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“Her müşterimizin tüm işlemlerinde titizlikle, dürüstlükle ve profesyonelliğin gerekleri i le 

hareket edeceğiz ve her zaman sektör standartlarının en üst seviyesinde hizmet vermeye 

odaklanacağız. Bu şekilde çalışarak, müşterilerimizin ticari gayrimenkul alanında hizmet al-

maları gerektiğinde onlar için her zaman ilk seçenek olacağız.”
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 Gayrimenkul konularında müşavirlik hizmetleri veren pek çok kuruluş müşterilerine 
bir alışveriş merkezinde küçük bir dükkanın kiralama hizmetlerini sunarken, aynı zamanda 
yatırım amaçlı satın alınacak gayrimenkullerin karmaşık satış hizmetlerini içeren geniş bir 
yelpazede hizmet vermeyi amaçlar.  Biz, Crossregions da yalnızca tecrübe ve bilgi sahibi 
olduğumuz, kanıtlanmış başarılarımızın olduğu bir kaç alanda hizmet vermeye odaklanırız. 
Biz, Crossregions’da, her müşterimiz için onların ihtiyaç duydukları belirl i bir konuya titiz-
l ikle odaklanarak çalışmalarımızı sürdürdüğümüz taktirde her zaman sektörün en üst sevi-
yesinde hizmet sunabileceğimize inanıyoruz.

» ARACILIK
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görüntüleri veya yaş Kaynaklar yaklaşık değerlerdir . Alıcı tüm bilgileri doğrulamak ve herhangi bir yanlışlıktan dolayı tüm risk taşımaktadır gerekir.



 Cross Regions ticari gayrimenkul alım satım işlemleri ve yatırım danışmanlığı konu-
larını içeren geniş bir alanda tecrübe ve uzmanlığa dayalı hizmetler sunmaktadır. Per-
formans odaklı yaklaşımımız sayesinde, daima objektif ve tarafsız olan profesyonel 
bakış açımız ile müşterilerimize doğru seçenekleri sunarak onların ihtiyaçlarını daima 
en iyi şekilde karşılamayı hedefleriz. Hizmetlerimizi kişiye özel şekilde hazırlayıp sun-
maya hazırız. Tek bir alım-satım işine odaklanabiliriz veya komple bir yatırım portföyü 
oluşturabiliriz. Bizimle çalışmaya karar verdiğinizde, sizin işlemlerinizi en iyi şekilde 
tamamlayabilecek tecrübeli ve saygın hukuk, muhasebe ve finansman kuruluşlarının 
hizmetlerinden de yararlanmış olursunuz.

» DANIŞMANLIK
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 Cross Regions Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri ekibi ihtiyaç duyacağınız ve gerekli 
olan tüm kiralama ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Strateji geliştirirken ve gün-
lük işlemlerinizi yaparken  eşsiz yerel piyasa bilgilerimiz, kişiye özel tasarlanabilen rapor-
lama platformumuz, ve müşteri memnuniyetine en üst seviye önem veren yaklaşımımız 
sayesinde sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak özel hizmetler sunabiliriz ve size özel 
raporlama yapabiliriz. Bir gayrimenkulün yönetim yetkisi ve sorumluluğu bize verildiğinde, 
geçiş süreci düşünce prensiplerimiz sayesinde kiracıların ilgil i mülkte memnun bir şekilde 
kalmalarını sağlayan programlarımızı, kapital geliştirme seçenekleri, ve mevcut potansi-
yeller i le ekstra nakit akışı yaratma sistemlerimizi devreye sokarız. 

 Cross Regions’da kiracı memnuniyeti bizim için en yüksek öncelikli bir konudur.  En 
üst kalitede müşteri hizmeti sunar, kiracıların her konuda memnuniyetini sağlarız. Ancak 
bu süreçlerde hukuki sorumluklarımızdan ve mal sahibine karşı olan sorumluluklarımızdan 
asla ödün vermeyiz.

» MÜLK YÖNETİMİ
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 Cross Regions Yatırım Departmanının ana fonksiyonu, dünyanın dört bir yanından ge-
len veya burada yerleşik olan ABD’li yatırımcılar için, ortaklarımız için ve müşterilerimiz 
için gayrimenkul konularında araştırmalar yapmak, gayrimenkul portföyleri oluşturmak ve 
yönetmektir. Gayrimenkullerin satın alınması, yönetimi ve elden çıkarılması süreçlerinde 
deneyimlerimizi müşterilerimizle uygun zamanlarda ve şekillerde paylaşıyoruz. Sunduğumuz 
birçok yatırım fırsatlarından birisi de, her yatırım portföyü için ayrı bir şirket oluşturulması, 
ve bu şirketlere ait hisselerin katılmak isteyen yatırımcılara sunulmasıdır. Gayrimenkul Port-
föylerinin satın alma işlemlerini yapıp, stabil hale gelmelerini tamamlarken, aynı yatırım krit-
erleri ve orij inal i lkeleri kullanarak yeni fırsatlar aramaya devam etmekteyiz. Her bir yatırım 
senaryosu benzersiz olduğundan, dolar değeri ve portföy çeşitl i l iği yatırımcı talebi tarafın-
dan belirlenmektedir.

 Cross Regions’ın iki ofisi bulunmaktadır. Genel Merkez Jacksonville, Florida, ABD’ded-
ir. Tüm satın almalar, portföy yönetimi, satış, hukuk, muhasebe hizmetleri ve günlük opera-
syonlar ABD ofisi tarafından idare edilmektedir. İkinci ofisimiz İstanbul’da yer almaktadır. İs-
tanbul Şubemiz, oluşturulan gayrimenkul portföylerinden hisse paylarının satışı ve yabancı 
yatırımcı il işkileri görevlerinden sorumludur.

» YATIRIMLAR
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» ABD YATIRICIMLARI

 Cross Regions, Gayrimenkul konularında A’dan Z’ye, her konuda hizmet veren bir 
Gayrimenkul firmasıdır. Güçlü olduğumuz pek çok konudan bir tanesi de müşterilerimiz 
için yatırım Portföyü oluşturabilecek kapasiteye sahip olmamızdır. Biz sadece bir fırsatın 
mevcut olduğunu tespit etmek ile kalmıyoruz, satın alma aşamasında destek oluyoruz, 
gayrimenkulün yönetimini üstleniyoruz ve ilerleyen zamanlarda satılmasına karar veril-
irse, gerekli satış işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, Finansman, Hukuk, Muhasebe ve 
gayrimenkul için ihtiyaç duyulabilecek tüm diğer alanlardaki işlemlerde gerekli rehberliği 
sağlıyoruz.

Katılma Olanağı Olan Güncel Fırsatlar

• Yeni Gayrimenkul Geliştirme Projeleri
   – Ekonomik kriz sırasında durmuş ola
       n inşaat faaliyetleri dolayısıyla arz düşük, talep yüksektir

– Güncel ekonomik trendler mevcut gayrimenkul envanterinin azalmasına sebep olmuş     
 tur, dolayısıyla ABD genelinde bu sektörde genişleme olması gerekmektedir

• Geliştiri lmeye Hak Kazanmış Arsalar
   – Kriz öncesi başlamış, ancak tamamlanamamış pek çok proje mevcuttur
   – Bankalar hala büyük Arsalara Finansman sağlamamaktadır
   – Katılım yapabilecek sınırlı sayıda Fon vardır
• Sıkıntılı (Distressed) Gayrimenkullerin Tekrar Pozisyonlanması veya Satın Alınması
    – Gayrimenkul envanterinde, bankaların elinde olan gayrimenkullerin satın alınması    
  veya  sıkıntılı    
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» YABANCI YATIRICIMLAR

 Cross Regions International biriminin yatırım platformu, sermayelerinin yatırım alan-
larının çeşitlendirilmesi i le ilgilenen yabancı yatırımcılara farklı avantajlar sunmaktadır.

 Yetenekli ve deneyimli ekibimiz birçok farklı alanda size en iyi yatırım tavsiyelerinde 
bulunabilecek donanıma sahiptir. Crossregions, seçme, satın alma, finansman ve gayrimen-
kulün yönetimi aşamalarının her adımında en uygun ve en avantajlı seçenekleri sunarak, 
size en iyi tavsiyelerde bulunabilir.

 ABD Ofisimizde olduğu gibi burada, İstanbul’da da, ABD piyasalarında gayrimenkul ed-
inimi, gayrimenkul portföylerinin yönetimi ve ilerleyen dönemlerde elden çıkartma işlemlerin-
iz için gerekli deneyime sahibiz ve hizmet sunmaktayız.Crossregions İstanbul, Türkiye ofisi 
aracılığıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.
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 Gayrimenkul Geliştirme Departmanımız üst gelir grubuna hitap eden, lüks tasarımlı ve kullanışlı perak-
ende ve iş merkezleri inşa etme vizyonu ile kurulmuştur. Ticari gayrimenkul geliştirme konularında oluştur-
muş olduğumuz entegrasyon sistemini kullanmaktayız, ayrıca TGT vizyonumuz TASARIM, GELİŞTİRME 
ve TESLİM konularının tüm temel unsurlarını barındırdığı için, kiralama yapmak için gelen müşterilerimize 
daima en üst kalite ticari gayrimenkuller sunmamızı garanti eder.

DESIGN: Projelerimizde ahşap, taş, tuğla gibi sürekli geçerli l iği olan yapı malzemelerinin kullanılması ve 
bu malzemeleri vurgulayarak ön plana çıkartacak çevre ve botanik düzenlemeleriyle her projenin benzersiz 
bir karaktere sahip olmasını sağlayabiliyoruz. Yaratıcı tasarımlarımız projelerimizi diğer projelerden farklı 
bir konuma taşır, belirgin mimari tasarımlar ve detayların alımlı olması için gösterilen özen projelerimizi her 
zaman yeni ve güncel tutar.

DEVELOP: Her projenin çevre ile ilgil i ihtiyaçlarını, proje tamamlandıktan sonraki kullanım, fonksiyonel 
düzenleme ve görsel etkileşim gibi konular ile hep birlikte ele alıp tit izlikle değerlendiriyoruz. Her projenin 
en yüksek kalite standartlarında tamamlanabilmesi için dikkatle seçtiğimiz yetenekli ustalar ile çalışıyoruz.

DELIVER: Her zaman en çok tercih edilen ve gelişen bölgelerde seçtiğimiz, en mükemmel gayrimenkullerin 
geliştiri lmesi için azami özeni ve gayreti gösteriyoruz.  Crossregions’da  her proje için, o projenin bütünlük 
prensiplerine odaklanabilen bir geliştirme ekibi oluşturulur. Vizyonumuz, hem kiracılar, hem de geliştiricinin 
başarısı için elverişli bir perakende veya ticari gayrimenkul topluluğu oluşturmak amacı üzerine kurulmuştur.

» GAYRİMENKUL 
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 Cross Regions’da, Sağlık Sektörüne verilecek olan hizmetlerimiz performans değer-
lendirmelerimizde önemli bir rol oynar. Büyük Ölçekli Sağlık Hizmetleri Sağlayıcıları ve 
Kurumsal Fonlara erişim gücümüz ve süregelen il işkilerimiz, bize bu hareketli pazarda ak-
tif bir oyuncu olma şansı tanımaktadır. Felsefemiz basittir, bilgi ve tecrübelerimizi Sağlık 
Sektörü profesyonellerinin kişisel veya grup ihtiyaçlarıyla birleştirerek, satın alma işlem-
leri, satış işlemleri, danışmanlık hizmetleri, medikal kullanıma uygun inşaat ve gayrimenkul 
geliştirme hizmetleri sunmaktır.

 Pek çok firmanın aksine, bizim tüm süreç boyunca, her ayrıntıyı yöneterek, geniş bir 
hizmet yelpazesinde, baştan sona kadar müşterilerimize rehberlik edebilmek için deney-
imimiz vardır. Ayrıca, Gayrimenkul Yönetimi Hizmetlerimiz sayesinde, yatırıma bağlı ka-
larak, gayrimenkul yaşlandıkça veya Pazar koşullarında değişiklikler oluştukça mülk sahip-
lerine süreklil iği olan profesyonel rehberlik sunabilmemizi sağlar.

» SAĞLIK SEKTÖRÜ
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Yatırımcının ticari gayrimenkul i le ilgil i olarak daha önce hiç bir deneyimi yoktu. Çok düşük bir risk toleransı 
vardı ve belirl i miktarda bir gelire ve / veya nakit akışına ihtiyacı vardı. Müşterinin vermiş olduğu bu belir-
l i ölçütler i le durum değerlendirmesi yaptıktan sonra, bu müşterinin yatırım ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
mülkleri belirledik. Aynı zamanda hukuki, mali ve muhasebe ile ilgil i işleri yapabilecek bir ekip oluşturduk. 
Bu şekilde satın alma sürecinde sorunsuz ve kesintisiz bir uygulama yaparken, müşterinin gayrimenkul port-
föyünü elinde tutacağı süre içerisinde uygulanacak iş süreçlerinin prosedürlerini de oluşturmuş olduk. 

Müşterimizin çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilecek hukukçulardan oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekip, her 
bir işlem ile ilgil i olarak kesintisiz çalışmalar yaparak durum tespitlerinin (due dill igence) ve diğer işlemlerin 
zamanında bitiri l ip, dosyaların kapanmasını sağladı.

Yatırımcıyı üç farklı finans kurumu ile bir araya getirdik, her kurum yatırımcıya farklı finansman teklifleri sun-
du. Yatırımcı, hem portföyünün edinimi için gerekli kredileri temin etmiş oldu, hem de gelecekte oluşabilecek 
finansman ihtiyaçları için çok olumlu il işkiler tahsis etmiş oldu.

Müşterimizi çok saygın bir muhasebe kuruluşuyla tanıştırarak, edinilen her mülkün, satın alma aşamasında 
muhasebe ve vergi açısından müşterinin yararına olacak şekilde yapılandırılmasını sağladık. “Best practice” 
en iyi uygulama muhasebe işlemlerinin gayrimenkullerin elde tutulma süresi içerisinde ve sonrasındaki satış 
süreci için şimdiden uygulamaya konulmasını sağladık.

Örnek Portföy

Özet:

Hukuk:

Finansman:

Muhasebe:
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Gayrimenkul Bilgileri: Gayrimenkul i le ilgil i Varsayımlar

Vergi Öncesi:  Yillar  USD
   0  (2,476,350)
   1  $273,953
   2  $279,573
   3  $285,250
   4  $290,984
   5  $296,744 + $3,031,696

Satın Alma Aşaması:     
Toplam Satın Alma Fiyatı:             $6,015,000
Satınalma Masrafları:                   $180,450 (3%)
Toplam Satın Alma Baz Miktarı:    $6,195,450
Alımda Ödenen Sermaye Miktarı:  $2,476,350
Büyüme Tahminleri:
Rental Income Growth:                 1%
Other Income Growth:                  2%
Expense Growth:                         2%

Finansman Varsayımları:
Kredi Miktarı:        $3,795,000
Faiz Oranı:         4.50%
Amortizasyon Süresi:  $20
Kredi Süresi:         5
Satış:
Aktifleştirme Oranı:     9%
Diğer Gelir Artışları:    6%
Satış Fiyatı:         $6,564,000

Nakit Akışı Analizi
1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl

Potansiyel Kira Geliri $562,061 $567,682 $573,538 $579,092 $584.883 $590,732
(-)Kiraya Verilemeyen Süreler & 
Kredi Kayıpları
Efektif Kira Geliri $562,061 $567,682 $573,358 $579,092 $584.883 $590,732
(+)Diğer Gelirler $132,546 $135,105 $137,807 $140,563 $143,375 $146,242

Brüt Operasyonel Gelir $694,517 $702,878 $711,166 $719,655 $728,258 $736,974
Toplam Operasyon
Masrafları

$132,456 $135,105 $137,807 $140,563 $143,375 $146,242

Net Operasyonel Gelir $562,061 $567,682 $573,358 $579,092 $584,883 $590,732
(-)Yıllık Kredi Geri Ödemesi $288,108 $288,108 $288,108 $288,108 $288,108 $288,108
Vergi Öncesi Nakit Akışı $273,953 $279,573 $285,250 $290,984 $296,774

Kredi Amortizasyonu

IRR Hesaplamaları

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl
Kredi’nin Faiz Ödemesi $168,324 $162,822 $157,066 $151,046 $144,749
Kredi’nin Ana Para Ödemesi $119,784 $125,286 $131,042 $137,062 $143,359
Mortgage Balance $3,675,215 $3,549,929 $3,418,886 $3,281,823 $3,138,464

Gayrimenkulün Türü:   Muayenehane
Kiralanabilir m2 (SF):  830 m2 (8,928)
Net Operasyonel-
 Gelir (NOI):               $195,872 USD
Kiralama Türü:         Net Kira Kontratı
Kiracı bilgileri:         2 Medikal Kiracı
Satın alma fiyatı:         $2,562,500 USD
Satın alma tarihi:         Nisan 2013

Gayrimenkulün Türü:   Muayenehane
Kiralanabilir m2 (SF):  1,170m2  (12,600)
Net Operasyonel- 
Gelir (NOI):          $193,362 USD
Kiralama Türü:         Net Kira Kontratı
Kiracı bilgileri:            2 Medikal Kiracı
Satın alma fiyatı:         $1,937,500 USD
Satın alma tarihi:         Nisan 2013

Gayrimenkulün Türü:  Ofis/Perakende
Kiralanabilir m2 (SF): 637m2  (6,859)
Net Operasyonel-
 Gelir (NOI):               $59,500 USD
Kiralama Türü:        Net Kira Kontratı
Kiracı bilgileri:        Tek Kiracı
Satın alma fiyatı:        $515,000 USD
Satın alma tarihi:        Eylül 2013

Gayrimenkulün Türü:  Ofis/Endüstriyel
Kiralanabilir m2 (SF): 1634 m2  (17,586)
Net Operasyonel-
 Gelir (NOI):               $93,000 USD
Kiralama Türü:        Net Kira Kontratı
Kiracı bilgileri:        Tek Kiracı
Satın alma fiyatı:        $1,050,000 USD
Satın alma tarihi:        Eylül 2012

Satış Gelirleri:   
Satış Fiyatı: $6,564,000
Satış Masrafları: $393,840
Kredi Bakiyesi: $3,138,464
Satış Gelirleri: $3,031,696
 

IRR: 14.80%

Örnek Portföy Sunumu:
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