziran 2020 itibariyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla,
Pazar yeni bir dinamik kazandı. Ofis kullanıcılarının büyük kısmı yarı
zamanlı fiziken ofisten çalışmayı ve buna bağlı olarak ofis alanlarının
optimizasyonunu değerlendirmeye başladı.
Levent A sınıfı ofis binalarında Pandemi sürecinde de kiralama işlemleri
gerçekleşti. İşlem gerçekleştiren kullanıcıların, Levent’teki eski nesil
binalardan ağırlıkla bölge içinde yeni nesil ofis binalarına geçtiği görüldü.
Gerçekleşen işlemlerin sonucunda Levent A sınıfı ofis binalarındaki boşluk
oranı %38,2’ye yükseldi.
2020 ikinci çeyrek dönemde, Etiler’de de yeni kiralama işlemi tamamlandı.
Integra Broker, Le Meridien’de 1.241 m2 büyüklüğünde bir ofis alanı kiraladı.
PROPIN’in aracılığıyla gerçekleşen bu kiralama, Etiler ve İstanbul genelinde
Pandemi sürecinde tamamlanan en dikkat çekici işlemlerden biri oldu.
[1]
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Bölgeden taşınan şirketlerle kiralama işlemleri birbirini dengeledi. 2020
ikinci çeyrek dönemde Etiler A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %10,2
olarak bir önceki çeyrekteki seviyesini korudu.
Maslak A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2020 ikinci çeyrekte
%24,5’e yükseldi. Bölge içinde yer değiştiren şirketlere ek olarak, bölge
dışına taşınan şirketler olduğu belirlendi. Özellikle orta ölçekli ofis alanları
kullanan şirketlerin Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’ne taşınmaları Maslak A
sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının yükselmesinde etkili oldu.
2020 ikinci çeyrek dönemde Havaalanı A sınıfı ofis stoku büyüdü. Buna
rağmen, bölgedeki nitelikli ofis binalarında gerçekleşen işlemler dolayısıyla,
boşluk oranı hızla yükselmedi. Havaalanı Bölgesi A sınıfı ofis binalarındaki
boşluk oranı %22,4 olarak bir önceki çeyrekteki seviyesiyle paralellik
gösterdi.
Kozyatağı A sınıfı ofis binalarında 2020 ikinci çeyrek diğer birçok bölgeye
göre daha hareketli geçti. Özellikle küçük ölçekli ofis alanlarında taşınma
ve kiralama işlemleri olduğu belirlendi. Kozyatağı A sınıfı ofis binalarındaki
boşluk oranı %24,7 olarak hesaplandı.
2020 ikinci çeyrekte Kavacık A sınıfı binalarının boşluk oranı %12,1’e
geriledi. Bir önceki çeyrek döneme göre boşluk oranlarının gerilemesinde,
başka bölgelerden Kavacık’a taşınan şirketler rol oynadı.

Tat Towers stoka katılmadığında Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe’deki A sınıfı boşluk oranı %26,76 seviyesine gerilemektedir.
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İstanbul Ofis Pazarı’nda, 2019 üçüncü çeyrek ile 2020 ikinci çeyrek
dönemi arasındaki Bölge Kategorilerine Göre A Sınıfı Ofis Binalarındaki
Boşluk Oranları Değişimi, Grafik 6’da yer almaktadır.
MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının 2019 üçüncü çeyrekle
2020 ikinci çeyrek arasındaki dönemin sonunda düştüğü belirlendi.
MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2019 üçüncü çeyrekte,
Levent’teki stok artışına bağlı olarak %33,7 seviyesindeydi. Takip
eden çeyreklerde, boşluk oranı düşüş eğilimine girdi. 2020 birinci
çeyrekte %29,9 seviyesine geriledi. Diğer bölgelere taşınan firmaların
etkisiyle, MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2020 ikinci
çeyrekte %30,7’ye yükseldi.
MİA Dışı-Avrupa’daki A sınıfı ofis binalarının boşluk oranı son dört
dönem boyunca yükseliş yönünde hareket etti. MİA Dışı-Avrupa A
sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2019 üçüncü çeyrekte %22,4
olarak belirlendi. MİA Dışı-Avrupa A sınıfı ofis binalarındaki boşluk
oranı 2019 yılı dördüncü çeyrekte %24,2 oldu. Boşluk oranı, 2020
yılının ilk iki çeyrek döneminde 2019 dördüncü çeyrekteki seviyesini
korudu. MİA Dışı-Avrupa A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2020
ikinci çeyrekte %24,4 olarak tespit edildi.
2019 üçüncü çeyrekle 2020 ikinci çeyrek arasındaki dönemde
MİA Dışı-Asya A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı düşüş eğilimi
gösterdi. 2019 üçüncü çeyrekte %23,5 olarak tespit edilen boşluk
oranı, dört çeyrek sonunda %9 oranında düştü. MİA Dışı-Asya A sınıfı
ofis binalarındaki boşluk oranının 2020 ikinci çeyrekte %21,4’ya
gerilediği belirlendi.
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Grafik 7’de, son dört çeyrek dönemdeki Bölge Kategorilerine Göre B
Sınıfı Ofis Binalarındaki Boşluk Oranları Değişimi verilmiştir.
2019 üçüncü çeyrekle 2020 ikinci çeyrek arasındaki dönem arasında,
MİA B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının yükseldiği görüldü.
2019 üçüncü çeyrekte %16,9 seviyesinde olan boşluk oranı, dördüncü
çeyrekte %16,0’ya geriledi. 2020 yılı başında yükselen MİA B sınıfı
ofis binalarındaki boşluk oranı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyrekteki
seviyesini koruyarak %20,2 olarak tespit edildi.
MİA Dışı-Avrupa’da B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı son dört
çeyrek dönemi %25-26,5 bandında geçirdi. 2019 üçüncü çeyrekte
boşluk oranının %25,7 seviyesinde olduğu gözlendi. MİA Dışı-Avrupa B
sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2019 dördüncü çeyrekte %26,4’e
yükselirken, sonraki çeyreklerde düştü. 2020 yılı başında %25,2’ye
gerileyen boşluk oranının, 2020 ikinci çeyrekte bu seviyesinde sabit
olduğu kaydedildi.
MİA Dışı-Asya B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2019 üçüncü
çeyrekle 2020 ikinci çeyrek arasındaki dönemde aşağı yönlü hareket
etti. Boşluk oranı 2019 üçüncü çeyrekte %19,3 olarak tespit edildi.
2019 dördüncü çeyrekte %18,5’e gerileyen MİA Dışı-Asya B sınıfı ofis
binalarındaki boşluk oranı, 2020 yılında düşüşünü sürdürdü. 2020
ikinci çeyrekte %17,2 olarak kaydedilen boşluk oranının son dört çeyrek
sonunda %11 oranında düştüğü belirlendi.

Tüm hakları saklıdır.
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1 ABD Doları = 6,72 Türk Lirası

Grafik 8’de, İstanbul Ofis Pazarı 2020 yılı ikinci çeyrek dönemine ait
Bölge Kategorilerine Göre Kira Ortalamaları verilmiştir.
MİA’daki A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 17,1 ABD Doları /m² /
ay ve B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 8,3 ABD Doları /m² /ay
seviyesindeydi.

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 10,9 ABD
Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarında kira ortalaması 7,6 ABD Doları
/m² /ay olarak hesaplandı.
MİA Dışı-Asya’daki kira ortalaması A sınıfı ofis binalarında 12,8 ABD
Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarında 7,3 ABD Doları /m² /ay oldu.
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İstanbul’un on iki bölgesinde yer alan A ve B sınıfı ofis binalarındaki
Bölgelere Göre Kira Ortalamaları Grafik 9’da verilmiştir. [2]
2020 ikinci çeyrek dönem kira ortalamaları grafiklerinde COVID-19
etkisinden ziyade, Türk Lirası’nın döviz karşında değer kaybından
kaynaklanan düşüşünün etkileri görülmektedir.
Levent A sınıfı ofis binalarının Türk Lirası olarak açıklanan liste
rakamlarında, bölge genelinde indirim gözlenmedi. Levent’in kira
ortalamasından daha yüksek kira rakamlarına sahip bazı A sınıfı ofis
alanlarındaki kullanıcıların alanlarını boşalttığı ve bu alanların kiralık
olarak yeniden pazara katıldığı görüldü. Bu gelişmelerin sonucunda
Levent A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2020 ikinci çeyrekte
20,7 ABD Doları /m² /ay olarak hesaplandı.
Maslak’ta, 2020 ikinci çeyrek dönemde arza katılan bazı ofis alanları
için talep edilen kira rakamlarının, bölge ortalamasının üzerinde olduğu
tespit edildi. Diğer yandan, artan rekabetle birlikte liste fiyatlarında
indirim yapılan ofis binaları olduğu görüldü. 2020 ikinci çeyrek dönemde
Maslak A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 13,5 ABD Doları /m² /
ay olarak kaydedildi.
[2]
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Beşiktaş-Balmumcu’da kira indiriminin yapıldığı ofis binaları belirlendi.
Bu indirimler sonrasında Beşiktaş-Balmumcu A sınıfı ofis binalarındaki
kira ortalaması 2020 ikinci çeyrekte 21,4 ABD Doları /m² /ay’a geriledi.
Taksim-Nişantaşı A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 18,8 ABD
Doları /m² /ay olarak hesaplandı. Bölgede hali hazırda kiralık olan
ofis binalarının ağırlıklı olarak liste fiyatlarını döviz olarak açıklamaları
nedeniyle, bölge kira ortalamasının dövizin yükselmesinden
etkilenmediği ve bir önceki çeyrek seviyesini koruduğu görüldü.
2020 ikinci çeyrek dönemi Altunizade A sınıfı ofis binalarında durağan
geçti. Bölgedeki bazı ofis binalarında Türk Lirası üzerinden kira
indirimleri yapıldığı belirlendi. Altunizade A sınıf ofis binalarındaki
kira ortalaması 2020 ikinci çeyrekte 15,5 ABD Doları /m² /ay olarak
gözlendi.
Kavacık’ta 2020 ikinci çeyrek dönemde bölge ortalamasının altında liste
fiyatlı ofis alanlarının kiralanmasıyla, Türk Lirası’nın değer kaybından
kaynaklanan düşüşün dengelendiği görüldü. Bu dengelenmenin sonucu
olarak, Kavacık A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2020 ikinci
çeyrekte, 12,3 ABD Doları /m² /ay olarak bir önceki çeyrek seviyesini
korudu.

Bölgesel kira ortalamaları mal sahipleri tarafından pazara açıklanan liste fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Değerlendirmede pazarlık payları göz önüne alınmamıştır.
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1 ABD Doları = 6,72 Türk Lirası

İstanbul Ofis Pazarı’ndaki Bölgelere Göre Talep Edilen En Yüksek Kira
Liste Rakamları’nın son dört çeyrek dönemindeki karşılaştırılması,
Grafik 10’da yer almaktadır. [3] Bu rakamlar mal sahipleri tarafından
açıklanan pazarlıksız liste rakamlarıdır.
2020 ikinci çeyrek dönemde, İstanbul Ofis Pazarı’nda A sınıfı ofis
binalarındaki en yüksek kiranın MİA’da yer alan Levent, Maslak ve
Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe’de talep edildiği belirlendi. 2020
ikinci çeyrekte talep edilen en yüksek kira rakamının 30 ABD Doları
/m² /ay (yaklaşık 202 TL /m² /ay) olduğu tespit edildi. Levent ve
Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe bölgelerindeki kira rakamlarının
bir önceki çeyrekteki seviyesini korurken, Maslak’taki en yüksek kira
rakamının 2 ABD Doları yükseldiği kaydedildi.

2020 ikinci çeyrek dönemde MİA Dışı-Avrupa’da en yüksek kira rakamı
23 ABD Doları /m² /ay (yaklaşık 155 TL /m² /ay) olarak TaksimNişantaşı’nda talep edildi. MİA Dışı-Avrupa’daki bölgelerde talep
edilen en yüksek kira rakamlarının bir önceki çeyrekteki seviyelerini
koruduğu kaydedildi.
MİA Dışı-Asya’da 2020 ikinci çeyrekte talep edilen en yüksek kira
rakamının 23 ABD Doları /m² /ay (yaklaşık 155 TL /m² /ay) olduğu
belirlendi. Kozyatağı, 2020 ikinci çeyrek dönemde MİA Dışı-Asya’da
en yüksek kira talep edilen bölge oldu. En yüksek kira rakamının
Ümraniye’de 1 ABD Doları düşerken, MİA Dışı-Asya’daki diğer
bölgelerde bir önceki çeyrek seviyesinde durağan olduğu görüldü.

Maslak dışında MİA’da yer alan diğer bölgelerdeki en yüksek kira
rakamlarının 2020 ikinci çeyrekte, geçen çeyrekteki seviyede sabit
olduğu görüldü.
[3]

Grafikteki kira rakamları mal sahipleri tarafından pazara açıklanan liste fiyatlarıdır. İnşaatı tamamlanıp stoka katılan binalardaki rakamlar grafiklere yansıtılmıştır.
Bölgelerdeki kira ortalamaları 12. sayfada yer almaktadır.

KİRALIK

Maltepe

No.5

PIAZZA OFİS
• 1.601 ve 3.259 m² arası değişen
kat alanı

SATILIK- KİRALIK

Seyrantepe

No.6

SKYLAND
İSTANBUL

• 1.000 m²’den 14.000 m²’ye
değişen kat alanları

• Teraslı ve balkonlu ofisler

• Şehir ve orman manzarası

• AVM, sinema, spor salonu,
toplantı salonları

• Toplam ofis alanı 110.000 m²

• E-5 Karayolu üzerinde
• Binaya açılan özel Esenkent
Metro Durağı girişi

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

• Seyrantepe Metro Durağı’na
yürüme mesafesinde
• AVM, Toplantı alanları, etkinlik
salonları, restoranlar, kafeler,
HOM Design Center, teras ve
balkonlar

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

Tüm hakları saklıdır.
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PAZARLAMA

twitter.com/ Propin_Turkey
linkedin.com/company/Propin

www.propin.com.tr

T. 0212 217 8555

İSTANBUL OFİS PAZARI
KİRA ORTALAMALARINDAKİ DEĞİŞİMLER
A SINIFI BİNALARDAKİ
KİRA ORTALAMA DEĞİŞİMİ

KİRALIK

Ataşehir

Son Dört Çeyrek

PALLADIUM
TOWER

35$
30$

• 930 m² ve 1.096 m² ‘lik kat alanları

25$
20$

19,3

18,9

15$

14,4

14,6

10$

12,4

18,0
13,4

• Her katta kat balkonu

12,8

12,2

12,6

• Dekorasyonlu veya şap&beton
katlar

17,1

• Restoran, spor salonu, toplantı
salonları, yemekhane

10,9

• Kullanıcılar: Lenovo, Akçansa, Center
Petrokimya, Acemar, Monsanto,
Exacons, RC Endüstri, Cargill, DuPont,
Garanti Bankası, İzomas, Lexmark,
Axa Sigorta, Huntsman

5$
0$
m²/ay

No.8

‘19 3.Ç
MİA (Büyükdere Aksı)

‘19 4.Ç

‘20 1.Ç

‘20 2.Ç

MİA Dışı-Asya

MİA Dışı-Avrupa

GRAFİK NO.11 KAYNAK: PROPIN

2019 üçüncü çeyrekle 2020 ikinci çeyrek arasındaki dönemde Bölge
Kategorilerine Göre A Sınıfı Ofis Binalarındaki Kira Ortalama Değişimi,
Grafik 11’de yer almaktadır.
MİA A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2019 üçüncü çeyrekle 2020
ikinci çeyrek arasındaki dönemde düşüş yönünde hareket etti. 2019 üçüncü
çeyrekte kira ortalaması 19,3 ABD Doları /m² /ay olarak hesaplandı. MİA A
sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2020 ikinci çeyrekte 17,1 ABD Doları
/m² /ay kadar düştü. Son dört dönem sonunda kira ortalamasının %11’in
üzerinde düşüşünde, yapılan kira indirimlerine ek olarak Türk Lirası’nın
döviz karşısındaki değer kaybetmesi de etkili oldu.
Son dört çeyrek dönem boyunca MİA Dışı-Avrupa A sınıfı ofis binalarındaki
kira ortalaması sabit seyirden düşüşe geçti. 2019 üçüncü çeyrekte 12,4
ABD Doları /m² /ay seviyesindeyken 2020 birinci çeyrekte 12,2 ABD Doları
/m² /ay oldu. MİA Dışı-Avrupa A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 2020
ikinci çeyrekte 10,9 ABD Doları /m² /ay‘a geriledi.
MİA Dışı-Asya A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 2019 yılının son iki
çeyreğinde daha durağanken, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde aşağı yönlü
seyretti. 2019 üçüncü çeyrekte 14,4 ABD Doları /m² /ay olan MİA Dışı-Asya
A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, yılı benzer bir seviyede kapattı.
MİA Dışı-Asya A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması, 2020 yılında
düşerken ikinci çeyrekte 12,8 ABD Doları /m² /ay olarak hesaplandı.

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

B SINIFI BİNALARDAKİ
KİRA ORTALAMA DEĞİŞİMİ

Son Dört Çeyrek
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KİRALIK

Karaköy

No.7

RIHTIM
BİNASI
• 430 m² kat alanı
• 2.750 m² toplam ofis alanı
• Tarihi Yarımada manzaralı
• Karaköy İskelesi ve Tophane Tramvay
Durağı’na yürüme mesafesinde
• Kullanıcılar: Next Group, Touristalia,
Zihni Holding

Grafik 12’de, son dört çeyrek dönem boyunca Bölge Kategorilerine Göre
B Sınıfı Ofis Binalarındaki Kira Ortalama Değişimi verilmiştir.
MİA’daki B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması, 2019 üçüncü çeyrekle
2020 ikinci çeyrek arasındaki dönemi dalgalı bir seyirde geçirdi. 2019
üçüncü çeyrekte 8,1 ABD Doları /m² /ay olan kira ortalaması takip eden
iki çeyrekte 8,7 ABD Doları /m² /ay seviyesindeydi. MİA B sınıfı ofis
binalarındaki kira ortalaması 2020 ikinci çeyrekte 8,3 ABD Doları /m² /
ay’a geriledi ve 2019 üçüncü çeyrekteki seviyesinde kaydedildi.
MİA Dışı-Avrupa B sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasının son
dört çeyrek sonunda düştüğü belirlendi. 2019 yılının son iki çeyrek
döneminde kira ortalaması 8,8 ABD Doları /m² /ay seviyesindeydi. 2020
birinci çeyrekte 7,6 ABD Doları /m² /ay’a düşen olan kira ortalaması,
2020 ikinci çeyrekte bu seviyesini korudu.
2019 üçüncü çeyrekle 2020 ikinci çeyrek arasındaki dönem boyunca
MİA Dışı-Asya B sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması durağan
bir eğilimdeydi. Kira ortalaması 2019 üçüncü çeyrek dönemde 7,5
ABD Doları /m² /ay olarak belirlendi. MİA Dışı-Asya’da B sınıfı ofis
binalarındaki kira ortalaması 2020 ikinci çeyrekte 7,3 ABD Doları /m² /
ay oldu.

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Temsil ettiğimiz diğer gayrimenkuller ve
detaylı bilgi için www.propin.com.tr
Tüm hakları saklıdır.
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görmek ve bilgi almak ister misiniz?

twitter.com/ Propin_Turkey
linkedin.com/company/Propin

www.propin.com.tr

T. 0212 217 8555

ESNEK KİRALAMA?
Esnek kiralama şartları sunan çalışma alanları ve hizmetler, ofis
kullanıcılarının değişen ve çeşitlenen; topluluk olma, açıklık, iş
birliği ve erişebilirlik gibi ihtiyaçlarına çözüm getiriyor.
Artan ihtiyacın farkında olarak; Hazır Ofis, Sanal Ofis, Paylaşımlı Ofis ve Kurumsal Esnek Ofis
alanları sunan servis sağlayıcılarıyla ilişki ağımızı her geçen yıl daha da büyütüyoruz.

Esnek kiralamalı ofis alanlarını kimler kullanıyor?
Girişimciler, serbest çalışanlar (freelancers), proje bazlı kısa dönem büyümesi gereken firmalar, yeni ofisinin dekorasyonu bitene
kadar başını acil olarak bir yere sokması gereken kullanıcılar, küçük ölçekli bir firma olan ve yüksek nitelikli bir ofis kulesinde yer
almak isteyen ancak ölçek sebebiyle kiralama yapamayan kullanıcılar, İstanbul’un iki ayrı yakasında ofis kiralamak istemeyen fakat
zaman yönetimini doğru yapmak için sadece toplantılarını yapabileceği alana ihtiyaç duyan kullanıcılar…
Kiralamalardaki süre seçenekleri nedir?
İster günlük, ister aylık, isterseniz yıllık olarak farklı süreli anlaşmalara açık olan bir sistem.
Söz konusu ofisler nerede konumlanıyor?
Hazır ofis, sanal ofis ve paylaşımlı ofis alanları, İstanbul Ofis Pazarı’nın 16 ofis bölgesinde genelde nitelikli A sınıfı ofis binalarında yer
alıyor. Ayrıca B ve C sınıfı ofis binalarında da daha düşük bütçelere cevap verecek çözümler bulunuyor.

• Alanda birçok servis sunuluyor, her şey hazır, bilgisayarınızı alıp gelmeniz yeterli!
• İsteğinize bağlı açık ya da kapalı alan seçeneği
• Kullandığın kadar ödeme
• Son kullanıcının maliyetlerini düşürmek üzere paylaşım ekonomisini geliştirme imkanı
• Birden fazla lokasyonda çalışma alanı alternatifleri sunan bir servis sağlayıcıyla anlaşılması halinde İstanbul’da
farklı konumlardaki şubelerde de çalışma imkanı
• Diğer kullanıcılarla kurulan samimi çalışma ortamı; hızlı ilişki ağı oluşturma, birlikte iş yapma/ proje paylaşma
• Daha yaratıcı iç dekorasyon tasarımı; standart ofis kullanımının ötesinde kullanıcıyı teşvik eden çalışma ortamı
• Günlük ofis ihtiyaçlarına yönelik, daha yenilikçi ve esnek teknoloji kullanımı
• Ortak alanlarda farklı dinlenme ve eğlenme alanları; dinlenirken iş çevrenizi genişletme olanağı
• Servisinize özel çağrıları Türkçe/ İngilizce yanıtlayan sekreter hizmeti
• Her türlü altyapıya sahip, modern toplantı alanlarında ihtiyaç olunan zaman dilimi kadar kullanım
• Tüm kullanıcılara açık, topluluk olma halini güçlendirmeye davet eden atölye çalışması, söyleşi vb. gibi farklı
etkinlikler
Esnek kiralama servislerini (Hazır/ Sanal/ Paylaşımlı Ofis) incelemek için PROPIN’le bağlantı kurmak nasıl bir
fayda sağlar?
Söz konusu ofis alternatiflerini siz de zaman harcayarak arayıp bulabilirsiniz ancak PROPIN’le tüm esnek kiralama yapan servis
sağlayıcı ortaklarına ve çözüm seçeneklerine çok daha hızlı ve tek kanaldan ulaşırsınız.
Önceliğimiz sizlere farklı ofis alternatiflerini hızlıca sunmak ve çözüme kolayca ulaşmanızı sağlamak.

Tüm hakları saklıdır.
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KURUMSAL ÖLÇEKTE

ESNEK KİRALAMA?

Kurumsal ölçekte esnek kiralama mümkün mü?
Dünya çapında uygulanan kurumsal kullanıcılara yönelik esnek modeller artık Türkiye’de de uygulanmaya
başlandı. Bu yeni nesil çözüm, esnek modellerle alışıldık konvansiyonel bina kiralama modelleri arasında, orta
ve büyük ölçekli kurumsal firmaların ihtiyaçlarına hitap ediyor ve kurumların yeni ofislerine sahip olmalarını
kolaylaştırıyor.
Kurumların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, inşaat ve ön yatırım ihtiyacı gerektirmeden, esnek kira kontratları
ile ofislerine taşınabildiği, taşınma süreci ve sonrasında tüm dekorasyon ve operasyon gibi zorlu süreçlerin
tek elden üstlenildiği ofis çözümüdür.
Hangi ölçekte firmalar için kurumsal esnek kiralama modelleri uygulanabilir?
50 kişilik hızla büyüyen orta ölçekli bir kurumdan, 1000 kişilik global bir şirkete, kısacası her ölçekte kurumsal
şirket için uygun bir hizmet. Dünya örneklerine bakılacak olursa şimdiden global banka, telekom, perakende
ve teknoloji şirketlerinin bu modele geçtiğini görüyoruz.

Daha fazla bilgi için PROPIN ekibiyle irtibata geçiniz. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
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Kurumsal şirketlere ne gibi faydalar sağlıyor?
Kurumsal ofis çözümleri kapsamında sunulan esnek kiralama modelleri bir çok faydayı bir arada sunuyor.
En önemlisi, yüksek ön yatırım maliyetlerine katlanmadan şirketler yeni ofislerine sahip olabiliyor.
Ayrıca, yer bulma, tasarım ve ofis yönetimi ile ilgili birçok partiyle çalışmak yerine tek ortak ile konsolide
hizmetlere ulaşmak ofis sahibi olmayı konforlu ve daha verimli kılıyor. Esnek sözleşme şartlarıyla büyüme
ve küçülme imkanı geleceğe dair yapıları çok daha çevik kılıyor. Kısacası, bu yeni çözümlerle kurumsal
çalışma alanları daha dinamik, esnek ve verimli olabiliyor. Bu sayede işlerine aktarmak istedikleri finansal
gücü arttırıyor ve işlerini büyütmeye konsantre olabiliyorlar.
Finansal tasarrufun, zaman ve enerji tasarrufunun yanında yeni nesil kurumsal ofisler günümüzün ihtiyacı
olan sosyal ihtiyaçları ve bakış açısını da ofislerin içine taşıyorlar. Daha fazla ortak alanları, donanımlı
toplantı altyapıları, sosyal alan ve servislerin bir arada sunulduğu bu modeller çalışan motivasyonunu ve
böylece veriminini de arttırdığı gibi, yetenek istihdam etme ve tutma gibi konularda da şirketlere büyük
avantaj sağlıyor.

• Yatırım yapmadan yeni ofise taşınma imkanı
• Hızlı, kolay, tek elden yürütülen operasyon
• Esnek kiralama şartları ve alan optimizasyonu
• Esnek, çevik ve değişebilen çalışma alanı ve operasyon yapısı
• Çalışan memnuniyetini arttıran ortam ve firmaya özel tasarım
Pazarda esnek kurumsal kiralama çözümleri ve örnekleri uygulanmaya başladı mı?
Kurumsal esnek ofis kiralama modeli, yenilikleri yakından takip eden Kolektif House tarafından
müşterilerine sunulmaya başlandı. En yeni çıkardıkları 2 farklı ofis modeliyle orta ve büyük ölçekli
şirketlerin tek çözüm ortağı olmayı hedefliyorlar. “Kurumsal Ofis Çözümleri” kapsamında hayata
geçirdikleri “Kolektif Enterprise” ve “Kolektif Suites” ofis modelleri ile esnek kiralama şartlarını, yasal
yükümlülükleri, dekorasyon ve operasyon süreçlerini üstlenen tek ortak modeliyle kullanım kolaylıklarını
kurumsal kullanıcıların hizmetine sunuyorlar.
Kolektif Enterprise çatısı altında talep edilen büyüklük ve istenilen lokasyonda ofis seçimi, firma kimlik ve
tercihlerine özel tasarım, yatırım yapmadan ve tüm operasyonun tek elden yönetildiği taşınma süreciyle
hızlı aksiyon alabilme imkanı sunuluyor. Kolektif Suites’le aynı esnekliği, seçtiğiniz bölgede apart ofis ve
ofise dönüşebilecek daire tipi ofis alanları içerisinde sağlıyorlar.

iş birliğiyle

T. 0212 217 8555
Tüm hakları saklıdır.
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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.

Kullanıcılar:
Binanın mevcut kullanıcılarının şirket isimleridir.

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.

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

Alt Kiralama:
Bir kiracının kiraya verene karşı sorumluluğu devam etmesi şartıyla,
kiraladığı alanı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebilmesidir.
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.
En Yüksek Kira:
Belirlenen ofis bölgesi içinde kiralanabilir alanına ait liste fiyatı en yüksek
olan kira rakamıdır.
Gerçekleşen İşlem:
Belirli bir dönem süresinde, kiralaması veya ön kiralaması; satışı
veya önsatışı yapılmış ofis alanı. Kontratın imzalanmasıyla işlem
gerçekleşirken, teklif aşamasındaki alanlar dahil edilmez.
Hazır Ofis:
Kullanıcıların fiziki ofis ihtiyaçlarını karşılayan, tam donanımlı (kira,
tadilat, elektrik, su, internet, ofis gereçleri, stopaj ödeme, temizlik vs.
hizmetlerini kapsayan) ofis işletme sistemidir.
Kapanış Fiyatı:
Mal sahibiyle kiracı arasında pazarlık sonucu anlaşılan, sözleşmede yer
alan kira bedelidir.
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:
Stokta boş olan alanlarının kirasının ağırlıklı ortalamasıdır. Toplam
ofis alanına ve boş alana bağlı olarak kira bedellerinin ağırlık katsayısı
hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda liste fiyatları kullanılır.
Kontrat Yenileme Danışmanlığı:
Kontrat şartlarını yenilemek isteyen kullanıcılara/ mal sahiplerine,
mevcut şartlar ve pazar koşulları göz önünde bulundurularak yeni
kontratın hazırlanması sırasında verilecek danışmanlık hizmetidir.
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Kullanıcı / Kiracı Temsilciliği:
Mal sahibiyle kiracı arasındaki tipik bir kiralama işleminde, kiracının
çıkarlarını temsil eden aracı, kiracı temsilcisi olarak anılır.

Mal Sahibi Temsilciliği:
Mal sahibiyle kiralayan/satın alan arasındaki tipik bir kiralama
işleminde, mal sahibinin çıkarlarını temsil eden aracıdır.
Münferit Ofis Alanları (Off-Location):
Mevcut ofis kümelenmelerine dahil olmayan, barındırdığı stokun küçük
olması nedeniyle ofis bölgesi olarak tanımlanamayan iş alanlarıdır.
Ofis Stoku:
Spekülatif ofis kullanımı için ayrılmış kiralanabilir alanların tümüdür.
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.
Paylaşımlı Ofis
Süreli (günlük, aylık vs.) olarak kiralanabilen, kullanıcı fiziki
ihtiyaçlarının karşılandığı ancak kullanım alanlarının tanımlı olmadığı
ofis kullanımı modeli.
Sanal Ofis:
Fiziksel bir çalışma alanı ihtiyacı olmayan ancak yasal bir adrese ihtiyaç
duyan kullanıcıların iş kurma maliyetlerini düşürerek, aynı zamanda
posta/kargo hizmeti aldıkları yeni nesil ofis çözümüdür.
Tamamlanma Tarihi:
Bir bina inşaatının bittiği tarihtir.
Teslim Şekli:
Ofis alanlarının kullanıcılara teslim şeklidir. (Şap&beton, dekorasyonlu
ve ikinci nesil)
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.
Yeşil Bina Sertifikası:
Arazi seçiminden başlayarak sürdürülebilir tasarım yoluyla doğal çevre
üzerindeki olumsuz etkilerin azaltıldığı “yeşil bina”ların standartlara
göre derecelendirmesi sonucunda aldığısertifikalardır. Farklı ülkelerin
standartlarına göre Yeşil Bina Sertifikaları değişiklik göstermekte olup
en yaygın olanları, BREEAM ve LEED sertifikalarıdır.

500.000 m2’nin üstünde ofis alanını temsil ediyoruz.

Web sitemizde ilginizi çeken gayrimenkuller
için PROPIN ekibine ulaşın!
Bizi aramanız
arayış
sürecinizi
kolaylaştırır

KİRALIK

En kısa sürede
binayı ziyaret
edersiniz.

Teknik ve mimari
Kiralama veya
satın alma
 okümanlara
d
tekliflerini yazılı
hızla
alırsınız,
ulaşırsınız.
sözde kalmaz!

Kozyatağı

No.9

Kontrat sürecinde
hukuki aşamaları
kolayca
geçersiniz.

KİRALIK

Esentepe

No.10

VERA
PLAZA

ESENTEPE
BİNASI

• 1.875 m² toplam ofis alanı

• 310 m2 brüt kat alanı

• 247 m² kat alanlı

• 1.370 m2 kiralanabilir alan

• Yenisahra Metro Durağı’na
yürüme mesafesinde

• Bahçe ve kapalı otopark
• Gayrettepe Metro ve Metrobüs
duraklarına yürüme mesafesinde

• Kullanıcılar: Matris Mühendislik,
UIP Filmcilik, Locpick, Gökbil
Lojistik, Groupama Sigorta,
Univera Bilgisayar Sistemleri

KİRALIK

Aracılık
Hizmet Bedeli
Mal Sahibinden!

Ümraniye

No.11

• Müstakil bina

KİRALIK

RELUX RSO 50
• 301 m2 brüt kat alanı
• Metroya yürüme mesafesinde
• Kullanıcıya özel bahçe kullanımı

Kağıthane

No.12

PAPİRUS
PLAZA
• 1.687 ile 4.907 m² arasında
değişen kat alanı seçenekleri
• Cendere Yolu’na cephe

• Bağımsız ofis seçeneği
• Cafe, spor salonu, toplantı ve
konferans salonları
• Kullanıcılar: A&G, Altunbüken
İnşaat, Bimaks, E-Ofis, GTK Dış
Ticaret, İz Atölye, Purple İK, Saren
Rüzgar Tribünleri

• Köprü ve TEM otoyolu bağlantısı
• Cafe, restoran, toplantı salonu,
spor salonu, yemekhane

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

T. 0212 217 8555
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Gayrimenkul Kiralama /

twitter.com/ Propin_Turkey
linkedin.com/company/Propi n
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