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Sinpaş GYO, işinin ehli insan aktifi, 
vizyoner yönetimi, güçlü finansal 
yapısı, deneyimi, saydam yönetim 
anlayışı ve proje geliştirmedeki üstün 
yetenekleriyle tüm paydaşlarına 
yatırıma ve yaşamaya değer 
ayrıcalıklı evler sunmaya devam 
ediyor.
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Konut sektöründe Türkiye’nin lider şirketi olmayı hedefleyen 
Sinpaş GYO, nitelikli ve tecrübeli kadrosu ile arazi alımı 
ve geliştirme, proje geliştirme, pazarlama, satış ve üretim 
alanlarında geçmişten gelen uzmanlığını geleceğe taşımaktadır.

36 yıldır “değer” üretiyoruz.

Kurum Profili

2006 yılı sonunda yeniden yapılanmaya 
giderek, konut projelerinin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetlerini Sinpaş Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) çatısı 
altında yürütmeye başlayan Sinpaş Grubu 
gayrimenkul sektöründe 36 yıllık birikime 
ve uzmanlığa sahiptir.   

Güçlü ekibi, sağlam finansal yapısı ve 
kurumsal yönetimiyle hissedarları ve iş 
ortakları için sürekli değer oluşturan Sinpaş 
GYO’nun halka açıklık oranı %49’dur ve 
sermayesini temsil eden hisselerin yaklaşık 
%37’si piyasada fiilen dolaşımdadır. 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na 
(İMKB) kote edilmiş 21 GYO içinde yer 
alan Sinpaş GYO, 1,65 milyar TL portföy 
büyüklüğü ve 31.12.2010 tarihi itibariyle 
1,0 milyar TL piyasa değeri ile işlem 
görmektedir. 

Unvanı
Sinpaş Gayrimenkul  
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Merkezi
İstanbul

Kuruluş Tarihi
Aralık 2006

Halka Arz Tarihi
14-15 Haziran 2007

Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecine 
katkıda bulunma misyonunu Sinpaş 
Grubu’ndan devralan Sinpaş GYO, geniş 
bir müşteri kitlesine hitap ederek çeşitli 
bölgelerde nitelikli yerleşim alanları 
geliştirip, faaliyetlerini  sorumluluk 
anlayışıyla 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.

Konut sektöründe Türkiye’nin lider şirketi 
olmayı hedefleyen Sinpaş GYO, nitelikli 
ve tecrübeli kadrosu ile arazi alımı ve 
geliştirme, proje geliştirme, pazarlama, 
satış ve üretim alanlarında geçmişten gelen 
uzmanlığını geleceğe taşımaktadır.

KISACA SİNPAŞ GYO KURUM PROFİLİ

500
ÖDENMİŞ SERMAYESİ (Milyon TL)
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2006 yılı sonunda yeniden yapılanmaya giderek, konut 
projelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini Sinpaş GYO 
çatısı altında yürütmeye başlayan Sinpaş Grubu gayrimenkul 
sektöründe 36 yıllık birikime ve uzmanlığa sahiptir.   

İMKB’nin yükselen 
yıldızı: Sinpaş GYO 

KISACA SİNPAŞ GYO SEKTÖREL KONUMU

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 
ve Sinpaş GYO’nun Sektördeki Konumu

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) 
sermaye piyasası kurumları arasında yer 
almakta olup 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.

GYO’ların amacı, getiri potansiyeli yüksek 
gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı 
projelere yatırım yapmak ve portföyündeki 
gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul 
alım satım kazancı elde etmektir.

Halka açık bir GYO piyasası oluşturmak 
amacıyla devlet, bu alanda faaliyet 
gösteren şirketler ve yatırımcılar için 
avantaj sağlamaktadır. Halka açık bir GYO 
piyasası sayesinde, devlet konut sektöründe 
yer alan kayıt dışı ekonominin kontrol 
altına alınmasının yanı sıra kaliteli ve 
güvenilir gayrimenkullerin inşa edilmesini 
sağlamaktadır. Şirketler, halka arzdan 
sağladıkları gelir ile proje finansmanlarını 
kolaylaştırabilmekte ve ayrıca GYO’lar için 
tanınmış %20 Kurumlar Vergisi istisnasından 
faydalanabilmektedir. Yatırımcılar ise, 
gayrimenkulün kendisinden ziyade ona 
yatırım yapan şirketin hisselerini satın alarak 
yatırımlarının likiditesini arttırabilmekte, 
portföylerini çeşitlendirerek olası riskleri 
dağıtabilmektedirler.
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(milyon ABD doları)

Halka Arz Edilen GYO Sayısı

31.12.2010 itibariyle İMKB’de işlem gören 
toplam 21 GYO bulunmaktadır. Ekonomik 
istikrar sayesinde artan yatırımcı iştahı ve 
sektörde beklenen talep neticesinde Türkiye’deki 
GYO faaliyetleri hız kazanmıştır. 1992 yılından 
bu yana İMKB’de işlem gören başlamış 21 
GYO’dan altı tanesinin halka arzı 2010 yılında 
gerçekleşmiştir. Bu sayede bugüne kadar 
gerçekleşen 21 halka arzdan toplam 1,9 milyar 
ABD doları hasılat elde edilmiştir.

Geniş bir yelpazede konut projesi 
geliştirmeye odaklanan Sinpaş GYO, ürettiği 
katma değeri yükseltmeye yönelik bir 
yatırım stratejisi izlemektedir. Sinpaş GYO, 
GYO’lar arasında gerek portföy büyüklüğü, 
gerek piyasa değeri açısında önemli bir yere 
sahiptir. Sinpaş GYO, 31.12.2010 itibariyle 
İMKB-50 listesinde olup 1 Nisan 2011 
itibariyle İMKB-30 listesinde yer almaya 
başlamıştır. 
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2010 yılsonu itibariyle 17,3 milyar TL  
portföy büyüklüğüne ulaşan GYO sektörünün en önemli 

oyuncularından biri olan Sinpaş GYO, 1,65 milyar TL  
portföy büyüklüğüne ve %10 pazar payına sahiptir.

İMKB’de işlem gören 21 GYO’nun toplam piyasa değeri, 
2010 yılsonu itibariyle 10,8 milyar TL’dir.  Sinpaş GYO, 1,0 

milyar TL piyasa değeri  ve %10 piyasa payı ile sektörün lider 
şirketlerinden biridir.

GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ
31.12.2010

GYO SEKTÖRÜ PİYASA DEĞERİ
31.12.2010

Proje odaklı portföy yapısı, yüksek piyasa değeri...
KISACA SİNPAŞ GYO SEKTÖREL KONUMU
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Sinpaş GYO, gayrimenkul 
projeleri geliştirmeye 
odaklı stratejisi sonucu, 
sürdürülebilir değer üretecek 
bir portföy yapısına sahiptir. 

Şirket’in portföy dağılımında 
%26,8’lik paya sahip olan 
arsalar, konum ve nitelik 
olarak yatırım değeri yüksek 
aktiflerdir.

SİNPAŞ GYO PORTFÖY DEĞERİ DAĞILIMI
31.12.2010

%7,1

%4,9

%19,1
Binalar

%26,8
Arsalar

İştirakler

Para ve Sermaye  
Piyasası Araçları

%42,0
Gayrimenkul Projeleri

1,65
MİLYAR TL

SİNPAŞ GYO  
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ
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Gayrimenkul sektörünün engin tecrübeye 
ve teknik birikime sahip, öncü kuruluşu olan 
Sinpaş Grubu’nun temelleri, 1974 yılında 
inşaat mühendisi Avni Çelik’in Sinpaş Yapı 
Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’yi kurmasıyla 
atılmıştır. Faaliyetlerine, inşaat sektöründe 
verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği 
konularında standartları belirleyen örnek bir 
firma olma vizyonuyla devam eden Sinpaş 
Grubu, pazardaki gücünü sağlam finansal 
yapısından, entegre hizmet anlayışından 
ve özgün konseptler geliştirmekteki 
tecrübesinden almaktadır.
 

Sinpaş, sektördeki 36 yıllık tecrübesiyle, 
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren 
gayrimenkul pazarının gelişiminde büyük 
bir rol üstlenmiş ve yaşanan ekonomik 
dalgalanmalara rağmen projelerini 
başarıyla tamamlayarak istikrarlı 
büyümesini sürdürmeyi başarmıştır. 
Şehir dokusuna ve insan yaşamına 
duyarlı, kaliteli ve yenilikçi projeleriyle 
birikimini her geçen gün zenginleştiren ve 
müşterilerinin güvenini kazanan Sinpaş 
Grubu, ülke ekonomisine katma değer 
üretmeye devam etmektedir.

Sinpaş Grubu bünyesinde 
gerçekleşen yeniden yapılanma 
çalışmalarıyla Sinpaş Yapı, inşaat, 
ticari gayrimenkul projelerinin 
geliştirilmesi ve kiralanması 
faaliyetlerini üstlenmiştir. 

Sinpaş Grubu, Sinpaş Yapı ile yıllar 
içinde inşaat sektöründeki faaliyetlerini 
geliştirirken, Grup çatısı altında bu 
faaliyetler ile sinerji sağlayacak şekilde, 
sanayi ve servis sektörlerinde hizmet veren 
çeşitli iştirakler de kurmuştur.

Sinpaş Yapı End. Tic. A.Ş. 1974 
yılında Ankara’da kurulmuş, 1985 
yılında faaliyetlerini geliştirmek 
üzere Genel Müdürlüğü’nü İstanbul’a 
taşımıştır. Sinpaş Grubu, 2007 yılına 
kadar konut ve ticari gayrimenkul 
projeleri geliştirerek bu projelerin 
inşaat, satış ve kiralamalarını da kendi 
bünyesinde gerçekleştirmiştir. 2007 
yılından itibaren Sinpaş Yapı, konut 
projelerinin inşaatı, ticari gayrimenkul 
projelerinin geliştirilmesi ile kiralanması 
faaliyetlerine odaklanmıştır.

Sinpaş, sektördeki 36 yıllık tecrübesiyle, özellikle 1990’lı 
yıllardan itibaren gayrimenkul pazarının gelişiminde büyük 
bir rol üstlenmiş ve yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen 
projelerini başarıyla tamamlayarak istikrarlı büyümesini 
sürdürmeyi başarmıştır.

İstikrarlı büyüme, 
yüksek sinerji...

KISACA SİNPAŞ GRUBU

Sinpaş Yapı

Kalite yapımızda var.
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Yıllık 8,5 milyon m2 üretim 
kapasitesine sahip olan Seranit, yurt 
içine ve yurt dışına yayılan geniş 
satış ağı, ürün çeşitliliği ve kalite 
standardıyla bir dünya markasıdır.

Kalsiyum karbonat ve talk 
dışında, barit, mika, kaolen ve 
diğer endüstriyel hammadde ve 
kimyasalların üretim ve dağıtımını 
yapan Mikron’S, bir dünya şirketidir.

Üretim faaliyetlerine 2004 yılında, 
Niğde’de başlayan Mikron’S, dünyanın 
en saf, en beyaz kalsitini üretmektedir. 
Kurulduğunda yıllık üretim kapasitesi 55 
bin ton olan Mikron’S, bugün itibariyle 
yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 250 
bin tona çıkarmıştır. Mikron’S, 350 
hektarlık bir alanı kaplayan yüksek 

kaliteli ve verimli maden ocaklarıyla, çok 
uzun yıllar kesintisiz üretim yapabilecek 
hammaddeye sahiptir. Üretiminin 
%50’sini ihraç eden Mikron’S yurt içi ve 
yurt dışı piyasalarda ürünlerini Türkcarb 
markasıyla pazarlamaktadır.  2011 yılında 
üç yeni tesisin yatırımını tamamlayacak 
olan Mikron’S, yıllık üretim kapasitesini 
yaklaşık 330 bin tona ve dünyadaki 
en büyük beş üretici arasına girmeyi 
hedeflemektedir. Kalsiyum karbonat ve 
talk dışında, barit, mika, kaolen ve diğer 
endüstriyel  hammadde ve kimyasalların 
üretim ve dağıtımını yapan Mikron’S, bir 
dünya şirketidir.

Mikron’S, Türkiye’deki talk yataklarından 
maksimum verim alarak dünya pazarlarına 
girmek için bölgede büyük avantaj 
sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket, mevcut 
yatırımlarına yenilerini ekleyerek 1.700 bin 
TL işletme sermayesi ile Türkiye’de kurulu 
en büyük talk tesisi olacaktır. 

Sinpaş Grubu inşaat ile ilişkili sektörlerde 
de yatırımları ve iştirakleri ile ön plana 
çıkmaktadır. 
 
Türkiye’nin ilk granit seramik üreticisi 
olarak 17 yıl önce kurulan Seranit, üretimini 
Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük 
entegre tesisinde sürdürmektedir. Yıllık 8,5 
milyon m2 üretim kapasitesine sahip olan 
Seranit, yurt içine ve yurt dışına yayılan 

geniş satış ağı, ürün çeşitliliği ve kalite 
standardıyla bir dünya markasıdır. Seranit, 
bugünkü üretim kapasitesini, 50 milyon 
ABD doları tutarındaki yatırımla iki katına 
çıkarmayı planlamaktadır.
 
Seranit, Türkiye’nin ilk teknik porselen 
üreten fabrikası olarak seramik kaplama 
malzemeleri sektöründe iç ve dış cephe 
uygulamaları için %100 porselen karo 
üretmektedir. Şirket, kurulduğu günden 
itibaren benimsediği, dünya çapında takdir 
edilen kalite düzeyiyle bir dünya markası 
olma yolunda hızla ilerlemektedir. 
 
 
Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’nde 102 
bin m2 alanda, 500 bin m2 üretim kapasitesi 
ile kurulan Seranit’in 2001 yılında Sinpaş 
Grubu’na katılması ile üretim kapasitesi 
ilk etapta 2 milyon m2, ikinci aşamada 2,5 
milyon m2 ye ulaşmıştır. 

2006 yılında 8,5 milyon m2 ye ulaşan 
üretimi ile Seranit, Sinpaş Grubu’na 
geçtiği 2001 yılından itibaren; üretimini 
%850, satışlarını % 1300, cirosunu %1800, 
kârlılığını %430 artırmıştır. 2010 yılı 1 
milyon m2 ihracat hedefine 2010 Ağustos 
ayında ulaşan Seranit, 65 ülkeye fiilen 
ihracat yapmaktadır. 

Seranit Mikron’S

Avrupa’nın en büyük entegre tesisi

Dünya’nın en saf ve en beyaz kalsiti
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İnşaat faaliyetlerini destekleyen bir yan 
kuruluş olan ve dekorasyon hizmetleri 
sunan Dekor’S, ağırlıklı olarak 
Sinpaş GYO’nun konut müşterilerini 
hedeflemektedir.  2004 yılından 
günümüze iç dekorasyon tasarım ve 
uygulama konusunda bireysel ve kurumsal 
müşterilere hizmet veren Dekor’S A.Ş.  
Sinpaş GYO konut  müşterisinin öncelikli 
tercihi olmuştur. Geliştirdiği ve uyguladığı 
konseptlerle ticari alanlarda da özgün 
projelere devam eden Dekor’S satış 
sonrası teknik destek ve bakım hizmetleri 
vermektedir. Dekor’S, müşterisine sunduğu 
hizmet, ürün çeşitliliği, kapasite ve 
koordinasyon kabiliyetiyle hizmet verdiği 
sektörde tek olma özelliğindedir.

Ahşap sektörünün öncü kuruluşlarından 
Vanucci, hazır mutfak ve banyo mobilyası 
başta olmak üzere, nitelikli ahşap ürünleri, 
ev dekorasyon ürünleri üretimi ve satışını 
gerçekleştirmektedir. 2004 yılına kadar 
sadece Sinpaş Grubu’na hizmet veren 
Vanucci, 2005’ten itibaren yurt içi ve 
yurt dışı pazarlara da açılmıştır. Ürün 
çeşitliliği ve özgün tasarımlarıyla sektörün 
saygın firmaları arasında yer alan Vanucci, 
alanında dünya lideri olmak amacıyla 
büyümesini sürdürmekte, bu amaçla her 
yıl bayi ağını genişleterek ürün gamını 
zenginleştirmektedir. 

İç dekorasyon tasarım ve uygulama 
konusunda bireysel ve kurumsal 
müşterilere hizmet veren Dekor’S,  
Sinpaş GYO’nun konut  müşterisinin 
öncelikli tercihi olmuştur.

Vanucci, hazır mutfak ve banyo 
mobilyası başta olmak üzere nitelikli 
ahşap ürünleri, ev dekorasyon 
ürünleri üretimi ve satışını 
gerçekleştirmektedir. 

Dekor’SVanucci

KISACA SİNPAŞ GRUBU

Hazır mutfak ve banyo mobilyaları 
sektörünün öncü markası Türkiye’nin en büyük dekorasyon şirketi
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Kentsel A.Ş., Sinpaş’ın projelerinde 
güvenlik, çevre düzenlemesi ve teknik 
hizmetleri de içeren profesyonel site 
yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Kentsel, 
sadece Sinpaş projelerinde ve Sinpaş 
müşterilerine gayrimenkul emlak satış ve 
kiralama hizmetleri de sunmaktadır.

Yapımek, Türkiye’de inşaat, sanayi ve 
turizm sektörlerindeki hızlı gelişmeler 
paralelinde 2000 yılında kurulmuştur.  
Şirket modern, yüksek hızlı, ileri teknoloji 
ürünü asansörlere duyulan talebi, Türkiye 
koşullarında en uygun şekilde karşılamak 
üzere, organize olmuştur. Alman HOCH 
markası ve teknolojisiyle üretim yapan 
Yapımek, ürün yelpazesiyle konutları, 
hastaneleri, otelleri ve alışveriş merkezlerini 
hedeflemektedir. Yapımek’in kuruluş amacı, 
artan kentleşmenin ortaya çıkardığı ihtiyaca 
yönelik, her tip ve kapasitede asansör, 
yürüyen merdiven, yürüyen yol imalatı, 
montajı ve teknik servis hizmeti vermektir.  
Şirket, eskiyen veya güvenlik sistemleri 
güncel standartlara uymayan asansörlerin 
modernizasyon projelerini üstlenerek bakım 
ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Kısa zamanda hızla büyüyen Yapımek,  
bugün Türkiye’nin önde gelen asansör 
ve yürüyen merdiven üreticisi ve servis 
sağlayıcılarından birisidir. Üretimle birlikte 
farklılaşmayı da sürdüren Yapımek, kalite 
ve güvenlikten ödün vermeksizin, her geçen 
gün gelişen teknolojiyi yakından takip 
ederek, asansör sektöründeki çıtayı hep daha 
yukarılara taşımaktadır.

Yapımek, yeni asansör teknolojilerini 
kullanarak, her tip ve kapasitede 
asansör, yürüyen merdiven, yürüyen 
yol imalatı, montajı ve teknik servis 
hizmeti vermektir.

Kentsel A.Ş., Sinpaş’ın projelerinde 
güvenlik, çevre düzenlemesi 
ve teknik hizmetleri de içeren 
profesyonel site yönetimi hizmetleri 
sunmaktadır.

YapımekKentsel

Profesyonel Site ve Etkinlik Yönetimi
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Sinpaş GYO, gayrimenkul yatırım ortaklıkları 
arasında gerek portföy büyüklüğü, gerek piyasa 
değeri açısında önemli bir yere sahiptir. Sinpaş 
GYO, 31.12.2010 itibariyle İMKB-50 listesinde 
yer almakta olup 01.04.2011 itibariyle İMKB-
30’da yer almaya başlamıştır. 

BAŞLICA GÖSTERGELER 

Sinpaş Grubu bünyesinde 2006 yılında yürütülen yeniden 
yapılanma faaliyetleri sonucunda kurulan Sinpaş GYO, Grubun 
sektördeki 36 yıllık birikim ve uzmanlığından aldığı güçle prestijli 
konut projeleri geliştirmeye odaklanmıştır. Halka açıklık oranı 
%49 olan Şirket, güçlü ekibi, sağlam finansal yapısı ve kurumsal 
yönetimi sayesinde kısa sürede hissedarları, müşterileri ve iş 
ortakları için yüksek oranda katma değer üreten projelere imza 
atmıştır. 

2010 yılsonu itibariyle, Sinpaş GYO tarafından projelendirilen 
ve üretilen toplam konut sayısı 6.465’e, ön satışı gerçekleştirilen 
konut sayısı ise 4.580’e ulaşmıştır. İstanbul Sarayları, Bosphorus 
City, Aqua City 2010 gibi sektörde referans kabul edilen projelere 
imza atan Sinpaş GYO, elinde bulundurduğu değerli arsa porföyü ve 
sağlam finansal yapısı sayesinde gayrimenkul sektörünü daha ileri 
noktalara taşıma kararlılığındadır. 

Yatırıma değer projelerle artan 
piyasa değeri...
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%51
Ön Satışı Yapılmış 
Olup Henüz Teslim 
Edilmeyen Konutlar 
(3.285 adet)

Ön Satışı Henüz 
Yapılmayan Konutlar 
(1.885 adet)

%17

%21 %29 %20Bursa Modern  
Etap 1-3

Ön Satışı Yapılan 
ve Teslim Edilen 
Konutlar 
(1.295 adet)

%43
Bosphorus City

Aqua City

%11
İstanbul Sarayları  
Etap 1-2

%8
Lagün

PROJELENDİRİLEN VE ÜRETİLEN 
TOPLAM KONUT SAYISI VE  

PROJELERE GÖRE DAĞILIMI

PROJELENDİRİLEN VE
ÜRETİLEN KONUTLARIN  

ÖN SATIŞ DURUMU

PROJELENDİRİLEN VE ÜRETİLEN 
TOPLAM KONUT SAYISI

PROJELENDİRİLEN VE ÜRETİLEN
TOPLAM KONUT SAYISI

6.465 6.465
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2010

1.071

2009

1.453

2008

2.265

2007

424

Yıllar İtibariyle Ön Satışlar
Lagün

“Bursa Modern 
1.,2. ve  

3. Etaplar”
Bosphorus  

City
Aqua City 

2010

“İstanbul 
Sarayları 1. ve 2. 

Etaplar” Toplam

31.12.2007 İtibariyle Satılan Konut Adedi 217 207 - - - 424

31.12.2007 Itibariyle 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 İtibariyle Satılan Konut Adedi 336 384 1,889 - - 2,609

31.12.2008 Itibariyle Satılan Konutlardan  
2009 Yılı İçinde İptal Edilen Konut Adedi

(37) (90) (122) - - (249)

2009 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi 70 119 527 737 - 1,453

31.12.2009 İtibariyle Satılan Konut Adedi 369 413 2,294 737 - 3,813

31.12.2009 Itibariyle Satılan Konutlardan  
2010 Yılı İçinde İptal Edilenler

(16) (41) (219) (28) - (304)

2010 Yılı İçinde Satılan Konut Adedi 26 142 318 160 425 1,071

31.12.2010 İtibariyle Satılan Konut Adedi 379 514 2,393 869 425 4,580

Projelerde Üretilen Toplam Konut Adedi 515 1,345 2,796 1,118 691 6,465

Satış Tamamlanma Oranı 74% 38% 86% 78% 62% 71%

Sinpaş GYO, kira geliri etmek 
amacıyla portföyünde binalar 
tutmamakta; geliştirdiği 
ve tamamladığı binaları 
satarak elde ettiği gelirle yeni 
projeler geliştirmeye devam 
etmektedir.

4.580
Toplam Adet

BAŞLICA GÖSTERGELER  ÖN SATIŞLAR
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Teslim Edilen Konut Sayısı

Gelir tablosunu etkileyen en önemli 
unsurlardan bir tanesi dönem içinde 
gerçekleşen teslimler ve bu bağlamda artış 
gösteren satış gelirleridir. 

Uygulanan muhasebe standartları ve 
politikaları çerçevesinde, ön satışlar 
sonucunda müşterilerden yapılan nakit 
tahsilâtlar konut teslimlerine kadar geçen 
süre boyunca, bilançoda yükümlülükler 
arasında “alınan avanslar” hesabında 
tutulmaktadır. Alınan senetler ise 
bilançoya dahil edilmeden, haricen takip 
edilmektedir. Arsa ve üretim maliyetleri 
ise bu dönemde, bilançoda aktifler arasında 
stoklar kalemi altında takip edilmektedir.

Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte, 
teslim edilen konutlarla ilgili toplam 
satış geliri ve satışların maliyeti tutarları 
gelir tablosuna aktarılmakta ve projeden 
elde edilen kâr, kâr/zarar hesaplarına 
yansıtılmaktadır.

31.12.2010 itibariyle ön satışı tamamlanmış konutlara ilişkin teslim verileri aşağıda 
yer almaktadır:

31.12.2010 İtibariyle

Ön-Satışı Tamamlanmış 
ve Teslim Edilmiş Konut 

Adedi

Ön-Satışı Tamamlanmış 
Ancak Henüz Teslim 

Edilmemiş Konut Adedi

Toplam  
Ön-Satış  

Adedi

Lagün 335 44 379

Bursa Modern Etap 1-3 349 165 514

Bosphorus City 611 1.782 2.393

Aqua City 2010 - 869 869

İstanbul Sarayları Etap 1-2 - 425 425

Toplam 1.295 3.285 4.580

Sinpaş GYO, üstün yönetim 
ve finansal becerilerini 
deneyimiyle birleştirerek 
Türkiye’ye hizmete devam 
etmeye kararlıdır. 
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Proje Geliştirme Süreci

Proje geliştirme süreci temel olarak, 
satın alınan arsanın varsa hissedar 
veya imar problemlerinin çözülerek 
üzerinde proje geliştirmeye hazır hale 
getirilmesi, konsept tasarımı ve proje 
çizimlerinin tamamlanması, inşaat 
ruhsatının alınmasıyla birlikte inşaat ve ön 
satışların eş zamanlı olarak yürütülmesi 
ve nihayetinde tamamlanan konutların 
müşterilere tesliminden oluşmaktadır. 

Sinpaş GYO’nun proje geliştirme sürecinde 
izlenen aşamalar ve gerçekleştirilen 
faaliyetler yanda kısaca özetlenmektedir:

Arazi Alımı ve 
Geliştirilmesi

Proje 
Geliştirme

Satış ve 
Pazarlama / İnşaat Teslim

Arazinin tespiti•	

Fizibilite ve alım •	
kararı

Nakit karşılığı alım •	
veya hasılat paylaşımı 
sözleşmesi

Araziye ilişkin •	
hukuki sorunların 
çözümlenmesi

İmar planlarının tesisi•	

Proje ihtiyaç programının •	
belirlenmesi

Müellif seçimi•	

Konsept projenin •	
hazırlanması

Mimari ve mühendislik •	
projelerinin hazırlanması

Yapı ruhsatının alınması•	

Satış ofisi inşası ve •	
satış dokümanlarının 
hazırlanarak ön 
satışlara başlanması

İnşaat ihalesi ve •	
müteahhit seçiminin 
yapılması, önsatışlarla 
eşzamanlı olarak 
inşaata başlanılması

Müteahhidin kontrol •	
edilmesi

İskan ruhsatlarının •	
alınması

Konutların alıcılara •	
teslimi

Site yönetiminin •	
kurulması

Sinpaş GYO, hız ve mükemmellik açısından referans kabul 
edilen proje geliştirme süreçleriyle sektörde ön plana 
çıkmaktadır. 

Proje geliştirmede referans 
alınan hız ve mükemmellik...

BAŞLICA GÖSTERGELER PROJE GELİŞTİRME SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMALAR



17Sinpaş GYO 2010 Faaliyet Raporu

Proje Geliştirme Sürecinde 
Gelinen Aşamalar

31.12.2010 itibariyle Sinpaş GYO’nun 
portföyünde yer alan gayrimenkullerin 
proje geliştirme sürecinde geldiği aşamalar 
yandaki tabloda izlenebilmektedir:

Lagün

Bursa Modern Etap 1-2

Bosphorus City

Aqua City 2010

İstanbul Sarayları Etap 1-2

Bursa Modern Etap 3

İstanbul Sarayları Etap 3

Bursa Modern Etap 4-6

Şişli 1157-1 (Fer Gayrimenkul)

İstanbul Park (Halkalı)

Sancaktepe (Seven Gayrimenkul)

 Şişli 994-14

Ankara Çankaya

Ankara Büyükesat

Ankara Alacaatlı

Marmaris

Çakmak

Ankara Polatlı

TOPLAM

515
957
2.796
1.118
691
388
509
1.322
200
550
600
600
485
300
550
300
1.200
1.600
14.681

30

%100%20 %80%40

Arazi Alımı ve 
Geliştirilmesi

Proje 
Geliştirme

Satış  ve Pazarlama/
İnşaat Teslim

* Henüz projelendirmesi tamamlanmamış arsalarda konut adedi, proje geliştirme sürecinde değişkenlik gösterebilmektedir.

Konut 
Sayısı (*)
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Portföy Tablosu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: IV No:11 “Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Essaslar Tebliği” uyarınca GYO’lar 
aktiflerinde yatırım amacıyla bulundurdukları portföy değerlerini 
hesap dönemi sonunda üç aylık dönemler itibariyle kamuya 
açıklamakla yükümlüdürler.  

Arsa stoğu üzerinde geliştirdiği konsept konut projeleri ile portföy 
katma değerini sürekli artırmayı hedefleyen Sinpaş GYO’nun 
portföyünün önemli bir bölümünü arsalar ve devam etmekte olan 
konut projeleri oluşturmaktadır. 

31.12.2010 itibariyle Sinpaş GYO portföyünün %42’sini gayrimenkul 
projeleri, %26,8’ini ileride proje geliştirmek için alınmış olan arsalar, 
%19,1’ini tamamlanmış ancak henüz teslim edilmemiş konutlar, 
%7,1’ini iştirakler ve %4,9’unu ise para ve sermaye piyasası araçları 
oluşturmaktadır.

 Maliyet Değeri Ekspertiz Değeri Portföy Değeri

B
in

al
ar

Avangarden Projesi’nde 6 Konut 2.536.548 3.305.794 3.305.794

Rumeli Konakları Projesi’nde 7 Konut 6.225.429 6.592.500 6.592.500

Lagun Projesi’nde 180 Konut ve 2 Ticari Ünite 74.726.552 97.635.286 97.635.286

Bosphorus City Projesi 1. Etabında 175 Konut 39.262.029 66.912.035 66.912.035

Bursa Modern Projesi 1. Etabında 471 Konut 115.524.264 143.184.938 143.184.938

A
rs

al
ar

Ümraniye-Çakmak 32.023.115 93.037.000 93.037.000

Küçükçekmece-Halkalı 37.912.858 55.192.500 55.192.500

Ankara-Yenimahalle-Alacaatlı 35.271.668 30.650.000 30.650.000

Ankara-Çankaya-Dikmen 25.021.428 13.785.700 13.785.700

Ankara-Polatlı-Yenidoğan 9.032.179 10.400.000 10.400.000

Muğla-Marmaris-İçmeler 102.195.383 151.100.000 151.100.000

İstanbul-Şişli-Bomonti 994-14 18.752.783 22.715.718 22.715.718

İstanbul-Şişli-Bomonti 1157-1 23.366.663 31.507.839 31.507.839

Ümraniye-Aşağı Dudullu 1.327.289 2.497.926 2.497.926

Ankara-Çankaya-Büyükesat 33.462.919 33.500.000 33.500.000

P
ro

je
le

r

Bursa Modern Diğer Etaplar 94.635.170 93.524.314 94.635.170

Bosphorus City  Diğer Etaplar 334.748.323 457.724.499 344.904.027

Aqua City 2010 59.880.597 45.670.831 59.880.597

İstanbul Sarayları 138.402.093 190.125.000 197.096.675

İş
ti

ra
kl

er Ottoman Gayrimenkul 0

SAF Gayrimenkul 78.526.244

Seven Gayrimenkul Geliştirme 40.000.000

Para ve Sermaye Piyasası Araçları 81.842.306

Toplam Portföy Değeri 1.658.902.254

Toplam Portföy Değeri 1.658.902.254

Hazır Değerler 10.678.778

Alacaklar 129.191.728

Diğer Varlıklar 164.013.666

Borçlar (-) (735.573.530)

Net Aktif Değer (NAD) 1.227.212.896

Toplam  Pay Sayısı  (Adet) 500.000.000

Geri Alınmış Olan Pay Sayısı (Adet) 3.300.000

Tedavüldeki Pay Sayısı 496.700.000

Pay Başına NAD 2,47

Sinpaş GYO’nun 31.12.2010 itibariyle portföy tablosu aşağıdaki gibidir:

BAŞLICA GÖSTERGELER PORTFÖY TABLOSU
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2010 yılında kaydedilen %8,9 büyüme ile ekonomimiz, 
beklentilerin üzerinde bir performans göstererek gelişmekte olan 
ülkeler arasında ilk sıralara yerleşmiştir.

Gelişmiş ülke ekonomilerinin çoğunluğu 
2010 yılı boyunca yatay bir seyir izlerken, 
merkez bankalarından gelen sıcak para 
akışı, gelişmekte olan ülkelere büyük 
miktarda sermaye girişi sağlamış ve 
ekonomilerinde yüksek seviyeli bir 
büyüme sağlamıştır. Küresel likiditedeki 
bolluk sonucunda meydana gelen bu hızlı 
iyileşme, Çin ve Brezilya başta olmak üzere 
ülkemizin de içinde yer aldığı birçok ülkede 
belirgin biçimde görülmüştür. Uluslararası 
Para Fonu (IMF) verilerine göre 2010 
yılında küresel ekonomi %5 oranında 
büyürken, gelişmiş ülke ekonomilerinin 
büyüme hızı %3 oranında kalmış; lokomotif 
güç, gelişmekte olan ülkelerin sağladığı %7,1 
oranındaki büyümeyle sağlanmıştır. 

Değerli Hissedarlarımız, 
Değerli iş Ortaklarımız ve 
Müşterilerimiz, 

Küresel krizden çıkış süreci olarak 
değerlendirebileceğimiz 2010 yılı, aynı 
zamanda iyileştirme yöntemlerinin 
ülkeler arasında hızla paylaşıldığı bir 
dönem olmuştur. Yunanistan’da başlayıp 
Avro Bölgesi’ni etkileyen borç krizi ve 
bütçe açıkları karşısında Avrupa, ABD ve 
Japonya merkez bankalarının ekonomiyi 
canlandırmak için eşzamanlı ve koordine 
bir biçimde hayata geçirdikleri parasal 
genişleme politikaları ve kamu-hazine 
otoritelerinin maliye uygulamaları bunun 
iyi birer örneğidir. 

Krizden büyüyerek çıktık.

Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yıl 
birçok ülkeden daha yüksek bir büyüme 
hızını yakaladığını görüyoruz. 2010 yılında 
kaydedilen %8,9 büyüme ile ekonomimiz, 
beklentilerin üzerinde bir performans 
göstererek gelişmekte olan ülkeler arasında 
ilk sıralara yerleşmiştir. Büyümenin 
devam edeceği beklentisi, Türkiye 
pazarını yabancı yatırımcıların gözünde 
son derece cazip hale getirmektedir. Yıl 
boyunca Merkez Bankası, uyguladığı faiz 
indirimleri ve finansal önlemler ile sıcak 
para akışının Türk lirasında sebep olduğu 
değerlenme karşısında başarılı bir politika 
izlemiştir. Bütçe sorunları yaşayan birçok 
Avrupa ülkesinin kredi notu, uluslararası 
değerlendirme kuruluşları tarafından 
düşürülürken ülkemizin kredi notunun 
Moody’s tarafından 1, Fitch tarafından 2 
ve S&P tarafından 1 kademe artırılması, 
bu alandaki performansımızın önemli bir 
göstergesidir. 

Cari açık, istihdam sorunu, fiyat ve kur 
istikrarı riskleri taşınmaya devam etmekle 
birlikte ülkemizde 2010 yılı boyunca 
gerçekleşen büyümenin kompozisyonunda 
yatırımların önemli bir paya sahip olması, 
yakalanan ivmenin önümüzdeki yıllarda da 
sürdürülebilirliği açısından umut vericidir. 
2011 yılında başta Avrupa Birliği (AB) 
olmak üzere Türkiye’nin ihracat pazarında 
yaşanacak olan toparlanmayla birlikte dış 
talep koşulları da büyümeye önemli oranda 
destek olacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizin 
kredi notunun “yatırım yapılabilir” olarak 
yükseltilmesi halinde başka birçok yabancı 
yatırımın Türkiye pazarına gireceğini 
öngörmekteyiz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI 

Yatırımcısı ve bulunduğu çevre için  
“değer üreten” projelere odaklanıyoruz...



21Sinpaş GYO 2010 Faaliyet Raporu

Gayrimenkul sektörü 2011’de de 
yükselişte

2010 yılında, ülkemiz gayrimenkul 
sektöründe de krizin açtığı yaralar 
sarılarak hızlı büyümeye geçilmiştir. 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin 
(GYODER) raporuna göre %24,9’luk 
bir oranla geçtiğimiz üçüncü çeyrekte 
en hızlı büyüyen sektör olan inşaat, 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi görevini 
üstlenmiştir. Krizin ardından birçok 
şirketin, ertelenmiş projeleri ve yeni 
yatırımları hayata geçirmesi, sektörün 
büyümesinde büyük ölçüde etkili 
olmuştur. Yıl boyunca özel ve kamu inşaat 
harcamaları genişlerken, alınan konut yapı 
ruhsatlarının göreceli olarak yüksek kaldığı 
gözlemlenmiştir. 

Avni ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

İnşaat Mühendisi
(28983)
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Yatırım yaptığı bölgelerde nitelikli yerleşim alanlarının 
geliştirilmesine öncülük eden ve faaliyetlerini bu bölgelerin 
güzelleştirilmesi hedefi kapsamında yönlendiren Sinpaş GYO, bu 
doğrultuda Sinpaş Grubu’nun kentsel dönüşüm sürecine katkı 
sağlama misyonunu da üstlenmiş bulunmaktadır.

Ticari gayrimenkul sektörü, ekonomideki 
hızlı büyüme, iç talepte beklenin 
üzerinde gerçekleşen artış ve tüketici 
güven endeksinin kriz öncesi seviyelere 
geri dönmesi sonucunda, 2010 yılında 
tüm dünyada daralırken Türkiye’de 
canlanmıştır. Özellikle ofis ve alışveriş 
merkezi kiralama taleplerinde ve yeni 
yatırımlarda hareketlenme görülmektedir. 
Lojistik ve sanayi alanları ise henüz sınırlı 
bir genişleme içindedir.

DPT ve TÜİK’in verileri, Türkiye’nin 
3 milyon civarında acil konut ihtiyacı 
olduğuna işaret etmektedir. Ülkemizdeki 
konut gereksinimi, bugün olduğu gibi 
gelecekte de kaçınılmaz bir biçimde devam 
edecektir. Büyük şehirlerimizdeki alt 
yapısız, yaşam kalitesi düşük gecekondu 
alanlarının yaygınlığı ve deprem gerçeği, 
Türkiye’de konut kalitesinin yükseltilmesi 
gereğini ortaya koyan en önemli iki faktör 
olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda hızla 
artan nüfusumuz, küçülen aileler ve daha 
iyi yaşam standartlarına ulaşma arzusu 
da ülkemizde konut ihtiyacını belirleyen 

2010’daki konut satışlarına baktığımızda 
ise bir önceki yıla göre %32,8’lik bir 
azalma olduğunu görüyoruz. Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine 
göre 2009 yılında toplam 531.746 konut 
satışı gerçekleşirken 2010 yılında bu 
rakam 357.341’de kalmıştır. Ancak, 
2010 yılında ortaya çıkan bu görece 
zayıf satış verilerinde, markalı konut 
projelerinde gerçekleşmiş satışların 
henüz tapu işlemlerine yansımamış, 
dolayısıyla satışların istatistik verilere 
dahil edilmemiş olmasının da etkisi 
bulunmaktadır. Bu satışların fiili tapu 
işleminin tamamlanmasıyla birlikte 2011 
yılı verilerine yansıyacağı öngörülmektedir. 
Bu bağlamda, 2010’un dördüncü 
çeyreğindeki satışlarda bir önceki döneme 
göre %16,51 oranında gerçekleşen artış, yıl 
boyunca gerçekleşen konut satışlarının 
bir yansıması olarak kabul edilebilir. 
Yıl boyunca durağan seyreden konut 
fiyatlarında ve kiralarında ise 2011 yılındaki 
talebe ve yeni konut arzlarına bağlı olarak 
sınırlı bir artış beklenmektedir. 

çok güçlü etkenlerdir. Bu ihtiyaçlar 
çerçevesinde konut üreticileri, önümüzdeki 
dönemde konut talebinin önemli oranda 
canlanmasını beklemekte, bu beklentinin 
bir sonucu olarak 2011’de Türkiye genelinde 
toplam değeri 15 milyar lirayı bulan yeni 
yatırımların yapılması öngörülmektedir.

Değer üreten projelerimiz devam 
edecek

Sinpaş GYO olarak yatırım stratejimiz, 
gelişme potansiyeli taşıyan bölgelerde satın 
alınan arsalar üzerine, bölge yaşamına 
değer katan konut projeleri geliştirmek 
üzerine kuruludur. Arazi alımı ve geliştirme, 
proje geliştirme, pazarlama, satış ve üretim 
alanlarında köklü birikimi ve deneyimiyle 
Şirketimiz, özgün projeler geliştirerek 
konut alıcılarına kaliteli bir yaşam alanı ve 
kazançlı bir yatırım sunmaktadır. 

Yatırım yaptığı bölgelerde nitelikli yerleşim 
alanlarının geliştirilmesine öncülük eden ve 
faaliyetlerini bu bölgelerin güzelleştirilmesi 
hedefi kapsamında gerçekleştiren Sinpaş 
GYO, bu doğrultuda Sinpaş Grubu’nun 
kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlama 
misyonunu da üstlenmiş bulunmaktadır. 

Şirketimiz, üstün yönetim ve finansal 
becerilerimizi birikimimizle birleştirerek 
2011 yılında da ülkemize hizmet edecektir. 
Projelerimiz; hissedarlarımız için kârlı bir 
yatırım olmanın ötesinde, geliştirildikleri 
bölgelerde fiziki çevreye ve sosyal yaşama 
katkıda bulunan unsurlar olmaya devam 
edecektir. Açıklı, şeffaflık ve dürüstlük 
ilkelerinden ayrılmadan sürdürdüğümüz 
iş süreçleri, başarılı iş ve organizasyon 
modeli ve Sinpaş Grubu’ndan aldığımız 
güçle sektördeki liderliğimizi önümüzdeki 
yıllarda da sürdüreceğiz. 

2010 faaliyet yılı süresince bizlere destek 
veren tüm hissedarlarımıza, Sinpaş GYO’yu 
layık olduğu öncü konuma taşımak için 
her dönem özverili bir çalışma sergileyen 
çalışanlarımıza, hizmet verdiğimiz 
müşterilerimize ve sosyal paydaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki 
dönemde, bütün paydaşlarımıza kazanç ve 
mutluluk kazandıracak projelerde birlikte 
olmak dileğiyle…

Saygılarımla,

Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisi (28983)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI 
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Sinpaş GYO olarak 2011’de hedefimizi, 1.500 konut satmak 
olarak belirledik. 2011 yılında uygulamaya koyduğumuz 
satış ve pazarlama stratejimiz, bu hedefi gerçekleştirmemize 
yardımcı olacaktır. 

Değerli Hissedarlarımız, 
Değerli iş Ortaklarımız ve 
Müşterilerimiz, 

Reel sektörlerde ve finans sektöründe 
faaliyet gösteren bütün ekonomik aktörler 
için 2010 yılı, krizin etkilerinin telafi 
edildiği, iyimser yaklaşımın hakim olduğu 
bir dönemdir. Küresel ekonominin ihtiyatlı 
bir toparlanma sürecine girdiği bu dönemde 
Türkiye, krizin doruk noktası olan 2009 
yılında yaşanan %4,7’lik küçülmenin 
ardından, 2010 yılında hızla yükselişe 
geçmiş ve %8,9 oranında bir büyüme 
kaydetmiştir.  

İrlanda, Yunanistan ve İspanya gibi Avro 
Bölgesi’nde bulunan gelişmiş ekonomilerde 
borç krizi kaynaklı risklerin halen bertaraf 
edilemediği bir ortamda Türkiye, istikrarlı 
ekonomik yapısıyla uluslararası ekonomi 
çevreleri nezdinde itibarlı bir konuma 
gelmiştir.

OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüme 
rakamını yakalayan ülkemizin bu 
performansında, Avrupa ve ABD merkez 
bankalarının piyasaları canlandırmak 
amacıyla uyguladıkları sıcak para akışı 
politikaları önemli pay sahibidir.

 Küresel likiditenin artması, gelişmekte 
olan diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi 
de yatırımcılar için cazip hale getirmiştir. 
Ayrıca 2001 finansal krizi sonrasında 
ülkemizin sağlam temeller üzerinde 
yeniden yapılandırdığı finansal yapısı ve 
Merkez Bankası’nın uyguladığı başarılı kriz 
yönetimi politikası sayesinde krizin etkileri 
en aza indirgenmiştir. Bu olumlu tabloya 
rağmen ekonomik büyümenin yalnızca 
gelişmekte olan ülkeleri kapsaması dikkat 
edilmesi gereken bir noktadır. Sağlıklı 
bir ekonominin ancak dünya genelinde 
dengeli bir büyüme ile sağlanabileceğini 
unutmamak gerekir. 

kayda değer bir canlanma göstermesi 
beklenmektedir. Bu göstergeler ışığında 
inşaat sektörü 2011 yılında da Türkiye’de 
başı çeken sektörlerden biri olacaktır, 
diyebiliriz. 

Böyle bir ekonomik ortamda Sinpaş GYO, 
2010’un büyük projeler gerçekleştiren 
şirketleri arasında yer almıştır. Yatırım 
stratejisi olarak, gelişme potansiyeli yüksek 
bölgelerde satın alınan arsalar üzerinde 
konut projesi üretmeyi benimsemiş 
bulunuyoruz. Portföyümüze arazi alıp bir 
yandan proje geliştirirken diğer yandan  
eş zamanlı olarak şantiye ve satışa 
başlamakta, ön satıştan elde ettiğimiz 
gelirlerle başka projelerimizi finanse 
etmekteyiz. 

Sinpaş Grubu’nun köklü birikimi ve 
Şirketimizin bugüne dek çizdiği güvenilir 
imaj, projelerimizi lansman aşamasından 
başlayarak henüz inşaat halindeyken 
hızlı bir şekilde satmamızı sağlamaktadır. 
Satış sürecinden satış sonrası hizmetlere 
kadar her aşamada beklenenin üzerinde 
bir müşteri memnuniyeti sağlamak, bizim 
için sürdürülebilir başarının en önemli 
unsurudur. Yalnızca üst gelir grupları için 
değil, orta gelir grubuna yönelik olarak da 
kaliteli ve fonksiyonel projeler üreterek, 

İCRA KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Yatırıma değer “marka projeler” geliştiriyoruz.
Amerika ve Avrupa’da yıl boyunca 
durağanlığı devam eden inşaat sektörü, 
özellikle enerji ve ulaştırma sektörlerinde 
kriz sürecinde askıya alınan kamu yatırım 
projelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte 
ülkemizde hızlı bir yükseliş göstermiştir. 
Markalı konut üreticileri için son derece 
durgun geçen 2009 yılının ardından 2010’da 
49 projenin lansmanı ile konut sektörü 
büyük bir atılım yapmıştır. Toplam yatırım 
bedeli 13,4 milyar olarak hesaplanan 
projelerin kapsadığı konut sayısı ise 
33.962’dir. 2010 yılı içinde İstanbul’da 
lansmanı yapılan konut projelerinin 2009 
yılındakilerin yaklaşık iki katı olması da bu 
atılımın göstergelerindendir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 
(GYODER) geçtiğimiz yılın en hızlı 
büyüyen sektörü olan inşaat sektörünün 
2011 yılında %8-10 seviyesinde büyümeye 
devam edeceğini öngörmektedir. Ticari 
gayrimenkul yatırımlarında da %8-10’luk 
bir büyüme tahmin edilmektedir. Konut 
satış fiyatlarında yıl boyunca yaşanan 
durağanlığın ardından 2011 yılında birbiri 
ardına satışa sunulacak projeler, hem yeni 
konut üretiminin hem de satış fiyatlarında 
yükselişin işareti olarak görülmektedir. 
Özellikle seçim döneminin ardından, 
yılın ikinci yarısında konut sektörünün 
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ülkemizin konut ihtiyacı karşısında 
sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öne 
çıkmaktayız. 

2011 için sektörün atardamarı olan 
illerde büyük hedefler belirledik.

Sinpaş GYO, 2011 yılında üçü İstanbul’da, 
biri Ankara’da olmak üzere toplam dört 
büyük projeye başlamayı öngörmektedir. 
İki büyük il; İstanbul ve Ankara’nın 
sektörün atardamarları olduğunun, 
özellikle bu illerde konut gereksiniminin 
giderek artacağının bilinciyle yatırımlar 
planlamaktadır. 

İstanbul’daki projelerden ilki, birinci ve 
ikinci etaplarına 2010 yılında başlanılan 
İstanbul Sarayları projesinin üçüncü 
etabıdır. İkincisi Samandıra’daki Lagün 
projesinin yanında yer alan Seven 
Gayrimenkul Geliştirme Tic. A.Ş. 
arazisindeki 600 konutluk Truva projesidir. 
Bomonti’deki arazi üzerinde yapılacak 600 
konutluk Bomonti Tower projesinin bu yıl 
içinde satışa çıkarılması planlanmaktadır. 

Ömer Faruk Çelik 
Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Başkanı
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GYODER verilerine göre önümüzdeki 
on yıl içinde ülkemizde 7 milyon konuta 
ihtiyaç duyulacaktır. 2010 yılında beklenen 
seviyelerin altında kalan konut satışının 
ekonomimizdeki canlanmaya paralel 
olarak önümüzdeki dönemde artması 
beklenmektedir. Şirketimiz, sektördeki 
güvenilirliği ve özgün üretimleriyle kriz 
döneminde de satışlarını sürdürmüş, 
halka açıldığı 2007 yılından bu yana 4.580 
konut satarak 1 milyar 631 milyon TL ciro 
elde etmiştir. Sinpaş GYO olarak 2011’de 
hedefimiz, 1.500 konut satarak satış hâsılatı 
elde etmektir. 2011 yılında uygulamaya 
koyduğumuz satış ve pazarlama stratejimiz, 
bu hedefi gerçekleştirmemize yardımcı 
olacaktır.

Sinpaş GYO’nun Ankara’da dört adet 
arsası bulunmaktadır. Bu arsalardan 
Çankaya Dikmen’de geliştirilecek projenin 
ön satışlarına da 2011’de başlamayı 
hedeflemekteyiz.  

Bu kentlerin yanı sıra ülkemiz turizminde 
önemli bir yeri olan Marmaris’te farklı 
konseptte bir proje planlamakta olan 
Şirketimiz, Avrupa’daki krizle zayıflamış 
olan yabancı müşteri profiline değişik 
bir vizyon getirerek butik resort oteller, 
residanslar ve nitelikli villalar ile 
varlıklı yabancı müşteri nezdinde cazip 
karşılanacak yaklaşımlar üzerinde 
durmaktadır. 

Sinpaş GYO, sektörün en iyilerinden oluşan 
çalışanları, yetkin ve deneyimli yönetim 
kadrosu ve hissedarlarının sağladığı 
güçlü sermaye desteği sayesinde 2010 
yılında önemli başarılara imza atmıştır. 
Faaliyetlerimiz sırasında bizlere destek 
veren hissedarlarımıza, özverili çabalarıyla 
Şirketimize her geçen gün artan bir itibar 
kazandıran çalışanlarımıza ve bütün sosyal 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla, 

Ömer Faruk Çelik 
Yönetim Kurulu Üyesi, 
İcra Kurulu Başkanı

İCRA KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
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Sinpaş GYO’nun Kronolojisi Lagün projesinin lansmanı yapıldı.

Sinpaş İnşaat A.Ş., Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun izni ile 
gayrimenkul yatırım ortaklığına 
dönüştü ve Sinpaş Gayrimenkul  
Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanını 
kazandı.

Sinpaş GYO hisseleri halka arz 
edildi ve İMKB’de işlem görmeye 
başladı. 

Bursa Modern projesinin lansmanı 
yapıldı

1974 yılından beri gayrimenkul 
sektöründe faaliyet gösteren 
Sinpaş Yapı’nın yeniden 
yapılanması neticesinde Sinpaş 
GYO, bir anonim şirket olarak 
“Sinpaş İnşaat A.Ş.” unvanıyla 
kuruldu.

20072006
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Bosphorus City projesinin 
lansmanı yapıldı.

Aqua City 2010 projesinin 
lansmanı yapıldı.

İstanbul Sarayları projesinin 
lansmanı yapıldı.

20102008 2009
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Avni Çelik 
Yönetim Kurulu Başkanı,
İnşaat Mühendisi (28983)

1950 yılında Alaca’da doğan inşaat 
mühendisi Avni Çelik, Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiş olup, 
üniversite eğitimi süresi de dahil olmak 
üzere 1968 yılından bugüne kadar 40 
yıldır sanayi ve iş hayatının içindedir. 
1974 yılında kurmuş olduğu Sinpaş Yapı 
Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile başlayan 
girişimler, Seranit Granit Seramik Sanayi 
A.Ş., Mikronize Mineral End. A.Ş., Prodek 
Yapı Dekorasyonu San. Tic. A.Ş. ve diğer 
şirketlerle devam etmiş ve Sinpaş Grubu’nu 
oluşturmuştur. İnşaat mühendisi Avni 
Çelik, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 
Sanayi Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası 
üyesidir. Çorum Eğitim Vakfı, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi ve Boğaziçi Vakfı 
kurucusu  ve/veya mütevelli heyeti üyesidir.  
Kuruluşundan bu yana Sinpaş GYO’nun 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. 

Ömer Faruk Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi,
İcra Kurulu Başkanı

Sinpaş GYO’nun kuruluşundan Ekim 
2007’ye kadar Genel Müdür Baş Yardımcısı 
olarak görev yapmış olan Ömer Faruk 
Çelik, Ekim 2007’de İcra Kurulu Başkanlığı 
görevine atanmış, 2009 yılında Yönetim 
Kurulu üyeliğine getirilmiştir. 1991 - 2007 
tarihleri arasında, Sinpaş Yapı Endüstrisi 
ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Muhasebe ve Finanstan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çelik, 
1988 yılından bu yana Şinpaş Grubu’nda 
görev almaktadır.

Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında Alaca’da doğan Ahmet Çelik, 
1988 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 
1981-1985 yılları arasında Çelikler Dış 
Ticaret Ltd. Şirketi’nde, 1987-1990 yılları 
arasında Sinpaş Yapı Endüstrisi ve  
Ticaret A.Ş.’de muhasebe bölümlerinde 
görev yapan Ahmet Çelik, 1992 yılından bu 
yana Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 
ve bağlı tüm iştiraklerinde Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilliği ve Lojistik Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. 
Ahmet Çelik, Nisan 2009’dan bu yana 
Sinpaş GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görevini sürdürmektedir. 

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KOMİTESİ
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Mehmet Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi

1964 yılında Alaca’da doğan Mehmet Çelik, 
1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1980-1982 
yılları arasında Çelikler Dış Ticaret’te 
Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 yılları 
arasında Sim Halı’nın Kurucu Ortağı,  
1996-1998 yılları arasında Kentsel 
Hizmetler’in Kurucu Ortağı, 1999-2001 
yılları arasında Ege Hobi’de Yönetim 
Kurulu Üyesi, 2001-2004 yılları arasında 
Sinpaş Yapı Taş Tesisleri’nin Tesis 
Yönetimi görevlerinde bulunan Çelik, 
2004 yılından bu yana Mikron’s Mikronize 
A.Ş.’de Kurucu Ortak, 2007’den bu yana ise 
Yapımek Yapı Çelik End. A.Ş.’de Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam 
etmektedir. Mehmet Çelik, Mayıs 2008’den 
bu yana Sinpaş GYO’da Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görevini yürütmektedir. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1939 yılında İzmir’de doğan Prof. Dr. 
Ekrem Pakdemirli, 1962 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olmuş, 1963 yılında 
da aynı üniversiteden aynı dalda yüksek 
lisans derecesini almıştır. 1967 yılında 
Londra Imperial College’da Uygulamalı 
Mühendislik Bölümü’nde doktorasını 
tamamlamış, 1973 yılında Doçent ve 1978 
yılında da Profesör unvanını almıştır. 
Akademik kariyerinin yanı sıra Devlet 
Planlama Teşkilatı’nda görev almış, 
Milletvekilliği, Ulaştırma ve Haberleşme 
Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılığı görevinde 
bulunmuş, ayrıca pek çok özel kuruluşun 
yönetim kurullarında görev almıştır. Prof. 
Dr. Ekrem Pakdemirli, kuruluşundan bu 
yana Sinpaş GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görevini sürdürmektedir. 

Osman Akyüz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi

1954 yılında Trabzon’da doğan Osman 
Akyüz, 1977 yılında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye 
Bölümü’nden mezun olmuştur. 
1983 yılına kadar Maliye Bakanlığı’nda 
Hesap Uzmanlığı görevini yürütmüş, 
bu tarihten 1985 yılına kadar STFA 
İnşaat’ın Mali Danışmanlığını yapmıştır. 
1985 yılından itibaren Albaraka Türk 
Katılım Bankası A.Ş.’de çeşitli yönetim 
kademelerinde yer alan Osman Akyüz, 1996 
yılı başında kurumun Genel Müdürlük 
görevini yürütmeye başlamış ve 2002 
yılında emekli olmuştur. Kuruluşundan bu 
yana Sinpaş GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görevini yürütmekte olan Osman 
Akyüz, Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
Genel Sekreterliği, Albaraka Türk Katılım 
Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve 
Formüla Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.
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Murat Parmakçı (05)
Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler
Murat Parmakçı, Mart 2007’den bu yana, 
Sinpaş GYO’da Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. 2003-2007 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal 
Yatırımcılar Dairesi’nde Uzman olarak görev 
yapan Parmakçı 2004-2007 yılları arasında 
SPK bünyesindeki Konut Finansmanı 
Çalışma Grubu’nda görev almıştır. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun olan Parmakçı, konut 
finansmanı alanında çeşitli eğitimleri 
tamamlamıştır. 2010 Türkiye Yatırımcı 
İlişkileri Ödülleri’nde “Yatırımcı İlişkileri 
Bakımından En İyi CFO” dalında üçüncülük 
ödülü bulunmaktadır. 

Avni Çelik* (01)
Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisi (28983)

Ömer Faruk Çelik * (02)
Yönetim Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Başkanı

Ahmet Çelik* (03)
Yönetim Kurulu Üyesi

Halit Serhan Ercivelek (04)
Genel Müdür
Sinpaş GYO’nun kuruluşundan Mayıs 
2008’e kadar Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürlük görevini sürdüren Halit 
Serhan Ercivelek, bu tarihte Yönetim 
Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olup, Genel 
Müdürlük görevini devam ettirmektedir. 
Ercivelek, 1996-2004 yılları arasında 
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’de 
Hukuk Müşaviri, 1996-1998 yılları arasında 
ise İstanbul Üniversitesi’nde Araştırma 
Görevlisi olarak görev yapmıştır. Ercivelek, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunudur ve Kamu Hukuku konusunda 
yüksek lisansı bulunmaktadır. 

Seba Gacemer (06)
Genel Müdür Yardımcısı,  
Pazarlama ve Satış
Seba Gacemer, Mart 2007’den bu yana, Sinpaş 
GYO’da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 
1999-2007 yılları arasında Sinpaş Yapı 
Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapan Gacemer 
burada Central Life, Aqua City, Aqua Manors, 
Sealybria ve Marenegro gibi projelerin satış 
ve pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. 
Kariyerine Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret 
A.Ş.’de Satış ve Halkla İlişkiler Müdürü 
olarak başlayan Gacemer, Anadolu 
Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 

Haydar Özel (07)
Genel Müdür Yardımcısı, Proje Yönetimi
Haydar Özel, Mart 2007’den bu yana Sinpaş 
GYO’da Proje Yönetiminden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. 2003-2007 yılları arasında 
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon 
ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür olarak 
çalışan Özel, 1998’den itibaren Sinpaş 
Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli 
projelerinde Mimar ve Proje Müdürü 
olarak görev yapmıştır. Özel, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur.  

Hakan Kaya (08)
Genel Müdür Yardımcısı, Üretim
Hakan Kaya, Nisan 2008’den bu yana Sinpaş 
GYO’da Üretimden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Daha önce 
Polat İnşaat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev yapan Kaya, İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı 
Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaparak yüksek 
inşaat mühendisi olmuştur. 

Berna Akpınar (09)
Genel Müdür Yardımcısı,
Proje Geliştirme ve Süreç Yönetimi
Berna Akpınar, Nisan 2008’den bu yana 
Sinpaş GYO’da Proje Geliştirme ve Süreç 
Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 
Sinpaş Grubu’na 1997’de katılan Akpınar, 
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
mezunudur ve Gazi Üniversitesi’nde, 
Mimarlık Bina Bilgisi alanında yüksek 
lisans yaparak yüksek mimar olmuştur.  
Daha önceki görevleri arasında Sinpaş Yapı 
Arazi ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü 
bulunmaktadır. 

ÜST YÖNETİM
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Her biri kendi alanında 
marka olan iştirakler...

14 Mart 2007 tarihinde kurulan nominal 
sermayesi 25 milyon TL olan Ottoman 
Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.’de 
Sinpaş GYO’nun ortaklık oranı %24,9’dur. 
Ottoman Gayrimenkul 12 Eylül 2007 
tarihinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş.’ye ait İstanbul Zeytinburnu’nda 
yer alan, 774 ada ve 52 parsel numaralı 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 38.500 m2’lik satılabilir alana 
sahip 355 ünitelik bir proje geliştirilmektedir. 
Projenin önsatışına 2010 yılının son 
çeyreğinde başlanmıştır. 

Sinpaş GYO’nun her biri kendi alanında birer marka 
olan iştirakleri, Şirket’in konsolide kârlılığına 
olumlu katkı yapmaya devam etmektedir.

SİNPAŞ GYO’NUN İŞTİRAKLERİ

Ottoman Gayrimenkul, 
Zeytinburnu’da bulunan 15.500 m2 

büyüklüğündeki arsası üzerinde 
geliştirdiği 355 ünitelik projenin ön 
satışına başlamıştır.

Ottoman
Gayrimenkul Yatırım
İnşaat ve Ticaret A.Ş.
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Seven Gayrimenkul Geliştirme İnşaat 
ve Taahhüt A.Ş.’nin hisselerinin tamamı 
29.12.2009 tarihinde 27.650.000 TL bedelle 
satın alınmıştır. Seven Gayrimenkul, 
İstanbul, Sancaktepe, Samandıra’da 
bulunan ve aynı zamanda Lagün Projesi’nun 
yer aldığı arsaya komşu olan toplam 
40.548 m2 arsaya sahiptir. Seven 
Gayrimenkul, mevcut durumda faal 
bir şirket olmayıp, söz konusu arsa 
dışında kayda değer bir aktifi ve borcu 
bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde 
ilgili arsa üzerinde bir konut projesi 
geliştirilmesi planlanmaktadır.

 

Sinpaş GYO, 2008 yılında, Saf Gayrimenkul 
Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin %7,4 
hissesini 41.551.000 ABD doları bedelle 
satın almıştır.

Saf Gayrimenkul İstanbul Acıbadem’de 
129.207 m2 büyüklüğünde bir arsaya 
sahiptir. Arsa üzerinde geliştirilen Akasya 
projesi üç etaptan oluşmaktadır. Proje 
kapsamında 1.478 adet konutun yanı sıra 
85.000 m2 kiralanabilir alana sahip bir 
alışveriş merkezi de yer almaktadır. 1. ve 
2. etaplarında geliştirilen 888 konutun 
önsatışları %99 oranında tamamlanmıştır. 
3. etapta yer alan konutların önsatışlarına 
2011 yılında başlanması hedeflenmekte 
olup yine aynı etapta bulunacak  
alışveriş merkezinin 2013’te açılması 
planlanmaktadır.

Saf Gayrimenkul tarafından İstanbul 
Acıbadem’de yürütülen  
Akasya Projesi kapsamında 1. 
ve 2. etepta satışa sunulan 888 
konutun önsatışları %99 oranında 
tamamlanmıştır.

Seven Gayrimenkul, İstanbul, 
Sancaktepe, Samandıra’da bulunan 
ve aynı zamanda Lagün Projesi’nun 
yer aldığı arsaya komşu olan toplam 
40.548 m2 arsaya sahiptir. 

Saf
Gayrimenkul Geliştirme 

İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Seven
Gayrimenkul Geliştirme 

İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
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01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı SPK kararı 
ile İMKB’de işlem gören aracı kurumlar ile 
yatırım ortaklıklarına kendi paylarını satın 
alma imkânı tanınmıştır. Bazı dönemlerde 
piyasada oluşan dış etkenlerin etkisi ile 
hisse senetlerinin borsada oluşan fiyatı, 
şirketlerin faaliyetlerinde gösterdikleri 
performansı yansıtmamakta ve net aktif 
değerine göre yüksek oranlı iskontolar 
oluşabilmeketedir. Sinpaş GYO bu 
dönemlerde kendi hisselerini satın almanın 
diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha 
iyi bir tercih haline geldiği kararını almıştır.

Bu bağlamda, ilgili SPK kararının 
verdiği yetki çerçevesinde, Sinpaş GYO, 
hisse geri alımına ilişkin bir program 
hazırlamış ve bu program 31 Mayıs 2010 
tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağan 
Genel Kurulu’nda onaylanmıştır. Onay 
çerçevesinde, Yönetim Kurulu’na Şirket pay 
adedinin en fazla %10’nun geri alınması için 
18 aylık süre ile yetki verilmiştir. Mevcut 
durumda, azami geri alınabilcek miktar 
500.000.000 adet hissemizde 50.000.000 
adet hisseye denk gelmektedir.
 
31.12.2010 itibariyle 3.300.000 adet 
Sinpaş GYO hissesi geri alım programı 
çerçevesinde alınmış olup bu miktar Şirket 
toplam sermayesinin 0,66%’sına denk 
gelmektedir.

Sinpaş GYO, 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. 

Halka arz edildiği 2007 yılından günümüze Sinpaş GYO bedelsiz sermaye artırımları 
gerçekleştirerek sermayesini 500.000.000 TL’ye yükseltmiştir.

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

Sinpaş GYO’nun 31.12.2010 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 84.603.081 16,92%

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 211.047.587 42,21%

Ahmet Çelik 8.278.913 1,66%

Ömer Faruk Çelik 8.213.207 1,64%

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3.300.000 0,66%

Diğer 184.557.212 36,91%

TOPLAM 500.000.000 100,00%

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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. 

KÂR DAĞITIM POLİTİKASIHİSSE GERİ ALIMI
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Özet Finansal Veriler

2010

1.652.552.566

2009

1.348.341.128

2008

1.134.589.952

2007

989.046.774

Aktif Büyüklük

2010

61.014.128

2009

(18.135.832)

2008

19.619.052

2007

18.544.326

Net Dönem Kârı

2010

353.341.851

2009

170.964.593

2008

72.353.511

2007

0

Satış Gelirleri

2006 yılında kurulan ve 2007 yılında 
hisseleri halka arz edilen Sinpaş GYO, geçen 
süre zarfında faaliyetlerini geliştirmeye 
devam etmiştir. Aktif büyüklüğü her geçen 
gün artan Şirket’in kuruluşundan bu 
yana başlatmış olduğu konut projelerini 
peyderpey tamamlayarak konutları 
alıcılarına teslim etmeye devam etmektedir. 
2010 yılı içinde teslim edilen 1.004 adet 
konut müşterilere faturalanmış, bu 
konutlarla ilgili gelirler mali tablolara 
yansımıştır. Devam eden projelerde 
31.12.2010 itibari ile ön satışı yapılmış 
olan 3.285 adet konutun teslimlerinin 
2011 ve 2012 yıllarında büyük ölçüde 
tamamlanması planlanmaktadır. Devam 
eden projelerde henüz satılmamış olan 
1.885 adet konuttan satışlar oldukça teslim 
adetlerinde artış beklenmektedir.

TL
Aktif 

Büyüklük
Satış 

Gelirleri

Net 
Dönem 

Kârı
2007 989.046.774 0 18.544.326
2008 1.134.589.952 72.353.511 19.619.052
2009 1.348.341.128 170.964.593 (18.135.832)
2010 1.652.552.566 353.341.851 61.014.128
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Eski Metin

Sermaye ve Paylar
Madde 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre 500.000.000 YTL kayıtlı sermaye 
tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 YTL itibari değerde 
500.000.000 adet paya bölünmüştür. 

Şirket’in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 
69.857.000 YTL’dir olup bu başlangıç sermayesi 1 YTL 
itibari değerde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 
aşağıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 
64.746.093,25 YTL’sı ayni olarak, 5.110.906,75 YTL’sı ise 
nakden ödenmiştir. Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak 
payların devrinde TTK’nın 404. Maddesi uygulanmaz. 
Ayni sermayenin

a) 14.536.819,29 YTL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 247495-195065 sicil numarasında 
kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited Şirketlerin 
Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i hükümleri uyarınca 
kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu 
anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını 
ayni sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis 
karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen 
şirket “Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim 
Şirketi”nde kalmak sureti ile ayni sermaye olarak 
konulmuştur. İş bu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye 
Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 
nama yazılı 7.000.000 adet pay karşılığı 7.000.000,00.- 
YTL’ndan, B grubu nama yazılı 57.807.000 adet pay 
karşılığı 57.807.000,00.- YTL’ndan ve C grubu hamiline 
yazılı 5.050.000 adet pay karşılığı 5.050.000,00.- 
YTL’ndan oluşmaktadır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır.  Nama yazılı payların 
devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 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.

Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne 
ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline 
tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket’in çıkarılmış 
sermayesinin en az %49’u halka arzedilir. Çıkarılmış 
sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı C grubu 
hamiline yazılı paylardan karşılanır.

No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih 
ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile 
tespit edilmiştir.

b) 27.330.555,96 YTL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 251451-179017 sicil numarasında 
kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye 
Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim 
ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin 
Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i 
hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi 
bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının 
belirli unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis 
etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye 
hisseleri bölünen şirket “İnpa Uluslararası Pazarlama 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde kalmak 
sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu ayni 
sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı 
kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 
D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 YTL’lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik’e ait 
İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı 
Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 
87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer 
İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B 
pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı 
arsa Avni Çelik tarafından ayni sermaye olarak 
konulmuştur. İşbu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye 
Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya 
No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir.”

ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2010  yılında, Sinpaş GYO Ana Sözleşmesi’nin 8. maddesi 
aşağıda yazılı yeni metindeki şekliyle değiştirilmiştir:

Kurumsal yapıyı 
güçlendiren adımlar...

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana 
bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. 
Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, pay edinecek yeni 
ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu,  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay 
alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda 
karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, 
B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar 
karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim 
Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline 
yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan 
paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda 
yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak 
üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

HİSSEDARIN ADI SOYADI/ TİCARET GRUBU TÜRÜ PAY ADEDİ PAY TUTARI
Avni Çelik A Nama 2.500.000,00 2.500.000,00
Avni Çelik B Nama 20.407.000,00 20.407.000,00
Avni Çelik C Hamiline 200.000,00 200.000,00
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi A Nama 1.500.000,00 1.500.000,00
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi B Nama 13.050.000,00 13.050.000,00
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi C Hamiline 200.000,00 200.000,00
İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi A Nama 3.000.000,00 3.000.000,00
İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi B Nama 24.350.000,00 24.350.000,00
İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi C Hamiline 150.000,00 150.000,00
Ahmet Çelik C Hamiline 2.250.000,00 2.250.000,00
Ömer Faruk Çelik C Hamiline 2.250.000,00 2.250.000,00
TOPLAM 69.857.000,00 69.857.000,00
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Yeni Metin

Sermaye ve Paylar
Madde 8 Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 
TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerde 
1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası 
Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-
2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda 
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 
dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni 
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu 
yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 
sisteminden çıkmış sayılır. 

Şirket’in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 
69.857.000 TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari 
değerde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. 
Madde’de belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 
64.746.093,25 TL’si ayni olarak, 5.110.906,75 TL’si ise 
nakden ödenmiştir. Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak 
payların devrinde TTK’nın 404. Maddesi uygulanmaz. 
Ayni sermayenin

d) 14.536.819,29 TL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 247495-195065 sicil numarasında 
kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited Şirketlerin 
Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i hükümleri uyarınca 
kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu 
anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını 
ayni sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis 
karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen 
şirket “Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim 
Şirketi”nde kalmak sureti ile ayni sermaye olarak 
konulmuştur. İş bu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 
A grubu nama yazılı 20.441.759,57 adet pay 
karşılığı 20.441.759,57 TL’den, B grubu nama yazılı 
168.810.970,74 adet pay karşılığı 168.810.970,74 TL’den 
ve C grubu hamiline yazılı 210.747.269,69 adet pay 
karşılığı 210.747.269,69 TL’den oluşmaktadır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır.  Nama yazılı payların 
devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 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.

Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne 
ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline 
tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket’in çıkarılmış 
sermayesinin %49’u halka arz edilmiştir.

Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya 
No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih 
ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile 
tespit edilmiştir.

e) 27.330.555,96 TL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 251451-179017 sicil numarasında 
kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye 
Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim 
ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin 
Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i 
hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi 
bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının 
belirli unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis 
etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye 
hisseleri bölünen şirket “İnpa Uluslararası Pazarlama 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde kalmak 
sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu ayni 
sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı 
kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 
D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

f ) 22.878.718 TL’lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik’e ait 
İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı 
Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 
87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer 
İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B 
pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı 
arsa Avni Çelik tarafından ayni sermaye olarak 
konulmuştur. İşbu ayni sermaye İstanbul 12. Asliye 
Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya 
No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir.”

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 
400.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerde 400.000.000 
adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 
64.746.093,25 TL’si ayni olarak, 335.253.906,75 TL’si ise 
nakden ödenmiştir.

Yönetim kurulu,  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay 
alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda 
karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, 
B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar 
karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim 
Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline 
yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan 
paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda 
yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak 
üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

HİSSEDARIN ADI SOYADI/ TİCARET GRUBU TÜRÜ PAY ADEDİ PAY TUTARI
Avni Çelik A Nama 7.300.628,42 7.300.628,42
Avni Çelik B Nama 59.593.569,64 59.593.569,64
Avni Çelik C Hamiline 584.050,27 584.050,27
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi A Nama 13.141.131,15 13.141.131,15
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi B Nama 109.217.401,11 109.217.401,11
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi C Hamiline 1.022.087,98 1.022.087,98
Ahmet Çelik C Hamiline 6.570.565,57 6.570.565,57
Ömer Faruk Çelik C Hamiline 6.570.565,57 6.570.565,57
Halka Açık C Hamiline 196.000.000,29 196.000.000,29
TOPLAM 400.000.000,00 400.000.000,00
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İstanbul Sarayları projesinde,  
saraylara has mimari detaylarla, büyüklükleri  
75 m2 (1+1) ile 426 m2 (6 +1) arasında değişen  
tam 62 farklı ev seçeneği bulunmaktadır.

İstanbul Sarayları, şehre yüzyıllar boyu 
hükmeden saraylardan ve çevresindeki 
semtlerden esinlenilerek modern 
mimariyle yeniden yorumlanmıştır. 

Çırağan, Yıldız, Dolmabahçe, Fethipaşa 
ve Sultantepe Koruları, Kuzguncuk, 
Paşalimanı gibi özellikle İstanbul’un önemli 
yalıları ve semtleri, İstanbul Sarayları için 
ilham kaynağı olmuştur.

İstanbul Sarayları projesi, İstanbul 
Küçükçekmece’de Bosphorus City 
projesinin yanında, 124.201 m2 arsa 
üzerinde geliştirilmektedir.

Proje, sunduğu her zevke uygun, çok 
çeşitli yaşam seçenekleri ve alternatif 
sosyal donatılarla her kesimden yoğun 
ilgi görmektedir. Çırağan Residence, 
Hisar Residence, 75 metrede fitness keyfi 
sunan spor merkezi Sporama, İstanbul 
Sarayları’nı cazip kılan ayrıcalıklardan 
sadece birkaçıdır. Projede sadece saraylar 
değil, saray hayatının diğer güzelliklerini 
yansıtan yalılar, istanbul’a özgü semtlerde 
bulunmaktadır. 

İstanbul Sarayları projesinde büyüklükleri 
75 m2 (1+1)’den, 426 m2 (6 +1)’ye kadar tam 
62 farklı ev seçeneği bulunmaktadır.

124.201

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

165.962

TOPLAM SATILABİLİR ALANI (m2)

TAMAMLANMIŞ VE SATIŞI DEVAM PROJELER
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 1.206
Toplam Ünite Sayısı

 1.206
Toplam Ünite Sayısı
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Aqua City 2010’da tüm evlerin ana yaşam alanları, 
yaz-kış yeşil kalan özel peyzajla zenginleştirilen 
göle bakmaktadır. Modern bir yaşam için tasarlanan 
projede, her biri göl manzaralı, 56 m2’den 288 m2’ye 
kadar 63 farklı daire seçeneği bulunmaktadır.

Aqua City 2010’da evler isimlerini Likya, 
Karya ve Frigya Evleri gibi, yaşamlarını 
su kenarında sürdürmüş olan Antik Çağ 
Anadolu Medeniyetleri’nden almaktadır. 
Aqua City 2010’da tüm evlerin ana yaşam 
alanları yaz-kış yeşil kalan özel peyzajla 
zenginleştirilen göle bakmaktadır. Modern 
bir yaşam için tasarlanan Aqua City 
2010’da, her biri göl manzaralı, 56 m2’den 
288 m2’ye kadar 63 farklı daire seçeneği 
bulunmaktadır.

Sarıgazi yerleşim merkezine 1,5 km, TEM 
Otoyolu’na 3 km ve Şile Yolu’na 1 km 
mesafede yer alan Aqua City 2010 projesi 
İstanbul, Çekmeköy’de geliştirilmiştir. 
Altyapı çalışmalarının tamamlanmış olduğu 
bölgede belediye ve kamu hizmetlerinden 
tam olarak istifade edilebilmektedir. Proje 
arazisi, yeni ve nitelikli konut projelerinin 
inşa edildiği gelişmekte olan, gözde bir 
bölgede konumlanmaktadır.

Anadolu yakasında planlanan Üsküdar-
Ümraniye metro hattı üzerinde bulunan 
Aqua City 2010, Çekmeköy bölgesinde, Şile 
otoyolu aksındaki önemli konumuyla her 
yöne rahat ulaşım imkânı sunmaktadır. 

Aqua City 2010 projesi için düzenlenen kat 
karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, projede 
üretilecek yapıların %35’i arsa sahiplerine 
ait olacaktır. 

55.969 121.667

TOPLAM ARSA ALANI (m2) TOPLAM SATILABİLİR ALANI (m2)

TAMAMLANMIŞ VE SATIŞI DEVAM PROJELER
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1.118
Toplam Ünite Sayısı

1.118
Toplam Ünite Sayısı
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Bosphorus City’de İstanbul Boğazı’nın mimari 
özelliklerini taşıyan modern ve geleneksel değerlerin 
birleştiği Yalılar, Yalı Apartmanları, Yeditepe Kuleleri, 
Saraybahçe Evleri ve Erguvan Evleri ile birlikte 
60m2 ile 754m2 aralığında değişen metrekare 
seçenekleri ile 95 farklı ev tipi bulunmaktadır.

Türkiye’nin ilk temalı konut projesi Bosphorus 
City’de, 26 bin m2 büyüklüğünde, 720m 
uzunluğunda boğaz, iki boğaz köprüsü,  
geleneksel ve modern mimari ile yorumlanan 
Boğaz’ın yalıları ve İstanbul’un seçkin boğaz 
semtleri bulunmaktadır. İstanbul Boğazı’ndaki 
yerleşimlerine uygun olarak, köprülerden biri 
Ortaköy Meydanı ile Beylerbeyi arasında, diğeri 
de Anadolu Hisarı Meydanı ile Rumeli Hisarı 
Meydanı arasında yer almaktadır. İki köprü 
arasındaki mesafenin 330m olduğu projede 
köprülerin sadece yaya geçişine açık olması, 
Boğaz yaşamının keyfini farklı açılardan 
seyretme imkânı sunmaktadır. 

İstanbul’un özgün yaşam tarzını yansıtan 
semtler; Ortaköy, Beylerbeyi, Rumeli Hisarı, 
Kandilli, Emirgan, Kanlıca, İstinye, Yeniköy ve 
Paşabahçe, Bosphorus City projesinde yeniden 
yorumlanmaktadır. Tasarımı üç yıl süren 
Bosphorus City, tamamlandığında 10 bin kişiye 
İstanbul’un doyumsuz güzelliklerinin bir arada 
olduğu bir yaşam alanı sunacaktır.

İstanbul Boğazı’nın mimari özelliklerini 
taşıyan modern ve geleneksel değerlerin 
birleştiği Bosphorus City’de, Yalılar, Yalı 
Apartmanları, Yeditepe Kuleleri, Saraybahçe 
Evleri ve Erguvan Evleri 60m2 ile 754m2 
aralığında değişen seçenekleri ile 95 farklı ev 
tipi bulunmaktadır.

Bosphorus City’nin yer aldığı ve lüks semtler 
segmentine girmesini sağladığı Küçükçekmece 
bölgesi hava alanına sadece 10 dakika mesafede 
bulunmaktadır. Sinpaş GYO’nun buradaki 
yatırımı ile diğer inşaat firmalarının da ilgisini 
çekmeye başlayan Küçükçekmece, hem yurt 
dışında yaşayan Türkler hem de Anadolu’da iş 
yapan ve İstanbul ile bağlantısı olan iş sahipleri 
için önemli bir cazibe merkezine dönüşmüştür. 

İstanbul’un ikinci boğazını Küçükçekmece’ye 
taşıyan proje komşu olduğu, Olimpiyat 
Vadisi’ne yapılacak Doğa ve Eğlence Tema 
Park’a yakınlığıyla dikkat çekmektedir. Bu 
bölgenin, Türkiye’nin ilk doğa ve eğlence 
parkının kazandırılmasının ardından yapılacak 
konut ve işletmelerle önemli bir yatırım 
merkezine dönüşmesi beklenmektedir.

246.092 347.867

TOPLAM ARSA ALANI (m2) TOPLAM SATILABİLİR ALANI (m2)

TAMAMLANMIŞ VE SATIŞI DEVAM PROJELER
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2.796
Toplam Ünite Sayısı

2.796
Toplam Ünite Sayısı
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Bursa Modern, göl kenarında yalılar, köşkler 
ve konakların yanı sıra göl ve doğa manzaralı 
kuleler ve rezidanslardan oluşmaktadır. Toplam 
2.667 konuttan oluşan proje, Bursa’da bu alanda 
gercekleştirilen en büyük yatırımdır.

Bursa’nın en büyük konut projesi olan 
Bursa Modern, göl kenarında yalılar, 
köşkler ve konakların yanı sıra göl ve 
doğa manzaralı kuleler ve rezidanslardan 
oluşmaktadır. Bursa Modern’de toplam 
2.667 konut yer almaktadır. 

Bursa’nın geleneksel mimarisiyle 
modernizmi bir arada yorumlayan Bursa 
Modern’de Yalı Köşkleri, Asmalı Yalılar, 
Kemer Residence’lar, Park Konakları, Gök 
Kuleler, Saraybahçe Konakları ve Kristal 
Kuleler olmak üzere yedi ayrı yaşam 
alternatifi sunulmaktadır.

Bursa, Demirtaş bölgesinde, Bursa kent 
meydanına 10 dakika mesafede bulunan 
Bursa Modern projesinin ilk iki etabı 
Bursa Modern ve İpek Yolu olmak üzere iki 
mahalleden oluşmaktadır. Bursa Modern, 
bugüne dek Bursa’da gerçekleştirilmiş 
olan en büyük konut projesidir. Toplam 
altı etaptan oluşan projede, 26.000 m2’lik 
bölüm göl alanı olarak tasarlanarak, geniş 
bir su coğrafyası oluşturulmuştur. 

Bursa Modern projesi, mini futbol, tenis 
ve voleybol sahalarıyla açık ve kapalı 
yüzme havuzlarını içeren geniş spor 
kompleksi, festival alanları, saklı bahçeler, 
çocuk oyun alanları ve bahçeleri, özel 
temalı koku bahçeleri, yürüyüş ve koşu 
yolları ve özel olarak tasarlanan adalar ile 
desteklenmektedir.

Bursa Modern projesi için Sinpaş GYO ile 
arsa sahipleri arasında düzenlenen hasılat 
paylaşımı sözleşmesi uyarınca, projenin 
satış gelirinin %20’si arsa sahiplerine 
ödenmektedir. 

162.510 397.266

TOPLAM ARSA ALANI (m2) TOPLAM SATILABİLİR ALANI (m2)

TAMAMLANMIŞ VE SATIŞI DEVAM PROJELER
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2.667
Toplam Ünite Sayısı

2.667
Toplam Ünite Sayısı
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Lagün projesi, büyüklükleri 209 m2 ile 749 
m2  arasında değişen beş farklı mimaride, dokuz 
farklı büyüklükte her biri göl manzaralı müstakil 
villalardan, bahçeli evlerden ve teras evlerden 
oluşmaktadır. Lagün, biyolojik gölet oluşumu, 
zengin bitki örtüsü, çevreyi ve doğal yaşamı koruyan 
yapısıyla diğer konut projelerinden ayrılmaktadır. 

Lagün projesi, büyüklükleri 209 m2’den 749 
m2’ye kadar değişen beş farklı mimaride, 
dokuz farklı büyüklükte her biri göl 
manzaralı müstakil villalardan, bahçeli 
evlerden ve teras evlerden oluşmaktadır. 
Lagün, biyolojik gölet oluşumu, zengin 
bitki örtüsü, çevreyi ve doğal yaşamı 
koruyan yapısıyla diğer konut projelerinden 
ayrılmaktadır. 

Sinpaş GYO’nun Türkiye’de ilk kez 
uygulanan ve dünyada da bu büyüklükte 
benzeri olmayan Biyolojik Gölet projesi, 
tasarımı ve uygulamasıyla pek çok 
ülkenin projelerini geride bırakarak 2010 
Firestone PondGard Biyolojik Gölet 
Yarışması’nda birinci olarak “dünyanın 
en iyisi” seçilmiştir. Lagün’deki biyolojik 
göletler yaklaşık 25 bin m2’lik su alanıyla 
dünyanın en iyi biyolojik göleti olma 
özelliğine sahiptir.

Proje kapsamında, açık yüzme havuzu, 
fitness merkezi, Türk hamamı, sauna, 
yoga-pilates salonu olan Zen Club, açık ve 
kapalı maneji olan Lagün Binicilik Kulübü 
ve Lagün Apart-Residence yer almaktadır. 

Lagün projesi için Sinpaş GYO ile arsa 
sahipleri arasında düzenlenen hasılat 
paylaşımı sözleşmesi uyarınca, projenin 
satış gelirinin %22,44’ü arsa sahiplerine 
ödenmektedir. 

182.786 

Dünyanın
En İyi Biyolojik  

Göleti 

136.684

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

2010 FIRESTONE PONDGARD BİYOLOJİK GÖLET YARIŞMASI 

TOPLAM SATILABİLİR ALANI (m2)

TAMAMLANMIŞ VE SATIŞI DEVAM PROJELER
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515
Toplam Ünite Sayısı

515
Toplam Ünite Sayısı
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İstanbul Sarayları projesinin 
yeraldığı arsaya komşu parselde 
farklı bir konseptte proje 
geliştirme çalışmaları devam 
etmektedir.

550

56.543

41.884

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

İSTANBUL
Halkalı / İstanbul Park 

PROJE GELİŞTİRİLMESİ PLANLANAN ARSA ve ARAZİLER

İstanbul, Sancaktepe, 
Samandıra’da bulunan ve aynı 
zamanda Lagün Projesi’nin yer 
aldığı arsaya komşu durumda 
olan arsa, %100 Sinpaş GYO 
iştiraki olan Seven Gayrimenkul 
Geliştirme İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 
aktifinde kayıtlıdır. Önümüzdeki 
dönemde, Seven Gayrimenkul 
Geliştirme İnşaat ve 
Taahhüt A.Ş. tarafından 
arsa üzerinde bir konut 
projesi gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.

600

70.000

40.548

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI 

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

İSTANBUL
Sancaktepe/Samandıra 
(Seven Gayrimenkul)

Ankara, Çankaya’da, Dikmen 
Vadisi’nin üst kısmında yer 
alan arsa, Çankaya merkezine 
5, Kızılay’a 9 km mesafededir. 
Mevcut durum itibariyle imar 
durumu bulunmayan parseller 
için imar uygulamasının 
tamamlanmasını takiben 
üzerinde nitelikli ve yoğun 
talep görecek bir konut 
projesi geliştirilebileceği 
düşünülmektedir. Arsa üzerinde 
geliştirilecek olan proje için 
konsept çalışmaları devam 
etmektedir. 

Arsa sahipleri ile yapılan 
sözleşmeye göre projenin 
satış hasılatının %27’si arsa 
sahiplerine ödenecektir.

485

87.500

26.905

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

ANKARA
Çankaya/Dikmen

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, 
Bomonti-Dolmabahçe tünelinin 
Bomonti girişinde bulunan 
merkezi konumu, ana ulaşım 
arterlerine ve bağlantı yollarına 
yakınlığıyla son zamanlarda 
rezidans tipi yapılaşmanın 
gözdesi konumuna gelmiştir.

Arsa sahipleri ile yapılan 
sözleşmelere göre geliştirilen 
projede, yapıların %49’u arsa 
sahiplerine ait olacaktır.

600

70.000

18.325

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

İSTANBUL 
Şişli/Bomonti I

Şişli Bomonti’de yer alan arsayla 
ilgili olarak Fer Gayrimenkul 
Geliştirme İnşaat San. ve 
Tic. A.Ş. ile Ağustos 2010’da 
hasılat paylaşımı sözleşmesi 
imzalanmıştır.

Sözleşme uyarınca, asgari 
30 milyon ABD doları olmak 
üzere hasılattan %58 oranında 
pay alınmakta ve üretim 
maliyetlerinin tamamı projeyi 
geliştiren Fer Gayrimenkul 
tarafından karşılanmaktadır.

Ofis projesi olarak tasarlanan 
projede ön satışlara Mart 2011’de 
başlanmıştır.   

200

23.651

4.243

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

İSTANBUL
Şişli/Bomonti II 
(Fer Gayrimenkul)
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Ankara, Çankaya’da, Büyükesat 
Mahallesi’nde bulunan 16.331 
m2 büyüklüğündeki arsa, 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne 
900 metre, yabancı ülke 
konsolosluklarının bulunduğu 
Koza Sokak’a 100 metre ve 
TBMM’ye ise 1.500 metre mesafeyle 
oldukça merkezi bir konumda 
yer almaktadır. Önceleri düşük 
kaliteli yapılaşmanın yoğun olduğu 
Büyükesat Vadisi içinde yer alan 
arsa, birkaç yıl önce Büyükesat 
Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Alanı uygulama imar planı içine 
dahil edilerek, hem yatırımcılar için, 
hem de yüksek gelir düzeyindekiler 
için gözde bir yerleşim bölgesi haline 
gelmiştir. Büyükesat arsasının alanı 
Ocak 2011’de satın alınan 6.241 m2 

arsa ile 22.572 m2’ye yükselmiştir. 
Arsa üzerinde geliştirilecek 
projede konut sahasının artırılması 
planlanmaktadır.

300

40.000

16.331

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

ANKARA
Çankaya/Büyükesat

Ankara, Yenimahalle-Alacaatlı 
bölgesinde İncek yolu üzerinde 
bulunan arsa Ankara’nın gelişen 
ve orta-üst gelir grubunun 
tercih ettiği bir bölgede yer 
almaktadır. Bölgenin altyapı ve 
yol çalışmaları tamamlanmıştır. 
Arsa üzerinde villalar ve az 
katlı apartmanlardan oluşan bir 
konut projesi geliştirilmektedir. 
Konsept çalışmaları tamamlanan 
projede idari izin süreçleri devam 
etmektedir. Burada 550 konutluk 
bir proje planlanmaktadır.

550

95.000

145.753

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

ANKARA
Yenimahalle/Alacaatlı

Ankara, Polatlı Yenidoğan’da 
yer alan arsa, Temelli belde 
merkezine 5 km, Polatlı ilçe 
merkezine ise yaklaşık 30 km 
mesafede yer almaktadır. Ankara 
istikametinden Polatlı-Eskişehir 
istikametine gidilirken ana yolun 
sağında, yola cepheli durumdadır. 
Kuzeyinde Ankara-İstanbul hızlı 
tren ray hattı yer almaktadır.
Mevcut durumda orta gelir 
grubunun ilgi gösterdiği ve 
daha çok kooperatif evlerinin 
üretildiği bir bölgede yer alan 
arsa, Ankara’ya ulaşımının 
kolaylığı nedeniyle gelişme 
potansiyeli taşımakta ve ileriye 
dönük bir yatırım olarak 
değerlendirilmektedir.

1.600

160.000

280.812

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

ANKARA 
Polatlı/Temelli

Muğla’nın Marmaris ilçesi, 
İçmeler köyünde yer alan 
arsalar Ege Denizi kıyısında 
konumlanmıştır. Mevcut 
durumda arsa üzerinde 
yarım kalmış bir otel inşaatı 
bulunmakla birlikte, yarım kalan 
bu yapının yıkılması ve bir otel 
ve konutları içeren bir projenin 
geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Arsa sahipleri ile yapılmış olan 
sözleşmeye göre projenin satış 
hasılatının %35’i arsa sahiplerine 
ödenecektir.

300

62.500

173.680

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI (m2)

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

MUĞLA
Marmaris

Sinpaş GYO, İstanbul Ümraniye, 
Çakmak’ta yer alan ve 15 
parselden oluşan arsalarda 
hissedar durumundadır. 
Köprülere ulaşan ana arterlerin 
kesişim noktasında yer alan 
arsa, orta ve orta-üzeri gelir 
gruplarının konut kullanımı için 
tercih ettiği bir bölgededir.

1.200

123.000

86.727

TAHMİNİ ÜNİTE SAYISI 

TAHMİNİ SATILABİLİR ALAN (m2)

TOPLAM ARSA ALANI (m2)

İSTANBUL
Ümraniye/Çakmak
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Sinpaş GYO, pay sahiplerinden gelen 
bilgi taleplerine zamanında, doğru, 
eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişebilir 
şekilde yanıt vermeyi amaçlamakta ve bu 
bilgilerin sağlanmasında adillik, şeffaflık, 
hesap verebilirlik ve sorumluk ilkelerini 
gözetmektedir.

Pay sahiplerinin daha etkin ve kapsamlı 
bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla Mali 
İşler Departmanı bünyesinde bir Yatırımcı 
İlişkileri Birimi mevcuttur. Yatırımcı İlişkileri 
Birimi’ne, gerek Şirket internet sayfası 
üzerinden, gerekse diğer yollarla yapılan 
başvurular zamanında ve özenli bir şekilde 
yanıtlanmaktadır. 2010 yılı içinde Yatırımcı 
İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetleri yanda görüldüğü şekilde 
özetlemek mümkündür:

a. Yurt içi ve yurt dışında analist ve yatırımcı 
toplantıları/konferanslarına katılım 
sağlanması

b. Şirket merkezinde analist ve yatırımcılarla 
toplantılar yapılması,

c. Pay sahipleri ve yatırımcılara, Şirket 
portföyünde yer alan proje ve arsaların 
gezdirilmesi,

d. Yatırımcılardan e-posta ve telefon ile 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.

Gerçekleştirilen bu faaliyetler sayesinde, 
yatırımcıların Sinpaş GYO hakkında 
bilgilenmeleri sağlandığı gibi, mevcut ve 
potansiyel yatırımcıların Sinpaş GYO’ya 
olan ilgisi de artırılmıştır.

Sinpaş GYO’nun piyasa değerinin 2010 
yılında izlediği seyir yandaki tabloda 
gösterilmiştir.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ve  İMKB PERFORMANSI

Her zaman şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerini gözeten 
Sinpaş GYO, pay sahiplerini zamanında ve eksiksiz olarak 
bilgilendirmektedir. 

Şeffaflık ve sorumluluk 
ilkeleri bir arada...

Sinpaş GYO Piyasa Değeri (milyon TL)
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Çalışanların Yaş Ortalaması: 33 

Sinpaş GYO yeni kurulan bir şirket olmakla 
beraber, Sinpaş Yapı’daki uzun yıllara 
dayanan deneyimini Sinpaş GYO’ya aktaran 
çok sayıda nitelikli çalışanı bulunmaktadır. 

İşe alım sürecinde ilk mülakat İnsan 
Kaynakları yetkilileri tarafından 
yapılmakta, uygun bulunan adaylara 
kişilik envanteri uygulanmaktadır. Bu 
aşamanın ardından, ikinci mülakat 
adayın bağlı çalışacağı yönetici tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Olumlu bulunan 
adayların, daha önce çalıştığı firmalarla 
referans kontrolleri tamamlandıktan 
sonra, işe alım sürecinin tüm aşamalarına 
ilişkin hazırlanan rapor, ilgili departmanın 
en üst yöneticisinin değerlendirilmesine 
sunulmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda, 
olumlu bulunan adaya İnsan Kaynakları 
Departmanı tarafından iş teklifi 
yapılmaktadır. 

İnsan Kaynakları
Sinpaş GYO, insan kaynağını en büyük 
zenginliği olarak görmektedir. Bu 
doğrultuda tüm çalışanlarına kendilerini 
mesleki yönde eğitebilecekleri ve 
geliştirebilecekleri, karşılıklı güvene ve 
saygıya dayanan bir iş ortamı sunmaktadır. 

Gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği 
bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, ahlaki 
değerleri ve etik ilkeleri benimsemiş, 
çevreye ve topluma karşı sorumlu bireylere 
fırsat eşitliği ilkesine göre yatırım yapan 
Sinpaş GYO, bünyesinde toplam 158 kişi 
istihdam etmektedir.

Çalışan memnuniyeti anketleri ve 
performans değerlendirme süreci ile 
gözlemlenen bağlılık ve motivasyon düzeyi 
Sinpaş GYO’da oldukça yüksektir. Şirket 
aidiyetine büyük önem verilmekte, bu 
doğrultuda çalışanlarla iletişimi artırmak 
ve geri bildirimlerini almak üzere uygun 
ortamlar üretmektedir. 

Tüm çalışanlarımız düzenli olarak 
performans değerlendirme sürecine 
dahil olmakta, değerlendirmeler 
sonucunda yüksek performanslı 
çalışanlar terfi, prim ve çeşitli motivasyon 
yöntemleriyle ödüllendirilmektedir. Düşük 
performansların nedenleri tespit edilmekte 
ve ilgili çalışana performansını artırması 
yönünde destek verilmektedir.

Sinpaş GYO’da tüm çalışanlarımız çalışma 
süreleri boyunca çeşitli mesleki ve kişisel 
gelişim eğitimleriyle desteklenmektedir.

 

Ortalama Kıdem: 3 yıl  

Kıdem Kişi Sayısı Oran (%)   

0-1 yıl 47 30

1-5 yıl 81 51  

5-10 yıl 23 15  

10  yıl ve üstü 7 4

Çalışanların Eğitim Durumlarına 
Göre Dağılımı

Yüksek Lisans %18

Lisans %57

Önlisans %7

Lise, Ortaöğrenim, İlköğrenim %18

İNSAN KAYNAKLARI

Gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi, beceri ve 
tecrübeye sahip, ahlaki değerleri ve etik ilkeleri benimsemiş, 
çevreye ve topluma karşı sorumlu bireylere fırsat eşitliği 
ilkesine göre yatırım yapan Sinpaş GYO, bünyesinde toplam
158 kişi istihdam etmektedir.

Nitelikli insan  
kaynağı ile sektörün 
yükselen gücü...
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Harvard Busıness 
School’da  
Size Ne Öğretirler?
İngiliz Daily 
Telegraph gazetesinin 
31 yaşındaki Paris 
büro şefi Philip 
Delves Broughton, 
2004’te gazeteciliği 
bırakarak MBA 
öğrenimini yapmak 
üzere Harvard 
Business School’a 
başvurdu ve kabul 

edildi. Harvard Business School’da Size 
Ne Öğretirler? adlı kitabında Broughton, 
dünya kapitalizminin mutfağı olarak 
adlandırılabilecek bir okulda yaşadıklarını 
anlatıyor.

Ünlü işletme okulunda günlük yaşam nasıl 
geçiyor? MBA programında hangi dersleri 
okutuyorlar? Her dersin temel yaklaşımı ne? 
Profesörler nasıl insanlar? Ya dünyanın dört bir 
köşesinden gelmiş diğer MBA öğrencileri neler 
amaçlıyor, nelerin peşine düşüyorlar? Okula 
konferans vermeye gelen ünlü işadamları neler 
anlatıyor? Ve bütün bunların gerçek yaşamla 
ilişkisi ne? Kapitalizmin mutfağı nasıl çalışıyor 
ve burada neler pişiriliyor?

Geleceği İnşa 
Edecek Beş Zihin
Çok büyük 
değişimlerin 
gerçekleştiği bir 
çağda yaşıyoruz. 
Küreselleşme, 
bilginin sınırsız artışı, 
bilim ve teknolojinin 
her alanda üstünlüğü, 
medeniyetler 
çatışması. Bu 
değişimler okulda ve 
iş dünyasında yeni 

öğrenme ve düşünme tarzları gerektiriyor. 
Ünlü psikolog Howard Gardner, Geleceği 
İnşa Edecek Beş Zihin’de önümüzdeki 
yıllarda çok önemli hale gelecek bilişsel 
yetenekleri tanıtıyor, açıklıyor ve onları 
edinmenin yollarını gösteriyor: disiplinli 
zihin, sentezci zihin, yaratıcı zihin, saygılı 
zihin ve etik zihin.

Kendini bu yeteneklerle donatanlar, gelecek 
iyi ya da kötü her ne getiriyorsa onunla başa 
çıkmaya hazır olacaklardır.

Pazarlama 3.0 
Bazı şirketler neden 
başarılıdır? Bazıları 
neden başarısız 
olur? Neden insanlar 
bazı ürünlerin veya 
hizmetlerin peşinden 
tutkuyla koşar da 
diğerlerine dönüp 
bakmaz bile? Sizin 
ürününüzün ve sizin 
şirketinizin de bu 
kadar başarılı olması 
için ne yapmanız 

gerekir? Bu soruların yanıtını hangi patron, 
hangi yönetici, hangi pazarlama uzmanı 
merak etmez ki? Pazarlama 3.0, 2000’li 
yıllarda şekillenen ve önümüzdeki 20-30 yıla 
damgasını vuracak yeni pazarlama anlayışının 
şifrelerini çözüyor. Son on yılda pazarlama 
dünyasında tartışılan temel konuları ve 
teknolojinin getirdiği değişim dinamiklerini 
ele alan Pazarlama 3.0, bu yeni pazarlama 
anlayışının şirketlerde nasıl ele alınması, 
anlaşılması ve uygulanması gerektiğini ortaya 
koyuyor. Pazarlama 3.0, yalnızca pazarlama 
dünyasının geldiği yeni aşamayı işaret etmekle 
kalmıyor, bu yeni aşamada başarılı olmak için 
gereken, en temel bakış açısını ve işin olmazsa 
olmaz kurallarını da okuyucuya aktarıyor. 

Kimi bölümlerini derin derin düşünerek, 
kimi bölümlerini kahkahalarla okuyacağınız 
bu kitapta yalnızca Harward Business 
School’un gerçekliğini tanımakla kalmayacak, 
aynı zamanda günümüz ekonomisinin ve 
iş yaşamının en temel meselelerine ilişkin 
kapsamlı tartışmalar da bulacaksınız, 2008 
finansal kriziyle başlayan küresel ekonomik 
bunalımın nedenlerini de..

Mutluluk Üzerine 
Çeşitlemeler
Harvard’lı Psikoloji 
Profesörü Daniel 
Gilbert’in kitabı nasıl 
mutlu olunacağını 
anlatmıyor. Onun 
yerine “mutluluk” 
algımızın nasıl 
çalıştığını bilimsel 
olarak ve son derece 
eğlenceli bir dille 
anlatıyor. Gilbert 
insanı hayvandan 

ayıran en önemli şeyin insanın “geleceği 
düşünebilmesi” olduğunu iddia ediyor. Bu 
temel fark aslında bütün mutsuzlukların 
da kaynağı. Gilbert, burada “günü yaşayın, 
eğlenin” gibi bir ucuzluğa düşmeden başka 
bir yola sapıyor ve geleceği düşünürken 
kullandığımız psikolojik sistemin neden “her 
zaman” yanlış çalıştığını açıklıyor.

Mutluluk Üzerine Çeşitlemeler’de Daniel 
Gilbert, zihnimizin tuhaflıklarıyla ilgili zeki 
fikirlerini bizlerle paylaşıp çok hoş ve cazip 
yollarla bizleri mutluluğa yöneltiyor. 

SİNPAŞ GYO KİTAPLARI

Sinpaş GYO Kitapları, profesyonel iş yaşamı konusunda 
dünyaca ün yapmış kitapların basımını üstlenerek önemli bir 
kültür hizmetini yerine getirmektedir. 

İş yaşamına yeni bakış açıları...
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Muhasebe müdürü ve yetkilileri, 
Şirket hesabına yapılan harcamaların 
imza sirkülerinde belirtilen yetkilere 
uygunluğunu incelemekte, uygun 
olan harcamalara ilişkin ödemeleri 
gerçekleştirmekte, evrakları 
muhasebe fişine bağlamakta ve 
muhasebeleştirmektedir. Ödemeye 
konu olan evraklar muhasebe biriminde 
arşivlenmektedir. Aslı olmayan fatura, 
makbuz, dekont vesaire evrakların 
fotokopileri üzerinden işlem 
yapılmamaktadır.

Sinpaş GYO kasasında yüksek meblağlı 
nakit tutulmamakta, nakit fazlası banka 
hesaplarına yatırılmaktadır. Ödemeler çek 
veya banka havalesi yoluyla yapılmaktadır. 
Satıcılarla en geç geçici vergi dönemlerinin 
sonuna kadar mutabakatlar yapılmakta ve 
alacağından daha fazla ödeme yapılmaması 
(avansla çalışmanın mecburi olduğu 
durumlar hariç) konusunda gerekli 
özen gösterilmektedir. Vergi dairelerine 
ve sosyal güvenlik idarelerine karşı 
olan yükümlülükler zamanında yerine 
getirilmekte, ilgili idarelere verilen 
beyanname, bildirge ve diğer evraklar 
arşivlenmektedir.

Sinpaş GYO, bağımsız bir risk yönetimi 
ve iç kontrol mekanizması oluşturma 
çalışmalarına 2009 yılında başlamıştır. 
Görev, yetki ve sorumlukların 
paylaşımında iç kontrolü gözeten bir 
yapı oluşturulmuştur. Şirket’in sürekli 
büyüyen bir yapıda ve halka açık olması 
nedeniyle beraberinde getirdiği riskler 
ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli 
şeffaflığı yakalayabilmek adına, risk ve 
iç denetim politikalarını geliştirmek 
amacıyla 2009 yılı Kasım ayı içinde 
Mali Kontrol Müdürlüğü pozisyonu 
açılmış ve Burak Tunca bu göreve 
getirilmiştir. Ayrıca, yeni bir Kurumsal 
Kaynak Planlama (ERP) sistemine geçiş 
süreci de başlatılmıştır. Bu konuyla ilgili 
tüm yazılı prosedürler, 2011 yılı içinde 
kurulumu tamamlanacak olan yeni ERP 
sistemiyle entegre bir şekilde yeniden 
yapılandırılmaktadır. 

Şirket, halka açık bir GYO olmasının 
beraberinde getirmiş olduğu şeffaflığın 
gereklilik ve sorumluluklarının farkında 
olup, bu yapının gerektirdiği risk yönetimi 
ve iç denetimi gözeten bir yapıya ve 
işlerinde uzman personele sahiptir.

Sinpaş GYO’yu temsil ve taahhüt 
altına sokacak her türlü evrak ve 
vesikaların imzalanması konusunda 
yetkili olan çalışanlar, imza sirküleri 
ile belirlenmektedir. Bu 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.

Şirket tarafından yapılacak ödemelere 
dayanak teşkil eden evraklar, ilgilileri 
tarafından paraflanmaktadır. Her gider 
ve/veya mal alış faturasında, faturanın 
Şirket içindeki talep edicisi kimsenin 
faturanın kabul bölümünde mutlaka imzası 
aranmaktadır. İlgili kişi faturayı kabul 
ettiğine dair imza atmadığı sürece ilgili 
evrak işleme alınmamakta ve ödemesi 
yapılmamaktadır.

RİSK YÖNETİMİ ve İÇ DENETİM MEKANİZMASI

Sinpaş GYO, saydamlığın başat unsur olduğu sürdürülebilir 
katma değer üreten bağımsız risk yönetimi ve iç denetim 
mekanizmalarına sahiptir.
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f. Mali tabloların ve portföy değer tablolarının 
internet sitesinde açıklanması,

g. İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkileri 
bölümünün güncellenmesi.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, 
dönem içinde  176 analist/yatırımcı ile 
toplantı yapılmış, yurt içinde ve yurt 
dışında çeşitli forum ve konferanslara 
iştirak edilmiştir. Birim, telefon, e-posta 
veya internet aracılığı ile Sinpaş GYO’ya 
ulaşan 100’den fazla bilgi talebine yanıt 
vermiştir. Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne 
0212 310 27 27 – 2480  numaralı 
telefondan ve investorrelations@
sinpasgyo.com.tr e-posta adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 
Haklarının Kullanımı
Pay sahipleri genel olarak, kamuya 
duyurulan mali tablolar, portföy değer 
tabloları, üç aylık raporlar ve özel durum 
açıklamaları ile ilgili olarak bilgi talebinde 
bulunmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi 
talepleri yanıtlanırken bilgi asimetrisi 
oluşturulmamasına özellikle dikkat 
edilmektedir. Talep edilen bir bilginin 
diğer yatırımcılar tarafından da bilinmesi 
gereken bir bilgi olması halinde, özel durum 
açıklaması ile açıklama yapılmakta ve tüm 
yatırımcıların bilgiye aynı anda ulaşmaları 
sağlanmaktadır.

1. Kurumsal Yönetim 
İlkelerine Uyum Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 
2003 yılında kamuya açıklanmış olan 
“Kurumsal Yönetim İlkeleri” Sinpaş 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
tarafından benimsenmekte ve tüm 
menfaat sahiplerinin çıkarlarına en uygun 
düzenlemeleri yapmak amacıyla yönetim 
sistemi sürekli olarak iyileştirilmektedir.

SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 
sayılı kararı gereğince, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda işlem gören 
şirketlerin çalışma raporlarında ve internet 
sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne uyumuyla ilgili beyanlarına 
yer vermeleri uygun görülmüştür. 
Buna göre Şirket’in söz konusu ilkelere 
uyum konusundaki bilgilere, aşağıda 
verilmektedir.

Sinpaş GYO, kamuya açıklanan bilgilerin 
en hızlı ve etkin yolla pay sahiplerine 
duyurulmasına önem vermektedir. Sinpaş 
GYO kurumsal internet sitesini etkin 
bir iletişim yolu olarak kullanmaktadır. 
Mali tablolar, portföy değer tabloları, üç 
aylık raporlar ve özel durum açıklamaları 
eş zamanlı olarak internet sitesinde de 
yayınlanmakta ve yatırımcıların elektronik 
ortamda bu bilgilere rahat bir şekilde 
erişebilmesi sağlanmaktadır. İnternet sitesi 
ilgili bilgiler “Bölüm II / 10. Şirket İnternet 
Sitesi ve İçeriği” başlığı altında detaylı 
olarak açıklanmaktadır.

Sinpaş GYO Esas Sözleşmesi’nde özel 
denetçi ataması talebi bireysel bir hak 
olarak düzenlenmemiştir ve dönem 
içerisinde özel denetçi tayini talebi 
olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri
2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel 
Kurul toplantısı 31 Mayıs 2010  
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 2010  
yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul 
toplantısının ise 2011 yılı Nisan ayı içinde 
yapılması planlanmaktadır. 

BÖLÜM I
PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Pay sahiplerinin daha etkin ve kapsamlı 
bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla 
Mali İşler Departmanı bünyesinde bir 
Yatırımcı İlişkileri Birimi mevcut olup pay 
sahiplerinin söz konusu Yatırımcı İlişkileri 
Birimi vasıtasıyla daha seri ve etkin 
bilgi almaları sağlanmaktadır. Yatırımcı 
İlişkileri Birimi’ne, gerek Sinpaş GYO 
internet sayfası üzerinden gerekse diğer 
yollarla yapılan başvurular zamanında ve 
özenli bir şekilde yanıtlanmaktadır. 2010 
yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi 
tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri 
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

a. Yurt içi ve yurt dışında analist ve yatırımcı 
toplantıları/konferanslarına katılım,

b. Şirket merkezinde analist ve yatırımcılarla 
toplantılar yapılması,

c. Pay sahipleri ve yatırımcılara Şirket 
portföyünde yer alan proje ve arsaların 
gezdirilmesi,

d. E-posta ve telefon ile gelen soruların 
cevaplanması,

e.Özel durum açıklamalarının İMKB’ye 
bildirilmesi,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
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BÖLÜM II
KAMUYU AYDINLATMA VE 
ŞEFFAFLIK
 
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 kolay erişmelerini 
sağlamaktadır. Sinpaş GYO ile ilgili tüm 
kamuyu aydınlatma açıklamaları, şirket 
ile pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri 
veya yöneticiler arasındaki ilişkilerle ilgili 
açıklamalar da dahil olmak üzere, SPK’nın 
Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği çerçevesinde, 
en 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.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Sinpaş GYO hissedarı olan her pay 
sahibinin bir oy hakkı vardır. Pay 
sahipleri oylarını şahsen veya vekâleten 
kullanabilirler.

Sinpaş GYO hisseleri A, B ve C olmak 
üzere üç gruptan oluşmaktadır. A ve B 
grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı 
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 Esas 
Sözleşmesi’nde birikimli oy kullanılmasına 
ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları
2010 yılı içinde SPK düzenlemeleri 
uyarınca 36 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 dönem içerisinde 
SPK tarafından özel durum açıklamalarının 
zamanında yapılmaması nedeniyle, 
uygulanan bir yaptırım bulunmamaktadır. 
Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalara 
kote değildir ve İMKB dışında bir borsada 
özel durum 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 
1.11.5’te sayılan bilgilere yer verilmiştir.

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.

7. Payların Devri
Sinpaş GYO paylarının devri herhangi bir 
sınırlamaya tabi olmayıp, pay sahipleri 
yabancı veya azınlık hakkı sahibi olup 
olmadıklarına bakılmaksızın eşit 
muameleye tabi tutulmaktadır.
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Avni Çelik Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Çelik Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Çelik Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem Pakdemirli Yönetim Kurulu Üyesi 
(Bağımsız)

Osman Akyüz Yönetim Kurulu Üyesi 

(Bağımsız)

Ömer Faruk Çelik Yönetim Kurulu Üyesi,İcra 
Kurulu Başkanı

Halit Serhan Ercivelek Genel Müdür

Seba Gacemer Genel Müdür Yardımcısı

Murat Parmakçı Genel Müdür Yardımcısı

Haydar Özel Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Kaya Genel Müdür Yardımcısı

Berna Akpınar Genel Müdür Yardımcısı

Halim Mertek Hukuk Müşaviri

Barış Ekinci İletişim ve Reklam 
Koordinatörü

İnal Dinçer Muhasebe Müdürü

Burak Tunca Mali Kontrol Müdürü

Özge Nur Kelek Yatırımcı İlişkileri 
Yönetmeni

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/
Sahiplerinin Açıklanması
Sinpaş GYO ortaklık yapısı ile gerçek 
kişi nihai hakim pay sahiplerini gösteren 
ortaklık yapısı internet sitesinde kamuya 
açıklanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda 
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 aşağıda belirtilmiştir.

15. İnsan Kaynakları Politikası
Sinpaş GYO’nun insan kaynakları 
politikası nitelikli insan gücü 
istihdamının gerçekleştirilmesi, insan 
kaynaklarının en verimli şekilde 
değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Etkin 
ve çalışan motivasyonunu 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 korunmaktadır. 
Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir 
ortamda çalışmaları için her türlü zemin 
hazırlanmıştır. 

Çalışan sayısının sınırlı olması nedeniyle 
çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir 
temsilci atanmamıştır. Çalışanlar gerek 
gördükleri konularda en üst kademelere 
kadar yetkilerle görüşme yapabilmektedir. 
Çalışanlardan, ayrımcılık yapıldığına dair 
herhangi bir şikayet alınmamıştır.
 
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler 
Hakkında Bilgiler
Müşterinin satın aldığı ürüne ilişkin soru 
ve talepleri süratle cevaplanmakta ve 
karşılanmaktadır. Satın alma tarihinden 
sonraki muhtemel olumsuz gelişmeler 
hakkında en kısa sürede müşteriler 
bilgilendirilmektedir. Müşterilerle 
uzun dönemli ilişkiler geliştirilmeye 
çalışılmakta, iletişim kanallarının sürekli 

BÖLÜM III
MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin 
Bilgilendirilmesi
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 da gözetilerek korunmakta ve 
menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren 
hususlarda bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime 
Katılımı
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.

Bu kapsamda, Sinpaş GYO çalışanları 
ile periyodik toplantılar yapılmakta ve 
kurumun geleceğinin birlikte ve ortak bir 
akılla şekillendirilmesine çalışılmaktadır. 
Ayrıca müşteri odaklı bir iş anlayışına 
sahip olunması nedeni ile müşterilerden 
gelen bilgi, talep, sorulardan da istifade 
edilmektedir.
 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU >>
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açık tutulmasına 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.

Sinpaş GYO’nun geliştirmekte olduğu konut 
projelerinde bir amacı da yatırım yapılan 
bölgenin gelişmesine ve güzelleşmesine 
katkıda bulunmaktır. Projelerle ilgili izin 
sürecinin bir parçası olarak Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) raporları 
alınmakta ve projelerin çevre üzerindeki 
etkileri bağımsız uzmanlar tarafından da 
denetlenmektedir.

BÖLÜM IV
YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu 
ve Bağımsız Üyeler
Sinpaş GYO Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

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 İlkelerinde öngörülen 
niteliklerle örtüşmektedir. Ayrıca Yönetim 
Kurulu üyelerinin SPK’nın Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliği’nde belirtilen şartları taşıması 
zorunludur. Bu durum Sinpaş GYO Esas 
Sözleşmesi’nde de yer almaktadır.

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.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile 
Stratejik Hedefleri 
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 risk yönetimi ve 
iç kontrol birimi oluşturulmamış olmakla 
birlikte görev, yetki ve sorumluklarının 
paylaşımında iç kontrolü gözeten bir yapı 
oluşturulmuştur. Ayrıca Sinpaş GYO’nun 
sürekli büyüyen bir yapıda ve halka açık 
olması nedeniyle beraberinde getirdiği 
riskleri ve yine halka açık olmasının 
beraberinde getirdiği sorumluluklar 
çerçevesinde gerekli şeffaflığı yakalayabilmek 
adına, risk ve iç denetim politikalarını 
geliştirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda 
Mali Kontrol Müdürü pozisyonu açılmış ve 
yeni bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 
sistemine geçiş sürecine başlanmıştır. 
Yazılı prosedürler 2011 yılı içerisinde 
kurulumu tamamlanacak olan yeni ERP 
sistemiyle entegre bir şekilde, yeniden 
yapılandırılmaktadır. 
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yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının 
gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi 
gerekmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. 
Bölümü’nün 2.17.4 Maddesinde yer alan 
tüm konularda Yönetim Kurulu üyelerinin 
toplantılara fiilen katılımı sağlanmıştır.

24. Şirket’le Muamele Yapma ve Rekabet 
Yasağı
2009 yılı içinde gerçekleştirilen Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket’in Esas 
Sözleşmesi’nin 21. Maddesi tadil edilerek, 
Yönetim Kurulu üyeleri için daha önceki 
dönemlerde uygulanan şirketle muamele ve 
rekabet etme yasağı kaldırılmıştır.

25. Etik Kurallar
Yönetim Kurulu tarafından Sinpaş GYO ve 
çalışanları için etik kurallar oluşturulması 
yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan 
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
SPK’nın Seri: X No: 19 sayılı Tebliği gereği, 
icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu 
üyesinden oluşan, 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 bulunmamaktadır. 

Şirket kasasında yüksek meblağlı nakit 
tutulmamakta, nakit fazlası banka 
hesaplarına yatırılmaktadır. Ödemeler çek 
veya banka havalesi yoluyla yapılmaktadır. 
Satıcılarla en geç geçici vergi dönemlerinin 
sonuna kadar mutabakatlar yapılmakta ve 
alacağından daha fazla ödeme yapılmaması 
(avansla çalışmanın mecburi olduğu 
durumlar hariç) konusunda gerekli 
özen gösterilmektedir. Vergi Dairelerine 
ve Sosyal Güvenlik İdarelerine karşı 
olan yükümlülükler zamanında yerine 
getirilmekte, ilgili idarelere verilen 
beyanname, bildirge ve diğer evraklar 
arşivlenmektedir.

Şirket, sektördeki rakip firmaların taşımadığı 
bir özellik olarak halka açık bir GYO 
olmasının beraberinde getirmiş olduğu 
şeffaflık gerekliliği ve sorumluluklarının 
farkında olarak, bu özelliğin gerektirdiği 
üzere risk yönetimi ve iç denetimi gözeten bir 
yapıya ve işlerinde uzman, dinamik personel 
yapısına sahiptir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve 
sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi’nde 
belirlenmiştir. Esas Sözleşme’deki ilgili 
hükümler yandaki gibidir:

“Sinpaş GYO, Yönetim Kurulu tarafından 
yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam 
olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
diğer mevzuatla ve Genel Kurul’ca kendisine 

Sinpaş GYO’nun temsili ve Sinpaş GYO’yu 
taahhüt altına sokacak her türlü evrak 
ve vesikaların imzalanması konusunda 
yetkili olan çalışanlar imza sirküleri ile 
belirlenmektedir. Bu 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 kimsenin 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 
ilişkin ödemeleri gerçekleştirmekte, 
evrakları muhasebe fişine bağlamakta 
ve muhasebeleştirmektedir. Ödemeye 
konu olan evraklar muhasebe biriminde 
arşivlenmektedir. Aslı olmayan fatura, 
makbuz, dekont v.s. evrakların fotokopileri 
üzerinden işlem yapılmamaktadır.

verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu 
görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. 
Sinpaş GYO tarafından verilecek bütün 
belgelerin ve Sinpaş GYO’yu ilzam edecek 
her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri 
tüm evrakların geçerli olabilmesi için, 
bunların; Sinpaş GYO unvanı altına atılmış 
ve Şirket’i ilzama yetkili en az iki kişinin 
imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, 
yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi 
üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği 
murahhaslara veya pay sahibi olmaları 
zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.”

Sinpaş GYO yöneticilerinin yetkileri ise 
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen imza 
sirküleri ile net bir şekilde belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantısının gündemi, 
İcra Kurulu başkanının önerisi ve Yönetim 
Kurulu başkanının onayı ile belirlenmektedir. 
Toplantı tarihi ve gündemi makul bir süre 
öncesinden bildirilerek üyeler toplantıya 
davet edilmektedir.

2010 faaliyet yılında, Yönetim Kurulu 
toplam 20 kez toplanmıştır. Yönetim 
Kurulu kararlarının katılanların oybirliği ile 
alınmasına gayret edilmektedir ve alınan tüm 
kararlar bu surette alınmıştır. Ayrıca SPK 
mevzuatında tanımlanan ilişkili taraflarla 
yapılan işlemlere ilişkin özellik arz eden 
kararlar Yönetim Kurulu tarafından oybirliği 
ile alınmadığı takdirde, kararın gerekçeleri 
ile birlikte SPK’nın özel durumların kamuya 
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU >>
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27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali 
Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.600 
TL ve Yönetim Kurulu başkanına 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.
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Kalite Standartları 
Sinpaş GYO Projeleri,  tüm süreçlerde 
“önce insan” anlayışla yaşam konforunu ön 
planda tutarak, müşteri memnuniyetine 
odaklı kalite anlayışıyla yönetilmektedir.  
Sinpaş GYO, tüm süreçlerde denetim 
mekanizması kurarak, üretimin yüksek 
kalite standartlarında gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. 

Sinpaş GYO tarafından inşaatı 
gerçekleştirilen binalar yürürlükteki son 
deprem Yönetmeliği, T.S. 500 Betonarme 
Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 4708 
sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili tüm 
yönetmelik hükümlerine uygun şekilde, 
ileri teknolojiyle üretilmektedir.  

Binalar, şantiyede ve laboratuvarlarda 
yapı denetim firması, teknik danışmanlar 
veya üniversitelerde yapılan testlerle 
kalite kontrolüne tabi tutulan, TSE belgeli 
yüksek kaliteli yapı malzemeleriyle hayata 
geçirilmektedir. 

Yüksek katlı blokların tamamı, yapılan 
kapsamlı zemin sondajlarına ve hazırlanan 
ayrıntılı zemin etüt raporlarına uygun 
olarak; 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.  

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.  

Sinpaş GYO, tüm süreçlerde 
denetim mekanizması 
kurarak, üretimin yüksek 
kalite standartlarında 
gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. 

Müşteri memnuniyeti odaklı 
kalite yönetimi uygulamaları 

Çevre Politikası
Faaliyet gösterdiği tüm çalışma alanlarında 
çevreyi korumak Sinpaş GYO’nun en temel 
görevidir. Bu çerçevede;

•	 Projelendirme	ve	imalat	sırasında	çevrenin	
korunması konusunda dünya standartlarını 
uygulamak, 

•	 Gelecek	kuşaklara	doğal	yaşam	alanları	
oluşturmak için çalışmak,

•	 Çevre	ile	ilgili	yasa	ve	yönetmeliklere	ve	
çevre standartlarına uygun çalışmak,

•	 Risk	değerlendirmeleri	yapmak	ve	kaza	
vb. acil durumda çevreye olumsuz etkiyi 
azaltacak şekilde hazırlıklı olmak, 

•	 Çevre	ile	ilgili	çalışmaları	periyodik	olarak	
gözden geçirmek ve performansını sürekli 
olarak artırmak 

değişmez Sinpaş GYO politikalarıdır.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI
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Sinpaş GYO iletişim çalışmaları 
kapsamında oluşturulmak istenen algı 
şudur: 

Yaşama değer katan itibarlı ve şeffaf 
bir kurum olan Sinpaş GYO, faaliyetleri 
sırasında paydaşlarının çıkarlarını 
korumayı,  geleceğe miras nitelikte 
gayrimenkul projeleri geliştirmeyi planlar 
ve yürütür.

Bu hedeflenen algı, iş hedeflerine 
yansıtılarak faaliyet gösterilen sektörlerde 
sürdürülebilir başarı için çalışmakla 
mümkündür.  

Sinpaş GYO’nun kurumsal itibarının 
korunması ve geliştirilmesi; iş hedeflerine 
ve sosyal sorumluluklarına uygun bir 
biçimde yönetilmesi için, iç ve dış 
iletişimini tutarlı, sürekli ve şeffaf olarak 
sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda; 

1. Sinpaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Sinpaş GYO İcra Kurulu Başkanı yılda en 
az bir kez (genellikle iki kez) kamuoyunu 
bilgilendirme toplantısı yapar. 

2. Grup Başkanları da yılda en az bir kez 
kamuoyunu bilgilendirme faaliyeti 
gerçekleştirir. 

3. Sinpaş GYO, 3, 6, 9 ve 12 aylık faaliyet 
raporlarını, mali tablolarını ve portföy 
tablosunu SPK, İMKB ve kamuoyu ile 
paylaşır.

4. İMKB’ye yapılan özel durum açıklamaları 
ile basın duyuruları eşzamanlı olarak web 
sitesinde yer alır. 

5. Sinpaş GYO’nun faaliyetleri 
 www.sinpasgyo.com.tr uzantılı web sitesi 

aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır. 

İLETİŞİM PRENSİPLERİ

Sinpaş GYO, iş hedefleri 
ve sosyal sorumlulukları 
doğrultusunda faaliyetlerini 
başarıyla yürütmek için iç ve 
dış iletişimin tutarlı, sürekli 
ve şeffaf olmasına büyük önem 
vermektedir. 

İş hedefleri doğrultusunda tutarlı, 
sürekli ve açık iletişim

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. 





SİNPAŞ  GAYRİMENKUL 
YATIRIM  ORTAKLIĞI  A.Ş.

VE  BAĞLI  ORTAKLIKLARI

31  ARALIK  2010  TARİHİ  İTİBARİYLE
HAZIRLANAN  KONSOLİDE  FİNANSAL  TABLOLAR
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
Yönetim Kurulu’na

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklarının (“hep birlikte Grup”) 31 Aralık 2010 
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 İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme 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

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, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara 
uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme 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

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı 
ortaklarının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını 
ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve 
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 6 Nisan 2011

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Selçuk Ürkmez
Sorumlu Ortak Başdenetçi
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Dipnot

Referansları

Cari Dönem
 31 Aralık 

 2010 

(Yeniden 
sınıflanmış Not 2.1)

Geçmiş Dönem
 31 Aralık 

 2009 
VARLIKLAR    
Dönen Varlıklar    1.499.431.720   1.243.265.009 

Nakit ve Nakit Benzerleri 3   51.304.477              49.441.702 
Finansal Yatırımlar 4   13.321.883              11.373.301 
Ticari Alacaklar 6   64.215.778              21.900.472 
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25   9.178.967                 295.155 
-Ticari Alacaklar 6   55.036.811           21.605.317 
Diğer Alacaklar 7   34.757.688              48.218.210 
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25   6.777.940             3.263.570 
-Diğer Alacaklar 7   27.979.748           44.954.640 
Stoklar 8   1.101.869.054            921.306.004 
Diğer Dönen Varlıklar 14   233.962.840            191.025.320 
-İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 25   19.227.271   10.907.078 
-Diğer Dönen Varlıklar 14   214.735.569         180.118.242 

    1.499.431.720   1.243.265.009 
    
Cari Olmayan / Duran Varlıklar    153.120.846   88.314.947 

Ticari Alacaklar 6   60.598.343              18.692.183 
Finansal Yatırımlar 4   78.526.244              59.623.122 
Maddi Duran Varlıklar 10   13.231.756                9.798.860 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11   764.503                   196.544 
Diğer Duran Varlıklar 14   -                       4.238 

TOPLAM VARLIKLAR    1.652.552.566   1.331.579.956 

 
Dipnot

Referansları

Cari Dönem
 31 Aralık 

 2010 

(Yeniden 
sınıflanmış Not 2.1)

Geçmiş Dönem
 31 Aralık 

 2009 
KAYNAKLAR    
Kısa Vadeli Yükümlülükler          669.467.269   460.231.032 

Finansal Borçlar 5              14.367.750                2.654.739 
Ticari Borçlar 6              47.376.387              47.028.608 
- İlişkili Taraflara Borçlar 25                   356.659                9.756.090 
-Diğer Ticari Borçlar 6              47.019.728              37.272.518 
Alınan Avanslar 15            590.660.871            401.826.074 
Diğer Borçlar 7              16.253.988                8.181.990 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
Karşılıklar 13                   808.273                   539.621 

    
Uzun Vadeli Yükümlülükler             45.744.022   8.260.743 

Finansal Borçlar 5              25.766.667                     94.502 
Ticari Borçlar 6              19.843.470                8.069.097 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
Karşılıklar 13                   133.885                     97.144 

    
ÖZKAYNAKLAR          937.341.275   863.088.181 
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar             937.341.275   863.088.181 

Ödenmiş Sermaye 16            500.000.000            400.000.000 
Sermaye Rezervleri 16            300.388.864            300.388.864 
Geri Satın Alınan Şirket Hisseleri 16               (5.664.156)                               - 
Hisse Senetleri İhraç Primleri 16              74.919.923            174.919.923 
Değer Artış Fonları 16              18.903.122                               - 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16                3.935.637                3.935.637 
Geçmiş Yıllar (Zararları) / Karı 16             (16.156.243)                1.979.589 
Net Dönem Karı / (Zararı)               61.014.128             (18.135.832)

    
TOPLAM KAYNAKLAR    1.652.552.566   1.331.579.956 

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHLİ  
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHLİ  
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Dipnot

Referansları

 Cari Dönem 
 1 Ocak- 

 31 Aralık 
 2010 

 Geçmiş Dönem 
 1 Ocak- 

 31 Aralık 
 2009 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER    
Satış Gelirleri 17            353.341.851            170.964.593 
Satışların Maliyeti (-) 17   (257.445.193)   (158.455.215)
    
BRÜT KAR    95.896.658   12.509.378 
    
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18             (26.416.745)             (32.741.869)
Genel Yönetim Giderleri (-) 18             (17.739.376)             (11.130.845)
Diğer Faaliyet  Gelirleri / (Giderleri) 20                   431.386               (1.306.679)
    
FAALİYET KARI / (ZARARI)    52.171.923   (32.670.015)
    
Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımların zararlarındaki paylar 9   (2.737.354)   (815.690)
(Esas faaliyet dışı) finansal gelirler 21              25.456.652              27.811.396 
(Esas faaliyet dışı) finansal giderler (-) 22             (13.877.093)             (12.461.523)
    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 
ÖNCESİ  KARI / (ZARARI)    61.014.128   (18.135.832)
    
DÖNEM KARI / (ZARARI)    61.014.128   (18.135.832)
    
Diğer Kapsamlı Gelirler:    
Satılmaya hazır yatırımların değer artışı 4 - 16   18.903.122   - 
Diğer Kapsamlı Gelir    18.903.122   - 
    
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)    79.917.250   (18.135.832)
    
Hisse başına kazanç / (kayıp) 24 0,137 (0,041)
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİNDE 
SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİNDE 
SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Dipnot
Referansları

Cari Dönem 
 1 Ocak- 

  31 Aralık 
 2010

Geçmiş Dönem 
 1 Ocak- 

  31 Aralık 
 2009

FİNANSAL FAALİYETLERDEN  KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI   
    

Ödenen temettüler 16                          -        (19.176.431)
Geri satın alınan Şirket hisseleri 16          (5.664.156)                          - 
Alınan krediler 5          40.037.386                          - 
Finansal kiralama ödemeleri 5          (2.652.210)          (2.623.262)

    
Finansal faaliyetlerinde kullanılan / (elde edilen) nakit           31.721.020        (21.799.693)
    
NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM             1.862.775        (29.746.473)
    

DÖNEM BAŞINDAKİ NET NAKİT VE NAKİT BENZERİ 
DEĞERLER           49.441.702          79.188.175 
    
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER           51.304.477          49.441.702 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN 
YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN 
YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
Referansları

Cari Dönem 
 1 Ocak- 

  31 Aralık 
 2010

Geçmiş Dönem 
 1 Ocak- 

  31 Aralık 
 2009

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN    
Net dönem karı / (zararı) 61.014.128 (18.135.832)
Net dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına 
getirmek için yapılan düzeltmeler:    

Maddi duran varlıkların amortismanı 10 3.909.974 3.128.872 
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 115.681 50.147 
Stok değer düşüklüğü (iptali)/ karşılığı 8 (4.583.055)  14.249.956 

Ticari alacaklar / borçlar reeskontu 6-21-22 506.176 (3.390.246) 
Kar payı gelirleri 21  (4.338.293)         (6.877.561)
Finansal yatırımlar makul değer düzeltmesi 4-21-22 (1.726.882)           3.947.158
Duran varlık satış gelirleri 20  (1.585.771)                         -
İştiraklerin dönem zararlarında Grubun payı 9 2.737.354              815.690 
Kullanılmayan izin karşılığı 13  148.079                 92.603 
Kıdem tazminatı karşılığı 13  144.153                 40.756 

İşletme sermayesindeki değişim öncesi  faaliyetlerden elde edilen / 
(kullanılan)   56.341.544         (6.078.457)

İlişkili şirketlerden olan alacaklardaki (artış)/azalış 6-25   (2.492.218)         31.272.520 
Ticari alacaklardaki artış 6  (75.337.654)  (30.324.788)
Stoklardaki artış 8  (175.979.995)  (173.408.928)
Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklardaki artış 7-14  (25.287.130)  (87.429.477)
Ticari borçlardaki artış 6 12.677.214 42.896.482
Finansal yatırımlardaki artış 4 (221.700)  (411.955)
Alınan avanslardaki artış 15  188.834.797 182.764.022
İlişkili şirketlere olan borçlardaki (azalış)/artış 6-25 (9.381.431) 26.492.236
Diğer ticari borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 7-13  8.192.571 4.811.569

İşletme sermayesindeki değişim (22.654.002)  (9.416.776)
Ödenen vergiler 14  (671.260) (1.170.787)
Ödenen kıdem tazminatı 13 (107.412) (20.721)
Alınan kar payları 21  4.338.293 6.877.561

İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit    (19.094.381) (3.730.723)
    
YATIRIM FAALİYETLERİ    
    

Maddi duran varlık alımları 10 (7.342.870) (3.613.445)
Maddi olmayan duran varlık alımları 11  (683.640) (82.762)
Finansal yatırım alımı 4   -   295.840 
İştirakler sermaye arttırımına katılımı 9 (2.737.354) (815.690)

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit   (10.763.864) (4.216.057)
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(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 Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı’na dönüşmüş ve ünvanı  Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Sinpaş GYO”) olarak değiştirilmiştir.

Şirket ve bağlı ortaklıkların (“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. Grubun ana hissedarları Sinpaş Yapı 
Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (“Sinpaş Yapı”) ve Avni Çelik’tir.

Grubun 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle personel sayısı 155 kişidir. (31 Aralık 2009: 151) Grubun kayıtlı adresi Sinpaş 
Plaza, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak. No:36 34349 Beşiktaş, İstanbul’dur. 

Finansal tabloların onaylanması: 

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 6 Nisan 2011 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

Grubun 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.

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, Grubun 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:

Grup, 2010 yılında Sarıgazi-Aqua City 2010 projesinin Sinpaş Grup şirketlerinden Seranit Granit Seramik ve 
Ticaret A.Ş.’ye ait kısmı ile ilgili 29 Aralık 2009 tarihinde verilen avansı arsa karşılığında verilmiş bedel olarak 
değerlendirmiş ve söz konusu bedeli stoklarına kaydetmiştir. Ancak söz konusu ödeme arsanın alımı için değil 
yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden ödenen avanslardan oluşmaktadır. Bu sebeple 31 Aralık 2009 
finansal tablolarında Grup, bir sınıflama yapmıştır. Bu sınıflama sonucunda 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal 
durum tablosunda “İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar” 10.097.078 TL (31 Aralık 2008: 0) tutarında artmış ve 
İlişkili Taraflara Borçlar” 16.761.172 TL (31 Aralık 2008: 0) tutarında azalmış ve “Stoklar” 27.688.250 TL (31 Aralık 
2008:0) tutarında azalmıştır. Bu sınıflamanın gelir tablosuna etkisi bulunmamaktadır.
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Konsolidasyona İlişkin Esaslar

Grubun bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle detayları aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar
Kuruluş ve

faaliyet yeri

Sermayedeki 
pay oranı

%

Oy kullanma 
hakkı oranı

%
Ana

Faaliyeti
Seven Gayrimenkul 
Geliştirme İnşaat ve 
Taahhüt A.Ş. (Seven) (*) Türkiye 99,99 99,99

Gayrimenkul ve 
gayrimenkul hakları 

yatırımı yapmak

(*) Seven’in 147.055.649 adet hissesinin 4 adeti yasal mevzuat gereği Avni Çelik ve diğer aile üyelerine aittir, geri 
kalan kısmın tamamı Şirket’e aittir. Seven faal bir şirket olmayıp aktifinde sadece bir adet arsası bulunmaktadır. 
23 Ağustos 2010 tarihi itibariyle eski ticaret ünvanı Seven-Et Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iken yeni ticaret 
ünvanı Seven Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Taahhüt A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 

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. 

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, Grubun 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. 

Grubun mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler  

Grubun bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak işlemleri 
olarak muhasebeleştirilir. Grubun 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 Grubun payı olarak muhasebeleştirilir. 

Grubun bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, alınan satış bedeli ile 
kalan payın gerçeğe uygun değerlerinin toplamı ile 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, kar/zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl karlarına 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:

Grubun 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 2010 tarihi itibariyle 
Grubun iştiraklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

 Sermayedeki
 pay oranı (%)

 İştirakler
 Kuruluş ve 

faaliyet yeri
31 Aralık 

2010
31 Aralık 

2009
 Oy kullanım 

gücü Ana faaliyeti

Ottoman 
Gayrimenkul                                                                                                                                      
Yatırım İnş.                                                                                                                                             
Tic. A.Ş.  İstanbul  % 24,9  % 24,9  % 24,9 

 İktisap edeceği 
gayrimenkullleri 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 grubun payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, 
iştirakte oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. 
İştirakin, Grubun iştirakteki payını (özünde grubun iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir 
uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz.

Grup şirketlerinden biri ile Grubun bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve zararlar, 
Grubun 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 2009 tarihli  tablolarında belirtilen muhasebe politikalarının 
aynılarını uygulamaya devam etmiştir.

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. Grubun 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.
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2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar cari dönemde uygulanmış ve bu finansal tablolarda 
raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuştur. Bu finansal tablolarda uygulanmış fakat raporlanan 
tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında 
açıklanmıştır. 

Grubun sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar

Dönem içerisinde sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen standart değişikliği olmamıştır.

Aralık 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Aralık 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar

UFRS 3 (2008) İşletme Birleşmeleri

UFRS 3 (revize), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, UMS 
28, “İştiraklerdeki Yatırımlar” ve UMS 31, “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standartlarındaki değişiklikler, ileriye 
dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemlerde meydana gelen işletme 
birleşmeleri için geçerlidir. Yeni standartlar ile mevcut standartlardaki değişikliklerin uygulanmasının başlıca 
etkileri aşağıdaki gibidir:

a) Önceden ‘azınlık payları’ olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların  gerçeğe uygun değer ile veya kontrol 
gücü olmayan payların edinilen işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değerdeki  payı ile 
değerlenmesinin her işlem bazında ölçümüne izin vermesi,

b) Koşullu bedele ilişkin muhasebeleştirme ve sonraki muhasebe işlemlerine ilişkin şartların değişmesi, 

c) Edinim ile ilgili maliyetlerin işletme birleşmelerinden ayrı olarak muhasebeleştirme gerekliliği ve bunun 
sonucunda bu tür maliyetlerin genellikle oluştukları dönemde gider olarak kaydedilmesi. 

d) Aşamalı satın alım işlemlerinde, önceden elde tutulan payların satın alım tarihinde gerçeğe uygun 
değerinden ölçülmesi ve yeniden değerleme sonrasında ortaya çıkan kazanç ya da zararın, gelir tablosunda 
muhasebeleştirilmesi. 

e) UFRS 3 (2008) standardı uyarınca, Grup ile satın alınan işletme arasında işletme birleşmesi öncesinde bir 
ilişkinin olduğu durumunda, bu ilişki işletme birleşmesi sonrasında sonlanarak, birleşme sonucu oluşan kar/
zarar muhasebeleştirilir. 

Ayrıca aynı dönemden itibaren geçerli olan UMS 27 (revize) uyarınca, kontrol gücü olmayan paylarla ilgili tüm 
işlemlerin etkileri, kontrol gücünde herhangi bir değişikliğin olmaması durumunda şerefiye veya kapsamlı gelir 
tablosunu etkilemeden özkaynakta muhasebeleştirilir. Standart ayrıca, kontrol gücünün kaybedildiği durumlardaki 
muhasebeleştirme işlemlerine de açıklık getirmektedir. İşletmede kalan pay gerçeğe uygun değer üzerinden yeniden 
ölçülür ve kazanç ya da zarar kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. UFRS 3 ve UMS 27 standartlarının kar/
zararı etkilememekle birlikte finansal tablolara etkisi olmamıştır. 
 

UMS 28 (2008) İştiraklerdeki Yatırımlar

UMS 28’e yapılan değişiklikler neticesinde, bir iştirak üzerindeki önemli etki kaybedildiğinde, Grup kalan 
payını, gerçeğe uygun değeriyle hesaplar. Gerçeğe uygun değer ile kayıtlı değer arasındaki fark kar/zarar içinde 
muhasebeleştirilir.

2010 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir bölümünde, yatırımcının bir iştirak üzerinde 
önemli etkisini kaybettiği işlemlerle ilgili UMS 28 (2008) standardındaki değişikliklerin ileriye dönük olarak 
uygulanacağına açıklık getirilmiştir. 

UFRYK 17 “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan 
mali dönemler için geçerlidir. Grup nakit olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu 
uygulamamaktadır. 

UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra transfer 
edilen varlıklar için geçerlidir. Grup, müşterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği için bu yorumu 
uygulamamaktadır. 

“UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar” (UFRS 1’deki değişiklik), Temmuz 2009 tarihinde 
yayınlanmıştır. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için 
uygulanması zorunludur. Grup, UFRS’yi  ilk defa uygulamadığı için bu yorumu uygulamamaktadır. 

UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Grubun nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 Ocak 2010 tarihinde ya da 
bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. Grubun hisse bazlı ödeme planı olmadığı için bu yorumu 
uygulamamaktadır. 

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında yapılan değişiklikler, 
bir işletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk hisselerini satmayı planladığı durumda yapması gereken 
açıklamaları belirtir. Bir bağlı ortaklığın satış amacıyla elde tutulması durumunda bu bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve 
yükümlülükler, işletmenin satış sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda 
bile, UFRS 5 standardı kapsamında sınıflandırılmalıdır.
 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileştirmeler, Nisan 2009 
tarihinde yayınlanmıştır. İyileştirmeler aşağıda açıklanan standartlar ve yorumları kapsamaktadır: UFRS 2 
Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet 
Bölümleri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit Akım Tablosu, UMS 17 Finansal Kiralamalar, UMS 18 
Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçüm, UFRYK 9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi, UFRYK 16 Yurtdışındaki 
İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu iyileştirmelerin yürürlülük tarihi her bir standart 
için ayrı olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir. 
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Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması  – Diğer İstisnai Durumlar  

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan  UFRS 1 standardındaki 
değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu açısından UFRS’leri ilk kullanan 
işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. 

20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1’e, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına 
UFRS’ye geçiş dönemi öncesinde ortaya çıkan işlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez 
UFRS’ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı 
bilgi sağlamak amacıyla ilave değişiklikler getirilmiştir. Bu değişiklikler, 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih 
sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. 

Grup halihazırda UFRS’ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değişiklikler Şirket için geçerli değildir.

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dışı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceleme 
çalışmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler,  mali tablo kullanıcılarının 
finansal varlıklara ilişkin devir işlemlerini ve devri gerçekleştiren işletmede kalan risklerin yaratabileceği etkileri 
anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değişiklikler uyarınca, oransız  devir işlemlerinin raporlama dönemi 
sonunda gerçekleştirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 
tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması 
sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009’da UFRS 9’un  finansal araçların sınıflandırılması 
ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’nin 
yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların,  işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı 
model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer 
veya itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu 
tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda 
finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.  

UMS 12 “Gelir Vergisi”

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değişikliğe uğramıştır. UMS 12 uyarınca varlığın defter 
değerinin kullanımı ya da satışı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla ilişkilendirilen 
ertelenmiş vergisini hesaplaması gerekmektedir.  Varlığın UMS 40 ‘Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’ standardında 
belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda,  defter değerinin geri kazanılması 
işlemi varlığın kullanımı ya da satışı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda 
yapılan değişiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satış yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini 
söyleyerek pratik bir çözüm getirmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan 
mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek 
etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UMS 24 (2009) ‘İlişkili Taraf Açıklamaları’

Kasım 2009’da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan güncelleme, devlet 
işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen 
standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. 
Grup, revize edilen standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz 
değerlendirmemiştir.  

UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu 

UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali 
dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo hazırlayan bir işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki 
bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleştirilme işlemleri 
ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebeleştirilmekteydi ancak bu 
değişiklikler, belirli şartların karşılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için 
belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Grup, 
değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.  

UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi 

UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler 
için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları 
peşin ödemeyi tercih eden işletmeler bu değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca, isteğe bağlı peşin 
ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleştirilir.  Grup, bu değişikliğin finansal tablolarında 
bir etkisi olmayacağını düşünmektedir.   

UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi’

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir.  UFRYK 19 
sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin 
kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. Grup, değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal 
tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.  
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Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler

UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aşağıda 
belirtilen ve başlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıştır: 
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması;  
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri; 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar;  
UMS 1 Finansal Tablo Sunumu;  
UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar;  
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları. 1 Temmuz 2010 tarihinde 
veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27’deki değişiklikler haricindeki tüm diğer değişiklikler, erken 
uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde geçerli 
olacaktır.Grup, yukarıdaki standartlar ile değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek 
etkileri henüz değerlendirmemiştir. 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Hasılat

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müşteri 
iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.

Alıcılardan elde edilen hasılat

Konut inşası projelerinden elde edilen hasılat Grubun 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.

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 Gruba transfer olan arsa payının değeri, sözleşme tarihindeki gerçeğe 
uygun değer olarak hesaplanır ve Grubun 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 Grubun 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.

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 Grubun 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. 

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, Grubun yukarıda ayrıntılarına yer 
verilen genel borçlanma politikası kapsamında finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir 
tablosuna kaydedilir.



76 Sinpaş GYO 2010 Faaliyet Raporu

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

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.

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. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse 
konu finansal varlıklar  da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. 
Bu kategoride yeralan varlıklar, Dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar 

Grubun 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. 

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 fakat aktif bir piyasada işlem görmeyen 
ve borsaya kote olmayan özkaynak araçları satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun 
değerleri güvenilir olarak ölçülebildiği için gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmişlerdir. 
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Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar 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 kar / 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 Grubun 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

Grubun finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün 
ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grubun 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. 

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.

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.



78 Sinpaş GYO 2010 Faaliyet Raporu

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar 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 karın, 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. 

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 
itibarıyla 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. 

Grubun, 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 Vergisi’nden 
istisnadır. KVK Madde 15/(3)’e göre  Kurumlar Vergisi’nden 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

Grup sadece bir tek alanda, ikamete yarar, satış amaçlı gayrimenkul projeleri geliştirme ve satışı konusunda faaliyet 
göstermektedir. Grup sadece bir alanda faaliyet gösterdiğinden, ekli finansal tablolarda bölümlere göre raporlama 
yapılmamıştır.

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. 

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, Grubun konut projeleri geliştirme ve konut satışı faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 
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Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grubun yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) 
kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grubun 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 kardan indirilerek kaydedilir.

3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

         

 31 Aralık
2010

31 Aralık
2009

Kasa 87.150 149.930
Bankadaki nakit 51.217.327 49.291.772

Vadesiz mevduat (*) 6.131.158 827.102
Katılım hesapları (**) 45.086.169 48.464.670

   
 51.304.477 49.441.702

         
(*) Vadesiz mevduatlar faiz içermemektedir. Vadesiz mevduatlarda; 616.751 ABD Doları (2009: 46.454 ABD Doları), 

232.919 EUR (12.554 EUR) ve 290 GBP (290 GBP) tutarında yabancı para bulunmaktadır.
(**) Katılım hesapları, TL ve ABD Doları cinsinden açılmış, doğrudan ticaret ve sanayi finansmanı projelerinde 

kullanılan ve elde edilen kardan veya zarardan pay alan vadeli hesaplardır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 
Grubun 0-30 gün vadeli 18.391.246 TL ve 17.267.091 ABD Doları tutarında katılım hesabı mevcuttur. (2009: 
Grubun 0-30 gün vadeli 25.776.415 TL ve 15.079.260 ABD Doları tutarında katılım hesabı mevcuttur.)

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 26. notta açıklanmıştır.

4. FİNANSAL YATIRIMLAR
         

 
31 Aralık

2010
31 Aralık

2009
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar   
Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 13.321.883 11.373.301
   
 13.321.883 11.373.301
   
   

 
31 Aralık

2010
31 Aralık

2009
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar   
Satılmaya hazır finansal yatırımlar 78.526.244 59.623.122
   
 78.526.244 59.623.122

         
Kısa vadeli finansal yatırımlar:

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar:    
         

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Borçlanma senetleri   
   
Özel sektör tahvilleri        13.321.883        11.373.301 
   
        13.321.883        11.373.301 
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Türü 
 Nominal 

 değer 
 Maliyet 

 değeri Vade 

31 Aralık 2010 
 Makul 
 değeri

Özel sektör tahvilleri   23.380.158    12.890.000 10 Temmuz 2012        13.321.883 
     
     12.890.000         13.321.883 
     

Türü 
 Nominal 

 değer 
 Maliyet 

 değeri Vade 

31 Aralık 2009 
 Makul 
 değeri

Özel sektör tahvilleri   22.870.513    12.890.000 10 Temmuz 2012        11.373.301 
     
     12.890.000         11.373.301 

                 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların sözleşmeye 
bağlı olarak kalan vade analizi aşağıda verilmiştir:

  31 Aralık 
 2010 

 31 Aralık 
 2009 

Uzun Vadeli   
İkinci yıl içerisinde        13.321.883                     -   
Üçüncü yıl içerisinde                     -          11.373.301 
   
        13.321.883        11.373.301 

         
31 Aralık 2010 tarihinde gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan özel sektör tahvillerinin yıllık faiz oranı 
Libor+2,25’tir. (2009: Libor+2,25)

Uzun vadeli finansal yatırımlar:

 

 
Hisse

Oranı %

Oy
Kullanım

Hakkı %
 Maliyet 

 Değeri 
 Makul 
 Değeri 

 Değer 
 Düşüklüğü 

 Değer 
 Artışı 

Cinsi       
       
Borsada işlem görmeyen:     
SAF A.Ş.       

      
31 Aralık 2010 % 7,4 % 7,4   65.457.670   78.526.244               -      18.903.122 
31 Aralık 2009 % 7,4 % 7,4   65.457.670   59.623.122   (5.834.548)                -   

 

 1 Ocak- 
 31 Aralık 

 2010 

 1 Ocak- 
 31 Aralık 

 2009 
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar - SAF A.Ş.   
   
Açılış bakiyesi   59.623.122   65.161.830 
Alımlar   -   295.840 
Dönem değer düşüklüğü   -   (5.834.548)
Dönem değer artışı   18.903.122   - 
   
Kapanış bakiyesi (Makul değeri)   78.526.244   59.623.122 

         
Grup, SAF Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“SAF A.Ş.”)’nin % 7,4’lük kısmına hitap eden hissesini 1 
Aralık 2008 tarihinde 65.151.830 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 ana faaliyeti iktisap edeceği gayrimenkulleri belirli bir proje kapsamına alarak değer kazandırmak ve 
satışı suretiyle kazanç elde etmektir. 

Grup 78.526.244 TL (2009: 59.623.122 TL) tutarındaki borsada işlem görmeyen satılmaya hazır SAF A.Ş. yatırımını, 
gerçeğe uygun değerleri ile göstermiştir. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 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 16). 2009 değer düşüklüğü esas faaliyet dışı giderler içerisinde 
muhasebeleştirilmiştir. (bkz. dipnot 22) 
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Finansal yatırımların gerçeğe uygunluk değerinin belirlenme kriterleri ve dönem başı dönem sonu mutabakatlarına 
ilişkin açıklamalar 27. dipnotta verilmiştir. 

5. FİNANSAL BORÇLAR

 31 Aralık
2010

31 Aralık
2009

Finansal Borçlar   
   
a) Kısa vadeli banka kredileri   14.270.719   - 
b) Kısa vadeli finansal kiralama borçları   97.031   2.654.739 
   14.367.750   2.654.739 
   
a) Uzun vadeli banka kredileri   25.766.667   - 
b) Uzun vadeli finansal kiralama borçları   -   94.502 
   25.766.667   94.502 
   
Toplam finansal borçlar   40.134.417   2.749.241 
   

Banka Kredileri:

Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:   
 
 31 Aralık

2010
31 Aralık

2009
1 yıl içerisinde ödenecek 14.270.719 -
1 - 2 yıl içerisinde ödenecek 12.883.334 -
2 - 3 yıl içerisinde ödenecek 12.883.333 -
   
 40.037.386 -

         

Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:        
                  

 31 Aralık 2010

Para birimi
Ağırlıklı ortalama etkin 

faiz oranı Kısa vadeli Uzun vadeli
TL - 183.536 -
ABD Doları % 4,73 14.087.183 25.766.667
    
  14.270.719 25.766.667

             
Aşağıda, Grubun önemli banka kredisi özetlenmiştir:

25 Milyon ABD Doları tutarındaki kredi (2009 : 0) 7 Mayıs 2010 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri ödemeleri yıllık 
olup 6 Mayıs 2011 tarihinde başlayacak ve vade sonu olan 7 Mayıs 2013  tarihine kadar devam edecektir. 
 
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar:

Finansal kiralama işlemlerinden borçların detayı aşağıdaki gibidir:    
                 

  Asgari kira ödemeleri  
 Asgari kira ödemelerinin

bugünkü değeri 

 
31 Aralık 

2010 
31 Aralık 

2009 
31 Aralık 

2010 
31 Aralık 

2009 
Bir yıl içinde   97.593   2.757.021   97.031   2.654.739 
2-5 yıl arasındakiler   -   95.049   -   94.502 
     
Eksi: Geleceğe ait finansal giderler   (562)   (102.829)   -   - 
     
Kiralama yükümlülüğünün bugünkü 
değeri   97.031   2.749.241   97.031   2.749.241 

   
Eksi: 12 ay içerisinde ödenecek 
borçlar (kısa vadeli borçlar kısmında  
gösterilen)     (97.031)   (2.654.739)
     
12 aydan sonra ödenecek borçlar     -   94.502 

                 
Bütün kiralama yükümlülükleri ABD Doları cinsidendir. Kiralama dönemi 4 yıldır. 

Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için sabitlenmiştir. 
Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık % 7,28’dir (2009: %7,28).

Grubun kiralama yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri defter değerlerine yakındır.

Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri 8.295.935 TL’dir (2009: 
8.119.816 TL).
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6. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

a) Ticari Alacaklar:

Bilanço tarihi itibariyle Grubun ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Kısa vadeli ticari alacaklar   
Ticari alacaklar   10.043.737   1.723.501 
Alacak senetleri   44.993.074   19.881.816 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (bkz Not 25)   9.178.967   295.155 
   
   64.215.778   21.900.472 

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Uzun vadeli ticari alacaklar   
Alacak senetleri   60.598.343   18.692.183 
   
   60.598.343   18.692.183 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle uzun vadeli alacak senetlerinin ödeme planlarına bağlı olarak kalan vade analizine 
aşağıda yer verilmiştir:

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
İkinci yıl içerisinde   29.351.835   7.655.556 
Üçüncü yıl içerisinde   15.966.749   6.198.439 
Dördüncü yıl içerisinde   9.478.077   3.052.173 
Beşinci yıl içerisinde   4.305.312   1.554.986 
Beş yıldan sonra   1.496.370   231.029 
   
   60.598.343   18.692.183 

Grubun TL alacak senetlerinin büyük kısmı yapılan satış anlaşmalara uygun olarak her yıl TÜFE’deki artış baz 
alınarak güncellenmektedir.

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 26. notta verilmiştir. 

b) Ticari Borçlar:

Bilanço tarihi itibariyle Grubun ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Kısa vadeli ticari borçlar   
Borç senetleri   28.467.343   19.065.215 
Ticari borçlar   18.438.850   17.748.730 
İlişkili taraflara ticari borçlar (bkz Not 25)   356.659   9.756.090 
Diğer ticari borçlar   113.535   458.573 
   
   47.376.387   47.028.608 

         

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Uzun vadeli ticari borçlar   
Borç senetleri   19.843.470   8.069.097 
   
   19.843.470   8.069.097 

         
Belli hizmetlerin satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi 30 gündür (2009: 30 Gün). Ticari borçlar için, fatura 
tarihinden sonraki ödemelerde faiz alınmamaktadır. 

Ticari borçların risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 26. notta verilmiştir. 
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7. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) Diğer Alacaklar

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar   
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (bkz Not 25)   6.777.940   3.263.570 
Verilen avanslar   986.304   884.637 
Bloke banka hesapları (*)   26.471.739   43.627.575 
Diğer çeşitli alacaklar   521.705   442.428 
   
   34.757.688   48.218.210 

         
(*) Bloke banka hesapları, bankalarla yapılan anlaşmalar uyarınca müşterilere piyasa faiz oranlarının altındaki 

oranlardan konut kredisi kullandırması karşılığında belirli sürelerde vadesiz mevduat hesabında kalan 
tutarlardan ve Grubun iştiraki Ottoman Gayrimenkul Yatırım İnş. Tic. A.Ş.’nin kredi kullanabilmesi için 
iştirakin diğer ortaklarıyla birlikte Grubun da kendi payı oranında bankalarda bulundurduğu tutarlardan 
oluşmaktadır.

b) Diğer Borçlar

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Kısa Vadeli Diğer Borçlar   
Hasılat paylaşımı sözleşmeleri uyarınca arsa sahiplerine borçlar   12.271.026   3.520.818 
Ödenecek vergi ve fonlar   3.725.311   4.449.076 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri   184.651   157.096 
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (bkz Not 25)   73.000   55.000 
   
   16.253.988   8.181.990 

         
Diğer alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 26. notta verilmiştir. 
 

8. STOKLAR
 

 
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Arsalar (*)   544.157.838   545.865.659 
Geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden konut inşaat projeleri   225.262.821   230.760.178 
Tamamlanan konutlar   339.187.856   158.930.123 
Ticari mallar   2.927.440   - 
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (**)   (9.666.901)   (14.249.956)
   
   1.101.869.054   921.306.004 

         
(*) Arsalar içerisinde bilanço tarihi itibariyle henüz inşaatına başlanmamış arsalar ve inşaatı devam eden konut 

inşaat projelerinin arsaları bulunmaktadır. Grubun finansal kiralama aracılığıyla elde ettiği arsaların 31 Aralık 
2010 tarihi itibariyle defter değeri 8.295.935 TL’dir (2009: 8.119.816 TL).

(**) 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 stok değer düşüklüğü karşılığı Ankara Dikmen arsası için kaydedilen değer 
düşüklüğü rakamını içermektedir. 2009 senesinde kayıtlara alınan stok değer düşüklüğünün konusu kalmayan 
4.583.055 TL’lik kısmı 2010 yılı içerisinde ters çevrilmiştir. Ters çevrilen değer düşüklüğü geliri, satılan malın 
maliyeti hesabına dahil edilmiştir. (bkz Not: 17)

Grubun on iki aydan uzun sürede paraya çevrilmesi beklenen stok tutarı 760.251.762 TL (2009: 741.060.622 TL).  

 

 1 Ocak- 
 31 Aralık 

 2010 

 1 Ocak- 
 31 Aralık 

 2009 
Stok değer düşüklüğü karşılığı hareketleri   
Açılış bakiyesi   (14.249.956)   - 
Dönem gideri (bkz Not 17)   -   (14.249.956)
İptal edilen karşılık (bkz Not 17)   4.583.055   - 
   
Kapanış bakiyesi   (9.666.901)   (14.249.956)
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9. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
 
Grubun iştiraklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

  Sermayedeki pay oranı (%)

 
Kuruluş ve 

faaliyet yeri
31 Aralık 

2010
31 Aralık 

2009
Oy kullanım 

gücü Ana faaliyeti
İştirakler      

Ottoman Gayrimenkul     
 İktisap edeceği 

gayrimenkulleri 

Gayrimenkul     
 belirli bir proje kapsamına 

alarak  
Yatırım İnş. Tic. A.Ş.      değer kazandırmak ve satışı 
İnş. Tic. A.Ş.  İstanbul % 24,9 % 24,9 % 24,9  suretiyle kazanç elde etmek 
 

Grubun iştirakleri ile ilgili özet finansal bilgileri aşağıda açıklanmıştır:
         

 
31 Aralık

2010
31 Aralık

2009
Toplam varlıklar 152.159.211 90.689.608
Toplam yükümlülükler (159.340.541) (98.916.469)
   
Net varlıklar (7.181.330) (8.226.861)
   
İştiraklerin net varlıklarında Grubun payı - -
   

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
Hasılat - -
   
Dönem zararı (10.217.898) (9.076.690)
   
İştiraklerin dönem zararında Grubun payı (2.737.354) (815.690)

         

10.  MADDİ DURAN VARLIKLAR

  Binalar  Taşıtlar  Demirbaşlar 
 Özel 

maliyetler Toplam
Maliyet Değeri         
1 Ocak 2010 itibariyle açılış 8.886.298 178.020 2.925.414 1.787.744 13.777.476 
Alımlar      3.227.910   -   449.365   3.665.595   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   (2.885.732)   (69.339)   (759.205)   (264.340)   (3.978.616)
Dönem gideri      (2.383.603)   (35.604)   (630.686)   (860.081)   (3.909.974)
      
31 Aralık 2010 itibariyle kapanış 
bakiyesi   (5.269.335)   (104.943)   (1.389.891)   (1.124.421)   (7.888.590)
      
31 Aralık 2010 itibariyle net defter 
değeri   6.844.873   73.077   1.984.888   4.328.918   13.231.756 
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  Binalar  Taşıtlar  Demirbaşlar 
 Özel 

maliyetler Toplam
Maliyet Değeri         
1 Ocak 2009 itibariyle açılış   9.479.184   178.020   1.643.896   691.821   11.992.921 
Alımlar      1.011.260   -   1.281.518   1.320.667   3.613.445 
Çıkışlar      (1.604.146)   -   -   (224.744)   (1.828.890)
      
31 Aralık 2009 itibariyle kapanış 
bakiyesi   8.886.298   178.020   2.925.414   1.787.744   13.777.476 
          
Birikmiş Amortismanlar         
1 Ocak 2009 itibariyle açılış    (2.117.753)   (33.735)   (317.680)   (209.466)   (2.678.634)
Dönem gideri      (2.372.125)   (35.604)   (441.525)   (279.618)   (3.128.872)
Çıkışlar      1.604.146   -   -   224.744   1.828.890 
      
31 Aralık 2009 itibariyle kapanış 
bakiyesi   (2.885.732)   (69.339)   (759.205)   (264.340)   (3.978.616)
      
31 Aralık 2009 itibariyle net defter 
değeri   6.000.566   108.681   2.166.209   1.523.404   9.798.860 

                    
Amortisman giderlerinin  2.299.528 TL’si (2009: 929.863 TL) Genel Yönetim giderlerine, 1.610.446 TL’si (2009: 
2.199.009 TL) Pazarlama ve Satış maliyetine dahil edilmiştir.

Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
 

    Ekonomik
 Ömrü

Binalar     2-5 yıl
Taşıtlar     5 yıl
Demirbaşlar     4-5 yıl
Özel maliyetler     5 yıl

 

11. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 Haklar
Maliyet Değeri    
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi 275.691
Alımlar   683.640
31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi 959.331
  
Birikmiş İtfa Payları  
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi (79.147)
Dönem gideri   (115.681)
31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi (194.828)
  
31 Aralık 2010 itibariyle net defter değeri 764.503
  

 Haklar
Maliyet Değeri    
1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi 192.929
Alımlar   82.762
  
31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi 275.691
  
Birikmiş İtfa Payları  
1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi (29.000)
Dönem gideri   (50.147)
  
31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi (79.147)
  
31 Aralık 2009 itibariyle net defter değeri 196.544

         
Amortisman giderlerinin  115,681 TL’si (2009: 50.147 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir:
 

    
Ekonomik

Ömrü
Haklar     5 yıl
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12. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Bilanço tarihi itibariyle satıcılardan alınmış olan 150.109.516 TL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır. (2009: 
107.281.055 TL)

Şirket Aleyhine Açılmış Davalar:
 
31 Aralık 2010 tarihi itibari ile Grup aleyhine 517.028 TL tutarında Grubun faaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan 
çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Aralık 2010 tarihi itibari ile nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik 
kazanmamıştır. Grup yönetimine göre, söz konusu davalar Grubun faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya 
likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte olmadığından ekli finansal tablolarda bu davalar için herhangi bir 
karşılık ayrılmamıştır.

Sözleşmeye Dayalı Yükümlülükler:

Tüm Konut Satış Sözleşmelerine ilişkin yükümlülükler

Konut Satış Vaadi sözleşmelerine istinaden Grubun ilgili konutun tesliminde gecikmesi halinde, gecikme tahmin 
edilen teslim tarihini 150 iş günü aşarsa sözleşmede belirtilen satış bedelinin %1’i oranında aylık gecikme cezasını 
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 (tabii 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 Gruba 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 etmiştir. Ancak 
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-Aqua City 2010 Projesi:

Grup 2008 yılı itibariyle %65’i Sinpaş Grup şirketlerinden Seranit Granit Seramik ve Ticaret A.Ş.’ye, (“Seranit”) 
%35’i ise Grubun 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 İnşaat 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 Gruba 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 Gruba 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.

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 satın 
almıştır.  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 almmıştır. 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.
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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 Grup yönetimi 
bu ihtarnamenin gerekçesinin doğru olmadığını düşündüğünden ekli finansal tablolarda herhangi bir karşılık 
ayırmamıştır. 

Arsa alımları için verilmiş ve avansa konu teşkil eden 13.400.000 ABD Dolarındaki tutar, Avanslar hesabından 
Avrasya’dan alacak olarak diğer alacaklara sınıflanmıştır.
 
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 Gruba 
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 edilecektir.

Takyidatlar:
 
Grubun 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.

13. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

  31 Aralık 
 2010 

 31 Aralık 
 2009 

Personele ödenecek ücretler   567.591   447.018 
Kullanılmayan izin karşılığı   240.682   92.603 
   
   808.273   539.621 

         
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 2010 tarihi  itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.517,01 TL (2009: 2.365,17 TL) tavanına tabidir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Grubun 
çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin 
tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Grubun yükümlülüklerinin, 
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu 
doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

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 2010 tarihi itibarıyla, 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 % 5,66 olarak 
elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2009: % 5,92 reel iskonto oranı). İsteğe 
bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Gruba kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da 
dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grubun kıdem tazminatı karşılığının 
hesaplanmasında 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan 2.623,33 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.
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 Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu:         
         

  1 Ocak- 
 31 Aralık 

 2010 

 1 Ocak- 
 31 Aralık 

 2009 
Açılış itibarıyla karşılık   97.144   77.109 
   
Hizmet maliyeti   125.570   32.866 
Aktüeryal kayıp-kazanç   12.836   3.062 
Faiz maliyeti   5.747   4.828 
Ödenen kıdem tazminatları   (107.412)   (20.721)
   
 Kapanış itibarıyla karşılık   133.885   97.144 

         
14. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR VE DİĞER DURAN VARLIKLAR
        

 Diğer Dönen Varlıklar
31 Aralık

2010
31 Aralık

2009
Verilen avanslar (*)   79.381.020   86.591.039 
Devreden KDV   134.588.838   91.930.443 
İlişkili taraflara verilen avanslar (bkz. Not 25)   19.227.271   10.907.078 
Peşin ödenen vergi ve fonlar   671.260   1.170.787 
Gelecek aylara ait giderler   25.761   249.187 
İş avansları   31.792   165.567 
Diğer çeşitli dönen varlıklar   36.898   11.219 
   
   233.962.840   191.025.320 

         
(*) Verilen avansların 40.144.703 TL’lik (2009: 41.393.322 TL) tutarı arsa alımları için verilmiş, 19.675.561 TL’lik 

(2009: 39.715.611) tutarı geliştirilmekte olan konut projelerinin müteahhit firmalarına hakediş avansı olarak 
verilmiş, 38.788.027 TL’si (2009: 16.389.184 TL) ise hasılat paylaşımı sözleşmesi uyarınca arsa sahiplerine 
ödenen tutarlardan oluşmaktadır. 

Diğer Duran Varlıklar
31 Aralık

2010
31 Aralık

2009
 Peşin ödenen sigorta giderleri   -   4.238 
   
   -   4.238 

           

15. ALINAN AVANSLAR
         

 Kısa vadeli alınan avanslar
31 Aralık

2010
31 Aralık

2009
İnşaatı devam eden konut projelerine ilişkin alınan avanslar (*)   590.660.871   401.826.074 
   
   590.660.871   401.826.074 

         
(*) İnşaatı devam eden konut projelerine ilişkin alınan avanslar, belirlenen vadeler çerçevesinde senede bağlanmış 

konut bedellerinin bilanço tarihi itibariyle tahsil edilmiş tutarlarından oluşmaktadır. 

Grubun konut teslim tarihleri uyarınca on iki aydan uzun sürede ifa edeceği konut satışlarına ilişkin avanslar tutarı 
377.643.060 TL’dir. (2009: 246.674.145 TL.)   

16. ÖZKAYNAKLAR
 
a) Sermaye
  
Grubun 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar %
31 Aralık 

2010 %
31 Aralık 

2009
 Sinpaş Yapı 30,8%    154.225.776 30,8%       123.380.620 
 Avni Çelik 16,9%      84.347.810 16,9%         67.478.248 
 Ömer Faruk Çelik 1,6%        8.213.207 1,6%          6.570.566 
 Ahmet Çelik 1,6%        8.213.207 1,6%          6.570.566 
 Halka açık kısım 49,0%    245.000.000 49,0%       196.000.000 
     
Nominal sermaye 100,0%    500.000.000 100,0%       400.000.000 

        
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.
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Sermaye Katılımları: Grup hissedarlarından Sinpaş Yapı, İnpa ve Avni Çelik, Gruba 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 Grubun 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 Grubun Kuruluş Sermayesi Ticaret Mahkemesi tarafından 69.857.000 TL 
olarak belirlenmiştir.

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 Grubun 136.974.510 TL olan çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL’ye çıkarılmış; 27 
Ekim 2009 tarihinde Grubun 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.

Grubun 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.
 
b) Sermaye Rezervleri 

31 Aralık
2010

31 Aralık
2009

Sermaye Rezervleri 300.388.864 300.388.864

300.388.864 300.388.864
    
Grup, kuruluşu sırasında sermayedarları tarafından ayni sermaye olarak koyulan arsaları, UFRS 2 “Hisse Bazlı 
Ödemeler” kapsamında rayiç değerine göre değerlemiştir. Grup hissedarlarının Gruba ayni sermaye olarak 
koydukları arsaların bilirkişi raporuna göre belirlenen değeri ile rayiç değerleri arasındaki fark sermaye rezervleri 
olarak muhasebeleştirilmiştir. 

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 Grubun 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 çıkarılmasıyla  hisse senedi ihraç primleri bakiyesi 174.919.923 
TL’na düşmüştür. 13 Temmuz 2010 tarihinde Grubun 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse 
senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 500.000.000 TL (pay başına % 25 oranında bedelsiz) arttırılarak 
500.000.000 TL’ye çıkarılmasıyla hisse senedi ihraç primleri bakiyesi 74.919.923 TL’na düşmüştür.

d) Geri Satın Alınan Şirket Hisseleri

Grup 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 kar 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. 

e) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

31 Aralık
2010

31 Aralık
2009

Yasal Yedekler 3.935.637 3.935.637

3.935.637 3.935.637
    
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci 
tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) Ödenmiş sermayenin %20’sine erişene 
kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır.  İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek 
ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.
 
f ) Değer Artış Fonları

31 Aralık
2010

31 Aralık
2009

Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu (bkz Not 4) 18.903.122 -

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 kar/zararda muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen 
bir finansal aracın değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer düşüklüğüne uğrayan 
finansal varlıkla ilişkili kısmı kar/zararda muhasebeleştirilir.

g) Geçmiş Yıl Kar/Zararları

Grubun 16.156.243 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları 31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilançosunda birikmiş karlar  
içerisinde sınıflanmıştır (31 Aralık 2009: geçmiş yıl karları 1.979.589 TL). Grubun 31 Aralık 2010 itibariyle geçmiş yıl 
kar/zararı içerisinde sınıflandırılan özel yedekleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 
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h) Kar Dağıtımı:

Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul)  27 Ocak 2010 tarihinde 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların 
dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım 
zorunluluğu getirilmemesine (31 Aralık 2009: %20), bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul’un Seri:IV, No:27 sayılı “ 
Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları 
Esaslar Hakkında Tebliği”nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler 
tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Bunun yanında söz konusu Kurul kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, 
yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri:XI No:29 Tebliği 
çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate 
alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.

i) Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar 

Şirketin bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarında dönem karı 104.766.903 TL (31 Aralık 2009: 515.444 TL) olup 
Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında konsolide kar 61.104.128 TL’dir (31 Aralık 2009: 
zarar 18.135.832 TL). Şirket yasal kayıtlarındaki diğer kaynakların toplam tutarı 22.470.736 TL’dir. (31 Aralık 2009: 
21.956.691 TL)

17. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
a) Satışlar   
   
Projesi şirket tarafından geliştirilmiş konut satışları 353.341.851 170.964.593 
   
 353.341.851 170.964.593 

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
b) Satışların maliyeti   
Taşeron giderleri (224.167.275) (87.578.955)
Arsa maliyeti (37.860.973) (56.070.234)
Stok değer düşüklüğü iptali / (karşılığı) (bkz Not 8) 4.583.055 (14.249.956)
Diğer -   (556.070)
   
 (257.445.193) (158.455.215)

           

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

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (26.416.745) (32.741.869)
 Genel yönetim giderleri (-) (17.739.376) (11.130.845)
 (44.156.121) (43.872.714)

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
a) Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri Detayı   
Reklam giderleri (14.850.357) (19.070.438)
Personel giderleri (4.393.821) (4.901.894)
Amortisman giderleri (1.610.446) (2.199.009)
Organizasyon ve tanıtım giderleri (1.493.972) (2.517.269)
Mahkeme ve noter giderleri (829.688) (725.248)
Vergi resim ve harç giderleri (596.111) (1.129.779)
Site yönetimi giderleri (440.560) -
Elektrik, su ve gaz giderleri (331.872) (228.120)
Bakım onarım giderleri (247.518) (85.434)
Kira giderleri (206.670) (159.126)
Ulaşım giderleri (48.921) (69.119)
Komisyon giderleri (4.079) (550.167)
Diğer giderler (1.362.730) (1.106.266)
   
 (26.416.745) (32.741.869)
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1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
b) Genel Yönetim Giderleri Detayı   
Personel giderleri (8.634.148) (6.756.757)
Amortisman giderleri (2.415.209) (980.010)
Kira giderleri (1.783.410) (609.443)
Bina aidat giderleri (835.551) (483.565)
Danışmanlık giderleri (770.824) (536.383)
Vergi resim ve harç giderleri (753.047) (143.784)
Yemek giderleri (468.253) (207.815)
Kanunen kabul edilmeyen giderler (420.625) (177.735)
Ulaşım giderleri (147.554) (137.517)
Elektrik, su ve gaz giderleri (60.368) (128.710)
Bakım onarım giderleri (42.518) (59.866)
Mahkeme ve noter giderleri (25.815) (18.342)
Bilgi teknolojileri giderleri (10.620) (12.722)
Diğer giderler (1.371.434) (878.196)
   
 (17.739.376) (11.130.845)

         

19. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
Faaliyet Giderleri Detayı   
Reklam giderleri (14.850.357) (19.070.438)
Personel giderleri (13.027.969) (11.658.651)
Amortisman giderleri (4.025.655) (3.179.019)
Kira giderleri (1.990.080) (768.569)
Organizasyon ve tanıtım giderleri (1.493.972) (2.517.269)
Vergi resim ve harç giderleri (1.349.158) (1.273.563)
Mahkeme ve Noter giderleri (855.503) (743.590)
Bina aidat giderleri (835.551) (483.565)
Danışmanlık giderleri (770.824) (536.383)
Yemek giderleri (468.253) (207.815)
Site yönetimi giderleri (440.560) -
Kanunen kabul edilmeyen giderler (420.625) (177.735)
Elektrik, su ve gaz giderleri (392.240) (356.830)
Bakım onarım giderleri (290.036) (145.300)
Ulaşım giderleri (196.475) (206.636)
Bilgi teknolojileri giderleri (10.620) (12.722)
Komisyon giderleri (4.079) (550.167)
Diğer giderler (2.734.164) (1.984.462)
   
 (44.156.121) (43.872.714)
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20. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyetlerden gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:
 

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
Konut satışı iptal gelirleri 3.857.522 526.912
Vazgeçilen “KDV” alacakları (3.565.246) -
Şirket alım giderleri - (2.590.851)
Arsa hibeleri (1.884.653) -
Duran varlık satış gelirleri 1.585.771 -
Müteahhit firma sözleşme fesih cezası gelirleri 80.193 422.746
Diğer gelirler 357.799 334.514

  
431.386 (1.306.679)

           
21. FİNANSAL GELİRLER

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
Kur farkı gelirleri 13.122.496 11.081.724
Kar payı gelirleri 4.338.293 6.877.561
Satışlar üzerinde gerçekleşen finansman geliri 5.877.492 3.073.536
Reeeskont geliri - 3.390.246
Gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar değer 
artışı

1.726.882 1.887.390

Menkul kıymet alım-satım karı 391.489 1.500.939

25.456.652 27.811.396
     

22. FİNANSAL GİDERLER

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
Kur farkı gideri (11.900.142) (6.356.839)
Satılmaya hazır finansal yatırımlar değer düşüklüğü - (5.834.548)
Finansman gideri (1.470.775) (26.531)
Reeeskont gideri (506.176) -
Menkul kıymet satış zararı - (243.605)

(13.877.093) (12.461.523)
     
23. 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 Vergisi’nden istisnadır. 
KVK Madde 15/(3)’e göre  Kurumlar Vergisi’nden 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 Vergisi’nden 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.

24. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
     

 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
Hisse başına kar
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri) 444.652.295 447.123.288

Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı / (zararı) 61.014.128 (18.135.832)

Hisse başına kar / (zarar) (TL) 0,137 (0,041)
     
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 2010 
yılına ait hisse başına kazanç hesaplamasını ilgili karar çerçevesince yapmıştır.
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25. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

İlişkili taraflarla önemli işlemlere ilişkin açıklamalar:

Sinpaş Yapı

Sinpaş Yapı’dan alacaklar, 31 Aralık 2010 itibariyle borçların ve alacakların net değerini ifade eder. Grup ve Sinpaş 
Yapı arasında imzalanan anlaşmaya istinaden, Sinpaş Yapı Samandıra, Zekeriyaköy, Bursa ve Çekmeköy’deki konut 
geliştirme projelerini (“Projeler”) üstlenmiştir. İşbu sözleşme ile Grup projeler ile ilgili hakediş ödemelerini aylık 
olarak yapmayı kabul etmiştir. Anlaşma tarihine kadar tahakkuk etmiş inşaat maliyeti + % 15 kar  + maliyetin % 
12’si kadar genel giderler karşılığı fatura rakamına baz olacaktır. 70.970.924 TL (artı 12.774.766 TL KDV) (31 Aralık 
2009: 127.232.420 TL (artı 22.901.836 TL KDV)) Sinpaş Yapı tarafından Gruba 2010 yılı içerisinde faturalanmıştır. 
Bu projeler devredilmeden önce, projelerin hem sahibi hem de müteahhit firması Sinpaş Yapı işbu sözleşme ile 
projelerin yeni yasal sahibi olan Gruba ilgili proje müşterilerine olan taahhütleri de devretmiştir. Sinpaş Yapı yine 
aynı sözleşmeye istinaden bu projelerin başlangıç tarihinden itibaren, bu projeler ile ilişkilendirilebilen 2.358.209 
TL’lik  (artı 424.478TL KDV) (31 Aralık 2009: 4.164.639 TL (artı 749.635 TL KDV)) satış ve pazarlama giderlerini de 
Gruba faturalamıştır. 2010 yılı içerisinde gerçekleşen 2.048.566 TL tutarındaki genel yönetim giderinin 1.669.680 
TL’lik kısmı kira giderlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2009: 529.220 TL).

Grup, 2007 yılı içerisinde Bursa Modern projesini Sinpaş Yapı’ dan devralmıştır. Proje arsaları için bağımsız 
değerleme şirketine ekspertiz değerlemeleri yaptırılmış ve çıkan değere istinaden 23 Temmuz 2007 tarihinde 
61.000.000 TL tapu devri bedeli olarak Sinpaş Yapı’ ya ödenmiştir. Grup, 2008 yılı içerisinde Bursa ili Mudanya 
ilçesinde bulunan beş adet arsayı üzerinde Bursa Modern projesi sakinlerince kullanılacak sosyal tesisler geliştirmek 
üzere 2.668.598 TL bedelle Sinpaş Yapı’dan satın almayı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile taahhüt etmiştir. 2010 
yılı içerisinde projenin ilk ve ikinci etapları tamamlanıp konut teslimleri başlamış ve 61.000.000 TL’nin 16.391.031 
TL’lik kısmı arsa maliyeti olarak satışların maliyeti olmuştur.

Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
 

 31 Aralık 2010

 Alacaklar Borçlar
Verilen 

Avanslar
 Kısa vadeli Kısa vadeli Kısa vadeli

İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari
Ticari 

olmayan Ticari
Ticari 

olmayan Ticari
      
Ortaklar:      
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 232.044 -   -   -   -   
Diğer ilişkili şirketler -   -   -   -   -   
Sinpaş Yatırım ve İşletme Tic. A.Ş. 16.632 -   -   -   -   
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş. (*) 8.864.414 -   -   -   19.227.271 
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 64.356 -   -   -   -   
Prodek Mekan Tasarımı Prj. Dk. San. Tic. A.Ş -   -   5.534 -   -   
Yapı Mekanik ve Otomasyon End. Tic. A.Ş. -   -   35.512 -   -   
Kentsel Hizmet Yapı ve İşletme San. ve Tic. A.Ş. -   -   296.581 -   -   
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hizmet Ltd. Şti -   -   19.032 -   -   
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş. 1.521 -   -   -   -   
Üst düzey idari personelden alacaklar (**) -   6.777.940 -   -   -   
Üst düzey idari personele borçlar -   -   -   73.000 -   
      
 9.178.967 6.777.940 356.659 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.

(**) Üst düzey idari personelden alacaklar arsa alımları için verilmiş avanslardan oluşmaktadır.
                   



94 Sinpaş GYO 2010 Faaliyet Raporu

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

 31 Aralık 2009

 Alacaklar Borçlar
Verilen 

Avanslar
 Kısa vadeli Kısa vadeli Kısa vadeli

İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari
Ticari 

olmayan Ticari
Ticari 

olmayan Ticari

Ortaklar:      
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. -   -   9.089.082 -   -   
Diğer ilişkili şirketler      
Sinpaş Yatırım ve İşletme Tic. A.Ş. -   -   -   -   -   
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş. 14.496 -   -   -   10.907.078 
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 19.040 -   -   -   -   
Prodek Yapı Dekorasyon San.ve Tic. A.Ş. -   -   619.635 -   -   
Kentsel Hizmet Yapı ve İşletme San. ve Tic. A.Ş. -   -   33.157 -   -   
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hizmet Ltd. Şti -   -   14.216 -   -   
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş. 261.619 -   -   -   -   
Üst düzey idari personel      
Üst düzey idari personelden alacaklar (*) -   3.263.570 -   -   -   
Üst düzey idari personele borçlar -   -   -   55.000 -   
      
 295.155 3.263.570 9.756.090 55.000 10.907.078 

                    
İlişkili taraflarla olan bakiyeler için faiz işletilmemektedir.

(*) Üst düzey idari personelden alacaklar arsa alımları için verilmiş avanslardan oluşmaktadır.
 
 

1 Ocak - 31 Aralık 2010

İlişkili taraflarla olan işlemler
Hakedişler 
ve Alımlar

Satış ve 
Pazarlama 

Giderleri

Genel 
Yönetim 

Giderleri
Satış 

Gelirleri
Diğer 

gelirler
      
Ortaklar:      
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 70.970.724 2.358.209 2.048.566 7.434 334.702
Diğer ilişkili şirketler
Dekor’s Mekan Tasarımı ve 
Dekorasyon Tic. A.Ş. 6.590.698 - - - -
Kentsel Hizmet Yapı ve İşletme San. 
ve Tic. A.Ş. 754 461.237 - 305.000 -
Prodek Yapı Dekorasyon San.ve 
Tic.A.Ş. - 700 630 - -
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş. 5.484 - - - 1.585.703
Sinpaş Yatırım ve İşletme A.Ş. - - - - 16.115
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet 
Hizmet Ltd. Şti - 84.755 383.730 - -
Yapı Mekanik ve Otomasyon - 86.785 - - -
Saf Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve 
Ticaret A.Ş. - - - - 2.860
Prodek Mekan Tasarımı Prj. Dk. San. 
Tic. A.Ş 4.690 - - - -
      
   77.572.350   2.991.686   2.432.926   312.434   1.939.380 
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 1 Ocak - 31 Aralık 2009

İlişkili taraflarla olan işlemler
Hakedişler 
ve Alımlar

Satış ve 
Pazarlama 

Giderleri

Genel 
Yönetim 

Giderleri
Satış 

Gelirleri
Diğer 

Gelirler
      
Ortaklar:      
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 127.232.420 4.164.639 529.220 367.000 -
Diğer ilişkili şirketler
Dekor’s Mekan Tasarımı ve 
Dekorasyon Tic. A.Ş. 593.054 40.994 625 - -
Kentsel Hizmet Yapı ve İşletme San. 
ve Tic. A.Ş. - 28.098 - - -
Prodek Yapı Dekorasyon San.ve 
Tic.A.Ş. - 2.625 - - 64.962
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş. 723 - - - -
Sinpaş Yatırım ve İşletme A.Ş. - - - - 10.773
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet 
Hizmet Ltd. Şti - 116.831 154.779 - -
Yapı Mekanik ve Otomasyon - 2.000 - - -
Saf Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve 
Ticaret A.Ş. - - - - 2.582
      
   127.826.197   4.355.187   684.624   367.000   78.317 

                    
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
 

1 Ocak-
31 Aralık

2010

1 Ocak-
31 Aralık

2009
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar   3.299.896   3.117.021 
   
   3.299.896   3.117.021 

        

26. 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 karını artırmayı hedeflemektedir.

Grubun sermaye yapısı 15. notta açıklanan alınan avansları da içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve 16. 
notta açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl zararlarını da içeren özkaynak 
kalemlerinden oluşmaktadır. 

Grubun genel stratejisi 2009 yılından beri aynı şekilde devam etmektedir.

b) Finansal risk faktörleri

Grubun finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grubun 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.
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b.1) Kredi riski yönetimi

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri           

 Alacaklar
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31 Aralık 2010
İlişkili 

Taraf Diğer Taraf
İlişkili 

Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki 
Mevduat 

(Bloke Dahil) 
ve Katılım 
Hesapları

Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski (*) 9.178.967 115.635.154 6.777.940 27.979.748 77.689.066

- Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - 105.591.417 - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 9.178.967 110.228.287 6.777.940 27.979.748 77.689.066

B. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 
defter değeri - 5.406.867 - - -
- teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - 5.406.867 - - -

         
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate 

alınmamıştır.

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri      
    

 Alacaklar
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31 Aralık 2009
İlişkili 

Taraf Diğer Taraf
İlişkili 

Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki 
Mevduat 

(Bloke Dahil) 
ve Katılım 
Hesapları

Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski (*) 295.155 40.297.500 3.263.570 44.954.640 92.919.347

- Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - 38.573.999 - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 295.155 38.445.343 3.263.570 44.954.640 92.919.347

B. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 
defter değeri -      1.852.157 - - -
- teminat, vs ile güvence altına alınmış 
kısmı -      1.852.157 - - -

         
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate 

alınmamıştır.

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. 
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Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 

Ticari Alacaklar
 31 Aralık 

 2010 
 31 Aralık 

 2009 
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş          2.169.103             504.749 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş          1.465.790             663.615 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş          1.678.219             650.892 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş              93.755              32.901 
Toplam vadesi geçen alacaklar          5.406.867          1.852.157 

Teminat ile güvence altına alınmış kısmı          5.406.867          1.852.157 
   
Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin alınan teminatlar 
aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
 Nominal

Değeri
Makul 
Değeri

Nominal
Değeri

Makul 
Değeri

İpotekler   5.406.867   5.406.867   1.852.157 1.852.157
     
   5.406.867   5.406.867   1.852.157   1.852.157 

                 
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. 

Aşağıdaki tablo, Grubun 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. 

b.2) Likidite risk yönetimi

Likidite riski tablosu:

31 Aralık 2010  

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

 Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III)
 3 aydan kısa 

(I)
 3-12 ay arası 

(II)
 1-5 yıl arası 

(III)
Banka kredileri 40.037.386 41.241.235          183.536       15.291.032    25.766.667 
Finansal kiralama yükümlülükleri               97.031 97.593            97.593                      -                     -   
Ticari borçlar 66.863.198 67.944.574     26.883.382 20.892.839    20.168.353 
Alınan avanslar 590.660.871 590.660.871       8.406.033 582.254.838                   -   
Diğer borçlar 16.180.988 16.180.988       5.443.840         4.601.635      6.135.513 
İlişkili taraflara borçlar             429.659 429.659 429.659                      -                     -   
Toplam yükümlülük 714.269.133 716.554.920     41.444.043 623.040.344    52.070.533 

31 Aralık 2009  

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

 Sözleşme 
uyarınca 

nakit çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III)
 3 aydan kısa 

(I)
 3-12 ay arası 

(II)
 1-5 yıl arası 

(III)
Finansal kiralama yükümlülükleri          2.749.241 2.852.070          689.255         2.067.766           95.049 
Ticari borçlar        45.341.615 49.854.145     21.938.706       18.527.071      9.388.368 
Alınan avanslar      401.826.074 401.826.074       6.628.355     395.197.719                   -   
Diğer borçlar          8.126.990 8.126.990       5.046.274         1.320.307      1.760.409 
İlişkili taraflara borçlar          9.811.090 9.811.090       9.811.090                      -                     -   
Toplam yükümlülük      467.855.010 472.470.369     44.113.680     417.112.863    11.243.826 

          
Grup tüm ödemelerini sözleşme vadeleri uyarınca yapmaktadır.
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b.3) Piyasa riski yönetimi 

Grubun 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. 

Grubun yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan 
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle  dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
para birimi) ABD Doları EUR GBP

1. Ticari Alacak           1.529.926         785.228       154.196           -   
2. Parasal Finansal Varlıklar         41.492.301    26.508.655       248.169        585 
3. Diğer         32.429.680    20.976.507                 -             -   

    
4. TOPLAM VARLIKLAR 75.451.907    48.270.390       402.365        585 

5. Ticari Borçlar         18.623.804    12.046.445                 -             -   
6. Finansal Yükümlülükler         14.367.750      9.293.499                 -             -   

    
7. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.991.554    21.339.944                 -             -   

8. Ticari Borçlar         20.413.907    13.204.338                 -             -   
9. Finansal Yükümlülükler         25.766.667    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 (1+2+3+5+6-8-9) (3.720.221)     (2.940.559)       402.365        585 

 

31 Aralık 2009
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
para birimi) ABD Doları EUR GBP

1. Ticari Alacak           3.425.882      1.918.341       248.779           -   
2. Parasal Finansal Varlıklar         34.227.627    22.684.049         32.929        468 
3. Diğer           9.034.200      6.000.000                 -             -   

    
4. TOPLAM VARLIKLAR         46.687.709    30.602.390       281.708        468 

5. Finansal Yükümlülükler           2.749.241      1.825.889                 -             -   
    

6. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER           2.749.241      1.825.889                 -             -   

7. Net yabancı para yükümlülük pozisyonu         43.938.468    28.776.501       281.708        468 

8. Parasal kalemler net yabancı para 
yükümlülük pozisyonu (1+2+3-5)         43.938.468    28.776.501       281.708        468 

Kur riskine duyarlılık

Grup, başlıca ABD Doları ve EUR cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

Aşağıdaki tablo Grubun 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, kar/zararda  ve diğer  özkaynak kalemlerindeki artışı  ifade eder.
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 31 Aralık 2010
 Kar / Zarar

 
 Yabancı paranın 

 değer kazanması 
 Yabancı paranın 

 değer kaybetmesi 
   

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   (454.610)   454.610 
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   -   - 
3 - ABD Doları net etki (1 +2)   (454.610)   454.610 
   

EUR’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
4 - Eur net varlık / yükümlülük   82.449   (82.449)
5 - Eur riskinden korunan kısım (-)   -   - 
6 - EUR net etki (4+5)   82.449   (82.449)
   

Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
7 - Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü   140   (140)
8 - Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)   -   - 
9 - Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)   140   (140)
   
TOPLAM (3 + 6 + 9)   (372.021)   372.021 

         

 31 Aralık 2009
 Kar / Zarar

 
 Yabancı paranın 

 değer kazanması 
 Yabancı paranın 

 değer kaybetmesi 
   

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   4.332.878   (4.332.878)
2 -  ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   -   - 
3 - ABD Doları net etki (1 +2)   4.332.878   (4.332.878)
   

EUR’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
4 - Eur net varlık / yükümlülük   60.857   (60.857)
5 - Eur riskinden korunan kısım (-)   -   - 
6 - EUR net etki (4+5)   60.857   (60.857)
   

Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
7 - Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü   112   (112)
8 - Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)   -   - 
9 - Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)   112   (112)
   
TOPLAM (3 + 6 + 9)   4.393.847   (4.393.847)

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi

Grubun bilançosunda alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı özel kesim tahvilleri değişken faiz oranlı 
olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Grubun hesapladığı analizlere göre 
ABD Doları faizlerde %1 oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı 
varsayımıyla Grubun net dönem karı/zararında 31 Aralık 2010  tarihi itibariyle 123.039 TL azalış veya  125.367 TL 
artış oluşmaktadır. (31 Aralık 2009: 161.543 TL azalış veya  166.104 TL artış) 

Faiz oranı duyarlılığı

Grubun faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
            

Faiz Pozisyonu Tablosu
   
Değişken Faizli Finansal Araçlar 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
   
Finansal Varlıklar  13.321.883 11.373.301
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
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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. Gerçeğe 
uygun değerin saptanmasında % 3,5 ( 31 Aralık 2009: % 3,5)’luk bir büyüme faktörü ile %11,99 (31 Aralık 2009: % 
12,82)’luk risk düzeltmesi yapılmış bir iskonto faktörü kullanılmıştır.  

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:
             

Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi

Finansal varlıklar
31 Aralık

2010
1. Seviye

TL
2. Seviye

TL
3. Seviye

TL

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan 
finansal varlıklar     

Alım satım amaçlı  13.321.883  13.321.883               -                 -   
    

Satılmaya hazır finansal varlıklar     
Hisse senetleri  78.526.244               -                 -    78.526.244 

    
Toplam  91.848.127  13.321.883               -    78.526.244 

    

Finansal varlıklar
31 Aralık

2009
1. Seviye

TL
2. Seviye

TL
3. Seviye

TL

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan 
finansal varlıklar     

Alım satım amaçlı  11.373.301  11.373.301               -                 -   
    

Satılmaya hazır finansal varlıklar     
Hisse senetleri  59.623.122               -                 -    59.623.122 

    
Toplam  70.996.423  11.373.301               -    59.623.122 
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3. seviyeden değerlenen finansal varlık ve yükümlülüklerin Dönem başı ve Dönem sonu mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Satılmaya hazır finansal varlıklar    
    

31 Aralık 2010
SAF A.Ş.

31 Aralık 2009
SAF A.Ş.

Açılış bakiyesi        59.623.122        65.161.830 
Kayıp/kazanç   

- kar/zarara yansıtılan - değer düşüklüğü                     -          (5.834.548)
- diğer kapsamlı gelire yansıtılan        18.903.122                     -   

  
Sermaye arttırmına katılım (bkz Not: 4)                     -               295.840 

  
Kapanış bakiyesi        78.526.244        59.623.122 

         
28. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Grup, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesinde kain tapunun 29243 ada 3 parsel numarasında kayıtlı, 
ekspertiz değeri 9.129.032 ABD Doları olan 6.241 m2 büyüklüğündeki arsayı 9.000.000 ABD Doları 14 Ocak 2011 
tarihinde bedelle satın almış olup alış bedelinin tamamını peşin ödemiştir.

Söz konusu arsa Grup portföyünde yer alan ve 15 Mart 2010 tarihinde satın alınmış olan  29243 ada 4 parsel 
(eski adı ile 29183 ada 2 parsel) numaralı 16.331 m2 büyüklüğündeki arsa ile komşu olup, her iki arsa birlikte 
projelendirilecektir.
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