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Sayın ..................................., 
 
 
Öncelikle Cosmos Gayrimenkul ‘e göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür etmek 
isteriz. Bilindiği gibi Cosmos gayrimenkul şirketi olarak Türkiye’de 6 şehirde 16 ofisi ve 80’e 
yakın çalışanı ile gayrimenkul sektöründe hizmet vermektedir. 
 
 
Sahibi olduğunuz gayrimenkulün değerlendirilmesi aşağıda bilginize sunulmuştur. 
Değerlendirme raporumuzu dikkatle okumanızı ve daha fazla bilgi istediğiniz hususlarda bize 
danışmanızı özellikle rica ederiz. 
 
Bilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
İşletme Sahibi   Gayrimenkul Danışmanı   Değerleme Uzmanı 
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DEĞERLEME RAPORU 
 

 
 
LOKASYON : 
 
İstanbul ili Şişli ilçesi Osmanbey Mahallesi Halaskargazi Caddesi No: ......’deki 
taşınmazın bulunduğu konum caddeye olan cephesi ve metroya olan yakınlığından 
dolayı dikkate değer niteliktedir. 
 
Osmanbey genelinde ve işyerleri bütünlüğü açısından oldukça can alıcı bir mevki olan 
Şair Nigar sokağının başında konumlanmıştır.  
 
Ancak iş dünyasında ve Türkiye’nin makro ekonomik şartlarındaki değişimler ve kira 
maliyetleri nedeni ile bölge giderek değişiklik göstermektedir. İstanbul’ da yeni 
başlatılmış olan iş merkezi alanları ve mal yükleme, boşaltma rahatlığı ve özellikle kira 
maliyetleri açısından büyük firmalar İstanbul dışına veya alışveriş merkezlerine 
taşınmaya başlamıştır.  
 
Bu eğilimler nedeni ile bölgede bulunan ticari firmalar küçülme eğilimi göstermekte ve 
sabit giderlerini en düşük seviyede tutmaya çalışmaktadırlar. Özellikle iş yapma 
kapasitesinin azalması, Profilo, MetroCity gibi alternatif alışveriş alanların artması, son 
kullanıcıların çok yerde dolaşmak yerine ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamak 
istemelerinden dolayı Osmanbey bölgesi giderek seyrek müşteri kapasitesine doğru 
gitmektedir.  
 
Uzun soluklu İstanbul projeleri içinde olan ve bölgeye çok yakın olan Cevahir İş 
merkezi Şişli’de açılır açılmaz bölgeyi çok ciddi bir şekilde sarsacağına dair sinyaller 
vermektedir. Bölge orta dönemde giderek müşteri potansiyelini kaybedecektir. İstanbul 
Büyükşehir planlamaları ve yeraltı treni bağlantıları bu yönde yapılandırılmaktadır. 
 
Söz konusu olan taşımazın bulunduğu konum bir süre daha avantajını koruyabilse de 
daha sonra bölgedeki önemli değişimlerden dolayı değer yitirme sorunu ile karşı 
karşıya kalacaktır. 
 
Bölgedeki genel küçülme eğilimi ve alım gücü yüksek müşteri grubunun bölgeden 
uzaklaşması nedeni ile kiracı bulma olanakları giderek düşmektedir. 
 
Bu hususların önemle göz önünde tutulması gerekmektedir. 
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TAŞINMAZ: 
 
Söz konusu olan taşınmaz dört katlı olup İnşaat niteliği ve kalitesi açısından çok iyi, 
bakımlı ve iyi korunmuş durumdadır. Alt yapı tesisi ve genel nitelikleri açısından B-C 
sınıfı işyeri taşınmaz özelliği göstermektedir. 
 
850 metre karelik geniş iç hacminden dolayı hem aranan yerler sıfatını korumakta hem 
de kira maliyetleri açısından düşündürücü niteliktedir. 
 
Taşınmazın kendine ait bir otoparkının olmayışı ve ana girişin yeraltı treni çıkışı 
tarafından engellenmiş olması müşteri kaybına neden olmaktadır. 
 
Elektrik tesisatı ve diğer inşaat nitelikleri açısından iyi durumda olmakla beraber en geç 
beş yıl içerinde taşınmazın elden geçmesi gerekecektir. 
 
Söz konusu taşınmaz için olası kiracı adayları çok katlı mağazacılık yapan firmalar 
arasından tercih edilmelidir. Kullanım açısından yeterliliği yüksek olmasına karşın ön 
cephe darlığı vitrin gerektirmeyen firmalara odaklanılmasına zorlamaktadır. 
 
Bu konuda ilişki içersinde olduğumuz firmalarla derhal temasa geçilerek katlı 
mağazacılık yapanlara teklif götürülecektir. 
 
Yine arayış içerinde olan bazı banka ve tekstil şirketlerine alternatif olarak sunulacaktır. 
 
 
PAZAR ARALIĞI: 
 
Adı geçen taşınmaz için Pazar Aralığı hesaplarında aşağıdaki hususlar göz önünde 
tutulmuştur. 
 

1) Bölgedeki ticari değerin düşme eğilimi göstermesi 

2) Bölgedeki müşteri potansiyelinin düşmesi 

3) Ülkemizdeki genel ekonomik şartlar 

4) Düşük satın alma gücü 

5) Alternatif binaların ve bölgelerin çokluğu 

6) Binanın başka amaçla kullanılmasındaki teknik zorluklar 

7) Şirketlerin küçülme eğilimi 

8) İç hacmin büyük oluşu 

9) Kira gelirlerindeki düşüşler 

10) Döviz ve borsa hareketleri 
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P1____________________________P2 
 

12.000.- usd            15.000.-usd 
 
Taşınmazın kira aralığı yukarıdaki gibidir. Kısa bir sürede kiralanması gerekiyor ise 
kiracı bulabilmesi için pazara çıkış fiyatının P1 değerine yakın tutulması gerekmektedir. 
P2 değerine yaklaşıldıkça kiralanması daha fazla zaman gerektirecektir. Bu süre 4-6 
ay arası olabilir. Bu süreyi de aşabilir. 
 
Tabiî ki son karar sizlerindir. Cosmos Gayrimenkul olarak sahip olduğumuz deneyim 
ve pazar bilgilerimizi birleştirerek öngörünüze sunduk.  
 
 
ÇALIŞMA ŞARTLARIMIZ: 
 
Cosmos Gayrimenkul ile çalışmak ve en kısa sürede en iyi fiyatla taşınmazınıza kiracı 
bulmak isterseniz, titizlikle uygulanacak bir pazarlama aktivitesi tarafımızdan hazırlanıp 
görüşünüze sunulacaktır. Cosmos Gayrimenkul’ün 12 ofisi ve 80 gayrimenkul 
danışmanı sizin için çalışacak ve en iyi neticeyi almak için tüm pazarlama faaliyetleri 
planlandığı gibi uygulanacaktır. 
 
Tüm pazarlama faaliyetlerinin uygulanabilmesi için sizden Tek Yetki Sözleşmesi 
istenecektir.  
 
Her hafta pazartesi günü sözel, ertesi gün ise yazılı olarak faaliyet raporumuz tarafınıza 
elden teslim edilecektir. 
 
Yapılan tüm çalışmalardan haberdar edilecek ve gerekli noktalarda müdahale 
edebilme olanağına sahip olacaksınız. 
 
Sadece analiz edilmiş kiracılar ile karşılaşacak ve pazarlık sürecine muhatap 
olmayacaksınız. Tüm pazarlık süreçleri tarafımızdan gerçekleştirilecektir. 
 
İşlemin şekli şarta ulaşması, kira kontratı imzalanması halinde verdiğimiz hizmetin 
profesyonel bedeli olarak taşınmazın bir yıllık kira bedeli üzerinden yüzde on iki (%12) 
kiracınızdan talep edilecektir. 
 
Bir yıllık peşin kiralanması durumunda ise tarafınızdan yıllık kira bedeli üzerinden 
yüzde beş (%5) talep edilecektir.  
 
 
 
 


