
Perakende’nin hiper  
yerelleşmesi mağaza sektörünü 
etkileyecek mi?

Goriilas, Zapp ve dünyaya açılan Getir gibi 
müşteri ihtiyaçlarını çok kısa bir sürede 
kapılarına ulaştıran şirketler, piyasayı oldukça 
domine etmeye başladı. Bu girişimlerin 
başarılarının ardındaki en büyük sırrın “Hiper 
Yerelleşme” modeli olduğu yadsınamaz bir 
gerçek.
 
Perakendenin geleceğini şekillendirebilecek 
bu yeni modelin ticari gayrimenkullerin 
yapısında da önemli değişikliklere yol 
açacağını düşünüyoruz. Şimdilik gıda 
ürünlerinde pazarı domine eden bu 
girişimlerin tekstil ürünlerini de 
operasyonuna dahil etmesiyle beraber daha 

küçük metrajlı, ana hub niteliğinde dağıtım 
depolarına daha fazla yöneleceği 
öngörülüyor.  Ancak müşteriye kısa sürede 
gıda ürününü ulaştıran yerel dağıtım 
�rmalarının, markalardan oluşan bir stok 
havuzunu inşa etmesinin önündeki zorlukları 
aşabilecek bir çözümü ne zaman 
oluşturabileceğini tahmin edebilmek şimdilik 
güç.
 
Şu bir gerçek ki, covid 19 salgını endüstri ve 
lojistik pazarını 5 yıl gibi bir süre hızlandırmış 
durumda ve bu durum artan şehir içi depo 
ihtiyacı,  metrekare �yatlarını önümüzde 
günlerde de yükseltmeye devam edecek.

Perakende sektörü pandemiden aldığı yaraları sarmaya başlamışken, 
son kullanıcıya kapsında teslimat yapan şirketler de büyümelerini 
büyük bir hızla sürdürüyor. 

2022’de hangi ticari mülk 
yatırımları Ön Plana Çıkacak?
Ticari mülk yatırımları, gayrimenkul 
dünyasında her zaman en çok tercih 
edilen yatırım şekillerinden biri 
olmuştur. Sayfa 2

İhtiyaca özgü proje geliştirme 
metodu (Built to Suit)
Firmalar, işletmelerini büyütme ihtiyacı 
hissettiklerinde minimum masraf ile 
maksimum faydaya ulaşabilecekleri 
projeleri değerlendirirler.  Sayfa 3

O�s alanları konutlara 
dönüşür mü?
Cushman&Wake�eld verilerine göre 
İstanbul’da A sınıfı o�s arzı 6,5 milyon 
metrekareye ulaşmış durumda iken, 
boşluk oranı da %21 düzeyinde 
bulunuyor.   Sayfa 2
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2022’de hangi ticari mülk yatırımları 
ön plana çıkacak? 
Ticari mülk yatırımları, gayrimenkul 
dünyasında her zaman en çok tercih 
edilen yatırım şekillerinden biri olmuştur. 
Yüksek kazanç beklentisinde olan 
yatırımcılar, basitçe gelir gider hesabı 
yaparak ön süzgeçten geçirip alımına 
karar verdikleri mülkleri daha detaylı 
analiz ederek, gelecek 10 yılın muhtemel 
parametreleri ile birlikte değerlendiriler. 
Piyasa durum beklentisi, ticari alanların 
genişleme yönü, toplumdaki trendler ve 
arz talep dengesi (spekülatif 
dalgalanmalar haricinde) yapılacak ticari 
yatırımın öncesinde göz önüne alınması 
gereken detaylardır.
 
Geçtiğimiz yıl, dünyadaki ve Türkiye’deki 
ekonomik belirsizlik nedeniyle 
yatırımcıların genel anlamda risksiz ve 
yüksek kar getirili mülklere yatırım 
yaptıkları bir yıl oldu. Şehir merkezlerine 
yakın depolama alanları, şehir dışı lojistik 
üniteleri ve endüstriyel alanlar 2021 yılı 
içerisinde yükselen kira gra�kleri nedeni 
ile en çok tercih edilen mülk tipleri 
oldular.
 
2022 de bu tür mülk tiplerine olan 
talepte artış devam edecektir. Sanayi 
sektöründeki büyüme ile beraber 
endüstriyel alanlar ve  lojistik tesisler, 
hem yerli hem de yabancı şirketlerin 
hedef yatırımları haline geleceğinden 
kısıtlı nitelikli arz, talepte daha da 
rekabetçi yaklaşımlara sebep olabilir. 
Özellikle 10.000 metrekare ve üstü iyi 

lokasyondaki sanayi ve lojistik imarlı 
arsalara olan talep ve stabil olmayan döviz 
kuru mülk sahiplerinin fahiş �yatlamalar 
yapmalarına neden olabilir. Ancak bir süre 
sonra arz-talep dengelenmesi sonucunda 
makul çizgilere geleceği 
değerlendirilmektedir. Unutulmamalıdır ki 
ekonomik belirsizlik dönemlerinde ticari 
yatırımcılar HEMEN KAR etme 
potansiyeline sahip yatırımlara 
yöneldiğinden, her dönemde olduğu gibi 
gerçekçi �yatlanan mülkler kısa zamanda el 
değiştirecektir.

Pandemi ile beraber yara alan o�s üniteleri 
kalıcı olmaya başlayan evden çalışmayla 
beraber bir dönüşüm içerisine girmişlerdi. 
Bu �ziksel dönüşümün 2022 yılında devam 
edeceği göz önüne alınırsa,  pandemi riskleri 
minimize edilmiş o�s alanları, şirketlerin ve 
yatırımcıların dikkatini çekmeye başlayabilir.  
Modern, şık ve ulaşımı kolay o�s binaları, 
tercih edilen yatırımlar arasında olmaya 
devam edecektir. Ancak yeni varyantın 
yayılma hızının ilk olarak o�s piyasasını 
olumsuz yönde etkileyebileceğinin de göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir.

Cushman&Wake�eld verilerine göre 
İstanbul’da A sınıfı o�s arzı 6,5 milyon 
metrekareye ulaşmış durumda iken, boşluk 
oranı da %21 düzeyinde bulunuyor. 
Yaklaşık 1,4 milyon metrekare o�s alanı boş 
ve atıl durumda. Covid-19 sürecinde hibrit 
çalışmaya geçen şirketlerin bir çoğu, 
pandemi bitse bile bir daha eski sisteme 
dönmeyeceklerini açıkladılar. 
 
Bu gelişmeler ışığında büyük plazalardaki 
devasal o�slerin nasıl dolabileceğine ilişkin 
�kirler üretilmeye başlandı. İstanbul’daki 

konut arzı sıkıntısı yükselen inşaat maliyetleri 
ile birlikte üreticilerin istekli davranmaması 
nedeniyle devam ederken, mevcut sıkıntının 
giderilmesi konusunda boş o�s stoklarının 
konuta dönüştürülmesi ile ilgili tavsiyeler 
gelmeye başladı. Hukuksal ve vergisel 
düzenlemeler yapıldığında önemli bir o�s 
stoğunun konut alanına dönüşebileceğini 
ifade eden sektör temsilcileri, bu tür bir hızlı 
dönüşüm hareketinin kısa sürede konut arzı 
ihtiyacını önemli oranda karşılayabilecek bir 
hamle olduğunu düşünüyor.

O�s alanları konutlara dönüşür mü?
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İhtiyaca özgü proje geliştirme 
metodu (Built to Suit) 

Firmalar, işletmelerini büyütme ihtiyacı 
hissettiklerinde minimum masraf ile 
maksimum faydaya ulaşabilecekleri projeleri 
değerlendirirler.  Fakat terzi işi uygun bir 
işletme alanı bulmak zor olduğundan, 
mevcut alternati�eri değerlendirmek ve 
uyum sağlamak zorunda kalırlar. Bu da iş 
süreci boyunca beklenmedik problemleri 
berberinde getirir.
 
Piyasadaki alternati�erin yetersiz kaldığı 
durumlarda, ihtiyaca özgü proje geliştirme 
olarakta adlandırılabilecek “Built to Suit” 
metodu, yurtdışında başarı ile uygulanan bir 

model olarak uzun bir süredir tercih 
edilmekte. Bu modelin en büyük özelliği, arsa 
sahibinin veya geliştiricinin kiracı �rma ile 
anlaşarak mülk özelliğini birlikte detaylı 
belirleyerek proje hazırlaması ve inşaasını 
�nanse etmesidir.  Bu sayede ihtiyaç sahibi 
�rma uzun bir süre faaliyetine kesintisiz 
devam edebileceği  özel bir alana 
kavuşurken, mülk sahibi ise feshedilemez bir 
kontrat ile kendisini garanti altına almış olur.
 
Bu modelde tasarımda söz sahibi Kiracı �rma 
olduğu için, dış görünüm, kat alanları, üretim 
alanları ve açık alanlar gibi önemli detayları 

ihtiyaca özgü bir şekilde tasarlanmalıdır. 
Tasarım tercihleri ne kadar hassas yapılırsa o 
kadar kayıp alan sar�yatı azalır. Ancak Built to 
suit metodu ile uygulanan projeler 
standartlardan uzak yapılar inşa etmek 
anlamına gelmemektedir. Ne kadar standart 
ve bir çok sektöre uygun bir proje yapılırsa, 
kontrat sonunda başka bir kiracı �rma 
bulamama ihtimali o kadar azalır.
 
Ülkemizde son yıllarda yatırım yapmayı 
hede�eyen uluslararası �rmalar tarafından 
bu metodun sık tercih edilmeye başlandığını 
ve başarı ile uygulandığını görmekteyiz. 

Firmalar, 
işletmelerini 
büyütme ihtiyacı  
hissettiklerinde 
minimum masraf ile 
maksimum faydaya
ulaşabilecekleri 
projeleri 
değerlendirirler. 
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0532 247 86 78
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