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danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri 
tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, 
görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve 
personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.  

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  

Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 

1- Amaç 

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

(“SPK”) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VII, No:128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 29. 

maddesi 2. fıkrası çerçevesinde Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Körfez GYO”, “KRGYO” veya 

“Şirket”) için hazırlanmış ve 14.04.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş olan Halka 

Arz Fiyat Tespit Raporu’nun değerlendirmesi niteliğindedir.  

Bu Rapor; Körfez GYO’nun halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması 

yönünde bir teklif değildir. Bu raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıttığı kabul edilmiş olup, 

finansal ve hukuki açıdan inceleme yapılmamıştır.  

 

2- Halka Arz Bilgileri 

İhraççı Şirket Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Yetkili Kuruluş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

BİST Kodu KRGYO 

Halka Arz Öncesi Sermaye 49.500.000 TL 

Halka Arz Sonrası Sermaye 66.000.000 TL 

Halka Arz Edilecek Toplam Tutar 

(Nominal TL) 
16.500.000 TL 

- Sermaye Artırımı 16.500.000 TL 

Bir Payın Satış Fiyatı 1,15 TL 

Halka Arz Büyüklüğü 18.975.000 TL 

Halka Arz Oranı %25,00 

Satış Yöntemi 
Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış 

Yöntemi 

Halka Arza Aracılık Yöntemi Bakiyeyi Yüklenim 

İşlem Göreceği Pazar Kurumsal Ürünler Pazarı 

Halka Arz Tarihi 24 – 25 Nisan 2014 

Satış Süresi 2 İş Günü 

Halka Arz Taahhütleri 
Şirket ortakları 1 yıl boyunca pay satmayacaklardır 

Şirket 1 yıl bedelli sermaye artırımı yapmayacaktır 
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3- Şirket Hakkında 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. iştiraki olan Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., “Körfez 

Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanı ile 1996 yılında kurulmuş olup, Şirketin 

faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde 

belirtilen amaç ve konularla iştigal etmek, esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye 

piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. 

Kurulduğu tarihten bu yana birçok inşaat ve gayrimenkul projesinde faaliyet gösteren Körfez GYO, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.12.2011, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 

14.12.2011 tarihli izinleri ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 29.12.2011 tarihli tescili ile “Körfez 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak unvan değişikliğine gitmiş ve gayrimenkul yatırım ortaklığına 

dönüşüm sürecini tamamlamıştır. 

Şirketin merkez adresi Büyükdere Caddesi No:129/1 K:9 Esentepe – Şişli / İstanbu OLUP, 31.12.2013 

tarihi itibariyle çalışan sayısı 7 kişidir.  

 

Şirketin Ortaklık Yapısı 

  Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası 

Adı Soyadı 
Pay Tutarı 

(TL) 
Pay 

Oranı 
Pay Tutarı 

(TL) 
Pay 

Oranı 

Kuveyt Türk Bankası 49.498.000 100,00% 49.498.000 75,00% 

Abdullah Tivnikli 500 0,00% 500 0,00% 

Ömer Asım Özgözükara 500 0,00% 500 0,00% 

Ufuk Uyan 250 0,00% 250 0,00% 

İbrahim Mutlu 250 0,00% 250 0,00% 

Mustafa Güran 250 0,00% 250 0,00% 

Osman Baydoğan 250 0,00% 250 0,00% 

Halka Açık Kısım 0 0,00% 16.500.000 25,00% 

Toplam 49.500.000 100,00% 66.000.000 100,00% 

 

Şirketin Gayrimenkul Portföyü  

Körfez GYO’nun portföyünde mevcut durumda konut ve ticari alanlardan oluşacak Kartal Horizon Projesi, 

Güre Körfez Tatil Köyü Tesisi ve Kilyos Arsası bulunmaktadır. 

Gayrimenkul Lokasyon Nitelik Ekspertiz Değeri (TL) Şirket Payı (%) 

Kartal Horizon Projesi Kilyos 
Konut + 

Ticari 
108.346.206 100,00% 

Güre Körfez Tatil Köyü Tesisi Kartal Tatil Köyü 4.852.000 50,00% 

Kilyos Arsası Edremit Arsa 24.382.800 80,15% 

Toplam     137.581.006   
 

- Kartal Horizon Projesi 

Kartal Horizon Projesi, İstanbul/Kartal’da 5.982,91 m²’lik arsa üzerinde olup, ‘Hasılat Paylaşımı Karşılığında 

Arsa Satış Vaadi’ çerçevesinde geliştirilen projede 178 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dumankaya 

İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan sözleşmeye göre, projedeki bağımsız bölümler ve tüm yapılar anahtar 
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teslimi inşa edilecek, satışları yine yüklenici tarafından gerçekleştirilecek, satış hasılatının %50’si ise 

yüklenici tarafından Körfez GYO’ya ödenecektir. 

İki blok halinde inşa edilen projenin toplam inşaat alanı 43.690 m² olup, toplam brüt satılabilir alanı ise 

27.123 m²’dir. Proje inşaat aşamasında olup, %19’u tamamlanan projedeki bağımsız bölümlerin satışına 

Dumankaya tarafından başlanmıştır. Şubat sonunda yapılan değerlemeye göre Körfez GYO’nun payına 

düşen kısım 108,3 milyon TL olarak belirlenmiştir.  

Dumankaya ile yapılan sözleşmeye göre Körfez GYO’ya ödenecek toplam bedele 86,5 milyon TL’ye 

yükseltilmiş olup, 31.12.2013 tarihi itibariyle Şirkete 26,3 milyon TL’lik ödeme yapılmıştır.  

 

- Güre Körfez Tatil Köyü  

Balıkesir’in Edremit İlçesi, Güre Köyü, Ilıca Alanı Mevkiinde yer alan, Güre ve Akçay merkeze 3 km, 

Edremit merkeze ise 11 km mesafede bulunan denize sıfır 24.934,24 m² alan üzerine kurulu tesisin 

%80,15’lik payı Ekim 2013’te Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş.’den satın 

alınmıştır.  

Şirketin yönetim kurulu tarafından söz konusu tesisin Afet Yasası kapsamında yıkılarak yeniden yapılması 

amacıyla projelendirme çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Arsanın termal su potansiyelini de 

değerlendirerek yılın on iki ayı hizmet verecek şekilde daha fazla inşaat yapılabilecek bir tesis inşa edilerek 

kira gelirlerinin artması hedeflenmiştir.  

4 yıldızlı 195 odalı otel ve 125 adet de devre tatil ünitesine sahip olacak projede Körfez GYO’nun 

%80,15’lik payına karşılık 24,4 milyon TL’lik değer biçilmiştir.  

 

- Kilyos Arsası  

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kilyos’ta bulunan toplam brüt alanı 8.841 m², imar planına göre geliştirilebilir arsa 

alanı ise 4.520 m² olan arsanın üzerinde toplam inşaat alanı 1.234 m² olan 5 adet havuzlu villadan oluşan 

bir site yapılması öngörülmüştür. Arsanın ekspertiz değeri ise 4,85 milyon TL olarak belirlenmiştir.  

 

Halka Arzdan Elde Edilecek Kaynağın Kullanımı 

Halka arz büyüklüğünün 18.975.000 TL olması beklenen Körfez GYO’nun halka arzında 757.835 TL’lik 

maliyet sonrasında net hasılatın 18.217.165 TL olması beklenmektedir. Söz konusu halka arz geliri Sarıyer 

/ Kilyos’ta bulunan arsa üzerinde ve yıkım kararı alınan Balıkesir Edremit’teki Güre Tatil Köyü Tesisinin 

geliştirilmesinde kullanılacaktır.  
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4- Fiyat Tespit Raporu Hakkındaki Genel Tespitlerimiz 

 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 13.03.2014 tarihli fiyat tespit raporuna göre;  

 Körfez GYO’nun 24 – 25 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak halka arzında, halka arz fiyatı 1,15 TL 

olarak belirlenmiştir. Halka arz fiyatının tespitinde Net Aktif Değeri (“NAD”) ve Piyasa Çarpanları 

Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Piyasa Çarpanları Analizi yönteminde de Piyasa Değeri / NAD 

(“PD/NAD”) ve Piyasa Değeri / Defter Değeri (“PD/DD”) çarpanları ile şirket değeri hesaplanmıştır. 

Şirketin fiyat tespitinde belirtilen yöntemler ağırlıklandırılmış olup, NAD değerine %50, PD / NAD 

değerine %30 ve PD/DD değerine %20 ağırlık verilmiştir.  

 

Hesaplanan 78.3588.649 TL’lik şirket değerine %27,35’lik halka arz iskontosu uygulanarak halka 

arz öncesi şirket değeri 56.925.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirketin halka arz öncesi çıkarılmış 

sermayesi 49.500.000 TL olup, halka arz fiyatı da bu doğrultuda 1,15 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

 Piyasa Çarpanları Analizi yöntemine göre yapılan değerleme çalışmasında BİST’te işlem gören 

GYO şirketlerinin net aktif değerleri ve bilanço verileri olarak 30.09.2013 tarihli verileri kullanılırken, 

piyasa değerleri için ise Ocak – Şubat 2014 dönemindeki ağırlıklı ortalama piyasa değerleri 

kullanılmıştır.  
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 Piyasa çarpanları analizi yöntemine göre değer tespitinde iki örneklem kullanılmıştır. Bunlardan biri 

Emlak GYO hariç (Yüksek sermaye ve aktif büyüklüğü sebebiyle dışarda bırakılmıştır) tüm 

GYO’ların mevcut değerlerini baz alırken, bir diğeri ise faaliyetleri açısından şirkete daha çok 

benzerlik gösterdiği düşünülen şirketlerin değerlerini baz almıştır.  

 

 Şirketin mevcut portföyünde henüz geliştirilmemiş Kilyos arsası, üzerinde konut projesi 

geliştirilmekte olan Kartal arsası ve şirketin sabit getiri elde etme ihtimali olan ve turizm bölgesi 

içinde yer alan Güre Tatil Köyü Tesisi için arsası bulunmaktadır. Bu nedenle benzer şirketler analizi 

yapılırken, net aktif değerini oluşturan gayrimenkullerden büyük oranda sabit getiri elde eden 

şirketler (Akfen GYO, Akmerkez GYO, Doğuş GYO, Reysaş GYO, Servet GYO, TSKB GYO ve 

Panora GYO) ve net aktif değeri 1 milyar TL’nin üzerinde olan şirketler benzer şirketler 

değerlemesine dahil edilmeyerek daha küçük bir örneklem baz alınmıştır.  

 

 EKGYO hariç tüm GYO’ların PD/NAD çarpanına göre Şirketin değeri 65,4 milyon TL, konut 

sektöründe faaliyet gösteren GYO’ların PD/NAD çarpanına göre Şirket değeri ise 47,5 milyon TL 

olarak belirlenirken, söz konusu değerler %50 - %50 oranında ağırlıklandırılarak PD/NAD 

çarpanına göre şirket değeri 56,5 milyon TL olarak hesaplanmıştır.  

 

 PD/DD çarpanına göre şirket değeri belirlenirken, PD/NAD yönteminde belirtilmiş olan hususlar 

dikkate alınmış olup, EKGYO hariç tüm GYO’ların PD/DD çarpanına göre Şirketin değeri 25,8 

milyon TL, konut sektöründe faaliyet gösteren GYO’ların PD/DD çarpanına göre Şirket değeri ise 

19,5 milyon TL olarak belirlenirken, söz konusu değerler %50 - %50 oranında ağırlıklandırılarak 

PD/DD çarpanına göre şirket değeri 22,6 milyon TL olarak hesaplanmıştır.  

 

 Net Aktif Değer yöntemine göre Şirketin değeri hesaplanırken, varlıklarının rayiç değerlerinden 

yükümlülükler çıkarılmıştır. Yapılan değerlemeler sonucunda 137,6 milyon TL ekspertiz değeri 

belirlenen gayrimenkullerin yanında şirketin bilançosunda stoklar hesabı dışındaki varlık ve 

yükümlülük kalemleri de 31.12.2013 tarihli verileriyle hesaplama dahil edilmiştir. Bu doğrultuda 

Şirketin NAD’ı 113.790.117 TL olarak hesaplanırken, pay başına NAD ise 2,30 TL’ye denk 

gelmektedir.  

 

  

5- Fiyat Tespit Raporunda Kullanılan Değerleme Yöntemlerine İlişkin Görüşlerimiz  

 

 Körfez GYO’nun fiyat tespit raporunda yer alan bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı ve verilerle 

desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz.  

 

 Yapılan değerleme çalışmasında kullanılan varsayımların detaylı olarak belirtilmesinin analiz 

yapılabilmesi açısından olumlu olduğunu düşünmekteyiz. 

 

 Piyasa çarpanları analizine göre PD/DD ve PD/NAD çarpanlarının kullanılmasının değer tespiti 

açısından uygun ve yeterli çarpanlar olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 Şirketin geçmiş yıl zararlarının yapılan sermaye azaltımına karşılık yaklaşık 20 milyon TL olması 

nedeniyle 31,7 milyon TL düzeyinde olan özkaynakları sebebiyle şirketin PD/DD çarpanlarından 

elde edilen değer yapılan örnekleme göre 22,6 milyon TL olarak tespit edilmiş ve nihai 

değerlemede ağırlığı ise %20 ile düşük tutulmuştur.   

 

 Piyasa çarpanlarına göre değer tespiti yapılırken faaliyet alanına ve büyüklüklerine göre örnekleme 

yapılmasının uygun olduğunu düşülmekle birlikte, gelecek dönemde turizm tesisinin devreye 

girecek olması sebebiyle çarpan analizinde düşük oranda da olsa dikkate alınmasının uygun 

olabileceğini düşünmekteyiz.  
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Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital 
bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler,  yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım 
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri 
tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, 
görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve 
personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.  

 

 Örnekleme yapılırken, alternatif bir yöntem olarak şirketin finansallarında maliyet esası ile 

gösterilen varlıkları olması sebebiyle, maliyet esaslı GYO’ların belirlenerek, söz konusu çarpanlara 

göre değerleme yapılmasının daha uygun olabileceğini düşünmekteyiz.  

 

 NAD yönetime göre şirket değeri belirlenirken, ağırlığı yüksek bulunan Kartal Projesinin inşaat 

süresinin önemli bir kısmının geride kalmasına karşılık projenin tamamlanma oranının %19 ve 

hakkediş oranının %32 olması sebebiyle, projenin gerçekleştirilme hızının beklentilerin altında 

kaldığı görülmektedir. Bu nedenle bugünkü değerin hesaplanmasında şirket değerine projedeki 

olası gecikmenin negatif etkisi söz konusu olabilir.  

 

 NAD yönteminde rayiç değerlerinin kullanılması ve ağırlıklandırmada %50 pay verilmesi, PD/NAD 

yöntemine de %30 ağırlık verilmesi sebebiyle, mevcut durumda maliyet esaslı yaklaşımlara düşük 

ağırlık verildiğini, bu sebeple nihai ağırlıklandırmada PD/DD çarpanına daha fazla ağırlık verilerek, 

halka arz fiyatında böylece daha fazla iskonto ile daha makul bir değere ulaşabileceğini 

düşünmekteyiz. Halka arz fiyatı belirlenirken iskontonun %27,35 olarak belirlenmesine karşılık, 

Borsa’da işlem gören GYO’ların iskontosunun daha yüksek olması, bu görüşümüzün arkasında 

yatan sebeptir.  

 

 

 

 

 


