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Avni Çelik:
Kararlı adımlarla
yeni yaşamlar
kuruyoruz.
Ömer Faruk Çelik:
Gayrimenkul
yatırımlarında marka
değeri ve güvenilirlik
önem kazanacak
Lider ve karizmatik
duruşuyla José Mourinho,
Sinpaş GYO’nun
yeni yüzü oldu.
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José Mourinho:

FUTBOLDA HER ŞEYİMİ
RİSKE EDERİM,
EVİMDE HİÇBİR ŞEYİ...
SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN KALICI LİDERLİK...
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Güçlü ve kalıcı
liderlik için…
Bazı yıldızlar insanlığın ufkunda
hızla belirip yok olurlar.
Başarıları hızlı ve geçicidir,
çabuk unutulurlar. Bazıları da
adım adım, çok çalışarak
yükselirler. Büyük başarılara
imza atar ve bu başarıyı devam
ettirerek herkesin onayını ve
sevgisini kazanırlar. Onlar
çağının kahramanlarıdır. Onlar
gerçek liderlerdir. Bulundukları
her yere pozitif etki eder ve
değerini yükseltirler. Sinpaş GYO
ve José Mourinho’nun yükselişi
ve kalıcı liderlik hikâyeleri buna
çok iyi iki örnektir.
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Sinpaş GYO’nun Değer Çemberi

Dünyayı referan
s alan yenilikçi
vizyonu, özgün p
rojeleri ve
sürdürülebilir lid
erlik felsefesiyle
sektörünün öncü
şirketi Sinpaş
GYO, yatırımcıları
, müşterileri
ve paydaşları için
yeni değerler
üretmeye devam
ediyor.
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Etkili özkaynak k
ullanımı ile
konsept projeler
geliştiren Sinpaş
GYO,
uygun ödeme ko
şulları ve düşük
faiz politikasıyla
da müşterilerinin
yüzünü güldürm
ektedir.

Geliştirdiği konsept projelerle nitelikli yaşam alanları
sunan Sinpaş GYO, güçlü finansal yapısı ile
performansını sürdürmektedir.
Aktif Toplamı (TL)

1.993.516.410
Sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Sinpaş GYO’nun aktif büyüklüğü
31.12.2011 itibarıyla 1.993.516.410 TL olmuştur.
Özkaynak Toplamı (TL)

1.050.543.138
İstikrarlı büyümesini sürdüren Sinpaş GYO’nun özkaynak toplamı 31.12.2011 itibarıyla
1.050.543.138 TL’dir.
Dönen Varlıklar (TL)

937.755.365
Paydaşları için değer oluşturan Sinpaş GYO’nun dönen varlıklar değeri
31.12.2011 itibarıyla 937.755.365 TL’dir.
Duran Varlıklar (TL)

1.055.761.045
Yüksek kârlılığını sürdüren Sinpaş GYO’nun duran varlıklar değeri
31.12.2011 itibarıyla 1.055.761.045 TL’dir.
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Her biri farklı bir
temada tasarlan
an
Sinpaş GYO proje
lerinin ortak nok
tası,
bulunduğu bölge
ye değer katması
,
yaşam standard
ını artırabilecek
bir
mimari bakış açı
sına sahip olması
dır.

Farklı tasarımları ile Sinpaş GYO, yatırım kararlarında
sadece değer kazanan bölgelere değil, yükselme potansiyeli
gördüğü bölgelere de yatırım yaparak girdiği bölgenin
değerini yükseltmektedir.
İstanbul Sarayları
Boğaz kenarındaki saraylardan ve çevresindeki semtlerden esinlenilerek
modern mimari ile yeniden yorumlandı.
Aqua City 2010
Sinpaş GYO’nun Yeni Su Medeniyeti olarak tanıtılan projede tüm evlerin ana
yaşam alanları, yaz-kış yeşil kalan özel peyzajıyla zenginleştirilen göle bakıyor.
Bosphorus City
Bosphorus City Projesi, European Property Awards 2011’de “En İyi Mimari” ve
“En İyi Pazarlama Yönetimi” dallarında Avrupa’nın en iyisi seçildi.
Bursa Modern
Geleneksel mimari ile modernizmin bir arada yorumlandığı Bursa Modern,
göle sıfır yalılar ve köşklerin yanı sıra kule ve residencelardan oluşuyor.
Lagün
Phuket Adası Laguna bölgesindeki doğal lagünlerden esinlenilerek geliştirilen
“Lagün” projesinde yer alan “biyolojik göletler”, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve
“Dünyanın En İyisi” seçildi.
Rumeli Konakları
Yenilikçi mimari anlayışıyla öne çıkan Rumeli Konakları, orman ve deniz manzarasından
maksimum düzeyde faydalanmaya imkan veriyor.
Avangarden
İstanbul’un en Avrupai projesi Avangarden, sıra dışı mimarisinin yanı sıra modern, kentli
sakinlerinin beklentilerini üst düzeyde karşılayan sosyal yaşam alternatifleriyle de dikkat
çekiyor.
EgeBoyu
Doğal taş, panjur ve cumbalarla süslenmiş mimarisi, lavanta bahçeleri, zeytin, sakız, ıhlamur
ağaçlarıyla bezenmiş peyzajıyla İstanbul’da bir Ege kasabasını yansıtıyor.
iTower
İstanbul’un merkezinde, ticaretin doğduğu yerde işiniz ve özel yaşantınızda ihtiyaç
duyabileceğiniz her türlü ayrıcalık ve donanıma sahip üst düzey ofis projesidir.
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Projelerinin her
aşamasında alan
larında
bir numara olan
saygın isimlerle
çalışan
Sinpaş GYO, ente
grasyonu yükse
k,
heyecanlı ekibiy
le sektörün dina
mizmini
yükseltmektedir.

Konut sektörünün öncüsü olan Sinpaş GYO’nun
portföyünde yer alan gayrimenkullerin Sinpaş GYO payına
düşen ekspertiz değeri toplam 1,9 milyar TL’dir.

Rapor Tarihi İtibarıyla
Sinpaş GYO Payına Düşen
Ekspertiz Değeri
Bina, Proje ve Arsa Portföyü

Şehir

Rapor Tarihi

(TL - KDV Hariç)

Avangarden Projesi

İstanbul

29/12/2011

3.623.000

Rumeli Konakları Projesi

İstanbul

29/12/2011

7.137.000

Lagün Projesi

İstanbul

6/1/2012

55.380.000

Bursa

29/12/2011

342.224.000

Bursa Modern Projesi
Bosphorus City Projesi

İstanbul

29/12/2011

342.181.200

Aqua City 2010 Projesi

İstanbul

29/12/2011

159.957.200

İstanbul Sarayları Projesi

İstanbul

29/12/2011

250.764.996

Itower Projesi (Şişli 1157 - 3)

İstanbul

29/12/2011

57.869.546

EgeBoyu Arsası (Eviya Gayrimenkul Geliştirme)

İstanbul

26/12/2011

46.630.000

İstanbul-Şişli-Bomonti 994 Ada 54, 55, 56, 57 (Arsa)

İstanbul

29/12/2011

38.717.235

Ankara GOP (Çankaya-Büyükesat) (Arsa)

Ankara

29/12/2011

48.529.800

Ankara İncek (Alacaatlı) (Arsa)

Ankara

11/1/2012

81.155.180

Marmaris

29/12/2011

164.996.000

Ankara

29/12/2011

80.046.000

İstanbul

30/12/2011

102.164.099

Ankara

29/12/2011

10.400.000

İstanbul

29/12/2011

112.566.133

Marmaris (Arsa)
Ankara Oran (Çankaya-Dikmen) (Arsa)
Çakmak (Arsa)
Ankara Polatlı (Arsa)
Halkalı Güney 6 Ayrı Parsel Alanı (Arsa)
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Konutlarını çağd
aş yaşamın ve e
ksiksiz
yaşam kalitesinin
bir yansıması ola
cak
şekilde tasarlaya
n Sinpaş GYO, he
r
yeni projesinde
yüksek satış başa
rısını
tekrarlamaktadır.

Üstün yönetim ve finansal becerileri ile
proje geliştirme konusundaki yetkinliği neticesinde
ulaştığı yüksek satış oranı Sinpaş GYO’nun yeni
yatırımlarının önünü açmaktadır.
Yıllar İtibarıyla Ön Satışlar

Lagün

Bursa Modern
1.,2. ve 3. Etapları

Bosphorus
City

Aqua
City 2010

İstanbul
Sarayları

iTOWER (Fer
Gayrimenkul
1157-1)

Ege Boyu
(Eviya)

Toplam

31.12.2007 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

217

207

-

-

-

-

-

424

31.12.2007 İtibarıyla Satılan Konutlardan
2008 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi

(37)

(43)

-

-

-

-

-

(80)

2008 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi

156

220

1.889

-

-

-

-

2.265

31.12.2008 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

336

384

1.889

-

-

-

-

2.609

31.12.2008 İtibarıyla Satılan Konutlardan
2009 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi

(37)

(90)

(122)

-

-

-

-

(249)

70

119

527

737

-

-

-

1.453

369

413

2.294

737

-

-

-

3.813

(16)

(41)

(219)

(28)

-

-

-

(304)

2009 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi
31.12.2009 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

31.12.2009 İtibarıyla Satılan Konutlardan
2010 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi
2010 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi

26

142

318

160

425

-

-

1.071

379

514

2.393

869

425

-

-

4.580

(14)

(35)

(194)

(28)

(34)

-

-

(305)

95

91

393

167

271

126

172

1.315

31.12.2011 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

460

570

2.592

1.008

662

126

172

5.590

Projede Üretilen Toplam Konut Adedi

515

1.466

2.796

1.118

1.200

213

566

7.874

Satış Tamamlanma Oranı (%)

89

39

93

90

55

59

30

71

31.12.2010 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

31.12.2010 İtibarıyla Satılan Konutlardan
2011 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi
2011 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi
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Gayrimenkul sek
törüne getirdiği
ilklerle
sektörün yenilik
öncüsü haline g
elen
Sinpaş GYO’nun
tasarımdaki başa
rısı kâr
oranlarına da ya
nsımaktadır.

Başarılı projelerle hızlı büyümesini sürdürerek yüksek
bir kârlılık yakalayan Sinpaş GYO, bundan sonra da
güçlü mali yapısını koruyarak faaliyetlerine
devam etmeyi planlamaktadır.
2011 Yılı Net Dönem Kârı

(TL)

140.010.918
Kısa sürede Türkiye gayrimenkul sektörünün en aranan konut sağlayıcıları arasına
katılan Sinpaş GYO, 2011 yılında 655.372.231 TL satış geliri elde ederek dönem kârını
140.010.918 TL’ye yükseltmiş ve yılsonunda aktif büyüklüğünü 1.993.516.410 TL’ye
ulaştırmıştır.
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Büyük hedeflere ulaşacak
güçlü ve yenilikçi inisiyatif...
Konut sektöründe Türkiye’nin öncü şirketi olan Sinpaş GYO, güçlü entelektüel sermayesi
ile arazi alımı, arazi ve proje geliştirme, pazarlama, satış ve üretim alanlarında geçmişten
gelen uzmanlığını geleceğe taşımaya ve ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 2011
yılında transfer kampanyasıyla büyük ses getiren Sinpaş GYO, ön talep toplama
aşamasında olduğu İstanbul Bomonti ve Ankara projeleriyle başarı çıtasını daha da
yükseğe taşıyor.

lagün

“Antrenörlüğe başladığımda ÜÇ
büyük hedefim vardı. Üçünü de
başaracak gücüm var.”
“Antrenörlüğe başladığımda üç büyük hedefim vardı. İlki, üç farklı takımla şampiyonlar
ligi kupasını kazanmak, ikincisi dünyanın en önemli üç ligini kazanan tek antrenör olmak,
üçüncüsü de ülkem Portekiz’i dünya şampiyonu yapmak.”
http://irealmadrid.com/?p=1135

José Mourinho
Real Madrid Spor Kulübü Teknik
Direktörü ve “Dünyanın En İyi Teknik
Direktörü” ödülünün sahibi

Bir Bakışta Sinpaş GYO
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Kısaca Sinpaş GYO
Sinpaş GYO sektörün yıldız oyuncularını bünyesinde
toplayarak oluşturduğu güçlü ekibi, sağlam finansal yapısı
ve yetkin yönetim kadrosuyla hissedarları ve iş ortakları için
sürekli değer oluşturmaktadır.
Unvanı
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım

Kurum Profili
Gayrimenkul sektöründe 37 yıllık

Ortaklığı A.Ş.

köklü bir deneyim ve birikime sahip

Merkezi

olan Sinpaş Grubu, 2006 yılı sonunda

İstanbul

gerçekleştirdiği yeniden yapılanmayla

Kuruluş Tarihi

birlikte konut projelerinin geliştirilmesi

Aralık 2006

faaliyetlerini Sinpaş Gayrimenkul

Halka Arz Tarihi
14-15 Haziran 2007

Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) çatısı
altında yürütmeye başlamıştır.
Sinpaş GYO, %49 halka açıklık oranı
ile İMKB’de işlem görmektedir. Sektörün
yıldız oyuncularını bünyesinde

16

toplayarak oluşturduğu güçlü ekibi,

Hayal gücüne sı
nır koymayan
Sinpaş GYO, İsta
nbul Boğazı’nı b
ir konut
markası haline g
etirerek önemli b
ir ticari
ve estetik başarı
ya imza atmıştır.
Bosphorus City p
rojesi Sinpaş GYO
’nun
en çok ses getire
n projelerinden
biri olmuştur.

sağlam finansal yapısı ve yetkin yönetim

benimsemiştir. Şirket, kentsel dönüşüm

kadrosuyla hissedarları ve iş ortakları

misyonunun getirdiği farkındalıkla,

için sürekli değer oluşturan Sinpaş

şehircilik anlamında kente değer katacak

GYO’nun sermayesini temsil eden

projelere yatırım yapmakta ve yatırım

hisselerin yaklaşık %37’si piyasada fiilen

yaptığı bölgelerin gelişimi ve iyileşmesi

dolaşımdadır. Sinpaş GYO’nun aktif

için çalışmaktadır.

büyüklüğü 31.12.2011 itibarıyla 1.993.516.410

Geliştirdiği özel projelerle nitelikli

TL’ye ulaşmıştır. Sinpaş GYO, gayrimenkul

yerleşim alanlarını ailelerle buluşturan

faaliyetlerini Sinpaş Grubu’ndan

Sinpaş GYO, bu yaklaşımıyla konut

devralmasıyla birlikte, Grup’un

sektöründe örnek bir lider olmayı

hedeflerinden biri olan “Türkiye’nin

hedeflemektedir. Sinpaş GYO’nun güçlü

kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlama”

ekibi, hedeflerine ulaşma yolunda Sinpaş

misyonunu da üstlenmiştir. Bu bağlamda,

Grubu’ndan aldığı köklü birikim ve

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde modern

uzmanlıkla fark oluşturmaktadır. Şirket,

ve güvenilir konut projeleri geliştiren

faaliyet gösterdiği arazi alımı ve proje

Şirket, hitap ettiği geniş müşteri kitlesine

geliştirme, pazarlama, satış ve üretim

uygun koşullarda, nitelikli yaşam alanları

alanlarında başarısını her geçen yıl

sunmayı ana hedeflerinden biri olarak

artırarak sürdürmektedir.

SİNPAŞ GYO 2011 FAALİYET RAPORU
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Sinpaş GYO, Haziran 2007’de sermaye artırımı yoluyla
hisse senetlerini %49 oranında halka arz etmiştir.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Yapısı
Artırım
Tarihi
14-15.06.2007

Artırma
Yöntemi

Başlangıç
Sermayesi

Artış
Miktarı

Nihai
Sermaye

Bedelli

69.857.500

67.119.510

136.977.010

13.07.2009

Bedelsiz

136.977.010

13.022.990

150.000.000

27.10.2009

Bedelsiz

150.000.000

250.000.000

400.000.000

09.07.2010

Bedelsiz

400.000.000

100.000.000

500.000.000

30.09.2011

Bedelsiz

500.000.000

100.000.000

600.000.000

2006 yılı sonunda 69.857.500 TL sermayeyle kurulan Sinpaş GYO, Haziran
2007’de sermaye artırımı yoluyla ihraç ettiği 67.119.510 TL tutarındaki hisse senetlerini
(%49) halka arz etmiştir.
Mevcut durumda 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına sahip Sinpaş
GYO’nun sermayesi, halka arz edildiği 2007 yılından bu yana gerçekleştirdiği bedelsiz
sermaye artırımlarıyla 600.000.000 TL’ye yükselmiştir.
03.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket’in 500.000.000 TL olan
çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL’ye çıkartılması
oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda, 30.09.2011 tarihinde söz
konusu sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.
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Sinpaş GYO’nun sermayesi, gerçekleştirdiği bedelsiz
sermaye artırımlarıyla 600.000.000 TL’ye yükselmiştir.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ortaklık Yapısı
Sinpaş GYO’nun 31.12.2011 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Hissedarın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

Hisse Grubu

Pay (TL)

Pay (%)

Avni Çelik

A

10.950.942

1,83

Avni Çelik

B

89.390.347

14,90

Avni Çelik

C

1.182.399

0,20

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

A

19.711.695

3,29

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

B

163.826.088

27,30

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

C

69.719.306

11,62

Ahmet Çelik

C

9.934.694

1,66

Ömer Faruk Çelik

C

9.855.848

1,64

Sinpaş GYO

C

3.960.000

0,66

Dolaşımdaki Serbest Paylar

C

Toplam

221.468.680

36,91

600.000.000

100,00

Her bir hisse Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
A Grubu hisseler 4 adet Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme imtiyazına sahiptir.
B Grubu hisseler 2 adet bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme imtiyazına sahiptir.

21.09.2011 tarihinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin en büyük
hissedarı konumundaki Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş., sahibi olduğu %42,21
oranındaki payı, kendisinden bölünmek suretiyle kurulmuş olan Doğu İstanbul
Gayrimenkul ve Yatırımları A.Ş.’ye, Doğu İstanbul Gayrimenkul ve Yatırımları A.Ş. ise
söz konusu hisseler de dâhil olmak üzere tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kül halinde
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devrolunmuştur. Servet Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ortaklık yapısı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile aynı
hissedarlardan müteşekkil olduğundan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin
yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.
Hisse Geri Alımı
Piyasada meydana gelen dış etkenler, Şirket’in faaliyetlerinde sergilediği
performansı yansıtmasına engel olabilmektedir. Bu tür durumlarda başvurulabilecek
yatırım alternatiflerini değerlendiren Sinpaş GYO yönetimi, kendi hisselerini satın
almanın tüm alternatiflere kıyasla daha iyi bir tercih olduğu konusunda görüş
birliğine varmıştır.
Bu doğrultuda, ilgili SPK kararının verdiği yetki çerçevesinde Sinpaş GYO, hisse
geri alımına ilişkin bir program hazırlamış ve söz konusu program, 03.05.2011
tarihli Şirket Olağan Genel Kurulu’nda onaylanmıştır. Onay çerçevesinde, Yönetim
Kurulu’na Şirket pay adedinin en fazla %10’unu geri alınması için 18 aylık süreyle yetki
verilmiştir. Mevcut durumda, azami geri alınabilecek miktar, 600.000.000 adet Şirket
hissesinde 60.000.000 adede denk gelmektedir.
Geri alım programı çerçevesinde 31.12.2011 itibarıyla 3.960.000 adet Sinpaş
GYO hissesi alınmıştır. Bu miktar, Şirket toplam sermayesinin %0,66’sına karşılık
gelmektedir.
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Ottomare Suites projesi, etkileyici mimarisiyle Eylül
2011’de düzenlenen, sektörün en prestijli yarışması olan
Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (International European
Real Estate Property Awards) “En İyi Çoklu Residence”
kategorisinde ödüle layık görülmüştür.
Konsept Proje

OtToman Gayrimenkul
Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Sinpaş GYO’nun %24,9’luk bir

Ottoman Gayrimenkul Yatırım
İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin söz konusu
arsa üzerindeki proje tasarım

ortaklık oranına sahip olduğu Ottoman

geliştirme faaliyetlerini 2010 yılı içinde

Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret

tamamlamasıyla birlikte, aynı yılın Ekim

A.Ş., 14.03.2007 yılında hayata geçmiştir.

ayında yapı ruhsatı alınmıştır.

Şirket’in nominal sermayesi
25 milyon TL’dir.
12.09.2007 tarihinde, Emlak Konut

Arsa üzerinde inşa edilen Ottomare
Suites projesi 3.417 m 2’lik satılabilir
alana sahip 361 üniteden oluşmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye

Ön satışı 2010 yılının son çeyreğinde

ait İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan,

başlayan projenin satışları 31.12.2011

774 ada ve 52 parsel numaralı 15.500

itibarıyla %86 oranında tamamlanmıştır.

m 2’lik arsa için düzenlenen ihaleye

Ottomare Suites projesi, etkileyici

katılan Ottoman Gayrimenkul, bu arsayı

mimarisiyle 2011’in Eylül ayında, Avrupa

87.000.000 TL + KDV bedelle satın

Gayrimenkul Ödülleri’nde (International

almıştır. Marmara Denizi sahil yolu

European Real Estate Property Awards) “En

üzerinde bulunan söz konusu arsa, imar

İyi Çoklu Residence” kategorisinde ödüle

uygulamalarının ardından 774 ada ve

layık görülmüştür. 26 farklı kategoride

57 parsel olarak numaralandırılmış ve

21 ülkeden yüzlerce projenin yarıştığı

13.534 m 2 olarak tescil edilmiştir.

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nin
Avrupa ayağı olan Avrupa Gayrimenkul
Ödülleri, dünyada bu sektörün en prestijli
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yarışması sayılmaktadır.

Sinpaş GYO güçlü sermaye yapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla
metropollerde, ticari ve konut ağırlıklı karma projelere
ağırlık vermeyi planlamaktadır.
Akasya Konsept Proje

SAF GYO GAYRİMENKUL
GELİŞTİRME İNŞAAT VE
TİCARET A.Ş.
Sinpaş GYO, 2008 yılında, Saf
Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve
Ticaret A.Ş.’nin %7,4 hissesini 41.551.000
ABD doları bedelle satın almıştır. Halka
açık bir GYO olan Sağlam Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş., Saf Gayrimenkul
Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş.’yi
tüm aktif ve pasifleriyle kül halinde
devralmış ve iki şirketin birleşmesi,
02.11.2011 tarihinde tescil edilmiştir. İki
şirketin güçlerini birleştirme kararının
ardından 31.10.2011 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla
bu birleşme sonucunda yeni kurulan
şirketin unvanı SAF Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“SAF GYO”) olarak
belirlenmiştir.
Yeni şirketin piyasa değeri
31.12.2011 itibari ile 1,2 milyar TL’dir. Bu
büyüklüğüyle Şirket, sektörün ilk beş
GYO’su arasında yerini almıştır. Sinpaş
GYO, birleşme sonrasında
56 milyon TL’den 886.601.669 TL
ödenmiş sermayeye ulaşan, büyüklük
ve kârlılık açısından Türkiye’nin lider
gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasına
giren SAF GYO’da %6,93 oranında hisseye
sahiptir.

SAF GYO’nun portföyünde yer alan
gayrimenkullerin ekspertiz değerleri
toplamı 1,973 milyon TL’dir.  
SAF GYO, büyüklüğü ve gelir
kaynağı açısından sağladığı çeşitlilikle
yatırımcılarına, düzenli kira gelirlerine
ortak olmanın yanı sıra gayrimenkul
projelerine de yatırım fırsatı sunmayı
planlamaktadır.
Şirket, İstanbul’da katma
değeri yüksek konut, sosyal alan,
AVM ve ofis portföyüne sahiptir.
Güçlü sermaye yapısı ve yenilikçi
yaklaşımıyla metropollerde, ticari
ve konut ağırlıklı karma projelere
ağırlık vermeyi planlayan Şirket’in
ilk yatırımı Akasya Projesi’dir. Proje,
1.882 milyon TL ekspertiz değeri ile
Şirket portföyünün %95’lik bir kısmını
oluşturmaktadır. İstanbul Acıbadem’de
129.207 m 2 büyüklüğünde bir arsa
üzerinde geliştirilen proje, üç etaptan
oluşmaktadır. 1. ve 2. etaplarında
geliştirilen 888 konutun tamamının,
3. etapta yer alan 456 konutun ise
348’inin ön satışı 31.12.2011 itibarıyla
tamamlanmıştır. Akasya Projesi’nde
yer alan 1.344 adet konutun
2012- 2013 yıllarında teslim edilmesi
planlanmaktadır. Bu konutlara ek olarak
inşa edilen, 85.000 m 2 kiralanabilir alana
sahip alışveriş merkezinin ise 2013’te
açılması öngörülmektedir.

SİNPAŞ GYO 2011 FAALİYET RAPORU
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EgeBoyu Konsept Proje

EVİYA Gayrimenkul
GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.
Seven Gayrimenkul Geliştirme İnşaat

40.548 m 2 büyüklüğündeki arsa
dışında kayda değer bir aktifi ve borcu

ve Taahhüt A.Ş.’nin hisselerinin tamamı

bulunmayan Şirket, bu arsada EgeBoyu

27.650.000 TL bedelle 29.12.2009

isimli bir konut projesi üzerinde

tarihinde Sinpaş GYO tarafından satın

çalışmalar yürütmektedir. İsmini Ege’ye

alınmıştır. 29.11.2011’de ticaret unvanını

özgü peyzaj dokusundan alan proje,

Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım

566 konut ve 65.754 m² satılabilir konut

A.Ş. olarak değiştiren söz konusu Şirket’in

alanına sahiptir. 2011’in Kasım ayında

hisseleri, %99,9 oranında Sinpaş GYO’ya

projenin ön satışlarına başlanmış ve

aittir.

31.12.2011 itibarıyla 172 adet konut satışı

Sinpaş GYO, sektörde öncülük ettiği
“ihtiyaçları çözümlerken belli bir fikri
olan, özgün ve temalı konut” vizyonunu,
Eviya’nın orta segmentte farklı, özgün
ve kaliteli konut projeleriyle daha geniş
kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

22

İstanbul Sancaktepe’de yer alan

gerçekleştirilmiştir.

Konsept Proje

Özgün projeler g
eliştirmeyi misyo
n
kabul eden Sinp
aş GYO, büyüyen
hedefleri
doğrultusunda e
min adımlarla ile
rlemekte
ve değer çıtasın
ı hızla yükseltme
ye
devam etmekted
ir.
EgeBoyu
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Sinpaş GYO’nun Büyüme Hikâyesi
Risk alabilen, kararlı duruşuyla Sinpaş GYO, gayrimenkul
sektörüne adım attığı günden bu yana vizyoner ve yeni
fikirleri uygulamaktan kaçınmamış, bu anlamda alanındaki
diğer şirketlere de örnek olmuştur.
2006 – Nitelikli yaşam alanları
geliştirmek için doğdu…
Sinpaş GYO, 1974 yılından beri

Sinpaş GYO hisseleri halka arz edildi
ve İMKB’de işlem görmeye başladı.
Bursa’nın en büyük konut projesi

Sinpaş Grubu çatısı altında gayrimenkul

olan “Bursa Modern”in lansmanı yapıldı.

sektöründe faaliyet gösteren Sinpaş

2008 – Türkiye’de ilk temalı

Yapı’nın yeniden yapılanması

konut projesini gerçekleştirdi:

sonucunda “Sinpaş İnşaat A.Ş.” unvanıyla

Bosphorus City

konut projeleri geliştirmek üzere

İstanbul Boğazı’nın güzelliklerini

kuruldu.

yeniden yaşatmayı amaçlayan

2007 – Sektöre ilklerle girdi…

“Bosphorus City” projesinin lansmanı

Tasarımında Phuket Adası Laguna

yapıldı. Türkiye’deki gayrimenkul

bölgesindeki doğal lagünlerden

sektörünü temalı konut kavramıyla

esinlenilen “Lagün” projesinin lansmanı

tanıştırması, Sinpaş GYO’nun sektördeki

yapıldı. Bu projede Sinpaş GYO, “biyolojik

fikri liderliğini de sağlamlaştırmış oldu.

gölet” uygulamasıyla Türkiye’de bir ilki

2009 – Yeni bir su

gerçekleştirdi.

medeniyetinin temelini attı:

Sinpaş İnşaat A.Ş., Sermaye Piyasası
Kurulu’nun izniyle gayrimenkul
yatırım ortaklığına dönüştü ve Sinpaş

Aqua City 2010
“Aqua City 2010” projesinin lansmanı
yapıldı. İsimlerini Antik Çağ’daki

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Anadolu Medeniyetleri’nden alan

unvanını kazandı.

evleriyle dikkat çeken proje, “Sinpaş
GYO’nun Yeni Su Medeniyeti” olarak
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tanıtıldı.

Aqua City 2010 Konsept Proje

ABD’nin 42. Başkanı, William

2011 – Liderlik yolunda

J. Clinton Derneği Kurucusu Bill

takım arkadaşını seçti:

Clinton ve Almanya 7. Başbakanı

José MourInho

Şansölye Gerhard Schröder’i ağırladığı

Gayrimenkul sektöründe yenilikçi

Sürdürülebilir Başarı için Liderlik

ve cesur yaklaşımıyla dikkat çeken

Konferansı’nın ilkini gerçekleştirdi.

Sinpaş GYO, tanıtım kampanyaları için
vizyonuyla en iyi örtüşen isim olan

2010 – İstanbul’un modern
sarayları: İstanbul Sarayları
Osmanlı saraylarının ve saray
çevresindeki semtlerinin çağdaş bir
bakış açısıyla yeniden yorumlandığı
“İstanbul Sarayları” projesinin lansmanı
yapıldı.
Lagün projesinde bulunan biyolojik
göletler, tasarımı ve uygulamasıyla 2010
Firestone PondGard™ Biyolojik Gölet
Yarışması’nda birinci olarak “Dünyanın
En İyisi” seçildi.

dünyaca ünlü Teknik Direktör José
Mourinho ile anlaştı.
Sinpaş GYO’nun Bomonti’de
inşa ettiği ofis projesi “iTOWER” ve
Sancaktepe’de yer alan “EgeBoyu”
projesinin ön satışları başladı.
Bosphorus City projesi, European
Property Awards 2011’de “En İyi Mimari”
ve “En İyi Pazarlama Yönetimi” dallarında
Avrupa’nın en iyisi seçildi.
İştiraki Ottoman Gayrimenkul ile
hayata geçirdiği Ottomare Suites projesi,
Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde “En
İyi Çoklu Residence” kategorisinde ödüle
layık görüldü.
SİNPAŞ GYO 2011 FAALİYET RAPORU
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Sinpaş GYO, istikrarlı yükselişi ve yeniliklere açık yapısıyla
kurulduğu günden beri Türkiye’de gayrimenkul sektörünün
lokomotif güçleri arasında yer almaktadır.
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları,
Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde
gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası
araçlarına, gayrimenkul projelerine,
gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye
piyasası araçlarına yatırım yapabilmekte,
belirli projeleri gerçekleştirmek üzere
kurulabilmekte ve ilgili tebliğlerde
izin verilen diğer faaliyetlerde
bulunabilmektedir.
Profesyonel yatırım şirketleri olan
GYO’ların birincil amacı, getiri potansiyeli
yüksek gayrimenkule ve gayrimenkule
dayalı sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapmaktır. Buna ek olarak bir
GYO, portföyündeki gayrimenkullerden
kira geliri ve gayrimenkul alım satım
kazancı da elde edebilmektedir.
GYO’lar, sektörün en önemli
sorunlarından biri olan finansman
sorununa getirdiği çözümlerle yüksek
gelir getirebilecek büyük, kaliteli ve
güvenilir gayrimenkul projelerinin
hayata geçirilmesini mümkün
kılmaktadır. Gerek halka açık bir GYO
piyasasını desteklemek amacıyla
ilgili kanun ve tebliğler ile sunulan
avantajlar gerekse halka arzdan elde
edilen gelirlerin gayrimenkul sektörüne
aktarılması, finansal kısıtlamalarla
karşılaşan sektör şirketlerine ve tasarruf
sahiplerine fayda sağlamaktadır. GYO’lar
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%20 Kurumlar Vergisi istisnasından
faydalanmaktadır. Yatırımcılar ise
yatırımlarının likiditesini artırmakta ve
portföylerini çeşitlendirerek olası riskleri
dağıtabilmektedirler. Hisselerinin asgari
%25’i halka açık olma zorunluluğuna
sahip GYO’lar ile devlet, gayrimenkul
sektöründeki kayıt dışı ekonomiyi
kontrol altına alabilmektedir.
31.12.2011 itibarıyla İMKB’de işlem
gören 23 GYO bulunmaktadır. Söz konusu
şirketlerin 31.12.2011 itibarıyla piyasa
değeri toplam 10,8 milyar TL’dir.
Sinpaş GYO piyasa değeri bu büyüklüğün
%5,5’ini oluşturmaktadır.
Yatırım stratejisinde ürettiği katma
değeri yükseltme gayesini benimseyen
Sinpaş GYO, bu gaye çerçevesinde geniş
bir müşteri kitlesine hitap eden konut
projeleri geliştirmeye odaklanmıştır.
İstikrarlı duruşuyla yatırımcılarına
kazanç getiren, marka bilinirliğiyle
müşterilerine güven veren Şirket, hem
portföy büyüklüğü hem de piyasa değeri
açısından GYO’lar arasında önemli bir
konumdadır. Sinpaş GYO, 01.04.2011
itibarıyla İMKB-30 Endeksi’nde yer
almaya başlamıştır.

Stratejisini çalıştığı bölgelerde yaşama değer katan
projeler üretmek olarak belirleyen Sinpaş GYO’nun ulaştığı
piyasa değeri, hedefleri doğrultusunda kararlı adımlarla
ilerlediğinin kanıtıdır.
GYO Sektörü Piyasa Değeri 31.12.2011

Diğer GYO’lar

%94,5

GYO Sektörü Piyasa Değeri Toplam

10,8 milyar TL

Sinpaş GYO

%5,5
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Finansal ve Operasyonel Göstergeler
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İstikrarlı finansal yapısı, güçlü sermayesi ve güvenilir
kurumsal yönetimi sayesinde Sinpaş GYO, kısa sürede
hissedarları, müşterileri ve iş ortakları açısından yüksek
katma değer oluşturan projelere imza atmıştır.

Özet Finansal Veriler

Aktif Büyüklük (TL)

1.993.516.410

2011

1.652.552.566

2010

1.348.341.128

2009

1.134.589.952

2008

989.046.774

2007

Satış Gelirleri (TL)

655.372.231

2011

353.341.851

2010

170.964.593

2009
2008
2007

72.353.511
0

Net Dönem Kârı (TL)

140.010.918

2011

61.014.128

2010

(18.135.832)
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2009
2008

19.619.052

2007

18.544.326

Potansiyeli yükse
k bölgelerde ars
a
yatırımı yapan S
inpaş GYO, bu bö
lgeleri
birer trend mekâ
na dönüştürerek
yatırımcılarına yü
ksek kazanç
sağlamaktadır.
Lagün
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Başlıca Göstergeler

İstanbul Sarayları, Bosphorus City, Lagün gibi gayrimenkul
sektöründe pek çok ilki gerçekleştiren, ödüllü projelere
imza atan Sinpaş GYO, elinde bulundurduğu değerli arsa
portföyüyle sektöre katkı sağlayacak konutlar üretmeyi
ilke edinmiştir.
31.12.2011 İtibarıyla Projelendirilen ve
Üretilen Toplam Konut Sayısı ve Projelere Göre Dağılımı
Lagün

515
Bursa Modern Etap 1-3

1.466
Bosphorus City

2.796
Aqua City 2010

1.118
İstanbul Sarayları

1.200
EgeBoyu (Eviya)

566
iTOWER (Fer Yapı)

213
TOPLAM

7.874
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Lagün

31.12.2011 İtibarıyla Projelendirilen ve Üretilen Konutların Ön Satış Durumu

Proje

Ön Satışı Henüz
Yapılmayan
Konutlar

Lagün

Ön Satışı Yapılan Ön Satışı Yapılmış
ve Teslim Edilen Olup Henüz Teslim
Konutlar Edilmeyen Konutlar

55

433
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Bursa Modern Etap 1-3

896

455

115

Bosphorus City

204

2.034

558

Aqua City 2010

110

0

1.008

İstanbul Sarayları

538

0

662

87

0

126

iTOWER
EgeBoyu (Eviya)
Toplam

394

0

172

2.284

2.922

2.668

Sinpaş Grubu bünyesinde 2006 yılında yürütülen yeniden yapılanma faaliyetleri
sonucunda kurulan Sinpaş GYO, kuruluşundan bu yana nitelikli ve güvenilir yaşam
alanları üretecek konut projeleri geliştirmeye odaklanmıştır. Sinpaş Grubu’nun 37
yıllık deneyimi ve uzmanlığının verdiği enerji, Sinpaş GYO’nun, konumlandığı bölgeye
değer katan projelerinde kendisini göstermektedir. İleri görüşlü ve kararlı yönetim
kadrosu, istikrarlı finansal yapısı, güçlü sermayesi ve güvenilir kurumsal yönetimi
sayesinde Sinpaş GYO, kısa sürede hissedarları, müşterileri ve iş ortakları açısından
yüksek katma değerli projelere imza atmış ve sektörün liderleri arasına katılmıştır.
Şirket sermayesini temsil eden hisselerinin yaklaşık %37’si piyasada fiilen dolaşımda
bulunmaktadır.
Sinpaş GYO, 2011 yılında iTOWER ve %99,9 Sinpaş GYO iştiraki Eviya
Gayrimenkul’ün EgeBoyu projesinin ön satışlarına başlamıştır. İstanbul Sarayları,
Bosphorus City, Lagün gibi gayrimenkul sektöründe pek çok ilki gerçekleştiren, ödüllü
projelere imza atan Sinpaş GYO, elinde bulundurduğu değerli arsa portföyüyle sektöre
katkı sağlayacak konutlar üretmeyi ilke edinmiştir. 2011 yılsonu itibarıyla Sinpaş GYO
tarafından projelendirilen ve üretilen toplam konut sayısı 7.874’e, ön satışı yapılan
konut sayısı ise 5.590’a ulaşmıştır.

SİNPAŞ GYO 2011 FAALİYET RAPORU
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Sinpaş GYO ve çözüm ortaklarının
geliştirdiği yüksek sinerji
Her projesi büyük bir ilgi ve yüksek taleple karşılanan Sinpaş GYO, arsa keşfinden proje
geliştirmeye ve yönetmeye, iç dekorasyondan satış ve pazarlamaya kadar tüm süreçleri
kendi bünyesinde yürütüyor. Sinpaş Grubu markalarından Seranit, Vanucci, Dekor’s
gibi dünya standartlarında üretim yapan Grup şirketleriyle önemli bir uygulama avantajı
yakalayan Sinpaş GYO’nun başarı bileşenlerinden biri de, Sinpaş Grubu arasında sağlanan
bu yüksek sinerjidir.

bosphorus

cıty

“Kupalar kazanan,
şampiyonluklar kazanan
oyuncular değil, takımlardır.”
“Ben, tek tek oyunculardan konuşmayı sevmem. Kupalar kazanan, şampiyonluklar
kazanan oyuncular değil, takımlardır.”
http://irealmadrid.com/?p=1147

Kısaca Sinpaş Grubu
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sektör
Sinpaş Grubu yaşam standartlarını geliştiren, çevreye
saygılı, nitelikli yerleşim alanları ve iş dünyasına değer
katacak ticari gayrimenkul projeleri geliştirme vizyonuyla
Türkiye gayrimenkul sektörüne yön vermektedir.
Türkiye’de gayrimenkul sektörünün
gelişmesinde önemli bir rol üstlenen Sinpaş
Grubu’nun temelleri, İnşaat Mühendisi Avni
Çelik’in 1974 yılında Sinpaş Yapı Endüstrisi
ve Ticaret A.Ş.’yi kurmasıyla atılmıştır. Bugün
37 yılı aşkın deneyimini ve uzmanlığını
değişime ayak uydurabilen dinamik bir
yapıyla birleştiren Sinpaş, sektörde ilklerin
öncüsü konumundadır. Ayrıca iş ve çalışan
güvenliği, verimlilik ve kalite konularında
kuruluşundan bu yana belirlediği
standartlarla inşaat sektöründeki diğer
firmalara örnek teşkil etmektedir.
Güçlü finansal yapısı, entegre hizmet
anlayışı ve farklı tasarımları, Sinpaş
Grubu’nun her zaman gayrimenkul
piyasasının liderleri arasında yer almasını
sağlamıştır. Geliştirilen projelerin şehrin
dokusuna uygun olması ve konut
sahiplerinin yaşamına değer katmanın
yanında, yer aldığı bölgenin standartlarını
yükseltecek özellikler taşıması, Grup
faaliyetlerinde gözetilen en önemli
ilkelerdendir.
Zorlu ekonomik koşullar karşısında
dahi istikrarlı yapısını ve sağlam
duruşunu koruyan, projelerini başarıyla
tamamlayarak büyümesini sürdüren Sinpaş,
bu nitelikleriyle müşterilerinin güvenini
kazanmıştır. Sinpaş Grubu, tüm yaşamsal
ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan ve genel
yaşam kalitesini artıran nitelikli ve çağdaş
projeleriyle gelecekte de ülke ekonomisine
katkı sağlamaya devam edecektir.
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Sinpaş Yapı ENdüstrisi ve
Ticaret A.Ş.
37 yıl önce Sinpaş Grubu çatısı
altında Ankara’da kurulan Sinpaş
Yapı End. Tic. A.Ş., faaliyetlerini
yaygınlaştırmak amacıyla 1986
yılında Genel Müdürlüğünü İstanbul’a
taşımıştır. 2007 yılından itibaren
konut projelerinin inşaatı, ticari
gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi
ve kiralanması faaliyetlerine odaklanan
Şirket, üstlendiği tüm projelerde dünya
standartlarındaki inşaat teknolojilerini
kullanmaktadır.
Sinpaş Yapı, bulunduğu bölgenin
yaşam standartlarını geliştiren, çevreye
saygılı, nitelikli yerleşim alanları ve
iş dünyasına değer katacak ticari
gayrimenkul projeleri geliştirme
vizyonuyla Türkiye gayrimenkul
sektörünün lideri olma yolunda emin

ağı ve kalite standartlarıyla uluslararası
platformdaki rakiplerini geride bırakarak
Sinpaş Yapı’nın başarıyla sürdürdüğü
adımlarla ilerlemektedir. Marenegro,
Sealybria, Aqua City, İstanbul Palace,
Boğaztepe, Central Life, Aqua Manors,
Flatofis, Deposite AVM ve Topkapı
Ticaret Merkezi gibi bugüne dek
tamamlanan tüm projelerinde,
Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecine
katkıda bulunmak ilkesi esas alınmıştır.
Sinpaş Yapı, hızlı karar alabilen
dinamik ekibiyle 2010 yılından itibaren
yepyeni projeleri hayata geçirmiştir.
İstanbul’un hızla değer kazanan bölgesi
olarak gözlemlenen Sancaktepe’de
gerçekleştirdiği Kelebekia projesinin
satışları tamamlanmıştır. Şirket’in

diğer bir proje ise satışlarına 2011 yılında

üreticisi olarak 17 yıl önce, Bilecik

İş Modern Ticaret Merkezi projesidir.

Organize Sanayi Bölgesi’nde 102

İstanbul sanayisinin en değerli bölgesi

bin m 2 alanda, 500 bin m 2 üretim

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer

kapasitesiyle kurulmuştur. Türkiye’de

alan proje, mimarisiyle büyük ve orta

ilk, Avrupa’da üçüncü kez uygulanan

ölçekli firmaların lojistik, depolama ve

bir teknoloji ile “bükülebilir seramik”

imalat sanayi gibi çok maksatlı kullanım

üretimi gerçekleştiren Seranit’in 2001

ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

yılında Sinpaş Grubu’na katılmasıyla

37 yıllık birikimini, hayata geçirdiği

milyon m 2, ikinci etapta 2,5 milyon m 2’ye

güvenilirlik ve çağdaşlık olarak yansıtan

ulaşmıştır. 2006 yılı itibarıyla yıllık 8,5

Sinpaş Yapı, 2012 yılında da yenilikçi

milyon m 2 üretim kapasitesi olan Şirket,

yaklaşımların öncüsü olmaya devam

Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük

edecektir.

entegre tesisine sahiptir. 50 milyon ABD
doları tutarındaki yatırımla bugünkü
üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı
planlamaktadır.

sonraki en büyük yatırımı olarak kabul

Seranit’in, Sinpaş Grubu’na geçtiği

edilen Antepia projesi ise sektöre

yıldan itibaren üretimi 9 yılda 9 kat

getirdiği ilklerle dikkatleri üzerine

artmıştır. Bunun yanı sıra satışlarını

çekmiştir. Bir Paralel Yapı yatırımı olan,

%1.300, cirosunu %1.800 ve kârlılığını

proje geliştirme ve satış/pazarlama

%430 oranında artırmıştır. 2010 yılı için

süreçlerini Sinpaş Yapı’nın üstlendiği

belirlediği 1 milyon m 2 ihracat hedefine

3.470 konutluk dev proje Antepia, içinde

2010 Ağustos ayında ulaşan Seranit, 65

barındırdığı dünyanın en büyük biyolojik

ülkeye fiilen ihracat yapmaktadır. Sahip

göletiyle Gaziantep’i deniz yaşamıyla

olduğu üretim teknolojileriyle dünya

tanıştıracaktır.

teknik porselen üretiminde önemli bir

Öngörülü, kararlı ve risk alabilen

bölgeleri değil, yükselme potansiyeli
olan bölgeleri de sağlıklı bir biçimde
değerlendirebilmektedir. 2011 yılında
imza attığı, Sancaktepe’deki ikinci projesi
Kelebekia Premium, bu yaklaşımını
kanıtlar niteliktedir. 106 konutuyla butik
bir proje olma özelliği taşıyan Kelebekia
Premium’u, İstanbul’un yeni merkezi
semtlerinden biri olması beklenen
Sultanbeyli’deki Liva İstanbul projesi
izlemiştir.

birlikte üretim kapasitesi ilk etapta 2

projelere nitelikli yaşam koşulları,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin GAP’tan

kararlarında yalnızca değer kazanan

Seranit, ülkenin ilk granit seramik

başlanan ve inşası halen devam eden

Gaziantep’te gerçekleştirdiği ve

karakteri sayesinde Sinpaş Yapı, yatırım

bir dünya markası haline gelmiştir.

Seranit Granit seramik San.
Tic. A.ş.
Türkiye, seramik üretiminde İtalya

konuma gelen Şirket, Ar-Ge ve Ür-Ge
çalışmalarıyla Türkiye’de ve dünyada
ilklere imza atmaya devam edecektir.

ve İspanya’dan sonra üçüncü sırada
gelmektedir. Bu bağlamda, alanında
üstün performans gösteren lokomotif
şirketi Seranit ile Sinpaş Grup, yalnızca
gayrimenkul sektöründe değil, inşaatla
ilgili diğer sektörlerde de liderliği
hedeflediğini göstermiştir. Türkiye’nin
ilk teknik porselen karo üreten fabrikası
olan Seranit, kaliteli ve inovatif ürün
gamı, yurt içi ve yurt dışındaki geniş satış
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Sinpaş Grubu, tüm yaşamsal ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan
ve genel yaşam kalitesini artıran nitelikli ve çağdaş
projeleriyle gelecekte de ülke ekonomisine katkı sağlamaya
devam edecektir.
olan Mikron’S, 2011 yılında üç yeni
tesisin yatırımını tamamlayarak yıllık
üretim kapasitesini yaklaşık 330 bin
tona çıkarmıştır. Tüm yatırımlarında bir
dünya şirketi olma hedefiyle hareket
eden Mikron’S, şimdiden konusunda
Avrupa’nın en büyük beş üreticisi
arasına girmiştir. Şirket, üretiminin
%70’ini ihraç etmekte, yurt içi ve yurt
dışı piyasalarda ürünlerini Turkcarb®
markasıyla gururla pazarlamaktadır.
Mikron’S, dünya pazarındaki
başarısını talk üretiminde de sürdürmek
amacıyla Türkiye’deki talk yataklarından
en fazla verimi alacak çalışmalar
Mikron’S A.ş.
Dünyanın en saf, en beyaz kalsitini
üreten Mikron’S, üretim faaliyetlerine
başladığı 2004 yılında 55 bin ton olan
yıllık üretim kapasitesini başarılı bir
seyir izleyerek yaklaşık 250 bin tona
çıkarmıştır. Şirket, kalsiyum karbonat
başta olmak üzere talk, barit, mika,
kaolen ve diğer endüstriyel hammadde
ve kimyasalların üretim ve dağıtımını
yapmaktadır. Bu endüstriyel mineraller
kâğıt, boya, plastik ve gıda sanayi gibi
çeşitli kimya üretim süreçlerinde geniş
bir kullanım alanına sahiptir.
350 hektarlık bir alanı kaplayan
yüksek kaliteli ve verimli maden
ocaklarıyla, çok uzun yıllar kesintisiz
üretim yapabilecek hammaddeye sahip

36

yürütmektedir. Bu hedef çerçevesinde
mevcut yatırımlarını artıran Şirket,
1.700.000 TL işletme sermayesiyle
ülkenin en büyük talk tesisinin de sahibi
olacaktır. Ayrıca yeni üretim dallarına
yaptığı girişimlerle öncü bir rol üstlenen
Mikron’S, 2012 yılında başlayacağı
kalsiyum karbonat bazlı plastik granül
hammadde üretimiyle cirosunu önemli
ölçüde artırmayı öngörmektedir.
Kimya sanayisine getirdiği yenilikçi
çözümler ve üretimde sağladığı
verimlilikle Türkiye’nin Avrupa’daki
gurur kaynaklarından biri olan Mikron’S,
yükselen başarı grafiğini 2012 yılında da
sürdürecektir.

Kentsel HİZMETLER a.ş.

ProDEK a.ş.

Hayatı kolaylaştıran ve yaşam

2004 yılına kadar şantiyelerinde
ahşap imalatına yönelik işler ağırlıklı

konforunu artıran çözümler üretme

olmak üzere yalnızca Sinpaş Grubu’na

fikriyle yola çıkan Kentsel, hizmetleriyle

hizmet veren Vanucci, 2005 yılında

Sinpaş projelerinin var olan kalitesini

açıldığı yurt içi ve yurt dışı pazarlarda,

yükseltmektedir. Profesyonel site

ahşabın kullanıldığı her alanda çözümler

yönetimindeki 14 yıllık deneyimi ve
geleceği gören yaklaşımıyla klasik site

sunmaktadır.

yönetimi anlayışının dışına çıkarak beş

Vanucci, ihtiyaç ve beğenilere hitap
etmeyi hedeflediği tüm üretimlerinde

yıldızlı bir tatil köyünden beklenebilecek

tasarım ve işlevselliği ön planda

tüm standartları Sinpaş projelerine

tutmaktadır. Bugün ahşap sektörünün

getirmiştir.
Kentsel’in güvenlik, temizlik, teknik

önde gelen kuruluşları arasında ismini
duyuran Şirket, hazır mutfak ve banyo

hizmetler, ilaçlama, havuz bakımları,

mobilyası başta olmak üzere, nitelikli ve

sosyal ve sportif etkinlikler gibi bir

estetik ahşap ürünleri, ev dekorasyon
ürünlerinin üretimini ve satışını
gerçekleştirmektedir.
Zengin ürün yelpazesi, şık ve özgün

Dekor’S a.ş.
2004 yılından beri iç dekorasyon

site yaşantısının gündelik ihtiyaçlarını
karşılayarak yaşamı kolaylaştıran

tasarım ve uygulama alanında bireysel

standart hizmetlerinin yanında, mevcut

ve kurumsal müşterilere hizmet veren

yaşam kalitesini artırmaya odaklanan

tasarımlarıyla sektörün saygın firmaları

Dekor’S, inşaat faaliyetlerini destekleyen

özel hizmetleri de bulunmaktadır.

arasında yer alan Vanucci, alanında

ve dekorasyon hizmetleri sunan bir yan

“Residence hizmetler” adı altında

dünya lideri olmak amacıyla her yıl

kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.

sunulan bu hizmetler arasında

bayi ağını genişleterek büyümesini

Sinpaş’ın başarılı çözüm ortağı

sürdürmektedir.

housekeeping, konut destek hizmetleri,

Dekor’S, sunduğu hizmet, ürün çeşitliliği,

çocuk bakım hizmetleri, araç destek

kapasite ve koordinasyon kabiliyetiyle

hizmetleri, evde sağlık hizmeti, pet sitter,

alanında tek olma özelliğine sahiptir.

parti organizasyon ve catering hizmeti

Söz konusu nitelikleriyle ağırlıklı hedef

yer almaktadır. Sinpaş projeleri, konfor

kitlesi olarak belirlediği Sinpaş GYO,

ve özgünlük katan residence hizmetler

konut müşterisinin de öncelikli tercihi

sayesinde yaşayanların içinden çıkmak

haline gelmiştir. Satış sonrası teknik

istemeyeceği yerleşim alanlarına

destek ve bakım hizmetleri veren

dönüşmüştür.

Şirket, geliştirdiği ve uyguladığı özgün
konseptlerle fark oluşturan projelerini
ticari alanlarda da sürdürmektedir.

Tüm bu hizmetlerine ek olarak
ikinci el gayrimenkul değerlendirme
hizmetleri de veren Kentsel, satılık ve
kiralık fiyatları düzenleyerek ikinci el
konut fiyatlarını kontrol altında tutmakta
ve böylece projeye değer katmaktadır.
Yalnızca Sinpaş projelerine özel olmak
üzere, satış ve kiralama hizmetlerini de
yürütmektedir.

SİNPAŞ GYO 2011 FAALİYET RAPORU
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Kısaca Sinpaş Grubu
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Yapımek A.Ş.
Sinpaş Grubu’nun öngörülü

Kuruluşunu takiben kısa sürede

hizmetlerinin yanında yürütmekte

gelişerek asansör ve yürüyen merdiven

olduğu modernizasyon projeleriyle

yaklaşımıyla, ileri teknoloji ürünü

üretimi ve servis sağlayıcılığında

eskiyen veya güvenlik sistemleri güncel

asansörlere olan talebi tespit etmesi

Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri

standartlara uymayan asansörlere bakım

sonucunda 2000 yılında Yapımek

haline gelen Yapımek, Alman HOCH

ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

kurulmuştur. Türkiye inşaat, sanayi ve

markası ve teknolojisiyle üretim

turizm sektöründeki ilerlemeye paralel

yapmaktadır. Konut, hastane, otel ve

ve güvenliği ön planda tutmuş olan

olarak gelişen modern asansör ihtiyacını

alışveriş merkezlerine yönelik ürünler

Yapımek, teknolojiyi yakından takip

ülke koşullarında en uygun biçimde

geliştiren Şirket, artan kentleşmenin

eden dinamik yapısıyla öncü, asansör

karşılamak, Yapımek’in kuruluşundaki

ortaya çıkardığı ihtiyaca göre her tip ve

sektörünün diğer şirketleri için de model

temel gaye olmuştur.

kapasitede asansör, yürüyen merdiven,

olmaktadır.

yürüyen yol imalatı, montajı ve teknik
servis hizmeti vermektir. Üretim
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11 yıllık deneyimi boyunca kalite

Sektörünün en kö
klü firmalarında
n biri
olan Sinpaş GYO
, ilk günkü enerj
isi ve
heyecanıyla üre
tmeye ve yeni d
eğerler
geliştirmeye deva
m ediyor.
Lagün
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Kısaca Sinpaş Grubu
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Ön Satışlar
31.12. 2011 İtibarıyla Projelendirilen ve Üretilen Konutların Ön Satış Durumu

Proje

Ön Satışı Henüz
Yapılmayan
Konutlar

Ön Satışı Yapılan
ve Teslim Edilen
Konutlar

Ön Satışı Yapılmış
Olup Henüz Teslim
Edilmeyen Konutlar

Lagün

55

433

27

Bursa Modern Etap 1-3

896

455

115

Bosphorus City

204

2.034

558

Aqua City 2010

110

0

1.008

İstanbul Sarayları

538

0

662

iTOWER

87

0

126

394

0

172

2.284

2.922

2.668

EgeBoyu (Eviya)
Toplam

Sinpaş GYO, 37 yıllık birikimin verdiği

konut teslimlerine kadar geçen süre

fikirleriyle piyasada güven vermekte,

boyunca bilançoda yükümlülükler

konut projelerindeki başarısı daha

arasında yer alan “alınan avanslar”

ön satış aşamasında kendisini belli

hesabında tutulmaktadır. Aynı

etmektedir.

standartlar çerçevesinde, alınan senetler

Ön satıştaki başarı, bir şirketin marka

bilançoya dâhil edilmeden, haricen

değeri ve müşteriye verdiği güvenin

izlenmektedir. Arsa ve üretim maliyetleri

yanı sıra pazarı doğru analiz edebilme

ise bu dönemde, bilançoda aktifler

ve hitap ettiği kitlenin ihtiyaçlarına

arasında bulunan stoklar kalemi altında

cevap verebilecek paketler sunabilme

takip edilmektedir.

becerisinin göstergesidir. Sinpaş GYO,
alanında uzman ekibiyle geliştirdiği

Konut teslimatlarını takiben, söz
konusu konutlardan elde edilen toplam

tüm projelerde bu beceriyi ortaya

satış geliri ve satışların maliyeti tutarları

koymaktadır.

gelir tablosuna aktarılmakta ve projeden

Şirket’in uygulamakta olduğu
muhasebe standartları ve politikaları
doğrultusunda, ön satışların ardından
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müşterilerden yapılan nakit tahsilâtlar,

uzmanlık, marka bilinirliği ve özgün

elde edilen kâr, kâr/zarar hesaplarına
yansıtılmaktadır.

Konsept Proje

Yıllar İtibarıyla Ön Satışlar

Lagün

Bursa Modern
1.,2. ve 3. Etapları

Bosphorus
City

Aqua
City 2010

İstanbul
Sarayları

iTOWER (Fer
Gayrimenkul
1157-1)

Ege Boyu
(Eviya)

Toplam

31.12.2007 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

217

207

-

-

-

-

-

424

31.12.2007 İtibarıyla Satılan Konutlardan
2008 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi

(37)

(43)

-

-

-

-

-

(80)

2008 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi

156

220

1.889

-

-

-

-

2.265

31.12.2008 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

336

384

1.889

-

-

-

-

2.609

31.12.2008 İtibarıyla Satılan Konutlardan
2009 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi

(37)

(90)

(122)

-

-

-

-

(249)

70

119

527

737

-

-

-

1.453

31.12.2009 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

369

413

2.294

737

-

-

-

3.813

31.12.2009 İtibarıyla Satılan Konutlardan
2010 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi

(16)

(41)

(219)

(28)

-

-

-

(304)

2009 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi

2010 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi

26

142

318

160

425

-

-

1.071

379

514

2.393

869

425

-

-

4.580

(14)

(35)

(194)

(28)

(34)

-

-

(305)

95

91

393

167

271

126

172

1.315

31.12.2011 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

460

570

2.592

1.008

662

126

172

5.590

Projede Üretilen Toplam Konut Adedi

515

1.466

2.796

1.118

1.200

213

566

7.874

Satış Tamamlanma Oranı (%)

89

39

93

90

55

59

30

71

31.12.2010 İtibarıyla Satılan Konut Adedi

31.12.2010 İtibarıyla Satılan Konutlardan
2011 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi
2011 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi
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Proje Geliştirme Sürecinde Gelinen Aşamalar
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Sinpaş GYO, sahip olduğu 37 yıllık birikimin verdiği
uzmanlık, marka bilinirliği ve güvenilirliğinin yanı sıra hız ve
mükemmellik açısından referans kabul edilen projeleri ile
başarısını desteklemektedir.
Proje Geliştirme Süreci
Proje geliştirme süreci temel olarak

Proje Geliştirme
•

aşağıda yer alan aşamalardan meydana

belirlenmesi

gelmektedir:

•

Müellif seçimi

•

Satın alınan arsaya ait hissedar

•

Konsept projenin hazırlanması

veya imar problemlerinin olması

•

Mimari ve mühendislik projelerinin

durumunda, öncelikle bu problemler

•
•

•

geliştirmeye hazır hale getirilir.

Satış ve Pazarlama / İnşaat

Konsept tasarımı ve proje çizimleri

•

zamanlı olarak yürütülür.

Sinpaş GYO’nun proje geliştirme

Satış ofisi inşası ve satış
satışlara başlanması

•

İnşaat ihalesi ve müteahhit seçiminin
yapılması, ön satışlarla eş zamanlı

Son aşamada, tamamlanan konutlar
müşteriye teslim edilir.

Yapı ruhsatının alınması

dokümanlarının hazırlanarak ön

İnşaat ruhsatının alınmasının
ardından inşaat ve ön satışlar eş

•

hazırlanması

çözülerek arsa, üzerinde proje

tamamlanır.

olarak inşaata başlanılması
•

Müteahhidin kontrol edilmesi

sürecinde izlenen aşamalar ve

Teslim

gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda kısaca

•

İskân ruhsatlarının alınması

özetlenmektedir:

•

Konutların alıcılara teslimi

Arazi Alımı ve Geliştirilmesi

•

Site yönetiminin kurulması

•

Arazinin tespiti

•

Fizibilite ve alım kararı

•

Nakit karşılığı alım veya hasılat

•
•
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Proje ihtiyaç programının

Proje Geliştirme Sürecinde
Gelinen Aşamalar
31.12.2011 itibarıyla Sinpaş GYO’nun

paylaşımı sözleşmesi

portföyünde yer alan gayrimenkullerin

Araziye ilişkin hukuki sorunların

proje geliştirme sürecinde

çözümlenmesi

geldiği aşamalar yandaki tabloda

İmar planlarının tesisi

izlenebilmektedir.

Proje Geliştirme Sürecinde Gelinen Aşamalar
Proje
Geliştirilme

Arazi Alımı ve
Geliştirilmesi

Satış, Pazarlama ve İnşaat

Teslim

Lagün

Lagün
Bursa Modern Etap 1-2

Bosphorus City

Aqua City 2010

İstanbul Sarayları

Bursa Modern 3

iTOWER

Egeboyu (Eviya)

Bomonti Tower (Şişli 944)

Ankara GOP (Çankaya-Büyükesat)

Ankara İncek (Alacaatlı)

Marmaris

Ankara Oran (Çankaya-Dikmen)

İstanbul Park (Halkalı)

Bursa Modern 4-6

Çakmak

Ankara Polatlı

0

%20

%40

%80
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Değerleme Raporları
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Pazarı doğru analiz eden ve hitap ettiği kitlenin ihtiyaçlarını
karşılayan Sinpaş GYO, arsa stoğu üzerinde geliştirdiği
konsept konut projeleri ile portföy katma değerini sürekli
artırmayı planlamaktadır.
28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de “Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile 30.09.2011 döneminden başlayarak
GYO’ların Portföy Tablosu hazırlama yükümlülüğü kaldırılarak 30.09.2011 ve
sonrasındaki dönemlerin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarında, portföyde yer
alan varlıklara ilişkin olarak hazırlanan ekspertiz raporlarının özetine ve portföy
sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgilere de yer verilmesi kararlaştırılmıştır.

Portföydeki Bina, Proje ve Arsaların Değerleme Raporlarına İlişkin Özet Tablo ve Bilgiler

Bina, Proje ve
Arsa Portföyü

Avangarden
Projesi

Rumeli Konakları
Projesi

Lagün Projesi

Bursa Modern
Projesi

Şehir

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Bursa

Raporu
Düzenleyen
Değerleme
Şirketi(*)

Rapor Kapsamı

Harmoni

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi’nde
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mülkiyetindeki
6837 ve 6787 numaralı parseller üzerindeki Avangarden
Projesi’nde kalan bağımsız bölümlerin Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri kapsamında değerlemesi amacıyla
hazırlanmıştır.

12/29/2011

3.623.000

Harmoni

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi’nde
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mülkiyetindeki
1622 numaralı parsel üzerindeki 6 adet bağımsız
bölümün(konut), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
kapsamında değerlemesi amacıyla hazırlanmıştır.

12/29/2011

7.137.000

Reel

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 8243
ada 6 parsel üzerinde kayıtlı olan Lagün Konut Projesi’nde
yer alan 94 adet bağımsız bölümün (92 adet konut; 2 adet
ticari ünite) güncel değer tespitinin yapılması amacıyla
hazırlanmıştır.

1/6/2012

55.380.000

Harmoni

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Köyü, 301 ada 11,
12, 13, 16, 20, 21, 22, 23 parsel, 302 ada 5, 6, 7 ve 8 parseller
üzerinde gerçekleştirilen Bursa Modern Projesi ve Bursa
İli Mudanya İlçesi, Kumyaka Köyü, 118 Ada 2-3 parsel 119
ada 6-7-8 parsellerde kayıtlı gayrimenkullerin değerlemesi
amacıyla hazırlanmıştır.

12/29/2011

342.224.000

(*) Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
ACE Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.
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Rapor Tarihi
İtibarı ile Sinpaş
GYO Payına
Düşen Ekspertiz
Rapor Değeri (TL - KDV
Tarihi
Hariç)

Bina, Proje ve
Arsa Portföyü

Bosphorus City
Projesi

Aqua City
2010 Projesi

İstanbul
Sarayları Projesi

Itower Projesi
(Şişli 1157 - 3)

EgeBoyu
Arsası (Eviya
Gayrimenkul
Geliştirme)

İstanbul-ŞişliBomonti 994 Ada
54,55,56,57 (Arsa)

Ankara GOP
(ÇankayaBüyükesat)
(Arsa)

Ankara İncek
(Alacaatlı) (Arsa)

Şehir

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Ankara

Ankara

Rapor Tarihi
İtibarı ile Sinpaş
GYO Payına
Düşen Ekspertiz
Rapor Değeri (TL - KDV
Tarihi
Hariç)

Raporu
Düzenleyen
Değerleme
Şirketi(*)

Rapor Kapsamı

Harmoni

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi,
800 ada 4 no’lu parsel üzerinde yer alan Bosphorus
City Projesi’nde Sinpaş GYO A.Ş. mülkiyetindeki
bağımsız bölümlerin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı
kapsamında değerlemesi amacıyla hazırlanmıştır. (847
Adet Konut + 29 Adet Ticari Ünite)

12/29/2011

342.181.200

Harmoni

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1 Pafta
1958 numaralı parsel üzerinde gerçekleştirilen, 1.132 adet
bağımsız bölüme sahip (1.118 adet konut+14 ticari ünite)
Sinpaş Aquacity 2010 projesinde, değerleme raporu itibarı
ile ulaşılan inşaat seviyesi dikkate alınarak hesaplanmış
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payına düşen
%65’lik hasılat payı sözleşme değerinin belirlenmesi
amacıyla hazırlanmıştır.

12/29/2011

159.957.200

Harmoni

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 801
ada 21 parsel ve üzerinde inşa edilmekte olan İstanbul
Sarayları projesinin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı
kapsamında değerleme tarihi itibarı ile tamamlanmış
kısmının güncel değerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

12/29/2011

250.764.996

Harmoni

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Şişli Mahallesi’nde, 1157 ada
3 parsel üzerinde gerçekleştirilen, I-Tower Bomonti
projesinin rapor tarihi itibarı ile mevcut durumunun
Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında değerinin
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

12/29/2011

57.869.546

Reel

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi,
243EE4D pafta 6258 adada konumlu toplam 40.548,8
m² alana sahip 25 parsel no’lu arsanın, güncel piyasa
arazi değerinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
(Değerleme tarihi itibarı ile henüz proje inşaat faaliyetleri
başlamamış olduğu için arsa değeri verilmiştir.)

12/26/2011

46.630.000

Harmoni

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde,
üzerlerinde Sinpaş GYO A.Ş. hissesi de bulunan hisseli
mülkiyet yapısındaki 994 ada 54, 55, 56, 57 parsel no’lu
toplam 18.326 m 2 alana sahip 4 adet arsanın Sermaye
Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında değerinin
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

12/29/2011

38.717.235

Harmoni

Ankara ili Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi Büyükesat
Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
içerisinde yer alan 29284 ada 1 parsele kayıtlı 22.572 m 2
arsa niteliğindeki taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu
Mevzuatı kapsamında değerinin belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.

12/29/2011

48.529.800

Harmoni

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Alacaatlı Mahallesi’nde
yer alan tapu kayıtlarına göre 223 adet imarlı 145.204
m 2 arsa vasıflı gayrimenkulün Sermaye Piyasası Kurulu
Mevzuatı kapsamında değerinin belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.

1/11/2012

81.155.180

(*) Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
ACE Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.
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Değerleme Raporları

Portföydeki Bina, Proje ve Arsaların Değerleme Raporlarına İlişkin Özet Tablo ve Bilgiler

Bina, Proje ve
Arsa Portföyü

Marmaris (Arsa)

Ankara Oran
(ÇankayaDikmen) (Arsa)

Çakmak (Arsa)

Ankara Polatlı
(Arsa)

Halkalı Güney 6
Ayrı Parsel Alanı
(Arsa)

Şehir

Marmaris

Ankara

İstanbul

Ankara

İstanbul

Raporu
Düzenleyen
Değerleme
Şirketi(*)

Rapor Kapsamı

Harmoni

Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü’nde, Sinpaş GYO
A.Ş. mülkiyetindeki toplamda 173.680 m 2 alana sahip
arsaların Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında
değerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

12/29/2011

164.996.000

Harmoni

Ankara İli Çankaya İlçesi Dikmen Mahallesi Dikmen
Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
içerisinde yer alan 29269 ada 1 parselde kayıtlı 26.905
m 2 arsa niteliğindeki taşınmazın Sinpaş Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş. mülkiyetinde olan hissesinin
Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında değerinin
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

12/29/2011

80.046.000

Ace

Değerleme raporu, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak
Mahallesi, F22D23D3D pafta;
• 2424 ada 1 parsel,
• 2425 ada 1, 2, 3 parseller,
• 2426 ada 1 parsel,
• 2427 ada 1, 2 parsel,
• 2428 ada 1 parsel,
• 2429 ada 1 parsel,
• 2430 ada 2 parsel,
• 2431 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsel no.lu (Toplam 15 adet parsel)
gayrimenkuller üzerinde Sinpaş GYO A.Ş. adına kayıtlı
mülkiyet paylarının pazar değerinin tespit edilmesi ile
sınırlıdır.  (Sinpaş GYO payına düşen arsa alanı
88.416 m 2’dir)

12/30/2011

102.164.099

Harmoni

Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli Mahallesi, Yenidoğan
Köyü, Devretepe Mevkii, Ankara-Eskişehir karayoluna
cepheli 142 ada 33 parsele kayıtlı 280.812 m 2 arsa
niteliğindeki taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu
Mevzuatı kapsamında değerinin belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.

12/29/2011

10.400.000

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi’nde,
üzerlerinde Sinpaş GYO A.Ş. hissesi bulunan 800 ada 5 ve
13 parseller, 801 ada 1 ve 19 parseller ile Sinpaş GYO A.Ş.
tam mülkiyetindeki 801 ada, 20 ve 22 parselin Sermaye
Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında değerleme amacıyla
hazırlanmıştır. (Arsanın toplam alanı 108.903 m 2; Sinpaş
GYO payına düşen toplam arsa alanı 96,907 m 2’dir)
Harmoni

12/29/2011

112.566.133

(*) Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
ACE Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.
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Rapor Tarihi
İtibarı ile Sinpaş
GYO Payına
Düşen Ekspertiz
Rapor Değeri (TL - KDV
Tarihi
Hariç)

Yüksek kalite sta
ndardıyla özdeşl
eşen
Sinpaş GYO proje
leri, binlerce aile
nin
ilk tercihi ve yatı
rım portföyünü
genişletmek iste
yen yatırımcıları
n
gözdesi konumu
ndadır.

Bursa Modern
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Değerleme Raporları

Avangarden

Avangarden Değerleme

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni

Raporu Özet Bilgi

Gayrimenkul Değerleme ve

Raporun Tarihi ve Numarası:

Danışmanlık A.Ş.

29.12.2011 – 2011-400-99

Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

Çerçevesinde Gayrimenkul/Projenin

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Dudullu Mahallesi’nde Sinpaş

Portföyüne Alınmasına Bir Engel

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Olup Olmadığı: Konu gayrimenkuller

mülkiyetindeki 6837 numaralı parsel

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım

ve 6787 numaralı parsel üzerinde

Ortaklığı A.Ş. portföyünde yer almakta

Avangarden Projesi kapsamında

olup gayrimenkullerin Gayrimenkul

kalan bağımsız bölümlerin (konut)

Yatırım Ortaklığı portföyünde

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

bulunmasında Sermaye Piyasası

kapsamında değerleme amacıyla

Mevzuatı hükümleri çerçevesinde engel

hazırlanmıştır.

teşkil etmediği kanaatine varılmıştır.
Değer Tespiti: Rapora konu bağımsız
bölümlerin bulunduğu 6837 ve 6787
parseller üzerindeki proje tamamlanmış
olup sadece değerleme konusu
bağımsız bölümler için değer takdiri
yapılmıştır. Bağımsız bölümünün değer
takdirinde emsal karşılaştırma analizi
yöntemi kullanılmıştır. Rapora konu
gayrimenkullerin tamamı değerleme
tarihi itibarı ile tapu kayıtlarında Sinpaş
GYO’ya aittir.
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Avangarden

Londra Tower
Blok

Kat

Giriş

B.B. No

Brüt Alan

Toplam Değer ABD
Doları (KDV Hariç)

Toplam Değer
TL (KDV Hariç)

Toplam Değer (%1)
TL (KDV Dahil)

Tip1-01

26NK

A

54

145

269.444

485.000

489.850

Blok

Kat

Giriş

B.B. No

Brüt Alan

Toplam Değer ABD
Doları (KDV Hariç)

Toplam Değer
TL (KDV Hariç)

Toplam Değer (%1)
TL (KDV Dahil)

Parsel
6837

Paris Residence
Parsel
6837

Tip1-02

4NK

B

12

155

262.222

472.000

476.720

6837

Tip1-02

Z

C

3

160

240.000

432.000

436.320

6837

Tip1-02

4NK

D

6

155

262.222

472.000

476.720

Blok

Kat

Giriş

B.B. No

Brüt Alan

Toplam Değer ABD
Doları (KDV Hariç)

Toplam Değer
TL (KDV Hariç)

Toplam Değer (%1)
TL (KDV Dahil)

6837

Tip2-04

2NK

A2

3

108

156.667

282.000

284.820

6837

Tip2-04

3NK

A2

4

121

183.889

331.000

334.310

6837

Tip2-05

Z

D1

1

116

230.000

414.000

418.140

6837

Tip2-05

1NK

D1

2

120

207.222

373.000

376.730

Blok

Kat

Giriş

B.B. No

Brüt Alan

Toplam Değer ABD
Doları (KDV Hariç)

Toplam Değer
TL (KDV Hariç)

Toplam Değer (%1)
TL (KDV Dahil)

D2

3

105

201.111
2.012.778

362.000
3.623.000

365.620
3.659.230

Amsterdam Yalıları
Parsel

Loft Yalıları
Parsel

6787
Tip1
2NK
Bağımsız Bölümlerin Toplam Değer

Değerleme tarihi itibarı ile değerleme konusu bağımsız bölümler için KDV hariç 3.623.000 TL değer takdir edilmiştir.
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Değerleme Raporları

Rumeli Konakları

Rumeli Konakları Değerleme

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

Raporu Özet Bilgi

Engel Olup Olmadığı: Taşınmazlar GYO

Raporun Tarihi ve Numarası:

portföyünde olup Sermaye Piyasası

29.12.2011 – 2011-400-105

Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı portföyünde

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy
Mahallesi’nde Sinpaş Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş. mülkiyetindeki
1622 numaralı parsel üzerindeki 6 adet
bağımsız bölümün (konut), Sermaye

bulunmadığı kanaatine varılmıştır.
Değer Tespiti: Değerleme konusu
bağımsız bölümler için emsal
takdiri yapılmıştır. Rapora konu

kapsamında değerleme amacıyla

gayrimenkullerin tamamı değerleme

hazırlanmıştır.
Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni
Danışmanlık A.Ş.

Mevzuatı çerçevesinde bir engel

karşılaştırma yöntemi ile değer

Piyasası Kurulu düzenlemeleri

Gayrimenkul Değerleme ve

bulunmasında Sermaye Piyasası

tarihi itibarı ile tapu kayıtlarında
Sinpaş GYO’ya aittir. Değerleme konusu
gayrimenkullerin değerleme raporu
tarihi itibarı ile toplam pazar değeri,
KDV hariç 7.137.000 TL olarak takdir
edilmiştir.

Alanı m²

Birim Satış Değeri,
ABD Doları

Nihai Değer,
ABD Doları
(KDV Hariç)

Nihai Değer,
ABD Doları
(KDV Dahil)

Nihai Değer,
TL (KDV Hariç)

Nihai Değer,
TL (KDV Dahil)

TT-10 (Manolya-2)

297,50

2.454

730.000

861.400

1.314.000

1.550.520

TT-30 (Manolya-4)

297,50

2.151

640.000

755.200

1.152.000

1.359.360

TT-31 (Manolya-5)

297,50

2.235

665.000

784.700

1.197.000

1.412.460

TT-35 (Manolya-9)

297,50

2.185

650.000

767.000

1.170.000

1.380.600

Bağımsız Bölüm No

Tİ4-89 (Frezya-14/1)

323,22

1.980

640.000

755.200

1.152.000

1.359.360

Tİ4-90 (Frezya-15/2)

323,22

1.980

640.000

755.200

1.152.000

1.359.360

3.965.000

4.678.700

7.137.000

8.421.660
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Lagün

Lagün Değerleme Raporu

engel bir husus olmadığı, gayrimenkul

Özet Bilgi

yatırım ortaklığı portföyüne alınmasında

Raporun Tarihi ve Numarası:

sakınca bulunmayacağı kanaatine

06.01.2012 – SNP-1112009

varılmıştır.

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

Değer Tespiti: Lagün Projesi rapor

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra

tarihi itibarıyla tamamlanmış olup

Mahallesi, 8243 ada 6 parsel üzerinde

portföyde yer alan bağımsız bölümlerin

kayıtlı olan Lagün Konut Projesi’nde

değeri tespit edilmiştir. Arsa sahibi ile

yer alan 94 adet bağımsız bölümün

yapılan hasılat paylaşımı sözleşmesi

(92 adet konut; 2 adet iş yeri) güncel

uyarınca satış hasılatın %22,44’ü arsa

değer tespitinin yapılması amacıyla

sahibinin payı olup Sinpaş GYO’ya düşen

hazırlanmıştır.

pay toplam değerin %77,56’sı olarak

Raporu Hazırlayan Şirket: Reel
Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
GYO Portföyüne Alınmasında Bir
Engel Olup Olmadığı: Değerlemesi
yapılan taşınmazların Sermaye Piyasası
Mevzuatı uyarınca devredilmesine

takdir edilmiştir. Bu bağlamda değerleme
konusu gayrimenkullerin Sinpaş GYO’ya
düşen payının toplam pazar değeri
değerleme raporu tarihi itibarı ile
KDV hariç 55.380.000 TL olarak takdir
edilmiştir.

94 Adet Taşınmazın Değeri
TL (KDV Hariç)
71.402.000

ABD Doları (KDV Hariç)

AVRO (KDV Hariç)

TL (KDV Dahil)

39.889.385

29.361.790

79.966.113

94 Adet Taşınmazın Sinpaş GYO’ya Ait Hissesinin (%77,56) Değeri
TL (KDV Hariç)
55.380.000

ABD Doları (KDV Hariç)

AVRO (KDV Hariç)

TL (KDV Dahil)

30.097.826

22.421.053

62.021.717
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Değerleme Raporları

Bursa Modern

Bursa Modern Değerleme

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni

Raporu Özet Bilgi

Gayrimenkul Değerleme ve

Raporun Tarihi ve Numarası:

Danışmanlık A.Ş.

29.12.2011 – 2011-400-100

GYO Portföyüne Alınmasında Bir Engel

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

Olup Olmadığı: Konu gayrimenkuller

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş

Sinpaş GYO portföyünde yer almakta

Köyü, 301 Ada 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23

olup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

parsel, 302 ada 5, 6, 7 ve 8 parseller

portföyünde bulunmasında Sermaye

üzerinde gerçekleştirilen Bursa Modern

Piyasası Mevzuatı hükümleri

Projesi ve Bursa İli Mudanya İlçesi,

çerçevesinde engel teşkil etmediği

Kumyaka Köyü, 118 Ada 2-3 parsel 119 ada

kanaatine varılmıştır.

6-7-8 parsellerde kayıtlı gayrimenkullerin
değerlemesi amacıyla hazırlanmıştır.
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Değer Tespiti
Bağımsız Bölüm Sonuç Değer Tablosu
Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm Sayısı

Toplam Değer, TL (KDV Hariç)

Toplam Değer, TL (KDV Dahil)

70 Adet Konut

20.255.000

20.457.968

301 Ada 11 Parsel

301 ada 11 parselde yer alan 70 adet konut nitelikli bağımsız bölümlerin toplam değeri değerleme raporu tarihi itibarı ile KDV
hariç 20.255.000 TL olarak takdir edilmiştir.
Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm Sayısı

Toplam Değer, TL (KDV Hariç)

Toplam Değer, TL (KDV Dahil)

564 Konut

177.500.000

179.916.693

301 Ada 12 Parsel

301 ada 12 parselde yer alan 564 konut nitelikli bağımsız bölümlerin toplam değeri değerleme raporu tarihi itibarı ile KDV hariç
177.500.000 TL olarak takdir edilmiştir.
Proje Değer Tablosu
Mevcut Durum Değeri
Gayrimenkul

Arsa Değeri, TL (KDV Hariç)

İnşai Yatırım Bedeli (KDV Hariç)

21.969.067

Toplam Değer, TL (KDV Hariç) Toplam Değer, TL (KDV Dahil)

13.172.225

35.140.000

41.465.200

Projesi Tamamlanması Halinde Durum Değeri
301 Ada 13
Parsel

Bağımsız Bölüm Sayısı

Toplam Değer, TL (KDV Hariç)

Toplam Değer, TL (KDV Hariç)

388 Adet

93.117.000

94.048.500

301 ada 13 parselde yer alan ve inşaatı devam eden parselinin mevcut durum değeri değerleme raporu tarihi itibarı ile KDV
hariç 35.140.000 TL olarak takdir edilmiştir.
Arsa Sonuç Değer Tablosu
Gayrimenkul

Yüzölçümü (m²)

Toplam Değer, TL (KDV Hariç)

Toplam Değer, TL (KDV Dahil)

10.021,78

11.942.000

14.091.560

301 Ada 21 Parsel

83,46

-

-

301 Ada 22 Parsel

20.347,00

24.245.000

28.609.000

301 Ada 23 Parsel

86,16

-

-

301 Ada 20 Parsel

302 Ada 5 Parsel

179,58

-

-

302 Ada 6 Parsel

41.124,83

52.272.000

61.680.960

302 Ada 7 Parsel

8.119,36

5.000.000

5.900.000

302 Ada 8 Parsel

135,53

-

-

93.459.000

110.281.520

Toplam

Toplamda 79.612 m 2 arsa alanına sahip 301 ada 20, 22 ve 302 ada 6 ve 7 parsellerin toplam arsa değeri değerleme raporu tarihi
itibarı ile KDV hariç 93.459.000 TL olarak takdir edilmiştir.
301 ada 21, 23 parseller ve 302 ada 5 ve 8 parseller kamusal alan niteliğinde olup satış kabiliyeti bulunmadığından değer
verilmemiştir.
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Değerleme Raporları

Büyük Kulüp

Büyük Kulüp Sonuç Değer Tablosu
Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm Sayısı

Toplam Değer, TL (KDV Hariç)
9.350.000

11.033.000

38 Adet Dükkan

Toplam Kira Değeri, TL/Ay (KDV Hariç)

Toplam Kira Değeri, TL/Ay (KDV Dahil)

60.000

70.800

301 Ada 16 Parsel

Toplam Değer, TL (KDV Dahil)

301 ada 16 parselde yer alan 38 adet dükkan nitelikli bağımsız bölümlerin toplam değeri değerleme raporu tarihi itibarı ile KDV
hariç 9.350.000 TL olarak takdir edilmiştir.
301 ada 16 parselde yer alan 38 adet dükkan nitelikli bağımsız bölümlerin toplam aylık kira değeri ise değerleme raporu tarihi
itibarı ile KDV hariç 60.000 TL olarak takdir edilmiştir.
Trilye Marin Kulüp Sonuç Değer Tablosu
Gayrimenkul

Yüzölçümü (m²)

Toplam Değer, TL (KDV Hariç)
6.520.000

7.693.600

2.289

Toplam Kira Değeri, TL/Ay (KDV Hariç)

Toplam Kira Değeri, TL/Ay (KDV Dahil)

20.000

23.600

118 Ada 2,3 Parsel ve
119 Ada 6,7,8 Parselde
yer alan Sosyal Tesis

Toplam Değer, TL (KDV Dahil)

118 Ada 2,3 Parsel 119 Ada 6,7,8 Parselde yer alan sosyal tesis niteliğindeki Trilye Marin Kulüp değeri, değerleme raporu tarihi
itibarı ile KDV hariç 6.520.000 TL olarak takdir edilmiştir.
118 Ada 2,3 Parsel 119 Ada 6,7,8 Parselde yer alan Trilye Marin Kulüp tesisinin aylık kira değeri ise değerleme raporu tarihi itibarı
ile KDV hariç 20.000 TL olarak takdir edilmiştir.
Bursa - Toplu Değer Tablosu
Değerleme Raporu Tarihi
İtibarıyla Açıklama

Değerleme Raporu
İtibarıyla KDV hariç
Değer TL

70 Adet Konutun Bağımsız Bölüm Değerlemesi

20.255.000

301 Ada 12 Parsel

564 Konutun Bağımsız Bölüm Değerlemesi

177.500.000

301 Ada 13 Parsel

İnşaası Devam Eden 388 Konuta Sahip Parselin Mevcut İnşaat
Tamamlanma Seviyesi Baz Alınarak Hesaplanmış Değeri

35.140.000

301 Ada 16 Parsel

38 Adet Dükkan Nitelikli Bağımsız
Bölümün Değerlemesi

9.350.000

Toplam 79.612 m 2 Arsanın Piyasa Değeri

93.459.000

Trilye Marin Kulüp’ün Yer Aldığı Parsellerin Değeri

6.520.000

Parsel
301 Ada 11 Parsel

301 Ada 20, 22 Parsel ve 302 Ada
6 ve 7 parseller
118 Ada 2, 3 Parsel ve 119 Ada 6, 7, 8 parseller

Toplam Değer
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342.224.000

Geliştirdiği her ya
şam alanında su
ve
yeşile önem vere
n Sinpaş GYO, in
şaat
süreçlerini çevre
ye zarar vermeye
cek
şekilde, geri dön
üşüm imkânların
ı da
kullanarak özen
le yürütmektedir.
Bursa Modern
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Değerleme Raporları

Bosphorus City

Bosphorus City Değerleme

Mevzuatı uyarınca devredilmesine

Raporu Özet Bilgi

engel bir husus olmadığı, gayrimenkul

Raporun Tarihi ve Numarası:

yatırım ortaklığı portföyüne alınmasında

29.12.2011 – 2011-400-102

sakınca bulunmayacağı kanaatine
varılmıştır.

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi,

Değer Tespiti: Değerleme raporu

Halkalı Mahallesi, 800 ada 4 no’lu

Bosphorus City projesi kapsamındaki

parsel üzerinde yer alan Bosphorus

toplam 877 adet bağımsız bölümün

City Projesi’nde Sinpaş GYO A.Ş.

(847 konut + 29 ticari ünite + 1 adet dini

mülkiyetindeki 877 adet bağımsız

tesis) güncel satış değerlerini belirlemek

bölümün (847 konut + 29 ticari ünite + 1

amacıyla hazırlanmıştır. Ancak

adet dini tesis) Sermaye Piyasası Kurulu

değerleme konusu taşınmazlardan 59

Mevzuatı kapsamında değerleme

no’lu blok, site içine hizmet verecek

amacıyla hazırlanmıştır.

dini tesis alanı olarak planlandığı için
mevcut kullanım fonksiyonu sebebiyle

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni

satış ya da kiralanma kabiliyeti

Gayrimenkul Değerleme ve

olamayacağından değerleme dışında

Danışmanlık A.Ş.

tutulmuştur. Nihai olarak, toplam 847

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

konut, 29 ticari ünitenin değerleme

Engel Olup Olmadığı: Değerlemesi
yapılan taşınmazların Sermaye Piyasası

raporu tarihi itibarı ile değeri KDV hariç
342.181.200 TL olarak takdir edilmiştir.

Toplam Değer, TL
(KDV Hariç)

Toplam Değer, TL
(KDV Dahil)

Toplam Değer, ABD
Doları (KDV Hariç)

Toplam Değer, ABD
Doları (KDV Dahil)

Konut Üniteleri (847 Adet)

321.358.200

327.567.216

178.532.333

181.981.787

Ticari Üniteler (29 Adet)

20.823.000

24.571.140

11.568.333

13.650.633

342.181.200

352.138.356

190.100.667

195.632.420

Toplam Değer
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Aqua City 2010 Konsept Proje

Aqua City 2010 Değerleme

Piyasası Mevzuatı uyarınca Sinpaş GYO

Raporu Özet Bilgi

portföyünde yer almasında sakınca

Raporun Tarihi ve Numarası:

bulunmayacağı kanaatine varılmıştır.

29.12.2011 – 2011 – 400 – 98

Değer Tespiti: Değerleme konusu

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

bağımsız bölümlerin değer takdirinde

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi

emsal karşılaştırma analizi yöntemi

Mahallesi, 1 Pafta 1958 numaralı parsel

kullanılmıştır.

üzerinde gerçekleştirilen Sinpaş

ile yapılan sözleşme gereği proje

bağımsız bölümün (1.118 adet konut+14

kapsamındaki toplam 1.132 bağımsız

adet ticari ünite) Sinpaş Gayrimenkul

bölümün %65’i Sinpaş GYO A.Ş. ye

Yatırım Ortaklığı A.Ş. sözleşme değerinin

kalan %35’i ise arsa sahiplerine aittir.

belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu bağlamda, Sinpaş GYO A.Ş. ye ait

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni
Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık A.Ş.
GYO Portföyüne Alınmasında Bir
Engel Olup Olmadığı: Değerlemesi
yapılan taşınmazların Sermaye

Gayrimenkul

Söz konusu projede arsa sahipleri

Aqua City 2010 Projesindeki 1.132 adet

Tamamlanması Durumundaki
Toplam Değeri (KDV Hariç)

%65 payın bugünkü değeri ve projenin
tamamlanmış olması durumundaki
değeri hesaplanmıştır. Sinpaş GYO
payına düşen değer, değerleme
tarihindeki inşaat seviyesi dikkate
alındığında KDV hariç 159.957.200 TL’dir.

Mevcut İnşaat Seviyesindeki
Toplam Değeri (KDV Hariç)

Toplam Değer
(1.132 adet Bağımsız
Bölüm (1.118 Adet Konut +
14 Adet Ticari Ünite))

323.800.000 TL

179.888.888 ABD Doları

246.088.000 TL

136.715.555 ABD Doları

Sinpaş GYO A.Ş. Sözleşme
Payı Değeri (%65)

210.470.000 TL

116.927.777 ABD Doları

159.957.200 TL

88.865.111 ABD Doları
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Değerleme Raporları

İstanbul Sarayları Konsept Proje

İstanbul Sarayları

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

Değerleme Raporu Özet Bilgi

Engel Olup Olmadığı: Taşınmaz GYO

Raporun Tarihi ve Numarası:

portföyünde olup Sermaye Piyasası

29.12.2011 - 2011-400-103

Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı
Mahallesi, 801 ada 21 parsel ve üzerinde
inşa edilmekte ve tapu kayıtlarında

Yatırım Ortaklığı portföyünde projeler
başlığı altında bulunmasında Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bir engel
bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Sinpaş GYO’ya ait olan İstanbul Sarayları

Değer Tespiti: Değerleme tarihi itibarı

projesinin Sermaye Piyasası Kurulu

ile konu gayrimenkulün tamamlanmış

Mevzuatı kapsamında güncel satış

kısmın, arsa değeri dahil değeri,

değerinin tespit edilmesi amacıyla

mevcut izinler, proje giderleri, arazi

hazırlanmıştır.

düzenlemeleri dikkate alınarak takdir

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni
Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık A.Ş.

edilmiştir. Bu bağlamda projenin
değerleme tarihi itibarı ile
tamamlanmış kısmının değeri
KDV hariç 250.764.996 TL olarak
takdir edilmiştir.

Arsa Değeri (TL)
Mevcut Maliyet (TL)
Toplam Değer (TL) – KDV Hariç
Toplam Değer (ABD Doları) – KDV Hariç
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149.041.200
101.723.796
250.764.996
139.313.887

itower (Şişli 1157-3)
Değerleme Raporu Özet Bilgi
Raporun Tarihi ve Numarası:

Konsept Proje

29.12.2011 – 2011-400-107
Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Şişli
Mahallesi’nde, 1157 ada 3 parsel üzerinde
gerçekleştirilen, iTower Bomonti
projesindeki Sinpaş GYO A.Ş.
mülkiyetindeki 213 adet bağımsız
bölümün (206 adet residence + 7 adet
mağaza) Sermaye Piyasası Kurulu
Mevzuatı kapsamında değerinin
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni
Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık A.Ş.
GYO Portföyüne Alınmasında Bir
Engel Olup Olmadığı: Taşınmaz
GYO portföyünde olup Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Portföyüne
Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı
Çerçevesinde bir engel olmadığı
kanaatine varılmıştır.
Değer Tespiti: iTower Projesi’nin yer
aldığı arsa Sinpaş GYO mülkiyetinde olup
arsanın projelendirilmesi konusunda
FER Gayrimenkul ile Ağustos 2010’da
hasılat payı sözleşmesi yapılmıştır.
Sözleşme uyarınca, projede Sinpaş
GYO hasılattan %58 pay almakta
ve üretim maliyetleri tamamen
projeyi geliştiren FER tarafından
karşılanmaktadır. FER Gayrimenkul’ ün
Sinpaş GYO’ya ödemeyi taahhüt ettiği
minimum hasılat tutarı 30 milyon ABD
dolarıdır.
Sözleşme koşulları, değerleme
tarihi itibarıyla inşaat seviyesi ile
yerine getirilmediğinden (inşaatın
henüz bodrum kat seviyesinde olması
nedeniyle) Sinpaş GYO A.Ş. sözleşme
değeri, arsa değeri olarak verilmiş olup
değerleme raporu tarihi itibarı ile Katma
Değer Vergisi hariç 57.869.546 TL olarak
takdir edilmiştir.

Gayrimenkul

Tamamlanması Durumundaki
Toplam Değeri

Mevcut İnşaat Seviyesindeki
Toplam Değeri

Toplam Değer
(213 adet Bağımsız Bölüm)

172.800.000 TL

96.000.000 ABD Doları

73.348.945 TL

40.749.414 ABD Doları

Sinpaş GYO A.Ş. Sözleşme
Payı Değeri

101.358.000 TL

56.310.000 ABD Doları

57.869.546 TL

32.149.748 ABD Doları
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Değerleme Raporları

Bomonti Konsept Proje

İstanbul-Şişli-Bomonti 994

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni

Değer Tespiti: Değerlemeye konu

Ada 54,55,56,57 Parseller

Gayrimenkul Değerleme ve

gayrimenkuller üzerinde değerleme

Değerleme Raporu Özet Bilgi

Danışmanlık A.Ş.

tarihi itibarı ile henüz başlamış bir proje

Raporun Tarihi ve Numarası:

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

bulunmadığı için boş arazi değeri dikkate

29.12.2011 – 2011-400-106

Engel Olup Olmadığı: Taşınmazlar GYO

alınarak nihai değer takdir edilmiştir. Bu

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

portföyünde olup Sermaye Piyasası

bağlamda, söz konusu arsalarda Sinpaş

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet

Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul

GYO payına düşen arsaların toplam

Mahallesi’nde, üzerlerinde Sinpaş

Yatırım Ortaklığı portföyünde

değeri değerleme raporu tarihi itibarı

GYO A.Ş. hissesi de bulunan hisseli

bulunmasında Sermaye Piyasası

ile KDV hariç 38.717.235 TL olarak takdir

mülkiyet yapısındaki 994 ada 54, 55, 56,

Mevzuatı çerçevesinde bir engel

edilmiştir.

57 parsel no’lu toplam 18.326 m 2 alana

bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

sahip 4 adet arsanın Sermaye Piyasası
Kurulu Mevzuatı kapsamında değerinin
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Alan (m²)

Sinpaş GYO
Hissesi

Birim Değer
(TL/m²)

Hisseye
Düşen Alan (m²)

Değer, TL
(KDV Hariç)

2.696,54

49/300

4.500

440,43

1.981.935

994 Ada 55 Parsel

38,62

49/300

4.500

6,30

28.350

994 Ada 56 Parsel

255,36

49/300

4.500

41,71

187.695

15.335,23

49/300

14.580

Ada/Parsel No
994 Ada 54 Parsel

994 Ada 57 Parsel
Toplam

18.325,75

2.504.75

36.519.255

15.143.813

38.717.235

Alan (m²)

Değer, TL
(KDV Hariç)

Değer, TL
(KDV Dahil)

Değer, ABD Doları
(KDV Hariç)

994 Ada 54 Parsel

1.981.935

2.338.683

1.101.075

1.299.269

994 Ada 55 Parsel

28.350

33.453

15.750

18.585

Ada/Parsel No

994 Ada 56 Parsel

187.695

221.480

104.275

123.045

994 Ada 57 Parsel

36.519.255

43.092.721

20.288.475

23.940.401

38.717.235

45.686.337

21.509.575

25.381.299

Toplam
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EgeBoyu Konsept Proje

Eviya Gayrimenkul Geliştirme

Değer Tespiti: Gayrimenkul tapuda

ve Yatırım A.Ş. Değerleme

değerleme tarihi itibarı ile Seven

Raporu Özet Bilgi

Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve

Raporun Tarihi ve Numarası:

Taahhüt A.Ş. mülkiyetindedir. Seven

26.12.2011 – SNP-1112008

Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra
Mahallesi, 243EE4D pafta 6258 adada
konumlu toplam 40.548,8 m² alana sahip
25 parsel no’lu arsanın, güncel piyasa
arazi değerinin tespit edilmesidir.
Raporu Hazırlayan Şirket: Reel
Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Taahhüt A.Ş. unvan değişikliğine giderek
Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve
Yatırım A.Ş. olarak ismini değiştirmiştir.
Değerleme tarihi itibarı ile tapu
kayıtlarının Eviya Gayrimenkul Geliştirme
ve Yatırım A.Ş. olarak değiştirilme süreci
devam etmektedir. Eviya %99,9 oranında
Sinpaş GYO iştirakidir. Değerleme
tarihi itibarı ile Eviya’nın 40.548 m 2

GYO Portföyüne Alınmasında Bir Engel

arsa dışında kayda değer bir aktifi ve

Olup Olmadığı: Değerlemesi yapılan

borcu bulunmamaktadır. Söz konusu

taşınmazın Sermaye Piyasası Mevzuatı

arsanın rapor tarihi itibarı ile değeri ise

uyarınca devredilmesine engel bir husus

KDV hariç 46.630.000 TL olarak takdir

olmadığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı

edilmiştir.

portföyüne alınmasında sakınca
bulunmayacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmazın Değeri
TL
(KDV Hariç)

ABD Doları
(KDV Hariç)

Avro
(KDV Hariç)

TL
(KDV Dahil)

46.630.000

25.480.874

18.955.285

55.023.400
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Değerleme Raporları

Ankara GOP

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni

(Çankaya-Büyükesat)

Gayrimenkul Değerleme ve

Değerleme Raporu

Danışmanlık A.Ş.

Sonuç Sayfası

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

Raporun Tarihi ve Numarası:

Engel Olup Olmadığı: Taşınmaz GYO

29.12.2011 – 2011-400-95

portföyünde olup Sermaye Piyasası

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

Mevzuatı çerçevesinde Sinpaş

Ankara ili Çankaya İlçesi Büyükesat

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mahallesi Büyükesat Vadisi Kentsel

portföyünde bulunmasında Sermaye

Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bir engel

içerisinde yer alan 29284 ada 1 parsele

bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

kayıtlı 22.572 m ’lik alana sahip arsa

Değer Tespiti: Rapor tarihi itibarı ile

niteliğindeki taşınmazın Sermaye

boş arsa değeri tespit edilmiştir. Rapor

Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında

tarihi itibarı ile tamamı Sinpaş GYO

değerinin belirlenmesi amacıyla

mülkiyetindeki arsanın değeri KDV hariç

hazırlanmıştır.

48.529.800 TL olarak takdir edilmiştir.

2

Arsa Değeri
(Ankara İli, Çankaya
İlçesi, 29284 Ada,
1 Parsel)
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Birim
Değeri
(TL/m²)

Alan
(m²)

Toplam Değeri,
TL (KDV Hariç)

Toplam
Değeri, TL
(KDV Dahil)

Toplam Değeri,
ABD Doları
(KDV Hariç)

Toplam Değeri,
ABD Doları
(KDV Dahil)

2.150

22.572

48.529.800

57.265.164

26.961.000

31.813.980

Konsept Proje

Ankara İncek (Alacaatlı)

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

Değerleme Raporu Özet Bilgi

Engel Olup Olmadığı: Taşınmazlar

Raporun Tarihi ve Numarası:

GYO portföyünde olup Sermaye

11.01.2012 – 2011/94

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sinpaş

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Alacaatlı

portföyünde bulunmasında Sermaye

Mahallesi’nde yer alan tapu kayıtlarına

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bir engel

göre 223 adet imarlı, 145.204 m 2 arsa

bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

vasıflı gayrimenkulün Sermaye Piyasası

Değer Tespiti: Rapor tarihi itibarı ile

Kurulu Mevzuatı kapsamında değerinin

gayrimenkullerin boş arsa değeri tespit

belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

edilmiştir. Rapor tarihi itibarı ile tamamı

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni

Sinpaş GYO mülkiyetindeki arsaların

Gayrimenkul Değerleme ve

toplam değeri KDV hariç 81.155.180 TL

Danışmanlık A.Ş.

olarak takdir edilmiştir.

Alan (m²)

Birim
Değer
(TL/m²)

Toplam Değer
TL (KDV Hariç)

Toplam Değer
TL (KDV Dahil)

Toplam Değer
ABD Doları
(KDV Hariç)

Toplam Değer
ABD Doları
(KDV Dahil)

Konut Alanı (0,40 Yapılaşma Koşullu)
44638 Ada 4-5 Parseller

1.098

220

241.560

285.041

134.200

158.356

Konut Alanı (0,85 Yapılaşma Koşullu)
62306 Ada 2 Parsel

113.228

600

67.936.800

80.165.424

37.742.667

44.536.347

8.456

900

7.610.400

8.980.272

4.228.000

4.989.040

Gayrimenkuller

Ticaret Alanı 62305 Ada 1 Parsel
Teknik Altyapı Alanı 62306 Ada 1 Parsel
Özel Öğretim Alanı 62304 Ada 2 Parsel

3.010

110

331.100

390.698

183.944

217.054

10.000

400

4.000.000

4.720.000

2.222.223

2.622.223

Belediye Hizmet Alanı 62304 Ada 1 Parsel

3.401

110

374.110

441.450

207.838

245.249

Sosyal Tesis 62303 Ada 5 Parsel

1.528

110

168.080

198.334

93.378

110.186

1.983

110

218.130

257.393

121.183

142.996

2.500

110

275.000

324.500

152.778

180.278

81.155.180

95.763.112

45.086.211

53.201.729

Sağlık Tesisi 62303 Ada 2 Parsel
Cami Alanı 62303 Ada 1 Parsel
Toplam

145.204
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Değerleme Raporları

Marmaris Değerleme Raporu

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni

Özet Bilgi

Gayrimenkul Değerleme ve

Raporun Tarihi ve Numarası:

Danışmanlık A.Ş.

29.12.2011 – 2011/104

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

Engel Olup Olmadığı: Taşınmazlar GYO

Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler

portföyünde olup Sermaye Piyasası

Köyü’nde, Sinpaş GYO A.Ş.

Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul

mülkiyetindeki

Yatırım Ortaklığı portföyünde

•

9.509,00 m² yüzölçümlü 1 pafta,

bulunmasında Sermaye Piyasası

1598 parsel

Mevzuatı çerçevesinde bir engel

3.632,00 m² yüzölçümlü 1 pafta,

bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

1858 parsel

portföyünde bulunmasında Sermaye

39.307,00 m² yüzölçümlü 1 pafta,

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bir engel

1911 parsel

bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

54.714,00 m² yüzölçümlü 1 pafta,

Değer Tespiti: Rapor tarihi itibarı

1912 parsel

ile arsa değeri tespit edilmiştir. Rapor

40.900,00 m² yüzölçümlü 1 pafta

tarihi itibarı ile arsaların toplam değeri

1913 parsel ve

KDV hariç 164.996.000 TL olarak takdir

25.618,00 m² yüzölçümlü 1 pafta,

edilmiştir.

•
•
•
•
•

1914 parsel numaralı arsaların
Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı
kapsamında değerinin belirlenmesi
amacıyla hazırlanmıştır. (Toplamda
173.680 m 2 arsa)

Boş Arsa Değeri
Muğla İli/Marmaris İlçesi)
1 Pafta, 1911-1912-19131914-1595-1858 Parseller

Alan (m²)

Birim
Değeri
(TL/m²)

Toplam
Değer*
TL (KDV Hariç)

Toplam
Değer*
TL (KDV Dahil)

Toplam Değer*
ABD Doları
(KDV Hariç)

Toplam Değer*
ABD Doları
(KDV Dahil)

173.680

950

164.996.000

194.695.280

91.664.444

108.164.044

*Değerleme konusu gayrimenkuller 6 ayrı parselden oluşmakta olup bazı parseller sahile cepheli diğer parseller ulaşımı sağlamaktadır. Bu sebeple söz konusu
gayrimenkullerin tamamına proje geliştirilmesinin daha fizıbıl olacağı kanaatine varıldığından parsel bazında değerleme yapılmamıştır.
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Ankara ORAN

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

(ÇANKAYA-DİKMEN)

Engel Olup Olmadığı: Taşınmaz Sinpaş

Değerleme Raporu Özet Bilgi

GYO A.Ş. portföyünde olup Sermaye

Raporun Tarihi ve Numarası:

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde

29.12.2011 – 2011-400-96

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:
Ankara ili Çankaya İlçesi Dikmen
Mahallesi Dikmen Vadisi Son Etap

portföyünde bulunmasında Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bir engel
bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Değer Tespiti: Rapor tarihi itibarı ile

içerisinde yer alan 29269 ada 1 parselde

arsa değeri tespit edilmiştir. Değerleme

kayıtlı 26.905 m arsa niteliğindeki

konusu gayrimenkul hisseli mülkiyet

taşınmazın Sinpaş Gayrimenkul

yapısında olduğu için 26682/26905

Yatırım Ortaklığı A.Ş. mülkiyetinde olan

oranındaki Sinpaş Gayrimenkul Yatırım

hissesinin Sermaye Piyasası Kurulu

Ortaklığı A.Ş. hisse payının değerleme

Mevzuatı kapsamında değerinin

raporu tarihi itibarı ile değeri KDV hariç

belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

80.046.000 TL olarak takdir edilmiştir.

2

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni
Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık A.Ş.

Sinpaş GYO A.Ş.
Hisse Değer

Yüzölçümü (m²)

Hisse Oranı

Hisse Payı (m²)

Birim Değeri (TL m²)

Toplam Değer, TL (KDV Hariç)

26.905

26682/26905

26.682

3.000

80.046.000
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Değerleme Raporları

Çakmak Değerleme Raporu

Raporu Hazırlayan Şirket: ACE

Özet Bilgi

Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.

Raporun Tarihi ve Numarası:

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

30.12.2011 - 2011/0001

Engel Olup Olmadığı: Sinpaş GYO A.Ş.

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

adına kayıtlı arsa nitelikli taşınmazların

Değerleme raporu, İstanbul İli, Ümraniye

ortaklık portföyünde yer almasında

İlçesi, Çakmak Mahallesi, F22D23D3D

herhangi bir sakınca yoktur.

pafta;

Değer Tespiti: Rapor tarihi itibarı

•

2424 ada 1 parsel,

ile arsa değeri tespit edilmiştir.

•

2425 ada 1, 2, 3 parseller,

Değerleme konusu parseller hisseli

•

2426 ada 1 parsel,

mülkiyet yapısında olduğu için Sinpaş

•

2427 ada 1, 2 parsel,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse

•

2428 ada 1 parsel,

payına düşen toplam 88.416 m 2 arsanın

•

2429 ada 1 parsel,

değeri değerleme raporu tarihi itibarı ile

•

2430 ada 2 parsel,

KDV hariç 102.164.098 TL (53.587.253,40

•

2431 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsel no.lu

ABD Doları) olarak takdir edilmiştir.

(Toplam 15 adet parsel)
gayrimenkuller üzerinde Sinpaş
GYO A.Ş. adına kayıtlı mülkiyet
paylarının pazar değerinin tespit
edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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Çakmak Arsası Değerleme Sonuç Tablosu

Pafta

Yüzölçümü
Ada Parsel
(m 2)

Sinpaş GYO
Hisse Oran

F22D23D3D

2424

1

45.614,25

F22D23D3D

2425

1

6.058,88

F22D23D3D

2425

2

4.646,53

353

163 / 300

F22D23D3D

2425

3

14.694,99

F22D23D3D

2426

1

22.640,62

F22D23D3D

2427

1

12.333,23

2427

2

4.432,23

F22D23D3D

2428

1

F22D23D3D

2429

1

27.500,29

F22D23D3D

2430

2

1.179,27

F22D23D3D

2431

2

14.888,45

F22D23D3D
F22D23D3D

2431
2431

2
3

F22D23D3D

2431

2431

4

5

Toplam

2431

6

1.250

741.232

1.250

475.148

1.250

391.303

1.250

489.128,33

577.171,43

2.733.708

1.500

4.100.562,73

4.838.664,02

918.437

1.250

4.861.593

1.250

7.225.036,75

8.525.543,37

12.735.349

1.250

15.919.185,94

18.784.639,41

6.464.668

1.250

8.080.835,07

9.535.385,39

160.668

600

20.314

600

1.408.341,08

1.661.842,48

5.270.583,21

6.219.288,19

19.407.756,74

22.901.152,96

715.669,48

844.489,99

4.068.268,96

4.800.557,38

1.177.283,83

1.389.194,91

635.538,68

749.935,64

909.012,47

1.072.634,71

256.742,20

302.955,80

102.164.098,60

120.553.636,34

/ 600

1 / 16
794

/ 2.400

9 / 16
629

/ 1.200

1173

/ 2.400

2.166.252

600

7.856,77 1288 / 2.400

4.216.467

1.250

1.982,96

2.820,83

718,16

171.174,36

38.350.180,69

/ 2.400

/ 2.400

3.806,90

32.500.153,13

25

11

14.888,45

Piyasa Değeri
TL (KDV Dahil)

155 / 2.400

1

/ 400

68.751

1.250

23

/ 800

790.633

1.250

1280 / 2.400

14.666.821

1.250

971 / 2.400

477.113

1.500

71 / 2.400

440.450

600

55.832

600

3

/ 800

1007

/ 2.400

6.246.945

600

6

/ 2.400

37.221

600

1220

/ 2.400

1.935.174

600

11

/ 2.400

17.448

600

6

/ 2.400

9.517

600

1.045.185

600

9.089

600

11

/ 2.400

6

/ 2.400

4.957

600

87 / 2.400

102.255

600

11

/ 2.400

12.929

600

6

/ 2.400

7.052

600

1185

/ 2.400

1.392.785

600

77.801

600

11 / 2.400

3.292

600

6

/ 2.400

1.795

600

1153

/ 2.400

345.016

600

26 / 240
F22D23D3D

24.783.743

Piyasa Değeri
TL (KDV Hariç)

/ 800

253 / 480
F22D23D3D

Birim Değeri
(TL/m 2)

13

29 / 800
F22D23D3D

Sinpaş
Yüzölçümü
(m 2)

88.416.944
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Değerleme Raporları

Ankara Polatlı Değerleme

GYO Portföyüne Alınmasında Bir

Raporu Özet Bilgi

Engel Olup Olmadığı: Taşınmaz Sinpaş

Raporun Tarihi ve Numarası:

GYO A.Ş. portföyünde olup Sermaye

29.12.2011 – 2011/97

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sinpaş
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:

portföyünde, bulunmasında Sermaye

Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli
Mahallesi, Yenidoğan Köyü, Devretepe
Mevkii, Ankara-Eskişehir karayoluna

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bir engel
bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

cepheli 142 ada 33 parsele kayıtlı

Değer Tespiti: Rapor tarihi itibarı ile

arsa niteliğindeki toplam 280.812 m 2

arsa değeri tespit edilmiştir. Değerleme

taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu

raporu tarihi itibarı ile tamamı Sinpaş

Mevzuatı kapsamında değerinin

GYO mülkiyetindeki arsanın toplam

belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

değeri KDV hariç 10.400.000 TL olarak

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni

takdir edilmiştir.

Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık A.Ş.

Arsa Değeri
Ankara İli, Sincan İlçesi,
Yenidoğan Köyü, 142
Ada, 33 Parsel
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Birim Değeri,
Alan (m²)
(TL/m²)
280.812

37

Toplam Değeri
TL (KDV Hariç)

Toplam Değeri
TL (KDV Dahil)

Toplam Değeri
ABD Doları
(KDV Hariç)

Toplam Değeri
ABD Doları
(KDV Dahil)

10.400.000

12.272.000

5.777.778

6.817.778

Halkalı Güney 6 Parsel

GYO Portföyüne Alınmasında Bir Engel

Değerleme Raporu Özet Bilgi

Olup Olmadığı: Taşınmazlar Sinpaş

Raporun Tarihi ve Numarası:

GYO A.Ş. portföyünde olup Sermaye

29.12.2011 – 2011/101

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sinpaş
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Raporun Ne Amaçla Hazırlandığı:
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı
Mahallesi’nde, üzerlerinde Sinpaş GYO A.Ş.
hissesi bulunan 800 ada 5 ve 13 parseller,

portföyünde bulunmasında Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bir engel
bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

801 ada 1 ve 19 parseller ile Sinpaş GYO

Değer Tespiti: Rapor tarihi itibarı ile

A.Ş. tam mülkiyetindeki 801 ada, 20 ve

arsa değeri tespit edilmiştir. Aşağıda

22 parselin Sermaye Piyasası Kurulu

yer alan tabloda görüleceği üzere

Mevzuatı kapsamında değerleme

arsaların bir kısmında hisseli mülkiyet

amacıyla hazırlanmıştır.

söz konusudur (800 ada 5, 13 parsel ile

Raporu Hazırlayan Şirket: Harmoni
Gayrimenkul Değerleme ve

801 ada 1 ve 19 parseller). 801 ada 20
ve 22 parseller ise Sinpaş GYO’nun tam
mülkiyetindedir. Bu bağlamda, rapor

Danışmanlık A.Ş.

tarihi itibarı ile arsaların Sinpaş GYO
payına düşen toplam değeri KDV hariç
112.566.133 TL olarak takdir edilmiştir.

Sinpaş GYO
Alan (m²) A.Ş. Hissesi

Sinpaş GYO
A.Ş.Hissesine
Düşen Alan (m²)

Toplam
Toplam
Değer,
Birim
Toplam
Değer,
Toplam
ABD
İmar Planı Değer Değer, TL ABD Doları Değer, TL
Doları
Fonksiyonu (TL/m²) (KDV Hariç) (KDV Hariç) (KDV Dahil) (KDV Dahil)

Ada

Parsel

800

5

800

13

1.962,93

0,64776

1.271,51

Sağlık

700

890.057

494.476

1.050.267

583.482

801

1

12.000,00

0,65055

7.806,60

Konut

1.020

7.962.732

4.423.740

9.396.024

5.220.013

1.000,00

0,65055

650,55

Konut

1.020

663.561

801

19

37.115,55

0,81783

30.354,21

Konut

1.050

31.871.921

801

20

14.940,45

TAM

14.940,45

Ticaret

1.400

20.916.630

801

22

41.884,36

TAM

41.884,36

Konut

1.200

Toplam

108.903,29

96.907,68

368.645

783.002

435.001

17.706.623 37.608.867 20.893.815
11.620.350

24.681.623

13.712.013

50.261.232

27.922.907 59.308.254 32.949.030

112.566.133

62.536.741 132.828.037 73.793.354

SİNPAŞ GYO 2011 FAALİYET RAPORU

69

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞTEN BESLENEN
YENİLİKÇİ VİZYON
Bugün Türkiye’nin en prestijli gruplarından biri olarak tanınan Sinpaş Grubu’nun
kökleri 1974 yılına uzanıyor. Türkiye’nin artan konut ihtiyacını karşılamak ve
modern, yenilikçi projeler geliştirmek için kurulan Sinpaş GYO, konut üretiminin tüm
süreçlerini Grup şirketleriyle koordineli olarak yürütüyor ve farklı bir iş modeliyle yeni
başarılara imza atmaya devam ediyor.

İstanbul S

arayları

“Babam bana büyük bir
futbol aşkı aşıladı…”
“Futbolculuğum hiçbir zaman üst seviyede olmadı, şimdi adlandırdıkları
gibi bir futbol dehası değildim. Fakat babam bana büyük bir futbol aşkı ve
analitik düşünme yeteneği aşıladı. Okuyarak, olaya bilimsel yönleriyle
yaklaşarak iyi bir liderin bakış açısını edindim ve bunu sahada uyguladım.”
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/c/chelsea/3769431.stm

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
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Sinpaş olarak bu kadar gürültü patırtı içinde dahi sükûnetle
yürüyeceğiz. Kırk yıla yaklaşan sektörel deneyimimizle bu
kargaşanın fırsata dönüşeceğini öngörüyoruz.
Değerli Hissedarlarımız,
Değerli İş Ortaklarımız ve
Müşterilerimiz,
Geçtiğimiz yıl, küresel ekonomide
arzu edilen kalıcı çözümlerin ve
istikrarın sağlanamadığı bir yıl oldu.
Kamu finansmanı sorunlarının ve
bankacılık sektöründeki risklerin
yıl boyunca Avrupa ülkelerinin
gündeminden düşmediğini görüyoruz.
Yunanistan’da alevlenen kriz,
önce Portekiz’e, ardından İspanya,
İtalya ve son olarak Fransa’ya
sıçradı. Önlenemeyen bu krizlerin,
AB ülkelerinde karşılıklı iş birliği
politikalarının ve uygulanan
yönetmeliklerin yeniden ele alınması
ihtiyacını doğurması kaçınılmazdı.
Son olarak uluslararası değerlendirme
kuruluşu Standard&Poor’s’un başta
Fransa olmak üzere diğer gelişmiş
ülkelerin de kredi notunu düşürmesi,
yeni bir kriz endişesini de beraberinde

2011’de marka yü
zü olarak anlaşt
ığımız
José Mourinho’n
un doğru ve yeri
nde
stratejileri ile zirv
edeki sağlam du
ruşu,
Sinpaş GYO’nun
başarı felsefesiyl
e bire
bir örtüşmüştür.
Mourinho’nun Ş
irket
ruhumuzu çok d
oğru yansıtan bir
isim
olduğuna inanıy
oruz.

72

getirdi. Bölgedeki borç sorunları ve
durgunluğa doğru hızla yaklaşan Avrupa
ekonomisi, dünya ekonomisinde de
kaygıları pekiştiriyor.
ABD’ye baktığımızda tablonun
Avro Bölgesi kadar kaygı verici
olmadığını söyleyebiliriz. 2011’i borç
tavanı tartışmaları ve kredi notundaki
indirimlerle geçirmesine rağmen,
ABD’de, AB ülkelerindeki gibi akut bir
kriz yaşanmadı. Çünkü AB ülkelerinden
farklı olarak ABD’nin para politikalarına
yönelik tek siyasi otorite olmasının
sağladığı bir takım avantajlar söz
konusuydu. Yılın üçüncü çeyreğinde
%1,6 gibi beklentilerin üzerinde bir
oranda büyüme gösteren ve resesyon
tehlikesini ardında bırakan ABD
ekonomisi bugün, 2012 için Avrupa’ya
oranla daha fazla umut vaat etmektedir.
Yılın son çeyreğinde ABD’de beklenti ve
güven endekslerinde izlenen iyileşme de
bunun bir göstergesidir.
Tüm bu gelişmelerle birlikte
2011’de Çin ekonomisinde baş gösteren
yavaşlama, dünya ekonomisini ve
yatırımcı iştahını ciddi biçimde
etkiledi. Bunun yanı sıra küresel
ekonomide yaşanan daralma, döviz
fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yeni bir
ekonomik krizin kapıda olduğu kaygısı,
yatırımcıların daha çok kazanç elde
etmek yerine ellerindeki sermayeyi
koruma yoluna gitmelerine neden
oldu. Tüketim ve yatırımdaki azalma

Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
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sonucunda, hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik
büyümenin yavaşladığına tanık
olmaktayız. Haziran ayında dünya
ekonomisinin 2011 için %4,3 ve gelecek
yıl için %4,5 büyüyeceğini açıklayan
IMF, Eylül ayında bu beklentisini revize
ederek her iki yıl için de %4’lük bir
büyüme beklentisi ortaya koydu. ABD
ve AB merkez bankalarında eş zamanlı
uygulanacak bir parasal genişlemenin
2012’de dünya ekonomisine olumlu
biçimde yansıyacağını düşünmekteyiz.
Dalgalanmalara rağmen
büyümeye devam edeceğiz
Dünya ekonomisindeki yavaşlamaya
rağmen Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz
yıl beklenenin üzerinde bir büyüme
göstermiştir. 2011 başında ekonomimiz
için tahmin edilen büyüme %6’lar
civarındayken yılsonunda büyüme
oranı %8 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa
kaynaklı finansal riskler, ülkemizin
mali göstergelerine de dalgalanmalar
biçiminde yansımaktadır. 2011’in üçüncü
çeyreğinde başlayan ve son çeyrekte
devam eden bu durum, İMKB pazar
değeri, Merkez Bankası döviz rezervi
ve yabancıların portföy yatırımlarında
azalma eğilimi olarak kendini
göstermektedir.
Bu gelişmelerle birlikte
ekonomide son dönem görülen
büyüme performansının yavaşlaması
beklenmektedir. Kasım ayı sonunda
açıklanan OECD raporuna göre
Türkiye’nin önümüzdeki yıl %3’lük
bir büyüme sergileyeceği tahmin
edilmektedir. 2011’de iç talep ağırlıklı
gerçekleşen ekonomik büyümenin,
önümüzdeki yıl aynı biçimde
yaşanması şu anki koşullarda
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olanaklı görünmemektedir. Kredilerin
dizginlenmesi, yatırımcı iştahının
azalması ve dünya ekonomisindeki
daralma, Türkiye ekonomisini etkileyecek
ve büyümeye daha yavaş bir hızda
devam etmesine neden olacaktır.
Her platformda belirttiğimiz üzere,
ülke olarak en büyük problemimiz,
cari açık ve enflasyondaki yükseliştir.
Yıllık cari açık Ekim sonu itibarıyla 78,6
milyar ABD dolarına, Kasım sonunda
yüzde olarak  %9,48’e yükselmiştir. Türk
lirasında yılın üçüncü ve dördüncü
çeyreğinde görülen ciddi miktardaki
değer kaybı, enflasyonda yükselişe neden
olmuştur. Yine aynı dönem Türk lirası
faiz oranlarında hissedilir bir artış ortaya
çıkmış, bununla birlikte Türk lirası kredi
faizleri de artışa geçmiştir.
Küresel ekonomideki risk ve
belirsizlik ortamından kaynaklanan
olumsuz koşullara karşın istihdamda
fark edilir bir artış ve bütçe açıklarında
hızlı bir azalma gözlemlenmekte. Yıl
boyunca büyümesine devam edecek olan
Türkiye ekonomisinin 2012’yi güçlenerek
bitireceğine inanıyoruz.
Gayrimenkul ve inşaat,
2012’de de Türkiye’nin
lokomotif sektörleri olacak
Gelişmiş ülkelerdeki durağanlık ve
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde
görülen yavaşlama, tüm sektörleri
olduğu gibi inşaat, konut ve gayrimenkul
sektörlerindeki faaliyetleri de etkilemiştir.
Gayrimenkul sektöründe finansman
olanaklarının sınırlanması, dünya
genelinde gayrimenkul yatırımlarında
bir gerilemeye neden olmuştur. ABD’ye
baktığımızda yılın üçüncü çeyreğinde
hem konut satışlarının hem de inşaat
faaliyetlerinin zayıf kaldığını, halen

kriz öncesi duruma dönülemediğini
gözlemlemekteyiz. Buna karşın
Avro Bölgesi’ndeki inşaat sektörü
harcamalarında 12 çeyrektir süregelen
küçülme sona ermiş, ilk kez sınırlı da
olsa bir büyüme yaşanmıştır. Gelişen
ülkeler açısından değerlendirdiğimizde
ise küresel ekonomideki yavaşlama ve
gayrimenkulde balon endişesi, ticari
gayrimenkul sektörünün büyümesini
sınırlayıcı bir faktör olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Türkiye’de Konut –
Gayrimenkul Sektörü:
Gayrimenkul ve inşaat sektörleri,
yıllardan beri özel sektörün yıldızı olarak
Türkiye ekonomisine doğrudan katkı
sağlamaktadır. GYODER’in raporuna
göre ülkemizde inşaat sektörü 2011’in
üçüncü çeyreğinde %10,6 büyümüştür.
Bu büyümeyle birlikte kendisine bağlı
alt sektörleri de harekete geçiren
inşaat sektörü, ülkemiz için lokomotif
sektör konumundadır. Yine Türkiye
ekonomisindeki büyümeyle birlikte
artan istihdama en büyük katkı bu
sektörden gelmektedir. 2011 yılında
inşaat sektöründe istihdam rekor düzeye
ulaşmış ve toplam istihdamdaki payı
%7,6’ya yükselmiştir. Sinpaş GYO olarak,
gerek gayrimenkul gerekse inşaat
sektörünün ülke ekonomisindeki öncü
rolünün daha uzun yıllar süreceğine
inanmaktayız.
Merkez Bankası’nın Ağustos ayı
itibarıyla uyguladığı sıkılaştırıcı önlemler
sonucunda, ticari ve tüketici kredisi
faizlerinde, ardından konut kredisi aylık
ortalama faizlerinde bir yükselme eğilimi
gözlemledik. Konut kredilerindeki faiz
artışıyla birlikte küresel ekonomide
görülen risk ve belirsizlik ortamı, konut
kredisinde kullanımı yavaşlatmıştır.
Faizlerin yükselişi ve bankaların kredi
limitlerinin düşmesi, temel işi konut
olmayanlar için finansman sorunlarına yol
açabilir ya da konut talebinde seyrelmeler
ve dalgalanmalar görülebilir ancak bu, sert
bir talep daralması biçimde olmayacaktır.
Nitekim TÜİK’in 2011’in üçüncü çeyreğine
ilişkin raporuna göre, konut satışlarında
geçen yılın üçüncü dönemine kıyasla
%21,57 oranında bir artış meydana
gelmiştir. Konut satışlarındaki bu artış,
özellikle üç büyük il dışındaki illerde
görülmektedir. Yine üçüncü çeyrekte, yapı

ruhsatları ve yeni arzlar, ikinci çeyreğin
üzerinde gerçekleşmiştir.
İstanbul’d a yılda ortalama 110 ~
130.000 konut satılmaktadır. Satışlarda
bir daralma halen görülmüyorsa
bile, yukarıda saydığımız nedenlerle
geneli etkileyen bir daralma olsa bile,
Sinpaş olarak biz bundan etkilenmeyiz
düşüncesindeyiz. Zira bu daralma yıllık
konut satışını 80.000’li rakamlara bile
düşürse, Sinpaş yıllardır sürdürdüğü
zirvedeki marka değeri, satış ve üretim
gücü ile, satılan konut adedi olarak pazar
payını arttırarak sürdürecek, koruyacaktır.
Değişen sadece pazar payındaki yüzde
oranı olacaktır.
Bu nedenle Sinpaş olarak bu kadar
gürültü patırtı içinde dahi sükûnetle
yürüyeceğiz. Kırk yıla yaklaşan sektörel
deneyimlerimizle, bu kargaşanın fırsata
döneceğini öngörüyoruz.
Ticari gayrimenkul sektörüne
baktığımızda canlanmanın devam ettiğini
görüyoruz. Bunun yanında, ekonomik
faaliyetlerdeki genişlemeyle birlikte AVM
yatırımları da canlılığını korumuştur. Yeni
AVM yatırımları devam etmekte, yerli
ve yabancı şirketlerin kiralama talepleri
sürmektedir. Ofis binası yatırımları ve
yeni ofis arzları da kuvvetli biçimde
seyretmektedir. Lojistik alan piyasasına
baktığımızda ise, özellikle perakende
sektöründeki büyümeye paralel olarak
lojistik alan talepleri de hızla düzelirken,
bu piyasada göreceli bir durağanlık
yaşandığını görüyoruz. Yılın üçüncü
çeyreğinde 2011’deki en üst seviyesine
ulaşan yeni sanayi ve lojistik bina
yatırımları da ayrıca dikkat çekmektedir.
DPT ve TÜİK verilerine bakıldığında
Türkiye’de halen 2,5 milyon acil konut
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu açıdan
değerlendirdiğimizde, konut sektörünün
önünün açık olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Özellikle kentsel dönüşüm
uygulamalarının hızlandırılması, sektörü
olumlu biçimde etkileyecektir. Depreme
dayanıksız yapıların, kentin dokusunu
bozan gecekonduların yerine, içinde
yaşayan insanların hayatına kalite ve
güvenlik getirecek yapıların inşa edilmesi
son derece önem taşımaktadır.
Liderlik yolunda üretmeye,
değer katmaya devam edeceğiz
Ülkemizde gayrimenkul şirketleri
2008 krizinde dahi hızlarını kesmeden
faaliyetlerine devam etmiş ve
en sonunda kazançlı çıktıklarını

görmüşlerdir. Dolayısıyla Sinpaş GYO
olarak, dünya piyasalarında yaşanan
durağanlığın ülkemizin konut sektörüne
doğrudan olumsuz bir etkisi olacağını
düşünmemekteyiz.
Sinpaş GYO, kurulduğu ilk günde
iş tanımlarını kesin sınırlarla çizmiş
ve “Büyük alanlar almalı, büyük
alanlara değer katmalıyız.” felsefesini
korumuştur. Yıllardan beri, “değersiz”
olarak nitelenen alanları satın alarak,
geliştirdiğimiz nitelikli projelerle bu
alanlara değer katmaktayız. Böylece
yalnızca kaliteli yerleşim alanları
üretmekle kalmıyor, Sinpaş GYO olarak
girdiğimiz her bölgenin değerini de
artırmış oluyoruz. Şirket olarak farkımız,
gerçek bir lider gibi risk almaktan, yeni
fikirleri hayata geçirmekten korkmayan
yapımızdan kaynaklanmaktadır. Faaliyet
gösterdiğimiz her alanda öngörülü ve
planlı hareket ederek sürdürülebilir
başarılar elde etmenin peşindeyiz.
Türkiye’de ve uluslararası alanda elde
ettiğimiz başarılar, bu felsefemizdeki
doğruluğun göstergesidir.
2011’de marka yüzü olarak
anlaştığımız José Mourinho’nun futbol
dünyasındaki doğru ve yerinde stratejileri
ve zirvedeki sağlam duruşu, Sinpaş
GYO’nun başarı felsefesiyle bire bir
örtüşmüştür. Gerek inanılan değerler,
gerekse dünya çapında elde edilen ve
hedeflenen kalıcı başarılar anlamında,
José Mourinho ve Sinpaş GYO’nun
liderlik hikâyeleri pek çok açıdan
kol kola ilerlemektedir. Bu bağlamda
Mourinho’nun şirket ruhumuzu çok
doğru bir biçimde yansıtan bir isim
olduğuna inanıyoruz.
Sinpaş GYO olarak kurulduğumuz
günden bu yana liderlik yolunda
birlikte yürüdüğümüz çalışanlarımıza,
karşılıklı güven ve iş birliği içinde nice
projelere imza atacağımıza inandığım
müşterilerimize ve sosyal paydaşlarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki
yıl, gerçekleştirdiğimiz ilkler ve
kazandığımız başarılarla Türkiye’de ve
uluslararası platformda Sinpaş ismini
duyurmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla,
Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisi
(28983)
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Sinpaş GYO olarak projelerimize olan inancımızla değersiz
alanlara değer katmamız, hayalleri gerçeğe dönüştürmemiz
gibi, yeni marka yüzümüz Mourinho da futbol dünyasında
üstün performansı ve mücadele gücüyle dikkat çekmektedir.
Hayallerimizi gerçekleştirme
yolunda ilklere öncülük
ediyoruz
Gerek Avrupa ülkelerinde gerekse

görülmektedir. Bu yavaşlamanın
dünya ekonomisini de etkilemesi
beklenmektedir.
Bu bilgilerin ışığında, gelişmiş

ABD’de, 2008 küresel ekonomik

ülkelerde risklerin ve dalgalanmaların

krizinin yaralarını sarmak adına sağlam

yoğunlaştığı, gelişen ülkelerde ise

adımların atılamadığı bir yılı geride

büyümenin yavaşladığı yeni bir sürece

bırakmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz

girilmiştir. Tamamen büyümeye

yıl boyunca istikrar sağlayıcı parasal

odaklanmış piyasalarda yaşanan

politikaların uygulanamamış olması,

olumsuz gelişmeler, tüketici ve yatırımcı

2012’ye daralan bir küresel ekonomiyle

beklentilerinde zayıflamaya yol açmıştır.

girilmesine neden olmuştur. Avrupa’da

Böyle bir ortamda dahi ülkemizin,

borç sorunları ve kredi notu indirimleri

yılın üçüncü çeyreğini beklenenin

giderek yayılmakta ve AB ekonomisi

çok üzerinde büyüme rakamlarıyla

hızla durgunluğa doğru ilerlemektedir.

kapattığını görmekteyiz. Ekonomimiz

Bu sorunlara bağlı olarak varlık ve emtia

için 2011’in başında %6’lık bir büyüme

fiyatlarında da önemli bir gerileme

tahmin edilirken bu oran yılsonunda %8

yaşanmıştır. Yüksek kamu borçları

olmuştur.

nedeniyle kredi notu kırılan ABD, tüm

Türkiye ekonomisinin 2011’deki en

olumsuz gelişmelere rağmen siyasal

önemli gündem maddesi olan cari açık

birlik olmasının verdiği güçle 2012’ye

sorunu, beklenenden düşük bir hızda

daha umutla bakarken, uygulanan

da olsa çözümlenmeye çalışılmaktadır.

sıkılaştırıcı politikaların bir sonucu

Türk lirasındaki ani değer kaybı

olarak Çin ekonomisinde bir yavaşlama

enflasyonda yükselişe neden olmuş,
bununla birlikte faizlerdeki yükseliş

Türkiye’nin cesu
r ve yenilikçi yatı
rımlara
ihtiyaç duyduğu
na, her alanda o
lduğu
gibi konut alanın
da da öncü çalış
maların
karşılığını bulaca
ğına ve Türkiye’n
in
büyümesine ivm
e kazandıracağın
a
inanıyoruz.
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geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinde öne
çıkan bir sorun olarak gözlemlenmiştir.
Ekonomideki büyümeye paralel olarak
artan istihdam ve azalan bütçe açığının,
pozitif gelişmeler tarafında yer aldığını
görmekteyiz.

Ömer Faruk Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Başkanı
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Gayrimenkul yatırımlarında
marka değeri ve güvenilirlik
önem kazanacak
Dünyadaki inşaat ve gayrimenkul
sektörünün küresel ekonomideki genel

seyretmiştir. Ancak döviz cinsi kiralarda,
Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle
durağanlığa girildiği gözlemlenmiştir.
Küresel ekonomide yaşanan

eğilimlere paralel biçimde, gelişmiş

sıkıntıların, temel işi konut olmayan

ülkelerde durağanlık, gelişmekte olan

şirketleri konut satışı ve finansman

ülkelerde ise göreceli bir yavaşlama

anlamında etkilemesi muhtemel

haline girdiğini görüyoruz. ABD’de

olsa dahi, Sinpaş GYO gibi marka

inşaat harcamalarında ve konut

değeri yüksek, köklü şirketler,

satışlarında durağanlık gözlemlenirken,

2012’de de küresel dalgalanmalardan

konut fiyatlarında sınırlı da olsa bir

etkilenmeksizin büyümesine devam

artış yaşanmaktadır. Avro Bölgesi’ne

edecektir.

baktığımızda, son 12 çeyrektir küçülme

Lider ve karizmatik duruşuyla
José Mourinho, Sinpaş GYO’nun
yeni yüzü oldu

eğilimde olan sektör, 2011’in üçüncü
çeyreğinde artan inşaat faaliyetleriyle
birlikte büyümeye başlamıştır. Ticari

Şirketimiz, yeni dönemde marka

gayrimenkul piyasasında ise yılın

yüzü olarak anlaştığı José Mourinho

üçüncü çeyreğinde yeniden durağanlık

ile liderlik yoluna devam etmektedir.

görülmeye başlanmıştır.

Bugün pek çok kişinin hayal ettiği

Türkiye, özellikle döviz ve altının

başarılara ulaşmış bir futbol dehası olan

dalgalandığı bir ekonomik ortamda,

Mourinho’nun Sinpaş GYO’nun ruhunu

yatırım aracı olarak gayrimenkulün

çok iyi bir biçimde temsil ettiğine

önemini anlamış bulunmaktadır.

inanmaktayız.

Önümüzdeki yıla ilişkin Türkiye

Biz, Sinpaş GYO olarak kısa vadede

ekonomisinin büyüme anlamında hız

kazanılan başarının kalıcı olmayacağını

kesmesinin beklenmesine karşın inşaat

başarının uzun vadeli ve istikrarlı olması

ve gayrimenkul sektörlerinde istikrarlı

gerektiğine inanıyoruz. Piyasaların yıllık

büyümenin süreceğini düşünmekteyiz.

volatilitesine göre hareket eden birkaç yıl

Yılı %10,6 gibi çok yüksek bir büyüme

büyüyen sonra en ufak krizlerde küçülen

oranıyla bitiren inşaat sektörü, bu

olmak değil, iyi piyasa koşulunda da

büyümenin de etkisiyle 2011’de ülke

kötü piyasa koşulunda da istikrarını

istihdamına tarihinin en büyük

koruyan sürekli itibarı olan bir firma

katkısını yapmıştır. Ekonomimizde

olarak mevcudiyetimizi devam ettirme

geçtiğimiz yılki büyümenin olumlu

başarısını sağlamak istiyoruz.

etkileri yeni AVM yatırımları olarak
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talebi geçtiğimiz yıl da yüksek biçimde

Kurulduğumuz günden itibaren

kendini göstermiş, bunun yanı sıra

gayrimenkul sektörünü birçok ilkle

ofis yatırımları da devam etmiştir.

tanıştırmış bulunuyoruz. Yeri geldi,

Perakende sektöründeki gelişmeler AVM

kimsenin inanmadığı arazilere

yatırımlarına olumlu etki etmiş, yerli

tereddütsüz yatırım yaptık, değer

ve uluslararası markalardan kiralama

kattık. Hiçbir koşulda hayallerimizden

vazgeçmediğimiz aşikârdır. Başarı

olan iTOWER, daha ilk ayında %30’luk

kaynağıdır. Bosphorus City, Türkiye’nin

hikâyemizin ardında yatan en

satış başarısı elde etmiştir. Şirketimizin

ilk temalı konut projesi olarak aynı

önemli gerçek, budur. Bu bağlamda,

marka bilinirliği, müşterilerimize kalite

zamanda gayrimenkul sektöründeki

Mourinho’nun risk alabilen, lider ve

ve güven garantisi vermekte ve bu

öncülüğümüzün de bir yansımasıdır.

kararlı duruşuyla Sinpaş GYO’nun temel

sayede birçok projemiz henüz ön satış

Bunun yanı sıra, iştirakimiz Ottoman

değerleri tam olarak örtüşmektedir.

aşamasındayken başarılı rakamlara

Gayrimenkul ile hayata geçirdiğimiz

Şirket olarak projelerimize olan

ulaşmaktadır.

Ottomare Suites projesi ise Avrupa

inancımızla henüz keşfedilmemiş

Sinpaş GYO, 2012 yılında üç önemli

Gayrimenkul Ödülleri’nde “En İyi Çoklu

alanlara değer katmamız, hayalleri

projeyi satışa sunmayı planlamaktadır.

Residence” kategorisinde ödüle layık

gerçeğe dönüştürmemiz gibi, Mourinho

Bunlardan ilki, İstanbul’un ticaret

görülmüştür.

da futbol dünyasında bugüne dek adım

merkezi sayılan ve son yıllarda residence

attığı her yerde üstün performansı ve

tipi yapılaşmanın yıldızlarından biri

gelinen noktaya baktığımızda, 5

mücadele gücüyle dikkatleri üzerine

olarak dikkat çeken Bomonti’de yer

bin konut üretme ve halka açılma

çekmiştir. Başlangıçta çoğu kişi için bir

almaktadır. Buradaki arsa üzerinde üst

hedefimize ulaştığımızı görmekteyiz.

hayalken bugün bir dünya projesi olan

gelir gruplarına yönelik bir residence

2007 yılından bu yana %90 oranında

Bosphorus City, Sinpaş GYO’yu özel

projesi tasarlanmıştır.

artan aktif büyüklüğümüz, Aralık

kılan başarı azminin ve inancının bir
göstergesidir.

Şirketimizin satışa çıkacak bir

Geçen beş yılın ardından bugün

sonu itibarıyla 1 milyar 993 milyona

başka yeni projesi, Büyükesat’ta,

ulaşmıştır. Önümüzdeki beş yılda

Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne 900 metre,

kurumsallaşma stratejilerine ağırlık

dönüşüm programına destek vermeyi

TBMM’ye ise 1.500 metre mesafede

vererek yeni yönetimsel yapımızla fark

ilke edinen Sinpaş GYO, Mourinho’yla

bulunan çok merkezi bir arazi üzerinde

oluşturan yaklaşımlar geliştireceğiz. Bu

başlattığı tanıtım kampanyasının

gerçekleşecektir. Büyükesat Vadisi

açıdan baktığımızda, 2012’yle birlikte

ardından “yeni eve transfer” başlığı

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı

Sinpaş GYO açısından yeni bir dönem

altında yeni bir kampanyaya da imza

uygulama imar planı içine katılmasıyla

başlamıştır. 2012 yılında 1.500 konutluk

atmıştır. Şirketimiz bu kampanyasıyla

birlikte yatırımcıların ve yüksek gelir

satış hedefini 2.000’lere çıkarmayı

nitelikli evlere geçmek isteyen ev

grubunun ilgisini çeken bölge için

öngören karar alma gücümüzü

sahiplerine avantajlı çözümler üreterek

konsept çalışmaları yürütülmektedir.

kurumsallaşan yapımızdan, bilimsel veri

projelerimizdeki evleri satın alma fırsatı

Yine Ankara’da, Yenimahalle-Alacaatlı

ve analizlerden alarak amaçlarımıza

sunmuştur. Bosphorus, Lagün, Aqua

bölgesinde bulunan arsamızda,

ulaşacağımıza inanıyoruz.

City 2010, İstanbul Sarayları ve Bursa

villalar ve apartmanlardan oluşan bir

Modern projelerindeki evlerin önemli bir

konsept konut projesi önümüzdeki

altında toplayan Sinpaş GYO, yetkin ekibi

bölümü bu kampanya kapsamında satışa

yıl müşterilerimizin beğenisine

ve uzman yönetim kadrosuyla, istikrarlı

sunulmuştur.

sunulacaktır.

duruşu ve güçlü sermayesiyle sektör

Faaliyetleriyle Türkiye’nin kentsel

2012: Başarılarla ve ilklerle
dolu yeni bir dönemin
başlangıcı
Her zaman temalı projeler üreten
Sinpaş GYO, insanları konut sahibi
yapmanın ötesinde, proje geliştirdiği
bölgelerdeki yaşam standartlarını
geliştirmeyi ve müşterilerine yeni bir
konutun yanında daha nitelikli, yepyeni
bir yaşam sunmayı amaçlamaktadır. 2011
yılında Bomonti’de inşa ettiğimiz ofis
projesi “iTOWER” ve Sancaktepe’de yer
alan “EgeBoyu” projesinin ön satışlarına
başlamış bulunmaktayız. Sinpaş
GYO’nun ofis alanındaki ilk girişimi

2007 yılında halka arzımız ile

Sektörün yıldız oyuncularını çatısı

liderleri arasındaki yerini 2011 yılında

gayrimenkul sektöründe kurumsallaşma

da korumuştur. Hayallerimize ulaşma

adına ilk adımı atarak lider vizyonumuzu

yolunda bizden desteğini ve güvenini

ortaya koymuştuk. Bugün aktif

esirgemeyen hissedarlarımıza, Sinpaş

büyüklükte İMKB-100 şirketleri arasında

Ailesi’nin bir parçası olarak başarımızı

49. sırada yer alan Şirketimiz, ülkenin

sahiplenen çalışanlarımıza ve bütün

en değerli gayrimenkul projelerine imza

sosyal paydaşlarımıza teşekkürlerimi

atmakta, yalnızca Türkiye’de değil dünya

sunuyorum.

çapında da başarılar kazanmaktadır.

Saygılarımla,

İstanbul’un en hızlı gelişen bölgesi
Küçükçekmece’de konumlandırılan
projemiz Bosphorus City’nin European
Property Awards 2011’de iki dalda

Ömer Faruk Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Başkanı

Avrupa’nın en iyisi seçilmesi yalnız
bizim için değil, ülkemiz için de bir gurur
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Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi

Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı,
İnşaat Mühendisi (28983)
Kuruluşundan bu yana Sinpaş

Ömer Faruk Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi,
İcra Kurulu Başkanı
1988 yılından bu yana Sinpaş

Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi
Nisan 2009’dan bu yana Sinpaş
GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak

GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Grubu’nda çeşitli görevler üstlenen Ömer

görevini sürdüren Ahmet Çelik, 1962

görev yapan Avni Çelik, 1950 yılında

Faruk Çelik, Ekim 2007’de İcra Kurulu

yılında Alaca’da doğmuştur. 1988’de

Alaca’da doğmuştur. Devlet Mühendislik

Başkanlığı’na atanmış, 2009 yılında

Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi

ve Mimarlık Akademisi İnşaat

Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilmiştir.

Bölümü’nden mezun olmuş ve üniversite

Mühendisliği Bölümü mezunu olan Avni

Bu unvanları öncesinde, Sinpaş GYO’nun

öğrenimi devam ederken 1981-1985

Çelik’in çalışma hayatıyla tanışması,

kuruluşundan Ekim 2007’ye kadar Genel

yılları arasında Çelikler Dış Ticaret

henüz üniversite öğrencisi olduğu

Müdür Baş Yardımcısı olarak çalışmıştır.

Ltd. Şirketi’nde, 1987-1990 arasında ise

yıllarda gerçekleşmiştir. 1968 yılından

Ayrıca 1991-2007 yılları arasında Sinpaş

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’de

beri sürekli içinde olduğu sanayi ve iş

Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’de

muhasebe bölümlerinde çalışmıştır.

hayatındaki ilk girişimi 1974’te kurduğu

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Muhasebe

Ahmet Çelik, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’dir.

ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür

Üyeliği unvanına ek olarak 1992 yılından

Bu başarılı girişimi Seranit Granit

Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

beri Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Seramik Sanayi A.Ş., Mikronize Mineral

ve bağlı tüm iştiraklerinde Yönetim

End. A.Ş., Prodek Yapı Dekorasyonu San.

Kurulu Başkan Vekilliği ve Lojistik

Tic. A.Ş. ve diğer şirketler takip etmiş

Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini de

ve en sonunda Sinpaş Grubu meydana

yürütmektedir.

gelmiştir. İnşaat Mühendisi Avni Çelik
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi
Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası
üyesi olmasının yanında Çorum Eğitim
Vakfı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve
Boğaziçi Vakfı’nın kurucusu ve/veya
mütevelli heyeti üyesidir.
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Mehmet Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi
2008 yılı Mayıs ayından bu yana

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi

Osman Akyüz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi olan

Kuruluşundan bu yana Sinpaş

Kuruluşundan bu yana Sinpaş

Mehmet Çelik, 1964 Alaca doğumludur.

GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak

GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi görevini

Yürütmüş olduğu görevler arasında

görev yapan Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli,

yürütmekte olan Osman Akyüz, 1954

Çelikler Dış Ticaret’te Yönetim Kurulu

1939 yılında İzmir’de dünyaya

yılında Trabzon’da doğmuştur. 1977

Üyeliği (1980-1982), Sim Halı’nın

gelmiştir. Üniversite öğrenimini Orta

yılında Ankara Üniversitesi Siyasal

Kurucu Ortaklığı (1987-1996), Kentsel

Doğu Teknik Üniversitesi Makine

Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye

Hizmetler’in Kurucu Ortaklığı (1996-

Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış

Bölümü’nden mezun olduktan sonra

1998), Ege Hobi’de Yönetim Kurulu

ve mezuniyetinden bir yıl sonra, 1963

1983 yılına kadar Maliye Bakanlığı’nda

Üyeliği (1999-2001) ve Sinpaş Yapı Taş

yılında aynı üniversiteden aynı dalda

hesap uzmanı olarak çalışmıştır.

Tesisleri’nin Tesis Yönetimi (2001-

yüksek lisans derecesi almıştır. 1967

1985 yılına kadar STFA İnşaat’ın mali

2004) bulunmaktadır. Mehmet Çelik,

yılında Londra Imperial College’da

danışmanlığını yapan Osman Akyüz,

çalışma hayatına 2004 yılından bu yana

Uygulamalı Mühendislik Bölümü’nde

1985 yılından itibaren Albaraka Türk

Mikron’S Mikronize A.Ş.’de Kurucu Ortak,

doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Ekrem

Katılım Bankası A.Ş.’de çeşitli yönetim

2007’den bu yana ise Yapımek Yapı Çelik

Pakdemirli, 1973’te doçent, 1978’de

kademelerinde yer almış, 1996’da

End. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak

profesör unvanını almıştır. Mühendislik

kurumun Genel Müdürlüğü’ne getirilmiş

devam etmektedir.

alanında geliştirdiği akademik

ve 2002’de emekli olmuştur. Osman

kariyerinin yanında Devlet Planlama

Akyüz, Sinpaş GYO’daki unvanlarının

Teşkilatı’nda çalışmış, Milletvekilliği,

yanında Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı,

Genel Sekreterliği, Albaraka Türk Katılım

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Başbakan

Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Yardımcılığı yapmış, pek çok özel

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve

kuruluşun yönetim kurulunda görev

Formüla Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu

almıştır.

Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.
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Üst Yönetim

Halit Serhan Ercivelek
Genel Müdür
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hakan Kaya
İcra Kurulu Teknik Başkan Yardımcısı
İstanbul Teknik Üniversitesi

C. Mete Altın
Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler
Ağustos 2011 tarihinde Mali İşlerden

mezunu ve Kamu Hukuku konusunda

İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

yüksek lisans derecesine sahip olan

Bölümü mezunu olan Hakan Kaya, aynı

görevini üstlenen Cihangir Mete Altın,

Halit Serhan Ercivelek, Sinpaş GYO’nun

üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü,

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi

kuruluşundan 2008 yılının Mayıs ayına

Yapı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını

İşletme Mühendisliği yüksek lisans

kadar Şirket’in Yönetim Kurulu Üyesi

tamamlayarak İnşaat Yüksek Mühendisi

programını, 2000 yılında ise Hollanda

olarak çalışmıştır. 2008 yılında söz

unvanını almıştır. Sinpaş GYO ekibine

Erasmus Üniversitesi’nde MBA

konusu görevinden ayrılarak Sinpaş GYO

katılmadan önce Polat İnşaat San. ve

programını tamamlamıştır. Bugüne kadar

Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Tic. A.Ş.’de ve Bahçeşehir Uydukent

sırasıyla STFA İnşaat, Garanti Bankası

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

projesinde Emlak Proje Yönetimi,

(İstanbul ve Amsterdam), Credit Europe

Hukuk Müşavirliği (1996-2004) ve

Pazarlama ve Servis A.Ş.’de Genel

Bank’ta (Amsterdam ve Frankfurt) Ülke

İstanbul Üniversitesi’nde Araştırma

Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

Müdürlüğü de dâhil olmak üzere çeşitli

Görevliliği (1996-1998), Ercivelek’in

Hakan Kaya, 11.02.2008 ile 14.09.2011

üst düzey yöneticilik pozisyonlarında

diğer mesleki deneyimleri arasında yer

tarihleri arasında Sinpaş GYO’da Üretim

görev almıştır.

almaktadır.

Kontrol’den Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmış olup
15.09.2011 itibarıyla Sinpaş GYO İcra
Kurulu Teknik Başkan Yardımcısı olarak
çalışma hayatına devam etmektedir.
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Berna Akpınar
Genel Müdür Yardımcısı, Proje Geliştirme
ve Süreç Yönetimi
Nisan 2008’den bu yana Sinpaş

Barış Ekinci
Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal
İletişim ve Pazarlama
Kasım 2011’de Sinpaş GYO Kurumsal

Özkan Öztürk
Genel Müdür Yardımcısı, Satış-Satış
Sonrası Hizmetler
2011 yılının ikinci yarısında Satış-Satış

GYO’da Proje Geliştirme ve Süreç

İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu

Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel

Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan

Müdür Yardımcılığı görevine getirilen

Yardımcısı olarak çalışan Berna

Barış Ekinci, Marmara Üniversitesi

Özkan Öztürk, 1997 yılında Marmara

Akpınar, Gazi Üniversitesi Mimarlık

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve

Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler

Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını

Tanıtım Bölümü’nden 1999 yılında

Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun

aynı üniversitenin Mimarlık Bina

mezun olmuştur. Daha sonra aynı

olmuş ve ardından İstanbul Ticaret

Bilgisi alanında tamamlayarak

üniversitenin Reklam ve Tanıtım Ana

Odası’nda bir yıl süreyle dış ticaret

yüksek mimar unvanını almıştır.

Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmıştır.

eğitimi almıştır.

Akpınar, Sinpaş Grubu’na 1997 yılında

Kariyerine 1999 yılında Demir Döküm’de

mimar olarak katılmış, Sinpaş Yapı

reklam departmanında başlayan Ekinci,

dönem ÜÇGE A.Ş.’de Müşteri Temsilcisi

Endüstri ve Tic. A.Ş.’de Arazi ve Proje

reklam kampanyaları, kurumsal kimlik

olarak çalışmış ve 2001 yılının Ocak

Geliştirme Koordinatörlüğü görevini de

çalışmaları ve sponsorluk projeleri

ayında Sinpaş Ailesi’ne katılmıştır.

yürütmüş, Cenajans Grey Reklamcılık

Sinpaş çatısı altındaki iş hayatına

yürütmüştür.

Eğitiminin ardından önce kısa bir

A.Ş.’de çalışmıştır. Sinpaş’taki iş

Sinpaş Yapı’da Müşteri Temsilcisi olarak

yaşamına ise 2004 yılında Sinpaş Grup

başlayan Özkan Öztürk, aynı şirkette iki

şirketlerinden Sinpaş Yapı bünyesinde

yıllık Satış Uzmanlığının ardından Satış

Reklam ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Şefliğine getirilmiştir. Sinpaş GYO’nun

olarak başlamıştır.

kurulmasıyla birlikte Sinpaş Yapı’da
görevinden ayrılarak Sinpaş GYO’ya Proje
Satış Müdürü unvanıyla geçiş yapan
Öztürk, yaklaşık bir buçuk yıl sonra
Avrupa Yakası Satış Koordinatörlüğü
görevine atanmıştır.
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Üst Yönetim

Ahmet Namlısaraç
Genel Müdür Yardımcısı, İhale ve
Üretim Planlama
Ahmet Namlısaraç, Eylül 2011’den

Ersan Köse
Genel Müdür Yardımcısı, Üretim ve
Proje Yönetimi
15 Eylül 2011 itibarıyla Sinpaş GYO

bu yana Sinpaş GYO’da İhale ve Üretim

Üretim ve Proje Yönetiminden Sorumlu

Planlamadan Sorumlu Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcılığı görevini

Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

üstlenen Ersan Köse, İstanbul Teknik

Sinpaş Grubu’na 2001’de katılan

Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat

Namlısaraç, 2007 yılına kadar Sinpaş

Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin

Ayrıca İstanbul Üniversitesi İşletme

birçok projesinde çeşitli görevlerde

İktisadı Enstitüsü, İnşaat İşletmeciliği

bulunmuştur. 2007 yılından itibaren

İhtisas Programını tamamlamıştır. Daha

Sinpaş GYO’da İhale Müdürlüğü ve

önce Polat İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve

Şantiyeler Kontrol Koordinatörlüğü

Bureau Veritas’ta Proje Müdürü olarak

görevi alan Namlısaraç, Yıldız Teknik

çalışan Köse, 15.09.2008 ile 14.09.2011

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

tarihleri arasında Sinpaş GYO Üretim

mezunudur.

Departmanı’nda Şantiye Kontrol Müdürü
olarak görev yapmıştır.
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Uluslararası Ödüller
Sinpaş GYO’nun Bosphorus City
Projesi ve iştiraklerinden Ottoman
Gayrimenkul’ün Ottomare Projesi
“European Property Awards 2011”de
“En İyi Mimari” ve “En İyi Pazarlama
Yönetimi” ve “En İyi Çoklu Residence”
dallarında Avrupa’nın en iyisi seçildi.
Her yıl Avrupa’da ödül almış lider
gayrimenkul şirketlerinin biraraya
geldiği “European Property Summit”
(Avrupa Gayrimenkul Zirvesi)
çerçevesinde gerçekleştirilen,
Bloomberg televizyonunun işbirliğiyle
hayata geçiren ve bu yıl 17.’si düzenlenen
“European Property Awards 2011”
(Avrupa Gayrimenkul Ödülleri 2011),
23.09.2011 tarihinde Londra’da yapılan
ödül töreninde finalistlere takdim edildi.
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Kâr Dağıtım Politikası
SPK uygulamaları uyarınca her yıl, halka açık şirketler net
kârlarını belirli bir oranda nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak
dağıtmak zorundadır. Sinpaş GYO da halka açık bir şirket olarak bu
düzenlemeye tabidir. Sinpaş GYO, önümüzdeki dönemde, kârının
asgari %20’sini nakit olarak ortaklarına dağıtmayı planlamaktadır.

Ana Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler
2011 yılında Ana Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
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2011 yılını bir atı
lım yılı olarak
değerlendiren S
inpaş GYO, teslim
cirosunu %74 art
ışla 645 milyon T
L’ye
çıkarmış ve 1.62
7 adet konut tesl
im
ederek yüzlerce
aileyi konut sahib
i
yapmıştır.

Bosphorus City
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KONSEPT PROJELERİYLE
BÜYÜYEN YENİLİKÇİ GYO…
2006 yılında yeni bir yapılanmaya giderek gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsüne kavuşan
Sinpaş, büyük bir atılım başlattı. 2007 yılında lansmanı yapılan Lagün projesi yeni konseptkonut anlayışının ilk örneği oldu. Büyük bir beğeniyle karşılanan ve yüksek talep toplayan
Lagün’ü Bosphorus City ve Aqua City projeleri takip etti. Her biri Sinpaş GYO’nun
modern konut anlayışının özgün bir yansıması olan bu projeler, kazandıkları popülerlik ve
ulaştıkları satış rakamlarıyla konut sektörünün referans projeleri haline geldi.

aqua cıty

2010

“İmajıma ve futbol felsefeme
uygun takımı oluşturuyorum.”
“Elimden gelenin en iyisini yapmaya, durumu olumlu şekilde geliştirmeye,
imajıma ve futbol felsefeme uygun takımı oluşturmaya niyetliyim. En iyi
oyuncular ve kibrimi mazur görün ama en iyi teknik direktör bizde...”
http://www.fifa.com/worldfootball/news/newsid=1033132.html

Tamamlanmış ve Satışı Devam Eden Projeler
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İstanbul Sarayları
İstanbul Sarayları, saray hayatının muhteşem yapılarını
Boğaz’ın güzellikleriyle buluşturmaktadır.
Kasırlardan şadırvanlara,
cihannümalardan görkemli kapılara

çeşitlilik göstermektedir. Böylece her

kadar saray yaşantısı deyince akla

beğeniye hitap edebilecek bir alternatif

gelen tüm yapılar, İstanbul Sarayları

sunulan projede, ev içindeki konfora

projesinde modern mimariyle yeniden

ek olarak dışarıdaki yaşama değer

yorumlanmıştır. Yıllar boyunca İstanbul’un

katacak sosyal alanlara da özel bir

ulaşılmaz yapıları olan saraylar ve

önem verilmiştir. Çırağan Residence,

çevresindeki semtler, doğayla ve Boğaz’ın

Hisar Residence ve spor merkezi

kıvrımlarıyla bir araya gelerek bu projede

Sporama, İstanbul Sarayları’nı cazip

yeniden hayat bulmuştur.

kılan ayrıcalıklardan yalnızca birkaçıdır.

İstanbul Küçükçekmece’deki

“Sizi saraylarda yaşatacağız” sloganıyla

Bosphorus City projesine komşu olan

yola çıkan projenin her ayrıntısı konfor,

İstanbul Sarayları projesi, 124.201 m 2

güvenlik ve kaliteyi konut sahiplerinin

arsa üzerinde geliştirilmektedir.

yaşamlarından eksik etmemek üzere

Tarihî yapıların özelliklerinin

özenle tasarlanmıştır.

çağdaş mimarinin bakış açısıyla
değerlendirildiği projede Çırağan, Yıldız,
Dolmabahçe, Fethipaşa ve Sultantepe
Koruları, Kuzguncuk, Paşalimanı gibi

Toplam Ünite Sayısı

1.200

Toplam Arsa Alanı (m 2)

özellikle İstanbul’un önemli yalıları ve

124.201

semtleri ilham kaynağı olmuştur.

Toplam Satılabilir Alan (m 2)

62 farklı m alternatifi sunan İstanbul
2

90

75 m 2 (1+1)’den 426 m 2 (6 +1)’ye kadar

Sarayları projesinde ev seçenekleri

163.894

Konsept Proje

Modern konut a
nlayışının en iyi
yansıması
olan İstanbul Sa
rayları projesi, 1
+1’den
6+1’e kadar 62
farklı ev seçene
ği ve
toplam 119 bin 5
00 metrekare ku
llanım
alanıyla ev sahip
lerine farklı bir d
eneyim
yaşatmaktadır.
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Tamamlanmış ve Satışı Devam Eden Projeler
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Aqua City 2010

Su temasının en
belirgin ve orijin
al
dışavurumu olan
Aqua City 2010
konutları, her bir
i göl manzaralı,
56
metrekareden 2
88 metrekareye
kadar
63 farklı daire se
çeneğiyle sakinle
rine
devamlı artan de
ğerde yaşam ve
yatırım
alanları sunmak
tadır.
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Konsept Proje

Tüm yaşamın su kenarına kurulduğu Anadolu
Medeniyetleri’nin isimleri, Aqua City 2010 projesinin estetik
ve konforlu evlerinde yeniden hayat bulmuştur.
Nitelikli konut projelerinin

rahat ulaşım olanağı sunan projenin,

geliştirildiği gözde bir bölge olan

Anadolu yakasında planlanan Üsküdar-

İstanbul, Çekmeköy’de konumlanan

Ümraniye metro hattı üzerinde yer

Aqua City 2010 projesi, Sarıgazi yerleşim

alması da ek bir avantaj sağlamaktadır.

merkezine 1,5 km, TEM Otoyolu’na 3 km

Proje arazisinin bulunduğu bölgede

ve Şile Yolu’na 1 km mesafede yer

tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış
olup bölgede belediye ve kamu

almaktadır.
Projedeki evler isimlerini Likya,
Karya ve Frigya gibi, Antik Çağ’da
yaşamlarını su kenarında sürdürmüş

hizmetlerinden tam olarak istifade
edilebilmektedir.
Aqua City 2010 için düzenlenen

olan Anadolu Medeniyetleri’nden

kat karşılığı inşaat sözleşmesi

almaktadır. Tüm evlerin yaz-kış yeşil

doğrultusunda, projede üretilecek

kalan özel peyzajla zenginleştirilen gölü

yapıların %35’i arsa sahiplerine ait

görebilecek biçimde yerleştirildiği Aqua

olacaktır.

City 2010’da, 56 m ’den 288 m ’ye kadar

Toplam Ünite Sayısı

2

2

63 farklı daire seçeneği bulunmaktadır.
Çekmeköy bölgesinde, Şile otoyolu
aksındaki önemli konumuyla her yöne

1.118

Toplam Arsa Alanı (m 2)

55.969
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Tamamlanmış ve Satışı Devam Eden Projeler

Bosphorus City
Bosphorus City projesi, dünyanın en prestijli gayrimenkul
ödülleri olan European Property Awards’da Avrupa’nın en
iyi projeleri arasında yer alarak başarısını kanıtlamıştır.
Sinpaş GYO’nun öngörülü

Bosphorus City projesinde yeniden

yaklaşımıyla, İstanbul’un en hızlı

hayata geçirilmektedir. Bu semtlerde

gelişen bölgesi Küçükçekmece’de

görülen tüm mimari özelliklerin usta

konumlandırılan Bosphorus City,

tasarımlarla yansıtıldığı projede yalılar,

European Property Awards 2011’ de

yalı apartmanları, Yeditepe kuleleri,

“En İyi Mimari” ve “En İyi Pazarlama

Saraybahçe evleri ve Erguvan evleri

Yönetimi” dallarında Avrupa’nın en iyisi

başta olmak üzere, 60 m 2 ile 754 m 2

seçilmiştir. İstanbul Boğazı’nın doğal,

aralığında değişen seçeneklerde 95 farklı

mimari ve estetik güzelliklerinin çağdaş

ev tipi bulunmaktadır. Tasarımı üç yıl

bir bakış açısıyla yeniden yorumlandığı

süren Bosphorus City, tamamlandığında

proje, Türkiye’nin ilk temalı konut

10 bin kişiye İstanbul’un doğal, tarihi

projesi olmasıyla sektörde örnek teşkil

ve estetik güzelliklerinin bir arada

etmektedir.

sunulduğu bir yaşam alanı sunacaktır.

Ortaköy, Beylerbeyi, Emirgan,

94

26 bin m 2 büyüklüğünde, 720 m

Kanlıca, İstinye, Yeniköy ve Paşabahçe

uzunluğunda bir boğaz ve iki boğaz

gibi İstanbul’da Boğaz yaşamı

köprüsü içeren Bosphorus City

denildiğinde ilk akla gelen semtler,

projesiyle İstanbul’un ikinci boğazı

Küçükçekmece’ye taşınmıştır. İstanbul

yaşayan Türkler gerekse Anadolu’da iş

Boğazı’ndaki yerleşimlerine uygun

yapan ve İstanbul’la bağlantısı olan iş

olarak köprülerden biri Ortaköy

sahipleri için önemi her geçen gün artan

Meydanı ile Beylerbeyi arasında, diğeri

bir yerleşim alanı haline gelmiştir.

de Anadolu Hisarı Meydanı ile Rumeli

Bosphorus City’nin Olimpiyat

Hisarı Meydanı arasında bulunmaktadır.

Vadisi’ne yapılacak Doğa ve Eğlence

Bosphorus City sakinlerinin Boğaz’ı farklı

Tema Park’a yakınlığı, yer aldığı

açılardan izleyebilmeleri amacıyla, bu

arazinin değerini daha da artırmaktadır.

köprüler yalnızca yaya geçişine açık

Türkiye’nin ilk doğa ve eğlence parkının

olacak biçimde tasarlanmıştır.

açılmasıyla birlikte yeni konut ve

Sinpaş GYO’nun büyük yatırımıyla
lüks semtler segmentine girmesine
katkı sağladığı Küçükçekmece
bölgesi, havalimanına sadece 10
dakika mesafede bulunmaktadır.
Bosphorus City projesinin ilkleriyle
büyük ses getirmesinin ardından
inşaat firmalarının da ilgisini çeken
Küçükçekmece, gerek yurt dışında

işletmeler yapılacak ve bölge, önemli bir
yatırım merkezine dönüşecektir.
Toplam Ünite Sayısı

2.796

Toplam Arsa Alanı (m 2)

246.092

Toplam Satılabilir Alan (m 2)

347.867
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Bursa Modern
Bursa Modern projesi, doğayı esas alan peyzaj
düzenlemesinin yanı sıra sosyal yaşam olanaklarıyla da
sakinlerinin yaşam kalitesini artırmakta, adeta kendi içinde
bir şehir kurmaktadır.
Bursa, Demirtaş bölgesinde,

Toplam üç etaptan oluşan projenin

Bursa kent meydanına 10 dakika

ilk iki etabı Bursa Modern ve İpek

mesafede bulunan Bursa Modern

Yolu isimlerini taşıyan iki mahalleden

projesi, şehrin en büyük konut projesi

oluşmaktadır. 26.000 m 2’lik bölümü göl

olma özelliğini taşımaktadır. Bursa

alanı olarak ayrılan projede, bu sayede

Modern’de şehrin geleneksel mimarisi

geniş bir su coğrafyası oluşturulması

çağdaş bir yaklaşımla yeniden ele

amaçlanmıştır. Göl kenarına sıralanan

alınmıştır. Projede Yalı Köşkler, Yalı

yalı ve köşklerin yanı sıra kule ve

Köşk Evleri, Asmalı Yalılar, Kemer ve

residencelerin da göl manzarasından en

Marin Residence’lar, Park Konakları,

iyi biçimde faydalanması sağlanmıştır.

Gök Kuleler, Saraybahçe Konakları ve

Bursa Modern projesi, suyun esas

Kristal Kuleler olmak üzere toplam 2.600

alındığı çevre düzenlemesi ve doğayla

konutluk dokuz ayrı yaşam alternatifi

uyumlu yapısının yanı sıra sosyal yaşam

tasarlanmıştır.

olanaklarıyla da sakinlerinin yaşam
kalitesini artırmakta, adeta kendi içinde

96

bir şehir kurmaktadır. Basketbol sahaları

ve tenis kortları, açık ve kapalı yüzme

konuda Bahçeşehir Kolejleriyle iş birliği

havuzları ile fitness, wellness salonlarını

içinde çalışmaktadır. Bursa Modern’de,

içeren geniş spor kompleksi, festival

Büyük Kulüp içinde açılan 1.000 m 2’lik

alanları, saklı bahçeler, çocuk oyun

Bahçeşehir Koleji Anaokulu ve Çocuk

alanları ve bahçeleri, özel temalı koku

Bilim Müzesi, eğitime verilen önceliğinin

bahçeleri, yürüyüş ve koşu yolları ve

bir yansımasıdır. Ayrıca proje arazisi

özel olarak tasarlanan adalar, söz konusu

üzerindeki 10.000 m 2’lik bir alana

sosyal imkânlardan bazılarıdır.

Bahçeşehir Koleji özel ilköğretim okulu

Geliştirdiği yaşam alanlarında

inşa edilmesi de planlanmaktadır.

eğitim olanaklarına ulaşımı da göz

Toplam Arsa Alanı (m 2)

önünde bulunduran Sinpaş GYO, bu

162.509
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Lagün
Sinpaş GYO’nun Türkiye gayrimenkul sektörüne tanıştırdığı
ilklerden biri olan biyolojik gölet, Lagün projesiyle hayata
geçmiştir.
Lagün projesindeki biyolojik gölet
oluşumunda su, herhangi bir kimyasal

manzaralı müstakil villalardan, bahçeli

kullanmadan biyolojik bir sistem

evlerden ve teras evlerden oluşmaktadır.

dâhilinde, bitkiler ve bakterilerle

Tüm etaplarında yaşamın başladığı

temizlenmektedir. Zengin bitki örtüsü,

yerleşim alanında, açık ve kapalı

çevreyi ve doğal yaşamı koruyan

maneji olan Lagün Binicilik Kulübü yer

yapısıyla diğer konut projeleri arasında

almaktadır. Ayrıca açık yüzme havuzu,

öne çıkan Lagün, bu farkını dünya

fitness merkezi, Türk hamamı, sauna,

çapındaki başarısıyla da kanıtlamıştır.

yoga-pilates salonunu içeren Zen Club’un

Sinpaş GYO’nun Türkiye’de ilk

kafe, market, fast food ve kuaför birimleri

kez uygulanan ve dünyada da bu
büyüklükte benzeri olmayan Biyolojik

de faaliyete geçmiş durumdadır.
Lagün projesi için Sinpaş GYO ile arsa

Gölet projesi, tasarımı ve uygulamasıyla

sahipleri arasında düzenlenen hasılat

pek çok ülkenin projelerini geride

paylaşımı sözleşmesi uyarınca, projenin

bırakarak dünyanın en iyisi seçilmiştir.

satış gelirinin %22,44’ü arsa sahiplerine

2010 Firestone PondGard Biyolojik

ödenmektedir.

Gölet Yarışması’nda 285 proje içinde
birincilik ödülü kazanan proje, yaklaşık
25 bin m 2’lik su alanıyla dünyanın en
büyük biyolojik göleti olma özelliğini
taşımaktadır.
Lagün, büyüklükleri 209 m 2’den 749
98

dokuz farklı büyüklükte her biri göl

m 2’ye kadar değişen beş farklı mimaride,

Toplam Ünite Sayısı

515

Toplam Arsa Alanı (m 2)

182.786

Toplam Satılabilir Alan (m 2)

136.684

Tayland’ın Phuke
t Adası’ndaki do
ğa
harikası lagünle
rden esinlenilere
k
geliştirilen Lagü
n, su ve yeşili bir
ahenk
içinde buluştura
rak İstanbul’un ö
dül
sahibi biyolojik g
öletli yaşam alan
ını
Sinpaş GYO müşt
erilerine sunmak
tadır.
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İstanbul Şişli/Bomonti II
(Fer Gayrimenkul)
İstanbul Şişli’de ticaretin en yoğun olduğu bölgelerden
birinde bir yaşam alanı oluşturan iTOWER Bomonti projesi,
özenle düşünülmüş detayları ve usta mimarisiyle alanındaki
önemli projeler arasında yer almaktadır.
İstanbul’un merkezi semti

Çağlayan’da bulunan Avrupa’nın en

Şişli Bomonti’de, kişinin iş ve özel

büyük Adliye Sarayı’nın yakınında,

yaşantısında ihtiyaç duyabileceği her

hastanelerin ise tam ortasında yer

türlü konfor ve donanımı içeren iTOWER,

almaktadır.

ilk üst düzey küçük metrekareli ofis

Şişli Bomonti’de yer alan bu

projesi olma özelliğini taşımaktadır.

ikinci arsa, diğer arsaya çok yakın

Şehrin, ticaretin en yoğun olduğu
bölgelerinden birinde bir yaşam alanı

daha küçük olan bu arsaya ilişkin FER

oluşturan iTOWER Bomonti projesi,

Gayrimenkul ile Ağustos 2010’da hasılat

FerYapı ve Sinpaş GYO ortaklığıyla

paylaşımı sözleşmesi gerçekleştirilmiştir.

geliştirilmektedir. FerYapı’nın

Sinpaş GYO hasılattan %58 pay almakta

geliştiriciliğini ve pazarlamasını

ve üretim maliyetleri tamamen projeyi

üstlendiği iTOWER Bomonti, özenle

geliştiren FER Gayrimenkul tarafından

düşünülmüş detayları ve usta

karşılanmaktadır.

mimarisiyle alanında yenilikçidir.

Toplam Arsa Alanı (m2)

Sinpaş GYO’nun bu alandaki ilk
girişimi olmasıyla ayrı bir önem taşıyan
iTOWER, Boğaziçi ve Fatih Sultan

100

konumlanmış durumdadır. Nispeten

4.243
Toplam Satılabilir Alan (m2)

Mehmet köprülerine kısa sürede ulaşan

23.651

tünellerin, metro istasyonlarının ve

Toplam Ünite Sayısı

213

Konsept Proje

İş yaşamını işlevs
ellik ve konfor
kavramlarıyla bu
luşturan, İstanbu
l’un
merkezi bir loka
syonunda yükse
len
İstanbul Bomonti
projesi, şimdide
n yakın
geleceğin en kâ
rlı projelerinden
biri
olmaya aday.
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İstanbul Sancaktepe/
Samandıra
Ege’nin güzelliklerini İstanbul’a taşıyan proje, büyük
şehirlerde yaşayanların “Bir gün buralarda yaşasam,”
dediği huzur verici atmosferi şehir hayatında oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Ege güzelliklerini İstanbul’a

Samandıra’da bulunan ve aynı zamanda

şehirlerde yaşayanların “Bir gün

Lagün Projesi’nin yer aldığı arsaya

buralarda yaşasam,” dediği huzur verici

komşu durumda olan arazisi, mevcut

atmosferi şehir hayatında oluşturmayı

durumda %99,9 Sinpaş GYO iştiraki olan

amaçlamaktadır. Ege’nin mimari yapısı,

Eviya Gayrimenkul aktifinde kayıtlıdır.

taş evler, cumbalar ve ahşap panjurlar,

Toplam Ünite Sayısı

doğal zenginlikleri ise lavantalar,

566

begonviller, sakız ve zeytin ağaçları gibi

Toplam Arsa Alanı (m2)

birçok ayrıntıda projeye yansımaktadır.
Böylece EgeBoyu projesi, İstanbulluların
Ege hayalini İstanbul’un içinde
102

Projenin İstanbul, Sancaktepe,

taşıyan EgeBoyu projesi, büyük

gerçekleştirmektedir.

40.548

Toplam Satılabilir Alan (m2)

65.754

Konsept Proje

Ege’nin tarihi taş
evlerini çağdaş ye
rleşim
alanı estetiğiyle
bütünleştiren bu
proje,
İstanbul’da Ege
sıcaklığını özleye
nler için
büyük bir fırsat n
iteliğindedir.
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Proje Geliştirilmesi Planlanan Arsa ve Araziler

İstanbul Şişli/
Bomonti I

Ankara GOP
(Çankaya-Büyükesat)

Ankara İncek
(Alacaatlı)

Toplam Arsa Alanı (m 2)

Toplam Arsa Alanı (m 2)

Toplam Arsa Alanı (m 2)

18.325

22.572

145.205

Tahmini Satılabilir Alan (m )

Tahmini Satılabilir Alan (m )

Tahmini Satılabilir Alan (m 2)

70.000

45.144

95.000

2

Bomonti-Dolmabahçe tünelinin

2

Geçmişte özellikle düşük kaliteli

Ankara ili Yenimahalle-Alacaatlı

Bomonti girişinde merkezi konumu,

yapılaşmanın görüldüğü Ankara,

bölgesinde İncek yolu üzerinde bulunan

ana ulaşım arterlerine ve bağlantı

Çankaya’da, Büyükesat Vadisi içinde

arsa, Ankara’nın gelişen ve orta-üst

yollarına yakınlığı, Şişli Cumhuriyet

yer alan arsanın birkaç yıl önce

gelir düzeyinin tercih ettiği bir bölgede

Mahallesi’ni, son zamanlarda residence

Büyükesat Vadisi Kentsel Dönüşüm

yer almaktadır. Bölgenin altyapı ve yol

tipi yapılaşmanın tercih edilen bölgesi

ve Gelişim Alanı uygulama imar planı

çalışmaları yapılmıştır. Arsa üzerinde

haline getirmiştir. Arsa üzerinde üst gelir

içine katılmasıyla birlikte söz konusu

villalar ve apartmanlardan oluşan bir

gruplarına yönelik bir residence projesi

bölge, yatırımcılar ve yüksek gelir

konut projesi geliştirilmektedir. Konsept

tasarlanmış olup idari izin süreçleri

düzeyindekiler için cazip bir hale

çalışmaları tamamlanan projede idari

devam etmektedir. Arsa sahipleriyle

gelmiştir.

izin süreçleri devam etmektedir.

yapılan sözleşmelere göre geliştirilen

22.572 m 2 büyüklüğündeki arsa;

Sinpaş GYO’nun Bahçeşehir

projede yapıların %49’u arsa sahiplerine

Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne 900

Kolejleriyle yaptığı anlaşma

ait olacaktır.

metre, yabancı ülke konsolosluklarının

çerçevesinde Ankara Alacaatlı’daki

bulunduğu Koza Sokak’a 100 metre,

proje içinde 10.000 m 2’lik özel ilköğretim

TBMM’ye ise 1.500 metre mesafeyle

okulu ve anaokulu yapılacaktır.

oldukça merkezi bir konumda yer

Okulların 2012’de faaliyete geçmesi

almaktadır. İmar planı yapılan ve konut

planlanmaktadır.

sahası içinde yer alan arsa üzerinde
geliştirilecek projenin idari izin süreçleri
başlamış, proje çalışmaları ise devam
etmektedir.

104

Muğla Marmaris
Toplam Arsa Alanı (m 2)

Ankara Oran
(Çankaya-Dikmen)

173.680

Toplam Arsa Alanı (m 2)

İstanbul Halkalı/
İstanbul Park
(801 Ada 22 parsel)

Tahmini Satılabilir Alan (m 2)

26.905

Toplam Arsa Alanı (m 2)

85.944

Tahmini Satılabilir Alan (m 2)

41.884

87.500

Tahmini Satılabilir Alan (m 2)

Ege denizi kıyısında konumlanan
arsalar; Muğla ili, Marmaris ilçesi,

Ankara, Çankaya’da, Dikmen

56.543

İçmeler köyündedir. Mevcut durumda

Vadisi’nin üst kısmında yer alan arsa,

arsa üzerinde bulunan inşaatı yarım

Çankaya merkezine 5, Kızılay’a 9 km

olarak aynı parsel üzerinde farklı bir

kalmış otelin tamamen yıkılması ve arsa

mesafededir. Mevcut durum itibarıyla

konseptte proje geliştirme çalışmaları

üzerinde yeni bir proje geliştirilmesi

imar durumu bulunmayan parseller için

devam etmektedir.

planlanmaktadır.

imar uygulamasının tamamlanmasını

Sinpaş GYO, bu arsada geliştirmeyi

İstanbul Sarayları projesinin devamı

takiben üzerinde nitelikli ve yoğun

planladığı otel, residence ve villalardan

talep görecek bir konut projesi

oluşacak projede geliştirme, pazarlama,

geliştirilebileceği düşünülmektedir. Arsa

kiralama ve yönetim konularında iş

sahipleriyle yapılan sözleşmeye göre,

birliği yapmak üzere Haziran 2011’de

proje hasılatının %23’ü arsa sahiplerine

Rixos Grubu ile anlaşma yapmıştır.

ödenecektir.

Çalışmalar kapsamında 100 m 2’lik
dairelerden 600 m 2’lik villalara
kadar konutlara ek olarak asgari
40.000 m 2’lik ek bir otel kompleksinin
yer aldığı konsept bir proje geliştirilmesi
planlanmaktadır.
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Proje Geliştirilmesi Planlanan Arsa ve Araziler

İstanbul Ümraniye/
Çakmak

Ankara Polatlı/
Temelli

Toplam Arsa Alanı (m 2)

Toplam Arsa Alanı (m 2)

88.416

280.812

Tahmini Satılabilir Alan (m )

Tahmini Satılabilir Alan (m 2)

123.000

160.000

2

Sinpaş GYO, İstanbul Ümraniye,

Mevcut durumda orta gelir grubunun

Çakmak’ta yer alan ve 15 parselden

ilgi gösterdiği arsa, daha çok kooperatif

oluşan arsalarda hissedar

evlerinin inşa edildiği Ankara, Polatlı

durumundadır. Köprülere ulaşan ana

Yenidoğan bölgesinde yer almaktadır.

arterlerin kesişim noktasında yer alan

Temelli belde merkezine 5 km, Polatlı

arsa, orta ve orta-üzeri gelir gruplarının

ilçe merkezine ise yaklaşık 30 km

konut kullanımı için tercih ettiği bir

mesafededir. Ankara istikametinden

bölgededir.

Polatlı-Eskişehir istikametine gidilirken
ana yolun sağında, yola cepheli
durumdadır. Kuzeyinde Ankara-İstanbul
hızlı tren ray hattı yer almaktadır.
Ankara’ya ulaşımının kolaylığı
nedeniyle gelişme potansiyeli taşıyan
arsa, ileriye dönük önemli bir yatırım
olarak değerlendirilmektedir.

106

Sinpaş GYO, Türk
iye’nin en büyük
şehirlerinde gerç
ekleştirdiği yatırı
m
değeri yüksek p
rojeleriyle sektö
rün öncü
şirketi olma yolu
nda hızla ilerlem
ektedir.
Lagün
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Yatırımcı İlişkileri
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Sinpaş GYO, pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin karşılanmasında hesap verebilirlik,
şeffaflık, sorumluluk ve adillik ilkelerini esas almaktadır. Söz konusu taleplere daima
zamanında, doğru ve eksiksiz olarak yanıt veren Şirket, bu yanıtların anlaşılabilir ve kolay
erişilebilir olmasına özen göstermektedir.
Mali İşler Departmanı bünyesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin temel görevi, Pay
sahiplerinin daha etkin ve kapsamlı bilgi alabilmelerini sağlamaktır. Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne
gerek Şirket internet sayfası üzerinden gerekse diğer yollarla yapılan başvurular, zamanında ve
özenli bir şekilde yanıtlanmaktadır. 2011 yılı içinde söz konusu birim tarafından gerçekleştirilen
faaliyetler aşağıda özetlenmektedir:
a. Yurt içi ve yurt dışında analist ve yatırımcı toplantıları/konferanslarına katılım sağlanması,
b. Şirket merkezinde analist ve yatırımcılarla toplantılar yapılması,
c. Şirket portföyünde yer alan proje ve arsaların pay sahipleri ve yatırımcılara gezdirilmesi,
d. Yatırımcılardan e-posta ve telefonla gelen soruların cevaplanması,
e. Özel durum açıklamalarının İMKB’ye bildirilmesi,
f. Mali tabloların ve portföy değer tablolarının internet sitesinde açıklanması,
g. İnternet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün düzenli olarak güncellenmesi,
h. Düzenleyici kuruluşlarla (SPK, İMKB, MKK) ilişkilerin yürütülmesi.
Tüm bu faaliyetler, yatırımcıların Sinpaş GYO hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini
108

sağlamanın yanı sıra mevcut ve potansiyel yatırımcıların Şirket’e ilgisini de artırmıştır.

Açık, hesap veri
lebilir bir yatırım
ve iş
geliştirme politik
ası izleyen Sinpa
ş GYO,
bu ilkelerinden ö
dün vermeden yo
luna
devam etmekte
ve daha büyük ya
tırımlar
için kaynak sağla
maktadır.
Bosphorus City
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İnsan Kaynakları
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Sinpaş GYO çalışanları gelişim potansiyeli yüksek,
pozisyonlarının gerektirdiği bilgi, deneyim ve yetkinlikleri
taşıyan, ahlaki değerleri ve etik ilkeleri Şirket’in kurumsal
kültürü ve politikasıyla örtüşen, topluma ve çevreye karşı
sorumlu bireylerden oluşmaktadır.
Sinpaş GYO’nun kuruluşundan

İşe alım stratejilerinde fırsat eşitliği

bugüne çizmekte olduğu başarı

prensibini temel alan Sinpaş GYO,

grafiğinde en önemli pay, insan

çalışanlarını gelişim potansiyeli yüksek,

kaynağına aittir. Bunun bilinciyle

değişime ve yeniliklere açık, söz konusu

Şirket, en büyük hazinesi olarak

pozisyonun gerektirdiği bilgi, deneyim

konumlandırdığı çalışanlarına

ve yetkinlikleri taşıyan, ahlaki değerleri

profesyonel yetkinlik ve becerilerini

ve etik ilkeleri Şirket’in kurumsal kültürü

sürekli olarak geliştirebilecekleri

ve politikasıyla örtüşen, topluma ve

karşılıklı güvene ve saygıya dayanan,

çevreye karşı sorumlu bireylerden

şeffaf bir çalışma ortamı sunmayı ilke

oluşturmaktadır. Şirket bünyesinde

edinmiştir.

toplam 156 kişi istihdam edilmektedir.

Kıdem

Kişi Sayısı

Oran (%)

0-1 yıl

33

21

1-5 yıl

91

58

5-10 yıl

25

16

10 yıl ve üstü

7

5

Ortalama Kıdem: 3 yıl
Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
Kıdem
Yüksek Lisans

%19

Lisans

%56

Ön Lisans
Lise, Ortaöğrenim, İlköğrenim

Çalışanların Yaş Ortalaması: 33
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Kişi Sayısı

%6
%19

Şirket bünyesinde yer alan
yetenekli ve yüksek performanslı
insan kaynağının en iyi biçimde
değerlendirilmesi amacıyla Sinpaş
GYO’da açılan yönetsel pozisyonlarda
öncelikle iç kaynaklardan
yararlanılmaktadır. Böylece çalışanlara
şirket içi kariyer olanakları sunularak
sürekli gelişimleri teşvik edilmektedir.
İş yaşamında hızla değişen koşullara
ayak uydurabilmek için sürekli eğitimin
esas olduğuna inanan Şirket, tüm
çalışanlarını mesleki ve kişisel gelişim
eğitimleriyle desteklemektedir. Bu
uygulamaya ek olarak, performans
değerlendirme süreci sonucunda yüksek
performans gösteren çalışanlar, çeşitli
biçimlerle ödüllendirilmektedir.
Sinpaş Yapı’da uzun yıllar boyunca
deneyim kazanmış birçok çalışanın
Sinpaş GYO çatısı altında bir araya
gelmesi, henüz yeni kurulan bir şirket
olmasına rağmen Sinpaş GYO’yu birikim
ve uzmanlık anlamında güçlü bir
konuma getirmektedir.
İşe alım süreci, insan kaynakları
yetkilileri tarafından gerçekleştirilen
mülakatlarla başlamakta, ilk aşamada
uygun bulunan adaylara kişilik envanteri
uygulanmaktadır. Bunu takiben
aday, işe alınması halinde birlikte
çalışacağı yöneticiyle görüşmektedir.
Bu aşamalar sonucunda olumlu
olarak değerlendirilen adayların daha
önce çalıştıkları iş yerleri ile referans

Çalışan memnuniyeti anketleri
sonucunda gözlemlenen bağlılık ve
motivasyon düzeyi, Sinpaş GYO’da
oldukça yüksektir. Tüm çalışanların
kendisini Sinpaş GYO ailesinin bir parçası
gibi hissetmesi amacıyla Şirket içinde
karşılıklı güvene ve sürekli geribildirime
dayalı, açık bir iletişim benimsenmiştir.
Bu stratejinin bir uzantısı olarak 2011
yılında hayata geçirilen kurumsal
iletişim portalı AilemSİN ile tüm Sinpaş
Grubu çalışanları, birbirlerini daha
yakından tanıma, sürekli ve şeffaf
bir iletişim ortamı geliştirme, yenilik
ve gelişmelerden haberdar olma ve
görüş, istek ve önerilerini özgürce ifade
edebilme fırsatı yakalamıştır.

kontrolleri yapılmaktadır. Elde edilen
bilgiler ışığında hazırlanan rapor, ilgili
departmanın en üst yöneticisinin
değerlendirmesine sunulmakta ve
olumlu bulunan adaya İnsan Kaynakları
Departmanı tarafından iş teklifi
yapılmaktadır.
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Sinpaş GYO Kitapları
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Sinpaş GYO Türk iş dünyasına mesleki bilgi ve birikim
anlamında da katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiş,
bu bilinçle iş dünyasının tanınmış liderlerinin kitaplarının
Türkiye’de geniş kitlelere ulaşması için çalışmaktadır.
Yeni Liderlik
Yeni Ekonomide Sürdürülebilir
Başarının Temeli
“Zamana yenilmeyen bir liderlik,
neden olmasın?”
Sürdürülebilirlik kavramının
hayatın her alanında önem kazandığı
günümüzde, iş dünyasının liderleri de
anlık başarıların değil, yeni koşullara
uygulanabilecek yöntemlerin peşine
düşmüş durumda. İş hayatından sivil
toplum kuruluşlarına ve politikadaki
karar alıcılara kadar tüm liderler, yeni
dünyanın sunduğu fırsatları doğru
değerlendirmek istiyor.
Chartered Management Institute’un
Başkanı Ruth Spellman “Yeni Liderlik”
kitabında yönetim ve liderlikte
sürdürülebilir başarıya götürecek
değişimleri ele alıyor. Değişen dünyanın
eskisinden farklı bir iş liderliğine ihtiyaç
duyduğunu vurgularken, bu liderlik
rolünü şöyle tanımlıyor: “Toplumun
beklenti ve gereksinimlerine yanıt
verebilen, çoğu iş liderinin geçmişte
dikkate aldığı meselelerden daha
geniş bir yelpazeyi dikkate alabilen ve
kuruluşun tüm düzeylerindeki kişilerin
üstlenebileceği bir liderlik rolü.”
Her bölümünde, ileriye yönelik
adımlar için kontrol listeleri ve
mihenk taşları içeren kitap, pratik
öneriler aracılığıyla verdiği bilgilerin
uygulanabilirliğini kolaylaştırıyor. Ayrıca
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gerçek yaşamdan örnekler de sunuyor
ve okura bu konularda kendisine
yöneltebileceği sorular önererek ona
sorgulayıcı bir özellik kazandırıyor.
Kitap, ele aldığı konu başlıklarıyla
bütünsel bir yaklaşım sunmayı
amaçlıyor:
•
Yeni koşullarda değerler ve ahlak
•
Kendinizi ve diğerlerini yönetmek
•
Değişimi ve belirsizliği yönetmek
•
Sosyal paydaşları yönetmek
•
Risk ve işin sürdürülebilirliğinin
yönetimi
•
Çevreyi yönetmek
•
İnovasyonu yönetmek
•
Markayı ve itibarı yönetmek
•
Çeşitliliği yönetmek

Pazarlama 3.0
“Pazarlamanın kuralları yeniden
yazılıyor…”
Financial Times tarafından tüm
zamanların dördüncü önemli gurusu
seçilen Philip Kotler’in, meslektaşı
Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan
ile bir araya gelerek yazdığı Pazarlama
3.0, şimdiye dek uygulanan pazarlama
kalıplarını yıkıyor.
İş dünyasının değişmez kuralıdır. Bazı
şirketler kesintisiz yükselen bir başarı
grafiği çizer, bazılarıysa kaybetmeye
mahkûmdur. Birbirine çok benzeyen iki
ürün ya da hizmetten birinin önünde
uzun kuyruklar oluşurken, ötekine
kimse dönüp de bakmaz. Peki, bu işin

sırrı nedir? Herkesin peşinden koştuğu,
neden sizin ürününüz olmasın?
Şirketinizi zirveye çıkaracak pazarlama
stratejileri nelerdir?
Tüm şirket yöneticilerinin ve
pazarlama uzmanlarının yıllardır
sorduğu bu sorular, Pazarlama 3.0’da
çözüme kavuşuyor. Avrupa Yöneticilik
Merkezi tarafından pazarlamanın
stratejik uygulaması konusunda
dünyanın en önde gelen uzmanı ilan
edilen Philip Kotler, 2000’li yıllarda
şekillenen ve önümüzdeki 20-30
yıla damga vurması beklenen yeni
pazarlama anlayışının şifrelerini
bu kitapta çözüyor. Philip Kotler ve
meslektaşları, son on yılda dünya
gündemindeki değişimler ve yeni
teknolojinin getirdiği dinamikleri
derinlemesine inceleyerek bu
gelişmelerin pazarlama dünyasına
yansımasını ortaya koyuyor. Dengelerin
hızla değiştiği bu yeni dönemde
Pazarlama 3.0, küresel iletişim
tekniklerinden farklı bakış açılarına,
başarıyı hedefleyen bir şirketin olmazsa
olmazlarını, gerçek dünyadan örneklerle
ve akıcı bir dille okuyucuya aktarıyor.

Harvard Business School’da
Size Ne Öğretirler?
“Hayalleri süsleyen okuldan ilginç
hikâyeler”
İş dünyasında referans kabul edilen
makale ve kitapların kaynağı Harvard
Business School, yalnızca öğrencilerin
değil, pek çok profesyonelin de
düşlerini süsleyen bir çatıdır. İngiliz
Daily Telegraph gazetesinin Paris büro
şefi Philip Delves Broughton, çalışma
yaşamına bir dönem ara verip o çatı
altında okuma fırsatını elde edenlerden.
31 yaşındaki Broughton, 2004 yılında
gazeteciliği bırakmış ve Harvard
Business School’da MBA’ya kabul edilmiş.

Yalnızca eğitim almakla kalmamış,
mesleğinin getirdiği bakış açısıyla
dünya kapitalizminin mutfağı olarak
adlandırılabilecek bu okulu da mercek
altına almış.
“Harvard Business School’da
Size Ne Öğretirler?” adlı kitabında
yazar, bu ünlü işletme okulunda
günlük yaşamın nasıl geçtiğinden
profesörlerin kişiliklerine, dünyanın
dört bir köşesinden gelen öğrencilerin
hedeflerinden MBA programında
verilen derslerin yaklaşımlarına kadar
ayrıntılı incelemelerde bulunuyor.
Okulda öğretilen bilgilerin gerçek
yaşamla ilişkisinin de sorgulandığı kitap,
temelde, “Kapitalizmin mutfağında neler
pişiriliyor?” sorusuna yanıt arıyor.
Keyifle okuyacağınız bu kitapta
2008 finansal kriziyle başlayan küresel
ekonomik bunalımın nedenlerine
ve günümüz iş yaşamının en temel
meselelerine ilişkin kapsamlı
tartışmaları da bulacaksınız. Harvard
Business School’un gerçekliğine adım
adım yaklaşırken, Broughton’un kuvvetli
kalemi sayesinde kimi zaman derin
düşüncelere dalacak, kimi zaman
kahkahalarla güleceksiniz.

Mutluluk Üzerine
Çeşitlemeler
“Mutluluğunuzdan sorumlu olmaya
hazır mısınız?”
Biz insanları hayvanlardan ayıran
en temel özelliğimizin “geleceği
düşünebilmek” olduğunu söyleyen
Harvard’lı Psikoloji Profesörü Daniel
Gilbert, tüm mutsuzluklarımızın da bu
temel farktan kaynaklandığını iddia
ediyor. “Günü yaşayın, eğlenin” gibi
popüler söylemlerden uzak duran
Gilbert, mutsuzluğun asıl nedeninin
geleceği düşünmek değil, geleceği

düşünürken kullandığımız psikolojik
yöntemlerin yanlışlığı olduğunu
açıklıyor.
O zaman nasıl mutlu olacağız?
“Mutluluk Üzerine Çeşitlemeler” adlı
kitabında Gilbert, mutluluk reçeteleri
sunmuyor. Bunun yerine, bilimsel
verilerin ışığında, üstelik son derece
eğlenceli bir dille “mutluluk” algımızın
nasıl çalıştığını ortaya koyuyor. Sunduğu
bilgi ve düşüncelerle bir yandan bizi
zihnimizin tuhaflıklarını keşfetmek
üzere keyifli bir yolculuğa çıkaran
yazar, bir yandan da kullandığı cazip
yöntemlerle mutluluğa yöneltiyor.

Geleceği İnşa Edecek
Beş Zihin
“Geleceğin iş dünyası bu yeteneklerle
şekillenecek”
“Değişim, hız, yenilik” sözcüklerinin
dillerden düşmediği ve değişimi
kaçırmanın kaybetmekle bir sayıldığı
bir dönemdeyiz. Küreselleşme ve yeni
teknolojiler sayesinde bilgiye ulaşımın
sınırsız olduğu çağımızda şirketler
ancak öğrenme ve düşünme tarzlarını
değiştirerek farklılaşıyorlar.
İspanya’nın Nobel’i olarak kabul
edilen Asturias Prensliği Ödülü’nün
Sosyal Bilimler dalındaki sahibi,
Amerikalı Bilim Adamı Howard Gardner,
“Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin” adlı
kitabında bu konuların üzerine eğiliyor.
Ünlü psikolog, önümüzdeki yıllarda çok
önemli hale gelecek bilişsel yetenekleri
tanıttığı kitabında, bu yetenekleri
edinmenin yollarını şöyle sıralıyor:
Disiplinli zihin, sentezci zihin, saygılı
zihin ve etik zihin. Gardner’a göre,
kendilerini bu yeteneklerle donatanlar,
geleceğin getireceği iyi ya da kötü her
şeyle başa çıkmaya hazır olacaklar.
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Risk Yönetimi ve İç Denetim Mekanizması
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Sinpaş GYO, vizyoner karakteriyle,

personelin isimleri ve her derecede yer

yapılmamaktadır.

sürekli büyüyen yapısının ve halka

alan personelin yetkileri, bankalarda

açık bir şirket olmanın getireceği risk ve

mevcut şirket hesapları üzerinde

sorumlulukları öngörerek, 2009 yılında

çek keşide edebilecekleri tutarlar ve

fazlası banka hesaplarına yatırılmaktadır.

bağımsız bir risk yönetimi ve iç kontrol

harcamaya yetkili oldukları tutarlar da

Ödemeler çek veya banka havalesi

mekanizması oluşturma çalışmalarına

belirtilmek suretiyle açık bir şekilde

yoluyla yapılmaktadır. Satıcılarla en geç

başlamıştır. Bu çalışmaların ilk adımı

ifade edilmektedir.

geçici vergi dönemlerinin sonuna kadar

olarak, görev, yetki ve sorumlukların

Şirket tarafından yapılacak

Sinpaş GYO kasasında yüksek
meblağlı nakit tutulmamakta, nakit

mutabakatlar yapılmakta ve alacağından

paylaşımında iç kontrolü gözeten

ödemelere dayanak teşkil eden evraklar,

daha fazla ödeme yapılmaması

bir yapı oluşturmak üzere 2009 yılı

ilgilileri tarafından paraflanmaktadır.

(avansla çalışmanın mecburi olduğu

Kasım ayında Mali Kontrol Müdürlüğü

Her gider ve/veya mal alış faturasında,

durumlar hariç) konusunda gerekli

pozisyonu açılmış ve bu göreve

faturanın Şirket içindeki talep edicisi

özen gösterilmektedir. Vergi dairelerine

Burak Tunca getirilmiştir. Söz konusu

kişinin faturanın kabul bölümünde

ve sosyal güvenlik idarelerine karşı

müdürlükle, risk ve iç denetim

mutlaka imzası aranmaktadır. İlgili kişi

yükümlülükler zamanında yerine

politikalarında şeffaflığın esas alınacağı

faturayı kabul ettiğine dair imza atmadığı

getirilmekte, ilgili idarelere verilen

bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır.

sürece, ilgili evrak işleme alınmamakta

beyanname, bildirge ve diğer evraklar

Ayrıca, yeni bir Kurumsal Kaynak

ve ödemesi yapılmamaktadır.

arşivlenmektedir.

Planlama (ERP) sistemine geçiş süreci

Muhasebe Müdürü ve yetkilileri,

Sinpaş GYO, halka açık bir GYO

de başlatılmıştır. Bu konuyla ilgili tüm

Şirket hesabına yapılan harcamaların

olmasının getirdiği şeffaflık ilkesini

yazılı prosedürler, 2012 yılı içinde

imza sirkülerinde belirtilen yetkilere

tüm faaliyetlerinde esas almaktadır. Bu

kurulumu tamamlanacak olan yeni ERP

uygunluğunu incelemekte, uygun

şeffaflıkla birlikte birçok sorumluluğu da

sistemiyle entegre bir şekilde yeniden

olan harcamalara ilişkin ödemeleri

büyük bir farkındalıkla üstlenen Şirket,

yapılandırılmaktadır.

gerçekleştirmekte, evrakları

söz konusu sorumlulukları etkin biçimde

muhasebe fişine bağlamakta ve

yerine getirebilecek, risk yönetimine

sokacak her türlü evrak ve vesikanın

muhasebeleştirmektedir. Ödemeye

ve iç denetime birincil derecede önem

imzalanması konusunda yetkili

konu olan evraklar muhasebe

veren bir yapıya ve işlerinde uzman

olan çalışanlar, imza sirküleri ile

biriminde arşivlenmektedir. Aslı

insan kaynağına sahiptir.

belirlenmektedir. Bu sirkülerde imza

olmayan fatura, makbuz, dekont vesaire

dereceleri, her derecede yer alan

evrakların fotokopileri üzerinden işlem

Şirket’i temsil ve taahhüt altına

114

İstanbul Sarayları
Konsept Proje
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine

BÖLÜM I -PAY SAHİPLERİ

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Uyum Beyanı

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Haklarının Kullanımı

“Kurumsal Yönetim İlkeleri” Sermaye

Pay sahiplerinin daha etkin ve

Pay sahipleri genel olarak, kamuya

Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk

kapsamlı bilgi alabilmelerini sağlamak

duyurulan mali tablolar, portföy değer

defa 2003 yılında kamuya açıklanmış

amacıyla Mali İşler Departmanı

tabloları, üç aylık raporlar ve özel

olup SPK’nın 10.12.2004 tarih ve

bünyesinde bir Yatırımcı İlişkileri

durum açıklamaları ile ilgili olarak

48/1588 sayılı kararı gereğince, İstanbul

Birimi mevcut olup pay sahiplerinin

bilgi talebinde bulunmaktadır. Pay

Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem

söz konusu Yatırımcı İlişkileri Birimi

sahiplerinin bilgi talepleri yanıtlanırken

gören şirketlerin çalışma raporlarında

vasıtasıyla daha seri ve etkin bilgi

bilgi asimetrisi oluşturulmamasına

ve internet sitelerinde söz konusu

almaları sağlanmaktadır. Yatırımcı

özellikle dikkat edilmektedir. Talep

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumuyla

İlişkileri Birimi’ne, gerek Sinpaş GYO

edilen bir bilginin diğer yatırımcılar

ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun

internet sayfası üzerinden gerekse diğer

tarafından da bilinmesi gereken bir

görülmüştür.

yollarla yapılan başvurular zamanında

bilgi olması halinde, özel durum

Kurallara ilişkin Seri: IV No: 6

ve özenli bir şekilde yanıtlanmaktadır.

açıklaması ile açıklama yapılmakta ve

sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

2011 yılı içinde Yatırımcı İlişkileri Birimi

tüm yatırımcıların bilgiye aynı anda

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin

tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri

ulaşmaları sağlanmaktadır.

Tebliğ ise 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

Sinpaş GYO, kamuya açıklanan

Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

a. Yurt içi ve yurt dışında analist ve

bilgilerin en hızlı ve etkin yolla pay

Söz konusu tebliğ ile Borsa Şirketleri

yatırımcı toplantıları/konferanslarına

sahiplerine duyurulmasına önem

için bazı ilkelere uyum yükümlülüğü

katılım,

vermektedir. Sinpaş GYO, kurumsal

de ayrıca getirilmiş; diğer ilkelere

b. Şirket merkezinde analist ve

internet sitesini etkin bir iletişim yolu

uyulmaması halinde, bu durumun

yatırımcılarla toplantılar yapılması,

olarak kullanmaktadır. Mali tablolar,

gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim

c. Şirket portföyünde yer alan proje ve

portföy değer tabloları, faaliyet

İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya

arsaların pay sahipleri ve yatırımcılara

raporları ve özel durum açıklamaları

açıklanılmasına devam edilmesi

gezdirilmesi,

eş zamanlı olarak internet sitesinde

istenmiştir. Şirketimiz yeni tebliğe uyum

d. E-posta ve telefon ile gelen soruların

de yayınlanmakta ve yatırımcıların

ile ilgili hazırlık ve çalışmalarına 2012

cevaplanması,

elektronik ortamda bu bilgilere rahat

yılında başlamıştır.

e. Özel durum açıklamalarının İMKB’ye

bir şekilde erişebilmesi sağlanmaktadır.

bildirilmesi,

İnternet sitesi ilgili bilgiler “Bölüm II / 10.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

f. Mali tabloların ve portföy değer

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği” başlığı

tarafından da benimsenmekte ve

tablolarının internet sitesinde

altında detaylı olarak açıklanmaktadır.

tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarına

açıklanması,

en uygun düzenlemeleri yapmak

g. İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkileri

özel denetçi atanması talebi bireysel

amacıyla yönetim sistemi sürekli olarak

bölümünün güncellenmesi.

bir hak olarak düzenlenmemiştir ve

“Kurumsal Yönetim İlkeleri” Sinpaş

iyileştirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından,

dönem içinde özel denetçi tayini talebi

dönem içinde 279 analist/yatırımcı ile

olmamıştır.

toplantı yapılmış, yurt içinde ve yurt

4. Genel Kurul Bilgileri

dışında çeşitli forum ve konferanslara

2010 yılı faaliyetlerine ilişkin

iştirak edilmiştir. Birim, telefon, e-posta

Genel Kurul toplantısı 03.05.2011

veya internet aracılığı ile Sinpaş GYO’ya

tarihinde gerçekleştirilmiş olup 2011

ulaşan 60’tan fazla bilgi talebine yanıt

yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul

vermiştir. Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne

toplantısının ise 2012 yılı Mayıs ayı

0212 310 27 27 – 2480 numaralı

içinde yapılması planlanmaktadır.

telefondan ve investorrelations@
sinpasgyo.com.tr e-posta adresinden
ulaşılabilmektedir.

116

Sinpaş GYO Ana Sözleşmesi’nde

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Sinpaş GYO hissedarı olan her

7. Payların Devri
Sinpaş GYO paylarının devri herhangi

dönem içinde SPK tarafından özel
durum açıklamalarının zamanında

pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Pay

bir sınırlamaya tabi olmayıp, pay

yapılmaması nedeniyle, uygulanan bir

sahipleri oylarını şahsen veya vekâleten

sahipleri yabancı veya azınlık hakkı

yaptırım bulunmamaktadır. Şirket hisse

kullanabilirler.

sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın

senetleri yurt dışı borsalara kote değildir

eşit muameleye tabi tutulmaktadır.

ve İMKB dışında bir borsada özel durum

Sinpaş GYO hisseleri A, B ve C olmak
üzere üç gruptan oluşmaktadır. A ve B

BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE

grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı

ŞEFFAFLIK

payların devri kısıtlanamaz. C grubu
paylar hamiline yazılıdır. A ve B grubu
payların Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı
vardır. Yönetim Kurulu üyelerinden
dördü, A Grubu pay sahiplerinin
çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından
olmak üzere, Genel Kurul tarafından
seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinden
ikisi, sermaye piyasası mevzuatının
öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara
uyulması kaydıyla ve B Grubu pay
sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği
adaylar arasından olmak üzere, Genel
Kurul tarafından seçilir. Bunun haricinde
Sinpaş GYO’da pay sahiplerine ayrıcalık
tanıyan herhangi bir imtiyaz mevcut
değildir.
Sinpaş GYO pay sahipleri, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu çerçevesinde, azınlık
haklarını kullanabilmektedir. Şirket
Ana Sözleşmesi’nde birikimli oy
kullanılmasına ilişkin bir düzenleme
bulunmamaktadır.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr
Dağıtım Zamanı
Sinpaş GYO ’nun kârına katılım
konusunda imtiyaz yoktur ve
kâr dağıtımı hususunda SPK
düzenlemelerine uygun olarak hareket
etmeye devam edecektir. Sinpaş GYO,
takip eden yıllarda düzenli olarak
asgari %20 nakit temettü dağıtmayı
planlamaktadır ve Esas Sözleşmesi’nin
33. Maddesi gereği kâr dağıtımı ve kâr
dağıtım zamanı, Yönetim Kurulu’nun
teklifi üzerine Genel Kurul tarafından
kararlaştırılmaktadır.

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. bilgilendirme politikası, SPK’nın
Seri: VIII, No: 54 sayılı “Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği” çerçevesinde hazırlanmış ve web
sitesi vasıtasıyla kamuya ilan edilmiştir.
Sinpaş GYO, SPK tarafından
açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
“Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”
bölümü altında yer alan ilkeleri özen
ve ciddiyetle uygulamakta ve pay ve
menfaat sahiplerinin en doğru bilgiye
zamanında, eksiksiz ve düşük maliyetle

açıklaması yapılmamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket, www.sinpasgyo.com.tr
adresinden ulaşılabilen bir internet
sitesine sahiptir. Sinpaş GYO internet
sitesi ile zamanında, doğru, eksiksiz,
anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük
maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi
sunumu amaçlanmaktadır. Bu
şekilde yatırımcı ilişkileri daha etkin
ve hızlı şekilde sürdürülebilmekte
ve hissedarlarla sürekli bir iletişim
sağlanmaktadır. İnternet sitesinde SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm
madde 2.2.2’de sayılan bilgilere yer
verilmiştir.

kolay erişmelerini sağlamaktadır. Sinpaş

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay

GYO ile ilgili tüm kamuyu aydınlatma

Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

açıklamaları, Şirket ile pay sahipleri,

Sinpaş GYO ortaklık yapısı ile gerçek

Yönetim Kurulu Üyeleri veya yöneticiler

kişi nihai hâkim pay sahiplerini gösteren

arasındaki ilişkilerle ilgili açıklamalar

ortaklık yapısı, internet sitesinde kamuya

da dâhil olmak üzere, SPK’nın Seri VIII,

açıklanmaktadır.

No: 54 Sayılı Tebliği çerçevesinde, en

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda

hızlı şekilde pay ve menfaat sahiplerine
duyurulmaktadır. Aynı açıklamalara
Sinpaş GYO internet sitesinden de
ulaşılabilmektedir.
Sinpaş GYO’nun Bilgilendirme
Politikasının yürütülmesinden Mali İşler
Genel Müdür Yardımcılığı ve Yatırımcı
İlişkileri Müdürlüğü sorumludur.
9. Özel Durum Açıklamaları

Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının
korunması arasındaki dengeyi
sağlamada, tüm Şirket çalışanlarının
içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla
ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem
verilmektedir. İçeriden öğrenebilecek
durumda olan kişilerin isimleri bir
sonraki sayfada belirtilmiştir.

2011 yılı içinde SPK düzenlemeleri
uyarınca 40 adet özel durum açıklaması,
mevzuatta öngörülen sürelere uyularak
yapılmış ve tamamı Sinpaş GYO
internet sitesinde de yayınlanmıştır.
Yapılan özel durum açıklamaları ile
ilgili olarak SPK ya da İMKB tarafından
ek açıklama istenmemiştir. Ayrıca

SİNPAŞ GYO 2011 FAALİYET RAPORU
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korunmaktadır. Çalışanların güvenli ve

Adı

Görevi

1

Avni Çelik

Yönetim Kurulu Başkanı

2

Ömer Faruk Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

3

Ahmet Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi

4

Mehmet Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem Pakdemirli

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız),
Denetim Komitesi Üyesi

atanmamıştır. Çalışanlar, gerek

6

Osman Akyüz

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız),
Denetim Komitesi Üyesi

kademelere kadar yetkililerle görüşme

7

Halit Serhan Ercivelek

Genel Müdür

8

Hakan Kaya

İcra Kurulu Teknik Başkan Yardımcısı

9

Berna Akpınar

Genel Müdür Yardımcısı

10

Cihangir Mete Altın

Genel Müdür Yardımcısı

11

Ahmet Namlısaraç

Genel Müdür Yardımcısı

12

Ersan Köse

Genel Müdür Yardımcısı

5

sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her
türlü zemin hazırlanmıştır.
Çalışan sayısının sınırlı olması
nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri
yürütmek üzere bir temsilci
gördükleri konularda en üst
yapabilmektedir. Çalışanlardan,
ayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir
şikâyet alınmamıştır.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler
Hakkında Bilgiler
Müşterinin satın aldığı ürüne ilişkin
soru ve talepleri süratle cevaplanmakta

13

Özkan Öztürk

Genel Müdür Yardımcısı

14

Barış Ekinci

Genel Müdür Yardımcısı

15

Özge Nur Kelek

Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni

16

İnal Dinçer

Muhasebe Müdürü

17

Burak Tunca

Mali Kontrol Müdürü

Müşterilerle uzun dönemli ilişkiler

18

Banu Etuş Tuna

Hukuk Müşaviri

geliştirilmeye çalışılmakta, iletişim

19

Ayşe Kanık Tarhan

Arazi Geliştirme Müdürü

kanallarının sürekli açık tutulmasına

BÖLÜM III -MENFAAT SAHİPLERİ

Bu kapsamda, Sinpaş GYO çalışanları

13. Menfaat Sahiplerinin

ile periyodik toplantılar yapılmakta ve

Bilgilendirilmesi

kurumun geleceğinin birlikte ve ortak bir

Sinpaş GYO, faaliyetlerini tüm
çalışanları, alacaklıları ve müşterilerinin
menfaatlerini en üst düzeyde
koruyacak şekilde yürütmektedir.
Tüm menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi
niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket
imkânları ölçüsünde, kurumun itibarı

akılla şekillendirilmesine çalışılmaktadır.
Ayrıca müşteri odaklı bir iş anlayışına
sahip olunması nedeni ile müşterilerden
gelen bilgi, talep ve sorulardan da
istifade edilmektedir.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Sinpaş GYO’nun insan kaynakları

da gözetilerek korunmakta ve menfaat

politikası; nitelikli insan gücü

sahipleri, kendilerini ilgilendiren

istihdamının gerçekleştirilmesi ve

hususlarda bilgilendirilmektedir.

insan kaynaklarının en verimli şekilde

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime

değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Katılımı

Etkin ve çalışan motivasyonunu

Sinpaş GYO’nun menfaat sahiplerinin
yönetime katılmaları için iletişim
yollarının sürekli açık tutulması esastır.
Ayrıca, kamuyu aydınlatma ilkeleri
çerçevesinde kamuya açıklanan
bilgiler, menfaat sahiplerinin de Şirket
durumu hakkında doğru bilgilenmesini
sağlamaktadır.
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güçlendiren bir organizasyon
oluşturulmasına, çalışanlara kişisel
gelişim için eşit fırsatlar sunmaya
ve tatmin edici kariyer olanakları
sağlamaya çalışılmaktadır. Çalışanların
her birinin, ayrı ayrı kişilik onurları
ve yasalarla tanınmış olan hakları

ve karşılanmaktadır. Satın alma
tarihinden sonraki muhtemel olumsuz
gelişmeler hakkında en kısa sürede
müşteriler bilgilendirilmektedir.

özen gösterilmekte ve müşteri
memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir
alınmaktadır.
Tedarikçilerle kurulan ilişkilerin
de uzun dönemli ve güvene dayalı
olmasına önem verilmektedir. Tüm
ödemeler ve taahhütler zamanında
yerine getirilmektedir ve karşılığında
tedarikçilerin mal ve hizmet sunumlarını
en iyi şekilde yerine getirmeleri için
gerekli kontroller yapılmaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
Sinpaş GYO, tüm faaliyetlerinde
sosyal sorumluluk bilinciyle, insana,
doğaya ve yasalara saygı ve özen
göstererek hareket etmektedir.
Projeleri gerçekleştirirken kente
değer katmayı hedeflemekte ve bu
bölgelerin sosyal, kültürel, sanatsal ve
ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
Geliştirmekte olduğu konut
projelerinde Sinpaş GYO’nun bir

amacı da yatırım yapılan bölgenin

Şirket’in büyümesine yönelik

çerçevesinde gerekli şeffaflığı

gelişmesine ve güzelleşmesine katkıda

stratejik hedefler halka arz öncesinde

yakalayabilmek adına, risk ve iç denetim

bulunmaktır. Projelerle ilgili izin

yöneticiler tarafından oluşturulmuş

politikalarını geliştirmek amacıyla

sürecinin bir parçası olarak Çevresel

ve Yönetim Kurulu tarafından

geçtiğimiz aylarda Mali Kontrol Müdürü

Etki Değerlendirme (ÇED) raporları

onaylanmıştır. Yönetim Kurulu, en

pozisyonu açılmış ve yeni bir Kurumsal

alınmakta ve projelerin çevre üzerindeki

az ayda bir kere toplanmakta ve

Kaynak Planlama (ERP) sistemine geçiş

etkileri, bağımsız uzmanlar tarafından da

yöneticilerin belirlenen stratejik hedefler

sürecine başlanmıştır. Yazılı prosedürler,

denetlenmektedir.

doğrultusunda attıkları adımları ve

2012 yılı içinde kurulumu tamamlanacak

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

göstermiş oldukları performansı takip

olan yeni ERP sistemiyle entegre bir

etmektedir. Ayrıca dönemsel faaliyet

şekilde, yeniden yapılandırılmaktadır.

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı,
Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

sonuçlarını gösteren mali tablolar da

Sinpaş GYO’nun temsili ve Sinpaş

Yönetim Kurulu tarafından incelenmekte

GYO’yu taahhüt altına sokacak her

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu üyelerine

ve onaylanmaktadır.

türlü evrak ve vesikaların imzalanması

ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

20. Şirket’in Misyon ve Vizyonu ile

konusunda yetkili olan çalışanlar,

Stratejik Hedefleri

imza sirküleri ile belirlenmektedir. Bu

Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
Ömer Faruk Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı)
Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Mehmet Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Ekrem Pakdemirli
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı
Olmayan)
Osman Akyüz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı
Olmayan)
Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi
bağımsızdır. Söz konusu bağımsız
Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık
beyannameleri SPK’ya iletilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
bağımsızlığını ortadan kaldıran bir
durum ortaya çıkmamıştır.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin
Nitelikleri
Sinpaş GYO’nun Yönetim Kurulu
üye seçiminde aranan asgari nitelikler,
SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde
öngörülen niteliklerle örtüşmektedir.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin
SPK’nın Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde
belirtilen şartları taşıması zorunludur. Bu
durum Sinpaş GYO Ana Sözleşmesi’nde
de yer almaktadır.

Şirket’in misyon ve vizyonu henüz
kamuya ilan edilmemiştir. Yöneticiler,
çalışanlar ve diğer menfaat sahiplerinin
görüşleri de dikkate alınarak kurum
vizyon ve misyonunun belirlenmesi için
çalışmalar devam etmektedir.
Şirket’in büyümesine yönelik
stratejik hedefler halka arz öncesinde
yöneticiler tarafından oluşturulmuş
ve Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Yönetim Kurulu, en
az ayda bir kere toplanmakta ve
yöneticilerin belirlenen stratejik hedefler
doğrultusunda attıkları adımları ve
göstermiş oldukları performansı takip
etmektedir. Ayrıca dönemsel faaliyet
sonuçlarını gösteren mali tablolar da
Yönetim Kurulu tarafından incelenmekte
ve onaylanmaktadır.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol
Mekanizması
Sinpaş GYO içinde ayrı bir

sirkülerde imza dereceleri, her derecede
yer alan personelin isimleri ve her
derecede yer alan personelin yetkileri,
bankalarda mevcut Şirket hesapları
üzerinde çek keşide edebilecekleri
tutarlar ve harcamaya yetkili oldukları
tutarlar da belirtilmek suretiyle açık bir
şekilde ifade edilmektedir.
Sinpaş GYO tarafından yapılacak
ödemelere dayanak teşkil eden evraklar,
ilgilileri tarafından paraflanmaktadır. Her
gider ve/veya mal alış faturasının kurum
içindeki talep edicisi kişinin faturanın
kabul bölümünde mutlaka imzası
aranmaktadır. İlgili kişi faturayı kabul
ettiğine dair imza atmadığı sürece ilgili
evrak işleme alınmamakta ve ödemesi
yapılmamaktadır.
Muhasebe müdürü ve yetkilileri,
Sinpaş GYO hesabına yapılan
harcamaların imza sirkülerinde
belirtilen yetkilere uygunluğunu
incelemekte, uygun olan harcamalara

risk yönetimi ve iç kontrol birimi

ilişkin ödemeleri gerçekleştirmekte,

oluşturulmamış olmakla birlikte görev,

evrakları muhasebe fişine bağlamakta

yetki ve sorumluklarının paylaşımında

ve muhasebeleştirmektedir. Ödemeye

iç kontrolü gözeten bir yapı

konu olan evraklar, muhasebe

oluşturulmuştur. Ayrıca Sinpaş GYO’nun

biriminde arşivlenmektedir. Aslı

sürekli büyüyen bir yapıda ve halka açık

olmayan fatura, makbuz, dekont vs.

olması nedeniyle beraberinde getirdiği

evrakların fotokopileri üzerinden işlem

riskleri ve yine halka açık olmasının

yapılmamaktadır.

beraberinde getirdiği sorumluluklar
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119

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Şirket kasasında yüksek meblağlı

yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması

nakit tutulmamakta, nakit fazlası,

gereklidir. Yönetim Kurulu, yetkilerinin

banka hesaplarına yatırılmaktadır.

tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri

Ödemeler çek veya banka havalesi

arasından veya hariçten tayin edeceği

yoluyla yapılmaktadır. Satıcılarla en geç

murahhaslara veya pay sahibi olmaları

geçici vergi dönemlerinin sonuna kadar

zorunlu bulunmayan müdürlere

mutabakatlar yapılmakta ve alacağından

bırakabilir.”

daha fazla ödeme yapılmaması

Sinpaş GYO yöneticilerinin yetkileri

25. Etik Kurallar
Yönetim Kurulu tarafından Sinpaş
GYO ve çalışanları için etik kurallar
oluşturulması yönünde çalışmalar
devam etmektedir.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
SPK’nın Seri: X No: 19 sayılı Tebliği

(avansla çalışmanın mecburi olduğu

ise Yönetim Kurulu tarafından kabul

durumlar hariç) konusunda gerekli

edilen imza sirküleri ile net bir şekilde

gereği, icrada görevli olmayan iki

özen gösterilmektedir. Vergi Dairelerine

belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan,

ve Sosyal Güvenlik İdarelerine karşı

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet

olan yükümlülükler zamanında yerine

Esasları

getirilmekte, ilgili idarelere verilen

Yönetim Kurulu toplantısının

beyanname, bildirge ve diğer evraklar

gündemi, İcra Kurulu Başkanı’nın önerisi

arşivlenmektedir.

ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı

Şirket, sektördeki rakip firmaların

ile belirlenmektedir. Toplantı tarihi ve

taşımadığı bir özellik olarak halka

gündemi makul bir süre öncesinden

açık bir GYO olmasının beraberinde

bildirilerek üyeler toplantıya davet

getirmiş olduğu şeffaflık gerekliliği ve

edilmektedir.

sorumluluklarının farkında olarak, bu

2011 faaliyet yılında, Yönetim Kurulu

özelliğin gerektirdiği üzere risk yönetimi

toplam 20 kez toplanmıştır. Yönetim

ve iç denetimi gözeten bir yapıya ve

Kurulu kararlarının katılanların oy birliği

işlerinde uzman, dinamik personel

ile alınmasına gayret edilmektedir ve

yapısına sahiptir.

alınan tüm kararlar bu surette alınmıştır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile

Ayrıca SPK mevzuatında tanımlanan

Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin

Yönetim Kurulu üyelerinin

özellik arz eden kararlar Yönetim Kurulu

yetki ve sorumlulukları Şirket Ana

tarafından oy birliği ile alınmadığı

Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Ana

takdirde, kararın gerekçeleri ile birlikte

Sözleşme’deki ilgili hükümler yandaki

SPK’nın özel durumların kamuya

gibidir:

açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri

“Sinpaş GYO, Yönetim Kurulu

çerçevesinde kamuya açıklanması,

tarafından yönetilir ve dışarıya karşı

ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul

temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu,

toplantısının gündemine alınarak

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve

24. Şirket’le Muamele Yapma ve

Genel Kurul’ca kendisine verilen

Rekabet Yasağı

görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu görev

2009 yılı içinde gerçekleştirilen

süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda

Sinpaş GYO tarafından verilecek bütün

Şirket’in Ana Sözleşmesi’nin 21. Maddesi

belgelerin ve Sinpaş GYO’yu ilzam

tadil edilerek, Yönetim Kurulu Üyeleri

edecek her türlü sözleşme, bono, çek

için daha önceki dönemlerde uygulanan

ve benzeri tüm evrakların geçerli

Şirket’le muamele ve rekabet etme

olabilmesi için, bunların; Sinpaş GYO

yasağı kaldırılmıştır.

unvanı altına atılmış ve Şirket’i ilzama

Denetimden Sorumlu Komite
kurulmuştur. Söz konusu komitenin
üyelerinin bir tanesi bağımsız Yönetim
Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.
Denetim Komitesi, anılan tebliğe uygun
olarak en az üç ayda bir toplanmaktadır.
Denetim Komitesi, Sinpaş GYO
tarafından kamuya açıklanan
finansal tabloların, Sinpaş GYO’nun
izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin
değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’na
yazılı olarak bildirmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından
oluşturulan başka bir komite
bulunmamakta olup Seri: IV No: 56
sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ kapsamında yeni komiteler
oluşturularak faaliyete geçirilmesi
üzerinde çalışmalarımız devam
etmektedir.
27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan
Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine aylık
net 6.600 TL ve Yönetim Kurulu
Başkanı’na aylık net 40.000 TL
ücret verilmektedir. Yönetim Kurulu
Üyelerinin performansına dayalı olan
ve Sinpaş GYO’nun performansını
yansıtan ayrı bir ödüllendirme sistemi
uygulanmamaktadır.
Dönem içinde Yönetim Kurulu
Üyelerine ve yöneticilere borç verme,
kredi verme, lehine kefalet verme vb.
işlemler olmamıştır.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.

120

Kalite ve Çevre Politikası

Kalite Standartları
Bulunduğu bölgenin standartlarını
yükseltmeyi ve nitelikli yerleşim alanları
oluşturmayı birincil hedef olarak
belirleyen Sinpaş GYO projelerinin tüm
süreçleri, müşteri memnuniyetine odaklı
kalite anlayışıyla yönetilmektedir. Kalite,
güvenilirlik ve konforu ön planda tutan
“önce insan” yaklaşımı doğrultusunda,

Bu uygulamaların tamamı, TSE’ye
uygun kalite güvence belgeli ve ayrıca
şantiyede testleri yapılan BÇ III, BÇ
IV betonarme çeliğinin kullanıldığı
betonarme taşıyıcı sistem olarak
gerçekleştirilmektedir.
Çevre Politikası
Sinpaş GYO, geliştirdiği projelerde
ve faaliyette bulunduğu tüm çalışma

projenin tüm aşamalarında deneyim

alanlarında doğayla uyuma ve çevrenin

mekanizması kurulmakta ve bu sayede

korumasına öncelik vermektedir. Bu

üretimin yüksek kalite standartlarına

bağlamda;

uygunluğu sürekli kontrol altında
tutulmaktadır.
Bu bağlamda Sinpaş GYO, inşaatını
üstlendiği binaların yürürlükteki
son deprem yönetmeliğine, T.S. 500

• Projelendirme ve üretimin her
aşamasında çevrenin korunması
için belirlenen dünya standartlarını
benimsemek ve uygulamak,
• Gelecek kuşaklara doğal yaşam

Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım

alanları oluşturmak için projeler

Kurallarına, 4708 sayılı Yapı Denetim

geliştirmek,

Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik

• Çalışmaların çevreyle ilgili yasa ve

hükümlerine uygun şekilde, ileri

yönetmelikler ile çevre standartlarına

teknoloji kullanılarak yapılmasına büyük

uygunluğundan emin olmak,

önem vermektedir. Binaların yapımında

• Risk değerlendirmeleri yaparak

her zaman hem şantiye hem de

kaza vb. acil durumlarda çevreye

laboratuvarlarda yapı denetim firması,

olumsuz etkiyi en aza indirmek üzere

teknik danışmanlar veya üniversitelerde

tedbir almak,

yapılan testlerle kalite kontrolüne tabi

• Çevreyle ilgili çalışmaları

tutulan TSE belgeli yüksek kaliteli yapı

düzenli biçimde gözden geçirerek bu

malzemeleri kullanılmaktadır.

çalışmaların performansını sürekli

Yüksek katlı blokların tamamı,
yapılan kapsamlı zemin sondajlarına

olarak artırmak değişmez Sinpaş GYO
politikalarıdır.

ve hazırlanan ayrıntılı zemin etüt
raporlarına uygun biçimde yükleri
sağlam zemine aktaran, projesine
göre radye temel veya betonarme
yerinde dökme kazık teknolojisiyle
hazırlanan kazıklı radye temel ve
deprem kuvvetlerini güvenli bir şekilde
karşıladığı kanıtlanmış taşıyıcı sistem ve
TSE’ye uygun kalite güvence belgeli ve
ayrıca şantiye ve laboratuvarda testleri
yapılan, statik projesine uygun sınıfta
hazır beton ile inşa edilen betonarme ve
kısmen çelik olarak inşa edilmektedir.
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İletişim Prensipleri

Sinpaş GYO’nun iletişim çalışmaları
aracılığıyla oluşturulmak istenen algı,
aşağıdaki biçimiyle özetlenebilir:
Yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerin

Bu çerçevede yürütülen iletişim
faaliyetleri şunlardır:
1. Sinpaş Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı ve Sinpaş GYO İcra Kurulu

her sürecinde paydaşlarının çıkarlarını

Başkanı yılda en az bir kez (genellikle iki

gözeten Sinpaş GYO, yaşama değer

kez) kamuoyunu bilgilendirme toplantısı

katan saygın ve şeffaf kurum kimliğiyle,

yapar.

gayrimenkul sektörünü ileriye taşıyacak
nitelikte projeler geliştirir ve yürütür.
Bu algıya ulaşma yolunda Sinpaş
GYO, iletişim hedeflerini iş hedefleriyle

2. Grup Başkanları da yılda en az bir
kez kamuoyunu bilgilendirme faaliyeti
gerçekleştirir.
3. Sinpaş GYO, 3, 6, 9 ve 12 aylık

birleştirerek faaliyet gösterdiği

faaliyet raporlarını, mali tablolarını SPK,

sektörlerde sürdürülebilir başarı için

İMKB ve kamuoyu ile paylaşır.

çalışmaktadır. Şirket’in gerek kurumsal

4. İMKB’ye yapılan özel durum

anlamda elde ettiği saygınlığının

açıklamalarıyla basın duyuruları eş

korunması ve geliştirilmesi gerekse

zamanlı olarak internet sitesinde yer alır.

üstlendiği projelerin iş hedeflerine

5. Sinpaş GYO’nun faaliyetleri

ve sosyal sorumluluklarına uygun bir

www.sinpasgyo.com.tr uzantılı internet

biçimde yönetilmesi, iç ve dış iletişimde

sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır.

şeffaflık, tutarlılık ve süreklilikle
mümkündür.

6. Sinpaş Grubu iştirakleri, yapılacak
iletişim faaliyetleri hayata geçirilmeden
önce Sinpaş GYO Kurumsal İletişim ve
Reklam Koordinatörlüğü’nü bilgilendirir.
Bu bilgilendirme minimum yıllık ve aylık
bazda yapılır.
Bu bilgilendirmeler, Şirket ve faaliyet
alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda
sıklaştırılabilir.
Sinpaş Plaza Dikilitaş Mahallesi
Yenidoğan Sokak No: 36 Beşiktaş/
İstanbul
Tel: (0212) 310 27 27 (Pbx)
Faks: (0212) 258 24 52-258 24 32
www.sinpasgyo.com.tr
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’na
1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklarının (“hep birlikte Grup”) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle
hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz
kaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş
bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak GrupYönetiminin Sorumluluğu
2. Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması
ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve
uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız
denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp
yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya
hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair
risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket’in iç
kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil,
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal
tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklarının 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları (bknz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
5. Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu
bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 6 Nisan 2011 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Burak Özpoyraz, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 11 Nisan 2012
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İÇİNDEKİLER

SAYFA

KONSOLİDE BİLANÇOLAR

126-127

KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

128

KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

129

KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI

130-131

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

132-176

NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29

ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
FİNANSAL YATIRIMLAR
FİNANSAL BORÇLAR
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
STOKLAR
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
MADDİ DURAN VARLIKLAR
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR VE DİĞER DURAN VARLIKLAR
ALINAN AVANSLAR
ÖZKAYNAKLAR
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
FİNANSAL GELİRLER
FİNANSAL GİDERLER
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
FİNANSAL ARAÇLAR
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

EK DİPNOT PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ

132
132-143
144
144-146
146-147
147-148
149
149-150
150-151
151
152
153
153-156
156-157
157
158
158-161
161
161-162
163
163
164
164
164
164
165-167
167-173
174-175
175
176
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Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011
Tarihli Konsolide Bilanço
(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
-Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
-Diğer Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
-İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
-Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Stoklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yönetimiyle
Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
31 Aralık
2011

(Yeniden
sınıflanmış
Not 2.1)
Geçmiş Dönem
31 Aralık
2010

3
4
6
26
6
7
26
7
8
15
26
15

937.755.365
27.642.095
17.687.850
153.170.794
10.952.625
142.218.169
11.191.522
6.351.104
4.840.418
557.722.725
170.340.379
13.910.164
156.430.215

636.140.798
51.304.477
13.321.883
65.357.564
9.178.967
56.178.597
34.757.688
6.777.940
27.979.748
341.617.292
129.781.894
19.227.271
110.554.623

6
8
4

1.055.761.045
128.858.267
691.749.790
81.717.189

1.016.411.768
59.456.557
760.251.762
78.526.244

9
10
11
12
15

15.750.868
6.520.000
13.826.937
776.371
116.561.623

13.231.756
764.503
104.180.946

1.993.516.410

1.652.552.566

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011
Tarihli Konsolide Bilanço
(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
-İlişkili Taraflara Borçlar
-Diğer Ticari Borçlar
Alınan Avanslar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin Karşılıklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Alınan Avanslar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Rezervleri
Geri Satın Alınan Şirket Hisseleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Değer Artış Fonları
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kârı/(Zararları)
Net Dönem Kârı
TOPLAM KAYNAKLAR

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
31 Aralık
2011

(Yeniden
sınıflanmış
Geçmiş Dönem
31 Aralık
2010

5
6
26
6
16
7

558.760.770
95.975.790
111.249.571
14.013.991
97.235.580
327.605.713
22.918.959

291.824.209
14.367.750
47.376.387
356.659
47.019.728
213.017.811
16.253.988

14

1.010.737

808.273

5
6
16
14

384.212.502
186.342.810
37.660
197.647.612
184.420

423.387.082
25.766.667
19.843.470
377.643.060
133.885

1.050.543.138
1.050.543.138
600.000.000
212.888.864
(5.664.156)
62.419.923
22.094.067
9.673.982
9.119.540
140.010.918

937.341.275
937.341.275
500.000.000
300.388.864
(5.664.156)
74.919.923
18.903.122
3.935.637
(16.156.243)
61.014.128

1.993.516.410

1.652.552.566

17
17
17
17
17
17
17

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Tarihinde
Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık
2011

Geçmiş Dönem
1 Ocak31 Aralık
2010

18
18

655.372.231
(448.176.660)

353.341.851
(257.445.193)

207.195.571

95.896.658

(51.176.034)
(18.573.648)
9.301.379

(26.416.745)
(17.739.376)
431.386

146.747.268

52.171.923

(11.141.132)
65.889.135
(61.484.353)

(2.737.354)
25.456.652
(13.877.093)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI

140.010.918

61.014.128

DÖNEM KÂRI

140.010.918

61.014.128

3.190.945
3.190.945

18.903.122
18.903.122

143.201.863

79.917.250

0,269

0,117

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KÂR
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri/(giderleri), net

19
19
21

FAALİYET KÂRI
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar
(Esas faaliyet dışı) finansal gelirler
(Esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)

Diğer Kapsamlı Gelirler:
Satılmaya hazır finansal yatırımların değer artışı
Diğer Kapsamlı Gelir

9
22
23

4-17

TOPLAM KAPSAMLI GELİR
HİSSE BAŞINA KÂR

25

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Ocak 2011 itibariyle bakiye
Geçmiş yıllar kârının transferi
Sermaye yedeklerinden
sermayeye transferler
Ödenen temettüler
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2011 itibariyle bakiye

1 Ocak 2010 itibariyle bakiye
Geçmiş yıllar kârının transferi
Geri satın alınan şirket hisseleri
Sermaye yedeklerinden
sermayeye transferler
Toplam kapsamlı gelir

17
17

17

17

17
17

Dipnot
Referansları
174.919.923
-

(12.500.000)
62.419.923

(5.664.156)

(5.664.156)
-

-

(5.664.156)

Geri Satın
Alınan Şirket
Hisseleri

3.190.945
22.094.067

18.903.122
-

18.903.122

-

Değer Artış
Fonları

9.673.982

3.935.637
5.738.345

-

3.935.637
-

Kârdan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

100.000.000 (87.500.000)
600.000.000 212.888.864

74.919.923
-

- (100.000.000)
-

500.000.000 300.388.864
-

100.000.000
-

400.000.000 300.388.864
-

Ödenmiş
Sermaye

Hisse
Sermaye
Senetleri
Rezervleri İhraç Primleri

140.010.918
140.010.918

61.014.128
(61.014.128)

61.014.128

(18.135.832)
18.135.832
-

Net Dönem
Kârı/(Zararı)

937.341.275
-

79.917.250

863.088.181
(5.664.156)

Özkaynak
Toplamı

(30.000.000)
(30.000.000)
143.201.863
9.119.540 1.050.543.138

(16.156.243)
55.275.783

-

1.979.589
(18.135.832)
-

Geçmiş Yıllar
Kârı/(Zararı)

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Tarihinde
Sona Eren Yıla Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu

(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)
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Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)

Dipnot
Referansları
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
Net dönem kârı
Net dönem kârını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına
getirmek için yapılan düzeltmeler:
-Maddi duran varlıkların amortismanı
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı
-Stok değer düşüklüğü (iptali)
-Ticari alacaklar/borçlar reeskontu
-Kâr payı gelirleri
-Finansal yatırımlar makul değer düzeltmesi
-Duran varlık satış kâr/(zararı)
-İştiraklerin dönem zararlarında Grup’un payı
-Kullanılmayan izin karşılığı
-Kıdem tazminatı karşılığı
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen
-İlişkili şirketlerden olan alacaklardaki azalış/(artış)
-Ticari alacaklardaki artış
-Stoklardaki artış
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış
-Diğer alacaklar. dönen ve duran varlıklardaki artış
-Ticari borçlardaki artış
-Finansal yatırımlardaki artış
-Alınan avanslardaki artış/(azalış)
-İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış/(azalış)
-Diğer ticari borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
İşletme sermayesindeki değişim
-Ödenen vergiler
-Ödenen kıdem tazminatı
-Alınan kâr payları
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
YATIRIM FAALİYETLERİ
-Maddi duran varlık alımları
-Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
-Maddi olmayan duran varlık alımları
-Maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
-İştirakler sermaye arttırımına katılımı
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit

11
12
8
6-22-23
22
4-22-23
21
9
14
14
6-26
6
8
10
7-15
6
4
16
6-26
7-14
15
14
22

11
11
12
12
9

Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık
2011

Geçmiş Dönem
1 Ocak31 Aralık
2010

140.010.918

61.014.128

4.229.748
214.894
(9.666.901)
17.195.047
(1.426.958)
(630.486)
(38.186)
11.141.132
52.306
182.115
161.263.629
3.970.285
(155.441.282)
(137.936.560)
(6.520.000)
(34.884.503)
13.214.995
(3.735.481)
(65.407.546)
13.657.332
6.815.129
(205.004.002)
(232.436)
(131.580)
1.426.958
(203.941.060)

3.909.974
115.681
(4.583.055)
506.176
(4.338.293)
(1.726.882)
(1.585.771)
2.737.354
148.079
144.153
56.341.544
(2.492.218)
(75.337.654)
(175.979.995)
(25.287.130)
12.677.214
(221.700)
188.834.797
(9.381.431)
8.192.571
(22.654.002)
(671.260)
(107.412)
4.338.293
(19.094.381)

(5.034.979)
247.438
(240.571)
14.607
(26.892.000)
(31.905.505)

(7.342.870)
(683.640)
(2,737,354)
(10.763.864)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık
2011

Geçmiş Dönem
1 Ocak31 Aralık
2010

17
17
5
5
5

(30.000.000)
256.922.443
(14.641.229)
(97.031)

(5.664.156)
40.037.386
(2.652.210)

212.184.183

31.721.020

(23.662.382)

1.862.775

DÖNEM BAŞINDAKİ NET NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER

51.304.477

49.441.702

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER

27.642.095

51.304.477

FİNANSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
-Ödenen temettüler
-Geri satın alınan Şirket hisseleri
-Alınan krediler
-Ödenen krediler
-Finansal kiralama ödemeleri
Finansal faaliyetlerinde elde edilen nakit
NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)

1. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
22 Aralık 2006 tarihinde, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (“GYO”) dönüşmek amacı ile kurulan Sinpaş İnşaat Anonim Şirketi
(“Sinpaş İnşaat”), GYO’ya dönüşümü talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvurmuş ve ilgili talebinin onaylanmasını
takiben 3 Mayıs 2007 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek GYO’ya dönüşmüş ve ünvanı Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. (“Sinpaş GYO”) olarak değiştirilmiştir.
Şirket ve Bağlı Ortaklıkları’nın (“Grup”) ana operasyonu ikamete yarar, satış amaçlı gayrimenkul projeleri geliştirmektir. Grup,
sektörün önde gelen gayrimenkul yatırım ve geliştirme gruplarından biri olan Sinpaş Grup Şirketleri’nin çatısı altındadır. Grup
Türkiye’de kurulmuş olup Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Grup’un ana hissedarları Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(“Servet GYO”) ve Avni Çelik’tir.
Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle personel sayısı 159 kişidir. (31 Aralık 2010: 155) Grup’un kayıtlı adresi Sinpaş Plaza, Dikilitaş
Mahallesi Yenidoğan Sokak. No:36 34349 Beşiktaş, İstanbul’dur.
Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 11 Nisan 2012 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel
Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI,
No:29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına
ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara
finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği
tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler
uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye
kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal
tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun
olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
Finansal tablolar, finansal yatırımların yeniden değerlemesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi
maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve
konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
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Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na (UMS/
UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”)
uygulanmamıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle
karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Grup, cari dönem konsolide
finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır.
Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır:
31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarda yer alan “Dönen Varlıklar” ile “Duran Varlıklar” hesap grupları ve “Kısa Vadeli
Yükümlülükler” ile “Uzun Vadeli Yükümlülükler” hesap grupları arasında aşağıda detayı verilen sınıflamalar gerçekleştirilmiştir.
Grup, 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarda “Dönen Varlıklar” hesap grubu içerisindeki “Diğer Dönen Varlıklar” hesap kaleminde
yer alan ve vadeleri on iki aydan kısa sürede diğer vergilerden mahsup edilemeyecek olan 104.180.946 TL tutarındaki, Devreden
Katma Değer Vergisi alacaklarını “Duran Varlıklar” hesap grubu içerisindeki “Diğer Duran Varlıklar” hesap kalemine sınıflamıştır.
Grup, 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarda “Dönen Varlıklar” hesap grubu içerisinde yer alan kısa stok olarak yer alan arsalar
ve on iki aydan uzun sürede tamamlanması öngörülen konut inşaat projelerine ilişkin toplam 760.251.762 TL tutarındaki stokları,
“Duran Varlıklar” hesap grubu içerisindeki “Stok” hesap kalemine sınıflamıştır.
Grup, 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarda “Dönen Varlıklar” hesap grubu içerisinde yer alan kısa vadeli ticari alacaklar
içerisindeki toplam 1.141.786 TL tutarındaki alacak seneti reeskontunu, “Duran Varlıklar” hesap grubu içerisindeki “Uzun Vadeli
Ticari Alacaklar” hesap kalemine sınıflamıştır.
Grup’un, 31 Aralık 2010 mali tablolarında “Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesap grubu içerisindeki “Alınan Avanslar” hesap kalemi
içerisinde yer alan ve konut teslim tarihleri uyarınca on iki aydan uzun sürede ifa edeceği konut satışlarına ilişkin tutarları “Uzun
Vadeli Yükümlülükler” hesap grubu içerisindeki “Alınan Avanslar” hesap kalemine sınıflamıştır. Bu sınıflama sonucunda, 31 Aralık
2010 tarihi itibariyle “UzunVadeli Yükümlülükler” hesap grubundaki “Alınan Avanslar” kalemine 377.643.060 TL sınıflanmıştır.
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Grup’un bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle detayları aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar

Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. (*)

Kuruluş ve
faaliyet yeri

Sermayedeki
pay oranı
%

Oy kullanma
hakkı oranı
%

Türkiye

99,99

99,99

Ana Faaliyeti
Gayrimenkul ve
gayrimenkul hakları
yatırımı yapmak

(*) Eviya’nın 147.055.649 adet hissesinin 4 adeti yasal mevzuat gereği Avni Çelik ve diğer aile üyelerine aittir, geri kalan kısmın
tamamı Şirket’e aittir. 11 Kasım 2011 tarihi itibariyle Seven Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’nin ticaret ünvanı Eviya
Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (“Eviya”) olarak değiştirilmiştir. 5 Aralık 2011 tarihi itibariyle Eviya’nın son ticaret
ünvanı Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Eviya Kasım 2011’den itibaren bu arsa üzerinde
“Egeboyu Pojesi” adı altında satışlarına başlamıştır.
Konsolide finansal tablolar Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen ya da müşterek kontrol edilen işletmelerin
finansal tablolarını kapsar. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları
üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
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Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine
kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması
amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Tüm grup içi işlemler,
bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
Grup’un mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler
Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak işlemleri olarak
muhasebeleştirilir. Grup’un payı ile kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı ortaklık paylarındaki değişiklikleri
yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların düzeltildiği tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun
değeri arasındaki fark, doğrudan özkaynaklarda Grup’un payı olarak muhasebeleştirilir.
Grup’un bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kâr/zarar, i) alınan satış bedeli ile kalan payın
gerçeğe uygun değerlerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (şerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan
payların önceki defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bağlı ortaklığın varlıkların gerçeğe uygun değer ile veya yeniden
değerlenmiş tutarları ile değerlenmesi ve buna ilişkin birikmiş kazancın/zararın diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilmesi
ve özkaynakta toplanması durumunda, diğer kapsamlı gelir içinde önceden muhasebeleştirilen ve özkaynakta toplanan tutarlar,
Şirket’in ilgili varlıkları satmış olduğu varsayımı üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine göre kayda alınır (örneğin; konuyla
ilgili UFRS standartları uyarınca, kâr/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl kârlarına transfer). Bağlı ortaklığın satışı sonrası
kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm
standardı kapsamında belirlenen başlangıç muhasebeleştirmesinde gerçeğe uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu
durumlarda, bir iştirak ya da müşterek olarak kontrol edilen bir işletmedeki yatırımın başlangıç muhasebeleştirmesindeki maliyet
bedeli olarak kabul edilir.
İştirakler:
Grup’un önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin dışında kalan işletmelerdir.
Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken
kontrol yetkisi olmaksızın katılma gücünün olmasıdır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Grup’un iştiraklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

İştirakler
Ottoman
Gayrimenkul
Yatırım İnş. Tic. A.Ş.
(“Ottoman”)

Kuruluş ve faaliyet yeri

İstanbul

Sermayedeki pay oranı (%)
31 Aralık 31 Aralık Oy kullanım
2011
2010
gücü

% 24,9

% 24,9

% 24,9

Ana faaliyeti
İktisap edeceği gayrimenkulleri
belirli bir proje kapsamına alarak
değer kazandırmak ve satışı
suretiyle kazanç elde etmek

Ekteki finansal tablolarda iştiraklerin faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri, UFRS 5 standardı uyarınca satılmak üzere elde
tutulan varlık olarak muhasebeleştirilenler dışında, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine
göre konsolide bilançoda iştirakler, maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki
Grup’un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi
neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin, Grup’un iştirakteki payını (özünde Grup’un iştirakteki net yatırımının
bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz.
Grup şirketlerinden biri ile Grup’un bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kâr ve zararlar, Grup’un ilgili
iştirakteki payı oranında elimine edilir.
2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenmektedir. Grup 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarında belirtilen muhasebe politikalarının aynılarını
uygulamaya devam etmiştir.
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2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl
içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Şirket, UMSK ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:
-UMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Şubat 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, ihraç edenin fonksiyonel para birimi dışında bir para biriminde ihraç edilen hisse senetlerinin
muhasebeleştirilmesine açıklık getirmektedir.
-UFRYK 19, “Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi”, 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yorum, borçlu ve alacaklının bir finansal borcun koşullarını yeniden
belirledikleri ve sonucunda ilgili borcun kısmen veya tamamen, borçlunun alacaklıya ihraç edeceği özkaynağa dayalı finansal
araçlarla ödenmesine karar verdikleri durumların nasıl muhasebeleştirileceğine açıklık getirmektedir.
-UFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, UFRS 7’de yapılan değişikliklerle ilgili halihazırda UFRS kullananlara getirilen geçiş hükümleri
ile ilgili benzer uygulamaları UFRS’yi ilk defa uygulayanlara da sağlamıştır.
-UMS 24 (revize), “İlişkili Taraf Açıklamaları”, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Revize standart ilişkili taraf tanımını basitleştirmiştir ve tanıma açıklık getirmiştir. Ayrıca revize standart kamu iktisadi
teşebbüslerinin diğer kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet ile olan tüm işlemlerini açıklama zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.
-UFRYK 14 (değişiklik), “Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi”, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, en eski karşılaştırmalı dönemden başlamak üzere geriye dönük olarak uygulanır.
Değişiklik, UFRYK 14’ün, “UMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri İle
Etkileşimi” üzerindeki beklenmeyen sonuçlarını düzeltmek üzere yapılmıştır.
-UFRS’lerin gelişletirilmesi projesi kapsamında, 2010 yılı içinde 6 tane standarda ve 1 tane yoruma değişiklik getirilmiştir. UFRS 1,
UFRS 3, UFRS 7, UMS 27, UMS 34 ve UFRYK 13.
Yukarıdaki standart ve yorumların Şirket’in finansal tablolarında önemli etkileri olmamıştır.
1 Ocak 2011 tarihinde başlayan finansal yıl için zorunlu olmayan ve Şirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
-UFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, transfer işlemlerinde şeffaflığı arttırma ve finansal varlık transferleri ile ilgili maruz kalınan
risklerin ve bu risklerin işletmenin finansal durumu üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması amacını taşımaktadır.
-UFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, bir işletmenin fonksiyonel para biriminin hiper enflasyona maruz kalması sebebiyle UFRS’lere
uygunluk sağlayamadığı bir dönemin ardından nasıl UFRS’ye uygun finansal tablo yayınlayacağını açıklamaktadır.
-UMS 12 (değişiklik), “Gelir Vergileri”, 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Değişiklik, makul değeri ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin
ölçümlemesine ilişkin mevcut prensiplere istisna getirmektedir.
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-UMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”, 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Değişikler sonucu ortaya çıkan temel gelişme işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği
hesapları potansiyel olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir.
-UMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde
hesaplanmasını öngörmektedir.
-UFRS 9, “Finansal Araçlar”, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
standart, UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardının değiştirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal
araçların ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir.
-UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir işletmenin konsolidasyon kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek
varolan prensipleri geliştirmektedir. Standart, kontrolün belirlenmesinin zor olduğu durumlarda ek açıklamalar getirmektedir.
-UFRS 11, “Ortak Düzenlemeler”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine düzenlemenin sağladığı haklara ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak
düzenlemelere daha gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir. İki çeşit ortak düzenleme tanımlanmaktadır; ortak faaliyetler ve iş
ortaklıkları. Standart ile iş ortaklarının oransal konsolidasyon yöntemine son verilmiştir.
-UFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylar ile İlgili Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak
üzere diğer işletmelerde bulundurulan tüm paylarla ilgili açıklama yükümlülüklerini içermektedir.
-UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS’lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın
geliştirilmesi ve karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır.
-UMS 27 (revize), “Bireysel Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Standart, UMS 27’nin kontrol ile ilgili hükümlerinin yeni UFRS 10’da ele alınmasından sonra geride kalan bireysel
finansal tablolar ile ilgili hükümleri içermektedir.
-UMS 28 (revize), “İştirakler ve İş Ortaklıkları”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11’in yayınlanmasının ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve
iştirakler ile ilgili yükümlülükleri içermektedir.
-UFRYK 20, Madenlerle ilgili üretim sırasında oluşan sökme maliyetleri.
Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in finansal tabloları üzerinde
önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Indirimler ve karşılıklar söz
konusu tutardan düşülmektedir.
Alıcılardan elde edilen hasılat
Konut inşası projelerinden elde edilen hasılat Grup’un sözleşme ile belirlenmiş tüm görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine
getirmesi ve alıcının teslim tutanağını onaylaması ardından bir varlığa hukuken sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve
yararların mülkiyeti satın alana geçtiğinde gerçekleşir.
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Arsa sahibi ile ilgili işlemler
Grup, kat karşılığı inşaat (“KKİ”) sözleşmeleri ve hasılat paylaşımı (“HP”) sözleşmeleri uyarınca diğer kişilere ait arsalar üzerinde
konut projesi geliştirmeyi taahhüt etmekte ve arsaya karşılık olarak KKİ sözleşmelerinde arsa üzerinde inşa edilecek yapıların
sözleşmede mutabık kalınan orana isabet eden kısmını, HP sözleşmelerinde ise arsa üzerinde inşa edilecek yapıların satış
hasılatı gelirinin sözleşmede mutabık kalınan orana isabet eden kısmını arsa sahibine devretmektedir. KKİ sözleşmelerinde
Grup’a transfer olan arsa payının değeri, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değer olarak hesaplanır ve Grup’un sözleşme ile
belirlenmiş tüm görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi ve arsa sahibinin teslim tutanağını onaylaması ardından bir
varlığa sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve yararların arsa sahibine geçtiğinde, arsa sahibinden elde edilen hasılat olarak
muhasebeleştirilmektedir. HP sözleşmelerinde ise satış hasılatı elde edildiğinde arsa sahiplerine devredilmekte ve devredilen
tutar devir tarihinde arsa sahiplerine verilen avans olarak kayıtlara alınmaktadır ve alıcılardan elde edilen hasılat başlıklı
paragrafta belirtilen hususlar yerine getirildiğinde arsanın Grup’un payına düşen gerçeğe uygun değeri arsa sahibinden elde edilen
hasılat olarak muhasebeleştirilmektedir.
Stoklar
Konut inşaat projelerine ait yarı mamuller; doğrudan maliyetleri, projeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve projeye yüklenilebilecek
olan dolaylı maliyetleri kapsar. Bu yarı mamuller maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir.
Konut inşaat projelerinde değerlendirilmek üzere satın alınan araziler “arsalar” altında ve maliyetin ya da net gerçekleşebilir
değerin düşük olanı ile gösterilmektedir.
“Tamamlanan konutlar”, inşaatı tamamlanan ve satılmaya hazır konut projeleridir ve maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin
düşük olanı ile değerlenmektedir.
Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı
gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.
Grup, stoklarının vade ayrımını arsalar ve inşaatı devam eden konut inşaat projelerinin 12 aydan uzun sürede tamamlanacak
kısmını uzun vadede, tamamlanmış konut ve ticari üniteleri kısa vadede olmak üzere sınıflamıştır.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar
üzerinden gösterilirler.
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar,
maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve
satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili
muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu
gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin
olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi
duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp
satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
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Maddi duran varlıklar için tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki gibidir:

Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

Ekonomik Ömrü
50 yıl
5 yıl
4-5 yıl
5 yıl

Finansal Kiralama İşlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama olarak
sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın gerçeğe uygun değeri, ya da asgari kira ödemelerinin
bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama
yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı
sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz
hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, Grup’un yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası kapsamında
finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler
de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna
kaydedilir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki
tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen
faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden
geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar
için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü
testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri
kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır.
Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır
(nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde
etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan arsa ve tesisler yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır
ve gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlenir. Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, ancak ve ancak, aşağıda belirtilen koşulların
sağlanmış olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir:
• Gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması ve
• Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki bir değişiklikten kaynaklanan kazanç veya zarar, oluştuğu dönemde
kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım dışı kalması veya elden çıkarılması durumunda
meydana gelen kazanç veya kayıplar; varlığın elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar ile gayrimenkulün defter değeri
arasındaki farktır ve kullanıma son verilme veya elden çıkarılma döneminde yatırım amaçlı gayrimenkul net değer artış kârı veya
zararı olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 21).
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Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, satın
alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale
getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.
Bir dönemde, özellikli bir varlığın elde edilmesi amacıyla borç alınan fonlara ilişkin aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri
tutarı, ilgili dönemde bu varlıklar için katlanılan toplam borçlanma maliyetlerinden bu fonların geçici yatırımlardan elde
edilen gelirlerin düşülmesi sonucu belirlenen tutardır.Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna
kaydedilmektedir.
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara
alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların
toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı
koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara
alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak
yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde
edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması
yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi
süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin
faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir
finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli
borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin
faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz
yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır.
Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
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Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan, kredi ve alacak olmayan veya alım satım
amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra
güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Grup tarafından elde tutulan,
aktif bir piyasada işlem gören ve borsaya kote olan özkaynak araçları satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış ve
gerçeğe uygun değerleri bilanço tarihi itibariyle İMKB’de yayınlanan piyasa alış fiyatlarıyla belirlenmiştir.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların
makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya
değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya
hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda
muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Grup’un temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları,
her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi
tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz
etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda
değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri
arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer
düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu
tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü
zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan
özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az
olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli
yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa
dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı
temsil eden sözleşme, özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için
uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal
yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
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Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her
raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki
değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu
finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. Grup’ta gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
yükümlülükler bulunmamaktadır.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi
kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman
dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine
indirgeyen orandır.
Kur Değişiminin Etkileri
Grup finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile
sunulmuştur.
Grup finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler
bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal
olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas
alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler
yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kâr ya da zararda muhasebeleştirilirler:
• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen borçlar
üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,
• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe politikaları aşağıda
açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,
Hisse Başına Kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı
ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler.
Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate
alınarak bulunmuştur.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından
sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu
yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
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Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve
söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu
karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği
durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi
halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve muhasebeleştirilir.
Grup’un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin bahse konu sözleşmeye
ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek
sözleşmenin varolduğu kabul edilir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünü kazanmış olan Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetlerinden elde edilen
kazancı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Madde 5/(1) (d) (4)’e göre kurumlar vergisinden istisnadır. KVK Madde 15/
(3)’e göre kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu kazanç üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Bakanlar Kurulu,
15 inci maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi
oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre ya
da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kurumlar
vergisinden istisna edilen portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği % 0 oranında
vergi tevkifatı yapılmaktadır. Bu kapsamda vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar, KVK Madde 15/(2) hükmü gereği ayrıca temettü
stopajına tabi değildir.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Faaliyet bölümleri raporlaması işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla yeknesaklığı
sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Ancak Şirket faaliyetleri tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve faaliyetlerinin tamamını da
tek bir endüstriyel bölümde (gayrimenkul portföyünde bulunan arsalar üzerinde konut projeleri geliştirmek) yoğunlaştırdığı için
bölümlere göre raporlama yapmamaktadır.
İşletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya karar almaya yetkili mercii Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu, karar alma sürecinde
Şirket’in üçer aylık dönemler itibariyle SPK tarafından kabul edilen muhasebe prensiplerine göre hazırlanan finansal tablolarını
değerlendirmektedir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma
durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu
türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen
yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal
kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
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Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak
raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un konut projeleri geliştirme ve konut satışı faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde
ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri
ödemelerini gösterir.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının alındığı dönemde
birikmiş kârdan indirilerek kaydedilir.
2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, koşullu
varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek
tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte,
muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. Grup’un 31 Aralık 2011
tarihi itibariyle ekli mali tabloların hazırlanması esnasında kullanılan önemli değerlendirme, tahmin ve varsayımlar aşağıda
açıklanmıştır.
a) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri:
Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibari ile yatırım amaçlı gayrimenkuller altında, Mudanya ilçesi, Zeytinbağı Beldesi, Kumyaka köyünde
yer alan “Trilye Marin Kulüp” ve halihazırda inşaat faaliyetlerine devam edilen 301 ada 13 parsel bulunmaktadır.
31 Aralık 2011 tarihi itibari ile Trilye Marin Kulüp ve 301 ada 13 parselin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde Harmoni
Değerleme ve Gayrimenkul A.Ş. tarafından 29 Aralık 2011 tarihli ve 2011_400_100 numaralı ekspertiz raporu dikkate alınmış ve
Trilye Marin Kulüp ve 301 ada 13 parselin gerçeğe uygun değeri ilgili raporda “Maliyet Oluşumları Analizine” göre belirlenmiştir.
Buna göre, gerçeğe uygun değer olarak tespit edilmiş olan 6.520.000 TL’nin 3.997.593 TL’si tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve
301 ada 13 parselin “Emsal Karşılaştırma Analizine”göre belirlenmiş, 2.522.407 TL’lik tutarı ise, inşaatın tamamlanması için gerekli
yatırımın değeri olarak belirlenmiştir.
b) Uzun vadeli Katma Değer Vergisi (“KDV”) alacakları
Grup, mevcut operasyonları doğrultusunda geri kazanımının bir yıldan uzun süreceğini öngördüğü KDV alacaklarını duran
varlıklar içerisinde sınıflandırmaktadır (Dipnot 15). Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle toplam KDV alacakları 169.723.258 TL (31
Aralık 2010: 134.588.838 TL) olup KDV’ye konu olacak tahmini gelir ve giderlerin zamanlaması baz alınarak bu tutarların
116.561.623 TL (31 Aralık 2010: 104.180.946 TL)’si uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır.
2.7 Portföy Sınırlamalarına Uyum
Ek Dipnot Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü Tablosu’nda yer alan bilgiler; Seri:XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”’nin 17. Maddesi uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup,
Seri: VI, No:11 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”’nin portföy sınırlamalarına uyumun kontrolüne
ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Ek Dipnot başlığı altında verilen bilgiler, Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlşkin Esaslar Tebliği’nin
17. Maddesi uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler olup Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği’nin portföy sınırlamalarına uyumun kontrolüne ilşkin hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır.
“Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü” başlıklı dipnotta yer verilen bilgiler konsolide olmayan veriler olup söz
konusu bilgiler konsolide finansal tablolarda yer verilen bilgilerle örtüşmeyebilir.
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3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat (*)
Katılım Hesapları (**)

31 Aralık 2011
108.084
27.534.011
27.534.011
-

31 Aralık 2010
87.150
51.217.327
6.131.158
45.086.169

27.642.095

51.304.477

(*) Vadesiz mevduatlar faiz içermemektedir. Vadesiz mevduatlarda; 3.562.147 ABD Doları (2010: 616.751 ABD Doları), 111.858 AVRO
(2010: 232.919 AVRO) yabancı para bulunmaktadır. GBP yabancı para bakiyesi bulunmamaktadır (2010: 290 GBP).
(**) Katılım hesapları, TL ve ABD Doları cinsinden açılmış, doğrudan ticaret ve sanayi finansmanı projelerinde kullanılan ve elde
edilen kârdan veya zarardan pay alan vadeli hesaplardır. 31 Aralık 2011 itibariyle Grup’un katılım hesabı mevcut değildir. (2010:
Grup’un 0-30 gün vadeli 18.391.246 TL ve 17.267.091 ABD Doları tutarında katılım hesabı mevcuttur.)
Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar dipnot 27’de açıklanmıştır.
4. FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

17.687.850
17.687.850

13.321.883
13.321.883

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

81.717.189
81.717.189

78.526.244
78.526.244

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

17.687.850
17.687.850

13.321.883
13.321.883

Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Satılmaya hazır finansal yatırımlar

Kısa vadeli finansal yatırımlar:
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar:

Borçlanma senetleri
Özel sektör tahvilleri

Türü
Özel sektör tahvilleri

Nominal
değer
28.565.835

31 Aralık 2011
Maliyet
değeri
Vade
10 Temmuz
12.890.000
2012
12.890.000

Türü
Özel sektör tahvilleri

Nominal
değer
23.380.158

31 Aralık 2010
Maliyet
Değeri
Vade
10 Temmuz
12.890.000
2012
12.890.000
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31 Aralık 2011 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıkların sözleşmeye bağlı olarak kalan
vade analizi aşağıda verilmiştir:
31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

17.687.850
17.687.850

13.321.883
13.321.883

Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Birinci yıl içerisinde

31 Aralık 2011 tarihinde gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan özel sektör tahvillerinin yıllık faiz oranı Libor+2,25’tir
(2010: Libor+2,25).
Uzun vadeli finansal yatırımlar:
Hisse
Oranı %

Oy
Kullanım
Hakkı %

Maliyet
Değeri

Gerçeğe
Uygun
Değeri

Değer
Artışı

% 6,93
% 7,4

% 6,93
% 7,4

65.457.670
65.457.670

81.717.189
78.526.244

3.190.945
18.903.122

Cinsi
Borsada işlem gören:
SAF A.Ş.
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010

1 Ocak31 Aralık
2011

1 Ocak31 Aralık
2010

78.526.244
3.190.945

59.623.122
18.903.122

81.717.189

78.526.244

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar-SAF A.Ş.
Açılış bakiyesi
Dönem değer artışı
Kapanış bakiyesi (Makul değeri)

Grup, SAF Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“SAF A.Ş.”)’nin % 7,4’lük kısmına hitap eden hissesini 1 Aralık 2008
tarihinde 65.161.830 TL’ye satın almıştır. SAF A.Ş.’nin sermayesi 29 Ocak 2009 tarihinde arttırılmış ve Şirket bu doğrultuda kendi
payına düşen 295.840 TL’yi nakden ödemiştir.
SAF A.Ş.’nin, 74 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ nin “Sağlam A.Ş.” ise 115 sayılı Yönetim
Kurulu Kararı ile, 1 Temmuz 2011 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18., 19. ve 20.
Maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde, SAF A.Ş.’ nin aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak, Sağlam A.Ş. tarafından devralınması
suretiyle birleşmesine karar vermiştir.
Şirketlerin birleşme başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu 23 Eylül 2011 tarih ve 31/887 sayılı toplantısında onay vermiştir. Bunu
takiben, Sağlam A.Ş. 75.183.397 TL net aktif değeri ile SAF A.Ş. ise 1.115.133.125 TL indirgenmiş nakit akış değeri ile 31 Ekim 2011
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda birleşme kararı almış, bu karar ile SAF A.Ş.’nin sermayesi 886.601.669
TL’ye, kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu birleşme sürecinde Sağlam A.Ş. Ana Sözleşmesi’nin 2.
Maddesi tadil edilerek şirket unvanı Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
SAF A.Ş.’nin ana faaliyeti iktisap edeceği gayrimenkulleri belirli bir proje kapsamına alarak değer kazandırmak ve satışı suretiyle
kazanç elde etmektir.
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Grup 81.717.189 TL (2010: 78.526.244 TL) tutarındaki borsada işlem gören satılmaya hazır SAF A.Ş. yatırımını, gerçeğe uygun
değerleri ile göstermiştir. 31 Aralık 2011 itibariyle söz konusu hisse senedi yatırımlarının gerçeğe uygun değerleri IMKB’de belirlenen
rayiç değeri üzerinden değerlenmiştir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle söz konusu hisse senedi yatırımlarının gerçeğe uygun değerleri Türkiye Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız bir değerleme şirketi tarafından iskonto edilmiş nakit akım analizi kullanılarak
belirlenmiştir.
SAF A.Ş.’nin gerçeğe uygun değerinde oluşan cari yıl değer artışı özkaynaklar altında “Değer Artış Fonları” içerisinde
muhasebeleştirilmiştir (bkz. dipnot 17).
Finansal yatırımların gerçeğe uygunluk değerinin belirlenme kriterleri ve dönem başı dönem sonu mutabakatlarına ilişkin
açıklamalar dipnot 28’de verilmiştir.
5. FİNANSAL BORÇLAR

Finansal Borçlar
a) Kısa vadeli banka kredileri
b) Kısa vadeli finansal kiralama borçları

a) Uzun vadeli banka kredileri

Toplam finansal borçlar

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

95.975.790
95.975.790

14.270.719
97.031
14.367.750

186.342.810
186.342.810

25.766.667
25.766.667

282.318.600

40.134.417

31 Aralık 2011
95.975.790
105.524.990
80.817.820

31 Aralık 2010
14.270.719
12.883.334
12.883.333

282.318.600

40.037.386

a) Banka Kredileri:
Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir.

1yıl içerisinde ödenecek
1-2 yıl içerisinde ödenecek
2-3 yıl içerisinde ödenecek

31 Aralık 2011
Para birimi
TL
USD

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı
13,50%
5,55%

Kısa vadeli
7.884.729
88.091.061
95.975.790

Uzun vadeli
29.142.858
157.199.952
186.342.810

Aşağıda, Grup’un 2011 yılında alınan önemli banka kredileri özetlenmiştir:
50 Milyon ABD Doları tutarındaki kredi 13 Haziran 2011 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri ödemeleri yıllık olup 13 Haziran 2012
tarihinde başlayacak ve vade sonu olan 13 Haziran 2014 tarihine kadar devam edecektir.
25 Milyon ABD Doları tutarındaki kredi 16 Haziran 2011 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri ödemeleri yıllık olup 18 Haziran 2012
tarihinde başlayacak ve vade sonu olan 16 Haziran 2014 tarihine kadar devam edecektir.
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15 Milyon ABD Doları tutarındaki kredi 31 Ekim 2011 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri ödemeleri yıllık olup 30 Ocak 2013 tarihinde
başlayacak ve vade sonu olan 30 Aralık 2014 tarihine kadar devam edecektir.
34 Milyon TL tutarındaki kredi 01 Aralık 2011 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri ödemeleri yıllık olup 30 Kasım 2012 tarihinde
başlayacak ve vade sonu olan 01 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecektir.
3 Milyon TL tutarındaki kredi 01 Aralık 2011 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri ödemeleri yıllık olup 01 Kasım 2012 tarihinde
başlayacak ve vade sonu olan 30 Kasım 2012 tarihine kadar devam edecektir.
b) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar:
Finansal kiralama işlemlerinden borçların detayı aşağıdaki gibidir:

Asgari kira ödemeleri
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Asgari kira ödemelerinin
bugünkü değeri
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

Bir yıl içinde
İki ile beş yıl arasındakiler

-

97.593
-

-

97.031
-

Eksi: geleceğe ait finansal giderler
Kiralama yükümlülüğünün bugünkü değeri
Eksi: 12 ay içerisinde ödenecek borçlar (kısa vadeli borçlar
kısmında gösterilen)
12 aydan sonra ödenecek borçlar

-

(562)
97.031

-

97.031

-

(97.031)
-

Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlık bulunmamaktadır (2010: 97.031 TL). 2010 yılı ve öncesinde
bütün kiralama yükümlülükleri ABD Doları cinsindedir ve Grup’un kiralama yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri defter
değerlerine yakındır.
6. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar:
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Alacak senetleri Reeskontu (-)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (bkz Not 26)

Uzun vadeli ticari alacaklar
Alacak senetleri
Alacak senetleri Reeskontu (-)

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

9.160.908
135.947.816
(2.890.555)
10.952.625

10.043.737
47.020.821
(885.961)
9.178.967

153.170.794

65.357.564

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

140.076.123
(11.217.856)

60.598.343
(1.141.786)

128.858.267

59.456.557
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31 Aralık 2011 tarihi itibariyle uzun vadeli alacak senetlerinin ödeme planlarına bağlı olarak kalan vade analizine aşağıda yer
verilmiştir:

İkinci yıl içerisinde
Üçüncü yıl içerisinde
Dördüncü yıl içerisinde
Beşinci yıl içerisinde
Beş yıldan sonra

31 Aralık 2011
76.089.368
36.321.560
11.051.233
3.497.280
1.898.826

31 Aralık 2010
29.351.835
15.966.749
9.478.077
4.305.312
1.496.370

128.858.267

60.598.343

Grup’un TL alacak senetlerinin bir kısmı yapılan satış anlaşmalarına uygun olarak her yıl TÜFE’deki artış baz alınarak
güncellenmektedir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, TL cinsinden alacak senetlerinin ortalama faiz oranı %10,79; USD cinsinden alacak senetlerinin
ortalama faiz oranı %7,18; EUR cinsinden alacak senetlerinin ortalama faiz oranı %7,91’dir.
Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar dipnot 27’de verilmiştir.
b) Ticari Borçlar:
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari borçlar
Borç senetleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 26)
Diğer ticari borçlar

Uzun vadeli ticari borçlar
Borç senetleri

Belli hizmetlerin satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vade 30 gündür (2010: 30 Gün).
Ticari borçların risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar dipnot 27’de verilmiştir.
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31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

1.024.646
84.010.523
14.013.991
12.200.411

28.467.343
18.438.850
356.659
113.535

111.249.571

47.376.387

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

37.660

19.843.470

37.660

19.843.470
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7. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) Diğer Alacaklar

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Dipnot 26)
Verilen avanslar
Bloke banka hesapları (*)
Diğer çeşitli alacaklar

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

6.351.104
4.112.278
382.966
345.174

6.777.940
986.304
26.471.739
521.705

11.191.522

34.757.688

(*) 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle bloke banka hesapları, bankalarla yapılan anlaşmalar uyarınca müşterilere
piyasa faiz oranlarının altındaki oranlardan konut kredisi kullandırması karşılığında belirli sürelerde vadesiz mevduat hesabında
kalan tutarlardan oluşmaktadır. Ayrıca, 31 Aralık 2010 itibariyle Grup’un iştiraki Ottoman’ın kredi kullanabilmesi için iştirakin diğer
ortaklarıyla birlikte Grup’un da kendi payı oranında bankalarda bulundurduğu tutarlardan oluşmaktadır.
b) Diğer Borçlar

Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Hasılat paylaşımı sözleşmeleri uyarınca arsa sahiplerine borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Dipnot 26)

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

18.232.146
4.167.467
446.346
73.000

12.271.026
3.725.311
184.651
73.000

22.918.959

16.253.988

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

146.154.408
410.609.173
959.144
557.722.725

9.168.897
339.187.856
2.927.440
(9.666.901)
341.617.292

Diğer alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 27. dipnotta verilmiştir.
8. STOKLAR
Kısa Vadeli Stoklar
Geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden konut inşaat projeleri
Tamamlanan konutlar
Ticari mallar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (*)

(*) 31 Aralık 2010 stok değer düşüklüğü karşılığı Ankara Dikmen arsası için kaydedilen değer düşüklüğü rakamlarını içermektedir,
2009 senesinde kayıtlara alınan stok değer düşüklüğünün konusu kalmayan 4.583.055 TL’lik kısmı 2010 yılı içerisinde; geri kalan
9.666.901 TL’lik kısmı ise 2011 yılı içerisinde ters çevrilmiştir. Ters çevrilen değer düşüklüğü tutarı, satışların maliyeti hesabına
dahil edilmiştir (Dipnot 18).
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31 Aralık 2011 tarihi itibariyle stoklar üzerinde aktifleştirilen borçlanma maliyeti 10.131.400 TL’dir (2010: Bulunmamaktadır).
Uzun Vadeli Stoklar
Arsalar (**)
Geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden konut inşaat projeleri

31 Aralık 2011
579.364.270
112.385.520

31 Aralık 2010
544.157.838
216.093.924

691.749.790

760.251.762

(**) Arsalar içerisinde bilanço tarihi itibariyle henüz inşaatına başlanmamış arsalar ve inşaatı devam eden konut inşaat
projeleri’nin arsaları bulunmaktadır.

Stok değer düşüklüğü karşılığı hareketleri
Açılış bakiyesi
İptal edilen karşılık (bkz Not 18)
Kapanış bakiyesi

1 Ocak31 Aralık
2011

1 Ocak31 Aralık
2010

(9.666.901)
9.666.901
-

(14.249.956)
4.583.055
(9.666.901)

9. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Grup’un iştiraklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

İştirakler
Ottoman Gayrimenkul
Yatırım İnş. Tic. A.Ş.
(“Ottoman”)

Kuruluş ve
faaliyet yeri

31 Aralık
2011

İstanbul

% 24,9

Sermayedeki pay oranı (%)
31 Aralık
Oy
2010
kullanım gücü

% 24,9

% 24,9

Ana faaliyeti
İktisap edeceği gayrimenkulleri
belirli bir proje kapsamına alarak
değer kazandırmak ve satışı
suretiyle kazanç elde etmek

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların detayı aşağıda sunulmuştur:

Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net varlıklar
İştiraklerin net varlıklarında Grup’un payı

Hasılat
Dönem zararı
İştiraklerin dönem zararında Grup’un payı
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31 Aralık 2011
332.754.362
(269.497.866)

31 Aralık 2010
152.159.211
(159.340.541)

63.256.496
15.750.868

(7.181.330)
-

1 Ocak31 Aralık
2011
-

1 Ocak31 Aralık
2010
-

(37.562.174)

(10.217.898)

(11.141.132)

(2.737.354)
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31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle hareket tablosu aşağıdadır:

Dönem başı
Sermaye arttırımına katılım
İştiraklerden gelir ve giderler (net)
Dönem sonu

31 Aralık 2011
26.892.000
(11.141.132)
15.750.868

31 Aralık 2010
2.737.354
(2.737.354)
-

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un tarafından özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlarına ait söz konusu yatırımın maliyet
tutarını aşması nedeni ile mali tablolarla ilişkilendirilmemiş toplam zarar 1.788.151 TL’dir.
Grup’un %24,9 oranında hisse sahibi olduğu olduğu Ottoman, 22 Ekim 2010 tarihi itibariyle, inşaatı halen devam etmekte olan
Ottomanors projesinin inşaatına ve satış faaliyetlerine başlamıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Ottoman’ın bilançosunda, yapmış
olduğu konut satış sözleşmelerine istinaden alınan avansların ve inşaatı devam etmekte olan konutlara ilişkin stokların, konutların
teslim başlangıç tarihi olarak öngörülen 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi ve bu tarih
itibariyle de şirketin kâr etmesi beklenmektedir.
10. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yatırım amaçlı gayrimenkulun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerinin elirlenmesinde Harmoni Gayrimenkul
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketinin hazırladığı değerleme raporundan faydalanılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkulun
bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen makul değeri 6.520.000 TL’dir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Stoklardan transfer (*)
Alımlar
Değer düşüklüğü değişimi (Dipnot 21)
31 Aralık itibariyle kapanış bakiyesi

7.359.957
87.197
(927.154)
6.520.000

(*) Yerleşim alanı dışında Mudanya ilçe sınırları içerisinde Marmara Denizi kıyısında yer alan “Trilye Marin Kulüp” proje dinlence
alanı olarak planlanmıştır. 118 ada 2,3 parsel 119 ada 6,7,8 parselde yer alan Sosyal tesis niteliğindeki Trilye Marin Kulüp’ten kira
geliri elde edilmesi beklenmektedir. Grup, 30 Haziran 2011 tarihinde; ilgili tesisi kira geliri beklentisi nedeniyle stoklardan yatırım
amaçlı gayrimenkullere sınıflama kararı almıştır.
Grup’un 31 Aralık 2011 tarihindeki yatırım amaçlı gayrimenkulunun gerçeğe uygun değeri, Grup ile ilişkisi olmayan bağımsız
ekspertiz şirketi tarafndan 2011 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen değerlemeye göre elde edilmiştir. Değerleme şirketi, Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız şirket olup, söz konusu yerlerdeki taşınmazların değerlemesi
konusunda uygun nitelik ve deneyime sahiptir. Değerlemeye konu olan Mudanya ilçesi, Zeytinbağı Beldesi, Kumyaka köyünde yer
alan “Trilye Marin Kulüp” ün ve halihazırda inşa faaliyetlerine devam eden 301 ada 13 parselin mevcut hali ile değerlemesi “Maliyet
Oluşumları Analizi” yöntemine göre yapılmıştır.
Raporlama dönemi sonu itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulun satılabilirliği konusunda herhangi bir kısıtlama ve satın alma,
inşa etme ya da geliştirme, bakım, onarım veya iyileştirme sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler bulunmamaktadır.
Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

SİNPAŞ GYO 2011 FAALİYET RAPORU

151

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)

11. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Binalar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel maliyetler

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2011 itibariyle açılış
Alımlar
Çıkışlar

12.114.208
3.510.403
-

178.020
521.368
(46.500)

3.374.779
1.001.048
(240.746)

5.453.339
2.160
-

21.120.346
5.034.979
(287.246)

31 Aralık 2011 itibariyle kapanış bakiyesi

15.624.611

652.888

4.135.081

5.455.499

25.868.079

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2011 itibariyle açılış
Dönem gideri
Çıkışlar

(5.269.335)
(2.573.594)
-

(104.943)
(74.283)
34.100

(1.389.891)
(490.919)
43.096

(1.124.421)
(1.090.952)
-

(7.888.590)
(4.229.748)
77.196

31 Aralık 2011 itibariyle kapanış bakiyesi
31 Aralık 2011 itibariyle net defter değeri

(7.842.929)
7.781.682

(145.126)
507.762

(1.837.714)
2.297.367

(2.215.373)
3.240.126

(12.041.142)
13.826.937

Binalar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel maliyetler

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar

8.886.298
3.227.910

178.020
-

2.925.414
449.365

1.787.744
3.665.595

13.777.476
7.342.870

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi

12.114.208

178.020

3.374.779

5.453.339

21.120.346

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri

(2.885.732)
(2.383.603)

(69.339)
(35.604)

(759.205)
(630.686)

(264.340)
(860.081)

(3.978.616)
(3.909.974)

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi
31 Aralık 2010 itibariyle net defter değeri

(5.269.335)
6.844.873

(104.943)
73.077

(1.389.891)
1.984.888

(1.124.421)
4.328.918

(7.888.590)
13.231.756

Amortisman giderlerinin 2.402.995 TL’si (2010: 2.299.528 TL) genel yönetim giderlerine, 1.826.753 TL’si (2010: 1.610.446 TL)
pazarlama ve satış maliyetine dahil edilmiştir.
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12. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Haklar
Maliyet Değeri
1 Ocak 2011 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar

959.331
240.571
(14.959)

31 Aralık 2011 itibariyle kapanış bakiyesi

1.184.943

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2011 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

(194.828)
(214.894)
1.150

31 Aralık 2011 itibariyle kapanış bakiyesi

(408.572)

31 Aralık 2011 itibariyle net defter değeri

776.371
Haklar

Maliyet Değeri
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar

275.691
683.640

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi

959.331

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri

(79.147)
(115.681)

31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi

(194.828)

31 Aralık 2010 itibariyle net defter değeri

764.503

Amortisman giderlerinin 169.535 TL’si (2010: 115.681 TL) genel yönetim giderlerine, 45.359 TL’si pazarlama ve satış maliyetine dahil
edilmiştir.
13. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Bilanço tarihi itibariyle satıcılardan alınmış olan 75.207.180 TL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır. (2010: 150.109.516 TL)
Şirket Aleyhine Açılmış Davalar:
31 Aralık 2011 tarihi itibari ile Grup aleyhine 1.916.538 TL tutarında Grup’un faaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar
mevcuttur. (2010: 517.028 TL) Bu davaların 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır.
Grup yönetimine göre, söz konusu davalar Grup’un faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde
etkileyebilecek nitelikte olmadığından ekli finansal tablolarda bu davalar için herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
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Sözleşmeye Dayalı Yükümlülükler:
Tüm Konut Satış Sözleşmelerine ilişkin yükümlülükler
Konut satış vaadi sözleşmelerine istinaden Grup’un ilgili konutun tesliminde gecikmesi halinde, gecikme tahmin edilen teslim
tarihini 150 iş günü aşarsa sözleşmede belirtilen satış bedelinin %1’i oranında aylık gecikme cezasını Grup ödemek zorundadır.
Grup, sözleşmeyi haksız olarak fesh etmesi halinde sözleşme ile belirlenmiş peşin satış bedelinin %15’i kadar vazgeçme akçesi
ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük mücbir sebepler (tabi afetler, yangın, seferberlik, savaş vb.) dışında geçerlidir.
Taşeronlar ile yapılan anlaşmalarda da cezai şartlar bulunmakta olup, Sinpaş Yapı ve diğer taşeronlar yükümlülüklerini yerine
getirememeleri durumunda benzer cezaları Grup’a ödemeyi taahhüt etmişlerdir.
Samandıra-Lagün Projesi:
Grup, Lagün projesinin üzerine yapıldığı arsa sahipleri ile yaptığı hasılat paylaşımı (HP) sözleşmesine istinaden ilgili projedeki
yapıları tamamlayacak ve satışını yapacaktır. Grup satışını yaptığı yapılara ilişkin satış hasılatının %22,44’ünü arsa sahiplerine
ödeyecektir. Takiben yapılan sözleşmede arsa sahipleri, söz konusu yapılacak ödemeye mahsuben 8 adet konutu tamamlanmış
yapı olarak almayı talep ettiklerinden, bu konutların mülkiyeti arsa sahiplerine bırakılacak ve bu konutların hesaplanan toplam
değeri olan 4.715.000 TL’nin %76’sı arsa sahiplerine ödenecek hasılat payından mahsup edilecektir.
Bursa Modern Projesi:
Grup, Bursa Modern projesinin yapıldığı arsanın önceki sahiplerine, arsa üzerindeki haklarına istinaden, proje gelirinin %20’sine
denk gelen tutarı ödemeyi imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile kabul etmiş fakat henüz satılmamış olan bağımsız
bölümler ve henüz inşaatına başlanmamış olan diğer parseller için ise hasılat paylaşımı yönteminin sona erdirilmesi konusunda
arsanın önceki sahipleri ile anlaşılmıştır. Bu bağlamda, henüz satılmamış olan bağımsız bölümler, ticaret alanı ve inşaatına
başlanmamış parsellerle ilgili haklarının toplamı 50 milyon USD bedelle satın alınmıştır. Satışı daha önceden gerçekleşen 517
adet bağımsız bölüm için; m2 satış fiyatının 820 ABD Doları’nın altında gerçekleşmesi halinde, Grup her bir m2 için 820 ABD
Doları’nın %20’si kadar ödeme yapmakla yükümlüdür. İnşaat ruhsatlarının alınmasını takip eden 36 ay içerisinde tüm konutların
satılamaması halinde, satılamayan konutların %20’si yine önceki arsa sahiplerine verilecektir. Mücbir sebepler dışında inşaatın
tamamlanması inşaat ruhsatlarının alınmasından itibaren 36 ayı geçerse, Grup gecikilen her ay için satış bedelinin %1’i oranında
gecikme cezası ödeyecektir.
Sarıgazi-Aquacity 2010 Projesi:
Grup 2008 yılı itibariyle %65’i Sinpaş Grup şirketlerinden Seranit Granit Seramik ve Ticaret A.Ş.’ye, (“Seranit”) %35’i ise Grup’un
ilişkili taraf olmayan diğer arsa sahiplerine ait olan İstanbul Sarıgazi’de bulunan 63.630 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde konut
projesi geliştirmek üzere arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeye göre Grup arsa üzerinde inşa
edilecek yapıların toplam değerinin %35’ine isabet eden tamamlanmış yapıların mülkiyet hakkını arsa sahiplerine vermeyi kabul
etmiştir. Anlaşmaya istinaden Grup inşaat ruhsatlarının alınmasını takip eden 60 gün içinde inşaata başlayacak ve takip eden
30 ay içerisinde de sözleşme konusu yapıları teslim edecektir. Sözleşme konusu yapıların tesliminin gecikmesi halinde, gecikme
180 günden fazla sürerse, Grup gecikilen her ay için arsa sahiplerine teslim edilmesi gereken yapıların aylık rayiç kira bedelleri
tutarında gecikme cezası ödeyecektir.
Son durum itibariyle diğer arsa sahibi kendi payı olarak toplam 1.118 adet konutun değer olarak %17,5’ine denk gelen 175 adet
bağımsız bölümü seçmiş ve bu bağımsız bölümlerin diğer arsa sahibi adına satılmasına başlanmıştır. Fakat Seranit ile kat karşılığı
yerine hasılat paylaşımı yöntemi ile devam edilmesinde mutabık kalınmış, ayrıca bir bağımsız bölüm paylaşımı yapılmamıştır.
Kalan tüm konutların satışları ile ilgili tahsil edilen bedellerden Seranit’in %17,5 olan payına düşen tutarlar Seranit’e ödenmektedir.
Marmaris İçmeler Projesi:
Grup 12 Mayıs 2008 tarihinde imzaladığı hasılat paylaşımı ile Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü, Kızılkum Mevkii’nde kain
tapunun 1911, 1912, 1913, 1914, 1598 parsellerini teşkil eden gayrimenkuller üzerinde proje geliştirmek üzere anlaşmaya varmıştır.
Sözleşmede Avrasya Toplu Konut İnşaat ve Turizm A.Ş.’nin söz konusu gayrimenkullerin tapuda Grup’a devrini sağlaması ve
karşılığında geliştirilecek projenin net satış hasılatının %35’inin Grup tarafından Avrasya’ya verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca
sözleşmede toplam 65.000.000 ABD Dolarlık tutarın Grup tarafından gayrimenkullerin tapuda Grup’a devrine paralel olarak ve
avans niteliğinde olmak üzere Avrasya’ya ödenmesi, ödenen tutarların ileride hesaplanacak faizleri ile birlikte Avrasya’nın payına
düşecek hasılat tutarından mahsup edilmesi düzenlenmiştir.
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Grup 27 Haziran 2008 tarihinde Avrasya’ya 13.400.000 ABD Dolarını avans mahiyetinde ödemiştir. Ayrıca Grup 12 Mayıs 2008
tarihinde 39.307 m2 büyüklüğündeki 1911 nolu parseli 16.600.000 ABD Doları ödeyerek bankadan; 6 Şubat 2009 tarihinde 40.900
m2 büyüklüğündeki 1913 ve 25.618 m2 büyüklüğündeki 1914 nolu parselleri 4.465.930 ABD Doları ödeyerek icra dairesince yapılan
satıştan; 10 Temmuz 2010 tarihinde 54.714 m2 büyüklüğündeki 1912 nolu parseli 25.000.000 ABD Doları ödemeyi kabul ederek
(bu tutar 2011 yılı Ocak ayından başlamak üzere her ay 1.000.000 ABD Doları olmak üzere toplam 25 taksit olarak ödenmektedir)
başka bir bankadan ve 6 Şubat 2009 tarihinde 9.509 m2 büyüklüğündeki 1598 nolu parseli 860.000 TL + KDV karşılığında (bu tutar
henüz ödenmemiştir) Avrasya’dan satın almıştır.
Fakat Grup, karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekçesiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş
ve avans olarak ödenen 13.400.000 ABD Dolarını tutarın iade edilmesini Avrasya’dan talep etmiştir. Avrasya da sözleşmenin haksız
yere feshedildiğini iddia ederek zararları, mahrum kalınan karlar ve cezai şart olarak 454.325.000 ABD Doları’nın Grup tarafından
kendisine ödenmesini talep etmiştir. Ancak, Avrasya’nın yaptığı 17.10.2011 tarihli teklif (icap) üzerine, 454.325.000 ABD Doları
tutarındaki tüm taleplerinden feragat etmeleri nedeniyle karşılıklı anlaşılarak Grup sözleşmeyi fesih etmekten vazgeçmiştir. Bu
durum sonucunda, Grup ileride oluşabilecek hasılat paylaşımı avansı olarak Avrasya’ya 9.993.354 USD vadeli senet vermiştir. Grup,
2011 yılı içerisinde 3.632 m2 büyüklüğündeki 1958 nolu parseli de Sözleşmede Avrasya Toplu Konut İnşaat ve Turizm A.Ş.’den satın
almıştır, bu parsel için Grup satışını yaptığı yapılara ilişkin satış hasılatının %50’sini arsa sahiplerine ödeyecektir.
Ayrıca, Grup’un 13 Haziran 2011 tarihinde, Fine Otel Turizm İşletmeleri Anonim Şirket’i (“Fine”) ve FTG Gayrimenkul Yatırım İnşaat
ve Turizm A.Ş. (“FTG”) ile imzalamış olduğu sözleşme uyarınca, Şirket’in maliki bulunduğu Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü,
Kızılkum mevkiinde yer alan tapunun 1 pafta 1911, 1912, 1913, 1914 ve 1598 parsellerinde kayıtlı 170.056m2 büyüklüğündeki arsalar
üzerinde otel ve konut inşa edilecektir. Söz konusu otelin inşaatı, Rixos standartlarında gerçekleştirilecek olup, proje onayının
bitip ruhsatın alınmasını takiben 36 ay içersinde tamamlanacaktır. Bununla birlikte, her iki taraf için de karlılık açısından verilmiş
bir taahhüt ya da garanti yoktur. Otel projesi Rixos olarak markalandırılacak olup, Grup, söz konusu marka ve ticaret unvanını
korumak için gereken tedbiri almayı taahhüt etmiştir. Konutların pazarlaması ve satışı ise Rixos ve Sinpaş markalarının birlikte
kullanılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Satış ofisinin tüm masrafları satış elemanları da dahil olmak üzere, Grup tarafından
karşılanacaktır. Grup, otelin satılması durumunda, satış bedeli üzerinden FTG’ye %3’lük komisyon ödeyecektir. Grup, komisyon
ödemesini satışa müteakip 10 iş günü içersinde FTG’ye ödeyecektir. Otel teslime hazır hale getirildiğinde Fine ve FTG tarafından
teslim alınmaz veya kiralamadan vazgeçilirse, vazgeçilen tarihten itibaren 3 yıllık kira bedeli tutarı Grup’a ödenecektir. Grup’un
kiralamadan vazgeçmesi durumunda ise kalan sürenin yıllık kira bedelinin yarısını Fine ve FTG’ye ödeyecektir.
Şişli Bomonti Projesi:
Grup, Şişli-Bomonti mevkiinde yer alan 26.380 m2’lik arsa üzerinde proje geliştirmek üzere arsa sahipleri ile anlaşmaya varmıştır.
Bu arsa üzerinde inşa edilecek yapıların %49,17’si arsa sahiplerine devredilecektir. Grup inşaat ruhsatının ilgili belediyeden
alınmasını takiben 60 gün sonra yapılacak inşaat ile ilgili müteahit firmasını seçerek mobilize olmak, şantiyesini kurmak ve
işe başlamak, takiben en geç 36 ay sonra, arsa sahiplerine isabet edecek bağımsız bölümleri inşa ve ikmal ederek teslim etmek
zorundadır. Sözleşme konusu yapıların teslimlerinin gecikmesi halinde, Grup arsa sahiplerine karşı gecikme cezası ödemek
zorundadır. Yapıların %40’lık bölümünü devralacak arsa sahibi ile yapılan sözleşme uyarınca gecikme 180 günden fazla sürerse
teslim edilmeyen her bağımsız bölüm için ayda 500 (beş yüz) ABD Doları kira bedeli gecikme cezası olarak ödenir. Yapıların
%9,17’lik bölümünü devralacak arsa sahibi ile yapılan sözleşme uyarınca, mücbir sebepler dışında, gecikme 90 günden fazla
sürer ise gecikilen her ay için arsa sahibine isabet eden bağımsız bölümlerin aylık kira gelirleri kadar gecikme cezasını Grup arsa
sahibine öder. Mücbir sebepler dışında gecikme 150 günden fazla sürer ise arsa sahibi sözleşmeyi feshe veya yapının eksik kalan
kısımları üçüncü şahsa yaptırmaya, bu yoldaki zararların Grup’tan talep ve tahsile yetkilidir.
Ankara Dikmen Projesi:
Grup, arsa sahibi ile daha önce gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzaladığı Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesinde kain
ve tapunun 29159 ada 1 parselinde kayıtlı 26.905 m² büyüklüğündeki arsanın 1766/5381 hissesinin mülkiyetini arsa sahibinden
17.300.000 USD bedelle 26 Mayıs 2009 tarihinde satın almıştır. Diğer yandan aynı arsanın 3615/5381 hissesi ile ilgili olarak arsa
sahibi ile 29 Mayıs 2009 tarihinde imzalanan hasılat paylaşımı sözleşmesi ile proje geliştirilmek üzere anlaşmaya varılmış ve söz
konusu arsanın ilgili hissenin mülkiyeti Grup’a geçmiştir. Anlaşmaya istinaden arsa üzerinde geliştirilecek projenin aynı hisseye
düşen kısmının % 40’ı hasılat payı olarak arsa sahibine ödenecek, ancak halihazırda arsa sahibine avans olarak ödenmiş olan
6.000.000 USD ileride arsa sahibinin payına düşecek hasılat payından mahsup edilecekti.
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Son değişiklikler neticesinde Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesinde kain ve tapunun 29159 ada 1 parselinde kayıtlı
26.905 m² büyüklüğündeki arsanın tamamı Grup adına kayıtlı olup, 26.905m² olan bu gayrimenkulün arsa sahibi tarafından tapu
ferağı sağlanan 3200/5381 hisseye karşılık gelen kısmının üzerinde geliştirilecek projenin % 40’ı hasılat payı olarak arsa sahibine
ödenecektir, ve buna göre parselin tamamı üzerine yapılacak yapıların ve satış hasılatlarının %23,78’i arsa sahibine, %76,22’si de
Grup’a ait olacaktır. Bu kabul ile arsa sahibinin söz konusu hasılat payı alacağından, doğmuş, doğacak tüm hak ve alacaklarını,
mükellefiyetlerini Grup tarafından temlik aldındığı ve Marmaris ile Ankara sözleşmelerinden doğan hak ve alacakların
birleştirilerek, her iki sözleşmeden doğan borçların ve tahakkuk edecek tüm borçların tenzilinden sonra kalan bakiyenin arsa
sahibine ödeneceği karara bağlanmıştır.
Takyidatlar:
Grup’un sahip olduğu arsaların bazıları hisseli mülkiyet halinde olup, bir kısmı üzerinde de çeşitli takyidatlar ve bunlarla ilgili
açılmış davalar bulunmaktadır. Grup, yatırım stratejisi çerçevesinde bu tür gayrimenkulleri daha ucuz fiyatlarla satın alıp, mevcut
sorunlarını çözerek daha yüksek kar marjları elde etmeyi hedeflemektedir. Grup yönetimi anılan takyidatların finansal tablolarda
karşılık ayrılmasını gerektirecek bir risk taşımadığını düşünmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle arsalar üzerinde oluşmuş
herhangi bir ipotek yoktur.
14. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Personele ödenecek ücretler
Kullanılmayan izin karşılığı

31 Aralık 2011
717.749
292.988

31 Aralık 2010
567.591
240.682

1.010.737

808.273

Kıdem tazminatı karşılığı:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere,
hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi
hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi
ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.731,85 TL (2010: 2.517,01 TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un çalışanların
emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Grup’un yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

156

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası [ TL ] olarak gösterilmiştir)

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla,
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle,
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak
muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık % 5,10
enflasyon ve %10 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 4,66 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle
hesaplanmıştır (31 Aralık 2010: % 4,66 reel iskonto oranı). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak
olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup,
Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04 TL tavan tutarı
dikkate alınmıştır.
1 Ocak31 Aralık
2011
133.885

1 Ocak31 Aralık
2010
97.144

Hizmet maliyeti
Aktüeryal kayıp-kazanç
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları

162.574
13.299
6.242
(131.580)

125.570
12.836
5.747
(107.412)

31 Aralık itibarıyla karşılık

184.420

133.885

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

99.190.023
53.161.635
13.910.164
232.436
15.767
3.830.354

79.381.020
30.407.892
19.227.271
671.260
25.761
68.690

170.340.379

129.781.894

1 Ocak itibarıyla karşılık

15. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR VE DİĞER DURAN VARLIKLAR
Diğer Dönen Varlıklar
Verilen avanslar (*)
Devreden KDV
İlişkili taraflara verilen avanslar (Dipnot 26)
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Gelecek aylara ait giderler
Diğer çeşitli dönen varlıklar

(*) Verilen avansların 62.303.549 TL’lik (2010: 40.144.703 TL) tutarı arsa alımları için verilmiş, 2.312.291 TL’lik (2010: 19.675.561) tutarı
geliştirilmekte olan konut projelerinin müteahhit firmalarına hakediş avansı olarak verilmiş, 34.574.183 TL’si (2010: 38.788.027 TL)
ise hasılat paylaşımı sözleşmesi uyarınca arsa sahiplerine ödenen tutarlardan oluşmaktadır.
Diğer Duran Varlıklar
Gelecek yıllarda indirilecek KDV

31 Aralık 2011
116.561.623

31 Aralık 2010
104.180.946

116.561.623

104.180.946
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16. ALINAN AVANSLAR
Kısa vadeli alınan avanslar
İnşaatı devam eden konut projelerine ilişkin alınan avanslar (*)

Uzun vadeli alınan avanslar
İnşaatı devam eden konut projelerine ilişkin alınan avanslar (*)

31 Aralık 2011
327.605.713

31 Aralık 2010
213.017.811

327.605.713

213.017.811

31 Aralık 2011
197.647.612

31 Aralık 2010
377.643.060

197.647.612

377.643.060

(*) İnşaatı devam eden konut projelerine ilişkin alınan avanslar, belirlenen vadeler çerçevesinde senede bağlanmış konut
bedellerinin bilanço tarihi itibariyle tahsil edilmiş tutarlarından oluşmaktadır.
Grubun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, konut bedellerine ilişkin olarak alınan, henüz tahsil edilmemiş senetleri 327.612.389 TL’dir.
(2010: 550.150.654 TL). Söz konusu avanslar, nakdi olarak temin edilmediği için teminat senedi olarak sınıflandırılmıştır. Grubun
konut teslim tarihleri uyarınca on iki aydan uzun sürede ifa edeceği konut satışlarına ilişkin avanslar tutarı 159.541.438 TL’dir. (2010:
392.603.796 TL.)
17. ÖZKAYNAKLAR
a) Sermaye
Grup’un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Sinpaş Yapı
Servet GYO
Avni Çelik
Ömer Faruk Çelik
Ahmet Çelik
Halka açık kısım (*)
Nominal sermaye

%
30,8%
16,9%
1,6%
1,6%
49,0%

31 Aralık 2011
185.070.930
101.217.372
9.855.849
9.855.849
294.000.000

%
30,8%
0,0%
16,9%
1,6%
1,6%
49,0%

31 Aralık 2010
154.225.776
84.347.810
8.213.207
8.213.207
245.000.000

100,0%

600,000,000

100,0%

500,000,000

(*) %49 halka açık kısım içerisinde yer alan ve ödenmiş sermayenin %11,41 oranına tekabül eden 68.186.174 TL Servet GYO’ya, %0,05
oranına tekabül eden 306.324 TL Avni Çelik’e, %0,01 oranına tekabül eden 78.847 TL Ahmet Çelik’e, %0,66 oranına tekabül eden
3.960.000 TL Sinpaş GYO’ya ve geriye kalan %36,91 oranına tekabül eden 221.468.655 TL diğer halka açık kısıma aittir.
Tedavüldeki hisseler A Grubu, B Grubu ve C Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli paylara bölünmüştür. A ve B Grubu
hisseler nama yazılı C grubu hisseler ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Grup ana sözleşmesi yönetim kurulunun altı
kişiden oluştuğunu belirtir. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından
olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü
bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere,
genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.
Sermaye Katılımları: Grup hissedarlarından Sinpaş Yapı, İnpa ve Avni Çelik, Grup’a ayni sermaye olarak arsa koymuşlardır. Arsa
değerleri, Ticaret Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi raporuna göre; Sinpaş Yapı ve İnpa için yasal defter değerleri dikkate alınarak,
Avni Çelik için ise bilirkişinin belirlediği piyasa fiyatına göre değerlenmiştir. Mahkeme Grup’un ayni sermaye olarak koyulmuş
arsaların toplam değerini 64.746.093 TL olarak belirlemiştir. Bunlar ile birlikte 22 Aralık 2006 ve 14 Mart 2007 tarihlerinde sırası ile
5.000 TL ve 5.105.907 TL nakit olarak ödenmiştir.
27 Aralık 2006 tarihinde Grup’un kuruluş sermayesi Ticaret Mahkemesi tarafından 69.857.000 TL olarak belirlenmiştir.
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13 Temmuz 2009 tarihinde Şirket’in 2007 yılı karından SPK’nın Seri: IV No:27 Tebliği’nin 5. maddesi uyarınca özel yedeğe ayrılmış
olan 12.709.829 TL’nin tamamının 2008 yılı içinde gerçekleşmiş olması nedeniyle 12.709.829 TL’si özel yedeklerden ve 315.661 TL’si
olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, toplam 13.025.490 TL (pay başına % 9,5 oranında bedelsiz) arttırılarak Grup’un
136.974.510 TL olan çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL’ye çıkarılmış; 27 Ekim 2009 tarihinde Grup’un 150.000.000 TL olan
çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 250.000.000 TL (pay başına % 166,67 oranında
bedelsiz) arttırılarak 400.000.000TL’ye çıkarılmıştır.
Grup’un 1.000.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden
karşılanmak üzere 400.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle, artırılan 100.000.000 TL (%25) tutarındaki
sermayeyi temsilen bedelsiz ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02 Temmuz 2010 tarih ve GYO.66/585 sayı
ile kayda alınmıştır.
Şirket’ in 3 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı kararına istinaden; 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin
87.500.000 TL’si sermaye rezervleri ve 12.500.000 TL’si hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle toplam 100.000.000
TL artırılarak 600.000.000 TL’ye çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiş; ilgili bedelsiz sermaye artırımı 30 Eylül 2011 tarihinde
gerçekleşmiştir.
Şirket’in ortağı konumundaki Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (“Sinpaş Yapı”) elinde bulundurduğu halka açık olmayan
%30,8’lik oy hakkı ve halka açık olan %11,41 oy hakkı ile toplamda %42,11 oranındaki Şirket hisselerini, 7 Temmuz 2011 tarihinde,
Sinpaş Yapı’dan kısmi bölünme yolu ile kurulan Dogu İstanbul Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. (“Dogu İstanbul)’ye devir etmiştir.
Dogu İstanbul söz konusu hisseler de dahil olmak üzere tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Servet Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş. (Servet GYO) tarafından devir alınmak suretiyle birleşmiş olup ilgili birleşme 21 Eylül 2011 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirket’in ortaklık yapısı Sinpaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. ile aynı hissedarlardan müteşekkil olduğundan Sinpaş Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.
b) Sermaye Rezervleri

Sermaye Rezervleri

31 Aralık 2011
212.888.864

31 Aralık 2010
300.388.864

212.888.864

300.388.864

Grup, kuruluşu sırasında sermayedarları tarafından ayni sermaye olarak koyulan arsaları, UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler”
kapsamında rayiç değerine göre değerlemiştir. Grup hissedarlarının Grup’a ayni sermaye olarak koydukları arsaların bilirkişi
raporuna göre belirlenen değeri ile rayiç değerleri arasındaki fark sermaye rezervleri olarak muhasebeleştirilmiştir. 30 Eylül 2011
tarihinde 100.000.000 TL olarak yapılan bedelsiz sermaye artırımı sonucu sermaye rezervleri tutarı 87.500.000 TL azalmıştır.
c) Hisse Senedi İhraç Primleri
Grup 2006 yılı sonunda 69.857.500 TL sermaye ile kurulmuş Haziran 2007’de sermaye artırımı yoluyla ihraç ettiği 67.117.510 TL
tutarındaki hisse senetlerini (%49) halka arz etmiştir. Satış sonucunda elde edilen 442.975.566 TL, 18.055.643 TL’lik doğrudan halka
arz ile ilgili gerçekleşen giderler mahsup edildikten sonra hisse senedi ihraç primi olarak özkaynaklarda muhasebeleştirilmiştir. 27
Ekim 2009 tarihinde Grup’un 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak
üzere 250.000.000 TL (pay başına % 166,67 oranında bedelsiz) arttırılarak 400.000.000 TL’ye çıkarılmasıyla hisse senedi ihraç
primleri bakiyesi 174.919.923 TL’ye düşmüştür. 13 Temmuz 2010 tarihinde Grup’un 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin
tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 500.000.000 TL (pay başına % 0,25 oranında bedelsiz) arttırılarak
500.000.000 TL’ye çıkarılmasıyla hisse senedi ihraç primleri bakiyesi 74.919.923 TL’ye düşmüştür. 30 Eylül 2011 tarihinde Grup’un
500.000.000 TL (pay başına % 0,25 oranında bedelsiz) arttırılarak 600.000.000 TL’ye çıkarılmasıyla hisse senedi ihraç primleri
bakiyesi 62.419.923 TL’ye düşmüştür.
d) Geri Satın Alınan Şirket Hisseleri
Grup bilanço tarihi itibariyle herhangi bir geri satın alma girişiminde bulunmamıştır. Grup 2010 yılında 3.300.000 TL nominal
değerli 3.300.000 adet kendi payını İMKB’den 5.664.156 TL ödeyerek geri satın almıştır. UMS 32 standartına uygun olarak Grup
özkaynağına dayalı finansal araçlarının alışından, satışından, ihracından ya da iptalinden dolayı kâr veya zarara herhangi bir
kazanç ya da kayıp yansıtmamaktadır. Şirket geri satın aldığı kendi hisselerini özkaynaklar altında “Geri Satın Alınan Şirket
Hisseleri” hesabında özkaynaktan düşerek muhasebeleştirmiştir.
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e) Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Yasal Yedekler

31 Aralık 2011
9.673.982

31 Aralık 2010
3.935.637

9.673.982

3.935.637

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler Şirket’in nominal
ödenmiş sermayesinin % 20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem kârının % 5’i birinci yasal yedekler olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal
yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin % 5’inin üzerindeki tüm kâr dağıtımının üzerinden % 10 oranında ayrılmaktadır. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin % 50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kâr yedeklerinin
tükendiği noktada zararları kapatmak için kullanılabilirler.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce dağıtılabilir
kârın hesaplanmasında finansal tablolarda yer alan kâr içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve
iştiraklerden ana ortaklığın finansal tablolarına intikal eden kâr tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından
karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca kâr dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kâr tutarını SPK’nın
Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan
edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr dağıtımı
ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kâr dağıtımında kullanılması
durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
f) Değer Artış Fonları

Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu (bkz Not 4)

31 Aralık 2011
22.094.067

31 Aralık 2010
18.903.122

22.094.067

18.903.122

Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi sonucu ortaya çıkar.
Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda, değer artış fonunun satılan finansal varlıkla
ilişkili parçası doğrudan kâr/zararda muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen bir finansal aracın değer düşüklüğüne uğraması
durumunda ise değer artış fonunun değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kâr/zararda muhasebeleştirilir.
g) Geçmiş Yıl Kâr/Zararları
Grup’un 9.119.540 TL tutarındaki geçmiş yıl kârı 31 Aralık 2011 tarihli konsolide bilançosunda geçmiş yıllar kârı/(zararları) hesabı
içerisinde bulunmaktadır (31 Aralık 2010: geçmiş yıl zararları 16.156.243 TL). Grup’un 31 Aralık 2011 itibariyle geçmiş yıl kâr/zararı
içerisinde sınıflandırılan özel yedekleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: bulunmamaktadır).
h) Kâr Dağıtımı:
Halka açık şirketler, kâr dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden SPK’nın
asgari kâr dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kâr dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer
alan dağıtılabilir kârdan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer
alan net dağıtılabilir kârın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların
herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kâr dağıtımı yapılmayacaktır.
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9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca; halka açık anonim ortaklıkların 2008 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kârların
dağıtım esaslarının belirlenmesi ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kâr dağıtım oranının Seri:
IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinde belirtildiği üzere %20 olarak uygulanmasına, bu dağıtımın genel kurullarında alacakları
karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara
dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine karar verilmiştir.
Yine anılan karar uyarınca, konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce dağıtılabilir kârın
hesaplanmasında konsolide finansal tablolarda yer alan kâr içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve
iştiraklerden ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına intikal eden kâr tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan
kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca kâr dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kâr
tutarını SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp
kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına
karar verilmiştir.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
i) Kâr Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar
Şirket’in bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarında dönem kârı 214.907.749 TL (31 Aralık 2010: 104.766.903 TL) olup Seri:XI No:29
Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında konsolide kâr 140.010.918 TL’dir (31 Aralık 2010: kâr 61.014.128 TL). Şirket yasal
kayıtlarındaki diğer kaynakların toplam tutarı 9.737.640 TL’dir (31 Aralık 2010: 22.470.736 TL).
18. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
1 Ocak31 Aralık
2011

1 Ocak31 Aralık
2010

a) Satışlar
Projesi şirket tarafından geliştirilmiş konut satışları
Satış İadeleri (-)
Satış İskontoları (-)

663.960.990
(7.330.803)
(1.257.956)

356.586.522
(2.461.677)
(782.994)

Net satış gelirleri

655.372.231

353.341.851

1 Ocak31 Aralık
2011

1 Ocak31 Aralık
2010

(365.568.582)
(92.274.979)
9.666.901

(224.167.275)
(37.860.973)
4.583.055

(448.176.660)

(257.445.193)

1 Ocak31 Aralık
2011
(51.176.034)
(18.573.648)
(69.749.682)

1 Ocak31 Aralık
2010
(26.416.745)
(17.739.376)
(44.156.121)

b) Satışların maliyeti
Taşeron giderleri
Arsa maliyeti
Stok değer düşüklüğü karşılığı (Dipnot 10)

19. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
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a) Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri Detayı
Reklam giderleri
Vergi resim ve harç giderleri
Personel giderleri
Site yönetimi giderleri
Organizasyon ve tanıtım giderleri
Amortisman giderleri
Mahkeme ve noter giderleri
Komisyon giderleri
Bakım onarım giderleri
Diğer giderler

b) Genel Yönetim Giderleri Detayı
Personel giderleri
Amortisman giderleri
Kira giderleri
Bina aidat giderleri
Danışmanlık giderleri
Vergi resim ve harç giderleri
Yemek giderleri
Mahkeme ve noter giderleri
Ulaşım giderleri
Elektrik, su ve gaz giderleri
Diğer giderler

162

1 Ocak31 Aralık
2011

1 Ocak31 Aralık
2010

(27.799.289)
(5.410.042)
(5.094.075)
(4.106.364)
(2.989.038)
(1.872.112)
(805.853)
(567.699)
(458.306)
(2.073.256)

(14.850.357)
(596.111)
(4.393.821)
(440.560)
(1.493.972)
(1.610.446)
(829.688)
(4.079)
(247.518)
(1.950.193)

(51.176.034)

(26.416.745)

1 Ocak31 Aralık
2011

1 Ocak31 Aralık
2010

(9.877.142)
(2.572.530)
(1.666.517)
(1.045.499)
(647.508)
(496.158)
(409.259)
(199.144)
(164.429)
(125.162)
(1.370.300)

(8.634.148)
(2.415.209)
(1.783.410)
(835.551)
(770.824)
(753.047)
(468.253)
(25.815)
(147.554)
(60.368)
(1.845.197)

(18.573.648)

(17.739.376)
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20. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Faaliyet Giderleri Detayı
Reklam giderleri
Personel giderleri
Vergi resim ve harç giderleri
Amortisman giderleri
Site yönetimi giderleri
Organizasyon ve tanıtım giderleri
Kira giderleri
Bina aidat giderleri
Mahkeme ve noter giderleri
Danışmanlık giderleri
Komisyon giderleri
Bakım onarım giderleri
Elektrik, su ve gaz giderleri
Yemek giderleri
Diğer giderler

1 Ocak31 Aralık
2011

1 Ocak31 Aralık
2010

(27.896.827)
(14.971.216)
(5.906.201)
(4.444.642)
(4.106.364)
(2.989.038)
(1.831.527)
(1.045.499)
(1.004.997)
(647.508)
(567.699)
(492.492)
(460.911)
(409.259)
(2.975.502)

(14.850.357)
(13.027.969)
(1.349.158)
(4.025.655)
(440.560)
(1.493.972)
(1.990.080)
(835.551)
(855.503)
(770.824)
(4.079)
(290.036)
(392.240)
(468.253)
(3.361.884)

(69.749.682)

(44.156.121)

21. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyetlerden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Konut satışı iptal gelirleri
Müteahhit firma sözleşme fesih cezası gelirleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü (Dipnot 10)
Diğer gelirler
Duran varlık satış gelirleri
Arsa hibeleri
Vazgeçilen “KDV” alacakları

1 Ocak31 Aralık
2011
6.921.263
2.601.168
(927.154)
675.363
38.186
(6.629)
(818)

1 Ocak31 Aralık
2010
3.857.522
80.193
357.799
1.585.771
(1.884.653)
(3.565.246)

9.301.379

431.386
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22. FİNANSAL GELİRLER

Kur farkı gelirleri
Kâr payı gelirleri
Satışlar üzerinde gerçekleşen finansman geliri
Gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar değer artışı
Menkul kıymet alım-satım kârı

1 Ocak31 Aralık
2011
18.811.979
1.426.958
44.620.313

1 Ocak31 Aralık
2010
13.122.496
4.338.293
5.877.492

630.486
399.399

1.726.882
391.489

65.889.135

25.456.652

1 Ocak31 Aralık
2011
(29.748.052)
(14.541.254)
(17.195.047)

1 Ocak31 Aralık
2010
(11.900.142)
(1.470.775)
(506.176)

(61.484.353)

(13.877.093)

23. FİNANSAL GİDERLER

Kur farkı gideri
Finansman gideri
Reeeskont gideri

31.12.2010 ve 31.12.2011 tarihlerinde reeskont geliri ve reeskont gideri tutarları netlenerek mali tablolara yansıtılmıştır.
24. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünü kazanmış olan Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetlerinden elde edilen
kazancı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Madde 5/(1) (d) (4)’e göre kurumlar vergisinden istisnadır. KVK Madde 15/
(3)’e göre kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu kazanç üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Bakanlar Kurulu,
15 inci maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi
oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre ya
da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kurumlar
vergisinden istisna edilen portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği %0 oranında
vergi tevkifatı yapılmaktadır. Bu kapsamda vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar, KVK Madde 15/(2) hükmü gereği ayrıca temettü
stopajına tabi değildir.
25. HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Hisse başına kâr
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin
ortalama sayısı (tam değeri)
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem kârı/(zararı)
Hisse başına kâr (TL)

1 Ocak31 Aralık
2011

1 Ocak31 Aralık
2010

519.815.296
140.010.918

519.815.296
61.014.128

0,269

0,117

Sermaye Piyasası Kurulu 1 Eylül 2009 tarih 27/748 sayılı İlke Kararı gereği, geri alım işlemini müteakip dönemlerde, ilgili paylar
elden çıkarılıncaya kadar yatırım ortaklıkları için hesaplanan birim pay değeri, toplam pay sayısından geri alınan payların
çıkarılması sonucunda bulunacak tedavüldeki pay sayısı esas alınarak hesaplanır. Grup 2011 yılına ait hisse başına kazanç
hesaplamasını ilgili karar çerçevesince yapmıştır.
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26. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ortaklar:
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Sinpaş Yatırım ve İşletme Tic. A.Ş.
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş.(*)
Optimum Proje Danışmanlık İnş.Ltd.Şti.
Kat Turizm Gayrimenkul Yat.İşl.veTic.A.Ş
Arı Finansal Kiralama A.Ş.
Çelik&Çelik Yapısal Çelik End. Tic. A.Ş.
Prodek Mekan Tasarımı Prj. Dk. San. Tic. A.Ş
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
Kentsel Hizmet Yapı ve İşletme San. ve Tic. A.Ş.
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hizmet Ltd. Şti
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş.
Üst düzey idari personelden alacaklar
Üst düzey idari personele borçlar

31 Aralık 2011
Borçlar
Kısa vadeli

Avanslar
Kısa vadeli

Ticari

Ticari
olmayan

Ticari

Ticari
olmayan

Ticari

1.575.743
5.392
8.883.785
64.800
646
8.845
158.589
254.825
-

6.351.104
-

40.017
15.824
429.889
47.373
13.469.556
11.332

73.000

13.910.164
-

10.952.625

6.351.104

14.013.991

73.000

13.910.164

İlişkili taraflarla olan bakiyeler için faiz işletilmemektedir.
(*) 8.883.785 TL tutarındaki ticari alacak yıl içinde Seranit Granit Seramik San ve Tic A.Ş.’ye satılan arsa bedeli olup, 13.910.164 TL
tutarındaki avans ise hasılat paylaşımı sözleşmesi uyarınca ödenen tutardan oluşmaktadır.
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31 Aralık 2010
Borçlar
Kısa vadeli

Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ortaklar:
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Sinpaş Yatırım ve İşletme Tic. A.Ş.
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş.(*)
Arı Finansal Kiralama A.Ş.
Prodek Yapı Dekorasyon San.ve Tic. A.Ş.
Yapı Mekanik ve Otomasyon End. Tic. A.Ş.
Kentsel Hizmet Yapı ve İşletme San. ve Tic. A.Ş.
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hizmet Ltd. Şti
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş.
Üst düzey idari personelden alacaklar
Üst düzey idari personele borçlar
Personele Borçlar

Ticari

Ticari
olmayan

Ticari

232.044
16.632
8.864.414
64.356
1.521
-

6.777.940
-

9.178.967

6.777.940

Avanslar
Kısa vadeli

Ticari
olmayan

Ticari

5.534
35.512
296.581
19.032
-

73.000

19.227.271
-

356.659

73.000

19.227.271

İlişkili taraflarla olan bakiyeler için faiz işletilmemektedir.
(*) 8.864.414 TL tutarındaki ticari alacak yıl içinde Seranit Granit Seramik San ve Tic A.Ş.’ye satılan arsa bedeli olup, 19.277.271 TL
tutarındaki avans ise hasılat paylaşımı sözleşmesi uyarınca ödenen tutardan oluşmaktadır.

İlişkili taraflarla olan işlemler
Ortaklar:
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş. (*)
Kentsel Hizmet Yapı ve İşletme San. ve Tic. A.Ş.
Prodek Yapı Dekorasyon San.ve Tic.A.Ş.
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş.
Sinpaş Yatırım ve İşletme A.Ş.
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hizmet Ltd. Şti
Etkin ve Sürekli Yapı Denetimi Ltd. Şti.

Hakedişler
ve Alımlar

3.654.364
14.630.207
17.480
2.878.664
21.180.715

1 Ocak-31 Aralık 2011
Genel
Satış ve
Yönetim
Satış
Pazarlama
Giderleri
Gelirleri
Giderleri

236.361
375
79.511
131.777
18.144
105.947
572.115

318.548
318.548

1.987
1.987

Diğer
Gelirler

85.933
23.816
16.417
27.083
153.249

(*) Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş.’den hakediş ve alımlar 2011 yılı içerisinde yapılan dekorasyonlu teslim edilen
evlerin dekorasyon bedelleri ile ilgilidir.
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İlişkili taraflarla olan işlemler
Ortaklar:
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş.
Kentsel Hizmet Yapı ve İşletme San. ve Tic. A.Ş.
Prodek Yapı Dekorasyon San.ve Tic.A.Ş.
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş.
Sinpaş Yatırım ve İşletme A.Ş.
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hizmet Ltd. Şti
Yapı Mekanik ve Otomasyon
Saf Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Prodek Mekan Tasarımı Prj. Dk. San. Tic. A.Ş

Hakedişler
ve Alımlar

1 Ocak-31 Aralık 2010
Genel
Satış ve
Yönetim
Satış
Pazarlama
Giderleri
Gelirleri
Giderleri

Diğer
gelirler

70.970.724
6.590.698
754
5.484
4.690

2.358.209
461.237
700
84.755
86.785
-

2.048.566
630
383.730
-

7.434
305.000
-

334.702
1.585.703
16.115
2.860
-

77.572.350

2.991.686

2.432.926

312.434

1.939.380

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı

1 Ocak31 Aralık
2011
3.919.437
100.946

1 Ocak31 Aralık
2010
3.299.896
67.097

4.020.383

3.366.993

Grup, üst düzey yönetici olarak koordinatörler, genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmiştir.
27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak
dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı 16. dipnotta açıklanan alınan avansları da içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve 17. dipnotta açıklanan
çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmiş yıl zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un genel stratejisi 2009 yılından beri aynı şekilde devam etmektedir.
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31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle net yükümlülük/yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

Toplam Borçlar
Eksi: Nakit ve nakit banzerleri
Net Borç
Toplam Özkaynak
Toplam Sermaye
Özkaynak/borç oranı

31 Aralık 2011
942.973.272
45.329.945

31 Aralık 2010
715.211.291
64.626.360

897.643.327

650.584.931

1.050.543.138
600.000.000
117%

937.341.275
500.000.000
144%

b) Finansal risk faktörleri
Grup’un finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grup’un faaliyetleri ile ilgili
maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Grup içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla
gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı
riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar

31 Aralık 2011
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski (*)
-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
-teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

Bankalardaki
Mevduat (Bloke
Dahil) ve Katılım
Hesapları(**)

10.952.625

271.076.436

6.351.104

4.840.418

27.916.977

-

271.076.436

-

-

-

10.952.625

249.808.333

6.351.104

4.840.418

27.916.977

-

21.268.103
21.268.103

-

-

-

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) 31 Aralık 2011 itibariyle bankalardaki bloke mevduat tutarı 382.966 TL’dir.
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Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar

31 Aralık 2010
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski (*)
-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
-teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

Bankalardaki
Mevduat (Bloke
Dahil) ve Katılım
Hesapları(**)

9.178.967

115.635.154

6.777.940

27.979.748

77.689.066

-

105.591.417

-

-

-

9.178.967

110.228.287

6.777.940

27.979.748

77.689.066

-

5.406.867
5.406.867

-

-

-

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) 31 Aralık 2010 itibariyle bankalardaki bloke mevduat tutarı 26.471.739 TL’dir.
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp
oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve
mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.
Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
6.284.499
2.169.103
5.881.139
1.465.790
8.805.319
1.678.219
297.146
93.755
21.268.103
5.406.867

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

21.268.103

5.406.867

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

İpotekler

31 Aralık 2011
Nominal
Makul
Değeri
Değeri
21.268.103
21.268.103
21.268.103

21.268.103

31 Aralık 2010
Nominal
Makul
Değeri
Değeri
5.406.867
5.406.867
5.406.867

5.406.867

Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.
Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal
yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler
üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
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b.2) Likidite risk yönetimi
Likidite riski tablosu:

Sözleşme uyarınca vadeler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Toplam yükümlülük

Defter Değeri
282.318.600
97.273.240
525.253.325
22.845.959
14.086.991
941.778.115

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(I+II+III)
318.930.436
98.034.086
525.253.325
22.845.959
14.086.991
979.150.797

3 aydan
kısa (I)
96.148.890
49.717.140
14.278.724
14.086.991
174.231.745

3-12 ay
arası (II)
110.927.821
1.841.105
277.888.573
8.567.235
399.224.734

1-5 yıl
arası (III)
208.002.615
44.091
197.647.612
405.694.318

Defter Değeri
40.037.386
97.031
66.863.198
590.660.871
16.180.988
429.659
714.269.133

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(I+II+III)
41.241.235
97.593
67.944.574
590.660.871
16.180.988
429.659
716.554.920

3 aydan
kısa (I)
183.536
97.593
26.883.382
8.406.033
5.443.840
429.659
41.444.043

3-12 ay
arası (II)
15.291.032
20.892.839
204.611.778
4.601.635
245.397.284

1-5 yıl
arası (III)
25.766.667
20.168.353
377.643.060
6.135.513
429.713.593

31 Aralık 2010

Sözleşme uyarınca vadeler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Toplam yükümlülük

Grup tüm ödemelerini sözleşme vadeleri uyarınca yapmaktadır.
b.3) Piyasa riski yönetimi
Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili
finansal risklere maruz kalmaktadır.
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
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Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin
bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
18.688.309
24.720.892
29.089.060

ABD Doları
9.861.304
12.932.741
15.400.000

EUR
25.081
119.064
-

GBP
435
-

4. TOPLAM VARLIKLAR

72.498.261

38.194.045

144.145

435

5. Finansal Yükümlülükler

88.091.061

46.636.170

-

-

6. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

88.091.061

46.636.170

-

-

7. Ticari Borçlar
8. Finansal Yükümlülükler
9. Alınan Avanslar

157.199.952
29.676.022

83.223.014
15.626.163

65.375

-

10. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

186.875.974

98.849.177

65.375

-

11. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

274.967.035

145.485.347

65.375

-

12. Net yabancı para yükümlülük pozisyonu

(202.468.774)

(107.291.302)

78.770

435

13. Parasal kalemler net yabancı para yükümlülük
pozisyonu

(202.468.774)

(107.291.302)

78.770

435

1. Ticari Alacak
2. Parasal Finansal Varlıklar
3. Diğer
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31 Aralık 2010
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1.529.926
41.492.301
32.429.680

ABD Doları
785.228
26.508.655
20.976.507

EUR
154.196
248.169
-

GBP
585
-

4. TOPLAM VARLIKLAR

75.451.907

48.270.390

402.365

585

5. Ticari Borçlar
6. Finansal Yükümlülükler

18.623.804
14.367.750

12.046.445
9.293.499

-

-

7. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

32.991.554

21.339.944

-

-

8. Ticari Borçlar
9. Finansal Yükümlülükler

20.413.907
25.766.667

13.204.338
16.666.667

-

-

10. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

46.180.574

29.871.005

-

-

11. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

79.172.128

51.210.949

-

-

12. Net yabancı para yükümlülük pozisyonu

(3.720.221)

(2.940.559)

402.365

585

13. Parasal kalemler net yabancı para yükümlülük
pozisyonu

(3.720.221)

(2.940.559)

402.365

585

1. Ticari Alacak
2. Parasal Finansal Varlıklar
3. Diğer

Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve EUR cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve EUR kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran,
üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz
kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal
kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kâr/zararda ve
diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
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31 Aralık 2011
Kâr/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları net etki (1 +2)
Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
4-Eur net varlık/yükümlülük
5-Eur riskinden korunan kısım (-)
6-EUR net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8-Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9-Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)
TOPLAM (3 + 6 +9)

(20.266.254)
(20.266.254)

20.266.254
20.266.254

19.250
19.250

(19.250)
(19.250)

127
127

(127)
(127)

(20.246.877)

20.246.877

31 Aralık 2010
Kâr/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları net etki (1 +2)
Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
4-Eur net varlık/yükümlülük
5-Eur riskinden korunan kısım (-)
6-EUR net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8-Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9-Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)
TOPLAM (3 + 6 +9)

(454.610)
(454.610)

454.610
454.610

82.449
82.449

(82.449)
(82.449)

140
140
(372.021)

(140)
(140)
372.021

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un bilançosunda alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı özel kesim tahvilleri değişken faiz oranlı olduğundan
faiz değişimlerine bağlı olarak faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Grup’un hesapladığı analizlere göre ABD Doları faizlerde %1
oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla Grup’un net dönem kârı/
zararında 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 62.484 TL azalış veya 63.078 TL artış oluşmaktadır. (31 Aralık 2010: 123.039 TL azalış veya
125.367 TL artış)
Faiz oranı duyarlılığı
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar

31 Aralık 2011
17.687.850

31 Aralık 2010
13.321.883
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28. FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri

31 Aralık 2011
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri

Krediler ve
alacaklar
(nakit ve nakit
benzerleri dahil)

Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar

Alım-Satım
amacıyla elde
tutulan
finansal
varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter
değeri

Gerçeğe
uygun
değeri

Not

27.642.095

-

-

-

27.642.095

27.642.095

3

271.076.436

-

-

-

271.076.436

271.076.436

6

İlişkili taraflardan ticari ve
diğer alacaklar

31.213.893

-

-

-

31.213.893

31.213.893

6-7-26

Diğer alacaklar

4.840.418

-

-

-

4.840.418

4.840.418

7

-

81.717.189

17.687.850

-

99.405.039

99.405.039

4

Ticari alacaklar

Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar

-

-

-

282.318.600

282.318.600

282.318.600

5

Ticari borçlar

-

-

-

97.200.240

97.200.240

97.200.240

6

İlişkili taraflara borçlar

-

-

-

14.086.991

14.086.991

14.086.991

6-7-26

Diğer borçlar

-

-

-

22.845.959

22.845.959

22.845.959

7

Alım-Satım
Satılmaya amacıyla elde
tutulan
hazır
finansal
finansal
varlıklar
varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter
değeri

Gerçeğe
uygun
değeri

Not

31 Aralık 2011

Krediler ve
alacaklar
(nakit ve
nakit
benzerleri
dahil)

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri

51.304.477

-

-

-

51.304.477

51.304.477

3

Ticari alacaklar

115.635.154

-

-

-

115.635.154

115.635.154

6

İlişkili taraflardan ticari ve
diğer alacaklar

35.184.178

-

-

-

35.184.178

35.184.178

6-7-26

Diğer alacaklar

27.979.748

-

-

-

27.979.748

27.979.748

7

-

78.526.244

13.321.883

-

91.848.127

91.848.127

4

Finansal borçlar

-

-

-

40.134.417

40.134.417

40.134.417

5

Ticari borçlar

-

-

-

66.863.198

66.863.198

66.863.198

6

Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler

İlişkili taraflara borçlar

-

-

-

429.659

429.659

429.659

6-7-26

Diğer borçlar

-

-

-

16.180.988

16.180.988

16.180.988

7

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
• Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa
fiyatlarından değerlenmiştir.
• İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka
direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan
piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 31 Aralık 2010’da gerçeğe uygun değerin saptanmasında
%3,5’luk bir büyüme faktörü ile %11,99’luk risk düzeltmesi yapılmış bir iskonto faktörü kullanılmıştır.
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Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal
varlıklar
Alım satım amaçlı
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Hisse senetleri
Toplam

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal
varlıklar
Alım satım amaçlı
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Hisse senetleri
Toplam

Raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2011
TL
TL
TL

17.687.850

17.687.850

-

-

81.717.189
99.405.039

81.717.189
99.405.039

-

-

31 Aralık
2010

1. Seviye
TL

2. Seviye
TL

3. Seviye
TL

13.321.883

13.321.883

-

-

78.526.244
91.848.127

13.321.883

-

78.526.244
78.526.244

1. seviyeden değerlenen finansal varlık ve yükümlülüklerin dönem başı ve dönem sonu mutabakatı
aşağıdaki gibidir:
Satılmaya hazır finansal varlıklar

Açılış bakiyesi
Kayıp/kazanç
-kâr/zarara yansıtılan-değer düşüklüğü
-diğer kapsamlı gelire yansıtılan
Kapanış bakiyesi

31 Aralık 2011
SAF A.Ş.
78.526.244

31 Aralık 2010
SAF A.Ş.
59.623.122

3.190.945

18.903.122

81.717.189

78.526.244

29. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde yaptığı toplantıda, 5514 Ada 6 parsel üzerinde yer
alan Ankara, Çankaya, Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:62 adresindeki 853 m2 arsa alanına sahip 2.158 m2 işyeri niteliği
niteliğindeki binanın, Çankaya Dikmen ve Büyükesat projelerinin satış ofisi ve showroomu olarak kullanılmak üzere 7.565.000
TL bedel ile satın alınmasına; bedelin tamamının nakit olarak mülk sahiplerine ödenmesine; sözkonusu satın alımın yapılacak ilk
genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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EK DİPNOT-PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ

A
B
C

D
E
F
G
H
I
D

A1
A2
A3
A4
B2
C1
C2
J
K

1
2
3

4
5
6
7
8

Konsolide Olmayan (Bireysel)
Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri
Para ve Sermaye Piyasası Araçları
Gayrimenkuller, Gayrımenkule Dayalı Projeler,
Gayrimenkule Dayalı Haklar
İştirakler
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan)
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama Borçları
İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan)
Özkaynaklar
Diğer Kaynaklar
Toplam Kaynaklar
Konsolide Olmayan (Bireysel)
Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri
Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3 Yıllık
Gayrimenkul Ödemeleri İçin Tutulan Kısım
Vadeli / Vadesiz/ Döviz
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları
Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı
Projeler, Gayrımenkule Dayalı Haklar
Atıl Tutulan Arsa / Araziler
Yabancı İştirakler
İşletmeci Şirkete İştirakler
Gayrinakdi Krediler
Üzerine proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa
ait olmayan ipotekli arsaların ipotek bedelleri

Portföy Sınırlamaları
Üzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait
olmayan ipotekli arsaların ipotek bedelleri
Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler,
gayrimenkule dayalı haklar
Para ve sermaye piyasası araçları ile iştirakler
Yabancı gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı
projeler, gayrimenkule dayalı haklar, iştirakler,
sermaye piyasası araçları
Atıl tutulan arsa / araziler
İşletmeci Şirkete iştirak
Borçlanma sınırı
Vadeli / vadesiz TL / Döviz

İlgili Düzenleme
Seri: VI, No:11, Md.27/ (b)

Cari Dönem (TL)
43,394,061

Önceki Dönem (TL)
64,626,360

Seri: VI, No:11, Md.27/ (a)
Seri: VI, No:11, Md.27/ (b)

Seri: VI, No:11, Md.4/ (i)

1,231,311,860
145,223,189
6,351,104
586,265,319
2,012,545,533
172,340,101
73,000
1,076,155,719
763,976,713
2,012,545,533

1,077,340,669
115,140,244
6,777,940
402,029,118
1,665,914,331
40,037,386
97,031
73,000
950,789,841
674,917,073
1,665,914,331

İlgili Düzenleme
Seri: VI, No:11, Md.27/ (b)

Cari Dönem (TL)
-

Önceki Dönem (TL)
-

Seri: VI, No:11, Md.27/ (b)
Seri: VI, No:11, Md.27/ (c)

25,706,211
-

51,304,477
-

Seri: VI, No:11, Md.27/ (c)
Seri: VI, No:11, Md.27/ (d)
Seri: VI, No:11, Md.27/ (c)
Seri: VI, No:11, Md.32 / A
Seri: VI, No:11, Md.35

-

-

Seri: VI, No:11, Md.25/ (n)

-

-

Seri: VI, No:11, Md.4/ (i)
Seri: VI, No:11, Md.35
Seri: VI, No:11, Md.35
Seri: VI, No:11, Md.35
Seri: VI, No:11, Md.24/ (g)
Seri: VI, No:11, Md.35

İlgili Düzenleme

Cari
Dönem %

Önceki
Dönem %

Asgari/
Azami Oran

Seri: VI, No:11, Md.25/(n)

0%

0%

10%

Seri: VI, No:11, Md.27/ (a), (b)
Seri: VI, No:11, Md.27/(b)

61%
9%

65%
8%

50%
50%

Seri: VI, No:11, Md.27/ (c)
Seri: VI, No:11, Md.27/ (d)
Seri: VI, No:11, Md.32 / A
Seri: VI, No:11, Md.35
Seri: VI, No:11, Md.27/ (b)

0%
0%
0%
16%
1%

0%
0%
0%
4%
3%

49%
20%
10%
500%
10%

Ek Dipnot başlığı altında verilen bilgiler, Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlşkin Esaslar Tebliği’nin
17. Maddesi uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler olup Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği’nin portföy sınırlamalarına uyumun kontrolüne ilşkin hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır.
“Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü” başlıklı dipnotta yer verilen bilgiler konsolide olmayan veriler olup
söz konusu bilgiler konsolide finansal tablolarda yer verilen bilgilerle örtüşmeyebilir. Bu kapsamda ilişikteki mali tabloya tam
konsolidasyon yöntemi ile dahil edilen “Eviya” ile özkaynak yöntemi ile dahil edilen “Ottoman” maliyet bedelleri ile iştirak olarak
gösterilmiştir.
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