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ABD yapımı B-2 Spirit’in
birim maliyeti 1,3
milyar $’dan fazladır.
Uzun menzilli, çok
fonksiyonlu,
bombalama uçağı
B-2’nin, radarda
neredeyse görünmez
olmasını sağlayan özel
bir kaplaması ve uçan
kanat tasarımı vardır.

Hava taşıtı
1.3 milyar $

İnşası 2010’da,
tahmini 2 milyar $
maliyetle tamamlanan
Antilia, 27 katlı, kişisel
bir gökdelen ve Hintli
işadamı Mukesh
Ambani’nin Mumbai,
Hindistan’daki evidir.
Toplam 37.000 m2 ‘lik
yaşam alanının yanı
sıra üç helikopter pisti,
bir sağlık kaplıcası ve
sinema salonu
vardır.

İnşa edilen ev
2 milyar $

İsviçreli Alberto
Giacometti’nin eseri
L’homme au doigt (“İşaret
Eden Adam”, 1947), 11 Mayıs
2015’te 141.285.000 $’a
satıldı. 1,8 m’lik bronz
heykelde, Giacometti’nin
özdeşleşmiş stilinde, bir
kolunu uzatmış, uzun
boylu, zayıf bir adam
betimlenmiştir.

Heykel
(müzayede)
141,28 m $

Bu posteri guinnessworldrecords.com/2018’den indirebilirsiniz.

> 500 m $

9 Ağustos 2016’da, İngiliz
Manchester United, Fransız
orta saha oyuncusu Paul
Pogba’yı Juventus’tan
(İtalya) 116,4 m $’a
transfer etti. Pogba,
2002’de Torino’lu
devlere katılmadan
önce United’ın gençler
takımındaydı.

Futbol Oyuncusu
116,4 m $

100 m $–500 m $

14 Ağustos 2014’te, Carmel, Kaliforniya,
ABD’de Bonhams Quail Lodge
Müzayedesi’nde bir 1962 Ferrari 250 GTO
Berlinetta, alıcı payı dahil 38.115.000 $’a
satıldı. Müzayedelerde satılan en pahalı
10 arabanın sekizi Ferrari’dir.

Birçok müzik efsanesi tarafından
imzalanmış bir Fender Stratocaster, bir
hayır kurumu adına 17 Kasım 2005’te
düzenlenen bir müzayedede 2.7 m $’a alıcı
buldu. Gitarı imzalayan yıldızlar arasında
Eric Clapton, Keith Richards ve Brian May
(hepsi İngiliz) vardı.

Denize 2017’de inmesi beklenen
USS Gerald R Ford‘un maliyeti
yaklaşık 13 milyar $’dır. Süper uçak
gemisi, iki pistinden günde 220
hava saldırısı yapabilmektedir.
Nimitz sınıfı gemilere nazaran 500
kişi daha az mürettebatı ile görev
boyunca 4 milyar $
tasarruf
sağlayacaktır.

Savaş gemisi
13 milyar $

Aralık 2015’te, Oxford,
İngiltere’deki Designer
Carbon Materials, 200
mikrogram nitrojen
atom bazlı endohedral
fulerinleri 32.611
$’a sattı. Diğer bir
deyişle maddenin
bir gramının fiyatı
163 m $’dır. Madde,
minyatür atomik saatlerde
kullanılabilir.

Madde
163 m $

2004’te, Vanisha Mittal
ile Amit Bhatia, Versailles,
Fransa’da evlendiler.
Vanisha’nın milyarder babasına
55 m $’a mal olan altı
günlük düğünde sahne
alan performansçılar
arasında Shah Rukh
Khan ve Kylie Minogue
vardı.

Düğün
55 m $

Brezilya ile Paraguay arasındaki Paraná
Nehri üzerindeki Itaipu hidroelektrik
barajı, 1984’de 27 milyar $’a mal
olmuştur. Birbirine bağlı dört barajdan
oluşan Itaipu’nun toplam uzunluğu
7.235 m’dir. 2016’da 103,1 terrawattsaat enerji üretmiştir.

Dünyadaki insan yapımı cisim
27 milyar $

Bildirilere göre Şubat 2015’te,
Fransız Paul Gauguin’in
Nafea Faa Ipoipo (“Ne Zaman
Evleneceksin?”, 1892) adlı
tablosu, özel bir satışla
300 m $’a el değiştirmiştir.

Tablo (özel satış)
300 m $

Uluslararası Uzay
İstasyonu‘nun 1998’den
2011’e kadar süren yapımının
tahmini son maliyeti
150 milyar $’dır.

İnsan yapımı nesne
150 milyar $

59,6 karatlık oval şekilli Pink Star
(Pembe Yıldız) Hong Kong’da 4 Nisan
2017’de, Sotheby’s tarafından
71,2 m $’a satıldı. 1999’da bir
Afrika madeninde bulunan
taş, kendi sınıfında
müzayedede satılan
en büyük kesilmiş
pırlantadır.

Mücevher (müzayede)
71,2 m $

18 Mayıs 2013’te, güvercin
yetiştiricisi Belçikalı Leo Heremans,
yarış güvercini Bolt’u müzayedede
398.493 $’a sattı. Birçok rekoru
bulunan koşucu Usain Bolt’a
ithafen adlandırılmış güvercin,
damızlık olarak kullanılmıştır.

Güvercin (müzayede)
398.493 $

R B Kitaj’ın (ABD), pastel ve kara
kalem çalışması After Rembrandt’ın
(Rembrandt‘tan sonra) yer aldığı bir Post-it
notu, 13–20 Aralık 2000’deki müzayedelerde
940 $’a satıldı. Post-it notlarının 20. yıl
dönümünü kutlamak için sanatçıların
yaptıkları çalışmalardan biriydi.

Post-it notu (müzayede)
940 $

The Numbers’a göre Avatar‘ın (ABD,
2009) tahmini yapım bütçesi 425 m
$’dı. Bilim kurgu destanının yapımı
sırasında, yönetmen Kanadalı James
Cameron, çağ açan “Gerçeklilik Kamera
Sistemi”ni geliştirdi. 5 Nisan 2017
itibarıyla, dünya çapında
2,78 milyar $ ile en yüksek
brüt gişe hasılatı yapan
film olan Avatar, finansal
açıdan son derece başarılı
bir yatırım olmuştur.

Film
425 m $

12 Kasım 2013’te, Amerikalı Jeff
Koons (d. 21 Ocak 1955) Balloon Dog
(Orange - Balon Köpek [Turuncu])
adlı eseri New York City, ABD’de,
58,4 m $’a satıldı. Yüksekliği 3,6m
olan paslanmaz çelik
heykeli alan kişi adını gizli
tutmuştur.

Yaşayan bir sanatçının eseri
(müzayede) - 58.4 m $

Amerikalı şarkıcı Elvis
Presley için 1973’te
ısmarlanmış ve Bill
Belew’in tasarımı olan
beyaz, tavus kuşu
tulum, Amerikalı bir
yatırımcı tarafından
300.000 $’a alındı.
2008’deki satışı, çevrimiçi
müzayedeci gottahaveit.
com organize etmişti.

İrlandalı Padraig Doherty’e ait Cap adlı 16
aylık bir border collie, 13 Mayıs 2016’da
Skipton, North Yorkshire, İngiltere’de
yapılan müzayedede 21.392 $’a satıldı.
Çobanlık yapmak üzere eğitilmiş çiftlik
köpekleri genelde 2.890 $’a satılır.

3 Aralık 2012’de, 14
karatlık altından bir LEGO
tuğlası, koleksiyoncular
web sitesi Brick Envy, Inc
(ABD) tarafından kimliği
gizli birine 12.500 $’a
satıldı. 25,6 g’lık tuğlalar,
1979 ile 1981 arasında
uzun süre hizmet vermiş
LEGO çalışanlarına
hediye olarak
verilmişti.

Araba (müzayede)
38,1 m $

Pop-yıldızının kıyafeti
(müzayede) – 300.000 $

25 Eylül 2001’deki müzayedede 100 senelik bir
Cadbury çikolata tableti 687 $’a satıldı. Yüzbaşı
Robert Scott’un Antarktika’ya 1901-04’teki ilk
keşif gezisinde yanına aldığı tablet, bir sigara
tabakası içerisinde paketiyle durmaktaydı.

29 Ekim 2014’te New York City, ABD’de,
Serendipity 3 “Quintessential Grilled
Cheese (mükemmel, peynirli kızarmış
sandviç)” 214 $’a satılıyordu. Fransız
Pullman şampanyalı ekmek, beyaz trüf
tereyağı ve son derece nadir
olan Caciocavallo Podolico
peyniriyle yapılan
sandviçin yanında
ıstakoz ve domatesli dip
sosu vardı.

Çoban köpeği (müzayede)
21.392 $

Gitar (müzayede)
2,7 m $

500.000 $–100 m $

Corvallis, Oregon, ABD’deki Juicys
Outlaw Grill’in menüsündeki 352,44
kg’lık hamburgerin 2 Temmuz
2011’deki satış fiyatı 5.000 $’dı.

Hamburger
5.000 $

Çikolata tableti (müzayede)
687 $

Sandviç
214 $

LEGO© tuğlası
12.500 $

2015 UBS Fiyatlar & Gelirler raporuna göre,
Norveç’in başkenti Oslo’da 5 km’lik bir taksi
yolculuğuna çıkan birinin ortalama olarak ödediği
rakam 32,10 $’dı. New Delhi, Hindistan’da aynı
yolculuğun maliyeti sadece 1,54 $’dı.

Mercer’in Yıllık Maliyet Araştırması verilerine
göre, 2016’da, İngiltere’nin Londra kentinde
sinema biletlerinin
fiyatı 17,91 $’dı.

1000 $–500.000 $

Taksi yolculuğu
32,10 $

Sinema bileti
17,91 $

0 $–1000 $

Parayla aşk hariç, birçok şey satın alabilirsiniz. Kesilmiş pırlantalardan paha biçilemez sanat eserlerine,
mimari eserlere ve son derece pahalı, peynirli bir sandviçe kadar aşağıda dünyadaki en pahalı objelerden
bazıları sunulmaktadır.

En pahalı...

