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1. RAPOR BİLGİLERİ

RAPORUN TARİHİ : 31.12.2010

RAPORUN NUMARASI : 2010_1586 (2010_677-2010_1541)

RAPORUN TÜRÜ :

İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Emniyet Evler Mahallesi
sınırları içerisinde yer alan 304 pafta, 1947 ada, 91 parsel
sayılı olarak kayıtlı taşınmazın ekspertiz tarihi itibarı ile
değerinin belirlenmesidir.

DEĞERLEME TARİHİ : 12/11/2010 - 31/12/2010

DAYANAK SÖZLEŞMENİN TARİHİ : 12/11/2010

DAYANAK SÖZLEŞMENİN NUMARASI : 0016_GYO_2010

RAPORU HAZIRLAYANLAR : İsmail  AKDAĞ - Harita Kadastro Mühendisi
Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 400411)

SORUMLU DEĞERLEME UZMANLARI : Güler YILDIRIM – Harita Kadastro Mühendisi
Sorumlu Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 400276)

2. RAPORUN KURUL DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA DEĞERLEME AMACIYLA
HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu rapor; Kiler GYO A.Ş.’nin talebine istinaden pazar araştırmalarına dayandırılarak
Sermaye piyasası Kurulu hükümlerine göre ‘‘sermaye piyasasında uluslararası değerleme
standartları hakkında tebliği (seri VIII, No:45)’’ standartlarında hazırlanan gayrimenkul
değerleme raporudur.
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3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER

ŞİRKETİN UNVANI : ARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş

ŞİRKETİN ADRESİ : Meşrutiyet Mah. Hacı Mansur Sokak Başak Apt. No.32
Kat.2 D:8 Osmanbey Şişli/İSTANBUL

ŞİRKETİN  TELEFON-FAX : 0212–347 12 03 (PBX)- 0212 347 12 08 (FAKS)

TESCİL TARİHİ : 04.04.2006

SİCİL NO : 585145

ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 220.000,00 TL

FAALİYET KONUSU :

- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde resmi. özel. gerçek ve
tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkulün,
gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve
faydaların belli tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve
tarafsız olarak takdiri ile gayrimenkullerle ilgili piyasa
araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı
hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve
geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi
kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti
vermektir.
-Her türlü taşınmaz malın değerlemesi yapılan taşınmazla
bağlantılı menkuller ile makine teçhizatın ekspertiz ve
değerleme işlemlerini ulusal ve uluslar arası alanda kabul
görmüş standartlar dahilinde yaparak, rapor/ar hazırlamak
ve belli sürelerde bu raporları yeniden düzenlemek.
-Gayrimenkule dayalı projelerde, inşaata başlanabilmesi
için proje bilgilerinin tam ve doğru olduğunun tespiti
konusunda rapor hazırlamak.
- Her türlü gayrimenkulün kira rayiç değerlerini tespit
ederek bu konularda rapor hazırlamak ve hazırlanan
raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.
- İnşaatların plan ve proje ve yapı şartnamesine
uygunluğunu takip etmek ve belli aralıklarla durumlarını
belirlemek ve bu konuyla ilgili raporlar düzenlemek v.b
alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

MÜŞTERİ UNVANI : Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MÜŞTERİ ADRESİ :
Namık Kemal Mah. Tonguç Baba Cad. No:23 Kat:3
Esenyurt/İSTANBUL

MÜŞTERİ TALEBİNİN KAPSAMI VE
VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR

:

Bu rapor Kiler GYO A.Ş.’nin değerleme talebine istinaden
Pazar araştırmalarına dayandırılarak Sermaye piyasası
Kurulu hükümlerine göre ‘‘sermaye piyasasında
uluslararası değerleme standartları hakkında tebliği (seri
VIII, No:45)’’ standartlarında hazırlanan gayrimenkul
değerleme raporudur. Herhangi bir sınırlama
bulunmamaktadır.
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4. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKUL HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Gayrimenkulün yeri, konumu, tanımı ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgi ler,

4.1.1 Gayrimenkulün yeri, konumu ve çevresel özellikleri :

İstanbul-Sapphire AVM+ Residence Konut Projesinin gerçekleştirildiği değerlemeye konu
taşınmaz, İstanbul ili, Kağıthane İlçesi, Emniyet Evler Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:1/1
adresinde bulunan, Şişli Tapu sicil Müdürlüğünde 304 pafta, 1947 ada, 91 sayılı parsel olarak
kayıtlı, 11.602,48 m² yüzölçümlü arsa ile üzerindeki binadır.

Taşınmaz İstanbul’un önemli ticari merkezlerinin bulunduğu, yoğun olarak kullanılan,
Zincirlikuyu-Maslak aksında bulunan Büyükdere Caddesi üzerinde; 4.Levent, Emniyet Evler
Mevkiinde konumlanmıştır. Büyükdere Caddesi sahip olduğu coğrafi konum ve fiziki avantajları
nedeniyle son 20-30 yıllık süreç içerisinde Türkiye ve İstanbul’un en önemli finans merkezi
haline gelmiştir. Şişli’den başlayarak Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Maslak mevkiine kadar uzanan
Caddenin her iki tarafında çok sayıda ulusal ve uluslar arası faaliyet gösteren Banka, Holding,
Otel ve Şirketlere ait gökdelen tarzı yapı bulunmakta ve bunlara her geçen gün yenileri
eklenmektedir. Cadde İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakalarının ortasında ve Avrupa Yakasında
bulunmaktadır.

Avrupa ile Asya’yı bağlayan Uluslar arası karayollarından O-1(E-5) ve O-2 (E-80) nin
İstanbul Boğazını geçiş noktaları olan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Avrupa
Yakası bölümünde yer alan Büyükdere Caddesi aynı zamanda söz konusu yolların birbirine
bağlantısını da sağlamaktadır.
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Büyükdere Caddesinin sağ ve sol tarafları ile yakın bölgelere konumlanmış önemli yatırım
ve projeler Şişli-Zincirlikuyu–Maslak yönünde sırasıyla yolun solunda Trump Towers AVM-Ofis-
Konut Projesi, Astoria Zincirlikuyu, Metrocity AVM-Ofis-Konut Projesi,  Levent Plaza,  Kanyon
AVM- Konut Projesi, İstanbul Adliyesi, Fako İlaç Fabrikası arazisindeki Çelik Konstrüksiyon Ofis
Projesi, Levent-Loft Konut Projesi, Tefken Tower, IETT Eski Garajı, Sapphire Alışveriş Merkezi ve
Residence Konut Projesi ve sonrasında Movenpick Hotel, TEM Çevreyolu Kavşağı, Askeri Bölge
ve çok katlı konut projelerinden Mashattan’ın da yer aldığı çok sayıda gökdelenin bulunduğu
Maslak bölgesi yer almaktadır.

Aynı güzergahta yolun sağında ise Şişli-Mecidiyeköyde Cevahir AVM, Ali Sami Yen
Stadyumu, Albaraka Gen. Müd., Halk Bankası Gen. Müd. Ek Hizmet Binası, Maya iş Merkezi, TAT
Towers, Zorlu Center(5 fonksiyonlu karma kullanım projesi), Garanti Bankası Genel Merkez
Binası, Eski Demirbank Genel Müdürlüğü Binası (düzenlenmesi devam ediyor), YKB Plazaları, İş
Bankası Genel Merkezi ve Ofis Blokları, Sabancı Towers binaları, Askeri Bölge, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Işık Üniversitesi yer almaktadır.

Taksim’den gelerek Büyükdere Caddesi boyunca, halen Maslak Oto Sanayi’ye kadar
tamamlanmış olan ve Maslak ötesine uzatılma çalışmaları devam eden İstanbul Metrosu’nun
4.Levent durağı ile İstanbul Sapphire arasında -3.Bodrum katından direkt geçiş bağlantısı
kurulmuştur.
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4.1.2. Gayrimenkulün tanımı

İstanbul Sapphire Kağıthane İlçesi, Emniyet Evler Mahallesi’ndeki, 304 pafta, 1947
ada, 91 parsel sayılı ve 11.602,48 m² yüzölçümlü arsa üzerinde AVM + Residence Konut
olarak ve sektöründeki yeni malzeme ve teknoloji kullanılarak  modern mimari tarzında inşa
edilmekte olan bir yapıdır.

22/02/2008 tarih ve 1/29 no’lu Kağıthane Belediyesi tarafından verilen ruhsata göre

toplam inşaat alanı 165.139 m² olup 211 adeti “3 ve daha çok daireli ikamet binası

(29.434,73 m²)”, 245 adet “pasaj içinde dükkan” (37.725,50 m²), 3 adet ortak alan (120

m²), diğer ortak alanlar (97.858,77 m²) olmak üzere toplam 459 adet bağımsız bölümü

bulunmaktadır. Yol kotu altında 10 ve yol kotu üstünde 51 (Zemin+50) olmak üzere toplam

61 kattan oluşmaktadır.

Türkiye’nin ekspertiz tarihi itibarı ile yapılmış en yüksek konut projesi olup zemin kat
dahil toplam 51 kattan oluşmaktadır. Binanın en yüksek noktası anten ucunda 261 metreyi
bulmaktadır (kat bitişi 228.50 m. yüksekliktedir.)

Projede 10 bodrum kat+zemin + 50 normal kat bulunmaktadır.10 bodrum katın
6’sı otopark ve teknik hizmetlerden 4’ü ise alışveriş merkezinden oluşmaktadır. 50 normal
katın 39’u konut katı olarak planlanmıştır. Konut katları 4 ana bölümden meydana gelmiş
olup bölümler arasında 3 adet tesisat katı boşluğu bırakılmıştır.

TAŞINMAZIN ÖNEMLİ MERKEZLERE KUŞ UÇUŞU UZAKLIKLARI

Boğaziçi Köprüsü 4.40 km. Boğaziçi Köp. , Zincirlikuyu
Büyükdere Cad. Bağlantı
Kavşağı

2,12 km.

Fatih Sultan Mehmet Köp. 4.25 km. FSM Köprüsü ile Büyükdere
Cad. Bağlantı kavşağı

0,15 km.

Atatürk Hava Limanı 19,20 km. Maslak 3,00 km.
Sabiha Gökçen Hava limanı 32,23 km. Mecidiyeköy 2,24 km.
Taksim 5,60 km. Kadıköy 10,86km.
Beşiktaş 4,78 km. Bakırköy 16,40km
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       Konut kat yükseklikleri 4 metre brüt olup net 3.20 m. yükseklik sağlanmaktadır.Tesisat
katı yükseklikleri ise 6 metre brüt olarak tasarlanmıştır. 50.kat mekanik katı , 49. katta 2
adet seyir teras ı  , 48., 35., 25., 15., ve 5., 4. katlarda ise tesisat katları bulunmaktadır.
Zemin kat, ara kat, 1. 2. 3. katlar (3.kat SPA & Wellness) ve 4 bodrum katı (-1, -2,-3,-4)
alış-veriş merkezi amacıyla kullanılacak olup 3a1.kat konutlar için havuz alanı olarak
kullanılacaktır. Bodrumdaki 6 katlı otoparkın 4  katı alışveriş merkezi için 2  katı ise
konutların otopark alanı olarak kullanılacaktır. Konut otoparkları ile alışveriş merkezi
otoparklar birbirinden ayrı giriş çıkışa sahiptir. Giriş ve çıkışlar düz bir hattan oluşmaktadır.

Sapphire Projesinde 245’i dükkan ve 211’i ise konut ve 3’ü ortak alanlar için
ayrılmış toplam 459 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Kat irtifakı 06/07/2009 tarihi itibari
ile  kurulmuş  olup  bağımsız bölüm listesi Rapor ekindedir.( Ek. 1)

İstanbul Metrosu ile -3. bodrum kattan direkt bağlantı kurulması çalışmaları
tamamlanmış olup konutlara, bu bağlantı katından ayrı bir direkt giriş sağlanmıştır.
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Konutların 2’si alışveriş merkezinden ve biri de metro bağlantı katından olmak üzere

toplam 3 ayrı girişi bulunmaktadır. Teknik altyapısı tamdır. Topografyası düz olup jeolojik yapı

itibariyle 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır.

4.1.3.Gayrimenkulün tapu kayıtları :

İli : İstanbul

İlçesi : Şişli

Mahallesi : Mecidiyeköy

Mevkii : --

Pafta no : 304

Ada no : 1947
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Parsel no : 91

Yüzölçümü : 11.602,48 m²

Mülkiyet Durumu : Kat İrtifaklı

Ana Gayrimenkulün Niteliği : Arsa

Bağımsız Bölüm Niteliği : 456 adet bağımsız bölüm mevcut olup, listesi ektedir.

456 adet bağımsız bölüm 1-245 bağımsız bölüm no’lu dükkanlar ve 246-456 bağımsız
bölüm no’lu konutlardan oluşmaktadır.

Kat irtifakı tesisi tarihinde 79767/145031 olan Kiler GYO A.Ş.’nin gayrimenkuldeki payı
mevcut tapu kayıtlarında 78611/145031 (Konutlarda 46584/145031, dükkanlarda
32027/145031)’dir. Güney Turizm’in payı ise konutlarda 20460/145031, dükkanlarda
44804/145031 olmak üzere toplamda 65264/145031‘dir. 1156/145031 arsa payına tekabül
eden daireler satılarak Kiler GYO A.Ş. mülkiyetinden çıkmış, 12746/145031 arsa payına
tekabül eden daireler ise Şirketten alınan bilgiye göre satılmış olup tapu kayıtlarında halen
Kiler GYO A.Ş. mülkiyetinde görülmektedir.

Mevcut tapu kayıtlarında 198 ve 245 no’lu haricindeki dükkanlar üzerinde tarafların ½
hissesi bulunmaktadır. 198 bağımsız bölüm no’lu dükkanda Güney Turizm’in payı 24/38, Kiler
GYO A.Ş.’nin payı 14/38, 245 bağımsız bölüm no’lu dükkanda Güney Turizm’in payı
16936/21105, Kiler GYO A.Ş.’nin payı 4169/21105’tir. Ancak taraflar arasında yapılan
21.07.2010 tarihli ek protokole göre 245 no’lu haricindeki dükkanlar paylaştırılmış , 245 no’lu
dükkanın tasarrufu %72 oranında Kiler GYO A.Ş.’de ve %28 oranında Güney Turizm’de
bırakılmış ve Kiler GYO A.Ş.’nin bu protokole göre dükkanların tümünde hisse oranı %72,
Güney Turizm’in hisse oranı ise %28 olarak belirlenmiştir. Konutların durumunda bir değişiklik
olmamıştır.

4.1.4. Tapu Kayıt Bilgileri Açıklama – Takyidat Bilgileri

İstanbul İli, Şişli Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınan, Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 Ada, 91

Parsel sayılı taşınmaza ait 05.12.2010 tarihli Tapu kayıtlarında aşağıda belirtilen hususlar

tespit edilmiştir:

 1947 Ada, 91 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde 06/07/2009 tarih ve 11651 yevmiye ile Kat

İrtifakı tesis edilmiş olup 456 bağımsız bölüme ait takyidatlı tapu kayıt belgeleri rapor

ekindedir. (Ek.1)

Şerhler  :

 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine 70/100 hissesi üzerinde kat karşılığı ve satış

vaadi sözleşmesi 22.11.2005 tarih, 14810 yevmiye no’lu

 Kira şerhi : 11.12.2009 tarih ve 16266 yevmiye no’lu 9184 no’lu T.M. yeri ve kablo geçiş

güzergahı için 99 yıllığı 1 TL bedelle TEDAŞ lehine kira sözleşmesi.
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Beyanlar :

 Yönetim planı 06.07.2009

Rehin  :

 23.03.2010 tarih 2823 yevmiye no ile Akbank T.A.Ş. lehine 14.000.000 USD tutarında akdi

faizli 1. derece FBK müddetli ipotek Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait ½ hisse

üzerinde Amerikan doları üzerinden tesis edilmiş olup faiz oranı değişkendir. 1’den 245 no’lu

bağımsız bölüme kadarki tüm bağımsız bölümler ve 456 no’ lu Bağımsız Bölümlere

müşterektir.

 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait 259, 299, 338 ve 456 bağımsız bölüm no’lu

haricindeki konutlar üzerinde muhtelif tarih/yevmiye ve muhtelif miktarlarda “Akbank T.A.Ş.

lehine Akdi faizli, FBK müddetinde ipotek mevcuttur. İpoteklerin faiz oranı değişken olup

Amerikan Doları üzerinden tesis edilmiştir.”

 Kiler GYO A.Ş. mülkiyetindeki satılabilir olan konut niteliğindeki bağımsız bölümler

üzerindeki ipotek tutarı toplam 82.836.000 USD’dir. Şirket tarafından satıldığı ifade edilen

ancak tapu kayıtlarında halen Kiler GYO A.Ş. mülkiyetinde görülen konut niteliğindeki

bağımsız bölümler üzerindeki ipotek tutarı toplam 5.764.000 USD’dir.

4.1.5. İmar Bilgileri

Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 15.12.2010

tarih M.34.6.KAG.0.07/16875-1107643 sayılı yazıya göre;

       Değerlemeye konu 304 pafta, 1947 ada 91 parsel sayılı ve 11.602,48 m2 yüzölçümlü

taşınmaz  31.12.2007 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Kagıthane 3. Etap uygulama imar planında

247DIIIb Paftasında kalmakta olup imar durumu şartlarının halen 08.09.1995 tasdik tarihli

ve 1/1000 ölçekli Büyükdere Caddesi Güzergahı Ticaret Sahaları Tadilat Planındaki gibi

olduğu, yapılaşma şartlarının; TAKS min:0,35 - TAKSmaks:0,50, KAKS:2.5, H:serbest

irtifalı, Blok nizam yapılaşma şartlarında, TİCARET alanı şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

        Kağıthane Belediyesinde tetkik edilen Mimari projenin 17.10.2007/5332 tarih/sayı ile

onaylandığı, Belediye-İmar Müdürlüğü Tescil Bürosu tarafından 13404 numara ile tescil

edilmiş olduğu, bu projenin daha önce 06.08.2006 tarih ve 3891 sayı ile onaylanan projenin

tadilat projesi olduğu hususları tespit edilmiştir.
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 Tadilat yapı ruhsatı öncesinde Kağıthane Belediyesi’nden 1947 ada 34 parsel için,

22.09.2006 gün ve 3/72 no’lu İnşaat Ruhsatı (150.910,00 m²) alınmış olup bitişik 35

(493,08 m2) ve 36 (100,56m2) parsellerin de projeye dahil edilerek 34 parselle tevhid

edilmeleri sonucu oluşan yeni 1947 ada, 91 parsel ve 11.602,48 m2 yüzölçümlü arsa için

yeni emsal hesabı yapılarak belediyesine tadilat ruhsatı başvurusu yapılmış ve 22.02.2008

tarih ve 1/29 sayılı tadilat ruhsatı alınmıştır.

Plan Notları:
 Ticaret bölgesindeki yapı adalarında;

  H:Serbesttir.

  Ön yan ve arka bahçe mesafeleri 6 metredir.

  H=Serbest yüksekliğindeki binalar için zemin üstündeki yükselen bloklarda TAKS min-0,25,

TAKS maks:0,35’dir ve H:15.50 metre yükseklikten sonraki katlar için herhangi bir şekilde

komşu mesafesini arttırma koşulu aranmayacaktır.

 Blok ebatları serbesttir.

 Zemin katlar için Min, TAKS:0,35-MAKS TAKS=0,50’dir.

 Kat yükseklikleri 4.00 metreyi aşamaz. Ancak zemin katlarda bu koşul aranmayabilir.

 Bodrum katlar inşaat emsaline dahil değildir. ŞİŞLİ BÜYÜKDERE Caddesinden cephe alan

parsellerde +0.00 kotu Büyükdere caddesinde; diğer yapı adalarında da cephe aldığı yolların

yüksek noktasında alınacaktır.

 Bina otoparklarının bina bünyesinde sağlanması esastır.

 Bina ihtiyacı dışında da dışarıya hizmet eden otopark yapılabilir.

 Metro inşaatı için parsel ilgilileri ile yapılan mevcut protokol gereği ve irtifaklandırılacak olan

parsel kısımları dahil edilmek suretiyle bu parsellerde brüt parsel alanı üzerinden inşaat

emsali uygulanacaktır.

 Metroya irtifak tesis edilecek alanın zemin üstü parsel sahiplerinin tasarrufunda kalacak ve

bu alanlarda metro giriş çıkışları ve bacaları dışında çarşı ve dükkan gibi tesisler yapılamaz.

Ancak metronun zemin altındaki kısımları ile Büyükdere Caddesinden cephe alan parsellerin

zemin altından bağlantısının sağlanması yapılabilir.

 Uygulama aşamasında İSKİ’nin uygun görüşü alınmak kaydıyla isale hattında kaydırma

yapılabilir.

 Plan onama sınırı içerisindeki tüm parsellerin emsali net alan üzerinden 2.5

 İmar Kanunun 23. Maddesine tabidir.
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 20.02.2002 tarihli Kağıthane Belediyesi imar alanları ve yerleşime uygunluk haritaları ve

onanlı raporda UA (uygun alanlar) bölgesinde kalmakta olup, projelendirme aşamasında

zemin etüd raporu aranacaktır.

4.2. Tapu, plan, proje, ruhsat, şema vb. dokümanlar,

Değerleme konusu taşınmaza ait,Tapu kayıt belgeleri(Ek.1), İmar Pafta Örneği (Ek.2)
ve Ruhsat (Ek.3) Rapor ekindedir.

4.3. Değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde
gerçekleşen alım satım işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda
meydana gelen değişikliklere (imar planında meydana gelen değişiklikler,
kamulaştırma işlemleri v.b.) ilişkin bilgi,

4.3.1 Tapu Sicil Müdürlüğü bilgileri (son üç yıllık dönemde gerçekleşen alım satım
işlemleri ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişiklikler)

 03.03.2006 tarih ve 2672 yevmiye ile Güney Turizm ve Turistik Yatırımlar A.Ş. her iki

taşınmazın 60/100’er hisselerini üzerinde ipka ederek, 40/100’er hisselerini Biskon İnşaat

A.Ş.’ne kat karşılığı temlik etmiştir.

 1947 Ada, 36 Parsel sayılı, 435,00 m² yüzölçümlü  taşınmazın 27.06.2007 tarih ve 9496

yevmiye ile 334.44 m²’si Kamulaştırma suretiyle yol olarak tescil edilmiş olup 100,56 m²

kalmıştır.

 Biskon İnşaat A.Ş. 04.10.2007 tarih ve 14407 yevmiye ile her iki taşınmazdaki ünvanının

Biskon Yapı A.Ş. olarak tashih suretiyle tescil edilmiş olup, 04.10.2007 tarih ve 14407

yevmiye  ile 1947 Ada, 34 ve 36 nolu Parseller 1947 Ada, 91 Parsel 11.602,48 m²

yüzölçümlü, Kargir Büro ve Depo binaları-arsa-tarla olarak tevhit edilerek, taşınmazın

469030/1160248 hissesi Biskon Yapı A.Ş., 691218/1160248 hissesi Güney Turizm ve

Turistik Yatırımlar A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

 1947 Ada, 91 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde 03.11.2008 tarih ve 16301 yevmiye ile Kargir

Büro ve Depo binaları-arsa-tarla olan cinsinin arsa olarak tescili yapılmıştır.

 Biskon Yapı A.Ş. 24.09.2008 tarih ve 14527 yevmiye ile ünvanını Kiler Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı A.Ş. olarak tashih etmiştir.

 Güney Turizm ve Turistik Yatırımları A.Ş. 24.09.2008 tarih ve 14569 yevmiye ile

79767/145031 hissesini üzerinde bırakarak 65264/145031 hissenin tamamını kat karşılığı

temlik ve hisse tevhidi suretiyle Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil

olmuştur.



Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

16 Rapor No: 2010_1586

 Güney Turizm ve Turistik Yatırımları A.Ş. 25.06.2009 tarih ve 11125 yevmiye numarası ile

65264/145031 hissesini üzerinde bırakarak 79767/145031 hissenin tamamını kat karşılığı

temlik ve hisse tevhidi suretiyle Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tescil

olmuştur.

 1947 Ada, 91 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde  06/07/2009 tarih ve 11651 yevmiye ile Kat

İrtifakı tesis edilmiş olup 456 bağımsız bölüme ait takyidatlı tapu kayıt belgeleri rapor

ekindedir. (Ek.1)

 Taşınmazın sözleşme sırasındaki taraflarından Biskon İnşaat A.Ş.’nin ünvanı 08.09.2006

tarihinde Biskon Yapı A.Ş. olarak değişmiş olup bu değişiklik 13.09.2006 tarih ve 6641 sayıl ı

Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketin ünvanı 10.03.2008 tarihinde bu kez Kiler

GYO A.Ş. olarak değişmiş, bu değişiklik 13.03.2008 tarih ve 7019 sayılı Ticaret Sicil

Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ticaret Sicil Gazetesi örneği ekte sunulmaktadır.(Ek.4)

4.3.2. İmar bilgileri (İmar planında meydana gelen değişiklikler Kamulaştırma işlemleri v.b.
bilgiler) :

Değerlemeye konu 304 pafta, 1947 ada 91 parsel sayılı ve 11.602,48 m2 yüzölçümlü

taşınmazın,

 31.12.2007 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Kagıthane 3. Etap uygulama imar planında

247DIIIb Paftasında kalmakta olup imar durumu şartlarının halen 08.09.1995 tasdik tarihli

ve 1/1000 ölçekli Büyükdere Caddesi Güzergahı Ticaret Sahaları Tadilat Planındaki gibi

olduğu, yapılaşma şartlarının; TAKS min:0,35 - TAKSmaks:0,50, KAKS:2.5, H:serbest

irtifalı, Blok nizam yapılaşma şartlarında, TİCARET alanı şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

 Tadilat yapı ruhsatı öncesinde Kağıthane belediyesinden 1947 ada 34 parsel için,

22.09.2006 gün ve 3/72 no’lu İnşaat Ruhsatı(150.910,00 m²) alınmış olup bitişik

35(493,08 m2) ve 36(100,56m2) parsellerin de projeye dahil edilerek 34 parselle tevhid

edilmeleri sonucu oluşan yeni 1947 ada, 91 parsel ve 11.602,48 m2 yüzölçümlü arsa için

yeni emsal hesabı yapılarak belediyesine tadilat ruhsatı başvurusu yapılmış ve 22.02.2008

tarih ve 1/29 sayılı tadilat ruhsatı alınmıştır.

4.4.  Değerlemesi yapılan gayrimenkuller ile ilgili herhangi bir takyidat
(devredilebilmesine ilişkin bir sınırlama) olup olmadığı hakkında bilgi, varsa söz
konusu gayrimenkulün gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasına
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde engel teşkil edip etmediği
hakkındaki görüş,
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Bağımsız bölümler üzerinde bulunan ipotekler proje finansmanı amaçlı olup portföye alınma
konusunda engel teşkil etmemektedir.

4.5. Değerlemesi yapılan projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin
alınıp alınmadığı, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal
gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olup olmadığı
hakkında bilgi ve projenin gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasına
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir engel olup olmadığı
hakkındaki görüş,

İstanbul Sapphire’in 3194 sayılı imar kanunu ve İstanbul imar yönetmeliği  ile diğer

ilgili mevzuat uyarınca gerekli tetkiklerin yapılarak, Taşınmaza ait mimari projenin

onaylandığı ve 22.02.2008 tarih; 1/29 sayılı Tadilat Yapı ruhsatının alınmış olduğu ,

4708 sayılı yapı denetim kanunu uyarınca da AKS Yapı Denetim şirketince inşaat

denetimlerinin yapıldığı ve 1 adet seviye tespit tutanağının düzenlendiği ile Kağıthane

belediyesinde inşaatın proje ve eklerine aykırı bir durumunun olduğuna dair herhangi bir

kayıt ve bilginin olmadığı hususları tespit edilmiştir.

İstanbul Sapphire projesinde inşaat halen devam etmekte olup yasal tüm izinler

alınmıştır ve tamamlanma oranı değerleme tarihi itibariyle %97,53’tür (eski 77,29). Bu

aşamada GYO portföy tablosunda boş arsa değerine %97,53 inşaat tamamlanma oranı için

yapılan inşaat harcamasının eklenerek, bulunacak tutar ile yer almasında engel

bulunmamaktadır.

4.6. Değerlemesi yapılan projeler ile ilgili olarak, 29/6/2001 tarih ve 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca denetim yapan yapı denetim kuruluşu
(ticaret ünvanı, adresi v.b) ve değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili olarak
gerçekleştirdiği denetimler hakkında bilgi,

Kağıthane Belediyesinde yapılan incelemede değerlemesi yapılan İstanbul Sapphire

Projesinin yapı denetim işlerinin;

AKS Denetim LTD. ŞTİ (izin belge no:510)

Konaklar Mahallesi, Faruk Nafiz Çamlıbel Sokak

Meltem Apartmanı, No:7/1

4.Levent/İSTANBUL

adresinde faaliyet gösteren firma tarafından yapıldığı belirlenmiştir.

Firma Telefonu : 0212 264 04 77 dir.

Adı geçen şirketin yapmış olduğu denetimlere ilişkin seviye tespit tutanağı bilgisi
aşağıda olup tutanak örneği rapor ekinde sunulmuştur.(Ek. 5)

No Seviye tespit tutanağı tarihi İnşaatın seviyesi

1 31.12.2009 %70

2
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4.7. Eğer belirli bir projeye istinaden değerleme yapılıyorsa, projeye ilişkin detaylı
bilgi ve planların ve söz konusu değerin tamamen mevcut projeye ilişkin olduğuna ve
farklı bir projenin uygulanması durumunda bulunacak değerin farklı olabileceğine
ilişkin açıklama,

Değerlenen projenin bir parçası olan seyir terasının değeri belirlenirken Kiler Holding’in
vermeyi taahhüt etmiş olduğu garanti mektubu gözönünde bulundurulmuştur. Bu garanti
mektubunun verilmemiş olması durumunda Seyir Terasının değeri 129.356.397 USD olarak,
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Seyir Terasındaki %70 payının değeri ise
90.549.478 USD olarak hesaplanmıştır.

Değerleme işlemi aşağıda detayları verilen projeye ait olup projenin farklı olması
durumunda farklı bir değere ulaşılması kaçınılmazdır.

Kağıthane Belediyesinde tetkik edilen projenin 17.10.2007/5332 tarih/sayı ile

onaylandığı, Belediye-İmar Müdürlüğü Tescil Bürosu tarafından 13404 numara ile tescil

edilmiş olduğu, bu projenin daha önce 06.08.2006 tarih ve 3891 sayı ile onaylanan

projenin tadilat projesi olduğu hususları tespit edilmiştir.

Proje Konsepti:
İstanbul Sapphire Yükseklik hedefi de olan bir AVM+ Eğlence Merkezi + Rezidans konut

projesi olarak planlanmıştır. 10 Bodrum kat, Zemin kat ve zemin kat üstünde 50 katlı (yol

kotu üstünde toplam 51 kat) bir kule olarak tasarlanan proje çeşitli yönleriyle, Avrupa,

Türkiye ve İstanbul için bir ilk olma özelliğine sahiptir. Halen Türkiye’nin en yüksek binası

olma özelliğini korumaktadır. Çatı bitiminde 228,50 metre, anten ile birlikte 261,00 metre

yüksekliğe sahiptir. Bu özelliği yanı sıra çift cephe sistemi ile doğal iklimlendirme koşullarını

sağlayan bu yükseklikteki ilk projedir.

Projenin içeriği:
Proje, 10 bodrum kat + Zemin kat + Asma kat + tesisat katları(aralarda 3 adet) +Konut katları
+teras kattan oluşmaktadır. Proje planlanan kullanıma göre temelde 4 bölümden oluşmaktadır.

Otopark katları

-10. bodrum ile -5. bodrum katlar dahil olmak üzere toplam 6 katlı otoparka sahiptir. Bu

otopark katlarından 2 tanesi , -10. ve -9. bodrum katlar binadaki konutlar için ayrılmış olup

geriye kalan 4 otopark katı , (-8.,-7., -6., ve -5. bodrum katlar) ise alışveriş merkezi

otoparkı olarak ayrılmıştır.
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Alışveriş ve eğlence merkezi:

Proje ve Ruhsata göre toplam 245 adet bağımsız bölümden oluşan dükkanlar 4 bodrum kat

+ zemin kat + asma kat +1.kat + 2.kat+ 3.kat olmak üzere toplam 9 kat alışveriş, eğlence

ve Spa merkezinden oluşmaktadır. Bu bölüm 46.483 m² inşaat alanına sahiptir. Kiralanabilir

alan 27.405 m²+ 1009 m² Spa (3.kat) + 3.700 m² depo olmak üzere toplam 32.114 m²dir.

AVM’nin açılışı ve konutların teslim tarihi olarak 2011 yılının ilk çeyreği planlanmaktadır.
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Seyir(Teras) katı:

Projesinde 49. katta orta bölümde 2 adet rezidans daire bulunmakta olup dairelerin her iki

tarafında 2 büyük teras bulunmakta, ayrıca 51. Katta Teras Çatı bulunmakta olup bu

teraslar Cafeterya ve seyir alanı olarak planlanmışlardır. Tesisat katı olan 50. katın bir kısmı

da seyir terası olarak düzenlenmiştir. Zemin kattan bu katlara çıkan 2 adet asansör

mevcuttur.

Konutlar(Rezidance):

Kulenin Konut bölümündeki toplam 39 konut katı 4 ayrı kısımdan meydana gelmekte olup

1.kısım 9 konut katı, 2.kısım 9 konut katı, 3.kısım 9 konut katı, 4.kısım ise 12 konut

katından oluşmaktadır. Projede toplam 211 adet bağımsız konut bölümü bulunmaktadır.

Projede toplam 12 tip konut bulunmaktadır. Toplam satılabilir alan 50.024 m²dir. Bağımsız

bölüm listesi “Ekler” bölümünde verilmiştir. Konut projesi, Nisan 2007 tarihinden itibaren

pazarlamada olup değerleme tarihine kadar 55 adet bağımsız bölüm satışı (9.545 m²)

gerçekleşmiş olup halen satışta 156 adet b.b. (40.479 m2) bulunmaktadır. Konutların

anahtar teslim tarihi olarak 2011 yılının ilk çeyreği hedeflenmiştir.
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5. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULE İLİŞKİN ANALİZLER

5.1. Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin analizi ve kullanılan veriler,
Marmara Bölgesi :

Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında köprü

niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 km²'lik bir yüz

ölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'ine karşı gelir.

Marmara Bölgesinde sanayi, ticaret, turizm ve tarım gelişmiştir. Bölgedeki en gelişmiş

sanayi İstanbul-Bursa-Kocaeli şehirlerinde olmakla birlikte bölgenin diğer yörelerinde de

yaygın sanayi faaliyetleri vardır. Başlıca sanayi ürünleri olarak; işlenmiş gıda, dokuma, hazır

giyim, çimento, kâğıt, petrokimya ürünleri, beyaz eşya sayılabilir.

Ekili alanların yaklaşık yarısı buğday olup buğdayı şekerpancarı, mısır ve ayçiçeği izler.

Bölge, Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık %73'ünü, mısır üretiminin ise

yaklaşık %30'unu gerçekleştirir. Bağcılık da hayli gelişmiş olup Tekirdağ, Şarköy, Mürefte,

Avşa ve Bozcaada üzüm ve şarapları meşhurdur.

Yedi coğrafi bölge içinde yükseltisi en az olan bölgedir. Ekili-dikili arazi oranı %30'dur.

Ormanlık alan oranı %11,5'tur. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliği yaygındır. Nüfus ve

nüfus yoğunluğu, göç olma nedeniyle çok yüksektir. Enerji tüketimi ve turizm gelirleri en

yüksek bölgedir.

MARMARA BÖLGESİ HARİTASI
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Yedi coğrafi bölge içinde yükseltisi en az olan bölgedir. Ekili-dikili arazi oranı %30'dur.

Ormanlık alan oranı %11,5'tur. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliği yaygındır. Nüfus ve

nüfus yoğunluğu, göç alma nedeniyle çok yüksektir. Enerji tüketimi ve turizm gelirleri en

yüksek bölgedir.

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli tamamen bölge sınırları içinde;

Sakarya ve Bilecik'in Karadeniz Bölgesi'nde toprakları olup; Bursa ve Balıkesir'in Ege

Bölgesi'nde de toprakları vardır. Çanakkale ilinin topraklarının çok büyük bir bölümü

Marmara Bölgesi içinde olup sadece Edremit Körfezi çevresindeki yerleşim yerleri Ege

Bölgesi sınırları içinde kalır.

Marmara bölgesi'nin en büyük kenti İstanbul'dur. Yüzölçümü ve nüfusuyla en küçük

olan Marmara Bölgesi kenti Yalova’dır. En yoğun nüfus buralardadır. Kütahya'nın Domaniç

ilçesi diye tabir edilen kuzey bölümü de Marmara bölgesindedir. İstanbul, Marmara

bölgesinin yoğun nüfuslu olmasında önemli bir rol oynar.

İl merkezleri baz alındığında Marmara Bölgesinde yer alan iller şunlardır. İstanbul ,

Edirne , Kırklareli , Tekirdağ ,Çanakkale ,Kocaeli , Yalova ,Sakarya ,Bilecik , Bursa , Balıkesir

ve kısmen Düzce de Marmara'da yer alır.

İstanbul ili :

İstanbul Türkiye'nin en kalabalık ve iktisadi açıdan en önemli şehri. Belediye sınırları göz

önüne alınarak yapılan sıralamaya göre, 18,3 milyonluk nüfusuyla dünyanın 5. Avrupa'nın

ise en büyük şehridir.

İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de

çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne

Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası

denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada

üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve

büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa

genişletilen şehrin 40 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte

toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, M.S. 330 - 395 yılları arasında Roma

İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu, 1204

- 1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı

İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca, hilafetin Osmanlı Devleti'ne geçtiği 1517'den,

kaldırıldığı 1924'e kadar, İstanbul İslamiyet'in de merkezi oldu.

İl alanı, idari bakımdan doğu ve güneydoğudan Kocaeli’nin Karamürsel, Gebze,

Merkez ve Kandıra İlçeleriyle, güneyden Bursa’nın Gemlik ve Orhangazi İlçeleriyle, batı ve

kuzeybatıdan Tekirdağ’ın Çorlu Çerkezköy ve Saray İlçelerinin yanı sıra, Kırklareli’nin de Vize

İlçesi topraklarıyla çevrilidir.
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İstanbul nüfusunun, 1990 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payı % 12,9 iken bu

oran Ekim 2000 sayım sonuçları itibariyle 67.803.927 kişilik Türkiye nüfusu içinde

10.018.735 kişi ile %15‘e, Aralık 2007 sayım sonuçları itibariyle 70.586.256 kişilik

Türkiye nüfusu içinde 12.573.836 kişi ile %17.8’e ulaşmıştır. 1990–2000 döneminde

yılda ortalama 1 milyon 133 bin kişi, 2000-2007 döneminde yılda ortalama

400.000 kişi artış göstermiştir. Bu sonuca göre Türkiye geneline bakıldığında

İstanbul‘un barındırdığı nüfus ve alan itibariyle taşımakta olduğu önem açıkça

görülmektedir. Türkiye topraklarının %9,7‘sini kaplayan İstanbul, nüfus varlığı açısından da

ülkenin en büyük ve önemli ili durumundadır.

İstanbul’un nüfus artışı dünyada ve Türkiyede meydana gelen başta ekonomik ve

siyasi gelişmeler doğrultusunda hızını kaybetmiş ve gerileme eğilimine girmiştir.2005 yılında

% 2.5 olan nüfus artış hızının izleyen 5 yıl % 2.4, sonraki 5 yıl % 2.3 olacağı ve nüfusun

2015 yılında 14.48 milyona çıkacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin de nüfus artış hızı

yavaşlayacağı ve 2015 yılında İstanbul nüfusunun payı %17.8’e civarında olacağı

düşünülmektedir. İstanbul’da nüfus artışı %80 kent kaynaklı, %20 ise göç kaynaklı

olacaktır. Nüfus artış öngörülerine  bağlı olarak İstanbul’da kentsel hane halkı sayısı da

2015 yılında 2,9 milyondan 4,08 milyona çıkacaktır.

İstanbul ili sınırları içerisinde 39 ilçe, 782 mahalle ve 152 köy bulunmaktadır. İlçeler

Batıda; Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Bakırköy,

Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Esenler, Bayrampaşa,   Başakşehir,  Beylikdüzü,

Zeytinburnu, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş,  Şişli, Kağıthane,   Sarıyer,

Gaziosmanpaşa, Eyüp, Sancaktepe, Silivri, Doğuda ise; Üsküdar, Beykoz, Şile, Kadıköy,

Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Adalar, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ataşehir

ilçeleridir.
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Kağıthane İlçesi :

Kâğıthane, İstanbul'un bir ilçesidir. Doğusunda Beşiktaş ilçesine bağlı Levent sırtları,

batısında Eyüp ilçesine bağlı Alibeyköy semti, kuzeyinde Şişli ilçesine bağlı Ayazağa köyü,

güneyinde Silahtarağa semtleri ile çevrilidir. Arazi yapısı engebeli olup, derelerden ve

vadilerden oluşmuştur. Bu bölgeler ise yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır.

Kağıthane Karadeniz'i Marmara denizine birleştiren ve Asya ile Avrupa kıtalarını
birbirinden ayıran İstanbul boğazının batısında, Avrupa yakasında bulunmaktadır. İstanbul'un
geç dönem yerleşimlerinden olan Kağıthane ve çevresindeki mahalleler, 1989 yılına kadar
Şişli İlçesine bağlı iken 1989 yılında Şişli İlçesi’den ayrılarak ilçe yapılmıştır.

Kağıthane İlçe sınırları, kuzey, güney ve güney doğudan Şişli ilçe sınırları ile
çevrilidir. İlçe kuzey doğuda Beşiktaş, güney batıda Beyoğlu, batı ve kuzey batıda da Eyüp
ilçelerine komşudur.

İstanbul boğazını Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle geçen

otoyollardan ilki ilçenin güneyinden, ikincisi ise kuzeyinden geçmektedir. Bunlardan 01

(E5) Otoyolu güneyde Şişli İlçesi’yle sınır oluşturur. 02 (TEM) Otoyolu ise Kağıthane

İlçesi’nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunu izler. Okmeydanı ve Hasdal

Kavşakları arasında uzanan bir başka otoyolda 01  ve 02 Otoyollarını birbirine bağlar.

İlçenin nüfusu 2007 yılında yapılan sayıma göre 418.229 kişidir.

Büyükdere Caddesi : Türkiyenin ve İstanbul’un en önemli ticaret, yönetim ve finans aksı

haline gelmiş olup çok sayıda ulusal ve uluslararası büyük Şirket ,Banka , Holding , firma ,

otel vb. bu aks üzerindeki gökdelen tarzı binalarda konumlanmış durumdadır.

Büyükdere caddesi üzerindeki gökdelen tarzı yapılaşmalarda Banka ve Şirket Genel

Müdürlüklerinin yanı sıra çok sayıda AVM(alış veriş merkezi) ofis ve residance konutlar

bulunmaktadır.

Maslak bölgesinin çok katlı ofis binaları ve alış veriş mağazaları ile gelişmeye

başlamasını takiben doksanlı yıların sonlarına doğru gelişme Büyükdere caddesini takiben

Zincirlikuyu-Mecidiyeköy-Şişli yönünde ilerlemiş ve halen devam etmektedir.

Çevre Yolları (TEM, E5), Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine erişim kolaylığı ve

İstanbul Metrosundan doğrudan bağlantı sağlanabilmesi de bu gelişmenin en önemli

nedenlerindendir.

Büyükdere Caddesi halen İstanbul’un AVM , Prestij konut ve ofis,  Şirket ve Holding

Genel Merkezleri ile bu yapılarda kullanılan Mimari ve inşaat teknolojileri bakımından

İstanbul’un en gözde bölgesini oluşturmaktadır.
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5.2. Mevcut ekonomik koşulların, gayrimenkul piyasasının analizi, mevcut trendler ve
dayanak veriler,

Ekonomiye Bakış ve İnşaat Sektörü-2010

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Temmuz 2010’da yayınlanan İnşaat Sektörü Analizi’ne göre;

2008 yılı başında Ekonomist Nouriel Roubini'nin açıklamaları ile ilk kez gündeme gelen, 2008

yılı yazında ABD'de mortgage kredileri ve türev ürünler balonunun patlaması ile gün ışığına

çıkan ve Eylül 2008'de Lehman Brothers'ın iflası ile tepe noktasına ulaştığı kabul edilen Küresel

Kriz yaklaşık iki yılını tamamlamış durumdadır.

“Mortgage” balonunun patlamasıyla tetiklenen küresel ekonomik krizin etkilerinin en

derin hissedildiği dönem 2009 yılı olmuştur. Yaşanan resesyondan çıkışı sağlayabilmek için

2009 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Japonya, Almanya,

Fransa gibi gelişmiş ekonomiler çok büyük meblağlarda kurtarma paketlerini hayata

geçirmişlerdir.  Ancak bu kurtarma paketlerine rağmen küresel ölçekte ticaret dengelerinin

bozulmasının, işsizliğin artmasının ve ekonomik daralmaların önüne geçilememiştir.

Kapalı ekonomiler dışında bir çok ülke ekonomisi son bir yıldaki gelişmelerden ciddi

ölçüde olumsuz etkilenmiş, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, birkaç istisna

dışında küçülme kaydedilmiştir.Başta IMF olmak üzere küresel kuruluşlar bir yandan küresel

krizin etkilerini azaltmak ve krizden çıkmak için formüller geliştirmeye çalışırken bir yandan da

sonrasında nasıl bir düzen kurulması gerektiği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

Ancak 2010 yılı ortasında gelinen durum itibarıyla, dünyaca ünlü pek çok

ekonomistin ortak görüşü, ABD'nin ve Asya'nın gelişen ülkelerinin büyümesi ile ilgili olarak bazı

göreceli iyi veriler bulunurken global krizin ikinci aşamasına girildiği ve ikinci bir dip yaşanması

olasılığının yükseldiğidir.

Önümüzdeki dönem özellikle AB bölgesinde maliye politikasının giderek sıkılaştırılacağı,

vergilerin artırılacağı, kamu harcamalarının kısılacağı bir dönem olacaktır. Buna karşılık, para

politikası bir süre daha gevşek tutularak faizlerin düşük kalması sağlanacak, kamu kesiminin

terk ettiği yatırım alanlarına özel kesimin ilgi göstermesi beklentisi sürecektir.

Öte yandan, vergilerin artırıldığı, kişilerin elinde kalacak olan harcanabilir gelirin

küçüldüğü, kamu harcamalarının kısıldığı bir ortamda talebin nasıl canlı kalacağı, tek başına

düşük faizin özel kesimin yatırım yapmasına yetip yetmeyeceği sorularına yanıt üretmek pek

kolay görünmemektedir.İkinci önemli risk finansal reformun mali sektörü epeyce zorlaması,

işleri durma aşamasına getirmesi ve küresel finans sistemini bir süreliğine de olsa kilitlemesi

olasılığıdır.

Yukarıdaki saptamalar çerçevesinde geleceğe ilişkin olarak yapılabilecek en gerçekçi teşhis:

Krizin ikinci aşamasının, yönetilmesi epeyce zor bir süreç olacağıdır. Farklı ülkelerin farklı

yaklaşımlarla ya da ötekilerin durumundan yarar sağlamak amacıyla hareket etmeleri halinde

sistemin yeniden krize girmesi kaçınılmaz olacaktır. En küçük bir panik havasında bile

sistemin dağılabileceği ve çok konuşulan ikinci dip yaşanabileceği görüşü yaygındır.
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G-20 ve Sonrası

Haziran sonunda Kanada'nın Toronto kentinde “Toparlanma ve Yeni Başlangıçlar”

temasıyla düzenlenen G-20 zirvesinde, üzerinde uzlaşmaya varılan en önemli konu, G-20

ülkelerinin bütçe açıklarının 2013 yılına kadar yarı yarıya indirilmesi taahhüdünde bulunulması

olmuştur. Küresel krizden çıkış usullerinde ise tam bir mutabakat sağlanamamıştır.

Amerikan yönetiminin, henüz küresel durgunluktan çıkış aşamasına gelinmediğini,

dolayısıyla bütçe açığına olumsuz etkide bulunsa da ekonomiyi canlandırmak için kamu

harcamalarına devam etmek gerektiğini savunmasına karşın, Yunanistan'daki mali krizden

dersler çıkarmış olan Avrupa'nın eğilimi bütçe açıklarının azaltılması şeklinde olmuş, zirvede

alınan karar Avrupa'nın tercihinin ağır bastığını ortaya koymuştur.

ABD Başkanı Obama, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, G-20 ülkelerinin bütçe

açıklarının yarıya indirilmesi konusunda ortaya koydukları hedefi memnuniyetle karşıladığını,

ancak kısa vadede mali güçleri yetebilen ülkelerde teşvik ödeneklerinin sürdürülmesinin önemli

olduğunu belirtmiştir.

Zirvede alınan kararlar arasında gelişmiş ülkelerin finans sektöründeki kırılganlıkların

giderilebilmesi için ciddi bir finansal sektör reformunun gerçekleştirilmesi, yeni

balonlaşma niyetlerinin denetim altına alınmasını sağlamak için bankacılık sistemlerinin

daha güvenli hale getirilmesi, bankalara yeni vergiler getirilmesi konusunda üye ülkelere

hareket alanı bırakılması gibi konular da yer almıştır.

G-20 Zirvesinde alınan kararların ardından Avrupa'da kemer sıkma politikalarının daha

da artacağı, krizin sosyal yükü alt ve orta sınıfların sırtına yıkıldıkça Avrupa'da sokakların

kaynamaya devam edeceği şimdiden görünmekte, başta Yunanistan olmak üzere, İspanya,

İtalya, Fransa ve Portekiz dahil pek çok ülkede grevler ve protesto eylemleri artmaktadır.

Avrupa ülkelerinde açıkları azaltmak için alınan önlemler nedeniyle küresel ekonominin

yılın ikinci yarısında özellikle de Avrupa'da yavaşlaması, ABD'nin büyümesinin ise %1-1.5

seviyesinde ve potansiyelinin yarısı kadar gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bazı ekonomistlere göre İspanya ve/veya İtalya'nın Yunanistan'ın durumuna düşmesi halinde,

önce Avro bölgesinin sonra AB'nin ve ardından küresel sistemin çok daha ağır bir ekonomik

bunalımla karşılaşma tehlikesi mevcuttur.

Uzakdoğu'dan gelen haberler de iç açıcı  görünmemektedir. Japonya'nın %200'ü aşan

borç yükünün altından kalkamayacağı ve iflasla yüz yüze olduğu bizzat Haziran ayında göreve

gelen yeni başbakan Naoto Kan tarafından dile getirilmiştir. Çin'de de büyümenin

sürdürülebilir olmadığı, enflasyonun yükselmeye başlayacağı, bu gidişin Çin ekonomisini zayıf

düşüreceği iddiaları yaygınlaşmaktadır.

AB'de yaşanan resesyonun uzun sürmesi, Avro'nun zayıflaması ve talep daraltıcı kemer sıkma

politikaları ihracatının yarısını bu bölgeye yapmakta olan Türkiye'ye kaygı vermeye devam

etmektedir.
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Türkiye Ekonomisi

Son dönemde hükümet tarafından benimsenmiş olan uluslararası açılım politikasının “Stratejik

Derinlik” ve “Komşularla Sıfır Sorun” olmak üzere 2 ana eksen üzerinde biçimlendirilmeye

çalışılması ekonomide ve uluslararası iş hacminin %90'ından fazlası Avrasya, Ortadoğu ve

Kuzey Afrika Bölgelerinde yoğunlaşmış olan inşaat-taahhüt sektöründe iyimser beklentiler

yaratmıştır. Bununla beraber, Türkiye'nin jeopolitik avantajlarından azami ölçüde yararlanmayı

hedefleyen bu politikanın meyvelerinin toplanması, son dönemde gündeme gelen küresel ve

bölgesel gelişmeler ile ortaya çıkan gerilimlerden olumsuz etkilenmiştir.

Küresel krizin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin henüz tümüyle bertaraf edilememiş

olduğu bir süreçte iç ve dış politikadaki mevcut sorunların ekonomiye nasıl ve ne oranda

yansıyacağı henüz netleşmemiştir. İç politika bağlamında pek çok siyasi analistin ortak

tavsiyesi sürprizlere hazırlıklı olunmasıdır.

Büyüme:

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2010 yılının ilk üç ayında Türkiye ekonomisi

geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11.7 büyümüştür. Bu oran ile Türkiye, Çin'den sonra G-

20 ülkeleri arasında ikinci en büyük büyümeyi göstermiştir.

Ancak söz konusu büyümeyi değerlendirirken, ülke ekonomisinin krize ne kadar hızlı girmiş

olduğunu ve geçen yıl aynı dönemde bir başka rekorun, küçülme rekorunun (2009'un 1.

Çeyreğinde ekonomi, 2008'in 1. Çeyreğine kıyasla %14.5 küçülmüştü) gerçekleştiğini

anımsamakta yarar vardır.

GSYH Gelişme Hızı İnşaat Sektörü Gelişme Hızı

2008 I. Çeyrek %7.0 -%3.1
2009 I. Çeyrek -%14.5 -%18.6
2010 I. Çeyrek %11.7 %8.0

Geçen yılın ilk 3 aylık döneminde ekonominin %14.5 oranında küçülmüş olduğu gözönüne

alındığında, bu yılın ilk 3 ayındaki %11.7 büyümenin geçen yılın kaybını telafi edememiş

olduğu açıktır.
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Büyüme Hızları Kıyaslaması (%)

2010-1.Ç./2009-1.Ç 2010-1.Ç./2008-1.Ç
GSYH 11.7 -4.5
Özel Tüketim 9.9 -1.7
Özel Yatırım 22.1 -17.2
Sanayi Katma Değeri 18.8 -6.2
Sanayi Üretim Endeksi 17.3 -8.5

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 1998 yılı sabit fiyatları ile 2007 yılının ilk 3 ayında 22.8 milyar

TL iken 2008 yılının ilk 3 ayında %7.0 artış ile 24.4 milyar TL olmuş ve 2009 yılının ilk 3

ayında kriz nedeniyle %14.5 oranında küçülerek 20.9 milyar TL'ye gerilemiştir. 2010 yılında ise

GSYH 23.3 milyar TL düzeyine gelmiştir. Bir başka ifadeyle, 2010 yılının ilk 3 ayında

ekonominin ulaştığı büyüklük, kriz öncesi 2008 yılındaki büyüklüğün altında kalmıştır.

GS YH (Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış, milyon TL)

1998 sabit fiyatlarıyla GSYH verilerine bakıldığında, 2008 yılının ilk üç aylık dönemindeki

üretim düzeyinin imalat  sanayinde   %6.4,   toptan   ve   parakende   ticarette   %9.7,

inşaatta   %12.1   gerisinde   kalındığı gözlenmektedir. En fazla büyüyen sektör olarak, mali

aracı kuruluş faaliyetleri yani bankacılık ve finansal aracılık hizmetleri %16.1'lik bir artış

göstermiştir.
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Ana Sektörler - Sabit (bin TL)

Tarım Sanayi Ticaret İnşaat GSYH
2007 1.
Çeyrek 989.474 6.391.922 3.458.724 1.537.246 22.844.200
2008 1.
Çeyrek 1.051.626 6.933.576 3.762.936 1.489.581 24.445.513
2009 1.
Çeyrek 1.066.745 5.473.397 2.873.918 1.212.603 20.912.644
2010 1.
Çeyrek 1.032.514 6.502.082 3.433.125 1.309.881 23.349.736
2008 1.
Çeyrek-

2010
1.Çeyrek -1,8% -6,2% -8,8% -12,1% -4,5%
2009 1.
Çeyrek-

2010
1.Çeyrek -3,2% 18,8% 19,5% 8,0% 11,7%

2009 - 2010 1. Çeyrek verileri ele alındığında, ekonomik büyümeye en büyük katkı, %21

oranındaki üretim artışı ile imalat sanayi sektöründen gelmiştir. Toplamda büyümeye 4.9

puanlık bir katkı yapan imalat sanayi sektörü, yakın dönemde büyüme oranına bu kadar

yüksek katkı yapmamıştır. Bununla birlikte, ticaret sektörü %19.5, ulaştırma ve haberleşme

sektörleri %11.3 ve inşaat sektörü de %8 oranında büyüyerek toplamda 4.8 puanlık katkı

yapmışlardır. %3.2 oranında daralan tarım sektörü ise büyüme oranını 0.2 puan aşağıya

çekmiştir.

Talep tarafında ise, yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşen büyümenin

tamamının iç talep büyümesinden kaynaklandığı görülmektedir. İç talep büyümesinin milli gelir

büyümesine katkısı %17 civarında olmasına karşılık, dış talep büyümesinin etkisi -%5.3

görünmektedir. Bu şekilde, ekonomi net olarak %11.7 büyüme göstermiştir.TÜİK verilerine

göre iç talep büyümesinin tümü, stok değişmelerini de içeren özel kesim talebindeki

büyümeden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde özel kesim talebi reel olarak %21 kadar

büyürken, kamu kesimi talebi reel olarak %5.3 küçülmüştür.Özel kesimin tüketim harcamaları

reel olarak %9.9 artmıştır. Özel kesimin yatırım harcamalarındaki artış ise %22'yi aşmıştır.

2008 yılının ikinci üç ayından beri düşen özel kesim yatırım harcamalarının artış eğilimine

girmesi sevindiricidir.Kamu kesiminin tüketim harcamaları %1 civarında artarken, yatırım

harcamaları ise %25'in üzerinde düşmüştür.

Enflasyon

Tüketici fiyatları 2010 Haziran ayında tahminlerin ötesinde bir düşüş göstermiş ve TÜFE'de aylık

%0.56'lık gerileme yaşanmıştır. Altı aylık artış %3.59, yıllık artış ise %8.37 olmuştur. T.C.

Merkez Bankası tarafından 2010 yılı için açıklanmış olan %8.4'lük enflasyon tahmininin %7-7.5

arasında bir rakama indirilmesi olasılığı artmıştır.
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İstihdam

Aşağıda son üç yılın Şubat aylarındaki işsizlik oranları görülmektedir. Söz konusu rakamlar

Ocak-Şubat-Mart aylarının ortalaması alınmak suretiyle, Şubat ayı işsizlik oranı şeklinde

açıklanmaktadır.

İşsizlik Oranları
Dönem İşsizlik Oranı
2008-Şubat %11.9
2009-Şubat %16.1
20010-Şubat %14.4

2010'un ilk çeyreğinde gerçekleşen işsizlik oranı, geçen yıla göre 1.5 puan düşüktür. Ancak 2008

Şubat ayı rakamının 3.4 puan üzerindedir. Diğer bir deyimle işsizlik oranının azaltılması

bağlamında da henüz 2 yıl öncesinin performansına ulaşılabilmiş değildir.

İstihdam yaratma potansiyeli en yüksek sektörlerin başında gelen inşaattaki büyümenin %8 ile

GSYH'daki büyüme oranının epeyce gerisine düşmüş olması sektörün işsizliği azaltıcı işlevinin

çok sınırlı kalmasına neden olmuştur. Benzeri şekilde geçen yılın ilk çeyreğinde inşaat

sektörünün %18.6 daralmış olması ile işsizliğin %16'nın üzerine çıkması arasında da çok yakın

bir ilişki bulunmaktadır.

Büyüme ve İşsizlik Oranı İtibariyle Uluslararası Kıyaslama

GSYH bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında ve OECD'nin mevsimsellikten arındırılmış

büyüme verileri çerçevesinde ele alındığında 31 ülke içerisinde Türkiye'nin sondan sekizinci

olduğu görülmektedir. Örneğin, krizin en derin dönemi olan 2009'un ilk çeyreğinde Kore

ekonomisi %4.3 küçülürken Türkiye ise %14.5 küçülmüştür. 2010'un ilk çeyreğinde ise

Kore ekonomisi %7.8 büyümüş, Türkiye ekonomisi ise %11.7 büyümüştür. Kore 2010'un ilk

çeyreğinde %2.1 ile OECD birinciliğini kazanırken, Türkiye %0.1 büyüme ile (31 ülke içinde)

sondan sekizinci olmuştur. 31 üyeli OECD'de 2009'un ilk çeyreğinde Türkiye %7 küçülme oranı

ile ikinci sırada yer almıştır. Geçen yılın ilk 3 aylık döneminde Türkiye %14.5 oranında

küçülürken, krizden en fazla etkilenen ülkelerden ABD %1.5, Almanya %3.8, Fransa %1.2,

İtalya %2.4, İngiltere %1.9, Japonya %4.0, İspanya %1.8, Portekiz %1.5 oranında küçülmüştür.

(Kaynak:Eurostat 82/2009)

2010 Mart ayı için açıklanmış olan işsizlik oranları Euro Bölgesinde (AB16) %10.0, AB27 ülkeler

grubunda ise %9.6 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranının en düşük olduğu iki ülke Hollanda

(%4.1) ile Avusturya (%4.9) olmuştur. En yüksek olduğu ülkeler ise Litvanya (%22.3) ve

Estonya (%19.1) dır. Türkiye bu ülkelerle kıyaslandığında işsizlik oranı itibariyle 4 AB

ülkesinden daha iyi, 23 AB ülkesinden daha kötü konumdadır.

Ekonominin Geleceğine Bakış:

Mevcut durumda yanıtı aranan en önemli soru, “Yüksek oranlı büyüme devam edecek mi?”

sorusudur. Yanıtını ararken 2009 ve 2010 1. Çeyrek dönemlerindeki gelişmeleri ve

GSYH'daki büyümenin ana dinamiklerini iyi irdelemek gerekmektedir.

Türkiye ekonomisi 2010 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre çok yüksek

bir büyüme sergilemiş ama bir önceki çeyreğe, yani 2009'un son üç ayına kıyasla hiç
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büyümemiştir. TÜİK'in mevsim ve takvim etkisi arındırılmış olarak açıkladığı bir önceki çeyreğe

göre büyüme rakamı %0.1'dir. Bu veri ışığında, 2009'un 2. Çeyreğinde başlayan canlanmanın

ivme kaybetmiş olduğu gözlenmektedir. Krizin dip noktasını oluşturan 2009'un ilk üç ayına

kıyasla üretim ikinci üç ayda %5.4 artış göstermiş ancak ardından çeyrekten çeyreğe büyüme

hızları sırasıyla %3.3 ve %1.7 olmuştur. 2009'un son üç ayından 2010'un ilk üç ayına

büyüme ise %0.1 düzeyine gerilemiştir. Büyüme ivmesinde gözlenen gerilemenin bazı olumsuz

gelişmelerin habercisi olması ihtimal dahilindedir. Öte yandan 2010 yılı ilk çeyreğine ait

yüksek büyüme rakamının temelindeki en önemli nedenlerden birinin, geçen yılın aynı

döneminde çok hızlı düşen GSYH olduğu (baz etkisi) bilinmektedir. Bir anlamda, 2009 yılının ilk

üç ayında dibi gördükten sonra, yıllık bazda elde edilen ekonomik büyümenin hemen hepsi

2009 yılının son dokuz ayında elde edilmiştir. Bu yılın ilk üç ayında ise ülke ekonomisinde bir

durgunluk baş göstermiştir. Bu durum, önümüzdeki dönem için iyi bir işaret olarak

algılanmamaktadır.

Öte yandan, 2010 Nisan ayında sanayi üretiminde %17 gibi çok yüksek bir yıllık artış

gerçekleşmesinin ardından Mayıs ve Haziran aylarında kapasite kullanım oranlarında görülen

belirgin yavaşlama yatırımlardaki canlanmanın yavaş seyredeceğini göstermektedir.

İlk çeyrekte büyümeyi etkileyen unsurlara bakıldığında, özel kesim harcamalarının ve

yatırımlarının ekonomideki büyümeyi sürükleyen güç olduğu görülmektedir. Sıkı maliye

politikasının kaçınılmaz sonucu olarak kamu tüketiminin yalnızca %1 artması ve kamu

yatırımlarındaki büyük düşüşün (%25.6) büyüme üzerindeki negatif etkisi sınırlı kalmıştır.

Özel ve kamu harcamaları ile stok değişimi toplamının (iç talep) büyümeye %17.9 katkı

yapmış olduğu dikkate alındığında büyümeyi düşüren etkenin dış talep olduğu ortaya

çıkmaktadır.

Dış talebe (ihracat ve ithalat toplamı) bakıldığında, yılın ilk 3 ayına ait rakamlar ihracatın

canlanamadığını göstermektedir. Buna karşılık ithalatta bir patlama yaşanmış, artan iç

talebi önemli ölçüde ithalat beslemiştir. 2010 birinci çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı sıfır

olarak ortaya çıkmakta olup dış talebin büyümeye negatif etkisi, artan ithalat (%21.1)

nedeniyle %5.3 olarak gerçekleşmiştir. 1998 bazlı seride dış talebin büyümeyi bu kadar aşağı

çektiği başka bir çeyrek bulunmamaktadır.

Özet olarak, ilk çeyrekte büyümeyi kısıtlayan unsurun özel kesim harcamalarının yetersizliği

olmadığı, sıkı maliye politikasının kamu harcamalarını kıstığı ve stok değişiminin de beklendiği

şekilde davranmakta olduğu, dolayısıyla iç talepte güçlü bir artış gerçekleşirken büyümenin

önündeki engelin dış talep olduğu görülmektedir.

AB ülkelerinde uygulamaya konulan kemer sıkma politikalarının ihracatı önümüzdeki dönemde

daha da olumsuz etkilemesi yüksek bir olasılıktır. Böyle bir ortamda büyümenin temel

dinamiğini iç talep oluşturacak, iç talebi canlı tutacak politikalara önem verilmesi gerekecektir.

İç talebin üretimi, yatırımı ve istihdamı arttırıcı rol oynayabilmesi ise öncelikle TL'nin aşırı

değerli olmasına bağlı olarak artan ucuz ithalatın engellenmesine bağlıdır. Aksi halde

canlanan iç talep Türkiye'nin değil, ithalat yapılan ülkelerin ekonomik büyümesine katkı

sağlamaya ve o ülkelerin işsizlerine iş yaratmaya devam edecektir. Esasen son yıllarda “istihdam
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yaratmayan büyüme” olarak tanımlanan sorununun temelinde büyümenin tüketim ve ithalat

kaynaklı olması gerçeği bulunmaktadır.

Mevcut durumda sadece azalan ihracat sorununa değil, yüksek işsizlik sorununa da

çözüm üretecek yapısal reformlara ihtiyaç vardır. Mal ve hizmet ihracatının geliştirilmesi ve

katma değerinin yükseltilmesi için şirketlerin önünü açacak önlemlerin alınması, özel

yatırımların kriz öncesi döneme göre hala çok düşük seviyelerde olduğu dikkate alınarak

kamu yatırımlarının artırılması ve işgücünün beceri düzeyinin yükseltilmesi bu  süreçte önem

taşıyan konulardır. Gelecek aylarda bu reformların yapılmaması durumunda ekonomik

büyümenin 2010 yılının izleyen dönemlerde yavaşlaması kaçınılmaz olacaktır. Hatta,

Türkiye ekonomisinin 2010 yılında beklentilerin de (%5-6) gerisinde kalarak %4'ler

mertebesinde bir büyüme performansı ortaya koyması ihtimali artacaktır. Büyüme hızının

azalacağı yönündeki sinyallerden ikisi de son açıklanan milli gelir rakamları ile beklentilerin

altında gerçekleşen Haziran ayı enflasyon rakamları olmuştur.

Öte yandan 2010 yılında yurtiçinde erken genel seçimin gündeme gelmesi ve/veya dünya

ekonomisinde yaşanacak gelişmeler ekonominin büyüme performansını etkileyecek ilave

faktörler olacaktır.

Türk İnşaat Sektörü: 2010 1. Çeyrek

İnşaat sektörü 2010'un ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8.0 oranında

büyümüştür. Ancak, 2008 ve 2010 yıllarının 1. Çeyrekleri kıyaslandığında sektördeki üretim

rakamlarının 2008'in %12.1 gerisinde olduğu görülmektedir. Esasen 2008'in ilk çeyreğine

kıyasla ileri konumda olan, diğer bir deyimle krizi fırsata çevirmiş olan tek sektör mali hizmetler

sektörüdür.

İnşaat sektörünün yılın 1. Çeyreğindeki gelişmesine yakından bakıldığında hem niceliksel

olarak hem de talebin değişen niteliği bağlamında önemli ve geleceğe ışık tutacak saptamalar

yapmak mümkündür:

Geleceğe yönelik üç önemli niceliksel göstergenin altyapı inşaatları açısından kamunun sabit

sermaye yatırımları, bina inşaatları açısından özel sektör sabit sermaye yatırımları ile yapı

ruhsatları, konut talebi açısından satış trendleri olduğu bilinmektedir. Yılın ilk çeyreği itibariyle

bu dört göstergenin üçünün negatif bir seyir içerisinde olması sektörün önümüzdeki

dönemdeki gelişmesi açısından iyimserliği engelleyici niteliktedir.

Geçen yılın tüm çeyreklerinde daralan sabit sermaye yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde artmıştır.

Ancak bu süreçte özel sektörün yatırımları %22'nin üzerinde artarken, kamu yatırımları %25.7

azalmıştır. Stoklarda ise %6.4 artış olmuştur.

Kamu yatırımlarına 2010 yılında geçen yıla göre %26.4 daha az olmak üzere 41 milyar TL

ayrılmış olması da 2010 yılının izleyen dönemlerinde kamu altyapı yatırımları açısından umut

vermemektedir.
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Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %10.3 düşmüştür.

2010 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın ilk üç ayına göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı

verilen yapıların yüzölçümünde %10.3, bina sayısında %16.5, değerinde %5.1, daire sayısında

%1 oranında düşüş olmuştur.

2009 yılının ilk üç ayında Yapı Ruhsatına göre konut bina sayısı 22,151 iken,  2010 yılının ilk üç

ayında konut bina sayısı %12.4 düşerek 19,399 olmuş; konut yüzölçümleri ise 2009 yılının ilk

üç ayında 20,273,963 m2 iken %4.0 düşerek 2010 yılının ilk üç ayında 19,454,042 m2 olarak

gerçekleşmiştir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların yüzölçümü %38.3 düşmüştür.

2010 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın ilk üç ayına göre belediyeler tarafından Yapı Kullanma

İzin Belgesi verilen  yapıların  yüzölçümünde  %38.3,  bina  sayısında  %46.1,  değerinde

%36.3,  daire  sayısında  %33.9 oranında düşüş olmuştur.

2009 yılının ilk üç ayında Yapı Kullanma İzin Belgesine göre 20,514 olan konut bina sayısı

2010 yılının ilk üç ayında %45.6 düşerek 11,159 olmuş; konut yüzölçümleri ise 2009 yılının ilk

üç ayında 17,016,329 m2  iken %34.7 düşerek 2010 yılının ilk üç ayında 11,114,359 m2

olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Ruhsatı, Ocak-Mart ayları toplamı

Bina Sayısı Yüzölçümü (m2) Değer (TL)
Daire
Sayısı

2010 22.897 26.058.055 14.787.217.482 134.269

2009 27.434 29.059.771 15.580.451.159 135.571Yıllar

2008 21.494 23.659.893 13.044.958.938 121.403

2010 -16,5 -10,3 -5,1 -1,0Bir Önceki Yılın İlk Üç Ayına
Göre Değişim Oranı (%) 2009 27,6 22,8 19,4 11,7

Yapı Kullanma İzin Belgesi, Ocak-Mart ayları toplamı

Bina Sayısı Yüzölçümü (m2) Değer (TL)
Daire
Sayısı

2010 13.632 15.556.561 8.508.179.109 74.084

2009 25.309 25.195.008 13.361.418.467 112.163Yıllar

2008 18.600 18.279.867 9.832.408.625 91.463

2010 -46,1 -38,3 -36,3 -33,9Bir Önceki Yılın İlk Üç Ayına
Göre Değişim Oranı (%) 2009 36,1 37,8 35,9 22,6

2010'un ilk çeyreğinde konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %21.13, bir

önceki çeyreğe göre ise %26.13'lük gerileme olmuştur. Bu oran Ankara ve İstanbul gibi

büyük kentlerde ortalamanın altında seyrederken Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde çok

daha yüksek rakamlara ulaşmıştır. Bina inşaatları yapı ruhsatlarında yüzölçümü bazında 2009

yılı 1. Çeyreğinde 2008 1. Çeyreğine göre %22.6 artış yaşanmış iken 2010 yılı 1. Çeyreğinde
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2009 1. Çeyreğine göre %10.2 düşüş görülmüştür.

Mevcut “küresel kriz sonrası”  konjonktürde dikkat çekici talep değişimi trendleri de

mevcuttur. Bu trendlerin makro ekonomik düzeylerdeki gelişmelerle yakından ilişkili olduğu

gerçeğini göz ardı etmek mümkün değildir. Son dönemde ekonomik büyümenin temel

dinamiğini özel tüketim harcamalarının oluşturması, GSYH içindeki toptan ve perakende

ticaretin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22.4 oranında büyümesi, üretimi tetikleyen

ihracat daralırken ithalatta patlama yaşanması gibi faktörlerin bileşkesi alışveriş

merkezlerinin bina yatırımları içerisindeki payını artırmaya başlamıştır. Toptan ve

perakende ticaret binalarına verilen yapı ruhsatlarında 2010 Mart ayında önemli ölçüde artış

kaydedilmiş, bina yatırımlarının toplamı içerisinde bu tür binaların payı büyümüştür.

Öte yandan yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümleri bazında 2009 ve 2010 yıllarının ilk 3 aylık

dönemleri yapı türleri bazında kıyaslandığında en büyük gerilemenin %44.9 ile sanayi

binaları ile depolar kategorisinde, ikinci büyük gerilemenin ise %40.8 ile ofis ve işyeri

binalarında gerçekleştiği görülmektedir.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesine Göre Kullanma Amacı ve Bir Önceki
Yıla Göre % Değişimleri

(2008-2010 Yılları İlk Üç Aylık Toplam, Yüzölçümü - m2)
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Yapı Ruhsatlarının Yapı Çeşitlerine Göre Dağılımı (2010 İlk Çeyrek – m2)

Küresel krizin etkileri devam ettiği sürece ve makro ekonomik politikalarda köklü değişiklikler

olmadıkça, dahası, ithalata ve tüketime dayalı büyüme modelinin yerine yatırım-üretim-

istihdam odaklı bir model konulmadıkça yukarıda açıklanan trendlerin gelecekte de devam

etmesi çok yüksek bir olasılıktır.

Avrupa’da İnşaat Sektörü

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından açıklanan ve uyarlaması mevsimsel olarak

yapılan son veriler 2010 Nisan ayında inşaat sektörü üretiminin Mart 2010'a kıyasla Avro

Bölgesinde (AB16) %0.3 azaldığını, AB 27 Bölgesinde ise aynı kaldığını ortaya koymuştur.

Nisan 2010'da, 2009 Nisan ayına kıyasla inşaat sektörü üretiminde Avro Bölgesinde (AB16) %

6.1, AB27 Bölgesinde ise %4.3 azalma kaydedilmiştir.

Aylık bazda karşılaştırma

Nisan 2010'da (verileri mevcut olan üye ülkelerde) inşaat sektörü üretimi 8 ülkede gerilemiş,

5 ülkede artmış, Hollanda'da ise aynı kalmıştır. En büyük daralma sırasıyla Macaristan

(%8.1), İspanya (%4.9) ve Portekiz'de (%3.7) görülmüştür. En büyük artışlar ise

Slovakya (%9.0), Çek Cumhuriyeti (%4.8) ve Almanya'da (%2.6) kaydedilmiştir.

Mart'ta sırasıyla %9.2 ve %7.2 oranlarında artış kaydedilen bina inşaatları Nisan ayında Avro

Bölgesinde %0.9, AB27 Bölgesinde ise %1.2 düşüş göstermiştir. Mühendislik yapılarında ise

Avro Bölgesinde %3.4, AB27 Bölgesinde ise %3.0 artış kaydedilmiştir. Bu oranlar Mart'ta

sırasıyla %0.9 ve %1.5 olmuştur.
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Yıllık bazda karşılaştırma

Nisan 2010'da (verileri mevcut olan üye ülkelerde) inşaat sektörü üretimi bir önceki yılın aynı

dönemine kıyasla 11 ülkede  gerilemiştir. Sadece İsveç (%9.1), Almanya (%4.8)  ve

İngiltere'de (%0.9) büyüme kaydedilmiş, en büyük daralma ise Bulgaristan (%22.7),

İspanya (%18.5) ve Romanya'da (%17.2) yaşanmıştır.

Bina inşaatları Nisan 2010'da Avro Bölgesinde %6.0, AB27 Bölgesinde ise %4.9 azalmıştır. Mart

ayında bu azalma oranları sırasıyla %3.2 ve %3.0 olarak gerçekleşmiştir. Mühendislik

yapılarında ise Nisan 2010'da Avro Bölgesinde %6.5, AB27 Bölgesinde ise % 0.8 azalma

olmuştur. Bir önceki ayda mühendislik yapılarındaki düşüş oranları sırasıyla %14.1 ve %6.7

olmuştur.

Geleceğe Bakış

İnşaat sektörünün GSYH'ye katkısı 1998 yılı fiyatlarıyla 2005 yılında 5.3 milyar TL, 2006'da 6.2

milyar TL, 2007'de 6.6 milyar TL olmuştur. Söz konusu katkı 2008 yılında 6 milyar TL'ye,

2009'da 5.1 milyar TL'ye gerilemiştir.

Dolayısıyla sektörün ekonomiye katkısı 2009'da 2005 yılının dahi gerisinde kalmıştır. 2010'da ne

ölçüde bir toparlanma görülebileceğine ilişkin tahminde bulunmak henüz mümkün

değildir. Ancak kamu yatırımlarındaki gerileme ile konut talebinde ve inşaat ruhsatlarında

görülen negatif trendler sektörün 2007'deki düzeye ulaşmasının epeyce uzun bir zaman

alacağının önemli işaretleridir.

GYODER’in, Türkiye ve dünyadaki gayrimenkul sektörüne ilişkin veri ve öngörülerini içeren

“Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu 2. Çeyrek 2010”’’da;

Türkiye’de ekonomik büyümenin kazandığı ivme ve referandum sonrası beklentilerin iyileşmesi

ile birlikte yılın geri kalanında inşaat ve gayrimenkul sektöründe toparlanmanın süreceği ifade

ediliyor

Buna karşın dünya ekonomisinde iyileşmeye ilişkin kaygı ve risklerin ise halen sürdüğü

belirtiliyor. Raporda, ekonomideki hızlı büyüme ve Türkiye’nin artan cazibesiyle gayrimenkul

ve inşaat sektörleri için uygun koşullar yaratıldığının altı çiziliyor. İnşaat sektörü, hem özel

hem de kamu inşaat harcamalarındaki genişleme ile hızlı bir büyüme dönemine girdi. 9 çeyrek

üst üste küçülen sektör kayıplarını kapatmayı hedefliyor.

Ayrıca konut sektöründe de yeni konut stokunun azalması ile birlikte yeni konut

yatırımlarının arttığını bildiren raporda, alınan konut yapı ruhsatlarında önemli bir büyüme

yaşandığı da verilerle birlikte belirtiliyor. Ancak konut sektöründe satışların henüz beklentilerin

altında kaldığı görülüyor. Uygun faiz oranları ve konut kredisi talebindeki genişlemenin konut

talebini arttıracağına değinen rapora göre konut fiyatları ve konut kiraları 2010 yıl genelinde

durağanken, kredi genişleme amaçlı konut kredisi talebi sürüyor.

Raporda yer alan sonuçlar, ekonomideki hızlı büyüme ve canlı iç talebin ticari

gayrimenkul piyasasında hareketlenmeye yol açtığına işaret ediyor. Ofis ve Alışveriş

Merkezlerinde kiralama talebinden ve bu alanda yeni yatırımlardan bahsediliyor olsa da ofis,

lojistik alan ve AVM kiraları durağanlığını koruyor.

            Rapora göre ekonomik büyüme ve iç talepteki hızlı genişlemeye paralel olarak 2010
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yılında perakende sektöründe de önemli bir hareketlenme yaşanıyor. Yabancıların ofis kiralama

talebi, perakende sektöründe girişler, otel yatırımları ve satın almaları ile lojistikte 3PL

şirketlerin uluslararası standartta depo arayışları yeniden canlanmış bulunuyor.

            Yılın ilk çeyreğinde 566 milyon dolar olan yabancıların gayrimenkul alımının ikinci

çeyrekte 916 milyon doları bulması ise Türk varlıklarına yabancı ilgisi ve iştahının arttığını

gösteriyor. Mevzuat engelleri kalkarsa yabancılara gayrimenkul satışında sıçrama yaşanabilir.

Rapor ayrıca yurtdışı gelişmeler ve risklerin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Türkiye’ye yönelik ilgi iyi değerlendirilir, ekonomide gevşeme yaşanmaz ve yapısal reformlara

ve sektörümüzde mevzuat değişikliklerine öncelik verilirse gayrimenkul sektöründe

hareketlenmenin hızlanacağı görülüyor.

            Ekonomik büyümenin kazandığı ivme ve referandum sonrası beklentilerin iyileşmesi ile

birlikte yılın geri kalanında inşaat ve gayrimenkul sektöründeki toparlanmanın devam edeceği

anlaşılıyor.

            GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Tanes, raporda yer alan sonuçları şöyle

değerlendiriyor: “2010 yılı ikinci çeyrek döneminde Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı

büyüme ekonomik beklentileri iyileştirmekte ve aynı anda zamanda sektörün aktörleri için

moral kaynağı olmaktadır. Hızlı ekonomik büyüme gayrimenkul sektörü için de giderek daha

uygun koşullar yaratmaktadır. Buna karşın dünya ekonomisinde iyileşmeye ilişkin kaygılar ve

riskler halen sürmekte; ABD ve AB’de inşaat, konut ve gayrimenkul sektörlerinde zayıflamanın

yeniden başlaması beklentileri bozmaktadır.”

            Türkiye’de ise ikinci çeyreğin inşaat ve gayrimenkul sektörleri için önemli bir büyüme

ve toparlanma dönemi olduğunu belirten Tanes, sözlerini şöyle sürdürüyor: “İnşaat sektörü

yüzde 21.9 ile yeniden hızlı büyüme sürecine girmiştir. Bu büyüme önümüzdeki döneme ilişkin

beklentileri güçlendirmektedir. Konut sektöründe ise alınan yapı ruhsatlarındaki hızlı genişleme

olumlu bir göstergedir. Konut kredileri de genişlemesini hızlanarak sürdürmekte, konut

piyasasında oluşan yeni dengeler içinde fiyatlar ve kiralar ise henüz durağanlığını

korumaktadır. Ekonomik büyümede yakalanan ivme ve Türkiye’nin artan cazibesi yılın geri

kalan dönemi için toparlanmanın süreceği beklentilerini kuvvetlendirirken, ekonomideki

canlanma inşaat ve gayrimenkul sektörü ile karşılıklı birbirini besleyerek devam edecektir.”

“Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu 2. Çeyrek 2010”da öne çıkan göstergeler:

 ABD ekonomisi yüzde 3.2 büyürken, Euro Bölgesinde büyüme yüzde 1.7 oldu.

 Bileşik Öncü Göstergeler ekonomik iyileşmede yavaşlama gösteriyor.

 ABD ve AB’de beklenti ve güven endekslerinde iyileşme yavaşladı.

 ABD’de inşaat harcamaları daraldı. Konut satışları düşük seviyede.

 Avrupa Euro bölgesinde inşaat sektörü faaliyetleri 10 çeyrektir daralıyor.

 ABD’de ticari gayrimenkul fiyatları endeksi 111’den 112’ ye yükseldi.

 Türkiye ekonomisi yüzde 10.3 büyüdü.

 Alınan konut yapı ruhsatları sayısı 185.631 ile sıçrama gösterdi.

 Yılın ilk sekiz ayında konut kredileri  8.4 milyar TL arttı.
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 İkinci çeyrekte 108.017 adet yeni konut kredisi kullanıldı.

 Konut kredisi aylık faiz oranı ortalama yüzde 0.90’a kadar geriledi.

 Konut satışları 90.270 adet ile halen kriz öncesi dönemin gerisinde.

 Konut fiyatları ve konut kiralarında  durağanlık sürüyor.

 Açılan 7 AVM ile birlikte toplam AVM sayısı 223, toplam kiralanabilir alan büyüklüğü

5.49 milyon m2’ye ulaştı (ikinci çeyrek sonunda).

 Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 6.2 büyüdü.

 İstanbul ofis piyasasında MİA bölgesi A ve B tipi ofis boşluk oranlarında sınırlı gerileme

sürdü.

 Ofis,  lojistik binası ve AVM kiralarında durağanlık sürüyor.

 Yabancılara gayrimenkul satışı 916 milyon dolar oldu. Doğrudan yabancı sermaye

yatırımları 31 milyon dolara düştü.

 İnşaat sektörü yüzde 21.9 büyüdü. Kamu kesimi inşaat harcamaları kuvvetli arttı.

 İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin kredi kullanımı geriledi.

AVM Sektörü

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa
oluşturulan AVM Endeksi’nin ağustos ayı sonuçlarına göre ciro endeksi geçen yılın ağustos
ayına göre yüzde 13 artış gösterdi. Ciro Endeksi Ramazan ayında özellikle hipermarket ve
süpermarket cirolarındaki belirgin yükselme ile 2009 yılının ağustos ayına göre İstanbul
AVM’lerinde yüzde 9 Anadolu AVM’lerinde yüzde 16 artış gösterdi. Türkiye ağustos ayı AVM
verileri bu yılın temmuz ayına göre ziyaretçi endeksinin değişmediğini gösteriyor ancak 2009
yılı ağustos ayı verileri ile karşılaştırıldığında toplamda yüzde 2’lik bir artış gözlemleniyor. Bu
artışta İstanbul AVM’lerinde 2009 yılının ağustos ayına göre yüzde 8’lik düşüşe rağmen
Ramazan’ın etkisiyle Anadolu AVM’lerindeki yüzde 9’luk artışın neden olduğu anlaşılıyor.
Ziyaretçi endeksinin İstanbul’da 2009’a göre yüzde 8 oranında azalmasına rağmen ciro
endeksindeki yüzde 9’luk artış AVM’lerdeki metrekare verimliliklerinin artıyor olması anlamına
geliyor.

Kaynaklar: İnşaat Sektörü Analizi (Türkiye Müteahhitler Birliği-Temmuz 2010),
    Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu 2. Çeyrek 2010 (GYODER)
    Gayrimenkul Türkiye Dergisi (5 Ekim 2010)

5.3. Değerleme işlemini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan
faktörler,

5.3.1. Değerleme işlemini olumlu yönde etkileyen faktörler

 Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu bölgenin ana ulaşım arterlerine yakın olması,

 AVM, Finans, Ofis ve Rezidans yatırımlarının çok yoğunlaştığı Büyükdere Caddesi

üzerinde yer alması,

 Belli bir kattan sonraki konutların İstanbul Boğazının tamamını panoramik olarak

görüyor olması
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 Bahçe katı konseptinde ilk olması

 Çift cephe sistemi ve iklimlendirme olması

 Metroya direkt bağlantının olması

 C50-C60 dozajlı beton kullanılmış olması

 Ekolojik bina olması

 Enerji tasarruflu bina olması

 Rezidans hizmetleri

 Spa&Wellness, havuz, seyir terası hizmetleri

 Kat yüksekliklerinin 4,00 mt. olması

 Akıllı konut sisteminin olması

5.3.2. Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen faktörler

 Konutlar için hedef kitlenin sadece üst gelir grubu olması

 Bölgede aynı hedef kitleye hitap eden, kısmen benzer başka konut projelerinin olması

( Metrocity, Kanyon, Levent Loft, Astoria, v.b. devam eden projeler.)

 Bölgede çok sayıda alışveriş merkezi olması: Metrocity, Kanyon, Akmerkez, Astoria,

Cevahir, Profilo, İstinye Park, Doğuş Power Center, Zorlu Center, v.b. devam eden

projeler.

 Kiracı bulmakta oluşan sert rekabet koşulları: Perakende firmaları birbirine bu kadar

yakın konumlardaki alışveriş merkezlerinde yer alarak karlılıklarını düşürme riskini

almak istemiyor.

 Komşuluğunda düzensiz konut alanının olması, taşınmazın üzerinde bulunduğu

Büyükdere Caddesi’nin batısında, düzensiz ve bazen çarpık yapılaşmaların bulunduğu,

orta altı ve alt gelir grubu kişilerin yaşadığı Çeliktepe ve Emniyet Evler gibi semtler yer

almaktadır.

5.4. Gayrimenkulün yapısal, inşaat özellikleri,

Değerlemesi yapılan taşınmaz, betonarme çelik yapı tarzında olup İnşaat Ruhsatında

Yapı sınıfı 5A olarak tanımlanmıştır. Bina alışveriş ve eğlence merkezi + konut konseptine

sahip 10 katı zemin altında ve 51 katı (zemin kat dahil) zemin üstünde olmak üzere

toplamda 61 katlı bir projedir. Anteni ile birlikte en yüksek noktası 261 metreye

ulaşmaktadır.

- Binada yol kotu altında 10 katlı bir bölüm 38.20 m zemin altına inmektedir.
- Taban alanı 10.223 m² olup, 10 bodrum katta da aynı büyüklükte inmektedir.
- 10 adet bodrum katın 2’si konutlar, 4’ü alış-veriş merkezi için olmak üzere 6 otopark katı



Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

42 Rapor No: 2010_1586

olarak düşünülmüştür. Geriye kalan 4 bodrum katın ise alışveriş merkezi olarak kullanılması
planlanmıştır.
-Yol kotu üstünde yer alan 51 katlı kule 1.kattan itibaren incelerek yükselmektedir.
-5.kattan itibaren başlayan konut bloğu, 4 kısımdan oluşmaktadır. Her konut kısımları
arasında tesisat katları mevcuttur.
-Kule, birbirinden bağımsız 2 dış kabuk ile kapatılmış olup dış cephe tamamen çelik
konstrüksyon üzerine cam giydirme cephe ile kapatılmıştır. İki cephe arasındaki bölüm geniş
tutulmuş ve her 3 katta bir açılır pencereler ile dışarıdaki doğal havayı içeriye sirküle ederek
doğal iklim koşullarını yaşatması planlanmıştır. Bu iklimlendirme alanları doğal bir yeşil örtü
ile kaplanmıştır. Bazı ara katlara kat bahçeleri yapılmıştır. Konut kulesi 4 kısımdan
meydana gelmiş olup 3 adet tesisat ve ara tesisat katı bulunmaktadır.
-Binanın tamamında 5 adet tesisat katı ve 1 adet makine katı bulunmaktadır. Tesisat
katları,4.katta (AVM için), 5.katta (konut için), 15.katta (konut için), 25.katta (konut için),
35. katta (konut için) ve 48.katta (genel) bulunmaktadır. 50. katta makine dairesi yer
almaktadır.

RUHSATTA BELiRTiLEN YAPISAL iNŞAAT öZELLiKLERi

BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 459

Dükkan sayısı 245

Konut sayısı 211

Ortak alan sayısı 3

YAPININ TABAN ALANI(m2) 10.223,00m2

Toplam dükkan alanı 37.726,00m2

 Toplam Konut alanı 29.435,00m2

Ortak alan(kapıcı dairesi) 120

Ortak alan(diğer ortak alanlar) 97.859

YAPI İNŞAAT ALANI 165.139,04m2

Yol kotu altı kat sayısı 10

Yol kotu üstü kat sayısı 51

Toplam kat sayısı 61

Yapı sınıfı 5A

Yapının yol kotu üstü yüksekliği(m) 235,85

Yapının toplam yüksekliği(m) 273,05

-Binanın, 4 bodrum katı + Zemin + Asma + 1.Kat + 2.Kat + 3.katları alışveriş ve eğlence
merkezi olarak kullanılacaktır. 3a+3a1 katlar havuz ve havuz altı, 4.kat tesisat katı olup
5.kattan itibaren konutlar başlamaktadır.

5.5. Fiziksel değerlemede baz alınan veriler,

Fiziksel değerleme yapılırken baz alınan veriler aşağıdaki gibidir. Toplam inşaat alanı
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165.139 m²dir.

Otopark katları : 6 adet otopark katı (2’si konutlar, 4’ü alışveriş ve eğlence merkezi için)

Alışveriş merkezi : 8 katlı alışveriş merkezi (asma kat ile birlikte 9 kat) : 4 adet alışveriş

merkezi katı bodrumda,+ Zemin+Asma kat + 1., 2., 3.katlar

Konutlar : 39 adet konut katı

Seyir katı : 49. 50. ve 51. katta toplam 3 adet teras

FİZİKSEL DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN VERİLER
İnşaat Kalitesi Çok iyi

Malzeme Kalitesi Çok iyi

Fiziksel Eskime Yok

Bitmişlik Durumu %97,53

5.6. Gayrimenkulün teknik özellikleri ve değerlemede baz alınan veriler,
Değerlemesi yapılan taşınmaz, alışveriş ve eğlence merkezi+ residans konutlardan oluşan

bir konsepte sahip olup 10 bodrum+zemin+50 kattan oluşan bir gökdelendir.

Asansörler :
Konut katlarına çıkan 2 adet simetrik düşey sirkülasyon çekirdeği mevcut olup her birinde 3

adet normal, 1 adet acil durumda kullanılabilecek asansör olmak üzere toplamda 8 adet

mevcuttur.

Alışveriş merkezi içerisinde toplam 6 adet asansör, 14 adet yürüyen merdiven ve 8 adet

yürüyen yol mevcuttur. 2.bodrum katta gösteri amaçlı kullanılan platform mevcuttur.

GAYRİMENKULÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Isıtma Sistemi Merkezi doğalgaz + klima

İçme Suyu Şehir Suyu

Arıtma Mevcut

Atık Su Kanalizasyon
Doğalgaz Mevcut
Elektrik Mevcut
Haberleşme Mevcut
Pis Su Mevcut
Temiz Su Mevcut
Hidrofor Mevcut
Jeneratör Mevcut
Paratoner Mevcut
Yangın Tesisatı Mevcut
Asansör Mevcut
Bekçi Kulübesi Mevcut
Açık Otopark Mevcut
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Kapalı Otopark Mevcut
Ortak Depo Mevcut
Sığınak Mevcut
Su Deposu Mevcut
Yangın Merdiveni Mevcut
Yüzme Havuzu Mevcut
Taşıyıcı Sistemi Betonarme, Çerçeveli sistem

Duvar Dolgu Maddesi Cinsi Tuğla, ahşap, gaz beton

Döşeme Plak Kiriş, diğer

5.7. Değerleme işleminde kullanılan varsayımlar ve bunların kullanılma nedenleri

Değerleme İşlemi AVM için Gelir Yöntemi, konutlar için Emsal yöntemi ile yapılmıştır.

AVM’nin değeri İskonto edilmiş nakit akışlar ve projenin tamamlanma oranı dikkate

alınarak güncel değer tespiti şeklinde yapılmıştır.

Projenin gelir getiren unsurları aşağıdaki gibi kabul edilmiştir:

1. Alışveriş ve eğlence merkezindeki kiralanabilir bölümlerin kiralanması ile elde
edilecek gelir.

2. Bodrumlardaki Otoparkların işletilmesinden elde edilecek gelirler.

3. Seyir terası gelirleri.

4.  Led TV ekran gelirleri

5. Konut Satış gelirleri.

1. AVM ve eğlence bölümlerinin kiralanmasına ilişkin varsayımlar kiralanabilecek alanları

ve kira bedellerini, kontrat şartlarını içermektedir. Alışveriş merkezi, 4 otopark + 8

kattan (asma katla birlikte 9 kat) oluşmaktadır. Alışveriş Merkezindeki kiralama

unsurları market, mağazalar, yeme-içme üniteleri, depolar, spa & wellness

bölümlerinin kiralanmasını içermektedir.

Alışveriş merkezindeki kira değerleri, benzer niteliklere sahip, benzer etki alanı ve

hedef kitleyi benimsemiş emsaller dikkate alınarak “emsal karşılaştırma yöntemi” ile

tespit edilmiştir.

Projenin hedeflediği konsept doğrultusunda ;

İNŞAAT ALANI M2 GELİR ALANI M2

ALIŞVERİŞ MERKEZİ 46.483 27.404,90

SPA&WELLNESS 1.465 1.009,00

DEPOLAR (muht.katlarda) 3.699,50

KİRALANABİLİR TİCARİ ALAN 32.113,40
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KİRALAMAYA DAİR VARSAYIMLAR

İşletmeye ilişkin, zamana yaygın öngörüler nakit akışları bölümünde anlatılmıştır.

2. Otopark işletilmesine ilişkin alan, adet ve gelirlere ilişkin varsayım ve kabuller aşağıdaki
tablolardaki gibi yapılmıştır.

KONUM ALAN
M²

KULL. 25 M²/ARAÇ
ADT.

10.BODRUM 5.992
9.BODRUM 6.505

KONUT OTOPARKI
   KONUT OTOPARKI

8.BODRUM 6.220 AVM 248
7.BODRUM 6.524 AVM 261
6.BODRUM 6.943 AVM 278
5.BODRUM 6.797 AVM 272
TOPLAM OTOPARK 38.981
AVM OTOPARKI 26.484 1.059

Toplam işletilebilir araç kapasitesi 1.059 araç. USD Kuru : 1,5460 TL

SÜRE
SAAT

(a)

FİYAT
TL

( b )

DAVRANIŞ

( c )

OTO
ADEDİ

( d )

FAYDALI
ZAMAN

( e )

KULLANIM
DEVRİ

( f )

TAM KAP.
KULL. TOP.
OTO ADEDİ

( g )=dxf

KAZANÇ
TL

GÜNLÜK
(h)=bxg

0 –1 ücretsiz %05 53 12 12 636 --
1 -4 5 %40 424 12 3 1272 6.360
4 -6 8 %35 370 12 2 740 5.920
6 -10 10 %10 106 12 2 212 2.120
10 -24 15 %10 106 24 1 106 1.590

TOPLAM %100 1059 2966 ADET 15.990,-

200 m2’den büyük mağaza-market-department store

kira bedelleri (14.036 m2)

35 $/m2/ay (paçal)

200 m2’den küçük mağaza kira bedelleri (9.967 m2) 55 $/m2/ay (paçal)

Yeme içme eğlence bölümü kira bedelleri (3.402 m2) 100 $/m2/ay (paçal)

Spa&Wellness kira bedelleri (1.009 m2) 60 $/m2/ay

Depo kira bedelleri (3.699 m2) 7 $/m2/ay (paçal)
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HAFTA SONU %80 DOLULUK(Cumartesi+Pazar)
SÜRE
SAAT
( i )

OTO ADEDİ
gx%80

( j )

TOPLAM GÜN
SAYISI
( k )

TOPLAM OTO
ADEDİ

( l )=jxk

TOPLAM
GELİR ( TL )
(m)=bxl

0 – 1 509 104 52.936 --
1 - 4 1018 104 105.872 529.360
4 - 6 592 104 61.568 492.544
6 - 10 170 104 17.680 176.800
10-24 85 104 8.840 132.600

1.331.304,00

HAFTA İÇİ   % 60    DOLULUK ORANI
SÜRE
SAAT
( i )

OTO ADEDİ
gx%60
( n )

TOPLAM GÜN
SAYISI
( o )

TOPLAM OTO
ADEDİ

( p )=nx0

TOPLAM
GELİR ( TL )
(r)=bxp

0 – 1 382 261 99.702 --
1 - 4 763 261 199.143 995.715
4 - 6 444 261 115.884 927.072
6 - 10 127 261 33.147 331.470
10-24 64 261 16.704 250.560

2.504.817,00

1.331.304 + 2.504.817 = 3.836.121,00 TL
YILLIK TOPLAM GELİR 3.836.121,00 TL 2.481.320 USD
KULLANILAN TOP. OTOPARK ALANI      26.484 m2 26.484 m2
1 m2 OTOPARK ALANININ YILLIK GETİRİSİ 144,84 TL/m2 93,69 USD/m2

3. Seyir terası geliri Kiler Holding’in verdiği garanti mektubunun  varlığı varsayılarak
hesaplanmıştır. Garanti mektubuna göre seyir terasının Kiler GYO A.Ş. payına düşen
yıllık net gelirinin 8.400.000 USD (İşletmeci şirket tarafından beklenen yıllık net gelir)
’nin altına düşmesi durumunda beklenen gelir ile gerçekleşen gelir arasındaki fark Kiler
Holding A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Bu taahhüt 5 yıl için geçerlidir. Nakit akım
tablosundaki ikinci 5 yıllık dönem için aşağıdaki varsayımlarda bulunulmuştur:

- Seyir terası günlük ziyaretçi sayısı 2.250 kişi olacaktır.

- Giriş bileti ücreti ilk yıl 10 dolar olup, ücret her yıl %5 oranında
artırılacaktır.

- Seyir terası yılda 350 gün açık olacaktır.

-
Hesaplanan seyir terası geliri ve değeri bu mektubun verilmesi durumunda
geçerlidir.
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4. Led Tv ekrandan elde edilecek yıllık net nakit akış bilgileri Şirket’ten alınmıştır.
SATIŞ ANALİZİ
Zamanlama
* Spot = 15 Saniye

Günlük çalışma
süresi (Saniye)

Haber, Hava
Durumu ve
d. Içerik

Reklama
müsait süre

Günlük
toplam spot
sayısı

Dış Mekan Ekran 57600 30% 40320 2688
İç Mekan Ekranlar 43200 30% 30240 2016

Reklam paketleri ve kapasitesi
Reklam paketi
(günlük spot

sayısı)

Aylık Satış
Fiyatı ($)

Toplam aylık
müşteri
kapasitesi

Aylık satış
kapasitesi
($)

Dış Mekan Ekran 150   10.000 17     170.000
İç Mekan Ekranlar 150 3.500 13      45.500

Toplam aylık satış kapasitesi ($)   215.500

Senelik Satış
Öngörüsü

Reklam Doluluk
Oranı (%)

Aylık
Satış
($)

Yıllık
Satış ($)

1. YIL 75% 161.625 1.939.500
2. YIL 85% 183.175 2.198.100
3. YIL 90% 193.950 2.327.400
4. YIL 95% 204.725 2.456.700
5. YIL 100% 215.500 2.586.000

(USD) 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl
Öngörülen yıllık toplam satış
Gelirleri

1.939.500 2.198.100 2.327.400 2.456.700 2.586.000

Tahmini elektrik masrafı 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

Yıllık toplam gelir 1.759.500 2.018.100 2.147.400 2.276.700 2.406.000

Glass Screen %50 879.750 1.009.050 1.073.700 1.138.350 1.203.000

Sapphire İstanbul %50 879.750 1.009.050 1.073.700 1.138.350 1.203.000

Kiler GYO Payı 615.825 706.335 751.590 796.845 842.100

5. Konutların tamamının nakit veya banka kredili olarak satılacağı düşünülmüştür. Bu

durumda satış bedelleri tek bir seferde nakit olarak alınacaktır.

  ( *Gerçekleşecek satış alanı)

KONUT ALANLARI İNŞAAT ALANI M² *TOPLAM GSA M²

1.kıs.kon. 6-14.KAT 13.557,70 10.015
2.kıs.kon.16-24 KAT 14.068,22 10.507
3.kıs.kon.24-34 KAT 13.058,95 9.932
4.kıs.kon.36-49 KAT 19.711,97 19.570

TOPLAM 60.396,84 50.024,00
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GERÇEKLEŞEN SATIŞ ALANI (M²) 9.545,00
KALAN KONUT SATIŞ ALANI (M²) (KİLER GYO PAYI) 24.929,00

Gerçekleşen 55 adet bağımsız bölüm satışı Kiler GYO A.Ş.’nin payındandır.

Kalan konut alanı 24.929 m2’dir. (Kiler GYO A.Ş.payı) Ancak 49. katta yer alan biri

Güney Turizm diğeri Kiler GYO A.Ş. mülkiyetindeki 2 adet 750 m 2 brüt alanlı

dairenin satılması durumunda -o kat seyir terası ve kafeterya alanı olarak

düzenlenmiş olduğundan- seyir terası gelirlerinde düşüş olacağı gözönünde

bulundurulmalıdır. Kiler GYO A.Ş. payından gerçekleşen konut satışlarının, ABD

kaynaklı ekonomik krizin başlangıç sürecindeki pazarlama güçlüğü, piyasaya ilk

girişte ve piyasaya konumlanmada yaşanan zorluklar, inşaatın henüz belli

aşamalara gelmemiş olması nedeniyle örnek daire oluşturulamaması ve satın

alanların konut teslimatı için nispeten daha uzun bir süre beklemede kalacak

olmaları gibi vb. gerekçelerle ortalama ~6.750 $/m² bedelle satılmış oldukları tespit

edilmiştir.

Geriye kalan konutların ise projenin, inşaatın geneli olarak % 97,53 oranında

tamamlanması, bağımsız bölümlerin 55 tanesinin satılmış olması, teslim süresinin

yaklaşması, örnek dairelerin gezilerek karar vermenin kolaylaşmış olması,

projenin kendisini ve sahip olduğu avantajları ortaya koymuş olması, benzer

projelerden farklı olarak kat bahçesi yeniliğinin olması, kat yüksekliğinin 4 mt.

olması, iklimlendirme, ekolojik ve enerji tasarruflu bina olması gibi sıra dışı

nedenlerden ve firmanın satışa çıktığı rakamların dairenin konumuna göre 7.000-

11.550 $/m2 arasında olmasından dolayı m2 satış değerlerinin ortalama 9.000 $

olabileceği varsayımı yapılmıştır.

Buna göre konut satış gelirleri

Gerçekleşen satış(Kiler GYO A.Ş. payı): 9.545,00 x 6.751 = 64.439.522 $

Kiler GYO A.Ş. payı(satılacak )       :24.929,00 x 9.000 = 224.361.000 $

Güney Tur. ve Turistik Yt. A.Ş. :15.550,00 x 9.000 = 139.950.000 $

5.8. Kullanılan değerleme tekniklerini açıklayıcı bilgiler ve bu yöntemlerin
seçilmesinin nedenleri,

Değerleme tekniği olarak ülkemizde ve uluslararası platformda kullanılan 3 temel

yöntem bulunmakta olup bunlar Maliyet Yöntemi, Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Gelir

Kapitalizasyonu yöntemleridir.

Maliyet Yöntemi: Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında

yeniden inşa edilme maliyeti gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul edilir. Bu anlamda

maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, "Hiçbir

şahıs ona karşı istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri

vardır" şeklinde tanımlanmaktadır.
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Bu yöntemde gayrimenkulün önemli bir kalan ekonomik ömür beklentisine sahip

olduğu kabul edilir.

Bu nedenle gayrimenkulün değerinin fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik

açıdan demode olmasından dolayı zamanla azalacağı varsayılır. Bir başka deyişle,

mevcut bir gayrimenkulün bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden

fazla olamayacağı kabul edilir.

Emsal Karşılaştırma Yöntemi:İşyeri türündeki gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir

ve gerçekçi yaklaşım piyasa değeri yaklaşımıdır. Bu değerleme yönteminde bölgede

değerlemesi istenilen gayrimenkul ile ortak temel özelliklere sahip karşılaştırılabilir örnekler

incelenir. Emsal karşılaştırma yaklaşımı aşağıdaki varsayımlara dayanır.

 Analiz edilen gayrimenkulün türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen
kabul edilir.

 Bu piyasadaki alıcı ve satıcıların gayrimenkul hakkında oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi

olduğu ve bu nedenle zamanın önemli bir faktör olmadığı kabul edilir.

 Gayrimenkulün piyasada makul bir süre ve satış fiyatı ile kaldığı kabul edilir.

 Seçilen karşılaştırılabilir örneklerin değerlemeye konu gayrimenkul ile ortak temel

özelliklere sahip olduğu kabul edilir.

 Seçilen karşılaştırılabilir örneklere ait verilerin, fiyat düzeltmelerinin yapılmasında

günümüz sosyo-ekonomik koşulların geçerli olduğu kabul edilir.

Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi: Taşınmazların değeri, yalnızca getirecekleri gelire

göre saptanabiliyorsa- örneğin kiralık konut ya da iş yerlerinde- sürüm bedellerinin

bulunması için gelir yönteminin uygulanması kuraldır. Gelir yöntemi ile üzerinde yapı

bulunan bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde ölçüt, elde edilebilecek net gelirdir. Bu

net gelir; yapı, yapıya ilişkin diğer yapısal tesisler  ve arsa  payından oluşur.  Arsanın

sürekli olarak kullanılma olasılığına karşın,  bir yapının kullanılma süresi kısıtlıdır. Bu

nedenle net gelirin parasal karşılığının saptanmasında arsa, yapı ve yapıya ilişkin diğer

yapısal tesislerin değerleri ayrı kısımlarda belirlenir. Net gelir, gelir getiren taşınmazın yıllık

işletme brüt gelirinden, taşınmazın boş kalmasından oluşan gelir kaybı ve işletme

giderlerinin çıkarılması ile bulunur. Net gelir, yapı geliri ve arsa gelirinden oluşmaktadır.

Arsa geliri, arsa değerinin bölgedeki taşınmaz piyasasında geçerli olan taşınmaz faiz

oranınca getireceği geliri ifade eder. Yapı geliri yapının kalan kullanım süresi boyunca

bölgedeki taşınmaz piyasasında geçerli olan taşınmaz reel faizi oranında getirdiği gelir ile

yapının kalan kullanım süresi temel alınarak ayrılacak yıllık amortisman miktarının

toplamından oluşmaktadır.

5.9.  Üzerinde proje geliştirilen arsaların boş arazi ve proje değerleri,
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TOPLAM KONUT ALANLARINDA GÜNEY TURİZM PAYININ NET BUGÜNKÜ DEĞERİ
91 PARSEL-KONUT
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT ÇIKIŞ TABLOSU
KONUT
İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI 100%
İNŞAAT MALİYETİ 0

TOPLAM GİDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAKİT GİRİŞ TABLOSU
KONUT SATIŞLARI
SATIŞ YÜZDESİ 60% 30% 10%
SATIŞ FİYATI ARTIŞ ORANI 6%
KONUT SATIŞ GELİRİ 83.970.000 44.504.100 15.724.782

TOPLAM GELİRLER 83.970.000 44.504.100 15.724.782 0 0 0 0 0 0 0

NET GELİR 83.970.000 44.504.100 15.724.782 0 0 0 0 0 0 0

İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NET AKIM 80.244.836 38.839.966 12.532.835
NET GÜNCEL DEĞER (USD) 131.617.637,61

GÜNEY TURİZM KONUT GELİRLERİ PAYI 131.617.638  USD
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SEYİR TERASI GÜNEY TURİZM PAYI NET BUGÜNKÜ DEĞERİ
91 PARSEL-ALIŞVERİŞ MERKEZİ+KONUT
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT AKIM TABLOSU (NET)
SEYİR TERASI NET GELİRLERİ 2.362.500 2.480.625 2.604.656 2.734.889 2.871.634 3.015.215 3.165.976 3.324.275 3.490.488 3.665.013

TERMİNAL KAPİTALİZASYON 7,5%
TERMİNAL DEĞER

İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIM 2.257.692 2.164.910 2.075.942 1.990.629 1.908.822 1.830.377 1.755.156 1.683.027 1.613.861 1.547.538
NET GÜNCEL DEĞER (USD) 18.827.955,49

TOPLAM TERMİNAL DEĞER 165.041.398

TERMİNAL DEĞERİN BUGÜNKÜ DEĞERİ   66.596.545

TERMİNAL DEĞERDE GÜNEYİN PAYI   19.978.964

GÜNEY TURİZM TOPLAM SEYİR TERASI PAYI 38.806.919 USD
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TOPLAM AVM ALANLARINDA GÜNEY TURİZM PAYININ NET BUGÜNKÜ DEĞERİ
91 PARSEL-ALIŞVERİŞ MERKEZİ
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT ÇIKIŞ TABLOSU
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI 100%
İNŞAAT MALİYETİ 0
İŞLETMECİ GİDERLERİ -107.507 -111.703 -114.204 -124.117 -130.073 -135.591 -138.158 -140.777 -143.448 -146.173
AVM YENİLEME GİDERLERİ -169.488 -172.698 -175.971 -179.310 -182.716

TOPLAM GİDERLER 0 -107.507 -111.703 -114.204 -124.117 -130.073 -305.079 -310.856 -316.748 -322.758 -328.888

NAKİT GİRİŞ TABLOSU
ALIŞVERİŞ MERKEZİ-KİRALAMA

AÇILIŞ YILI
BOŞLUK VE KİRA KAYBI ORANI 18% 15% 15% 8% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
KİRALAMA GELİRİ 3.872.471 4.014.147 4.094.429 4.520.250 4.761.003 4.999.053 5.099.034 5.201.014 5.305.035 5.411.135
İŞLETME GELİRİ 1.226.265 1.284.302 1.323.329 1.362.748 1.402.568 1.423.401 1.444.651 1.466.326 1.488.435 1.510.985
TOPLAM AVM GELİRİ 5.098.736 5.298.448 5.417.758 5.882.998 6.163.570 6.422.454 6.543.685 6.667.341 6.793.470 6.922.121

GELİR-GİDER 4.991.229 5.186.745 5.303.554 5.758.881 6.033.498 6.117.375 6.232.829 6.350.593 6.470.711 6.593.233

TERMİNAL KAPİTALİZASYON 7,5%

İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIM 4.769.803 4.526.617 4.226.994 4.191.685 4.010.565 3.713.534 3.455.361 3.215.203 2.991.796 2.783.968

NET GÜNCEL DEĞER (USD) 37.885.527,70

TOPLAM TERMİNAL DEĞER 296.048.247
TERMİNAL DEĞERİN BUGÜNKÜ DEĞERİ 119.459.668
TERMİNAL DEĞERDE GÜNEYİN PAYI 34.046.005
GÜNEY TURİZM TOPLAM AVM PAYI 71.931.533 USD
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Konu projenin yapıldığı arsanın değerinin arsa sahibinin (Güney Turizm ve Turistik
Yatırımlar A.Ş.) proje tamamlandığında elde edeceği USD cinsinden toplam pay ve kat karşılığı
sözleşmesine göre yükleniciden tahsil ettiği 16.000.000 USD  olduğu değerlendirilmiş ve bu
konuda hazırlanan Nakit akış tablolarında adı geçen şirkete ait net güncel değer 242.356.090
USD olarak bulunmuştur.

Güney Turizm payı : 242.356.090 USD
+  16.000.000 USD

Arsa değeri : 258.356.090 USD
Arsa m2 değeri : 258.356.090 / 11.602,48 = 22.267 USD/m2

5.10. Nakit / Gelir akımları analizi,

Raporda nakit/gelir akımları yöntemi kullanılmıştır. Hesaplamaların dayandığı varsayımlar
aşağıdaki gibidir;

 Kiralama ve işletme gelirlerinin 2011 yılında başlayacağı, (firma açılış tarihi olarak

2011 yılının ilk çeyreğini hedeflemiş olup bu doğrultuda AVM’deki dükkanların bir

kısmının kira sözleşmeleri yapılmıştır.)

 Dükkanlarda doluluk oranının 1. yıl %82, 2. ve 3. yıllarda %85, 4, yılda %92

olacağı, 5. yıl oranın %95’e ulaşıp ondan sonraki dönemde de %95 seyredeceği,

dükkan kira artışlarının ciro artışlarına bağlı olacağı; 2. yılda kira gelirlerinde artış

olmayacağı, diğer senelerde artışın yıllık %2 düzeyinde olacağı,

 Kira kontratlarının 5 yılda bir yenileneceği ve artış oranının USD bazında %3

olacağı,

 Otopark ve Spa&Wellness gelirlerinin yıllık USD bazında % 2 oranında artış

göreceği varsayılmıştır.

 Seyir terası geliri Kiler Holding’in verdiği garanti mektubunun  varlığı
varsayılarak hesaplanmıştır. Garanti mektubuna göre seyir terasının Kiler GYO
A.Ş. payına düşen yıllık net gelirinin 8.400.000 USD (İşletmeci şirket tarafından
beklenen yıllık net gelir) ’nin altına düşmesi durumunda beklenen gelir ile
gerçekleşen gelir arasındaki fark Kiler Holding A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Bu
taahhüt 5 yıl için geçerlidir. Nakit akım tablosundaki ikinci 5 yıllık dönem için
aşağıdaki varsayımlarda bulunulmuştur:
- Seyir terası günlük ziyaretçi sayısı 2.250 kişi olacaktır.
- Giriş bileti ücreti ilk yıl 10 dolar olup, ücret her yıl %5 oranında artırılacaktır.
- Seyir terası yılda 350 gün açık olacaktır.

Hesaplanan seyir terası geliri bu mektubun verilmesi durumunda geçerlidir. 455
ve 456 no’lu bağımsız bölümlerin satılması durumunda seyir terası gelirleri
düşecektir.



Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

54 Rapor No: 2010_1586

 Led TV ekran gelirlerinde reklam doluluk oranı 1. yıl %75, 2. yıl %85, 3. yıl

%90, 4. yıl %95 olacak, doluluk oranı 5. yılda %100’e ulaşacaktır.

 Alışveriş merkezinin dükkanlarca karşılanmayacak işletme giderlerinin, toplam

AVM gelirlerinin %1’i oranında olacağı,

 5. yıldan sonra AVM gelirlerinin %2,5’u oranında yenileme gideri olacağı,

 Daire satışlarının %60’ının 2011 yılında, %30’unun 2012 yılında ve kalan

%10’unun 2013 yılında gerçekleşeceği, yıllık fiyat artışının %6 olacağı

varsayılmıştır.

 Yapılmış olan sözleşme gereği AVM gelirlerinin %1’i işletmeci şirkete ücret olarak

ödenecektir.

Alışveriş merkezinin 2011 yılının başında açılacağı varsayılarak, 10 yıl işletmede

kaldıktan sonra elden çıkarılması ve satış değerinin Gordon Shapiro formülü

kullanılarak (Kap. Oranı=iskonto oranı-büyüme oranı) bulunacağı kabul edilmiştir.

 Iskonto oranı % 9,5 olarak kabul edilmiştir. Iskonto oranı hesaplanırken, risksiz

getiri olarak uzun vadeli USD cinsi Eurobondların getirisi ve şirkete ait risk primi

değerlendirilmiştir.
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TOPLAM KONUT ALANLARININ NET BUGÜNKÜ DEĞERİ
91 PARSEL-KONUT
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT ÇIKIŞ TABLOSU
KONUT
İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI 100%
İNŞAAT MALİYETİ

TOPLAM GİDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAKİT GİRİŞ TABLOSU
KONUT SATIŞLARI
SATIŞ YÜZDESİ 60% 30% 10%
SATIŞ FİYATI ARTIŞ ORANI 6%
KONUT SATIŞ GELİRİ 218.586.600 115.850.898 40.933.984

TOPLAM GELİRLER 218.586.600 115.850.898 40.933.984 0 0 0 0 0 0 0

NET GELİR 218.586.600 115.850.898 40.933.984 0 0 0 0 0 0 0

İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NET AKIM 208.889.435 101.106.302 32.624.865
NET GÜNCEL DEĞER (USD) 342.620.601

KONUTLAR BUGÜNKÜ DEĞER 342.620.601 USD
YAPILACAK İNŞAİ MALİYET -4.023.120 USD
NET GÜNCEL DEĞER 338.597.481 USD

Bu değer stoklarda kalan dairelerin (40.479 m2 satılabilir alan) güncel değerini ifade etmektedir.
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SEYİR TERASI NET BUGÜNKÜ DEĞERİ
91 PARSEL-ALIŞVERİŞ MERKEZİ+KONUT
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT AKIM TABLOSU (NET)
SEYİR TERASI NET GELİRLERİ 10.762.500 10.880.625 11.004.656 11.134.889 11.271.634 10.050.717 10.553.253 11.080.916 11.634.962 12.216.710

TERMİNAL KAPİTALİZASYON 7,5%
TERMİNAL DEĞER 165.041.398

İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIM 10.285.043 9.495.824 8.770.840 8.104.691 7.492.441 6.101.258 5.850.522 5.610.089 5.379.538 71.755.006
NET GÜNCEL DEĞER (USD) 138.845.251
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TOPLAM AVM ALANLARININ NET BUGÜNKÜ DEĞERİ
91 PARSEL-ALIŞVERİŞ MERKEZİ
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT ÇIKIŞ TABLOSU
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI 100%
İNŞAAT MALİYETİ
İŞLETMECİ GİDERLERİ -358.356 -372.345 -380.681 -413.725 -433.576 -451.969 -460.527 -469.256 -478.160 -487.242
AVM YENİLEME GİDERLERİ -564.961 -575.658 -586.570 -597.700 -609.053

TOPLAM GİDERLER 0 -358.356 -372.345 -380.681 -413.725 -433.576 -1.016.929 -1.036.185 -1.055.826 -1.075.860 -1.096.295

NAKİT GİRİŞ TABLOSU
ALIŞVERİŞ MERKEZİ-KİRALAMA

AÇILIŞ YILI
BOŞLUK VE KİRA KAYBI ORANI 18% 15% 15% 8% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
KİRALAMA GELİRİ 13.830.253 14.336.238 14.622.962 16.143.751 17.003.581 17.853.760 18.210.835 18.575.052 18.946.553 19.325.484
İŞLETME GELİRİ 4.087.550 4.281.006 4.411.095 4.542.493 4.675.226 4.744.671 4.815.504 4.887.754 4.961.449 5.036.618
TOPLAM AVM GELİRİ 17.917.803 18.617.244 19.034.058 20.686.244 21.678.807 22.598.430 23.026.339 23.462.806 23.908.002 24.362.102

GELİR-GİDER 17.559.447 18.244.899 18.653.377 20.272.519 21.245.231 21.581.501 21.990.154 22.406.980 22.832.142 23.265.807

TERMİNAL KAPİTALİZASYON 7,5%
TERMİNAL DEĞER 296.048.247

İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIM 16.780.457 15.922.831 14.866.960 14.755.648 14.122.056 13.100.986 12.190.920 11.344.293 10.556.663 129.283.569

NET GÜNCEL DEĞER (USD) 252.924.381,93

AVM TOPLAM DEĞER 252.924.382
YAPILACAK İNŞAAT -1.005.780
AVM NET DEĞER 251.918.602 USD
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5.11. Maliyet oluşumları analizi,

Hazırlanan raporda maliyetlere ilişkin tahmini varsayımlar aşağıdaki tablodadır.

İSTANBUL SAPPHIRE PROJE BEDELİ ve TAMAMLANMA ORANI
İmalat Bedeli

Yapılan harcama: $199.343.358,00
Proje bedeli: $204.372.258,00

Tamamlanma yüzdesi: 97,53%

PROJE KAPSAMINDAKİ DİREKT GİDERLER

AÇIKLAMA İŞİN BEDELİ GERÇEKLEŞME
YÜZDESİ

GERÇEKLEŞEN
BEDEL

KALAN
BEDEL

Kazı ve iksa işleri $3.200.000,00 100,00% $3.200.000,00 $0,00
Betonarme kaba yapı $48.000.000,00 100,00% $48.000.000,00 $0,00
Çelik konstrüksiyon işleri $10.700.000,00 100,00% $10.700.000,00 $0,00
Giydirme cephe işleri $37.600.000,00 99,00% $37.224.000,00 $376.000,00

Örme duvar işleri (Bims+Gazbeton) $600.000,00 99,00% $594.000,00 $6.000,00

Şap işleri $600.000,00 99,00% $594.000,00 $6.000,00

Sıva işleri $400.000,00 99,00% $396.000,00 $4.000,00

Su izolasyonu işleri $550.000,00 98,00% $539.000,00 $11.000,00

Mekanik tesisat işleri $14.500.000,00 98,00% $14.210.000,00 $290.000,00

Mekanik tesisat işleri (Ekipman alımı) $3.780.000,00 98,00% $3.704.400,00 $75.600,00

Elektrik tesisatı işleri $10.500.000,00 98,00% $10.290.000,00 $210.000,00

Elektrik tesisatı işleri (Ekipman alımı) $4.950.000,00 98,00% $4.851.000,00 $99.000,00

Asansörler ve yürüyen merdivenler $4.800.000,00 98,00% $4.704.000,00 $96.000,00

Suni taş kaplama işleri $550.000,00 99,00% $544.500,00 $5.500,00

Doğal taş kaplama işleri $4.000.000,00 98,00% $3.920.000,00 $80.000,00

Boya işleri $1.000.000,00 95,00% $950.000,00 $50.000,00

Cephe temizleme işleri $380.000,00 99,00% $376.200,00 $3.800,00

Alçı panel asma tavan ve duvar işleri $2.800.000,00 99,00% $2.772.000,00 $28.000,00
Korkuluk işleri (AVM + kat balkonları + yangın
merd.) $700.000,00 90,00% $630.000,00 $70.000,00

Cam bölme işleri $580.000,00 90,00% $522.000,00 $58.000,00

Oda kapıları ve daire giriş kapıları $800.000,00 90,00% $720.000,00 $80.000,00

Ahşap kaplama işleri $350.000,00 90,00% $315.000,00 $35.000,00

Mobilya aksesuarları $600.000,00 94,00% $564.000,00 $36.000,00

Metro bağlantı yapısı $750.000,00 98,00% $735.000,00 $15.000,00

İnce İmalat İşleri (Peyzaj, deck, parke v.b.) $17.970.000,00 95,00% $17.071.500,00 $898.500,00

TOPLAM $170.660.000,00 98,52% $168.12
6.600,00

$2.533.400,0
0



Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Rapor No: 2010_158659

PROJE KAPSAMINDAKİ ENDİREKT GİDERLER

AÇIKLAMA İŞİN BEDELİ GERÇEKLEŞME
YÜZDESİ

GERÇEKLEŞEN
BEDEL KALAN BEDEL

Mobilizasyon-
Demobilizasyon giderleri $250.000,00 80,00% $200.000,00 $50.000,00

İdari ve teknik personel
giderleri $6.000.000,00 98,00% $5.880.000,00 $120.000,00

Şantiye işletme giderleri $2.250.000,00 98,00% $2.205.000,00 $45.000,00

Güvenlik giderleri $800.000,00 94,00% $752.000,00 $48.000,00

Açılış töreni giderleri $275.000,00 0,00% $0,00 $275.000,00
Satış, pazarlama ve Satış
ofisi giderleri $5.000.000,00 85,00% $4.250.000,00 $750.000,00

Satış komisyonları $500.000,00 50,00% $250.000,00 $250.000,00

Resmi kurumlar giderleri $7.500.000,00 94,00% $7.050.000,00 $450.000,00
İş sağlığı ve güvenliği
giderleri $150.000,00 95,00% $142.500,00 $7.500,00

Bilinmeyen ve diğer giderler $10.987.000,00 95,44% $10.487.000,00 $500.000,00

TOPLAM $33.712.000,00 92,59% $31.216.500,00 $2.495.500,00

TOPLAM PROJE MALİYETİ

AÇIKLAMA İŞİN BEDELİ GERÇEKLEŞME
YÜZDESİ

GERÇEKLEŞEN
BEDEL KALAN BEDEL

Proje Kapsamındaki İmalat
Bedelleri $170.660.000,00 98,52% $168.126.600,00 $2.533.400,00

Proje Kapsamındaki
Endirekt Bedeller $33.712.000,00 92,59% $31.216.500,00 $2.495.500,00

TOPLAM $204.372.000,00 97,53% $199.343.358,00 $5.028.900,00

Not: maliyet oluşum hesapları yapılırken projenin inşaat ruhsatında belirtilen yapı sınıfının 5A olduğu
bilgisi uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanan 2010 yılı yapı yaklaşık maliyetleri ince lenmiş
olup 5. Sınıf A,B,C ve D Gurubu yapıların ve tanımlarının Sapphire projesindeki imalatlarla tam olarak
uyuşmadığı görülmüştür. Bu durumda inşaatın şantiyesindeki imalatlar ve maliyetlerine ilişkin güncel
bilgiler ve tablolar alınarak irdelenmiş ve maliyet oluşumu tablosu olarak değerlendirmeye alınmıştır.

5.12. Değerlemede esas alınan benzer satış örneklerinin tanım ve satış bedelleri ile
bunların seçilmesinin nedenleri,

Taşınmazın bulunduğu Büyükdere Caddesi üzerinde konu taşınmaz ile benzer konsepte sahip

projeler emsal olarak seçilmiştir. Değerlemesi yapılan taşınmaz altta alışveriş ve eğlence

merkezi üst katlarda ise konut olarak tasarlanmış karma konsepte sahip üst gelir grubu

veya A+ hedef kitleye hitap eden bir projedir.

Konut emsalleri seçilirken ;

 Karma konsepte sahip projeler olmaları;

 Büyükdere Caddesi üzerinde veya yakınında yer almaları;

 Çok katlı ve manzara açısından benzer olmaları;
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 Üst gelir grubuna hitap eden projeler olmaları dikkate alınmıştır.

Alışveriş merkezi emsalleri seçilirken ;

 İstanbul’un Avrupa Yakasında, Büyükdere Caddesi üzerinde veya yakınlarında
olması,

 Son yıllarda faaliyete geçmiş olmaları,

 Benzer konumda ve benzer hedef kitleler hitap ediyor olmaları,

 Karma konsepte sahip olmalarına dikkat edilmekle birlikte olmayanlar da

değerlendirmeye katılmıştır.

KONUT PROJELERİ

Konut Projeleri ile ilgili bilgiler piyasada faaliyet gösteren Emlak Firmaları, arşiv
bilgilerimiz ve internet üzerindeki Emlak sitelerinden elde edilen bilgilerden yararlanılarak
oluşturulmuştur. Aşağıda bir bölümünün adları belirtilen Emlak Firmalarının yetkilileri ile
görüşmeler yapılmış veya internetteki Kasım-Aralık 2010 tarihli satılık emlak ilanları
değerlendirmeye alınmış olup ayrıca firmamızca bölgede yapılan yakın tarihli arşiv bilgileri de
kullanılmıştır.

Firma adı Görüşülen Yetkili Telefon no

Century21 Mukadder Gürkan Baysan 0532 567 02 33

VAA Gayrımenkul Arsel Erginbaş 0212 284 17 04

Bd Gayrımenkul Ümit Ersoy 0212 324 26 61

RemaxPark Mehmet Durukan 0212 263 62 64

Newyork Gayrımenkul       İbrahim Gündüz 0212 351 99 60

Lotus Eren Erişmen 0212 236 46 45

D&G Emlak 0212 270 99 99

Grande Manson Betül Mercan 0532 624 75 55

Mertay Emlak Çetin Ata 0212 268 18 18

AKMERKEZ RESIDENCE

Akmerkez Residence projesi, Avrupa yakasında yer alan prestijli projelerden olup
AVM+OFİS+KONUT karmakonseptine sahip ilk projedir.

Üs t gelir grubunun yer aldığı bir bölgede ve geniş bir İstanbul boğazı manzarası
sunması nedeniyle fiyatları benzerlerinin üstündedir.

Akmerkezde , değer leme tarihi itibariyle satışta olan da ire ler in fiyat
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bilgileridir.(25.11.2010 -12.12.2010 tarihlerindeki satılıklar)

AKMERKEZ - 2.EL KONUT SATIŞ FİYATLARI

BRÜT NET FİYAT BİRİM FİYAT BİRİM FİYAT
ALAN ALAN BRÜT NETTİP

M² M² USD $/M² $/M²
1+1 100 88 1.050.000

.000
10.500 11.932

2+1 210 184 1.950.000 9.286 10.598
3+1 206 182 2.250.000 10.922 12.363
4+1 350 308 3.200.000 9.143 10.390
5+1 303 267 3.000.000  9.900 11.236

Ortalama 9.950 11.304

METROCITY RESIDENCE

Büyükdere Caddesi üzerinde geliştirilmiş olan Metrocity Projesi, AVM+Ofis+Konut karma
konseptine sahip olup mevcut İstanbul metrosu ile direkt bağlantı sağlanan projelerdendir.

METROCITY - 2.EL KONUT SATIŞ FİYATLARI

BRÜT NET FİYAT BİRİM FİYAT BİRİM FİYAT
ALAN ALAN BRÜT NETTİP

M² M² USD
$

$/m2 $/M²
1+1 121 106   640.000 5.290 6.038
2+1 176 155 900.000 5.112 5.806
3+1 282 248 1.225.000 4.344 4.940
4+1 302 266   1.600.000 5.298 6.015
5+1 325 286 1.250.000

0
3.846 4.371

Ortalama 4.778 5.434

KANYON

Büyükdere Caddesi üzerinde geliştirilen AVM+Ofis+Konut karma konsepti projesi olan
Kanyon , İstanbul Sapphire ile komşu olması bakımından Metro City ile birlikte en yakın emsali
oluşturmaktadır.

KANYON - 2.EL SATILIK KONUT FİYATLARI
BRÜT NET FİYAT BİRİM FİYAT BİRİM FİYAT
ALAN ALAN BRÜT NETTİP

M² M² USD $/m2
M²

$/M²
1+1 110 97 850.000 7.728 8.763
1+1 92 81 650.000 7.065 8.024
3+1 197 174 1.550.000 7.868 8.908
4+1 195 172 1.550.000 7.950 9.012
4+1 190  167 1.400.000 7.368 8.383

Ortalama 7.596 8.618
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LEVENT LOFT

İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde geliştirilen Levent Loft Projesi, Sapphire ile
komşu, konut imkanı sunan bölgenin en yeni projesidir. Akfen -Sağlam İnşaat şirketleri
işbirliği ile yapılan projede arsa alanı 3.631,68 m² olup toplam 151 bağımsız bölüm ve 25
kattan oluşmaktadır. İki etapta gerçekleştirilen projede , toplantı odaları, SPA/sağlık merkezi,
kafeler ve restoranlar, araba parkı , akıllı ev sistemi gibi hizmetler, yanı sıra son
teknolojilerle ve 24 saat hizmet veren resepsiyon, spor ve sağlıklı yaşam kulübü, masaj
odaları, SPA merkezi, yazın yarı açılabilen kapalı havuz, Cafe ve restoran vb. bulunmaktadır.

LEVENT LOFT 2. EL KONUT FİYATLARI

BRÜT NET FİYAT BİRİM FİYAT BİRİM FİYAT
ALAN ALAN BRÜT NETTİP

M² M² USD $/M² $/M²
1+1 105 92 460.000 4.380 5.000
1+1 110 97 485.000 4.410 5.000
2+1 140 123 750.000 5.357 6.098
2+1 140 123  780.000 5.570 6.340

Ortalama 4.930 5.610

ASTORIA
Büyükdere Caddesinin Esentepe Mevkiinde konumlanmış olan proje toplam 26

kattan oluşmaktadır. Altta alışveriş merkezi üstte ise residence daireler satıştadır.

ASTORIA – KEMPINSKY 2. EL KONUT FİYATLARI

BRÜT NET FİYAT BİRİM FİYAT BİRİM FİYAT
ALAN ALAN BRÜT NETTİP

M² M² USD $/M² $/M²
1+1 129 114 690.000 5.350 6.053
1+1 129 114 900.000 6.978 7.895
2+1 150   132 1.350.000 9.000 10.227
2+1 180     159 1.750.000 9.722 11.006
4+1 322      283 2.350.000 7.298 8.304

Ortalama  7.670 8.697
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BELLE VUE
Beşiktaşın Ulus sırtlarında konumlanan ve 64 adet çeşitli m2’lerde Rezidance daireden

oluşan Bellevue Rezidance’de sakinleri için her türlü konfor sağlanmış durumdadır.

BELLE VUE REZİDANCE’DE 2. EL DAİRE FİYATLARI

BRÜT NET FİYAT BİRİM FİYAT BİRİM FİYAT
ALAN ALAN BRÜT NETTİP

M² M² USD $/M² $/M²
2+1 211 186 1.400.000 6.635 7.527
3+1 312 275 2.500.000 8.012 9.091
4+1 326    287 2.100.000 6.442 7.317
4+1 312     275 2.200.000  7.050  8.000
4+1 350 308 3.000.000   8.570 9.740

Ortalama   7.342 8.335

İSTANBUL’UN MERKEZİNDE BULUNAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Cevahir

Trump

Kanyon

Sappire

TatAstoria

Metrocıty

Palladium
Tepe Nautılus

Capitol

Akmerkez
Profilo

Optimum

istinyepark
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İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında yer alan önemli AVM’ler yukarıdaki uydu
haritasında işaretlenmiş olup İstanbul Sapphire’nin bulunduğu Büyükdere Caddesinde AVM
sayısının nispeten fazla olduğu görülmektedir.

Büyükdere Caddesi üzerinde ve yakınlarında yer alan AVM’lere ilişkin bilgiler aşağıda
verilmekte olup bunlar içerisinde, Metrocity, Kanyon, Astoria, Akmerkez gibi projeler,
AVM+Ofis+Konut konsepti olarak İstanbul Sapphire oldukça yakın örneklerdir.

AVM’lere ilişkin bilgiler 2009 yılı verileri olarak AVM’lerdeki çeşitli firmaların ödedikleri
kiralar ve alışveriş merkezlerinin yetkililerinden alınan bilgilerden oluşturulmuştur.

İSTİNYE PARK: Maslak’ta İş Merkezlerine yakın konumdaki İstinye

Park 417.753 m2 alana sahip olup 2007 yılında faaliyete girmiştir.  AVM’nin

geliştiricileri Orjin Group and Doğuş Holdingdir. Toplam kapalı alanı 270.000 m², 300

mağaza ile brüt kiralanabilir alanı 87.000 m²’dir. 12 salonluk sineması , 4.000 araçlık

otoparkı bulunmaktadır. Mağazaların aylık ortalama kira geliri €40-€50/m2

civarındadır.

KANYON: Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan kanyon AVM Mayıs 2006 yılında

açılmıştır. İş merkezi, konut bölümü, AVM ve spor olanakları bulunmaktadır. Brüt

kiralanabilir alanı 37.500 m² olup toplam 170 mağazası , 2.300 araçlık kapalı

otoparkı bulunmaktadır. Mağaza kiraları €40-€50/m2 civarındadır.

- Kanyon AVM’de 38 m2 net kullanımlı kafe devren kiralıktır. 4.533 $+85.000 $ devir

ücreti. Bilgi: Remax Plaza İsmail Turgut: 0532 247 43 87

- Kanyon AVM’de 67 m2 devren kiralık restoran. Kira bedeli 12.000 TL/ay  Bilgi:

Turgay Öztürk Century 21 Safir: 0532 706 60 89

AKMERKEZ: Beşiktaş - Etiler’in merkezinde, 1994 yılında faaliyete girmiştir.

246 mağazayı içeren 4 katlı alışveriş merkezinin brüt kiralanabilir alanı 34.680

m²’dir. Yiyecek içecek alanı 1.865 m² , Sinema salonu 4 adettir. 1.500 araçlık

otoparkı bulunmaktadır. Mağaza kiraları 80-90$/m²/ay’dır.

METROCITY: Büyükdere Caddesi Levent mevkiinde 2003 yılında AVM+Ofis+Konut

olarak faaliyete girmiştir. 4 katlı AVM’de 130 adet mağaza mevcut olup brüt kiralanabilir

alanı 31.980 m²’dir. Yiyecek – içecek bölümü 30 üniteden oluşmaktadır. 2.500 araçlık

otoparkı bulunmaktadır. Perakende mağaza kiraları $40-60/m²/ay, yiyecek – içecek

bölümündeki mağaza kiraları 30 -70$/m²/ay, servis ücreti ise $8/m²/ay’dır.

CEVAHIR AVM : Büyükdere Caddesinin Şişli- Mecidiyeköy mevkiinde konumlanmış olup
2005 yılında faaliyete girmiştir.Toplam arsa alanı 62.475 m², toplam inşaat alanı
420.000m², 2800 araçlık otoparkı bulunmaktadır.108.000 m² brüt kiralanabilir
alana sahiptir. 10 katta toplam 343 mağazaya sahiptir. Mağaza kiraları 80-
100$/m²/ay, yiyecek – içecek bölümleri için 100-150$ /m²/ay ve servis ücreti ise
$15/m²/ay’dır.

PROFILO: Büyükdere Caddesinin Mecidiyeköy mevkiinde konumlanmış olup

1998 yılında faaliyete girmiştir. AVM 207 mağaza ve 45.000 m² brüt kiralanabilir
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alana sahiptir. Yiyecek içecek bölümü 35 üniteyi içerir. 7 sinema salonu mevcuttur.

1.400 araçlık otoparkı bulunmaktadır. Mağaza kiraları 20-50$/m²/ay, Yiyecek-içecek

üniteleri 60$/m²/ay’dır ve servis ücreti ise 9$/m²/ay’dır.

ASTORIA: Büyükdere Caddesi üzerinde Esentepe mevkiinde konumlanmış olup 2008

yılında faaliyete girmiştir.AVM+Konut+Ofis olarak projelendirilmiş AVM’de  110 adet

mağaza, 6 adet sinema salonu vardır ve brüt kiralanabilir alanı 30.000 m²’dir.

Mağaza kiraları 50-80€/m2/ay’dır.

BULUNDUĞU
YER

AYLIK M2
ORTALAMA KİRA

No AVM
ADI

AÇILIŞ
TARİHİ

İL İLÇE

ARSA
ALANI

M2

KAPALI
ALAN

M2

KİRALANA-
BİLİR
ALAN

M2
Mağaza Yiyecek-

içecek

1
İstinye
park 2007 İstanbul Sarıyer 417.750 270.000 87.000 45 $/m2 55 €/m2

2 Kanyon 2006 İstanbul Şişli 30.000 250.000 37.500 45€/m2 55€/m2

3 Akmerkez 1994 İstanbul Beşiktaş 22.557 66.000 34.680 85$/m2 110$/m2

4
Metro-
Cıty 2003 İstanbul Beşiktaş 24.178 52.000 31.980 50$/m2 50$/m2

5
Cevahir
Avm 2005 İstanbul Şişli 67.000 420.000 108.000 90$/m2 125$/m2

6 Profilo 1998 İstanbul Şişli 20.000 117.000 45.000 35$/m2 60$/m2

7 Astoria 2008 İstanbul Şişli 11.000 110.000 30.000 65€/m2 80€/m2

5.13. Kira değeri analizi ve kullanılan veriler,

Taşınmazın kiralanabilecek mekanlarının mal sahibi tarafından kiracılara (perakendecilere)

yapılacağı, bazı mekanların işletileceği (otopark ve seyir terası ziyaretleri) ve konutların da

satılacağı varsayılmıştır. Kira değerlerine ilişkin veriler 5.7. maddesinde detaylandırılmıştır.

5.14. Gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi,

Değerlemesi yapılan taşınmazdaki Kiler GYO A.Ş Hisselerine Akbank Lehine konulan ipotek

şerhleri bulunmakta olup ipoteklerin kaldırılması halinde başka herhangi bir kısıtlayıcı durum

bulunmamaktadır.

5.15. Boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi ve kullanılan veri ve varsayımlar ile
ulaşılan sonuçlar,

Değerleme tarihi itibarı ile tapu kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda ;

1-Kat irtifakının tesis edilmiş olduğu ,
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2-Kiler GYO A.Ş. lehine 70/100 hissesi üzerinde kat karşılığı ve satış vaadi sözleşmesi

bulunduğu (22.11.2005 tarih, 14810 yevmiye no’lu)

3-Konutlarda %70 oranındaki miktarın kat irtifakının Kiler GYO A.Ş. adına sağlanmış olduğu ,

4-Yapılan 21.07.2010 tarihli ek protokolde AVM’deki dükkanların %72’si Kiler GYO A.Ş., %28’i

Güney Turizm mülkiyetinde olacak şekilde paylaştırıldığı tespit edilmiştir.
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TOPLAM KONUT ALANLARINDA KİLER GYO A.Ş. PAYININ NET BUGÜNKÜ DEĞERİ
91 PARSEL-KONUT
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT ÇIKIŞ TABLOSU
KONUT
İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI 100%
İNŞAAT MALİYETİ 0

TOPLAM GİDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAKİT GİRİŞ TABLOSU
KONUT SATIŞLARI
SATIŞ YÜZDESİ 60% 30% 10%
SATIŞ FİYATI ARTIŞ ORANI 6%
KONUT SATIŞ GELİRİ 134.616.600 71.346.798 25.209.202

TOPLAM GELİRLER 134.616.600 71.346.798 25.209.202 0 0 0 0 0 0 0

NET GELİR 134.616.600 71.346.798 25.209.202 0 0 0 0 0 0 0

İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NET AKIM 128.644.599 62.266.336 20.092.029
NET GÜNCEL DEĞER (USD) 211.002.963,86

KONUTLAR BUGÜNKÜ DEĞER 211.002.964 USD
YAPILACAK İNŞAİ MALİYET -4.023.120 USD
NET GÜNCEL DEĞER 206.979.844 USD

Hesaplanan bu değer Kiler GYO A.Ş.’nin stoklarında kalan dairelerin güncel değerini ifade etmektedir.(24.929 m2 satılabilir alan)

Şirket’ten alınan bilgiye göre Kiler GYO A.Ş.’ye ait 50 adet bağımsız bölüm (satılabilir alanın 8.775 m2’lik kısmı)muhtelif zamanlarda
sözleşme karşılığında satılmış ancak henüz teslim edilmemiş olduğu için stoklarda gözükmektedir. Bu dairelerin satış tutarı: 57.719.276
USD’dir.

Ayrıca satışı yapılmış ve tapu kayıtlarında artık Kiler GYO A.Ş. mülkiyetinde bulunmayan 5 adet bağımsız bölüm (770 m 2)’ün 6.720.246
USD bedelle satılmış olduğu Şirket yetkilileri tarafından beyan edilmiştir.
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SEYİR TERASI KİLER GYO PAYI NET BUGÜNKÜ DE ĞERİ
91 PARSEL-ALIŞVERİŞ MERKEZİ+KONUT
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT AKIM TABLOSU (NET)
SEYİR TERASI NET GELİRLERİ 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 7.035.502 7.387.277 7.756.641 8.144.473 8.551.697

TERMİNAL KAPİTALİZASYON 7,5%
TERMİNAL DEĞER

İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIM 8.027.351 7.330.914 6.694.898 6.114.062 5.583.619 4.270.881 4.095.365 3.927.062 3.765.676 3.610.922
NET GÜNCEL DEĞER (USD) 53.420.750,58

TOPLAM TERMİNAL DEĞER 165.041.398

TERMİNAL DEĞERİN BUGÜNKÜ DEĞERİ   66.596.545

TERMİNAL DEĞERDE KİLER GYO PAYI   46.617.582

KİLER GYO TOPLAM SEYİR TERASI PAYI 100.038.332 USD



Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Rapor No: 2010_158669

TOPLAM AVM ALANLARINDA KİLER GYO A.Ş. PAYININ NET BUGÜN KÜ DEĞERİ
91 PARSEL-ALIŞVERİŞ MERKEZİ
YILLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NAKİT ÇIKIŞ TABLOSU
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI 100%
İNŞAAT MALİYETİ 0
İŞLETMECİ GİDERLERİ -250.849 -260.641 -266.477 -289.607 -303.503 -316.378 -322.369 -328.479 -334.712 -341.069
AVM YENİLEME GİDERLERİ -395.473 -402.961 -410.599 -418.390 -426.337

TOPLAM GİDERLER 0 -250.849 -260.641 -266.477 -289.607 -303.503 -711.851 -725.330 -739.078 -753.102 -767.406

NAKİT GİRİŞ TABLOSU
ALIŞVERİŞ MERKEZİ-KİRALAMA

AÇILIŞ YILI
BOŞLUK VE KİRA KAYBI ORANI 18% 15% 15% 8% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
KİRALAMA GELİRİ 9.957.782 10.322.091 10.528.533 11.623.500 12.242.578 12.854.707 13.111.801 13.374.037 13.641.518 13.914.348
İŞLETME GELİRİ 2.861.285 2.996.704 3.087.767 3.179.745 3.272.658 3.321.269 3.370.853 3.421.428 3.473.014 3.525.633
TOPLAM AVM GELİRİ 12.819.067 13.318.795 13.616.300 14.803.246 15.515.236 16.175.976 16.482.654 16.795.465 17.114.532 17.439.981

GELİR-GİDER 12.568.218 13.058.154 13.349.823 14.513.638 15.211.733 15.464.126 15.757.324 16.056.387 16.361.430 16.672.575

TERMİNAL KAPİTALİZASYON 7,5%
İSKONTO ORANI 9,5%
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIM 12.010.654 11.396.214 10.639.965 10.563.963 10.111.490 9.387.452 8.735.559 8.129.090 7.564.866 7.039.933

NET GÜNCEL DEĞER (USD) 95.579.186,53

TOPLAM TERMİNAL DEĞER 296.048.247
TERMİNAL DEĞERİN BUGÜNKÜ DEĞERİ 119.459.668
TERMİNAL DEĞERDE KİLER GYO PAYI   85.413.662
KİLER GYO TOPLAM AVM PAYI 180.992.849
YAPILACAK İNŞAAT MALİYETİ -1.005.780
KİLER GYO NET AVM PAYI 179.987.069 USD
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5.16. En yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi,

Taşınmazın en etkin ve en verimli kullanımı yürürlükteki imar planlarında belirtilen TİCARET

kullanımıdır. Taşınmaz üzerinde geliştirilen proje en etkin ve verimli kullanımındadır.

Geliştirilmekte olan proje arsa değerini yükseltmiştir.

5.17. Müşterek veya bölünmüş kısımların değerleme analizi.

Taşınmazın müşterek bölümleri;

-Konutların kullanacak oldukları -9, ve -10. Bodrum katlardaki otoparkların değerlerinin konut

satış değerlerinin içerisine yayılmış oldukları öngörülmüştür. –AVM’ye ait otoparkların (4

ayrı bodrum kat) yönetim tarafından işletileceği düşünülerek değerlendirilmesi yapılmıştır.

-AVM içerisinde yer alan koridor gibi ortak alanlar alışveriş merkezinin fonksiyonunun

gerçekleşmesi için gerekli dolaşım ve geçiş alanları olması nedeniyle ayrıca değerlenmemiş

olup kira değerlerinin bu alanları da içerdiği kabul edilmiştir.

-Konut bağımsız bölümlerinin satılacağı ve alışveriş merkezindeki bağımsız bölümlerin ise

kiralanacağı düşünülerek değerleme yapılmıştır.

5.18. Hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi ile yapılacak projelerde, emsal pay
oranları.

Değerlemesi yapılan taşınmaz, arsa sahibi GÜNEY TURİZM VE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş

(65264/145031 hisse sahibi) ve KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (eski ünvanı

Kiler İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş.) ( 79767/145031 hisse sahibi) arasında % 30’u Güney Turizm

ve Turistik Yatırımları A.Ş. ve % 70’i Kiler GYO A.Ş. olmak üzere kat karşılığı ve satış vaadi

anlaşması yapılmıştır. Sözleşme tarihi 31.10.2005’dir. Sözleşmeye göre Kiler GYO A.Ş., arsa

sahibine yukarıda bahsedilen paylaşım haricinde 16.000.000 USD nakit bir ödeme yapmıştır.

Sözleşmeye ilişkin 22.11.2005 tarih ve 14810 Yevmiye no ile tapu kütüğüne şerh

düşülmüştür. Yapılan 21.07.2010 tarihli ek protokolde AVM’deki dükkanların %72’si Kiler GYO

A.Ş., %28’i Güney Turizm mülkiyetinde olacak şekilde paylaştırılmıştır.

5. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Farklı değerleme metotlarının ve analiz sonuçlarının uyumlaştırılması ve bu
amaçla izlenen yöntemin ve nedenlerinin açıklaması,

Taşınmazlar Gelir Yöntemi ve Emsal karşılaştırma yöntemleri ile değerlenmiş olup gelir

yönteminde İskontolu Nakit Akış uygulanmıştır. Taşınmazın AVM bölümünün işletilecek(gelir

getirecek) bir gayrimenkul olması nedeniyle Gelir Yöntemi, Konutlar için ise Emsal

karşılaştırma yöntemi uygulanmıştır.

6.2. Asgari bilgilerden raporda yer verilmeyenlerin niçin yer almadıklarının
gerekçeleri,
Asgari bilgilerden raporda yer verilmeyen herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
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6.3. Yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediği ve mevzuat uyarınca alınması
gereken izin ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak mevcut olup olmadığı hakkında
görüş,

Yapılan incelemede Değerlemesi yapılan taşınmaz ve üzerindeki proje için mevzuat

uyarınca alınması gereken tüm izinlerin alınmış olduğu ve gelinen aşama itibariyle kat

i r t i fak ın ın  kuru lmuş  o lduğu hususları belirlenmiştir. İnşaatın tamamlanmasından sonra

Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınarak kat mülkiyetine geçiş yapılması gerekecektir.

6.4. Değerlemesi yapılan gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule
bağlı hak ve faydaların, gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföyüne alınmasında
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, bir engel olup olmadığı hakkında görüş.

İstanbul Sapphire projesinde inşaat halen devam etmekte olup yasal tüm izinler
alınmıştır ve tamamlanma oranı değerleme tarihi itibariyle %97,53’tür. Bu aşamada GYO
portföy tablosunda boş arsa değerine %97,53 inşaat tamamlanma oranı için yapılan inşaat
harcamasının eklenerek, bulunacak tutar ile yer almasında engel bulunmamaktadır.

7. SONUÇ
7.1. Sorumlu değerleme uzmanının sonuç cümlesi,

Değerlemesi yapılan taşınmazda, arsa sahibi GÜNEY TURİZM VE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş ve

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. arasında % 30’u Güney Turizm ve Turistik

Yatırımları A.Ş. ve % 70’i Kiler GYO A.Ş. olmak üzere kat karşılığı ve satış vaadi anlaşması

yapılmıştır. Sözleşme tarihi 31.10.2005’dir. Sözleşmeye göre Kiler GYO A.Ş., arsa sahibine

yukarıda bahsedilen paylaşım haricinde 16.000.000 USD nakit bir ödeme yapmıştır.

Sözleşmeye ilişkin 22.11.2005 tarih ve 14810 Yevmiye no ile tapu kütüğüne şerh

düşülmüştür. Yapılan 21.07.2010 tarihli ek protokolde AVM’deki dükkanların %72’si Kiler GYO

A.Ş., %28’i Güney Turizm mülkiyetinde olacak şekilde paylaştırılmıştır.

Değerlemede önce tüm projenin net bugünkü değeri ve yapılan sözleşme ve ek
protokoldeki paylaşımlara göre Kiler GYO A.Ş.’nin payına düşen değer hesaplanmıştır.

7.2. Nihai değer takdiri.

İSTANBUL SAPPHIRE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARA GÖRE NET GÜNCEL DEĞERİ (US$)

KİLER GYO A.Ş. PAYI GÜNEY TURİZM PAYI SAPPHIRE

KONUT $271.419.366 $131.617.638 $403.037.003

AVM $179.987.069 $71.931.533 $251.918.602

SEYİR TERASI* $100.038.332 $38.806.919 $138.845.251

TOPLAM $551.444.767 $242.356.090 $793.800.857

(*)Hesaplanan seyir terası değeri Kiler Holding tarafından garanti mektubunun verilmesi durumunda
geçerlidir.  455 ve 456 no’lu bağımsız bölümlerin satılması durumunda seyir terası gelirleri ve
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dolayısıyla değeri düşecektir.

Kiler GYO A.Ş.’ye ait toplam 271.419.366 USD’lik konut alanları değerinin
dağılımı aşağıdaki gibidir:

Kiler GYO A.Ş. mülkiyetindeki satılacak
konut alanları değeri

206.979.844 USD

Satılmış ancak Kiler GYO A.Ş. mülkiyetinde
gözüken konut alanları değeri

57.719.276 USD

Satılmış ve Kiler GYO A.Ş. mülkiyetinden
çıkmış konut alanları değeri

6.720.246 USD

TOPLAM KİLER GYO A.Ş. KONUT
ALANLARI DEĞERİ

271.419.366 USD

7.3.Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde, projenin değerleme tarihi itibariyle
bitirilmiş olması varsayımı ile değeri

DEĞER KDV Hariç KDV Dahil (*)

TL 1.234.990.804.- 1.380.781.288.-
TCMB Alış Kuru
(31/12/2010)

USD 798.829.757.- 893.131.493.- 1,5460 TL
EURO 602.699.138.- 673.847.683.- 2,0491 TL

7.4.Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde, projenin net bugünkü değeri

DEĞER KDV Hariç KDV Dahil (*)

TL 1.227.216.125.- 1.372.363.321.-
TCMB Alış Kuru
(31/12/2010)

USD 793.800.857.- 887.686.495.- 1,5460 TL
EURO 598.904.946.- 669.739.554.- 2,0491 TL

7.5.Proje tamamlandığında oluşacak Kiler GYO A.Ş. payı (AVM’de %72-Konutlarda ve
ortak alanlarda %70)

DEĞER KDV Hariç KDV Dahil (*)

TL 852.533.610.- 954.830.159.-
TCMB Alış Kuru
(31/12/2010)

USD 551.444.767.- 617.613.298.- 1,5460 TL
EURO 416.052.711.- 465.975.384.- 2,0491 TL
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7.6.Arsa Değeri

DEĞER
TL 399.418.515.-

TCMB Alış Kuru
(31/12/2010)

USD 258.356.090.- 1,5460 TL
EURO 194.923.876.- 2,0491 TL

7.7.Değerleme tarihi itibariyle yapılan inşai harcama

TL 308.184.831.-
TCMB Alış Kuru
(31/12/2010)

USD 199.343.358.- 1,5460 TL
EURO 150.400.093.- 2,0491 TL

(*) KDV dahil değerler hesaplanırken net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda KDV oranı %1, net alanı 150 m2’nin
üzerindeki konut ile işyeri ve diğer gayrimenkullerde KDV oranı %18 kabul edilmiştir.

İsmail AKDAĞ Güler YILDIRIM
Harita ve Kadastro Mühendisi Harita ve Kadastro Mühendisi

 Değerleme Uzmanı
(SPK Lisans No: 400411)

Sorumlu Değerleme Uzmanı
(SPK Lisans No: 400276)

8. RAPOR EKLERİ

8.1. Değerleme konusu gayrimenkule ilişkin fotoğraf, grafik, tapu örneği ve benzeri bilgi ve
belgeler,

Ek.1. Bağımsız bölüm listesi
Ek.2. İmar pafta örneği ve imar durum yazısı
Ek.3. Yapı ruhsatı örneği
Ek.4. Ticaret Sicil Gazetesi örneği
Ek.5. Seviye tespit tutanağı
Ek.6. Ek Protokol
Ek.7. Değerleme uzmanlarının lisans örnekleri

8.2. Değerlemeyi yapan değerleme uzman(lar)ının değerleme lisanslarının örnekleri.
Rapor ekinde verilmiştir.

8.3. Değerleme konusu gayrimenkulün Şirket tarafından daha önceki tarihlerde de değerlemesi
yapılmışsa, son üç değerlemeye ilişkin bilgiler,
Değerleme konusu taşınmazın şirketimiz tarafından 15.06.2010 tarihli 2010_0677 no’lu ve 31.12.2009
tarihli değer tespitini içeren 01.12.2010 tarihli 2010_1541 sayılı değerleme raporla rı yapılmıştır
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