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ABD'de konut almak isteyene özel fon
!lk road show Brüksel ve !stanbul'da

27 !ubat 2011 Pazar, 10:21:15

Fırsatlar ülkesi ABD, krizden çok ciddi yara aldı. Ülke
çapında gayrimenkul fiyatları ortalama yüzde 50
geriledi; Florida’nın da aralarında bulundu!u kimi
bölgelerde bu dü"ü" yüzde 80’i buldu. #"te bu
durum, ucuz fiyattan alım yapmak isteyen
yatırımcıyı da harekete geçirdi. 1992’den beri Los
Angelas’ta Sanlı Pastore&Hill adlı finansal
danı"manlık, de!erleme ve yatırım analizi "irketinin
ba"kanlı!ını yapan Türk Ekonomi Uzmanı Nevin
Sanlı, kurdu!u bu "irketle toplam hacmi 30 milyar
doları a"an i"lem yaptıktan sonra, gayrimenkul
yatırım fonu kurmaya karar verdi. Brüksel’de Fransız
lisesini bitirdikten sonra üniversite e!itimi için
ABD’ye giden ve Kaliforniya Üniversitesi’nde
ekonomi e!itimi alan Sanlı, 2010’da Astrum
Investment Management’i kurdu. ABD’de
gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen bireysel
yatırımcıları hedefleyen Sanlı, Astrum adlı bir fon
kurmaya hazırlanıyor. Öncelikli odak noktası da Türk
yatırımcılar. #stanbul’a yaptı!ı ziyaret sırasında
görü"tü!ümüz Sanlı, “ABD’deki emlak fırsatından
faydalanmak isteyen yabancı yatırımcılar için bir fon

yarattık. Toplam hacim 110 milyon dolar civarında olacak ve 10 civarında bina satın alaca!ız” dedi.

ÔTŸrkiyeÕde piyasa fazla alevli, birka• yõl sonra aynõ ! eyi yapabilirimÕ
Fona katılmak için en az 1 milyon dolar gerekti!ini ifade eden ve nisanda road show’a (tanıtım turu)
ba"layacaklarını belirten Nevin Sanlı, “Brüksel ve #stanbul’a gidece!iz. Türk yatırımcıyı ve bazı Avrupa
ülkelerini hedefliyoruz. $imdiden ciddi talepler aldık” dedi.

Sanlı, gayrimenkul alımlarına yılın ikinci yarısında ba"layacaklarını ifade ederek, "öyle konu"tu:
“ABD’de doktor binaları var. Bu binalardaki daireleri doktorlar muayenehane yapar; alt kısımlar da
eczane, MR merkezi olur. Portföye bunlar ve hafif endsütri binaları ile apartman daireleri olacak. Ancak
apartmanlar en az yüzde 60 dolulukta ve binalar yeni olmalı. Eskilerle ilgilenmiyoruz. Alımları 2 yıl
içinde tamamlayaca!ız.” Türkiye gayrimenkul piyasası için “Çok alevlenmi". Gurur duyuyorum ama
anlamıyorum. Fiyatlar yüksek” diyen Sanlı, “Metrekaresi 10 bin dolar olan konut bir kez satılır ama
ikinci defa kim alacak ve nasıl kiralanacak bilmiyorum. Kirafiyat oranı çok yüksek. Birkaç yıl sonra da
ABD’liler için Türkiye fonu kurup aynı "eyi yapabilirim” yorumunu yaptı.
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sonunda akõllõ bir yorum gšrdŸk, 10.000 dolar/m2 ye ev satõlõyor istanbulda, dŸnyanõn en bŸyŸk rantõ
heralde bizim bo !azdõr, ortadan su ge•mese yanmõ "tõk....bu fiyata manhattan da residence alõyorsun..
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Artanlar Azalanlar En •ok i "lem

En Çok Okunanlar En ‚ok Yorumlananlar    

- 17 yõllõk šmrŸ kaldõ!

- Tarihi gŸne 4 var!

- LŸks otoda 'kiralama' dŸzenbazlõ !õ!

- Arap zirvesi!

- Yeni Merkez Bankasõ Ba "kanõ hazõr!

- GittiGidiyor derken gitti!

- BakŸ Tiflis Ceyhan bor• hattõ!

PKENT 113.00 20.21%

MRTGGY 1.79 17.76%

TUKAS 1.72 15.44%

KATMR 11.95 13.81%
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TŸrkiye ve DŸnya piyasalar?n?
yak?ndan takip edin.
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