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Ofis Sektörü Değerlendirme

Ofis piyasası, Türkiye ve Dünyadaki dalgalanmalar sebebiyle 2016’da durağan bir yıl geçirdi. 

Yeni geliştirilen ofis binaları stoktaki artışı sürdürürken, artan rekabet ve döviz kurundaki artış kiraların 

ve satış fiyatlarının aşağı yönlü bir seyir izlemesine neden olmaktadır. 

2016 ve 2018 yılları sonu itibariyle İstanbul’da yapılması planlanan A sınıfı ofis stokları aşağıda 

gösterilmiştir. Ofis binası sayıları değişimi ve toplam ofis arzı metrekare cinsinden görülmektedir. 

2016 3. çeyrek itibariyle İstanbul’da yaklaşık 4,5 milyon metrekare ofis alanı bulunmaktadır. 

2018 itibariyle bu rakama ek olarak 2,5 milyon metrekare ofis alanın arza dâhil olması beklenmektedir.  

Gelecek projelerin 1,5 milyon metrekaresi Asya yakasında yer alacaktır. En dikkat çeken bölge ise 

yaklaşık 600,000 m  ofis arzı oluşacak Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’dir. 

MİA 2016
89 Ofis Binası
1.794.333 m

Avrupa MİA Dışı 2016
49 Ofis Binası
1.507.852 m

Asya 2016
111 Ofis Binası
1.507.852 m

Toplam 2016
248 Ofis Binası

4.501.895 m

MİA 2018
95 Ofis Binası
2.094.229 m

Avrupa MİA Dışı 2018
60 Ofis Binası
1.892.960 m

Asya 2018
129 Ofis Binası
3.065.960 m

Toplam 2018
248 Ofis Binası

7.052.563 m
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Grafik incelendiğinde, tüm bölgelerdeki A sınıfı ofislerde son dönemde boşluk oranlarının artış 

trendinde olduğu görülmektedir. Merkezi İş Alanı’nda (MİA) boşluk oranları ortalama %25 seviyesine 

ulaşmıştır. Arza dahil olan yeni ofis binalarının artması ve talepteki kısmi düşüş, boşluk oranlarının 

artmasında etkili olmuştur. Emilim hızı, arzdan daha az olduğu sürece boşluk oranlarının artması 

beklenmektedir. 

Yukarıdaki grafikte bölgeler bazında ortalama kira değerleri gösterilmektedir. Artan boşluk oranları 

ve döviz kuru nedeniyle A sınıfı ofislerde kiralar düşüş göstermektedir. En yüksek kira değeri 

(Prime Rent) Levent bölgesinde aylık $40/m olarak görülmektedir. 

Artan ofis stoğu, pazardaki koşulları kiracının avantajına olacak şekilde değiştirmektedir. Kiracıların 

artan pazarlık gücü ile kur sabitleme, kira indirimi, dekorasyonlu teslim ve ödemesiz dönem gibi 

taleplerin artacağı öngörülmektedir. 

Yeni geliştirilen ofislerin, ortak alan kullanımına önem veren, teknolojik, kullanıcı memnuniyeti odaklı 

ofisler olması beklenmektedir. Elektrikli araç şarj noktaları, çalışanların zaman geçirebilecekleri 

ortak alanlar, yüksek hızda internet altyapısı ve akıllı ofis gibi özellikler, kiracılar tarafından 

standart olarak talep edilmeye başlanmıştır. Ayrıca değişen çalışan sayısına sahip şirketler, örneğin 

proje bazlı personel sayısı artan veya azalan, ihtiyacına göre kiraladığı alanın dinamik olarak 

ayarlanabildiği ofisleri tercih etme eğiliminde olacaktır. Belli bir sabit ofis alanı için uzun vadeli, 

değişken ihtiyaca yönelik alanlar için ise kısa vadeli hibrit kontratların gündeme gelmesi 

öngörülmektedir. 
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Dünyada değişen bu trendlere paralel olarak,  çalışma anlayışının değişmesi ile ortak çalışma alanları

 (co-working space), serbest çalışanlara, girişimcilere ve çeşitli sektörlerden profesyonellere esnek 

ve işbirliğine dayalı çalışma alanı çözümleri sunmaktadır. Günlük, haftalık ya da aylık olarak 

kiralanabilen bu ofisler genellikle toplu ulaşım imkânlarının bulunduğu, iş merkezlerine yakın 

noktalarda hizmet vermektedir. Yapılan araştırmalarda 2020 yılında, çalışanların %40’ının serbest 

(freelance) ya da dönemsel (proje bazlı) olarak çalışacağı öngörülmektedir. 

Tasarım, insan odaklılık, paylaşım ve ortak çalışma kültürü bu yeni nesil konseptte öne çıkan 

özellikler olarak öne çıkmaktadır. 2020'de dünya çapında 10 milyon metrekare ortak çalışma alanının 

(co-working space) olması beklenmektedir. Yaratıcı mekânlarda, kısa ve uzun dönem, farklı 

büyüklüklerde çalışma alanları sunan yeni anlayış aynı zamanda ofisi yaşayan bir alan yapma 

eğilimindedir. Etkinlikler, eğitimler, kiracılar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve paylaşım ekonomisi gibi 

birçok unsur, ofisleri fiziksel bir mekân olmaktan çıkarıp, yaşayan ve ruhu olan yerler haline 

getirecektir. 


