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ŞİRKET PROFİLİ 
 

Sinpaş GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine göre gayrimenkullere ve 
gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş halka açık bir gayrimenkul yatırım 
ortaklığıdır. 
 

Gayrimenkul sektöründe 36 yıllık birikim ve tecrübesi ile 2006 yılı sonuna kadar çeşitli konut ve 
ticari gayrimenkul projeleri geliştiren ve bu projelerin inşaat işlerini de yürüten Sinpaş Grubu, 2006 
yılı sonunda yeni bir yapılanmaya gitmiş ve konut projesi geliştirme faaliyetleri yeni kurulan Sinpaş 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. çatısı altında yürütmeye başlamıştır. 
 

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin kuruluşunda iki grup şirketine ait olan 4 arsa ile grup 
şirketlerinin ana hissedarı olan Avni Çelik’e ait olan bir arsa Şirketimize ayni sermaye olarak 
konulmuş ve böylece başlangıç portföyü oluşturulmuştur. 
 

Sinpaş GYO’nun hisse senetleri, kuruluşundan kısa bir süre sonra, 14-15 Haziran 2007 tarihlerinde 
halka arz edilmiş ve Sinpaş GYO %49 halka açıklık oranı ile İMKB’de işlem gören bir gayrimenkul 
yatırım ortaklığı konumuna gelmiştir.  
 

Şirketimizin ana faaliyet konusu konut projeleri geliştirmektir. Şirketimiz bedellerini ödeyerek veya 
hâsılat paylaşımı yöntemiyle satın aldığı arsalar üzerinde orta-üst ve üst gelir gruplarına yönelik 
site tarzında konut projeleri üretmektedir. Şirketimiz mimari ve diğer teknik projeler için mimari 
bürolardan, inşaat hizmetleri için ise müteahhit firmalardan hizmet almaktadır. Projelerin satışları, 
satış bedellerinin takip ve tahsil işlemleri ise Şirket bünyesinde görevli personel tarafından 
yürütülmektedir. 
 

Gayrimenkul geliştirme vizyonunda geniş bir müşteri kitlesine hitap eden ve çeşitli bölgelerde 
nitelikli yerleşim alanları geliştirilmesinde öncülük yapan Sinpaş Grubu, Sinpaş GYO'da da aynı 
misyonu sürdürmektedir. Sinpaş GYO nitelikli ve çok özel projelerle bir taraftan konut alıcılarına iyi 
bir yaşam alanı ve kazançlı bir yatırım sunarken, diğer taraftan yatırım yaptığı bölgelerin 
gelişmesine ve güzelleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Sinpaş GYO, nitelikli ve tecrübeli 
kadrosu ile arazi geliştirme, proje tasarımı, satış ve pazarlama alanlarında geçmişten gelen 
uzmanlığını geleceğe taşımayı ve konut projelerinde Türkiye’nin öncü şirketi olmayı 
hedeflemektedir.  

Sermaye ve Ortaklık Yapısı 
 

Şirketimiz 2006 yılı sonunda 69.857.500 TL sermaye ile kurulmuş 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 Şirketimiz, halka arz edildiği 
2007 yılından günümüze bedelsiz sermaye artırımları gerçekleştirerek sermayesini 600.000.000 
TL’ye çıkarmıştır.  
 

03 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz’in 
500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL’ye 
çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiş; ilgili sermaye artırımı 30 Eylül 2011 tarihinde 
gerçekleşmiştir. 
  

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Artırım Tablosu (TL) 

Artırım Tarihi Artırma Yöntemi 
Başlangıç 
Sermayesi Artış Miktarı Nihai Sermaye 

14-15.06.2007 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 
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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 dahil olmak üzere tüm 
aktif ve pasifleri ile birlikte küll 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. 
 
Şirketimizin 30.09.2011 itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.  
 
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ortaklık Yapısı   
Hissedarın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) 
Avni Çelik  101.523.688 16,92% 
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  253.257.090 42,21% 
Ahmet Çelik  9.934.694 1,66% 
Ömer Faruk Çelik  9.855.848 1,64% 
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3.960.000 0,66% 
Diğer 221.468.680 36,91% 
TOPLAM 600.000.000 100,00% 

Yönetim Kurulu  
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir görev 
paylaşımı bulunmamaktadır. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir değişiklik 
olmamıştır. 
 
Yönetim Kurulu Unvanı Bağımsızlık Durumu 

Avni Çelik Yönetim Kurulu Başkanı  
Ahmet Çelik Yönetim Kurulu Üyesi  
Ömer Faruk Çelik Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Çelik Yönetim Kurulu Üyesi  
Osman Akyüz Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye 
Ekrem Pakdemirli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye 
 

Denetim Komitesi 
 
Şirketimizin Denetim Komitesi üyeleri aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Sn. Ekrem 
Pakdemirli ve Sn. Osman Akyüz’dür. 
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Yatırım Stratejisi  
 
Şirketimizin ana yatırım stratejisi gelişme potansiyeli taşıyan bölgelerde satın alınan arsalar 
üzerinde orta-üst ve üst gelir gruplarına yönelik konut projeleri geliştirmektir. Geliştirilen konut 
projelerinde üretilen konutların tamamı satılmakta ve elde edilen karlar yeni projelerde 
değerlendirilmeye devam edilmektedir. 
 
Şirketimiz gelişme potansiyeli yüksek bölgeleri tespit etmekte ve çeşitli mülkiyet sorunları ve imar 
durumları nedeniyle sektör tecrübesi olmayan rakipleri tarafından cazip olarak değerlendirilmeyen 
arazileri geliştirmede büyük bir tecrübeye sahiptir. Sinpaş Grubu’nun geçmiş projelerini zamanında 
tamamlamış olması ve rakiplerine göre daha yüksek fiyatlardan satış yapabilme başarısı arsa 
sahiplerinin Şirketimizi tercih etmelerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle hasılat 
paylaşımı yöntemiyle alınan arsalarda arsa sahiplerinin Şirketimize duydukları güven rakiplere göre 
daha iyi oranlarla hasılat paylaşımı sözleşmeleri yapılabilmesini sağlamaktadır. 
 
Arsanın en uygun fiyatla alınması sonrasında Şirketimizin tasarım ve mimari alandaki başarısı da 
katma değer yaratan önemli bir unsurdur. Şirketimiz geniş arsalar üzerinde her türlü sosyal 
donatılara ve çevre düzenlemesine sahip büyük ölçekli projeleri en iyi şekilde tasarlayabilmekte ve 
hedef müşteri kitlesinin beğenisini kazanabilmektedir. 
 
Şirketimizin yatırım stratejisindeki önemli bir unsur da projelerin ön satışlarla finanse 
edilebilmesidir. Şirketimiz grup geçmişinden gelen marka gücü, tanınırlığı ve güvenilirliği sayesinde 
projelerinde yer alan konutları inşaatın başından itibaren hızlı bir şekilde satabilmektedir. 
 
Projenin başında ön satışlar yapılması ve inşaat süresine yayılan bir ödeme planı ile satış 
bedellerinin tahsil edilmesi sayesinde inşaat giderleri için ilave bir kaynak ayrılmasına gerek 
kalmamaktadır. Başlangıçta arsa alımı için bir kaynak kullanılmakta, inşaat maliyetleri ise ön 
satışlarla finanse edilmektedir. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı yöntemiyle alınan arsalarda ise 
başlangıçta arsa sahibine bir ödeme yapılmamakta, bunun yerine proje hasılatının veya inşa 
edilecek yapıların bir bölümü arsa sahiplerine verilmektedir. Bu tür projelerde başlangıçta arsa için 
bir nakit çıkışı gerekmemesi ve inşaat giderlerinin de ön satışlardan elde edilen gelirle finanse 
edilebilmesi nedeniyle proje kendi kendisini finanse edebilmektedir.  

Proje Geliştirme Süreci  
 
Şirketimizin proje geliştirme süreci; arazinin alımı ve geliştirilmesi, proje geliştirme, satış ve 
pazarlama / inşaat ve teslim aşamalarından oluşmaktadır. 
 

 
- Arazinin tespiti 
- Fizibilite ve alım kararı 
- Nakit karşılığı alım veya 

hasılat paylaşımı 
sözleşmesi 

- Araziye ilişkin hukuki 
sorunların 
çözümlenmesi 

- İmar planlarının tesisi 
 

- İhtiyaç programının 
belirlenmesi 

- Müellif seçimi 
- Konsept proje 

hazırlanması 
- Mimari ve mühendislik 

projelerin hazırlanması 
- Yapı ruhsatı alınması 
 

- Satış ofisi inşası 
- Satış dokümanlarının hazırlanması 
- Kampanyalarla satışların gerçekleştirilmesi 
- İnşaat ihalesi ve müteahhit seçimi 
- Müteahhidin kontrolü 
 

- İskan 
ruhsatlarının 
alınması 

- Konutların 
alıcılara teslimi 

- Site yönetiminin 
kurulması 

 

Arazi Alımı ve Geliştirilmesi 
 
Şirketimizce şehirlerin gelişim alanları ve yatırım yapılabilecek arsalar sürekli olarak takip 
edilmektedir. Diğer yandan Şirketimize arsa sahipleri ve piyasada faaliyet gösteren emlak 
acentelerinden de önemli miktarda arsa teklifleri iletilmektedir. Arazi alımına karar verilirken yasal 
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dokümanlar detaylı bir şekilde incelenmekte ve idari mercilerle imar ve diğer hususlar kapsamlı bir 
şekilde değerlendirilmektedir. 
 
Yerleşim yeri, arazinin büyüklüğü, proje zamanlaması, proje maliyeti, hedeflenen müşteri kitlesi ve 
proje satış projeksiyonları, finansman imkanları ve maliyetleri dikkate alınarak arsa üzerinde 
geliştirilebilecek muhtemel bir projenin fizibilite analizi yapılmaktadır. Arsa alımlarında ayrıca 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun listesinde bulunan değerleme şirketlerine değer tespiti 
yaptırılmaktadır. Şirket içinde yapılan analizler ve değerleme şirketlerinden alınan değerleme 
raporları Yönetim Kurulu’na sunulmakta ve uygun görüldüğü takdirde arazi satın alınmaktadır. 
 
Büyük şehirlerde büyük arsalarda çok sayıda hissedar bulunabilmektedir. Bu tür arsalarda proje 
geliştirilebilmesi için bütün hissedarların ortak hareket etmesi gerekmekte olup çoğu zaman bu 
mümkün olmamaktadır. Bu durumda hissedarlardan bir tanesinin diğer hisseleri de satın alması 
veya arsanın tevhid ve ifrazı yoluyla hissedar bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. Hisseli 
mülkiyet sorununun yanı sıra, imarının olmaması, ulaşım imkanlarının kısıtlılığı gibi arsaların 
değerini düşüren problemlerle sıkça karşılaşılabilmektedir. Satın alınan arsa ve arazilerde bu tür 
sorunların olması halinde tüm hissedarlarla ayrı ayrı görüşülüp hisseler toplanmakta, ilgili kamu 
kurumları nezdinde başvurular yapılarak arsalar projelendirilebilir hale getirilmektedir. 

Proje Geliştirme 
 
Arsaların hukuki problemlerinin giderilmesini takiben proje geliştirme süreci başlamaktadır. Bu 
aşamada pazar analizleri yapılmakta, hedef müşteri kitlesi belirlenmekte ve hedef kitlenin tercihleri 
tespit edilmektedir. Pazar analizleri doğrultusunda arsa üzerinde gerçekleştirilebilecek bir projenin 
konsepti, bina tipleri, bağımsız bölüm sayıları ve büyüklüklerine karar verilmektedir. Devamında 
mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanması için müellif firmalar görevlendirilmektedir. Müellif 
firmalar tarafından teknik projelerin tamamlanmasını takiben ilgili kamu kurumlarına başvurular 
yapılmakta ve nihayetinde yapı ruhsatlarının alınmasıyla proje inşaata ve ön satışa başlanabilecek 
aşamaya gelmektedir.  

Satış ve Pazarlama / İnşaat 
 
Projelerimizde satışlar inşaatın başlangıcından itibaren ön satış şeklinde yapılmaktadır. Yapı 
ruhsatlarının alınması ile birlikte proje sahasında bir satış ofisi inşa edilmekte ve basın yayın 
kuruluşlarında yapılan reklamlarla müşterilerimiz satış ofislerine davet edilmektedir. Müşterilerimize 
genellikle inşaat süresine yayılan bir ödeme planı teklif edilmekte, satın almaya karar veren 
müşterilerle gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri düzenlenmekte ve sonrasında aylık taksitler ve 
ara ödemelerle satış bedeli tahsil edilmektedir. Projelerimiz, büyüklüğe bağlı olarak etaplar halinde 
inşa edilmekte ve satılmaktadır. Projelerin etaplara bölünmesi ile her bir dönemde piyasanın 
kaldırabileceği kadar ürün arz edilmekte ve arz edilen miktar hızlı bir şekilde satılabilmektedir. Bu 
süreç içerisinde ayrıca geliştirilen projeye ilişkin inşaat ihalesi yapılarak müteahhit seçimi 
gerçekleştirilmektedir. Proje inşaası süresince mütahhit çalışmaları kontrol edilmektedir. 

Teslim 
 
İnşaatın tamamlanması ile birlikte daha önce ön satışı yapılmış olan konutlar müşterilere teslim 
edilmektedir. Teslim sonrasında projelerde olabilecek ihtiyaçlar için müteahhit firmanın bir kontrol 
ekibini sitede bulundurması sağlanmaktadır. Site yönetim planı oluşturulup yürürlüğe alınmakta ve 
böylece sitede yaşam başlamaktadır. 
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EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER1 
 
2011 yılının üçüncü çeyreğinde Euro Bölgesi’nde kamu borçlarının sürdürülebilirliğine dair 
endişelerin artması ve ABD emlak ve emek piyasalarındaki toparlanmanın öngörülenden daha 
yavaş olacağının anlaşılması küresel ekonomiye dair aşağı yönlü riskleri belirginleştirmiştir. Bu 
doğrultuda, küresel iktisadi faaliyete dair tahminler aşağı yönlü güncellenirken, para politikalarının 
normalleşme sürecinin uzun bir süre için öteleneceğine dair algılamalar güçlenmiştir. Küresel 
ekonomiye dair belirsizliklerin artması ve risk iştahındaki bozulmaya paralel olarak gelişmekte olan 
ülkelerden sermaye çıkışları gözlenmiştir. Bu görünüm gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli 
enflasyon baskılarına yol açarken aynı zamanda büyüme ve finansal istikrar kaygılarını da ön 
plana çıkarmıştır. 
 
Avrupa ülkelerinde yaşanan borç çevrilebilirliğine dair endişelerin çevre ülkelerden merkez ülkelere 
bankacılık sektörünü kapsayacak şekilde yayılması olmuştur. Söz konusu süreç ile birlikte hem 
bazı merkez ülkelerin hem de bazı özel bankaların kredi notlarında düşüşler gözlenmiştir. Borç 
krizinin yayılması ile birlikte küresel risk iştahında belirgin düşüşler gözlenmiştir 
 

 
 
Son dönemde Euro Bölgesi ülkelerindeki kamu borç sorunlarına ilişkin endişelerin artarak devam 
etmesinin etkisiyle küresel risk algılamaları bozulma eğilimini sürdürmüştür. Aşağı yönlü risklerin 
belirginleşmesi gelişmekte olan ülke risk primlerinde yüksek oranlı artışların gözlenmesine neden 
olmuştur. Türkiye’nin risk primi göstergeleri de diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte hareket 
etmiştir. 
 

 
                                                        
1 Bu bölümde yer alan bilgiler TCMB yayınlarından derlenmiştir. 
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Küresel ekonomideki aşağı yönlü risklerin yurt içindeki iktisadi faaliyet üzerinde durgunluğa yol 
açma riskini azaltmak amacıyla TCMB 4 Ağustos tarihinde takvim dışı Para Politikası Kurulu 
toplantısı düzenleyerek politika faizini 50 baz puan düşürmüştür. Politika faiz indiriminin yanı sıra 
kısa vadeli faizlerde oluşabilecek aşağı yönlü oynaklığı azaltmak amacıyla gecelik borçlanma faizi 
350 baz puan artırılarak faiz koridoru daraltılmıştır. Ayrıca bankalara, Türk lirası yükümlülükler için 
tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların önce yüzde 10 sonra yüzde 20’sine kadar olan kısmını 
ABD doları veya euro cinsinden tesis edebilme imkânı getirilmiştir. Bunun yanısıra repo 
işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin zorunlu karşılıkların, 14 günde bir Cuma günleri yerine iki 
yükümlülük dönemi arasındaki tüm günlerin ortalaması alınmak suretiyle hesaplanmasına karar 
verilmiştir. Ekim ayında ise, Türk lirasındaki değer kaybının orta vadeli enflasyon beklentilerini ve 
görünümünü olumsuz yönde etkilemesine engel olmak amacıyla TCMB gecelik borç verme faiz 
oranını 350 baz puan artırarak faiz koridorunu genişletmiştir. 
 

 
 
 
Piyasa faizleri üzerinde belirleyici rol oynayan politika faiz beklentilerinde Temmuz Enflasyon 
Raporu öncesine göre belirgin bir gerileme gözlenmiştir. Bu gerilemede TCMB’nin Ağustos ayında 
aldığı faiz indirim kararı ve gelecekteki para politikasına dair söylemleri etkili olmuştur. 
 
Piyasa faizleri Eylül ayı sonuna değin tüm vadelerde düşüş eğilimi göstermiş ve kısa vadeli faiz 
oranlarındaki gerileme daha sınırlı olmuştur. Uzun vadeli faizlerin aşağı yönlü hareketinde, büyüme 
ve küresel faiz beklentilerindeki düşüşün etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak Küresel risk 
algılamalarındaki bozulma ve Ekim ayında TCMB’nin gecelik borç verme faiz oranını artırmasının 
etkisiyle kısa vadelerde daha belirgin olmak üzere piyasa faizleri tüm vadelerde artış göstermiştir. 
Sonuç olarak, üçüncü çeyrekte uzun ve kısa vadeli faiz farkı azalmıştır. 
 

 
 



 
10 

 
Piyasa faizlerindeki azalış eğilimi üçüncü çeyrek boyunca reel faizlere de yansımış, ancak son 
dönemde faizlerdeki artışın daha belirgin hale gelmesiyle reel faizler tekrar yükselişe geçmiştir. 
Türkiye’nin reel faizinin diğer gelişmekte olan ülkeler arasındaki konumunda ise sınırlı bir gerileme 
gözlenmiştir. 
 

 
 
Banka kredileri 2011 yılı üçüncü çeyreğinde belirgin bir yavaşlama eğilimi sergilemiştir. Hızlı kredi 
büyümesi, makro ve finansal istikrar açısından yaratabileceği risklerden ötürü otoritelerce yakından 
takip edilmektedir. Bu doğrultuda, 2010 yılı sonlarından itibaren, TCMB ve BDDK tarafından kredi 
büyümesini sınırlamaya yönelik çeşitli tedbirler uygulamaya konmuştur. Gerek TCMB’nin zorunlu 
karşılık oranlarında yaptığı artışlar ve izlediği likidite politikalarının, gerekse de BDDK’nın çeşitli 
kredi türlerine yönelik yaptığı düzenlemelerin kredi büyümesinde üçüncü çeyrekte görülen 
yavaşlamada belirleyici rol oynadığı düşünülmektedir. Bu düzenlemelerin etkisiyle, yılın ilk iki 
çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 40’ın üzerinde büyüyen bankacılık kesiminin reel sektöre 
açtığı kredilerde, üçüncü çeyrekteki artış oranı yüzde 18 düzeyine gerilemiştir. 
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Reel sektöre açılan kredilerde üçüncü çeyrekte gözlenen yavaşlama eğiliminde hem ticari krediler 
hem de tüketici kredilerindeki gelişmeler belirleyici olmuştur. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğine dair 
yıllıklandırılmış verilere bakıldığında tüketici kredilerinin büyüme eğiliminin, yüzde 52’den yüzde 
18’e, ticari kredilerin büyüme eğiliminin ise yüzde 34’ten yüzde 19’a gerilediği görülmektedir. Her 
ne kadar bu gelişmede mevsimsel unsurların rolü olsa da geçmiş yıllarla yapılan kıyaslamalar 
gözlenen yavaşlamanın mevsimsel normallerden daha belirgin olduğuna işaret etmektedir 
 

 
 
BDDK’nın aldığı kararların tüketici kredileri üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Üçüncü 
çeyrekte, tüketici kredilerinin tüm alt kalemlerindeki büyüme önemli ölçüde hız kaybetmiştir. 
Özellikle, tüketici kredilerinin yarısına yakınını oluşturan ve ikinci çeyrekte oldukça yüksek oranda 
büyüyen diğer tüketici kredileri alt kalemindeki yavaşlama belirgin olmuştur. Diğer tüketici 
kredilerindeki yavaşlamanın büyük ölçüde BDDK’nın Haziran ayı sonunda genel karşılık oranlarına 
ilişkin düzenlemelerde yaptığı değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira, diğer tüketici 
kredilerindeki büyüme hızının, bankaların düzenleme değişiklikleri sonucunda artan maliyetlerini 
kredi faizlerine yansıtmalarının hemen ardından yavaşlama eğilimine girdiği gözlenmektedir 
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BDDK tarafından yapılan düzenleme değişikliklerinin temelde diğer tüketici kredileri alt kalemine 
yönelik olmasına karşın, aynı dönemde konut ve taşıt kredilerinin faizlerinde de artışlar gözlenmiş 
ve söz konusu kredi türlerinde de büyüme hızları yavaşlama eğilimine girmiştir. Bu durumun kamu 
otoritelerinin duruşuna ilişkin sinyal etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
 
Yılın ilk yarısında yüksek seyreden kredi büyüme hızının yüzde 25 civarına gerilemesi için gerekli 
önlemlerin alınacağına ilişkin algılamaların güçlenmesiyle bankaların gerek kredilerdeki 
yavaşlamayı temin edecek gerekse kredilerden elde edecek karlılığı artıracak olması nedeniyle 
kredi faizlerini artırmayı tercih etmiş oldukları düşünülmektedir. Tüketici kredilerinde gözlenen 
yavaşlamada etkili olabilecek bir diğer faktör, yılın ikinci yarısında yeni önlemlerin alınacağı 
beklentisiyle bankacılık kesiminin kredi arzını öne almış olması ihtimalidir. Kredi arzına ilişkin 
koşullara en fazla duyarlı kredi türü olan diğer tüketici kredilerinin BDDK düzenlemeleri öncesinde 
en hızlı artan kredi türü olması, bu görüşü destekler niteliktedir. Tüketici kredilerindeki 
yavaşlamada arz yönlü faktörlerin etkisi belirgin olmakla birlikte söz konusu gelişmelerde talep 
tarafının da rol oynadığına işaret eden göstergeler bulunmaktadır. Üçüncü çeyrekte iktisadi 
faaliyetin yavaşladığına ilişkin açıklanan veriler ve tüketici güvenindeki zayıf seyir bu bağlamda öne 
çıkan göstergelerdir. 
 
Sonuç olarak, üçüncü çeyrekte yıllık kredi büyüme hızı makro ve finansal istikrar açısından arzu 
edilen seviyelere yakınsamıştır. Bu dönemde, ticari kredilerde talep yönlü faktörler baskın bir rol 
oynarken tüketici kredilerinde otoritelerin aldıkları tedbirlere bağlı olarak arz yönlü faktörlerin etkili 
olduğu görülmektedir. İlgili veriler alınan tedbirlerin doğrudan etkilerinin yanı sıra sinyal etkisi 
yoluyla da kredi arzı üzerinde belirleyici olduğuna işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel 
ekonomiden kaynaklanabilecek finansal çalkantılar ve söz konusu gelişmelerin kredi piyasaları 
üzerindeki olası etkileri yurt içi iktisadi faaliyeti olumsuz etkileyebilecektir. Böyle bir süreçte kredi 
piyasalarının iktisadi faaliyetin devamı için gereken fonları sağlayabilecek durumda olması 
son derece önemlidir. Son dönemde, TCMB’nin TL ve YP likiditeye yönelik olarak aldığı tedbirler, 
para piyasalarındaki olası dalgalanmaların kredi piyasasının işleyişi üzerindeki olası olumsuz 
etkilerini sınırlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, TCMB önümüzdeki dönemde de finansal 
piyasaları yakından takip ederek, kredi piyasasının işlerliğini temin için gerekli görülen önlemleri 
almayı hedeflemektedir. 
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FAALİYETLERLE İLGİLİ GELİŞMELER 

Projeler, Arsalar ve Binalar 
 
2011’in ilk üç çeyreğinde Şirketimiz bir yandan portföyünde yer alan projelerin satış ve inşaatına 
devam ederken, diğer yandan sahip olduğu arsalar üzerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam 
etmiştir. 30.09.2011 itibari ile Şirketimiz portföyünde yer alan proje ve arsalarda gelinen aşama 
aşağıda gösterilmektedir.  
 

 
  
Şirketimizin devam eden projelerine ve portföyünde yer alan arsalar üzerinde geliştirilmesi 
planlanan projelere ilişkin etap bilgisi, satılabilir alan, toplam ünite sayısı, 30.09.2011 itibariyle 
güncel satış ve teslim verileri aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Arsalar için verilen değerler, 
arsanın bulunduğu bölgenin imar hakları, geliştirilecek olan projenin büyüklüğü ve muhtemel ünite 
tipleri dikkate alınarak hesaplanan tahmini değerlerdir. Bu değerler mimari projenin kesinleşmesi 
ve inşaat ruhsatlarının alınmasına kadar değişiklik gösterebilmektedir.  
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Lagün projemizde tüm etaplarda inşaatlar tamamlanmış ve satışı gerçekleşen konutlar alıcılara 
büyük oranda teslim edilmiştir. Önsatışı gerçekleşip henüz teslimi tamamlanmamış ünitelerin 
teslimlerinin 2011 içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 
 
Bursa Modern projemizde 1. ve 2. etapta inşaat tamamlanmış olup inşaatı tamamlanmış ve satışı 
gerçekleşen konutlar alıcılara teslim edilmeye devam etmektedir. Bu etaplarda önsatışı gerçekleşip 
henüz teslimi tamamlanmamış ünitelerin teslimlerinin 2011 içerisinde tamamlanması 
hedeflenmektedir. 3. etap önsatışlarına ise Aralık 2010 itibari ile başlanmıştır. Bu etap henüz inşaa 
aşamasında olup öngörülen inşaat tamamlama tarihi 2012’nin son çeyreğidir. 1.,2. ve 3. etaplarda 
kalan ünitelerin satışları devam etmektedir. 
 
Bosphorus City projemiz toplam 5 etap halinde planlanmıştır. Projenin inşaatına 2008 yılı 
Ağustos ayında başlanmıştır. 1. etapta yer alan blokların inşaatı tamamlanmıştır ve bu etaptaki 
konut teslimlerine devam edilmektedir. Bu projemizde, 2. ve 3. etaplarda da büyük ölçüde inşaatlar 
tamamlanmış olup inşaası tamamlanan belli kısımlarda da teslimler devam etmektedir. 2. ve 3. 
etaplardaki kalan bölümler ile 4. etap konutlarının inşaatının 2011’de tamamlanması 
hedeflenmektedir. 5. etap konutlarının inşaatı ise kısmen 2011 sonunda ve kısmen de 2012 
başında tamamlanacaktır. 
  
Aquacity 2010 projemizin 1. ve 2. etaplarının satışlarına Mart 2009’da 3. etabın satışlarına ise 
Ekim 2009’da başlanmıştır. Bu projemizde etapların inşaatlarının 2012 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır. 
 
İstanbul Sarayları projemizin 1. etabında Şubat 2010, 2. etabında Eylül 2010, 3. etabında ise 
Nisan 2011 döneminde önsatışlara başlanmıştır. Bu projemizde 1. etabın 2012’nin son çeyreğinde, 
2. ve 3. etapların ise 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.  
 
Itower (Şişli 1157–1) Sinpaş GYO, Itower Projesi arsası hariç diğer bütün projelerinde projeyi 
geliştiren taraftır. Itower Projesi’nin yer aldığı Şişli 1157-1 arsası Sinpaş GYO mülkiyetinde olup 
arsanın projelendirilmesi konusunda FER Gayrimenkul ile Ağustos 2010’da hasılat payı sözleşmesi 
yapılmıştır. Sözleşme uyarınca, Şişli 1157-1 parselde Sinpaş GYO hasılattan %58 pay almakta ve 
üretim maliyetleri tamamen projeyi geliştiren FER  tarafından karşılanmaktadır. FER Gayrimenkul 
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sözkonusu arsada bir ofis projesi geliştirmiş ve projenin önsatışlarına Mart 2011'de başlamıştır. 
Toplam 23.651 m2 satılabilir alan ve 213 uniteden oluşan projede FER Gayrimenkul’un Sinpaş 
GYO’ya ödemeyi taahhüt ettiği minimum hasılat tutarı 30 milyon ABD dolarıdır. Söz konusu 
projenin inşaatının 2012’nin sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. 
 
Sahip olduğumuz diğer gayrimenkuller üzerinde henüz arazi ve proje geliştirme çalışmaları devam 
etmektedir. 

İştirakler 

Ottoman Gayrimenkul Yatırımları 
 
Şirketimiz 25 milyon TL nominal sermayeli Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret 
A.Ş.’nin sermayesinin %24,9’una iştirak etmiş bulunmaktadır. 
 
Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş., 12.09.2007 tarihinde Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ.’nin İstanbul Zeytinburnu’nda yer alan 15.500 m2 büyüklüğündeki 
arsa için düzenlenen ihaleye katılmış ve söz konusu arsayı 87.000.000 TL + KDV bedelle satın 
almıştır. 
 
Marmara denizi sahil yolu üzerinde bulunan söz konusu arsa üzerinde Ottoman Gayrimenkul 
Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından 42.896 m2’lik satılabilir alana sahip 361 ünitelik bir 
proje geliştirilmektedir. Projeye ilişkin önsatışlara 2010 yılının son çeyreğinde başlanmış olup 
30.09.2011 itibari ile 326 konutun önsatışı tamamlanmıştır. 

Saf Gayrimenkul Geliştirme 
 
Sirketimiz 2008 yılı içinde Saf Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin %7,4’ünü 
41.551.000 USD bedelle satın almıştır. Saf Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Ticaret A.Ş’nin 
İstanbul Acıbadem’de yer alan arsası üzerinde geliştirilen projede 1.344 adet konut ve 85.000 m2 
kiralanabilir alana sahip bir alışveriş merkezi planlanmıştır. Konutların ön satışları ve inşaatı 
başlamıştır. 1. ve 2. etapta yer alan 888 konutun tamamının önsatışı gerçekleştirilmiştir. 3. etapta 
yer alan 456 adet konutun ise 337’sinin önsatışı gerçekleşmiştir. 3. etapta ayrıca Eylül 2012’de 
açılmak üzere bir alışveriş merkezi de projelendirilmiştir. Projedeki konut satışlarından elde edilen 
kar ile alışveriş merkezinin inşaat maliyetlerinin finanse edilmesi planlanmaktadır. 

Seven Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Taahhüt A.Ş.  
 
Seven Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin hisselerinin tamamı 27.650.000 TL 
bedelle 29.12.2009 tarihinde Şirketimiz tarafından satın alınmıştır. Seven Gayrimenkul’un İstanbul 
Sancaktepe’de yer alan 40.548 m2 arsa dışında kayda değer bir aktifi ve borcu bulunmamaktadır. 
İlgili arsa üzerinde bir konut projesi geliştirilmektedir. Söz konusu arsa yukarıdaki tablolarda Troya 
(Seven) arsası olarak gösterilmiştir. 
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PORTFÖYDEKİ BİNA, PROJE VE ARSALARIN DEĞERLEME RAPORLARINA İLİŞKİN ÖZET 
TABLO VE BİLGİLER 
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Avangarden ve Ümraniye-Aşağı-Dudullu Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Avangarden Projesi rapor tarihi itibariyle tamamlanmış olup portföyde yer alan bağımsız bölümlerin 
değeri takdir edilmiştir. Avangarden Projesi’nin yanısıra Ümraniye-Aşağı-Dudullu olarak 
adlandırılan boş parseller de değerlendirilmiştir.  
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Rumeli Konakları Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rumeli Konakları Projesi rapor tarihi itibariyle tamamlanmış olup portföyde yer alan bağımsız 
bölümlerin değeri takdir edilmiştir. 
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Lagün Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Lagün Projesi rapor tarihi itibariyle tamamlanmış olup portföyde yer alan bağımsız bölümlerin 
değeri tespit edilmiştir. Arsa sahibi ile yapılan hasılat paylaşımı sözleşmesi uyarınca hasılatın 
%22,44’ü arsa sahibinin payı olup Sinpaş GYO’ya düşen pay toplam değerin %77,56’sı olarak 
takdir edilmiştir. 
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Bursa Modern Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibariyle Bursa Modern Projesi’nde 301 ada 11 ve 12 parsellerde yer alan etaplar 
tamamlanmış olduğu için değer tespiti bağımsız bölüm bazında yapılmıştır.  301 ada 13-14-15 
parseller ile 302 ada 1-3 no.lu parseller de, 301 ada 11-12 numaralı parsellerle aynı yapılanma 
haklarına sahip olduğundan değerlemeye konu diğer arsalar üzerinde gerçekleştirilebilecek 
yapıların da aynı yapılanma haklarına sahip olacağı varsayımı ile iskontolu nakit akış yöntemi 
kullanılarak değer hesaplanmıştır. Trilye Marin Kulüp’ün olduğu parsellerde emsal karşılaştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Proje üzerinde bulunan mevcut yapının maliyet bedeli ve arsa 
yapılandırmaları, arsa değerine eklenmiştir. 
 
Nihai değer tespitinde Sinpaş GYO’ya  düşen pay, rapor tarihi itibari ile arsa sahibi ile yapılmış 
mevcut hasılat paylaşımı sözleşmesi de dikkate alınarak takdir edilmiştir. 
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Bosphorus City Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile Bosphorus City Projemiz için proje değerlemesi yapılmıştır. Projede arsa 
değerine; ortak alanlar, peyzaj ve çevre düzenlemesi dahil tamamlanma oranları doğrultusunda 
inşai yatırımlar eklenmek sureti ile değerleme tarihi itibarı ile tamamlanmış kısmının arsa değeri 
dahil değeri Maliyet Yöntemi ile takdir edilmiş ve  gayrimenkul projesinin değerleme tarihi itibarı ile 
tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil değeri 504.962.000 USD olarak takdir edilmiştir.  Projenin 
değerleme tarihi itibarı ile bitirilmiş olması varsayımı ile değeri ise 785.915.946 USD olarak takdir 
edilmiştir. 
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Aquacity 2010 Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa sahibi ile yapılan hasılat paylaşımı sözleşmesi uyarınca arsa sahibinin 
payı düşülerek Sinpaş GYO’ya düşen pay nihai değer olarak takdir edilmiştir. 
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İstanbul Sarayları ve Çiftlik Etabı Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa ve üzerindeki gerçekleşmiş maliyetler hesaba  katılarak değerleme 
yapılmıştır.  
 
Değerleme konusu gayrimenkulün kullanım fonksiyonu, proje konsepti, altyapı ve ulaşım ilişkileri, 
bulunduğu bölge, bölgenin gelişim eğilimi, çevre yapılanmaları gibi faktörler ışığında arsa değeri 
Emsal Karşılaştırma, Hasılat ve Kat Karşılığı Yöntemi, Nakit/Gelir Akımları yöntemleri, parsel 
üzerindeki inşai yatırımlar ise Maliyet Yöntemi ile hesaplanarak nihai değere ulaşılmıştır. 
 
Gayrimenkul Projesinin Değerleme tarihi itibarı ile bitirilmiş olması varsayımı ile değeri, 
468.998.600 USD hesaplanmış olup değerleme tarihi itibarı ile tamamlanmış kısmının arsa değeri 
dahil değeri, mevcut izinler, proje giderleri, arazi düzenlemeleri dikkate alınarak konu 
gayrimenkulün değeri 126.750.000 USD olarak (190.125.000 TL) hesaplanmıştır. 
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Itower (Şişli 1157 - 3) Değerleme Raporu Özet Bilgi 
Rapor tarihi itibari ile taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat faaliyeti bulunmadığından takdir edilen 
değer boş arazi değeridir. 
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İstanbul-Şişli-Bomonti 994 Ada 54,55,56,57 Parseller Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Değerleme tarihinde değerleme konusu taşınmazlar üzerinde herhangi bir inşaat faaliyeti 
bulunmadığından takdir edilen değer aynı zamanda boş arazi değeridir. Nihai değer takdir 
edilirken, Sinpaş GYO payına düşen arsa payı dikkate alınmıştır. 
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Seven Geyrimenkul Geliştirme Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari taşınmazın arsa değeri tespit edilmiştir. 
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Ankara Çankaya Büyükesat Değerleme Raporu Sonuç Sayfası 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa değeri tespit edilmiştir. 
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Ankara Alacaatlı Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa değeri tespit edilmiştir. 
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Marmaris Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa değeri tespit edilmiştir. 
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Ankara Çankaya Dikmen Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa değeri tespit edilmiştir. 
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Çakmak Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa değeri tespit edilmiştir. Toplam alanı 171.174 m2 olan değerlemeye 
konu parsellerde hisseli mülkiyet bulunmaktadır. Sinpaş GYO’nun bu arsalardaki hisse payına 
denk gelen alan  86.726 m2’dir. Nihai değer takdir edilirken Sinpaş GYO payına düşen hisse oranı 
dikkate alınmıştır. 
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Ankara Polatlı Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa değeri tespit edilmiştir.  
 

 
 

 
 
 



 
37 

Halkalı Güney 5 Parsel Değerleme Raporu Özet Bilgi 
 
Rapor tarihi itibari ile arsa değeri tespit edilmiştir. 

 
 

 
 



 
38 

HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER 
 
Şirketimiz hisse senedinin 2011 yılı ilk dokuz ayında gösterdiği performans IMKB Ulusal 100 
Endeksi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte 
verilmiştir. 
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FİNANSAL TABLOLAR                                                 

Bilanço 
 
  Bağımsız Bağımsız
  denetimden denetimden
 Dipnot geçmemiş geçmiş
 referansları 30 Eylül 2011 31 Aralık 2010
 
VARLIKLAR 
 
Dönen varlıklar  1.629.636.157 1.499.431.720
 
Nakit ve nakit benzerleri  27.631.803 51.304.477
Finansal yatırımlar  16.465.430 13.321.883
Ticari alacaklar  146.714.258 64.215.778
  İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6 27.335.537 9.178.967
  Ticari alacaklar  119.378.721 55.036.811
Diğer alacaklar  16.643.178 34.757.688
  İlişkili taraflardan diğer alacaklar  6.300.863 6.777.940
  Diğer alacaklar  10.342.315 27.979.748
Stoklar 3 1.156.851.852 1.101.869.054
Diğer dönen varlıklar 3 265.329.636 233.962.840
  İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar  23.727.271 19.227.271
  Diğer dönen varlıklar  241.602.365 214.735.569
 
Duran varlıklar  216.186.914 153.120.846
 
Ticari alacaklar  117.606.118 60.598.343
Finansal yatırımlar  78.526.244 78.526.244
Yatırım amaçlı gayrimenkul  7.429.540 -
Maddi duran varlıklar 4 11.881.240 13.231.756
Maddi olmayan duran varlıklar 4 743.772 764.503
 
TOPLAM VARLIKLAR  1.845.823.071 1.652.552.566
  
 
  Bağımsız Bağımsız
  denetimden denetimden
 Dipnot geçmemiş geçmiş
 referansları 30 Eylül 2011 31 Aralık 2010
 
KAYNAKLAR 
 
Kısa vadeli yükümlülükler  674.229.439 669.467.269
 
Finansal borçlar 3 64.353.435 14.367.750
Ticari borçlar  59.238.176 47.376.387
   İlişkili taraflara borçlar 6 671.908 356.659
   Diğer ticari borçlar  58.566.268 47.019.728
Alınan avanslar 3 508.947.529 590.660.871
Diğer borçlar  40.853.752 16.253.988
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  836.547 808.273
 
Uzun vadeli yükümlülükler  115.495.001 45.744.022
 
Finansal borçlar 3 107.986.666 25.766.667
Ticari borçlar  7.343.245 19.843.470
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  165.090 133.885
 
Özkaynaklar  1.056.098.631 937.341.275
 
Ana ortaklığa ait özkaynaklar  1.056.098.631 937.341.275
 
Ödenmiş sermaye  600.000.000 500.000.000
Sermaye rezervleri  212.888.864 300.388.864
Geri satın alınan şirket hisseleri  (5.664.156) (5.664.156)
Hisse senetleri ihraç primleri  62.419.923 74.919.923
Değer artış fonları  18.903.122 18.903.122
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  9.673.982 3.935.637
Geçmiş yıllar karı / (zararları)  9.119.540 (16.156.243)
Net dönem karı  148.757.356 61.014.128
 
TOPLAM KAYNAKLAR  1.845.823.071 1.652.552.566
  



 
40 

Gelir Tablosu 
 
  Bağımsız  Bağımsız 
  denetimdenn  denetimden 
  geçmemiş  geçmemiş 
 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz -
 Notlar 30 Eylül 2011 30 Eylül 2011 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010
 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER: 
 
Satış gelirleri -net  551.213.188 155.998.618 194.380.250 99.997.023
Satışların Maliyeti (-)  (373.020.951) (113.050.770) (135.197.056) (67.138.024
 
Brüt kar  178.192.237 42.947.848 59.183.194  32.858.999
 
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)  (34.069.859) (9.478.779) (17.742.676) (3.880.826
Genel yönetim giderleri (-)  (12.252.226) (4.546.562) (12.494.976) (4.745.838
Diğer faaliyet gelirleri / (giderleri)   5.767.268 1.536.020 546.870 (376.127)
 
Faaliyet karı  137.637.420 30.458.527 29.492.412 23.856.208
 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 
   kar / zararlarındaki paylar  - - (2.510.827) (662.434
Finansal gelirler  25.061.248 7.402.708 17.453.743 7.560.746
Finansal giderler (-)  (13.941.312) (8.279.378) (10.119.813) (7.021.074
 
Sürdürülen faaliyetler  
   vergi öncesi karı   148.757.356 29.581.857 34.315.515 23.733.446
 
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri  - - - -
 
Sürdürülen faaliyetler dönem karı  148.757.356 29.581.857 34.315.515 23.733.446
 
Diğer kapsamlı gelir  - - - -
 
Toplam kapsamlı gelir  148.757.356 29.581.857 34.315.515 23.733.446
 
Hisse başına kazanç 7 0,248 0,049 0,057 0,040
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PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ 
 

 
 

 
 
Bu başlık altındaki 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. Portföy Sınırlamalarına Uyumun 
Kontrolü” başlıklı dipnotta yer verilen bilgiler konsolide olmayan veriler olup söz konusu bilgiler 
konsolide finansal tablolarda yer verilen bilgilerle örtüşmeyebilir. 


