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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 2021 İkinci Çeyrek Dönemi özet 
verileri aşağıda yer almaktadır. 

Merkezi İş Alanı (MİA)’nda A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %30,3; B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 

%18,7 olarak kaydedildi. MİA’da kira ortalaması A sınıfı ofis binalarında 15,4 ABD Doları /m² /ay; B sınıfı ofis 

binalarında 6,8 ABD Doları /m² /ay oldu.

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %21,8; A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 10,0 

ABD Doları /m² /ay olarak hesaplandı.

MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %20,4; kira ortalaması 11,0 ABD Doları /m² /ay 

seviyesindeydi.

MİA’da yer alan Levent, 2021 ikinci çeyrek dönemde en yüksek kira talep edilen bölge oldu. Levent’te talep edilen 

en yüksek kira rakamı 32 ABD Doları /m² /ay olarak belirlendi.
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İstanbul Ofis Pazarı’nda 2021 ikinci çeyrek döneminde, COVID-19 Salgını pazarı etkileyen başlıca konulardan biri 
olmaya devam etti. Haziran ayında aşılamanın hızlanması ve Temmuz ayında kısıtlamaların kaldırılacak olması 
pazarı canlandırdı.

Türkiye’deki ekonomik ve siyasi gelişmelerle 2021 ikinci çeyrek dönem dalgalı seyretti. Raporun hazırlandığı 
dönemdeki döviz kurunun 2021 birinci çeyrekteki seviyede olması sebebiyle pazardaki kira ortalamalarında belirgin 
bir değişiklik olmadı. İncelemekte olduğumuz dört bölge kategorisindeki A sınıfı ofis binalarının kira ortalamalarının 
2021 birinci çeyrek seviyesiyle benzer olduğu görüldü. 

Ofis talebinin azalması ve kira rakamlarının düşmesi, yatırımcıların ofis geliştirmeye olan isteğini azalttı. İnşaatı 
devam eden projelerdeki yavaşlama, geçen çeyrek döneme benzer şekilde sürdü ve 2021 ikinci çeyrekte yeni ofis 
projesi açılışı gerçekleşmedi. Bu pazar koşullarına göre 2021 ikinci çeyrek sonunda; MİA’nın stok payı %33, MİA Dışı-
Avrupa’nın %18, MİA Dışı-Asya’nın %23 ve Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’nin [Kağıthane, Bomonti - Piyalepaşa, 
Kartal-Maltepe-Küçükyalı, Batı Ataşehir] %26 olarak hesaplandı.

Pandemi sebebiyle değişen çalışma koşulları karşısında pazardaki firmalar farklı stratejilerle yola devam etti. Ev-
ofis düzeninde çalışan firmalar dışında ofiste -fiziki olarak- dönüşümlü çalışan firmalar oldu. 2021 ikinci çeyrek 
dönemi dinamik geçiren Levent, Maslak, Kozyatağı gibi bölgelerde özellikle küçük ve orta ölçekli ofislerde kiralama 
işlemleri tamamlandı. Bu dönemde gerçekleşen kiralama işlemlerinin çoğu bütçe kaynaklı olurken, avantajlı 
kiralama seçenekleri gündemdeydi. Ayrıca ortaya çıkan yeni düzende, hukuki olarak elverişli firmaların mevcut 
alanlarında küçüldükleri gözlendi. A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranları, bir önceki çeyrek döneme göre 2021 
ikinci çeyrekte belirgin olmayan şekilde geriledi. MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %30,3 oldu.

2021 ikinci çeyrek dönemde Maher Holding, AND Anadolu Gayrimenkul AŞ’ye ait hisselerin tümünü devraldı. Bu 
işleme AND Anadolu Gayrimenkul’ün aktif varlıkları arasında yer alan Kozyatağı’ndaki AND Plaza’nın mülkiyeti de 
dahildi. Bu işlem soncunda 35.000 m2 kiralanabilir alanlı AND Plaza’nın mülkiyet ve bina yönetimi, Maher Holding 
bünyesindeki Quick Sigorta AŞ ve Corpus Sigorta AŞ’ye geçti. Uzun süredir büyük ölçekli kurumsal satın alma 
işlemine sahne olmayan İstanbul Ofis Pazarı’nda söz konusu işlem dikkat çekti.

Temmuz ayı itibariyle COVID-19 Salgını’na bağlı kısıtlamaların çoğunun kaldırılması, aşılamanın artması ve 
vaka sayısındaki düşüş eğilimiyle önümüzdeki günlerde İstanbul Ofis Pazarı’nda daha net ve hareketliliğin 
artacağı bir döneme geçilmesi beklenmektedir. Uluslararası düzeyde alınacak kararlarla birlikte pazardaki yeni 
şartların belirginleşmesi öngörülmektedir. Salgının ve ekonomiye etkilerinin dikkatle takip edileceği önümüzdeki 
dönemde, boşluk oranlarının yükseleceğini ve döviz kurunun kira ortalamalarında etkili olmaya devam edeceğini 
düşünmekteyiz.
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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 mor 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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EKONOMİK GÖRÜNÜM

TÜFE Haziran 2021’de bir önceki aya göre %1,94 oranında artışla piyasa 
beklentilerinin üzerinde yükseldi. Söz konusu artışla yıllık TÜFE artışı 
%17,53 olarak hesaplandı. Buna göre TÜFE’deki artış yaklaşık iki yılın 
en yüksek düzeyine çıktı. Aynı dönemde Yurt içi ÜFE (Yi-ÜFE) aylık artış 
oranında yükseliş de devam etti. Aylık bazdaki artış %4,01 iken, geçen 
yılın aynı dönemine göre yıllık artışın %42,89 olduğu açıklandı. Haziran 
2021’de açıklanan yıllık Yi-ÜFE artışı, Ekim 2018’den bu yana en yüksek 
seviyeyi gördü.

ENFLASYON ORANLARI POLİTİKA FAİZİ

DÖVİZ KURLARI [Temmuz 2019 - Haziran 2021]

USD /TRY EUR/TRY EUR/USD

GRAFİK NO.1  KAYNAK: TC MERKEZ BANKASI

 
 

EKONOMİK
GÖSTERGELER

Temmuz
'20

Ağustos
'20

Eylül
'20

Ekim 
'20

Kasım 
'20

Aralık 
'20

Ocak 
'21

Şubat 
'21

Mart
'21

Nisan 
'21

Mayıs 
'21

Haziran 
'21

BIST-100 İndeksi*** 1.127 1.079 1.145 1.112 1.284 1.477 1.473 1.471 1.392 1.398 1.420 1.356

İşsizlik (%)* 13,4 13,2 12,7 12,7 12,9 13,2 12,2 13,4 13,0 13,8 13,2 - 

Döviz Kuru** (USD/TRY) 6,95 7,34 7,77 8,32 7,80 7,43 7,32 7,37 8,33 8,23 8,50 8,50

Döviz Kuru** (EUR/TRY) 8,16 8,74 9,10 9,72 9,35 9,13 8,87 8,94 9,77 9,95 10,36 10,40

PolitikaFaizi** 
(Haftalık Repo%)

8,25 8,25 10,25 - 15,00 17,00 17,00 17,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Enflasyon (%)* (Yıl Sonu) 11,76 11,77 11,75 11,89 14,03 14,60 14,97 15,61 16,19 17,14 16,59 17,53

 *TUIK  **TCMB ***BİST-100 Endeksi 27.07.2020 itibariyle 1.000 puanlık gösterime geçmiştir. TABLO NO.1  KAYNAK: *TÜİK -**TCMB 

MAKRO EKONOMİ
Türkiye Ekonomisi’nin -zincirlenmiş hacim endeksine göre- 2021 birinci çeyrek döneminde yıllık bazda %7,0 oranında büyüdüğü açıklandı. Böylece 
GSYH, Reuters anketine göre %6,7 oranında beklenen büyümenin üzerinde genişledi. Yıllıklandırılmış bazda Türkiye Ekonomisi’nin cari olarak 
büyüklüğü 2021 birinci çeyrek sonunda 5,36 trilyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde ABD Doları cinsinden GSYH’nin 729 milyar ABD Doları olduğu 
hesaplandı. 

Yurt içinde Koronavirüse karşı aşılama özellikle Haziran ayının ikinci yarısından itibaren hızlandı. 27 Haziran itibariyle toplam aşı sayısı 47 milyon 
dozun üzerine çıkarken, ülkede en az bir doz aşı olanların toplam nüfusa oranı %39 oldu. Gelen turist açısından önemli ülkelerden Rusya son iki aydır 
Türkiye’ye olan seyahat kısıtlama uygulamasını 22 Haziran’daki uçuşla kaldırdı. Öte yandan Delta varyantının Rusya ve İngiltere başta olmak üzere 
hızlı yayılması önümüzdeki dönem için endişeli bekleyişe yol açtı.

Haziran ayı sonunda TCMB ve BDDK tarafından yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekti. TCMB, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis 
edilmesi imkanı azami oranını %20’den %10’a düşürdü. Bu imkanın 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. BDDK ise 1 Temmuz’da 
yayımladığı kararla kuyumcu, mobilya, elektrikli eşya ve TV harcamalarında kredi kartı taksit sayısını düşürdü. Ayrıca finansal kiralama ve banka 
kredisiyle alınan taşıtlara yönelik taksit sayıları da azaltıldı. 

Küresel piyasalar Haziran ayı sonunu dalgalı seyirde geçirdi. Bu dalgalanmada FED yetkililerinin enflasyon ve faiz artırımına yönelik karışık sinyaller 
vermesi etkili oldu. Aynı dönemde Brent türü ham petrolün varil fiyatı 76,2 ABD Doları seviyesine yükseldi. Söz konusu varil fiyatı son üç yılın en 
yüksek seviyesi oldu. 
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Para Politikası Kurulu, Haziran 2021 toplantısında haftalık repo ihale 
faiz oranını (politika faizini) %19,0 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı. 
Mart 2021’de yapılan toplantıda %17,0’den %19,0’a yükseltilen politika 
faizinde son dört aylık dönemde bir değişiklik olmadı. 
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İstanbul Ofis Pazarı’ndaki 2021 ikinci çeyrek dönemine ait  Bölge 
Kategorilerine Göre A Sınıfı Ofis Stoku Dağılımı Grafik 2’de verilmiştir.

MİA [Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe, Beşiktaş-
Balmumcu]: 2021 ikinci çeyrekte MİA’nın stok payı %33 oldu.

MİA Dışı-Avrupa [Taksim-Nişantaşı, Şişli-Fulya-Otim, Havaalanı]: MİA Dışı-
Avrupa’nın stok payı 2021 ikinci çeyrekte %18 olarak kaydedildi.

MİA Dışı-Asya [Kozyatağı, Altunizade, Kavacık, Ümraniye]: MİA Dışı-
Asya’nın stok payı 2021 yılının ikinci çeyrek döneminde %23 oldu.

Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri [Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa, 
Maltepe-Kartal, Batı Ataşehir]: 2021 ikinci çeyrekte Gelişmekte Olan Ofis 
Bölgeleri’nin stok payı %26 seviyesindeydi. 

Grafik 3’te, 2021 İkinci Çeyrek dönemine ait Bölgelere Göre A sınıfı Ofis Stok Dağılımı verilmiştir.

İstanbul Ofis Pazarı 2021 ikinci çeyrek dönemi arz tarafında durağan geçti, dönem boyunca A sınıfı ofis stokunda büyüme gözlenmedi. Pandemi 
ve ekonomik koşulların da etkisiyle talep tarafında arzı etkileyecek belirgin bir artış olmadı. İnşaat halindeki projelerde, geçtiğimiz çeyrek dönem 
başlayan yavaşlama devam etti ve açılışlar ertelendi. 

Mevcut stok büyüklüğüne göre 2021 ikinci çeyrek sonunda Havaalanı Bölgesi, İstanbul Ofis Pazarı’ndaki en büyük alanlı ofis bölgesi oldu. Bu 
bölgedeki A sınıfı ofis stokunun 930.000 m2’nin üzerinde olduğu belirlendi. Havaalanı Bölgesi’ni yaklaşık 760.000 m2 ofis alanıyla MİA’da yer 
alan Maslak ikinci sırada izledi. Pazardaki üçüncü büyük alanlı bölge yaklaşık 690.000 m2 ofis alanı barındıran Levent olarak kaydedildi. 

BÖLGE KATEGORİLERİNE GÖRE A SINIFI OFİS STOKU DAĞILIMI
2021 İkinci Çeyrek 

İSTANBUL OFİS BÖLGELERİ 
A SINIFI STOK KARŞILAŞTIRMASI

2021 İkinci Çeyrek
BÖLGELERE GÖRE A SINIFI OFİS STOKU DAĞILIMI

GRAFİK NO.2  KAYNAK: PROPIN
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GRAFİK NO.3  KAYNAK: PROPIN

* Koyu renkle gösterilen alanlar boşluk oranını göstermektedir.
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İstanbul Ofis Pazarı’ndaki 2021 ikinci çeyrek döneme ait Bölge 
Kategorilerine Göre Boşluk Oranları, Grafik 4’te gösterilmiştir.

MİA’daki A sınıfı ofis binalarının boşluk oranı %30,3; B sınıfı ofis 
binalarının boşluk oranı %18,7 olarak hesaplandı.

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %21,8; B 
sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %28,5 oldu.

MİA Dışı-Asya’da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %20,4; B sınıfı 
ofis binalarındaki boşluk oranı %14,6 olarak kaydedildi.

İstanbul’un on iki ofis bölgesinde yer alan A ve B sınıfı ofis binalarındaki 
Bölgelere Göre Boşluk Oranları Grafik 5’te gösterilmiştir. [1] 

İstanbul Ofis Pazarı’nda 2021 ikinci çeyrek COVID-19 Salgınına bağlı 
koşulların azalarak devam ettiği, normalleşme adımlarının atıldığı bir 
dönem oldu. Dönem boyunca hızlanan aşılamanın da etkisiyle birçok 
firmanın dönüşümlü ofis kullanımı yapmayı tercih ettiği ve tam zamanlı 
ofis günlerine hazırlık yaptığı görüldü. Öte yandan bazı firmalar da ev-
ofis çalışma düzeninde devam etti. Bununla birlikte sözleşmeleri hukuki 
olarak elverişli olan bazı firmalar ofislerindeki fiziksel düzenlemelerini 
tamamlayarak kullandıkları alanda küçüldü. 

Levent  A sınıfı ofis binalarında 2021 ikinci çeyrek dönem hareketli geçti. 
Küçük ve orta ölçekli ofis alanlarında avantajlı kiralama paketleriyle 
kiralama sözleşmeleri tamamlandı. Bölgedeki A+ ofis binalarından Ferko 
Signature’da Gide Loyrette Nouel’nin yaptığı 702 m2 alanlı kiralama bu 
işlemlerin başında geldi. PROPIN, bu işlemde aracılık hizmeti verdi. Bu 
gelişmeler sonucunda, Levent A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, bir 
önceki çeyrek döneme göre hafif bir yükselişle 2021 ikinci çeyrekte %38,4 
olarak belirlendi.  

2021 ikinci çeyrek boyunca Etiler A sınıfı ofis binalarında sınırlı sayıda 
kiralama işlemi yapıldı. 

2021 ikinci çeyrek sonunda Etiler A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 
%10,7’ye yükseldi.

Maslak A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, yoğun geçen 2021 ikinci 
çeyrek dönemi sonunda %23,4’e düştü. Boşluk oranının düşüşünde başka 
bölgelerden Maslak’a taşınan firmalar etkili oldu. Bu firmalar arasında Diler 
Holding’in Maslak No:1’de yaptığı kiralama göze çarptı. 

Taksim-Nişantaşı’ndaki A sınıfı ofis binalarından başka bölgelere taşınan 
firmalar olduğu tespit edildi. Bu taşınmalar karşısında bölgeye yoğun 
bir talep gözlenmedi. 2021 ikinci çeyrekte, Taksim-Nişantaşı A sınıfı ofis 
binalarındaki boşluk oranı %45,3’e yükseldi.

2021 ikinci çeyrek dönem diğer bölgelere göre Kozyatağı A sınıfı ofis 
binalarında daha dinamik geçti. Farklı ölçeklerde yapılan kiralamalar 
sonucu Kozyatağı’na gelen firmalar oldu. Diğer yandan Kozyatağı’ndan 
Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’ne taşınan orta ölçekli firmalar mevcuttu. 
Bölgedeki taşınma ve kiralama işlemlerinin birbirini dengelediği tespit 
edildi. Kozyatağı A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2021 ikinci çeyrek 
dönemde bir önceki çeyrek seviyesini koruyarak %23,4 olarak kaydedildi. 
 
Ümraniye’deki A sınıfı ofis binalarında 2021 ikinci çeyrek döneminde 
kiralama işlemleri gerçekleşti. Bu işlemlerin etkisiyle Ümraniye A sınıfı ofis 
binalarındaki boşluk oranı %23,1’e geriledi. 

İSTANBUL OFİS PAZARI 
BOŞLUK ORANLARI

BÖLGE KATEGORİLERİNE 
GÖRE BOŞLUK ORANLARI 
2021 İkinci Çeyrek

BÖLGELERE GÖRE BOŞLUK ORANLARI
2021 İkinci Çeyrek

[1] Tat Towers stoka katılmadığında Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe’deki A sınıfı boşluk oranı %28,3 seviyesine gerilemektedir.
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LeventKİRALIK No.1

TEKFEN
TOWER
• 1.045 m2 ortalama kat alanı

• 96 m2 – 1.770 m2 arası değişen ofis   
   alanları

• %100 taze hava kullanımlı 
   havalandırma

• Büyükdere Caddesi üzeri konum

• Konferans Salonu, Kafeterya,Gym, 
   Kuaför, Kuru Temizleme, Market

• Kullanıcılar: Bank of China, Google,
   Mitsubishi Corporation, PepsiCo, 
   Servcorp, Tekfen Sigorta

DEKORASYONLU

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!
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İstanbul Ofis Pazarı’nda, 2020 üçüncü çeyrek ile 2021 ikinci çeyrek 
dönemi arasındaki Bölge Kategorilerine Göre A Sınıfı Ofis Binalarındaki 
Boşluk Oranları Değişimi, Grafik 6’da verilmiştir.

2020 üçüncü çeyrekle 2021 ikinci çeyrek arasındaki dönemde 
MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranında belirgin olmayan 
bir düşüş yaşandı. MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2020 
üçüncü çeyrekte %31,0 seviyesindeydi. Sonraki çeyreklerde %30,7 
seviyesinde olan MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı, 2021 
ikinci çeyrekte %30,3’e geriledi.

MİA Dışı-Avrupa’daki A sınıfı ofis binaları son dört çeyrek dönem 
boyunca kademeli olarak düştü. 2020 üçüncü çeyrekte MİA Dışı-
Avrupa A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %24,4 olarak belirlendi. 
Takip eden çeyreklerde yaklaşık %10,5 oranında düşen boşluk oranı, 
2021 ikinci çeyrek dönemde %21,8 olarak kaydedildi.

MİA Dışı-Asya A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2020 üçüncü 
çeyrekle 2021 ikinci çeyrek arasındaki dönemi hafif dalgalı geçirdi. 
Boşluk oranı 2020 üçüncü çeyrekte %21,2 olarak belirlendi, dördüncü 
çeyrekte %21,7’ye yükseldi. 2021 yılında düşmeye başlayan MİA Dışı-
Asya’daki A sınıfı ofis binalarının boşluk oranı 2021 ikinci çeyrekte 
%20,4 oldu. 

Grafik 7’de, son dört çeyrek dönemdeki Bölge Kategorilerine Göre B 
Sınıfı Ofis Binalarındaki Boşluk Oranları Değişimi yer almaktadır.

MİA B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı 2020 üçüncü çeyrekle 2021 
ikinci çeyrek arasındaki dönemde inişli çıkışlı bir seyir izledi. MİA B sınıfı 
ofis binalarındaki boşluk oranı 2020 yılının son iki çeyrek döneminde 
%17,3 seviyesinde durağandı. 2021 birinci çeyrek dönemde yükselen 
boşluk oranı takip eden çeyrekte geriledi. MİA B sınıfı ofis binalarındaki 
boşluk oranı 2021 ikinci çeyrekte %18,7 oldu. 

Son dört çeyrek dönemde MİA Dışı-Avrupa’da B sınıfı ofis binalarındaki 
boşluk oranının yükselişte olduğu görüldü. 2020 üçüncü çeyrekte %25,3 
olan boşluk oranı, dördüncü çeyrekte bu seviyesini korudu. MİA Dışı-
Avrupa B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı  2021 yılında, 2020 yılının 
ikinci yarısına göre yükseldi. 2021 ikinci çeyrek döneminde MİA Dışı-
Avrupa’daki B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %28,5 seviyesinde 
kaydedildi. 

2020 üçüncü çeyrekle 2021 ikinci çeyrek arasındaki dönemde MİA 
Dışı-Asya B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı düşüş eğilimindeydi. 
Boşluk oranı 2020 üçüncü çeyrekte %17,1 olarak hesaplandı. Takip eden 
dönemde düşen boşluk oranı, 2021 ikinci çeyrekte %14,6 oldu. Son dört 
çeyrek boyunca MİA Dışı-Asya B sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının 
% 14’ten fazla düşmesi göze çarptı. 

İSTANBUL OFİS PAZARI 
BOŞLUK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER
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GRAFİK NO.6  KAYNAK: PROPIN
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SATILIK - KİRALIK

No.3

SIGNATURE
TOWER
• 1.722 m2 kat alanı

• Tek katta 215 m2 ile 1.722 m² arası
   kiralama ve satın alma seçenekleri

• Büyükdere Caddesi üzerinde konum

• Levent Metro Durağı’na 1 dakika
   yürüme mesafesi

• Her katta kat balkonu

• Bahçe, restoran, teras ve toplantı 
   salonları

• Kullanıcılar: Assembly, Destek Finans, 
   Deutsche Bank, Fiba Holding,
   Franklin Templeton, McKinsey, MESS,   
   Nike,  Sumitomo, White&Case, 
   Yemek Sepeti

SILVER

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!

Ataşehir No.2

ALLIANZ 
TOWER

• 1.320 m² ortalama kat alanı

• 303 m²’den 1.367 m²’ye değişen
   tek katta kiralanabilir alan 

• Dekorasyonlu ve Şap&Beton ofisler

 • Video analiz sistemiyle güvenli sosyal 
    mesafe

• Adalar manzarası

• Kullanıcılar: Allianz Holding,    
   Continental, Çimsa, DAF Trucks, Getinge

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. 

DEKORASYONLU

KİRALIK

Detay İste!
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İstanbul’un on iki bölgesinde yer alan A ve B sınıfı ofis binalarındaki Bölgelere 
Göre Kira Ortalamaları Grafik 9’da gösterilmiştir. [2] 

İstanbul Ofis Pazarı’nda kira ortalamaları 2021 ikinci çeyrek dönemde, 
genel olarak bir önceki çeyrek seviyesini korudu. Geçmiş çeyreklerde Türk 
Lirası’nın döviz karşısında hızlı değer kaybından etkilenen ofis pazarında, 
ABD Doları’nın birinci çeyrek seviyesinde olması, kira ortalamalarının sabit 
kalmasında rol oynadı. Bununla birlikte salgın sürecindeki değişimler ve 
hızlanan aşılama karşısında pazarın hareketlendiği gözlendi. Bu hareketliliğe 
bağlı olarak kiralama işlemi yapılan bazı ofis binalarının Türk Lirası liste kira 
fiyatlarında yeniden düzenlemeye gidildi

2021 ikinci çeyrekte Levent’teki bazı A sınıfı ofis binalarının liste fiyatlarında 
indirim yapıldı. Kira rakamı bölge ortalaması seviyesindeki ofis binalarında 
kiralama işlemleri   gerçekleşti. Yapılan indirimler ve kira ortalamasının 
üzerinde kira rakamına sahip  ofis alanlarının kira rakamlarının birbirini  
dengelendiği görüldü. Levent A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasının 
2021 ikinci çeyrekte bir önceki çeyrek seviyesini koruyarak 18,6 ABD Doları /
m² /ay olduğu belirlendi.

Etiler’deki düşük liste fiyatlı A sınıfı ofis alanlarının 2021 ikinci çeyrekte 
kiralandığı gözlendi. Buna karşılık bölge ortalamasından daha yüksek kira 
talep edilen büyük ofis alanlarının kiralık olarak yeniden pazara girmesi, 
kira rakamının yükselmesine yol açtı. Etiler’deki A sınıfı ofis binalarının kira 
ortalaması 2021 ikinci çeyrekte 12,4 ABD Doları /m² /ay oldu.

2021 ikinci çeyrek dönemde Beşiktaş-Balmumcu A sınıfı ofis binalarındaki 
kira ortalaması 17,2 ABD Doları /m² /ay’a geriledi. Bu gerilemede, bölge 
ortalamasından yüksek kiralı ofis alanlarının kiralanarak pazardan çıkması 
rol oynadı. 

Havaaalanı Bölgesi 2021 ikinci çeyrek dönemi sakin geçirdi. Bölgede 
gerçekleşen sınırlı sayıdaki işlemin sonucunda kira rakamında bir değişiklik 
olmadı. 2021 ikinci çeyrekte Havaalanı Bölgesi’ndeki A sınıfı ofis binalarının 
kira ortalaması 9,2 ABD Doları /m² /ay olarak kaydedildi. 

Hareketli geçen 2021 ikinci çeyrekte, Kozyatağı A sınıfı ofis binalarında küçük 
ve orta ölçekli ofis alanlarında kiralamalar oldu. Bu kiralamalar sonucunda 
bölge ortalamasından daha yüksek kiralı olan ofis binaları komple doldu. 
Boşaltılan yüksek liste fiyatlı ofis alanlarının da kiralık olarak pazara 
girmesine rağmen, bölgedeki kira ortalaması düştü. Kozyatağı A sınıfı ofis 
binalarındaki kira ortalaması 2021 ikinci çeyrekte 11,5 ABD Doları /m² /ay 
seviyesinde hesaplandı. 

2021 ikinci çeyrek dönemde Altunizade’deki bazı A sınıfı ofis binalarındaki 
liste fiyatlarında düzenleme yapıldığı tespit edildi. Buna ek olarak bölge 
ortalamasından daha düşük kira rakamlı ofislerde kapanan kiralama işlemleri 
olduğu gözlendi. Bu gelişmelerle Altunizade A sınıfı ofis binalarındaki kira 
ortalaması 2021 ikinci çeyrekte bir önceki çeyrek döneme göre hafif bir 
yükselişle 12,9 ABD Doları /m² /ay oldu.

Grafik 8’de, İstanbul Ofis Pazarı 2021 yılı ikinci çeyrek dönemine ait 
Bölge Kategorilerine Göre Kira Ortalamaları verilmiştir.

MİA’daki A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 15,4 ABD Doları /m² /
ay ve B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 6,8 ABD Doları /m² /ay 
olarak hesaplandı.

MİA Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 10,0 ABD 
Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarında kira ortalaması 7,6 ABD Doları 
/m² /ay oldu.

MİA Dışı-Asya’daki kira ortalaması A sınıfı ofis binalarında 11,0 
ABD Doları /m² /ay; B sınıfı ofis binalarında 7,0 ABD Doları /m² /ay 
seviyesindeydi. 

İSTANBUL OFİS PAZARI 
KİRA ORTALAMALARI 

2021 İkinci Çeyrek 

BÖLGELERE GÖRE KİRA ORTALAMALARI
2021 İkinci Çeyrek

 [2] Bölgesel kira ortalamaları mal sahipleri tarafından pazara açıklanan liste fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Değerlendirmede pazarlık payları göz önüne alınmamıştır. 

MİA Dışı-AsyaMİA Dışı-AvrupaMİAA Sınıfı MİA Dışı-AsyaMİA Dışı-AvrupaMİAB Sınıfı

MİA Dışı-AsyaMİA Dışı-AvrupaMİAA Sınıfı MİA Dışı-AsyaMİA Dışı-AvrupaMİAB Sınıfı

GRAFİK NO.9  KAYNAK: PROPIN

GRAFİK NO.8  KAYNAK: PROPIN1 ABD Doları = 8,35 Türk Lirası

1 ABD Doları = 8,35 Türk Lirası
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Seyrantepe No.4

SKYLAND
• 1.058 m2 ve 6.488 m2’lik kat 
   alanları

• Bağımsız girişi olan blok

• Vadi İstanbul füniküler durağına 
   6 dakika yürüme mesafesinde
    
• AVM, spor salonu, yemekhane

• Kullanıcılar: Atak Taşıt, 
   Atez Yazılım, Boydak Enerji, Carat, 
   Colin’s, İlkem Turizm, Teknorot,  
   Türk Barter, Vefa İlaç, Xerox

DEKORASYONLU

SATILIK - KİRALIK

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!
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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. 

İstanbul Ofis Pazarı’nda 2021 ikinci çeyrek dönemde en yüksek kira 
talep edilen bölge, 32 ABD Doları /m² /ay (yaklaşık 270 TL /m² /
ay)’la MİA’da yer alan Levent oldu. 2021 ikinci çeyrekte, Beşiktaş-
Balmumcu dışındaki MİA’daki bölgelerde talep edilen yüksek kira 
rakamları, bir önceki çeyrek seviyelerini korudu. Beşiktaş-Balmumcu 
Bölgesi’nde en yüksek kira rakamı 2 ABD Doları düşüşle 18 ABD 
Doları /m² /ay (yaklaşık 150 TL /m² /ay) seviyesinde kaydedildi.    

2021 ikinci çeyrekte MİA Dışı-Avrupa’da talep edilen en yüksek 
kira rakamı 21 ABD Doları /m² /ay (yaklaşık 175 TL /m² /
ay) olarak belirlendi. Taksim-Nişantaşı, MİA Dışı-Avrupa’daki 
en yüksek kira talep edilen bölge oldu. MİA Dışı-Avrupa’da 
yer alan bölgelerdeki en yüksek kira rakamlarının 2021 ikinci 
çeyrekte, birinci çeyrek seviyesinde sabit seyrettiği gözlendi.  

Kozyatağı, MİA Dışı-Asya’daki 2021 ikinci çeyrekte en yüksek 
kira talep edilen bölgeydi. Bölgede talep edilen kira rakamının 23 
ABD Doları /m² /ay (yaklaşık 192 TL /m² /ay) olduğu belirlendi. 
2021 ikinci çeyrekte Ümraniye’de talep edilen en yüksek kira 
rakamı bir önceki çeyrek döneme göre 1 ABD Doları yükselirken, 
diğer bölgelerdeki kira rakamlarında değişiklik görülmedi.

İSTANBUL OFİS PAZARI 
EN YÜKSEK KİRA RAKAMLARI

İSTANBUL BÖLGELERE GÖRE TALEP EDİLEN
“EN YÜKSEK KİRA” LİSTE RAKAMLARI
Son Dört Çeyrek

[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.
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ZincirlikuyuSATILIK - KİRALIK No.5

SOYAK SOHO
• 4.040 m2 brüt ofis alanı

• Ofise ait 308 m2 depo alanı

• Sadece ofis kullanımına ait 1.686  
   m2  peyzajlı bahçe

• Hayatı kolaylaştıracak concierge 
   hizmetleri

• Verimli ofis içi yerleşimine imkan   
   sağlayan kat planları

• Su kullanımını minimuma 
   indirgeyecek çevre düzenlemesi

• Elektrikli arabalar için şarj ünitesi 
   ve bisiklet park alanı

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!

  
LeventSATILIK - KİRALIK No.6

NİDAKULE 
LEVENT
• Tek katta 294 m² ile  682 m2 arası
   kiralanabilir alan

• Levent Metro Durağı’na 3 dakika 
   yürüme mesafesi

• Kafe, spor salonu ve toplantı salonları

• Panoramik manzara

• Kullanıcılar: AT Kearney,  
   Boehringer Ingelheim, 
   International Papers, Moet,
    Phillip Capital, Plaza Cubes, Puma, 
    Simon Kucher

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!

13Tüm hakları saklıdır.
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Grafik 12’de, son dört çeyrek dönem boyunca Bölge Kategorilerine Göre 
B Sınıfı Ofis Binalarındaki Kira Ortalama Değişimi yer almaktadır.

MİA B sınıfı ofis binalarının kira ortalaması 2020 üçüncü çeyrekle 2021 
ikinci çeyrek arasındaki dönemde aşağı yönlü bir seyirdeydi. 2020 üçüncü 
çeyrekte 7,4 ABD Doları /m² /ay olan kira ortalaması sonraki çeyreklerde 
düştü. MİA B sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 2021 ikinci çeyrekte 
6,8 ABD Doları /m² /ay olarak bir önceki çeyrek seviyesinde kaldı. Dört 
çeyrek dönem sonunda MİA A sınıfı ofis binalarının kira ortalamasındaki 
düşüşün yaklaşık %8 olduğu hesaplandı.

Son dört çeyrek dönemde MİA Dışı-Avrupa B sınıfı ofis binalarındaki 
kira ortalaması 7-8 ABD Doları /m² /ay seviyesindeydi. Kira ortalaması 
2020 üçüncü çeyrekte 7,8 ABD Doları /m² /ay iken dördüncü çeyrekte 
7,2 ABD Doları /m² /ay’a geriledi. MİA Dışı-Avrupa’daki B sınıfı ofis 
binalarındaki kira ortalaması 2021 yılının ilk yarısında 7,6 ABD Doları /m² 
/ay düzeyinde sabit seyretti.   

MİA Dışı-Asya B sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması son dört çeyrek 
dönemi hafif dalgalı bir seyirde geçirdi. 2020 üçüncü çeyrekte 6,7 ABD 
Doları /m² /ay seviyesinde olan kira ortalaması dördüncü çeyrekte 7,6 
ABD Doları /m² /ay’a yükseldi. MİA Dışı-Asya’da B sınıfı ofis binalarındaki 
kira ortalaması 2021 yılında gerilemeye başlayarak ikinci çeyrekte 7,0 
ABD Doları /m² /ay oldu.

2020 üçüncü çeyrekle 2021 ikinci çeyrek arasındaki dönemde Bölge 
Kategorilerine Göre A Sınıfı Ofis Binalarındaki Kira Ortalama Değişimi, 
Grafik 11’de verilmiştir.

2020 üçüncü çeyrekle 2021 ikinci çeyrek arasındaki dönemde MİA A 
sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması düştü. Kira ortalaması 2020 
üçüncü çeyrekte 16,1 ABD Doları /m² /ay seviyesinde hesaplandı. Sonraki 
çeyreklerde düşmeye başlayan kira ortalaması, 2021 birinci çeyrekte 15,2 
ABD Doları /m² /ay oldu. 2021 ikinci çeyrekte kira ortalaması bir önceki 
çeyrek seviyesinde 15,4 ABD Doları /m² /ay olarak belirlendi. 

Son dört çeyrek dönemde MİA Dışı-Avrupa’daki A sınıfı ofis binalarının 
kira ortalaması 10-10,5 ABD Doları /m² /ay bandındaydı. 2020 üçüncü 
çeyrekte 10,4 ABD Doları /m² /ay olan kira ortalaması 2021 ikinci çeyrek 
dönemde 10,0 ABD Doları /m² /ay olarak tespit edildi. 

MİA Dışı-Asya A sınıfı ofis binalarının kira ortalamasında 2020 üçüncü 
çeyrekle 2021 ikinci çeyrek arasındaki dönem sonunda gerileme 
kaydedildi. 2020 üçüncü çeyrekte kira ortalaması 11,6 ABD Doları /m² /
ay düzeyindeydi. MİA Dışı-Asya A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması 
2021 ikinci çeyrekte 11,0 ABD Doları /m² /ay oldu. Son dört çeyrekte kira 
ortalamasındaki düşüşün yaklaşık %5 olduğu hesaplandı. 

İSTANBUL OFİS PAZARI 
KİRA ORTALAMALARINDAKİ DEĞİŞİMLER
A SINIFI BİNALARDAKİ
KİRA ORTALAMA DEĞİŞİMİ
Son Dört Çeyrek

Son Dört Çeyrek

B SINIFI BİNALARDAKİ 
KİRA ORTALAMA DEĞİŞİMİ

MİA (Büyükdere Aksı) MİA Dışı-Asya MİA Dışı-Avrupa
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No.8Maslak

MASLAK
SQUARE
• 38.100  m² toplam ofis alanı

• 1.200 m2 kat alanı

• Şap&Beton teslim

• İki blok birleştiği taktirde brüt 
   2500 m2 yatay ofis kullanım alanı

• Bloklar arasındaki köprüler ile her 
   iki katta bağlantı

• Her bir blok için ayrı lobi ve 
   drop-off alanları

• Cafe, restoran, spor salonu

KİRALIK

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!

No.7Ataşehir

BÜYÜKHANLI
PLAZA
• 16.698  m² toplam ofis alanı

• 440 m2’den başlayan kiralanabilir
   kat alanı

• Dekorasyonlu ve Şap&Beton
   teslim

• Kozyatağı Metro Durağı’na
   yürüme mesafesi

• Restoran, toplantı salonları

• Kullanıcılar: Danone, DHL, Dyson,   
   Gefco, Herbalife, Lesaffre,
   Schneider Elektrik, Sırma Grup, 
   ThyssenKrupp 

DEKORASYONLU

KİRALIK

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!
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Kurumsal Ölçekte
Esnek Kiralama
Optimize edilecek genel merkez, şehre yayılan uydu ofisler, çalışanların evlerine yakın
çalışabilecekleri coworking alanları ile ofis daha esnek bir yapıya, yepyeni bir kültüre dönüşüyor.

Yeni dönemde çalışma modeli tanımları çok genişlediği gibi herkesin 
kullanabileceği ortak kelimelerle de ifade edilmeye başlandı. Çalışma 
modelleri ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin, ana kaynağının gerçek 
ihtiyaçlardan geldiğini dikkate alarak ilerlemek, uyumlanma sürecini 
biraz daha kolaylaştırabilir gibi görünüyor. 

16 www.propin.com.tr



McKinsey’nin Mayıs 2020 anketine 
göre hem geleneksel, hem de 
esnek çözümler sunabilen binaların 
seçilme olasılığı daha yüksek. 
Özellikle bu belirsizlik sürecinde; 
artan esneklik ihtiyacına yönelik, 
hazır ofis işletme servisleriyle, hem 
esnek hem geleneksel çözümler 
sunabilen binaların, daha yüksek kira 
elde etmesi mümkün. 

Kurumsal Kiracılar 
Esneklik Talep Ediyor

Karar vericiler esnek ve 
ortak çalışma alanları olan 
binaları kiralamayı tercih 

ediyor.

Karar vericiler geleneksel 
ve esnek seçeneklerin 
bir arada olduğu ofis 

çözümlerinin içerisinde 
ortak çalışma imkanı da 
olduğunda, daha fazla 

ödemeye hazır.

%90

%73

17Tüm hakları saklıdır.



İşletmelerin “rüya ofislerini” yaratma hayali bazen istedikleri gibi 
olmayabilir, ofis içindeki alanların verimsiz kullanımıyla sonuçlanabilir. 

Özellikle aşağıdaki dört alan çalışan ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir:

Hareketlilik: Tamamen mobil bir çalışma 
yoluna sahip olma. 

Esneklik: Sabit bir yere sahip olmadan en 
uygun yerde çalışabilme.

ÇALIŞMA 
ALANLARI

TOPLANTI 
ODALARI

KONFERANS 
ODALARI

YÖNETICI 
ODALARI

» Uydu ofislerin akıllı yerleşimi
» Mobil işgücünü verimli dağıtma
» Teknolojiyi bağlantı için kullanma
» Farklı alanlar arası sinerji yaratma
» Ofiste insanı merkeze koyma

İşletmeler Nasıl 
Özgürleşir?

Özgürlük Çağının Kapısını 
Açan Kavramlar

Artan hareketlilik ve esneklikle, insanlar 
istedikleri yerde ve ihtiyaç duydukları kişilerle 
çalışmakta özgür. 

Nitelikli Personelin Ofis 
Beklentileri

Bugünün nitelikli çalışanları ilham veren 
alanlarda çalışmak istiyorlar.

» Organik ve insan odaklı mekanlar 

» Modern tasarımlı çalışma alanları 

» İşbirlikçi ofis kültürü 

» Sosyal ve kültürel bağlantılar

Işletmelerin
Ikilemleri
Işletmeler, “rüya ofislerini” yaratırken aynı zamanda maliyet yönetimiyle uğraşırlar. Çalışan bağlı-
lığı için en iyi lokasyonu, en iyi atmosferi, en iyi mobilyayı, en iyi teknolojiyi  ve devamını sunmaya 
çalışırlar. Ama  bunun sonucunda yüksek ilk maliyet yatırımlarıyla karşı karşıya kalırlar.

18 www.propin.com.tr



Yepyeni Bir 
Dönem Başlıyor!

Çalışanların 
zorunlu olarak 

çalışması 
gereken 

mekanlar

Çalışanların 
çalışmak 

isteyeceği 
mekanlar

Uçtan Uca Hizmet Ekosistemi

Yeni Potansiyel 
Müşteri

Networking 
Fırsatları

İlham Veren 
İş Arkadaşları

İstediğiniz Yerden 
Çalışma

19Tüm hakları saklıdır.



Uçtan Uca Hizmetlerle
Yeni Bir Dönem Başlıyor
Yeni dünya çalışma düzenlerinin etkilerini özellikle çok yoğun hisseden şirketler ve 
bireyler için yeni bir dönemin başlangıcı. Artık biraz evde, biraz sokakta, biraz paylaşımlı ofiste, 
biraz farklı konumlardaki uydu ofislerimizde, biraz da yeniden tasarlanmış geleneksel 
ofislerimizde günümüzün bir kısmını geçireceğiz gibi duruyor. Yeni çalışma alanları;
bütün tanımlanan alanların farklı ağırlıktaki karışımlarından oluşan hibrit bir düzen olacak.

Ofis Hizmetleri
Karşılama&Ön Büro Hizmetleri, 7/24
Güvenlik&CCTV, Wi-Fi, Posta Karşılama,
Temizlik, Elektrik, Su, İklimlendirme,
Bakım-Onarım, Kahve ve İkramlar

Işinize Özel Hizmetler
Sekreterler, Toplantı Organizasyonu,
Topluluk ve Etkinlik Yönetimi, Vale, Yazıcı ve 
Fotokopi, Posta Gönderimi, Kiralık Dolaplar

Genel merkez, şirket
kültürünün merkezi

Şehre yayılan flex ofisler
ile çalışanlara eve yakın

çalışma hub’ları

Saha ekipleri için
istasyon çalışma hub’ları

Açık alanlara, teraslara
sahip ofis ve binalar

%100 temiz hava
sağlayabilen, camları
açılabilen mekanlar

Temassız Ofisler
Akıllı binalar ve

Proptech çözümleri
Sosyal mesafe yok,
fiziksel mekan var

Toplantı, konferans,
güvenlik teknolojileri

20 www.propin.com.tr



Esnek kiralama eskiden sadece
start-uplar ve küçük şirketler 
tarafından tercih edilirken 
bugün durum sandığımızdan 
daha farklı. 

Bunun sebebi, küçük büyük, 
her çapta firma için esnek ofisin 
birçok avantaj barındırması. 
Geleneksel ofislerin ve kiralama 
modellerinin tek seçenek 
olduğu dönemler, birçok 
kullanıcı için geçmişte kaldı.

İLK GÜN AVANTAJLARI
Hız, Kolaylık ve Verimlilik

DEVAM EDEN AVANTAJLAR
Uçtan Uca Hizmetlerle Çalışma Alanı Deneyimi

21Tüm hakları saklıdır.



Coworking 
Üyelik Modeli

Şirketinize özel veya
paylaşımlı alanda
• Konforlu
• Hızlı internet bağlantılı
• Çay, kahve ikramlarının 
olduğu
• Fiziksel mesafeye uygun
• Sağlık, hijyen 
ve havalandırma 
standartlarını karşılayan 
istediğiniz yerden çalışın. 

Şirkete Özel 
Hazır Ofis

Sizi eski ofisiniz yerine 
istediğiniz lokasyonda, ilk 
yatırım maliyeti olmayan 
yeni ofisinize taşıyarak, 
resepsiyondan temizliğe, 
tüm taleplerinizi içeren 
uçtan uca hizmetlerle 
ofisinizi yönetelim.

Uydu Ofis

Tercih ettiğiniz lokasyonlara
veya şehrin çeperlerine, 
saha ekiplerinin ve 
evlerine yakın çalışmak 
isteyen çalışanların 
tercih edeceği ofisleri 
ister kiralayın ister üyelik 
modeli ile avantajlarından 
yararlanın.
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Eski ve Yeni 
Ofis Karşılaştırması

PAYLAŞIMLI VE HAZIR OFISLER ESKI TIPTE OFISLER

1. Yenilikçi çalışma alanı deneyimi
1. Eski tipte hiyarşik yapıya yönelik 
    plaza ofisi

2. Çalışanlar için daha fazla sosyal alan 2. Çalışanlara ait masa, sandalye ve keson

3. Esnek mekanlarda istediğiniz kadar  
    büyüyüp küçülebilmek

3. Büyümek veya küçülmek istediğinizde  
    ofis değiştirmek zorunda kalmak

4. Esnek süreli kontratlar
4. 5+5 senelik cezai şartlarla sizi bağlayan   
    kontrat

5. İlk yatırım maliyetinden tasarruf 5. Yeni ofis -> yeni ilk yatırım maliyeti

6. Operasyonel kolaylık ve uçtan uca 
     hizmet ekosistemi

6. Kendi işinize odaklanmak yerine ofisin 
    ihtiyaçları ile uğraşmak

7. Çoklu ve esnek mekanlardan yararlanma 
    imkanı 7. Tek merkeze bağlı yapı

8. Teknolojik entegrasyon ve bulut 
    çözümleri 8. Standard IT ve kablolarla donanmış ofis

9. Rotasyonlu çalışmaya uygun açık ofis  
    kültürü 9. Oda oda ayrılmış ofisler

10. Tüm maliyetler toplandığında  
     zamandan, mekandan ve giderlerden 
     tasarruf

10. Tüm kalemleri ayrı ayrı yönetmenin 
      zaman maliyeti ve giderler

iş birliğiyle

*Bu içerik İş Dünyası ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporu’ndan alınmış ve HAN Spaces işbirliğiyle 
hazırlanmıştır. Raporun tamamına Propin LinkedIn hesabımızdan ulaşabilirsiniz.

Esnek Kiralama Hizmeti sağlayan çözüm ortaklarımıza PROPIN ekibiyle hızlıca ulaşabilirsiniz.   T. 0212 217 8555

YENİ NESİL ESNEKLİK SAĞLAYAN 
ÇALIŞMA ALANLARINI

görmek ve bilgi almak ister misiniz?

23Tüm hakları saklıdır.



500.000 m2’nin üstünde ofis alanını temsil ediyoruz.

İSTANBUL OFİS PAZARI 
TERİMLER
PROPIN Ofis Pazarı Genel Bakış’ta sıklıkla kullanılan bazı terimlerin 
genel açıklamaları aşağıda verilmiştir:

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

Kurumsal Paylaşımlı Ofis:
Birkaç şirketin eş zamanlı kullandığı, çeşitli departmanlar için tercih 
edilebilen, kurumsal imkânlar sunan hazır ve donanımlı çalışma 
alanlarıdır.

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.

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.

Uydu Ofis:
Merkez ofisten uzak çalışanların kullanabildiği, farklı bölgelerde olabilen 
ofislere verilen genel addır. Uydu ofisler sayesinde merkez ofislere ek 
olarak bölgesel çalışma alanları sunulur. Böylece çalışanların yaşam 
tarzı ve yaşam kalitesi faktörleri göz önünde bulundurulmuş olur. Bu 
sayede çalışanlar evlerine yakın ofisleri tercih edebilir, saha ekipleri de 
uydu ofisleri istasyon gibi kullanabilir. Ekip, departman ve iş fonksiyonu 
bazında dağılım olabileceği gibi dönüşümlü kullanım da söz konusu 
olabilir.

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.

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. 

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 toplamıdır.

En Yüksek Kira: 
Belirlenen ofis bölgesi içinde kiralanabilir alana ait liste fiyatı en yüksek 
olan kira rakamıdır.

Esnek Çalışma Alanı:
Kısa dönemli kontrata da izin veren üyelik ve paylaşım modeli ile 
kullanılan çalışma alanlarına verilen çatı isimdir. Coworking, hazır ofis 
gibi farklı ve esnek kullanımlı modelleri içerir.

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. 

Hibrit Model:
Merkezi ve farklı lokasyonlardan çalışmayı sağlayan konvansiyonel ve 
esnek çalışma yapısını birleştiren çalışma modelidir. Bir kurumun hem 
konvansiyonel hem de esnek çalışma alanları aynı binada veya kendi ofis 
portföyü içerisinde farklı ülke, şehir veya lokasyonlarda yer alabilir.

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.

Konvansiyonel Çalışma Alanı :
A ve B sınıfı ofislerin uzun süreli kontratlarla ofis kullanıcıları tarafından 
kiralanıp, donatıldı ve kullanıldığı konvansiyonel çalışma alanları, ofis ve 
bürolardır.

Kullanıcılar:
Binanın mevcut kullanıcılarının şirket isimleridir.
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SAHİBİNDEN GİBİ!
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.
500.000 m2’nin üstünde ofis alanını temsil ediyoruz.

T. 0212 217 8555        

Bizi aramanız
arayış sürecinizi
kolaylaştırır.

Teknik ve mimari
dokümanlara hızla
ulaşırsınız.

Kontrat sürecinde
hukuki aşamaları
kolayca geçersiniz.

En kısa sürede
binayı ziyaret
edebilirsiniz.

Kiralama veya
satın alma 
tekliflerini yazılı
alırsınız, sözde
kalmaz!

Aracılık
Hizmet Bedeli

Mal Sahibinden!

PROPIN’le hızlı ve kolay!

No.9Esentepe

BELLEVUE
RESIDENCE
• 19.549  m² toplam ofis alanı

• 590 m2’den başlayan kiralanabilir
   alan

• Şap&Beton teslim

• Zincirlikuyu Metrobüs ve Metro 
   Durağı’na yürüme mesafesi

• Restoran

KİRALIK

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!

No.11KİRALIK Maltepe

PIAZZA OFİS
• 1.601 m2 ile 3.259 m2 arası değişen 
   kat alanları

• İlk 3 katta 10.000 m2 kiralama    
   imkanı

• Teraslı ve balkonlu ofisler

• AVM, sinema, spor salonu ve
   toplantı salonları

• E-5 Karayolu üzerinde

• Binaya açılan özel Esenkent
   Metro Durağı girişi

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!

No.10Levent

1. LEVENT
PLAZA
• 11.000  m² toplam ofis alanı

• 950 m2 kat alanı

• Dekorasyonlu ve Mobilyalı teslim

• Levent Metro Durağı’na 1 dakika
   yürüme mesafesi

• AVM

• Kullanıcılar: Akbank, Fiba Faktoring, 
   Glaxosmithkline, İsviçre Başkonsolosluğu, 
      Kolektif House, MOB, Odin Gemi İşletmeciliği, 
      Regus, Stok Sinai, TSPB

DEKORASYONLU

KİRALIK

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!

Ümraniye No.12

ANEL İŞ 
MERKEZİ
• 1.009 m²’den başlayan kat alanı

• Teras ve balkonlu ofisler

•Çakmak ve Yamanevler Metro 
  duraklarına yürüme mesafesinde
  
• Kafe, yemekhane, konferans
   ve toplantı salonları, spor
   salonu, fuaye alanı

• Kullanıcılar: Anel Elektrik, 
   Çelebi Holding, Ema Kimya, Grohe,   
   Kariyer Net, Orange Business Services, 
   Shaya Group, Pierre Fabre

DEKORASYONLU

KİRALIK

Aracılık hizmet bedeli ödemeyeceksiniz. Detay İste!

DEKORASYONLU

https://propin.com.tr/detailform.html
https://propin.com.tr/detailform.html
https://propin.com.tr/detailform.html
https://propin.com.tr/detailform.html
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