
Değerli Yatırımcımız,
Ekte, Leeds’deki Springwell Gardens projemizle ilgili olarak bağımsız değerleme firması Bradley Hall tarafından hazırlanmış değerleme raporunu
görebilirsiniz.

İnşaatın başlamasından bir hafta önce, 4 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmış olan rapor, projemizin yatırım değerini açıkça ortaya koymaktadır.
Raporun özetle söyledikleri;

• Leeds’in 13 milyar sterlinlik gelirle Londra dışındaki en büyük hukuk ve finans merkezi (sayfa 5)

• Leeds’de kira seviyeleri, önümüzdeki 12-18 ay içinde (Londra hariç bölgeler içinde) kira oranları en hızlı yükselecek bölge (sayfa 6 – sayfa 31)

• Leeds şehir merkezi ve iş bölgelerine yürüme mesafesinde olması itibariyle konum avantajı (sayfa 7)

• Leeds’in gelişen gözde medya sektörüne hitap edecek stüdyoların hemen karşısındaki konumu (sayfa 8)

• Teknik özellik ve daire fiyatları itibariyle Leeds merkezinde rekabet edebilecek başka proje olmadığı (sayfa 9)

• Pandemi kapanmaları sonrası en yüksek (konut) pazar büyümesi Leeds merkezinde (sayfa 18)

• Savills ve JLL'nin uzun vadeli tahminleri, 4-5 yıl içinde %15-20 değer artışı beklentisi yönünde (sayfa 18)

• Yeni inşa edilen projelere rağmen konut sayıları büyüme hızına (ihtiyaca) yetişemiyor (sayfa 18)

• Önümüzdeki yıl da (2022) inşaat faaliyetlerinin düşüş göstereceği öngörüsü (sayfa 19)

• Leeds’in durgunluk ve küresel mali kriz sonrası ekonomik gelişimi (sayfa 22)

• Büyüyen kira pazarına ve piyasa tercihi olarak şehir merkezine yakınlığın önemi (sayfa 22)

• Projenin, günün koşullarına göre uyumlu bir ürün olduğu (sayfa 22)

• Şehirde, doğrudan rekabet edecek başka modern, yüksek standartlara sahip konut projelerinin eksikliği (sayfa 30)

• 16 yılda pound bazında yatırım geri dönüşü sağlayacak yıllık %6.25 kira getirisi öngörüsü (sayfa 30)

• Değerlenme açısından daha da öne çıkacak dairelerin 2+1 daireler olduğu (sayfa 32)

Projemizi incelemeniz sonrasında bizimle iletişime geçmeniz halinde projemizin sunumunu yapmaktan mutluluk duyarız.



Değerleme Kuruluşu Bradley Hall Hakkında (*)

30 Yıllık Deneyim
Bradley Hall, 30 yıllık tecrübesiyle Kuzey İngiltere'nin önde gelen emlak danışmanlık firmasıdır. Tüm
ticari ve konut gayrimenkulleri konularında bölgenin en güvenilir acentelerinden biri olarak profesyonel
bir üne sahiptir.

Newcastle, Leeds, Alnwick, Morpeth, Gosforth, Sunderland ve Durham’da ofisler
Kuzey İngiltere’de, Newcastle, Leeds, Alnwick, Morpeth, Gosforth, Sunderland ve Durham merkezli yedi
ofis mevcuttur. Profesyonel ekibimiz, büyük, küçük demeden müşterilerimizin mülkleriyle ilgili her tür
desteği bölgede sağlamaktadır.

Her biri kendi branşında uzman Ticaret Ajansı, Profesyonel Hizmetler, Arsa, Kalkınma ve Yeni Evler, Mülk Yönetimi, Bina Etüdü, Emlak
Acenteliği ve Krediler departmanlarımız yakın bir işbirliği içerisinde çalışırlar. Kardeş kuruluşlarımız BH Planning and Design and BH
Financial desteğinde de planlama ve tasarım tavsiyeleri ile ticari ve finans araçları tedariği hizmeti sunarak, tüm müşterilerine mülk
veya finans ile ilgili ihtiyaçları, projeleri ne olursa olsun uzman desteği sunarlar.

İster ilk evinizi, ister ticari bir binanızı veya inşaat yapma amaçlı arazinizi satın alıyor olun, size her adımda destek olabiliriz.

En Etkin Aracı
Büyümemiz ve başarımız, Estates Gazette tarafından üst üste ikinci yıl 'En Aktif Acente’ ödülüne layık görülmemizi sağladı. Yakın
zamanda da “Homes England Property Professional Services Framework”, gayrimenkul sektörü çerçeve kuruluşuna atanan ülke
çapındaki sadece 18 mülk danışmanlığı firmasından biri olduk. Önümüzdeki dönemde hükümet konut projelerinde kilit danışman
firmalardan biri olarak faaliyet gösteriyor olacağız.

(*) Şirketin web sitesinde, “Hakkımızda” sayfasından (https://www.bradleyhall.co.uk/about/) kısaltılarak alınmıştır.

https://www.bradleyhall.co.uk/about/
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Değerlemenin Amacı 2020'den itibaren topraktan ilk proje fiyatlarında yapılan değişikliklerin 
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Değerlemeyi yapan David Cran MRICS RICS Onaylı Değerleme Uzmanı

Kontrolden Geçiren Richard Rafique MRICS RICS Onaylı Değerleme Uzmanı

Mesleki Tazminat Sigortası ve Sorumluluk Kapasitesi Bradley Hall, İş Şartlarımızda belirtildiği gibi bu talimat için yeterli olan uygun 
Profesyonel Tazminat Sigortasına sahiptir.
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Makro Konum:
Leeds, Birleşik Krallık'ta, merkez Londra'nın yaklaşık 272 km
kuzeyinde, Kuzey İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde bulunan
bir şehirdir. Leeds, Birleşik Krallık'ın tüm ana istihdam merkezleri
arasında en çeşitlilik sunan ekonomilerinden birine sahiptir. Aynı
zamanda, işgücünün %77’si özel sektörde çalışan bir şehir olarak,
Birleşik Krallık'ın tüm önde gelen şehirleri arasında en yüksek özel
sektör ve kamu sektörü iş oranına sahiptir. Leeds, 2015 yılı başı
rakamlarıyla, bordrolu çalışan ve serbest meslek sahibi sayısı
toplamı 480.000 olmak suretiyle toplam işgücü anlamında üçüncü
en büyük yerel yönetim bölgesidir.

Bugün Leeds, finans ve sigorta hizmetleri endüstrisinin şehir
ekonomisine sağladığı 13 milyar sterlinlik gelirle Londra dışındaki
en büyük hukuk ve finans merkezi haline geldi. Finans ve iş
hizmetleri sektörü, İngiltere Merkez Bankası'nın bir ofisi de dahil
olmak üzere şehirde bulunan otuzdan fazla ulusal ve uluslararası
banka ile toplam üretimin %38'ini gerçekleştirmektedir.

Leeds aynı zamanda yaklaşık 1.800 firma ve 39.000 çalışanıyla
İngiltere'nin üçüncü en büyük üretim merkezidir. Leeds'deki
imalat firmaları yerel ekonomiye 7 milyar pound değer katarken,
şehirdeki toplam istihdamın %8,8'iniden sorumludur. En büyük alt
sektörler arasında mühendislik, basım ve yayıncılık, yiyecek ve
içecek, kimya ve tıp teknolojileri sektörleri yer almaktadır.
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1. Konum

Makro Konum Planı:



Diğer kilit sektörler arasında perakende, eğlence ve turizm
ekonomisi, inşaat ile yaratıcılık ve dijital endüstriler yer alıyor.
Leeds, bugüne kadar kaybolmadan gelebilmiş en eski tarihli
kamera çekim görüntüsü olan Roundhay Garden Scene (1888)
filminin çekildiği şehir olmanın yanı sıra 1767 yılında ilk soda
suyunun icat edildiği şehirdir de aynı zamanda.

Bölgesel televizyon ve radyo istasyonlarının şehirde üsleri var: BBC
Television ve ITV'nin Leeds'te bölgesel stüdyoları ve yayın
merkezleri var. Ayrıca Channel 4 TV kanalı kısa süre önce ulusal
merkezlerinin Leeds'te yer alacağını duyurdu. Kanalın, Kuzey
merkez üssü olarak belirlediği Leeds şehir merkezindeki yeni iş
bölgesi Wellington Place aynı zamanda devletin de 6.000 memur
barındıracak 378.000 metrekarelik yeni bir "hükümet merkezi" inşa
ettiği bölgedir.

Ulusal yorumcular, Londra'yı çeviren M25'in dışında kalan bölgeler
içinde, önümüzdeki 12-18 ay içinde teslim edilebilir konut
arzındaki sıkıntılar nedeniyle kira oranlarının en hızlı yükseldiği
bölgenin Leeds olacağını değerlendiriyorlar. Şu anda Leeds'in acil
odak noktası, arz sıkıntısı devam eden A Sınıfı ofis tedarikini
karşılamaktır.

CityLife | Springwell Gardens, Springwell Road, Leeds 4 Mayıs 2021 – Sayfa 6

1. Konum

Şehir Lokasyon Planı:



1. Konum
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Mikro Konum
Bölge, Leeds’in merkezi iş bölgesi olan Wellington Place'e 5 dakikalık
yürüme mesafesi, Leeds tren istasyonuna ve Leeds şehir merkezinin
geri kalanına da 10 ila 15 dakikalık yürüme mesafesiyle çok iyi bir
konuma sahiptir.

Whitehall Road'un kendisi son 10 yılda önemli bir gelişme kaydetti.
Son durgunluk sırasında, büyük ölçekli ofis ve konut projelerinde
gelişme tamamen durdu. Bir çok arazi birkaç yıldır otopark olarak
kullanılmaktadır. 2020 yılı itibariyle imar iznine sahip bu sınırlı
arazide inşaat hareketliliğini görmeye başlıyoruz.

Leeds'teki Central Square, yaklaşık 2 yıl önce açıldı. Zemin katında bir
kısım eğlence alanları barındırmakla birlikte çoğunluğu ofislerden
oluşan 225.000 m2 bir yapıdır. Central Square’in yapımı da
beraberinde yaklaşık 12 ay önce Whitehall Road üzerinde yeni bir
Premier Inn oteli inşasını beraberinde getirdi.

Whitehall Place, bu bağlamda önemli bir gelişim bölgesidir. Ofis
olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş on binlerce metrekarelik
alandan oluşmaktadır. İnşaatın son aşamasına girilen yapıda yaklaşık
18 ay önce, Londra'dan Leeds'e yaklaşık 6.000 kişilik bir işgücü
aktarımına neden olacak 35.000 metrekarelik bir hükümet
merkezinin de duyurusu yapılmış oldu. İnşaatın son aşaması olarak
da yaklaşık 46.500 metrekarelik bir ofis alanı daha şu anda 2021'de
inşasına başlanmak üzere izinlere sahip.

Mikro Konum Planı:



Whitehall Road'un aşağısında, raporumuzun konusu olan proje
yönündeki, Fifty Three Point Eight at Latitude projesi yaklaşık 463
daireden oluşan Bam İnşaat firması projesidir. Bitişiğindeki ve diğer
civardaki ofis gelişiminden yararlanmak üzere kira pazarını
hedefleme amacıyla inşa edilmektedir. Bu proje, 2021'in 1.
çeyreğinde inşaata başladı.

Monksbridge projesindeyse iki blok konut olacak. Aşama 2, 17 ve 21
kattan oluşurken, 1. aşama bir yeşil yol ve yaya yolunun
geliştirilmesini içermektedir. Viyadüğün altındaki kemerler barlara,
restoranlara ve dükkanlara dönüştürülecek ve toplamda 3 bloktan
oluşan 307 daireden oluşan kiralık birimler olarak inşa edilecek. Bu
proje, 2020'in 3. çeyreğinde inşaata başladı.

Globe Road / Greenbank geliştirme projesi, Whitehall Road boyunca
ilerlemektedir. Ofis ve konut gelişimine odaklanan ve daha geniş
Southbank rejenerasyonunun bir parçası olan daha ileri bir yenileme
bölgesi niteliğindeki Holbeck Urban Village'a doğru uzanmaktadır.
Greenbank'ın kendisi, 783 konut ve 23.000 metrekarelik ofis
alanından oluşan 8 bina için planlama iznine sahiptir. İnşaat 2021
yılının 2. çeyreğinde başladı.

1. Konum
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Mikro Konum Planı: Whitehall Place mevcut ve devam 
eden inşaat:

Leeds Studios, yeni bir film stüdyosu ve raporumuza konu
proje sahasının tam karşısında etkili bir proje niteliği taşıyor.
Bu da, yine yakınlarda konumlanmış olan TV kanalı Channel
4'un şehre gelişiyle paralel inşa ediliyor. Stüdyo boyutları 750 -
2000 metrekare arasında değişecektir



Genel Bakış ve İnşaat
43 adet süit stüdyo, 93 adet tek yatak odalı ünite, 73 adet iki yatak
odalı ünite ve 14 adet üç yatak odalı üniteden oluşan 223 dairelik bir
projedir.

Bina, 14 katlı, mimari olarak alışılmadık bir şekle sahip olacak.
Springwell Road'un köşesini takip ederek, bazı dairelerde daha büyük
teraslara ve korunaklı bir bahçe alanı inşasına izin veren, katlar
halinde aşağı inen bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bina, iç pencereli,
ana malzeme olarak tuğla kaplı olacaktır.

Süit stüdyo dairelerin boyutları 31 - 35 m2 arasında değişmektedir.
• Tek yatak odalı dairelerin boyutları 35 - 46 m2 arasında,
• İki yatak odalı dairelerin boyutları 61 - 72 m2 arasında,
• Üç yatak odalı dairelerin boyutları 69 - 173 m2 arasında

değişmektedir.
• Tüm zemin alanları inşaat firması tarafından sağlanmıştır.

Herhangi bir değişiklik rapor edilen liste fiyatlarını etkileyebilir.

Proje, 12.017 m2 münferit birim (ortak alanlar hariç) toplam brüt
taban alanına sahip olacaktır.

2. Proje
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Fotoğraf - Önden Yükseklik:



Genel
• Fırçalanmış paslanmaz çelik anahtar plakaları
• Sempatik aydınlatma tasarımı
• Yaşam alanı ve ebeveyn yatak odalarında İnternet bağlantı

noktaları
• Yaşam alanı ve ebeveyn yatak odalarında TV bağlantı noktaları
• Fırçalanmış paslanmaz çelik kapılar
• Oturma odası, mutfak ve koridorda yüksek kaliteli mühendislik

ürünü meşe ahşap zemin
• Kare kenarlı süpürgelik ve arşitravlar
• Yumuşak beyaz emülsiyonla kaplanmış duvarlar
• Yumuşak beyaz emülsiyonla kaplanmış tavanlar

Banyo / Ebeveyn
• Yüksek kaliteli sıhhi tesisat
• Yüksek kaliteli duş seti ve bataryaları
• Yüksek kaliteli yer ve duvar karoları

Yatak Odası
• Sürgülü veya katlanır kapılı gömme dolap
• Tüm yatak odalarında halı

2. Proje
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Fotoğraf - Havadan:



Mutfaklar
• Katı yüzeyli ısmarlama mutfaklar
• Kulpsuz dolaplar
• Paslanmaz çelik fırın, indüksiyonlu ocak, davlumbaz, mikrodalga

fırın, entegre buzdolabı / dondurucu, entegre bulaşık makinesi
dahil cihazlar.

Belirtilen teknik özellikleri göz önünde bulundurarak, ünitelerin liste
fiyatları hakkındaki değerlendirmemiz, son derece yüksek bir
standarda haiz olacağını göstermektedir. Şu anda piyasada böyle bir
spesifikasyonu karşılayacak doğrudan rekabet halinde olan bu
ölçekte çok az ya da hemen hemen hiç başka proje olmayacaktır.

Karşılaştırılabilir emsaller listesinde belirtildiği üzere, spesifikasyon,
elde edilen satış fiyatları üzerinde bir etkiye sahiptir ve daha sonra
bu manada yapılacak herhangi bir değişikliğin, arazinin brüt kalkınma
değeri ve dolayısıyla rapor edilen piyasa değeri üzerinde olumsuz bir
etkisi olacağı göz önüne alınmalıdır.

2. Proje
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Fotoğraf – Alacakaranlıkta Bahçe Alanı:
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Fotoğraf – 2 Yatak Odalı, 2 Banyolu Daireler:Fotoğraf – Çatı Katı Daireler
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Fotoğraf – Tek Yatak Odalı Daireler:Fotoğraf – Süit Stüdyo:
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Fotoğraf – Standart:Fotoğraf – Teras:



3. Saha ve Yetkilendirme Süresi
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Özellikler
Saha, müstakil apartmanlara dönüştürülecek, geniş ölçüde düz
olan, düzensiz şekilli bir arazi parselidir.

Proje alanı 0,39 hektar

Saha 
Yetkilendirmesi

Arazi hali hazırda anda siz müşterimizin mülkiyetindedir.

Birimlerin, uzun süreli özel mülkiyet başlıklarında satılacağını
anlıyoruz.

2017'de hükümet, mevcut Uzun Süreli Özel Mülkiyet sistemini
değiştirmek için bir dizi teklif açıkladı. Bu, birçok kişinin haksız
kira koşulları olarak kabul ettiği, yeni inşa edilen konutların
alıcılarının zaman içinde münferit varlığın değerini düşüren ve
onları ipotek amaçları için uygun olmayan kira sözleşmelerine
bağladıkları duruma doğrudan bir çözüm arayışıdır. Uzun bir
süredir süregelen bu durumdan ötürü, söz konusu revizyon
birim dairelerde varsayılan toprak vergilerinde düşmelere
sebebiyet verebileceğinden, düzenli takip edilmelidir.

Şüpheye mahal vermemek adına, hükümetin kabul ettiği
şekilde toprak vergisi mülkün piyasa değerinin %0,1'i oranında
belirlenmiş 250 yıl 'Lease' tapulu dairelerin satışını üstleniyoruz.
Toprak vergileri, her 10 yılda bir % RPI artışlarına
endekslenecektir. Ayrıca hizmet bedeli olması ve bir yönetim
şirketinin de devrede olması söz konusu olacaktır.

Kiracılık Durumu

Daireler, münferit olarak ve boş, kiracısız olarak satılacak şekilde değerlendirildi.  



4. Çevre ve Yasal Talepler
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Kontaminasyon ve Çevre Sorunları

Zemin Kirliliği - denetim sırasında mülkü etkileyen herhangi bir 
açık arazi kirliliği belirtisi var mı?

Hayır Olası bir kontaminasyonun önerilen proje kapsamında gerektiği 
şekilde ele alınacağını varsayıyoruz.

Asbest - mülk için bir asbest araştırması tamamlandı mı? Hayır Önerilen proje kapsamında olası asbestos barındıran tüm 
malzemelerin kaldırılacağını varsayıyoruz.

Radon - mülk radondan etkilenen bir alanda mı bulunuyor? Hayır

Zemin Koşulları - inceleme sırasında herhangi bir olumsuz zemin 
durumu kaydedildi mi?

Hayır

Taşkın Riski - Çevre Ajansı tarafından belirlenen sel riski alanı 
içinde mi?

Evet
Sel riskleri için tam sigorta teminatının mevcut olduğunu varsaydık. 
Bunun teyidi gerekiyor. Zemin katta olmadığı için bunun çoğu 
daireyi etkilemeyeceğini varsayıyoruz.

Madencilik - mülk bir maden alanı içinde mi? Evet
Halihazırda yapılmamışsa bir maden araştırması yapılmalıdır. 
Değerleme bağlamında, mülkü bu manada doğrudan etkileyen 
önemli faktörlerin olmadığını varsaydık.

Zararlı canlılar - inceleme sırasında herhangi bir zararlı canlı türü 
kaydedildi mi?

Hayır
Çoğu türün, büyüme mevsiminin belirli zamanlarında veya 
seyrelme süreçlerinde tespit edilmeleri çok zordur. Bu alanda 
uzman değiliz.

Enerji Kimlik Belgesi - mülk için bir enerji verimlilik belgesi 
hazırlanmış mı?

Hayır

Bunlar yeni tamamlanmış daireler olacak. Önerilen şartnameye 
uygun olarak, benzer yeni inşa edilecek projelerle rekabet 
edebilmeleri bakımından en az C veya B derecesine sahip olacağını 
varsayıyoruz.



4. Çevre ve Yasal Talepler
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Yasal Soruşturmalar

Yerel Planlama Mercii Leeds şehir Konseyi

İnşaat Onayı - yeni veya maddi önem 
arz eden bir başvuru kaydı var mı?

Evet Başvuru     
referansı

16/05198/ FU Teklif

Mevcut binaların yıkılması ve 224 
daire ve ilgili otopark ve çevre 
düzenlemesi ile ticari birimden 
oluşan çok katlı proje geliştirme için 
tam planlama izninin verilmesi.

Karar Verildi Tarih Haziran 
2017

İnşaat Kullanımı - mevcut proje, proje 
planlarıyla uyumlu mu?

- -

Tarafınızdan bize sağlanan yeni planların, kat alanlarının ve kat planının mevcut veya değiştirilmiş 
planlama izinlerine uygun olduğunu varsayıyoruz. Planın önerilen fiyat taleplerini belirlemek için 
sadece tamamlanan birimlerini değerlendiriyoruz. Tüm S106, CIL ve diğer planlama 
gereksinimlerinin karşılanacağını ve yerine getirileceğini varsayıyoruz.

Lisanslama – Bina için lisans alma 
ihtiyacı var mı? Hayır

Eşitlik Yasaları –Yapı, eşitlik yasaları 
gerekleri ile uyumlu mu? - - Sel riskleri için tam sigorta teminatının mevcut olduğunu varsaydık. Bunun teyidi gerekiyor. Zemin 

katta olmadığı için bunun çoğu daireyi etkilemeyeceğini varsayıyoruz.

Yangın Güvenliği - mülk mevcut 
düzenlemelere uygun mu?

Evet
Planın mevcut yangın güvenliği yönetmeliklerine ve bina yönetmeliklerine uygun olarak 
tasarlandığını anlıyoruz.

Yapı Yönetmelikleri ve Garantileri -
değerlemeyi gerçekleştiren kişi 
haberdar edildi mi?

Hayır Çoğu türün, büyüme mevsiminin belirli zamanlarında veya kesildiklerinde tespit edilmeleri çok 
zordur. Bu alanda uzman değiliz.



Birleşik Krallık Konut Pazarı
Yakın zamanda, pandemi kapanmaları sonrası özellikle Leeds içinde
en yüksek pazar büyümesinin gerçekleştiği kayda geçti. Şehir, Mayıs
ayına kadar yıllık %3,4 artış kaydederken ve Covid19 öncesi
seviyelerden bu yana %4 artış gösterdi. Nitekim Leeds, pandemi süreci
etkilerinin görülmeye başlanmasından önceki son ay olan Şubat
2020'ye kıyasla satışlarda %20 artış göstererek, yeni satışlar anlamında
ülkenin diğer şehirlerine kıyasla en büyük artışı gösterdi.

Neticesinde, şehrin genelinde görülen kısa vadedeki sıçramanın
şehirdeki arz eksikliğinden kaynaklı olduğu görülüyor. Bunun ne kadar
süreceği bilinemez, ancak Savills ve JLL'nin uzun vadeli tahminleri
önümüzdeki 4 veya 5 yıl içinde %15 ila %20'ye varan bir değer artışı
beklenmesi gerektiğini öngörüyor.

Mart 2021 RICS Birleşik Krallık Konut Anketi sonuçları, satış piyasası
faaliyetinin ay boyunca keskin bir şekilde toparlandığını gösteriyor. Tüm
değerlendirmeler, satışlar ve yeni talimatlarla ilgili göstergelerin
tamamının, geçen süre zarfında gözle görülür şekilde iyileştiğini
gösteriyor. Ankete katılanlar, Damga Vergisi tatilinin uzatılmasının bu
yenilenen ivmenin arkasındaki önemli bir itici güç olduğunu
vurgularken, kapanma kısıtlamalarının kademeli olarak gevşemesinin
de hareketliliğe artış katkısında bulunduğunu söylüyorlar.
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Ulusal düzeyde ankete katılanların %42'si Mart ayında yeni alıcı
taleplerinde artış olduğunu gösterdi. Bu, bundan önceki sıfır
dengesindeki sonuçlardan daha yüksek ve geçen yılın Eylül ayından bu
yana en güçlü dönüşüme işaret ediyor. Yeni inşa edilen projelere
rağmen, büyümenin hızı (net denge açısından) kaydedilmekte olan
talep artışını karşılamaya yetmedi. Gerçekten de, anket sonuçlarının
ortak bir teması, talebin arzın önünde ilerlemesi ve ileride piyasayı
dengelemek için daha fazla yeni satılık konut ihtiyacının gerekli
olmasıdır. Bu açıdan, ankete katılanların %+29'luk kısmı,
değerlemelerin geçen yılın aynı dönemine göre arttığını kaydetti (Şubat
ayında ölçülen %-19 oranına göre ciddi bir pazar değişimi),
önümüzdeki birkaç ay içinde pazara çıkan satılık konut sayısının daha
fazla olması gerektiği anlamına geliyor.

Ankete katılanların %50'sinin belirttiği üzere, gerçekleşen satış
rakamları Mart ayında güçlü bir şekilde arttı. Bu, geçen aya göre keskin
bir hızlanmaya işaret ediyor (net denge %+7) ve aslında geçen yılın
Ağustos ayından bu yana da en güçlü rakam. İleriye dönük bir bakışta,
yakın vadeli satış beklentileri belirgin bir artış göstererek, Şubat
ayındaki %+9'dan %+35'lik net bir seviyeye erişti. Dahası, yakın vadeli
satış görünümü şu anda Ocak 2020'den bu yana en iyimser seviyesinde
ve İngiltere'nin tüm bölgelerinde olumlu satış beklentileri var. Bununla
birlikte, satışlardaki bu artış, önümüzdeki birkaç ay içinde yoğunlaşacak
gibi görünüyor; on iki aylık beklentiler dizisi, ileride satışlarda daha
mütevazı bir büyüme beklentisiyle uyumlu.



Birleşik Krallık İnşaat Pazarı
2020 Q1 Birleşik Krallık İnşaat ve Altyapı Pazar Araştırması sonuçları,
öngörülebileceği üzere, korona virüsün yayılmasını durdurmak için
sosyal mesafe önlemlerinin uygulamaya konulmasıyla uyumlu bir
şekilde keskin bir ivme kaybı ortaya koyuyor. Nitekim, temel iş
yüklenme göstergesi neredeyse sekiz yıldır ilk kez negatif bölgeye
kaydı. Ayrıca, bu kısıtlamaların İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisine
ilişkin daha geniş endişelere paralel olarak, piyasa güveni keskin bir
şekilde düştü. Bu nedenle, katkıda bulunanların çoğu, önümüzdeki yıl
kritik iş kontratlarında, kar marjlarında ve yeni işe alımlarda bir düşüş
öngörüyor.

Anket çalışma döneminin sonuna doğru geri bildirimlerin giderek
azaldığı dikkate alınmalıdır. Bu da, hükümet tarafından uygulanan daha
katı kapanma önlemleriyle aynı zamana denk gelmektedir. Örneğin, 5
Mart'tan 26 Mart'a kadar alınan anket yanıtları, hâlâ geniş ölçüde
dirençli bir tablonun göstergesiydi ve katkıda bulunanların çoğu, temel
iş yüklenme göstergelerinde bir artış kaydetti (net bakiye %+16).
Ancak, bu tarihten sonra dalgalanmanın önemli ölçüde değiştiği
görüldü. 27 Mart ve 7 Nisan arasında gelen yanıtlar, yüklenici işlerinde
keskin bir düşüşün sinyalini verdi ve yanıt verenlerin %-21'i kesin bir
düşüş bildirdi.
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Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde, 2020 yılının 1. çeyreği için
temel iş yüklenme göstergesi %-3 olarak gözükerek (2019'un 4.
çeyreğindeki %+12'ye kıyasla), yılın ilk çeyreğinde faaliyette neredeyse
hiç değişiklik olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, katkıda
bulunanların üretkenlik anlamında ılımlı bir artış bildirdiği altyapı
sektörü dışında ivme tüm pazar segmentlerinde düşüş gösterdi (net
denge %+11). Son birkaç yılın çıktı artışında kaydedilen pozitif eğilimin
aksine, özel ve kamu konut sektörü iş yüklenici kontratları 1. çeyrekte
durdu (net bakiyeler sırasıyla %+2 ve %-4). Bu arada, özel ticari ve
endüstriyel sektörlerde faaliyet düştü ve her iki kategorideki
katılımcılar %10 düşüş bildirdi.

Temel seviyede, hem yeni çalışma hem de onarım ve bakıma ilişkin
göstergeler de genel olarak düz bir resme işaret ediyordu. Bunun yanı
sıra, katılımcılar bir bütün olarak son üç ayda yeni projeler ve
sözleşmeler için iş sorgularında bir değişiklik olmadığını bildirdiler
(anket döneminin sonuna doğru gözle görülür şekilde düşmelerine
rağmen).

Ortalama on iki aylık beklentiler, tahmin edilebileceği gibi, gelecek yıl
üretimde düşüşe işaret ediyor. Önümüzdeki on iki ay için ana iş yükü
beklentileri, 4. çeyrekte %+50 net bakiyeden, 1. çeyrekte %-13'e düştü.
Dahası, ayın yirmi yedisinden itibaren toplanan veriler, on iki aylık iş
yükü beklentilerini %-40'lık bir negatif bir değer olarak öngördü.



Birleşik Krallık İnşaat Pazarı
Bununla birlikte, katılımcıların altyapı iş ihaleleri yükleri açısından daha
iyimser olduğu görülüyor ve %36 daha fazla katılımcı iş sözleşmelerinin
önümüzdeki yıl düşmek yerine artmasını bekliyor (anket geri
dönüşlerinin son haftasında hala %+32). Altyapı içinde, enerji, karayolu
ve demiryolu bileşenlerinin önümüzdeki on iki ayda üretimde en güçlü
büyümeyi görmesi bekleniyor. Bu, hükümet tarafından 11 Mart
bütçesinde vaat edilen ulaştırma altyapısına yapılan rekor yatırıma bir
yanıt olabilir. Bununla birlikte, pandemi sürecinde gerçekleşen büyük
mali harcamalar neticesindeki yüksek devlet borçlanma oranları ve
genel borç seviyelerinin bu yıl önemli derecedeki muhtemel artışı göz
önüne alındığında, risk bu projelerin tümünün gerçekleştirilip
gerçekleştirilemeyeceğidir.

Önümüzdeki on iki aydaki iş yükü, istihdam ve kar marjı beklentilerinin
bileşik bir ölçüsü olan RICS piyasa güven göstergesi, dördüncü
çeyrekteki %+35'ten %-23'e keskin bir düşüş gösterdi (daha yeni anket
geri bildirimlerine baktığımızda bu göstergenin %-46'ya düştüğünü
görüyoruz). Bu çerçevede, katılımcıların %43'ünün de görüşü, kar
marjlarının önümüzdeki yıl en keskin düşüşü göreceği yönünde. Ayrıca,
ihale fiyatı beklentileri de hem bina hem de inşaat mühendisliği
bileşenlerinde bu çeyrek boyunca önemli ölçüde azaldı. Bu nispeten
daha bastırılmış tabloyla tutarlı olarak, katılımda bulunanlar, sabit
varlıklar, ekipman ve yazılım yatırımlarını azaltma niyetlerini ifade
ettiler.
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Bir kez daha, katılımcıların %64 gibi büyük kısmı mali kısıtlamaları
inşaat faaliyetinin önündeki en önemli engel olarak gösterdiler. Son üç
ayda kredi koşullarının nasıl değiştiği sorulduğunda, yanıt verenlerin
%18'inden fazlası iyileşmeden çok kötüleşme olduğu görüşünü ortaya
koydular Kritik olarak, katılımcıların büyük çoğunluğu geleceğe dair
daha da karamsar bir görüşteler. %49'u kredi koşullarının hem 3 aylık
dönemde kötüleşmeye devam edeceğini düşünürken, %38'i de 12 aylık
dönemde de olumsuz gidişin devam edeceği görüşünü paylaştılar.



Leeds Pazarı ve Yerel Yorum
Leeds, durgunluktan ve küresel mali krizden kaynaklanan yavaş
büyümenin ardından şu anda hızlı bir genişleme yaşıyor. Manchester
büyük ölçekli yenileme projeleri ile hızla ilerlerken, önerilen Leeds
projelerinin bir kısmında duraklama yaşandı. Wellington Street
(sokağındaki) ofis ve apartman projelerinin beklemeye alınıp,
başlatılmadığı 3-4 yıllık süreçte inşaat sahası olması gerekli alanlar
otopark olarak kullanıldıktan sonra, bölgede birden bire inşaat faaliyeti
başlamıştır.

Yaklaşık 40.000 metrekarelik alan için HMRC'ye yapılan büyük ölçekli
kiralamalar, Wellington Place projesini tamamlarken, dönüm noktası
niteliğindeki bir başka karma kullanımlı bina da Central Square
olacaktır. Channel 4 TV kanalı, Leeds'i ülkenin kuzeyindeki merkezi
olarak seçti. Şu anda şehir merkezindeki eski Majestic binasını yeniliyor
ve bir dizi yöneticiyi Londra'dan kuzeye taşımayı planlıyor. Channel 4
yatırımının etkisiyle gelen bir ek yatırım da Whitehall Road üzerinde,
bu rapora konu proje alanına 5 dakika yürüme mesafesinde, eski baskı
işlerinin yapıldığı alanda inşa edilmekte olan takribi 13.000
metrekarelik yeni film stüdyosudur.

Gelişim Wellington Caddesi ve Whitehall Yolu'nun aşağısına doğru
yayıldıkça, rejenere edilmek üzere planlanmış çevre alanlar, verimlilik
açısından dönüşüm ekonomisi potasına girecekler. Holbeck Urban
Village, şehir gelişimi Granary Wharf'tan sonra güneye doğru kayarken,
bir sonraki gelişim bölgesi olarak planlandı. Bununla birlikte, son birkaç
yıla gelene kadar ki sürede kredi kuruluşları ve alıcılar tarafından elde
tutulan geniş arazi parçaları nedeniyle gelişim yine durdu.

5. Piyasa Yorumları

CityLife | Springwell Gardens, Springwell Road, Leeds 4 Mayıs 2021 – Sayfa 21

CEG firması, 350 milyon pound'luk bir karma kullanım proje için
harekete geçmiş durumda. Söz konusu projenin inşaat alanının bir
kısmı, Water Lane caddesi üzerinde ve bu rapora konu inşaatın hemen
karşısında yer almaktadır. Ofis, perakende ve eğlence birimlerinden
oluşacak projenin ilk detaylı planları belli oldu. Yaklaşık 26.100
metrekarelik taban alanına sahip projenin büyük kısmı bu rapora konu
projenin karşısında yer alacak. Taslak planlara göre, ayrıca 103.900 m2
ticari alanın yanı sıra otel, sağlık ve eğitim amaçlı alanlara ayrılmış olan
projede ayrıca yaklaşık 750 yeni konut, halka açık alanlar ve peyzaj
alanlarına da yer verilmiş durumda.

CEG planına bitişik, Legal and General tarafından satın alınan Mustard
Wharf'da 250 konuttan oluşan karma kullanımlı bir proje
gerçekleştiriliyor. Bu, bir PRS (özel kiralık sektör) projesi olarak
geliştirilmektedir. İstenecek kira bedellerinin kamuya açıklanması
henüz gerçekleşmedi.

Dandarra firmasının Leodis Square’deki projesi, Holbeck'in içinde,
M621 otoyoluna yakın, bölgenin güney ucunda tamamlandı. İki bloklu,
744 apartman dairesini kapsıyor. Yine Holbeck'in güney ucunda yer
alan Fabrik, 2018'de 216 daire için onay aldı. Ancak bu plan şu anda
durmuş gibi görünüyor.

Iron Works, Bridgewater Place ve rapora konu proje arasında, her
ikisine eşit uzaklıkta, 53 daire ve 15 müstakil şehir evinden oluşan bir
proje. Kısmen yenileme, kısmen yeni inşaat niteliğindeki proje,
müstakil şehir evleri içermesi itibariyle, özellikle de aile pazarını
hedeflemektedir.



Yine M621'e yakın 3,8 hektarlık bir proje olan City One için planlar
mevcuttur. Bu da Leeds tren istasyonuna bağlanması önerilen HS2
istasyonuyla bağlantı kuracak şekilde tasarlanmıştır. Bu proje, HS2
projesi hayata geçirilene kadar beklemede görünüyor.

Söz konusu projeden kuzeye doğru ilerleyen bir dizi apartman projesi
var. Bu projelerin çoğu Whitehall Road etrafında toplanan ve bir tanesi
rapora konu projeye de kredi sağlayan kuruluşça geliştirilen projelerdir.
Önerilen bu küçük alanda 1000'den fazla konut birimi daha var.

Mevcut hızlı yapılaşmanın piyasada bir doygunluğa yol açabileceği
değerlendirilebilir. Leeds'de, şehir merkezinin kuzeyindeki
üniversitelere daha yakın bulunan bazı öğrenci konutları sayılmazsa,
önemli bir konut geliştirme sıkıntısı yaşanmıştır son bir kaç yılda. Şu
anda talep çoğunlukla ulusal ve uluslararası yatırımcılardan geliyor.
Kendi konutlarında yaşayan ev sahiplerinden gelen bir talep var
olmakla beraber, inşaat arzındaki birkaç yıllık düşüş, kira seviyelerinde
bir büyüme ve dolayısıyla yatırım geri dönüşlerinde kısalmaya yol açtı.
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Son küçülme dönemi ve beraberindeki sınırlı stoktan kaynaklı konut 
fiyatlarındaki artış, tarihsel olarak alışılagelmiş kiracı sayısından daha 
yüksek oranda kiracıların ortaya çıkmasına neden oldu ve bu durum 
gelecekte de devamlılık arz edebilir. Leeds, toplu taşıma sistemi 
olmayan, zayıf bir ulaşım altyapısına sahip ve çevre bölgelerle zayıf 
demiryolu bağlantılarına sahip olması itibariyle arabalı ulaşımın ön 
plana çıktığı bir şehir. Bu, mevcut ve önerilen projelerin şehir 
merkezine yakın veya şehir merkezinin içinde konumlandırılmasına 
neden olmuş ve temel kriter, ana merkeze ve iş alanlarına yürüme 
zamanları olmuştur.

Bununla birlikte, Leeds çevresinde önerilen ölçekteki proje gelişimleri 
bir doyma noktası hissine bağlı dönemsel bir arz fazlalığı da yaratabilir. 
Netice itibariyle, mülkü bugünün koşullarında değerlendirdiğimizde, 
pazarda mevcut satış seviyelerine ve stok durumuyla uyumlu bir 
proje olduğu görülmektedir. Zamanla azalabilecek ve sunulan 
projelere ve bir bütün olarak şehrin büyümesine bağlı olarak 
artabilecek gelecekteki pazar talebini tahmin edemeyiz.
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Bridgewater Place
Water Lane'in yakınında bulunan 30 katlı bir kule. Şu anda Leeds içindeki en yüksek bina.

Daire Satış Fiyatı Tarih Açıklama

Daire
1704

£285.000 Aralık 
2019 17. katta 2 yatak odalı daire, park yeri yok. (£343.79)

Daire
2706

£725.000 Ekim
2019

İlana çıkılmamış ancak satışta olan (Off market) penthouse 
(çatı katı) daire. 3 yatak odası olduğu anlaşılıyor.(£396,17)

Daire
1410

£240.000 Eylül
2019

14. katta, 12 yaşında satılık, kuzeye şehir cepheli balkonu 
olan, 2 yatak odalı, 2 banyolu, park yeri bulunan daire.(£343.02)

Daire 
2902 

£250.000 Temmuz 
2019

29. katta 2 yatak odalı daire, park yeri yok. Olağandışı kavisli 
daire, kullanım açısından kısıtlanmış bir yaşam alanı sunuyor.(£305.62)

Daire
2302 

£239,000 Ağustos 
2019

23. katta park yeri bulunan daire, 12 yaşında satılık, güneye
cepheli balkonu olan,  2 yatak odası, 2 banyolu daire.(£319.52)

Daire
3003 

£150.000 Ağustos
2019

Kuzey cepheli, şehir manzaralı, 30. katta, 1 yatak odası ve 1 
banyo.(£516.12)

Daire
2704 

£145.000 Ağustos
2019 27. kat daire, 1 yatak odası ve 1 banyo.(£306.16)

Daire
3006 

£309.950 Haziran
2019

30. katta kuzey şehir cepheli, park yeri olan, 2 yatak odası ve
2 banyolu daire.(£359.94)

Daire
1410 

£240.000 Şubat
2019

14ncü katta, park yeri olan, 12 yaşında, kuzey cepheli, şehir
manzaralı, 2 yatak odalı, 2 banyolu daire.(£343.02)
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Candle House
Candle House, yaklaşık 12 yaşında ve Brewery Wharf projesi bölgesinde yer almaktadır. Vaktiyle, yüksek standartlarda inşa edilmiş, gözde bir
proje niteliğindeydi. Rapora konu projeye göre daha iyi bir konuma ve bir çatı terasına sahiptir. Ancak değerlememize konu projemize kıyasla çok
daha eski yüzlü olduğu değerlendirilecektir diye düşünürüz. Aşağıdaki satışları dikkate alıyoruz:

Daire Satış Fiyatı Tarih Açıklama

Daire 50 

£173.000
Ocak 
2020

Piyasa dışı satış, anlaşıldığı üzere
tek yatak odalı daire. Park yeri
yok.(£315.012)

Daire 61
£251.000

Eylül 
2019

8nci kat rıhtım manzarası, 2 yatak
odası ve 1 banyo. Park yeri yok.  (£323.08)

Daire 27
£238.000

Nisan 
2019

Orta kat, sahil manzarası, 2 yatak
odası ve 1 banyo. Park yeri yok.(£333.80)
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Watermans Place
Watermans Place, Leeds'in Brewery Wharf tarafındaki projeler ve Candle House'a göre daha iyi bir konuma sahip ancak yine yaklaşık 10 
yaşındadır. Burası da yine teknik özellikleri itibariyle yine yüksek fiyatlara çıkabilir. 

Daire Satış Fiyatı Tarih Açıklama

Daire
269

£159.750 Ocak
2020

Piyasa dışı satış, anlaşıldığı üzere
tek yatak odalı daire. Park yeri yok.

(£308.99)

Daire 
176

£273.500 Eylül
2019

8nci kat rıhtım manzarası, 2 yatak
odası ve 1 banyo. Park yeri yok.  

(£338.78)

Daire 
250

£175.000 Ağustos 
2019

Orta kat, sahil manzarası, 2 yatak
odası ve 1 banyo. Park yeri yok.

(£361.29)

Daire 
260

£244.000
Nisan 2019 2 yatak odalı 2 banyolu daire

otopark yok.
(£328.52)

Daire 
262

£207.000 Şubat 2019 2 yatak odalı 2 banyolu daire
otopark yok.

(£274.73)
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Whitehall Waterfront

Whitehall Waterfront, görece daha gelişmiş bir konumdadır. Bununla birlikte, söz konusu bölgede planlanan diğer projelere göre daha düşük
klasmana tekabül edecek özellikler sunar. Aşağıdaki satışları değerlendirmenize sunuyoruz

Daire Satış
Fiyatı Tarih Açıklama

Daire 161
£300.000

Kasım 2019 2 yatak odalı daire; kat ve park yeri
bilgisi yok.

(£299.70)

Daire 142
£205.000

Ocak 2020 2 yatak odalı daire; kat ve park yeri
bilgisi yok.

(£307.34)

Daire 157
£248.000

Ağustos 2019 2 yatak odalı, 2 banylu, otopark yeri
olan

(£280.97)

Daire 30
£240.000

Haziran 2019 2 yatak odası, 2 banyo ve park yeri olan
daire.(£247.76)

Daire 143
£197.500

Mayıs 2019 2 yatak odası ve 2 banyo.(£310.99)

Daire 31
£158.000

Nisan 2019 1 yatak odası ve 1 banyo(£244.64)
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Diğer Emsaller

Adres Satış Fiyatı Tarih Açıklama

19 Turlow Court, 
Leeds, LS9 8PA

£250.000 
Ağustos 2019

Leeds Dock'a yakın, daha ikincil bir konumda, 20 yaşında 
bir projede, 2 yatak odalı, daha düşük standartlarda daire. 
Otopark dahil.

(£474.38)

20 Turlow Court, 
Leeds, LS9 8PA

£255.500
Aralık 2019

Leeds Dock'a yakın, daha ikincil bir konumda, 20 yaşında 
bir projede, 2 yatak odalı, daha düşük standartlarda daire. 
Otopark dahil.

(£377.95)

69 Merchants Quay,
East Street, Leeds, 
LS9 8BA

£323.000
Şubat 2020 Daha oturmuş ama ikincil kalite bir bölgede daha düşük 

standartlarda yapılmış 3 yatak odalı daire.
(£377.95)

66 La Salle, 
Chadwick Street, 
Leeds LS10 1NG

£345.000 
Aralık 2019 Leeds Dock projesi içerisinde yer alan 3 yatak odalı, çatı 

dairesi olduğu anlaşılan konut.
(£438.93)

Daire 48, 3, Little 
Neville
Sokağı, LS1 4ED

£196.000
Ağustos 2019 2 yatak odası ve 2 banyo. 17inci katta

apartman dairesi, daha düşük standartlarda.
(£252.90)

Daire 32, 3, Little 
Neville Sokağı, LS1 
4ED

£195.000
Ağustos 2019 2 yatak odası ve 2 banyo. 9uncu kat daire, daha düşük 

standartlarda, nehir manzaralı.
(£274.48)

Daire 33, 2 Little 
Neville Sokağı, LS1 
4ED

£205.000
Şubat 2019 2 yatak odası ve 2 banyo.(£218.91)
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Diğer Emsaller
Adres Satış Fiyatı Tarih Açıklama

Daire 45, The Quays 
3 Concordia Sokağı, 
LS1 4ES

£260.000
Haziran 2019 2 yatak odası, 2 banyo(£355.21)

Daire 68, The Quays 
3 Concordia Sokağı, 
LS1 4ES

£205.000
Haziran 2019 2 yatak odası, 2 banyo(£280.07)

Flat 15, 1 Marshall 
Street, LS11 9AB

£198.000
Ağustos 2019 Holbeck'in daha ekonomik olarak düşük bir bölgesinde, 

Daha düşük spesifikasyon, 2 yatak odalı daire
(£262.78)

Daire 14, Velocity 
East, 4 City Walk 
LS11 9BF

£166.000
Eylül 2019

Holbeck'in daha ekonomik olarak düşük bir bölgesinde, 
güney konumunda, çevreyoluna yakın, daha düşük
spesifikasyon. 2 yatak odası.

(£248.74)

Apt 45, Veolcity
West, 5 City Walk 
LS11 9BG

£186.000

Ağustos 2019
Holbeck'in daha ekonomik olarak düşük bir bölgesinde, 
güney konumunda, çevreyoluna yakın, daha düşük
spesifikasyon. 2 yatak odası.

(£236.71)

Apt 17, Veolcity 
South, 6 City Walk 
LS11 9BJ

£185.000

Ağustos 2019
Holbeck'in daha ekonomik olarak düşük bir bölgesinde, 
güney konumunda, çevreyoluna yakın, daha düşük
spesifikasyon. 2 yatak odası.

(£286.45)

Apt 64, Veolcity
East, 4 City Walk 
LS11 9BF

£138.500

Temmuz 2019
Holbeck'in daha ekonomik olarak düşük bir bölgesinde, 
güney konumunda, çevreyoluna yakın, daha düşük
standartlarda. 2 yatak odası.

(£329.92)
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Metodoloji: Raporun bu kısmında "karşılaştırmalı değerleme"
yöntemini kullandık. Bu, metrekare başına sabit bir rakamın kriter
alındığı yöntemdir. Yaklaşımımız çerçevesinde, dairenin hangi katta
olduğu, görünümü ve ayrıca daire boyutlarını da dikkate alan bir
kriterleme yaptık.

Analiz: Yukarıdakiler önemli bir satış çeşitliliği göstermektedir. En
uygun niteliklere sahip olanların, projeler bazında kıyaslanmasında, bu
bölgede genel olarak çıkan fiyat metrekare başına £3767’dır. "Çatı Katı
/ Penthouse" niteliğinde ya da otoparkı olan dairelerde fiyatlamalar
istisnai farklılıklar gösterebilir.

Holbeck'in daha güney bölgelerindeki bazı diğer satışlar, metrekare
başına £2690 - £3121 aralığına kadar büyük bir düşüş olduğunu
gösteriyor. Bu fiyat kıstasındaki farklılık, inşaat spesifikasyonlarından
kaynaklı olduğu kadar, Holbeck'in bu bölgesinin, rapora konu projenin
bulunduğu bölgenin aksine geliştirilme, rejenerasyon süreçlerinin bir
kaç sene gerisinde olmasından da kaynaklıdır.

Bu bilgiler değerleme açısından faydalı olup, temel bir fiyat kriteri
sunmakla beraber, bunların hepsinin ikinci el konut birim fiyatları
olduğu vurgulanmalıdır. Buradaki değerlemeye konu projelerin çoğu
10-15 yaşındadır. İkinci el stoklardaki rayiç fiyatlar, genellikle yeni
olmanın getirdiği ilave değeri de içeren rakamlara nadiren erişirler.

Metrekare başına bir referans değer üzerinden fiyat hesaplanması
yapılmakla birlikte ek olarak, dış terasların varlığı, kat seviyesi ve bina
içindeki konumları da değerleme sırasında dikkate alınmıştır.

Yeni inşa edilmiş / tamamlanmaya yakın stokla ilgili ek değerleme
kriterleri anlamında birkaç ek referans noktasına da değerleme
sırasında başvurduk.

Leeds'te, kıyaslama anlamında bu kalite standardında yapılara dair
sınırlı bilgi bulunmasına rağmen elde ettiğiniz ön satış rakamlarınızı da
bir değerleme kriteri olarak dikkate aldık.

Bugüne kadar, IPMS3 (B) bazında toplam 1400 metrekareye tekabül
eden 33 dairenin satışı tamamlandı. Gerçekleşen satış fiyatları, proje
genelinde değerlendirildiğinde daha geniş plana göre metrekare başına
ortalama £4865'luk fiyat ortaya koymaktadır.

Ayrıca, geliştiricilerin hedefledikleri proje tamamlama tarihleri
itibariyle rapora konu projeniz ile doğrudan rekabet halinde olduğu
düşünülebilecek projeleri de gözden geçirdik. LS1'in 1 mil yarıçapındaki
mevcut yeni evleri inceledik.
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• Public Haus, Ellerby Road - 2 yatak odalı, £185.000 fiyatlı daire
£205.000, takribi m2 başına 3175 pound tekabül ediyor. Cross Green
içindeki ticari birimlere, atık arazisine ve ihtiyaç sahiplerine yönelik
belediye evlerine yakın, şehir dışında, ekonomik olarak daha alt düzey
bir bölgede.

• “South Bank Yeni Proje” - hiçbir detayı belli değil. Yerel acentalar,
daha sonra bilgi göndermek üzere ön ilgi kaydı alıyorlar sadece. Bu, Bu
proje Northern Property Group tarafından inşa edilmekte. Onların
proje bölgesinde çoğu projenin yapıları gereği daha küçük olmaları ve
Meanwood ve Cross Green gibi daha yoksul yerleşim yerlerinde
olmalarından ötürü South Bank niteliğinde bir proje bulamıyoruz.

• Green Quarter, Leeds - Yine, Cross Green'de düşük değerli bir
yerleşim bölgesinde yer almaktadır. Çift şerit yolla çevrili, düşük fiyatlı
sıralı evlerin de olduğu, yakınında yerel yönetimlerce ihtiyaç
sahiplerine tedarik edilen sosyal konutlar ve ağırlıklı ticari kullanıcılarla
çevrelenmiştir.

• Lucent Square, Leeds - Leeds'in ana şehir merkezinin dışında
Saxton Gardens bölgesinde ancak Leeds Müzik Koleji'ne yakın ve
kısmen öğrenci konaklama konutlarıyla çevrili. Düşük değerli yerleşim
bölgesi, daha çok ofisler ve endüstriyel alanlarla çevrili.

• Woodhouse Street ve Holborn Approach'ta uygun fiyatlı konutlar
yalnızca nakit ödemeyle alınabilmektedir.

Yukarıdaki 5 projenin de aslında Leeds şehir merkezi dışında, çok daha
düşük değerli bölgelerde kalan ve daha düşük kaliteli ürün
standartlarında olduğu dikkate alınırsa, rapora konu projenin ana
rakibinin yine kendi alternatif projeleriniz olduğu görülmektedir. Yakın
çevrede bulunan bazı büyük ölçekli projeler (satışa çıkmayacak
tamamen kiralama amaçlı) PRS projeleri olarak inşa edilirken, diğer
bazıları da henüz pazarlama aşamasında dahi değillerdir.

Kısacası, metrekare başına £4423 ile £4757 arasında değişen bir
referans fiyatı kullandık. Fiyatlama, ön satışlarınızın da ışığında ve
doğrudan rekabet edecek başka modern, yüksek standartlara sahip
konut projelerinin eksikliğini yansıtmaktadır. Ayrıca, yüksek kat, daha
iyi manzaralı dairelerin şerefiye payı ve büyüklüklerinden kaynaklı ters
orantılı, daha düşük olması gerekli metrekare birim fiyatlarını da
değerlememizi yaparken hesaba kattık. Projeye hem oturmak için alım
yapacak hem de yatırım amaçlı alıcılardan talep olmasını öngörüyoruz.
Projenin, münferit apartman satışları bağlamında Leeds bölge
normalleri ile de örtüşecek şekilde ortalama %6,25 civarında bir getiri
sağlaması öngörülüyor.

Sonuç Değerlendirmesi: Değerlememiz doğrultusunda, daire bazında
münferit satışlar yoluyla projenin toplam liste fiyatının £56.283.000
(Elli Altı Milyon İki Yüz Seksen Üç Bin Pound) olmasını öngörüyoruz.
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Metodoloji: Hemen bölgedeki kiralanmış ve kiralanmak üzere hali
hazırda pazarda olan dairelerin fiyatlarını inceledik.
Değerlendirmelerimizi aşağıda ayrıntılı olarak sunduk.

Analiz: Leeds kiralama piyasası takribi olarak son 5 yılda önemli bir
canlanma yaşadı. Wellington Place'deki hatırı sayılır yatırımlar ve özel
sektörde yüksek maaş sunan pozisyonların artışıyla şehre beyaz yakalı
akını oldu.

Bu, ekonomik kriz sonrasındaki durgunluğun ardından gelen arz
eksikliğinin üzerine istikrarlı şekilde artan kira pazarının daha da hızla
büyümesine etki etti. Her ne kadar bir takım "kiralama amaçlı" inşa
edilen projelerin inşası başlamış olsa da, Leeds şehri genel olarak hem
satılık hem de kiralama pazarına yönelik konut sayısı anlamında
Manchester ve Birmingham gibi diğer büyük şehirlerin gerisinde
kalıyor.

HOME raporuna göre Leeds'teki ortalama konut kirası yaklaşık £1.100
ve LS1'deki ortalama iki yatak odalı bir dairenin şu anda aylık kirası
£1.136. Ortalama üç yatak odalı daire ayda £1.557 ve bir yatak odalı
dairelerse £825 kiralanıyor. Bu, son 12 aydaki yaklaşık 218 kiralama
verisine dayandırılarak alınmış bir değerlemedir.

Leeds belediyesinin 2019'daki açıklamasına göre, şehir merkezinde
20.000'e kadar yeni konut için pazar ve talep var. Son on yılda 8.000
yeni ev planlanarak yılda sadece 395 yeni ev inşa edildi.

Bununla birlikte, yeni inşa edilmekte olan konutların çoğunun da "kira
piyasasına özel" inşaatlar olması nedeniyle, mülk sahibi olarak
evlerinde yaşamak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar
için şehirde ciddi bir fırsat darlığı var.

Yüksek kaliteli yeni inşaat arzının olmaması ve mevcut belirsiz
iklimde yatırımcılardan gelen talep bolluğu nedeniyle Leeds'in
önümüzdeki birkaç yıl içinde en yüksek kira değeri artışlarını
görmesini öngörüyoruz.

Rightmove (emlak portalı) ve kira pazarına yönelik projelere
baktığımızda Clarence Docks bölgesinde bazı daha düşük standartlarda
ve artık eskimiş projeler dışında pek fazla yeni ve yüksek standartlarda
projelerde bir artış görmüyoruz.

Konut piyasasında konum kilit faktördür! Ancak, Leeds'in küçük şehir
merkezi nedeniyle çoğu bölge, rapora konu projemiz de dahil olmak
üzere şehir merkezine 10-15 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Bridgewater Place, spesifikasyonları ve dönüm noktası niteliğinde bir
proje olması itibariyle rapora konu projeyle kıyaslanabilirlik açısından
en uygun niteliklere sahiptir. Kiralar, büyük değişkenlikler
göstermektedir. Alt katlardaki küçük 1 yatak odalı daireler aylık £625
kira getirisi sağlarken bu rakam üst katlara çıktıkça hızla artarak aylık
£1.000 seviyelerine çıkıyor. 2 yatak odalı dairelerde kiralar, mevcut
daire stokunda aylık £1.100'dan başlayıp, £1.600'ya kadar
yükselebiliyor.
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"Kiralama amaçlı projelere" baktığımızda; Oasis Living'in, Wade
Lane'de, plan oturumuna göre şehri kuzeyine alan bir projesi var. Bu
projede "her şey dahil" ve mobilyalı stüdyolar aylık £1.050 - £1.305
aralığında kiralara sahip gözüküyor. Ancak bu rakamların, dairelerin
dayalı döşeli ve her şey dahil olarak kiralanıyor olmalarından ötürü
biraz 'şişirilmiş' rakamlar oldukları göz önüne alınmalıdır.

Yakınlarda bulunan Dandara projesinde görülen başlangıç. rakamları;
stüdyolar için aylık £700, tek yatak odalı daireler için £800 ve 2 yatak
odalı daireler için aylık £1.025. Bunlar, web siteleri üzerinden yapılan
bir çalışmada en küçük ve basit dairelerden başlayarak kademeler
halinde daha nitelikli ve daha üst kattaki dairelere geçmek suretiyle
çıkartılmış rakamlardır.

Civardaki, yüksek spesifikasyonlu ancak artık eskimiş nitelikteki Candle
House projesindeyse daha geniş bir yelpaze görülmekte. Bu binada,
10uncu katta, iki yatak odalı tek bir daire aylık £1.400 kira talebiyle
pazarda gözüküyor.

Watermans'daysa stüdyolar için aylık £695'den başlayıp, 1 odalı
daireler için £850 - £1.100, 2 yatak odalı daireler içinse £1.100 - £1.450
aralığında aylık kira getirisi sunan opsiyonlar mevcut. Bu blokta bir adet
3 yatak odalı daire var, aylık £2.595 kira talebiyle pazarda.

Yukarıdaki rakamlarla aynı paralellikte olacak şekilde bizim de
değerlendirmemiz, ayrı yatak odalı stüdyo suit'lerde aylık £800 - £960
aralığında kiralarla, tek yatak odalı dairelerde £950 - £1.135 aralığında
kiralar alınabileceği.

İki yatak odalı dairelerdeyse kiraların, aylık £1.400 - £1.700, 3 yatak
odalı dairelerde £1.800 - £1.950 olabileceğini hesaplıyoruz. İlaveten,
daha büyük terasları olan dairelerde bu rakamların artış oranları da
daha yüksek olacaktır.

En çok oransal artışlarınsa yeni ve yüksek standartlarda olmaları
itibariyle de özellikle 2 yatak odalı dairelerde olacağını öngörüyoruz.

Sonuç: İncelememiz doğrultusunda, £3.519.360 (Üç Milyon Beş Yüz
On dokuz Bin Üç Yüz Altmış Pound) toplam yıllık kiralama bedeli
öngörüyoruz.
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Değerlendirme Özeti

Toplam Liste Fiyatı £56.283.000

Liste Fiyatı Metrekare başına ortalama £4682

Beklenen ilk getiri oranı %6.25 ortalama

Değerleme Özeti

Toplam 
Değerleme

Daire bazında satış şeklinde değerlendirildiğinde, her 
dairenin liste fiyatı üzerinden hesaplandığında, toplam 
proje değeri

£56.283.000 (Elli Altı Milyon İki Yüz Seksen Üç Bin Pound)
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Uyum: Bu rapor, Royal Institution of Chartered Surveyors (“RICS”)
Değerleme - Global Standartlar Ocak 2020 (Uluslararası Değerleme
Standartlarına uygun) olacak şekilde hazırlanmıştır.

Mesleki sorumluluk sigortası: Bradley Hall, İş Şartlarımızda
belirtildiği şekilde £5 milyon üst limitli, bu görevlendirme için yeterli ve
uygun Profesyonel Tazminat Sigortasına sahiptir. Tutar, tüm taraflara
olan sorumluluğumuz kapsamında toplam üst sınırı ifade eder.

Varsayımlar: Kullanım hakkı, kiralama, şehir planlama, inşaat
maliyetleri, çevresel faktörler, şartlar ve onarım da dahil, ancak
bunlarla da sınırlı olmayacak şekilde değerlendirme varsayımları yaptık

Değerlemenin dayandığı bilgi veya varsayımlardan herhangi biri
sonradan yanlış bulunursa, değerleme rakamları da buna bağlı olarak
yanlışlık gösterebilir ve yeniden gözden geçirilmelidir.

Standart talimata göre farklılıklar: Yok

Doğrulama: Bu değerlemeye dayalı olarak herhangi bir finansal işlem
yapılmadan önce, mülkiyet raporumuzda yer alan bilgilerin ve
benimsediğimiz varsayımların geçerliliğinin doğrulamasını almanızı
öneririz.

Varlıkları mevcut piyasa koşullarını yansıtan şekilde değerlerken,
sigortalanamaz veya sigortalanamaz hale gelebilecek bazı riskler vardır.
Bu değerlemeye dayalı herhangi bir finansal işlem yapmadan önce,
mevcut sigorta teminatı ve riskler konusunda, olası sigorta kapsamı
dışındaki riskler konusunda kendinizi güvenceye almalısınız.

Bağımsızlık: Bradley Hall ve değerleme görevlilerinin son iki yılda
gerek mülk gerekse müşteri ile herhangi bir ilişkisi olmamış olduğunu
teyit ederiz.

Değerleme Uzmanının konumu: Harici

Değerlemeyi yapan: Mülk / mülkler, RICS Değerleme ve
Fiyatlandırma Standartları doğrultusunda değerleme yapma yetkisinde
bir değerleme uzmanı tarafından gerçekleştirilmiştir.



9. Uyumluluk ve Onay

CityLife | Springwell Gardens, Springwell Road, Leeds 4 Mayıs 2021 – Sayfa 35

Esaslar: Bu değerleme raporu, bu Raporun Talimat Onayı bölümünde
ifade edildiği şekilde, ("Muhatap") tarafından ve burada belirtilen
amaçlar doğrultusunda kullanım içindir. İçeriğinin tamamı veya
herhangi bir kısmından ötürü herhangi bir üçüncü şahsa karşı
sorumluluk kabul edilmez.

Yayın: Görüşlerimizin tamamı veya bir kısmı veya bunlara yapılan
atıflar, yayınlanmış herhangi bir belgeye, sirkülere veya beyannameye
dahil edilemez veya önceden yazılı onay olmaksızın herhangi bir
şekilde bir form ya da başvuruda yayınlanamaz.

İMZA SAHİPLERİ
İnceleme Uzmanı: David Cran MRICS RICS Onaylı Değerleme Uzmanı, 
Bradley Hall adına

Denetleme Uzmanı: Richard Rafique MRICS RICS Onaylı Değerleme 
Uzmanı
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Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık) Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık)

A106 1 32.24 £147.000 £770 A613 6 32.33 £160.000 £830
A114 1 32.52 6.97 £173.000 £900 A615 6 33.54 £166.000 £860
A116 1 33.45 6.97 £178.000 £930 A617 6 34.93 £172.000 £900
A118 1 34.93 7.43 £186.000 £970 A704 7 32.24 £159.000 £830
A206 2 32.24 £149.000 £780 A712 7 32.52 £163.000 £850
A214 2 32.52 £153.000 £800 A714 7 33.45 £167.000 £870
A216 2 33.63 £158.000 £820 A716 7 34.84 £173.000 £900
A218 2 34.93 £164.000 £850 A803 8 32.24 £161.000 £840
A306 3 32.24 £151.000 £790 A811 8 32.14 £163.000 £850
A314 3 32.52 £155.000 £810 A813 8 33.54 £170.000 £890
A316 3 33.45 £159.000 £830 A814 8 33.63 £170.000 £890
A318 3 34.93 £166.000 £860 A910 9 32.52 £167.000 £870
A406 4% 32.24 £153.000 £800 A912 9 33.63 £172.000 £900
A414 4% 32.52 £157.000 £820 A1009 10 32.52 £169.000 £880
A416 4% 33.45 £161.000 £840 A1011 10 33.45 £173.000 £900
A418 4% 34.93 £168.000 £880 A1108 11 32.52 £171.000 £890
A506 5 32.24 £155.000 £810 B_A122 1 33.54 £153.000 £800
A514 5 32.52 £159.000 £830 B_A124 1 31.40 £143.000 £740
A516 5 33.54 £164.000 £850 B_A222 2 33.63 £155.000 £810
A518 5 34.84 £169.000 £880 B_A224 2 31.40 £145.000 £760
A605 6 32.24 £157.000 £820 B_A322 3 33.63 £157.000 £820

B_A324 3 31.40 £147.000 £770

1 Yatak Odalı



CityLife | Springwell Gardens, Springwell Road, Leeds 4 Mayıs 2021 – Sayfa 37

1 Yatak Odalı

Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık) Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık)

A102 1 41.62 £186.000 £970 A413 4 37.81 £201.000 £1050
A103 1 42.46 £190.000 £990 A415 4 39.86 £197.000 £1030
A104 1 41.34 £185.000 £960 A417 4 46.17 £216.000 £1130
A109 1 37.16 £166.000 £860 A419 4 41.99 £197.000 £1030
A110 1 40.32 £190.000 £990 A502 5 41.62 £194.000 £1010
A112 1 32.89 10.03 £205.000 £1070 A503 5 42.55 £199.000 £1040
A113 1 37.81 12.08 £234.000 £1220 A504 5 41.34 £193.000 £1010
A115 1 39.86 10.87 £217.000 £1130 A512 5 32.89 £181.000 £940
A117 1 45.80 10.41 £242.000 £1260 A513 5 37.81 £203.000 £1060
A119 1 41.99 12.36 £231.000 £1200 A515 5 40.04 £190.000 £990
A202 2 41.62 £188.000 £980 A517 5 45.99 £217.000 £1130
A203 2 42.55 £193.000 £1010 A519 5 41.99 £199.000 £1040
A204 2 41.25 £187.000 £970 A602 6 42.09 £199.000 £1040
A209 2 37.16 £168.000 £880 A603 6 41.34 £195.000 £1020
A210 2 40.32 £192.000 £1000 A611 6 32.98 £183.000 £950
A212 2 32.89 £175.000 £910 A612 6 37.81 £205.000 £1070
A213 2 37.81 £197.000 £1030 A614 6 40.04 £192.000 £1000
A215 2 39.86 £189.000 £980 A616 6 45.99 £219.000 £1140
A217 2 45.99 £211.000 £1100 A618 6 41.99 £201.000 £1050
A219 2 41.99 £193.000 £1010 A701 7 41.34 39.67 £325.000 £1690
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1 Yatak Odalı

Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık) Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık)

A302 3 41.62 £190.000 £990 A702 7 41.43 £198.000 £1030

A303 3 42.46 £194.000 £1010 A710 7 32.89 £185.000 £960

A304 3 41.34 £189.000 £980 A711 7 37.81 £207.000 £1080

A312 3 32.89 £177.000 £920 A713 7 39.86 £193.000 £1010

A313 3 37.81 £199.000 £1040 A715 7 46.17 £222.000 £1160

A315 3 39.86 £185.000 £960 A802 8 38.93 £188.000 £980

A317 3 46.17 £214.000 £1110 A809 8 32.79 £186.000 £970

A319 3 41.99 £195.000 £1020 A810 8 37.72 £209.000 £1090

A402 4 41.53 £192.000 £1000 A812 8 39.86 £195.000 £1020

A403 4 42.46 £196.000 £1020 A902 9 40.97 £203.000 £1060

A404 4 41.43 £192.000 £1000 A908 9 32.89 £189.000 £980

A412 4 32.89 £179.000 £930 A909 9 37.72 £211.000 £1100
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1 Yatak Odalı

Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı (m2) Liste fiyatı Kira (aylık) Daire Kat Alan 

(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık)

A911 9 39.86 £197.000 £1030 A1302 13 41.81 £211.000 £1100

A1001 10 41.25 46.17 £352.000 £1830 A1401 14 36.33 39.67 £317.000 £1650

A1007 10 32.89 £191.000 £990 B_A121 1 37.25 13.84 £211.000 £1100

A1008 10 37.81 £213.000 £1110 B_A123 1 37.63 £168.000 £880

A1010 10 40.04 £200.000 £1040 B_A125 1 40.23 14.96 £231.000 £1200

A1012 10 51.10 14.02 £296.000 £1540 B_A126 1 40.32 16.90 £238.000 £1240

A1106 11 32.89 £193.000 £1010 B_A221 2 37.07 £170.000 £890

A1107 11 37.81 £215.000 £1120 B_A223 2 37.63 £184.000 £960

A1109 11 39.86 £201.000 £1050 B_A225 2 40.13 £185.000 £960

A1110 11 39.76 54.81 £378.000 £1970 B_A226 2 40.32 £186.000 £970

A1205 12 32.89 £195.000 £1020 B_A321 3 37.35 £172.000 £900

A1206 12 37.81 £217.000 £1130 B_A323 3 37.63 £174.000 £910

A1301 13 40.88 39.67 £271.000 £1410 B_A325 3 39.76 £185.000 £960

B_A326 3 40.32 £188.000 £980

B_A421 4 37.16 £176.000 £920

B_A423 4 40.78 £192.000 £1000



CityLife | Springwell Gardens, Springwell Road, Leeds 4 Mayıs 2021 – Sayfa 40

2 Yatak Odalı

Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı (m2) Liste fiyatı Kira (aylık) Daire Kat Alan 

(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık)

A105 1 61.04 £266.000 £1390 A619 6 61.04 12.08 £325.000 £1690
A107 1 63.64 £278.000 £1450 A703 7 61.04 £290.000 £1510
A108 1 63.45 £278.000 £1450 A705 7 63.55 £302.000 £1570
A111 1 66.52 24.25 £380.000 £1980 A706 7 63.36 £301.000 £1570
A205 2 61.04 £270.000 £1410 A707 7 61.04 £290.000 £1510
A207 2 63.73 £283.000 £1470 A708 7 61.13 £301.000 £1570
A208 2 63.45 £282.000 £1470 A709 7 61.69 £303.000 £1580
A211 2 66.89 £307.000 £1600 A717 7 68.19 56.02 £507.000 £2640
A305 3 61.04 £274.000 £1430 A801 8 61.97 52.49 £468.000 £2440
A307 3 62.99 £283.000 £1470 A804 8 63.55 £306.000 £1590
A308 3 63.36 £285.000 £1480 A805 8 63.36 £305.000 £1590
A309 3 61.04 £274.000 £1430 A806 8 61.04 £294.000 £1530
A310 3 61.13 £285.000 £1480 A807 8 61.13 £305.000 £1590
A311 3 61.41 £286.000 £1490 A808 8 61.69 £308.000 £1600
A405 4 61.04 £278.000 £1450 A815 8 63.17 39.39 £434.000 £2260
A407 4 63.73 £291.000 £1520 A901 9 61.04 49.24 £457.000 £2380
A408 4 63.36 £289.000 £1510 A903 9 63.64 £310.000 £1610
A409 4 61.04 £278.000 £1450 A904 9 63.36 £309.000 £1610
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2 Yatak Odalı

Daire Kat Alan 
(m2)

Teras alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık) Daire Kat Alan 
(m2)

Teras 
alanı 
(m2)

Liste fiyatı Kira (aylık)

A410 4 61.13 £289.000 £1510 A913 9 64.85 46.36 £468.000 £2440

A411 4 61.32 £290.000 £1510 A1002 10 63.55 £314.000 £1640

A505 5 61.04 £282.000 £1470 A1003 10 63.36 £313.000 £1630

A507 5 63.64 £294.000 £1530 A1004 10 61.04 £302.000 £1570

A508 5 63.36 £293.000 £1530 A1005 10 61.13 £313.000 £1630

A509 5 61.04 £282.000 £1470 A1006 10 61.87 £316.000 £1650

A510 5 61.13 £293.000 £1530 A1101 11 62.6 43.6 £454.000 £2360

A511 5 61.78 £296.000 £1540 A1102 11 63.36 £317.000 £1650

A601 6 60.4 49.9 £445.000 £2320 A1103 11 61.04 £306.000 £1590

A604 6 61.04 £286.000 £1490 A1104 11 61.13 £317.000 £1650

A606 6 63.64 £298.000 £1550 A1105 11 61.87 £320.000 £1670

A607 6 63.55 £298.000 £1550 A1202 12 61.04 £310.000 £1610

A608 6 61.04 £286.000 £1490 A1203 12 61.13 £321.000 £1670

A609 6 61.13 £297.000 £1550 A1204 12 61.78 £324.000 £1690

A610 6 61.78 £300.000 £1560 A1207 12 66.61 58.90 £529.000 £2760

A905 9 61.04 £298.000 £1550 A1303 13 80.08 £411.000 £2140

A906 9 61.13 £309.000 £1610 A1304 13 61.32 £326.000 £1700

A907 9 61.78 £312.000 £1630 A1305 13 72.00 58.3 £555.000 £2890

B_A422 4 60.11 £274.000 £1430
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3 Yatak Odalı

Daire Kat Alan (m2) Teras alanı 
(m2) Liste fiyatı Kira (aylık)

A101 1 76.18 £338.000 £1760

A120 1 75.16 13.30 £379.000 £1970

A201 2 76.09 £343.000 £1790

A220 2 75.16 £342.000 £1780

A301 3 76.27 £350.000 £1820

A320 3 75.16 £348.000 £1810

A401 4 76.09 £355.000 £1850

A420 4 75.16 £354.000 £1840

A501 5 68.56 62 £346.000 £1800

A520 5 75.16 £360.000 £1880

A1201 12 83.89 39.39 £566.000 £2950

A1402 14 135.17 27.41 £781.000 £4070

A1403 14 173.17 136.10 £1.304.000 £6790

A1404 14 89.93 34.28 £599.000 £3120


