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Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No’lu Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 

hazırlanmış olup, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine 

ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. 
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Raporun Konusu ve Gerekçesi: 

Bu rapor, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Ziraat GYO” ya da “Şirket”) hisselerinin halka 

arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

değerlendirmeleri içermekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII‐128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin      

29. maddesinin 5. fıkrası gereğince Ziraat GYO Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır. 

Açıklamalar: 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 5. fıkrasında yer alan 

“Payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki 

iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz 

fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse 

nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın 

internet sitesinde ve KAP’ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki 

denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu 

bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.” hükmü 

uyarınca, işbu rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Fiyat Tespit Raporunda Kullanılan Yöntemler: 

Ziraat GYO paylarının halka arzı öncesinde halka arz fiyatı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde hazırlanan fiyat tespit raporunda ‘Net Aktif Değer Analizi, 

‘İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi’ ve ‘Benzer Şirket Çarpanı Analizi’ yöntemleri kullanılarak 

belirlenmişti.  

Bu üç yöntemin ağırlıklandırılması suretiyle, halka arz öncesinde hedef şirket değeri 7.530.847.582,-

TL, hedef pay başına değer ise 2,14 TL olarak hesaplanmıştı. Bulunan hedef pay başına değere %25 

halka arz iskontosu uygulanarak 1,60 TL halka arz pay değerine ulaşılmıştı. 

Değerleme Yöntemi  Hedef Şirket Değeri (TL) Ağırlık Sonuç (TL) 

Net Aktif Değer yöntemi 7.133.109.911 40% 2.853.243.964 

İNA yöntemi 8.955.313.915 40% 3.582.125.566 

Piyasa Çarpanı yöntemi 5.477.390.256 20% 1.095.478.051 

Ziraat GYO Hedef Piyasa Değeri   100% 7.530.847.582 

Halka Arz Öncesi Sermaye   3.520.215.000 

Pay Başına Hedef Değer     2,14 

İskonto Oranı   25% 

Halka Arz Piyasa Değeri   5.648.135.686 

Halka Arz Fiyatı     1,60 

Kaynak: Şirket Verisi, YF Araştırma 
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Şirketimizin mevcut yapısı ile geleceğe ilişkin kurumsal ve sektörel beklentiler değerlendirilirken, bu 

süreçte Türkiye ekonomisinin gösterdiği ve ileride göstereceği tahmin edilen performans da dikkate 

alınmıştı. 

1.Net Aktif Değer Analizi: 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan Net Aktif Değer (NAD), 

şirketlerin sahip oldukları gayrimenkullerin değerlerine, hazır değerler, alacaklar ve diğer aktifler 

eklenip, yükümlülüklerinin düşülmesiyle hesaplanmaktadır.  

 

Fiyat tespit raporu tarihinden sonra geçen sürede aşağıdaki gelişmeler meydana gelmiştir. 

 Şirketimiz portföyünde yer alan Altunizade Arsası üzerinde konut projesi geliştirilmesine 

yönelik çalışmalara başlandığından, söz konusu arsa 2021 yılsonu itibarıyla gerçekleşme 

sütununda “Diğer Projeler” başlığı altında izlenmeye başlanmıştır. Buna ek olarak; Şirketin 

Net Aktif Değer Tablosu
2021 Yılsonu Hedef 

(Tahmin)

2021 Yılsonu

(Gerçekleşme)

2022 I.Çeyrek

(Gerçekleşme)

Arsalar                           966,7                    1.087,0 1.137,0                   

Bayraklı Arsaları                           630,4                       679,0 679,0                      

Levent Arsası                           320,7                       408,0 408,0                      

Eyüpsultan Arsası  -  - 50,0                        

Altunizade Arsası                             15,7  - -

Kira Getirili Varlıklar                        2.270,9                    2.160,0 2.236,0                   

Ankara Next Level AVM                           509,9                       470,0 471,0                      

İstanbul Kayaşehir Alışveriş Merkezi 373,9                          - -

Sarajevo Ofis Binası                           180,3                       271,0 297,0                      

İstanbul Maslak Binası                           169,7                       173,0 -

Frankfurt Ofis Binası                           146,6                       210,0 226,0                      

İstanbul Beyoğlu Binası                           130,1                       158,0 158,0                      

Diğer Kira Getirili Varlıklar                           760,4                       878,0 1.084,0                   

Projeler                        4.963,3                    3.897,0 4.257,0                   

İstanbul Finans Merkezi                        4.535,0                    3.450,0 3.907,0                   

Karaköy/İstanbul Projesi                             87,0                         95,0 98,0                        

Cağaloğlu/İstanbul Projesi                             60,7                         62,0 -

Diğer Projeler                           280,5                       290,0 252,0                      

Toplam Gayrimenkuller                        8.200,9                    7.144,0                     7.630,0 

Nakit 0,5                              607,3                     297,3                      

Diğer Varlıklar 244,6                          892,6                     918,0                      

Borç 1.206,6                       3,6                         4,2                          

Diğer Yükümlülükler 106,3                          267,7                     322,4                      

Net Aktif Değer                        7.133,1                    8.372,6                     8.518,7 

(mn TL)
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büyüme stratejisi ve kârlılık hedefleri çerçevesinde Eyüpsultan Arsası satın alınarak, arsa 

portföyüne dâhil edilmiştir. 

 Fiyat Tespit Raporu’nda 2021 yılsonunda faaliyete geçirilmesi planlanan İstanbul Kayaşehir 

Alışveriş Merkezi’nin, NAD hesaplamasında “Kira Getirili Varlıklar” kalemine alınacağı 

öngörülmüştü. Ancak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. koordinasyonunda 

gerçekleştirilen Kayaşehir AVM inşaatının tamamlanma tarihi en erken 2022 yılsonu olarak 

revize edildiğinden, ilk çeyrek sonunda da “Diğer Varlıklar” kaleminde izlenmiştir. Güncel 

koşullar doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, AVM’nin satışının Şirketimiz 

açısından daha uygun olacağına karar verilmiş, düzenlenen fiziki ihale sonrasında AVM’nin 

ekspertiz değerinden daha yüksek bir bedel karşılığında satışına ilişkin Satış Vaadi Sözleşmesi 

10.05.2022 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu satışın “Diğer Varlıklar” kaleminde meydana 

getireceği değişim 2. çeyreğe ilişkin raporda yer alacaktır. 

 İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Kuleleri Projesi’nin 2021 yılı Kasım ayı sonu olarak 

belirlenmiş olan tamamlanma süresi, pandemi koşullarının etkisiyle ileri tarihe ötelenmişti. 

2022 yılı Haziran ayı sonunda ilk kulesi faaliyete geçecek olan Projenin ilk çeyrek sonu değeri, 

inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yılsonu tahmininden düşük tutarda gerçekleşmiştir. 2022 

yılı sonuna kadar İFM kapsamında devam etmekte olan tüm inşaat faaliyetlerinin 

tamamlanması planlanmaktadır. İnşaat ilerledikçe Projeye ilişkin hakediş tutarları 

yükselmektedir. 

 Devam eden projelerimizdeki tamamlanma seviyeleri ile pandemi döneminde revize edilmiş 

olan tahmini bitiş sürelerine bağlı olarak hakediş ödemeleri zamana yayılmıştır. Bu çerçevede, 

Şirketin nakit kalemi yılın ilk çeyreği sonunda halen öngörülenden yüksek, finansal borçlanma 

tahmini ise oldukça düşük düzeydedir. 

Tüm bu gelişmeler sonucunda; 31 Mart 2022 itibarıyla Şirketin Net Aktif Değeri 8.518,7 milyon TL 

seviyesine ulaşmıştır. 

2.İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi: 

Fiyat tespit Raporu’nda kullanılan bir diğer yöntem de indirgenmiş nakit akımları (İNA) analizidir. Bu 

yöntemde, Şirketin gelecek dönemlere ilişkin gelir ve giderleri tahmin edilmek suretiyle hesaplanan 

nakit akımları bugünkü değere indirgenmiştir. İNA analizinde 2021 yılı için %15 risksiz getiri oranı, 

%5 sektör risk primi, 0,90 beta ve %19,5 özsermaye maliyeti varsayımlarıyla ulaşılan %18,7 Ağırlıklı 

Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) kullanılmıştı. İNA analizinde kullanılan makro varsayımlar 

aşağıda sunulmuştur. 

 
Kaynak: YF Araştırma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030

Dolar/TL 8,04 8,71 9,39 10,00 10,52 11,05 11,60 12,18 12,79 13,43 14,10

Avro/TL 9,64 10,45 11,26 12,00 12,63 13,26 13,92 14,62 15,35 16,11 16,92

TÜFE (%) 11,50% 9,40% 8,75% 7,50% 6,25% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
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2021 yılsonu gerçekleşme rakamları ile 2022 yılına ilişkin tahmin ve gerçekleşme rakamları aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir. 

 

Fiyat tespit raporunda varsayımlar yıl bazında yapılmış olup, ara dönemler için ayrı ayrı varsayım 

yapılmamıştır.  

Bu çerçevede; 2022 yılının ilk çeyreğinde kira gelirleri 24,5 milyon TL olmuş, 2022 yılsonu tahmini 

olan 221 milyon TL %11,1 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılının ikinci yarısında İFM’nin faaliyete 

geçmesi ile kira gelirlerinde önemli oranda artış sağlanacaktır. Buna ek olarak, kira sözleşmeleri 

imzalanan ve tadilat süreçleri tamamlanacak olan Efes Otel Binası ile Cağaloğlu Tarihi Binaya ilişkin 

kira tahsilatlarına yıl içinde başlanacaktır. Aynı şekilde Şanlıurfa Dedeman Otel bünyesindeki tadilat 

çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 9 Nisan itibarıyla Otel faaliyete geçmiş ve kira tahsilatına 

başlanmıştır. Sonuç olarak, kira gelirlerinin yılsonu bütçe tahminine ulaşmasında bir engel 

bulunmamaktadır. 

Satış gelirleri incelendiğinde ise, yılsonu hedefi olan 993 milyon TL’nin %16 oranında 

gerçekleştirildiği görülmekte olup, satış gelirleri 31.03.2022 itibarıyla 167,5 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

NAD Analizi kısmında detayları açıklandığı üzere Rapor dönemi sonrasında Kayaşehir Alışveriş 

Merkezi özelinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır. Yine ilk çeyrek sonrasında 

Kahramanmaraş’taki 6 adet ofis ile Pırlanta Sitesi’ndeki 2 adet dükkânın satışı yapılmıştır. Böylece 

Rapor tarihi itibarıyla yılsonu satış hedefinin yaklaşık yarısına ulaşılmıştır.  

Yine NAD Analizi kısmında açıklandığı üzere, İFM’ye ilişkin hakediş ödemeleri, pandemi koşulları 

nedeniyle revize edilen bitiş süresine bağlı olarak zamana yayılmıştır. Bunun yanı sıra artan maliyetlere 

de bağlı olarak yatırım harcamalarının 2022 yılsonu tahminini aşacağı öngörülmektedir. 

 

 

 

Kira Gelirleri 84,5 24,5 221,0

Satış Gelirleri 102,3 167,5 993,0

Satışların Maliyeti (-) 95,4 95,3 411,0

Brüt Kar 91,4 96,8 803,0

FAVÖK 45,0 81,8 777,0

Yatırım Harcamaları (-) 1.237,4 417,8 298,0

Serbest Nakit Akımları -1.192,4 -336,0 479,0

(mn TL)
2021 Yılsonu

(Gerçekleşme)

2022 I.Çeyrek

(Gerçekleşme)

2022 Yıl Sonu

(Tahmin)
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3.Benzer Şirket Çarpanı Analizi: 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında gelir tablosu bazlı çarpanlar, dönemsellik etkisi sebebiyle 

rakamlarda oynaklığa yol açtığından Ziraat GYO için benzer şirket çarpanı değerlemesinde sadece 

PD/DD çarpanı baz alınmıştı. 

Benzer şirketler için ise Şirketin en değerli taşınmazı olan Ziraat Kuleleri’nin yer aldığı İFM 

Projesi’nde yüksek paya sahip olan Vakıf GYO ve Halk GYO’yla birlikte, Ziraat GYO gibi yatırım 

amaçlı gayrimenkulleri gerçeğe uygun değerle muhasebeleştiren GYO’lardan Vakıf ve Halk GYO’nun 

çıkarılmasıyla ulaşılan ortalama sektör çarpanı esas alınmıştı.    

 
Kaynak: Rasyonet, YF tahminleri, 09.04.2021 kapanışlarıyla 

 

Vakıf GYO ve Halk GYO’nun verileri ile anılan GYO’lar hariç tutulduğunda ulaşılan sektör çarpanı 

ortalaması sonucu Ziraat GYO için PD/DD 1,08 olarak hesaplanmıştı. Fiyat tespit raporunda PD/DD 

çarpanından elde edilen Ziraat GYO değeri 5.477.390.256,-TL ve pay başına değer 1,56 TL olarak 

hesaplanmıştı. 

ZRGYO hisse senedinin fiyatı ilk işlem tarihinden itibaren %81,3 oranında artış kaydederek, yılın ilk 

çeyreğini 2,90 TL seviyesinde kapatmış, 31.03.2022 itibariyle Şirketin PD/DD değeri 1,60’a 

ulaşmıştır. İlk çeyrekte en düşük kapanış değeri 2,15, en yüksek kapanış değeri ise 3,11 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Değerlendirme ve Sonuç: 

Şirketimizin geçtiğimiz yılın aynı dönemi 6,4 milyon TL olan konsolide net dönem karı, 2022 yılının 

ilk çeyreği sonunda yaklaşık 18 katlık artışla 120,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2021 yılı sonunda 8.372,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşen Şirket Net Aktif Değeri, 31.03.2022 

itibarıyla 8.518,7 milyon TL olarak seviyesine ulaşmıştır. İFM Ziraat Kuleleri’nin faaliyete 

başlamasıyla birlikte, Kulelerin mali tablolarımızda maliyet değeri yerine piyasa değeri üzerinden 

izlenecek olması aktif büyüklüğümüzde önemli oranda artış meydana getirecektir. 

Özkaynaklar (TL) Piyasa Değeri (TL) PD/DD

HLGYO 2.926.488.712        3.220.400.000                 1,10            

VKGYO 1.444.475.244        1.389.200.000                 0,96            

Sektör (HLGYO ve VKGYO hariç) 34.919.906.686      40.709.844.838               1,17            

Ziraat GYO 5.090.557.206        5.477.390.256                 1,08            

Özkaynaklar 

(mn TL)

Piyasa Değeri 

(mn TL)
PD/DD

Fiyat Tespit Raporu 5.091              5.477                 1,08                    

31.03.2021 8.519              13.611               1,60                    
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Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kira getirili gayrimenkullerimizden elde edilen gelir %21 oranında 

artarak 20,3 milyon TL’den, cari dönemde 24,5 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Ziraat Bankası ve 

hâlihazırda Ziraat GYO’nun kiracısı olmayanlar da dâhil olmak üzere Ziraat Finans Grubu şirketlerinin 

Ziraat Kulelerine taşınmaları ile kira gelirlerimizin artmasının yanında, taşınma sonucu boşalacak olan 

binalarımızın satış ya da yeniden kiralamayla değerlendirilmesi de gelirlerimizi olumlu yönde 

etkileyecektir.  

Halka arz sonrası dönemde, fiyat tespit raporunda kullanılan makro varsayımlardan ciddi ölçüde 

sapmalar olmuştur. Bir önceki ay %61,14 olan yıllık TÜFE, Nisan ayında %69,97’e yükselmiştir. 

Yıllık Yİ-ÜFE ise özellikle yurt dışı kaynaklı enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla %114,97’den 

%121,82’ye yükselmiştir. Böylece ÜFE-TÜFE makası 51,84’e puana ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası, enflasyondaki artışa rağmen yılın ilk çeyreğinde politika faizi oranını %14 

seviyesinde tutmuştur. 2021’e 7,40 seviyesinde başlayan dolar kuru yılı 13,25 TL ile kapatmış, Rapor 

tarihi itibarıyla kurda 15,50 TL seviyesinin üzeri görülmüştür. 

2022 yılının ilk çeyreğinde, küresel gündemin odağını Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik 

gelişmeler oluşturmuştur. Salgının ekonomik etkilerinden çıkılmaya başlanan bir dönemde patlak 

veren savaşın dünya genelinde yeni risk ve belirsizliklere neden olmasının yanında, Çin’deki 

beklenmeyen sıkı karantina tedbirleri nedeniyle baş gösteren tedarik sıkıntısı küresel ölçekte zaten 

yükselmiş olan enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmaktadır. Maden ve enerjinin yanı sıra 

tarım alanında önemli bir rolü olan Rusya'ya yönelik yaptırımların da etkisiyle emtia fiyatları hızla 

yükselmektedir. 

Emtia fiyatlarındaki küresel tırmanış ile döviz kuru üzerindeki baskıların inşaat maliyetlerinde 

meydana getirdiği artışa karşın, konut enflasyonist ortamda öne çıkan bir yatırım aracı haline gelmiştir. 

Artan talebe karşılık kısıtlı arz, yükselen maliyetler ve yoğun yabancı ilgisi gibi unsurların bir araya 

gelmesiyle konut fiyatları rekor seviyelere ulaşmıştır. Ancak gelinen fiyat düzeylerine rağmen talepte 

herhangi bir düşüş yaşanmamakta, bununla beraber kısa ve orta vadede konut fiyatlarının düşmesi olası 

görülmemekte, en iyi ihtimalle stabil kalması beklenmektedir. Kiralar da artan talebe bağlı olarak 

yükselmeye devam etmektedir. 

İnşaat maliyetlerindeki öngörülemez durumun da etkisiyle artan arz ve talep dengesizliğinin önüne 

geçebilmek adına; ilk kez konut alacaklara, döviz tevdiat hesaplarını bozduranlara veya fiziki 

altınlarını Merkez Bankası'na satanlara avantajlı kredi olanağı sağlamaya ve son olarak inşaat 

sektörüne finansman kolaylığına yönelik üç paket açıklanmıştır. Bunun yanında barınma ihtiyacını 

karşılayacak erişilebilir konut üretimi için arsa maliyetini düşürmek ya da atıl ofis projelerinin konuta 

dönüştürülmesinde kolaylık sağlayacak düzenlemeler getirilmesi gündemdedir. Bu kapsamda 

Şirketimiz de başta İzmir Bayraklı Projesi olmak üzere, yeni konut projelerini hayata geçirmek üzere 

çalışmalarına devam etmektedir. 
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Son yıllarda GYO hisselerindeki yabancı yatırımcı oranı yaklaşık %10 gibi düşük seviyelerde 

seyretmektedir. Hisse senedi ve gayrimenkul fiyatlarının döviz cinsinden ucuz hale gelmiş olmasının, 

yabancı yatırımcı ilgisini arttıracağı düşünülmektedir. 

Bu bilgiler çerçevesinde; Şirketimizin halka arz sürecinde oluşturulmuş olan projeksiyonlar büyük 

oranda gerçekleşmiş olup, önümüzdeki dönemde de fiyat tespit raporunda yer alan öngörülerde kayda 

değer sapmalar görülmeyeceği tahmin edilmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 


