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Güçlü ekibi, sağlam
finansal yapısı ve
iyi yönetimiyle
hissedarları ve iş
ortakları için
sürekli değer
üreten Sinpaş GYO,
İMKB’de işlem gören
piyasa değeri
en büyük Gayrimenkul
yatırım ortaklığıdır.

Sürdürülebilir gelişim vizyonuyla sektörün
geleceğini şekillendiren bir lider…

Unvanı

Sinpaş Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Merkezi

İstanbul
Kuruluş Tarihi

Aralık 2006
Çıkarılmış Sermayesi

400.000.000 TL
Halkaarz Tarihi

14-15 Haziran 2007

Kurum Profili

Gayrimenkul sektöründe 35 yıllık
birikime ve uzmanlığa sahip olan
Sinpaş Grubu, 2006 yılı sonunda
yeniden yapılanmaya giderek, konut
projelerinin geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerini Sinpaş GYO çatısı altında
yürütmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine göre
kurulmuş halka açık bir gayrimenkul
yatırım ortaklığı olan Sinpaş GYO’nun
hisse senetleri, kuruluşundan kısa
bir süre sonra, 14-15 Haziran 2007
tarihlerinde halka arz edilmiş ve
Sinpaş GYO %49 halka açıklık oranı ile
İMKB’de işlem görmeye başlamıştır.
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Sinpaş GYO, sadece konut
sektörüne odaklı tek gayrimenkul
yatırım ortaklığıdır. Müşteri
memnuniyetini en üst seviyede tutan
Sinpaş GYO, hayatı konfor katarak
zenginleştiren ayrıcalıklı projelere
imza atarken, sektördeki lider
konumunu yatırımcılarının referansıyla
güçlendirmeye devam etmektedir.

Güçlü ekibi, sağlam finansal yapısı ve iyi
yönetimiyle hissedarları ve iş ortakları
için sürekli değer yaratan Sinpaş GYO,
İMKB’de işlem gören piyasa değeri en
büyük GYO şirketidir.
Geniş bir müşteri kitlesine hitap ederek
ve çeşitli bölgelerde nitelikli yerleşim
alanları geliştirilmesinde öncülük
yaparak Türkiye’nin kentsel dönüşüm
sürecine katkıda bulunan Sinpaş
Grubu’nun misyonunu devam ettiren
Sinpaş GYO, faaliyetlerini aynı hizmet
ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde
sürdürmektedir. Sinpaş GYO nitelikli
ve çok özel projelerle bir taraftan konut
alıcılarına iyi bir yaşam alanı ve kazançlı

bir yatırım sunarken, diğer taraftan
yatırım yaptığı bölgelerin gelişmesine
ve güzelleşmesine de katkıda
bulunmaktadır.
Sinpaş GYO, nitelikli ve tecrübeli
kadrosu ile arazi geliştirme, proje
tasarımı, pazarlama ve satış alanlarında
geçmişten gelen uzmanlığını geleceğe
taşımayı ve konut sektöründe
Türkiye’nin lider şirketi olmayı
hedeflemektedir.

Bursa Modern’den Genel Görünüm

Sinpaş GYO’nun Sektördeki Konumu

Gayrimenkul sektöründe yatırım
yapmanın birçok şekli ve yöntemi
bulunmakta olup, sermaye piyasası
mevzuatı bu konuda Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarına yeterli esnekliği
sağlamaktadır. GYO’lar bitmiş bir
gayrimenkulü satın alabilmekte, kiraya
verebilmekte, isterlerse satabilmektedir.
GYO’lar aynı zamanda arsa ve arazi satın
alabilmekte, bunlar üzerinde projeler
geliştirerek binalar inşa edebilmekte,
bu binaları kiraya verebilmekte veya
satabilmektedir. Her iki yöntem de,
alışveriş merkezi, ofis, otel, hastane gibi
ticari maksatla kullanılan binalar için ve
mesken amaçlı kullanılan konutlar için
uygulanabilmektedir.

Bu geniş yelpaze içerisinde konut
projelerinin geliştirilmesine odaklanan
Sinpaş GYO, ürettiği konutları satış
yoluna gitmekte; kiraya vermek amacıyla
elinde tutmamaktadır. Bu çerçevede,
düzenli kira gelirinden ziyade proje
geliştirmekten kaynaklanan katma
değeri ortaya çıkarmaya yönelik
bir yatırım stratejisi izlenmektedir.
31.12.2009 tarihli portföy tablolarından
da görüleceği üzere Sinpaş GYO
portföyünün %47,7’sini gayrimenkul
projeleri, %40,6’sını ileride proje
geliştirmek için alınmış olan arsalar,
%2,3’ünü tamamlanmış ancak henüz
teslim edilmemiş konutlar, %4,9’nu
iştirakler ve %4,5’ini ise para ve sermaye
piyasası araçları oluşturmaktadır. Buna
karşılık diğer GYO’ların portföyünün
%75’i kira geliri getiren binalardan

ve %13’ü para ve sermaye piyasası
araçlarından oluşurken, gayrimenkul
projeleri portföyün %6’sını, arsalar ise
portföyün %6’sını oluşturmaktadır.
Sinpaş GYO, 31.12.2009 tarihi itibariyle
932 milyon TL ile İMKB’de işlem
gören GYO’lar içerisinde piyasa değeri
en yüksek GYO konumundadır. Bu
büyüklük İMKB’de işlem gören tüm
GYO’ların piyasa değerleri toplamının
%32’sine denk gelmektedir. Yine 1.085
milyar TL ile İMKB’de işlem gören
GYO’lar içerisinde net aktif değeri
sıralamasında ikinci durumda olan
Sinpaş GYO’nun net aktif değeri,
İMKB’de işlem gören GYO’ların net
aktif değerleri toplamının %25’ini
oluşturmaktadır.

Sinpaş GYO 2009 Faaliyet Raporu
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Sinpaş GYO (%)

47,7 Gayrimenkul Projeleri
4,5 Para ve Sermaye Piyasası Araçları
40,6 Arsalar

İştirakler

4,9

Binalar

2,3

Diğer GYO’lar (%)

13 Gayrimenkul Projeleri
6 Para ve Sermaye Piyasası Araçları
6 Arsalar

Binalar

75

Diğer GYO’lar

75

Diğer GYO’lar

68

GYO Sektörü Net Aktif Değerleri Dağılımı (%)

25 Sinpaş GYO

GYO Sektörü Piyasa Değerleri Dağılımı (%)

32 Sinpaş GYO
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Sinpaş GYO, 31.12.2009 tarihi itibariyle 932 milyon
TL ile İMKB’de işlem gören GYO’lar içerisinde piyasa
değeri en yüksek GYO konumundadır. Bu büyüklük
İMKB’de işlem gören tüm GYO’ların piyasa değerleri
toplamının %32’sine denk gelmektedir.
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Üreterek büyüyen, güçlü ve örnek kurum…

Sektörüne her zaman yenilik ve farklı anlayışlar taşımış
olan Sinpaş, ülkemizin kentsel gelişiminde önemli role
sahip, öncü bir kurumdur. Grup, entegre hizmet anlayışı
ve özgün konseptler geliştirmekteki tecrübesiyle, istikrarlı
büyümesini sürdürmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren
gayrimenkul pazarının gelişiminde büyük bir rol üstlenen
Sinpaş, kendisiyle yarışarak sürekli gelişmeye ve liderlik
bayrağını taşımaya devam ediyor.

Temelleri, 1974 yılında inşaat mühendisi
Avni Çelik’in Sinpaş Yapı Endüstrisi ve
Ticaret A.Ş.’yi kurmasıyla atılan Sinpaş
Grubu, gayrimenkul sektörünün engin
tecrübeye ve teknik birikime sahip,
öncü bir kuruluşudur. 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 35 yıllık tecrübesiyle,
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren
gayrimenkul pazarının gelişiminde
büyük bir rol üstlenmiş ve yaşanan
ekonomik dalgalanmalara rağmen
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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 yaratmaya
devam etmektedir.
Sinpaş Grubu, Sinpaş Yapı ile yıllar
içinde inşaat sektöründeki faaliyetlerini
geliştirirken, Grup çatısı altında bu
faaliyetler ile sinerji yaratacak şekilde,
sanayi ve servis sektörlerinde hizmet
veren çeşitli iştirakler de kurmuştur.
1974 yılında Ankara’da kurulan
Sinpaş Yapı, 1985 yılında faaliyetlerini
geliştirmek üzere Genel Müdürlüğü’nü
İstanbul’a taşımıştır. 2007 yılına kadar
konut ve ticari gayrimenkul projeleri

geliştiren ve geliştirdiği projelerin
inşaat, satış veya kiralamalarını da kendi
bünyesinde gerçekleştiren Sinpaş Grubu,
2006 yılı sonunda yeniden yapılanmış,
konut projelerinin geliştirilmesi ve
satışı Sinpaş GYO tarafından yapılmaya
başlanırken, ticari gayrimenkul
projelerinin geliştirilmesi, kiralanması
ve inşaat faaliyetleri Sinpaş Yapı çatısı
altında devam etmiştir.
Sinpaş Grubu diğer yandan inşaat ile
ilişkili sektörlerde de yatırımları ve
iştirakleri ile ön plana çıkmaktadır.
Türkiye’nin ilk granit seramik üreticisi
olan Seranit, üretimini Avrupa’nın en
büyük entegre tesisinde sürdürmektedir.
Yıllık 8,5 milyon m2 üretim kapasitesine
sahip olan Seranit, yurtiçine ve
yurtdışına yayılan geniş satış ağı, ürün
çeşitliliği ve kalite standardıyla bir dünya
markasıdır.

Üretim faaliyetlerine 2004 yılında,
Niğde’de başlayan Mikron’s, dünyanın
en saf, en beyaz kalsitini üretmektedir.
Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 250.000
ton olan Mikron’s, 350 hektarlık bir
alanı kaplayan yüksek kaliteli ve verimli
maden ocaklarıyla, çok uzun yıllar ara
vermeden üretime devam edebilecek
hammaddeye sahiptir. Üretiminin
%50’sini ihraç eden Mikron’s yurtiçi ve
yurtdışı piyasalarda ürünlerini Türkcarb
markasıyla pazarlamaktadır.
Ahşap sektörünün öncü kuruluşlarından
Prodek, bünyesinde bulunan Vanucci
markasıyla hazır mutfak ve banyo
üretimi gerçekleştirmektedir. 2004 yılına
kadar sadece Sinpaş Grubu’na hizmet
veren Prodek, 2005’ten itibaren iç
piyasaya da açılmıştır.

İnşaat faaliyetlerini destekleyen bir yan
kuruluş olan ve dekorasyon hizmetleri
sunan Dekor’S, ağırlıklı olarak
Sinpaş GYO’nun konut müşterilerini
hedeflemektedir. Dekor’S, bireysel ve
kurumsal müşterilere de dekorasyon
hizmetleri sunmaktadır. Dekor’S
bünyesinde satış sonrası teknik destek ve
bakım hizmetleri de verilmektedir.
Kentsel, Sinpaş’ın projelerinde güvenlik,
çevre düzenlemesi ve teknik hizmetleri
de içeren profesyonel site yönetimi
hizmetleri sunmaktadır. Kentsel, sadece
Sinpaş müşterilerine gayrimenkul
emlak satış ve kiralama hizmetleri de
sunmaktadır.

kurulmuştur. Alman HOCH markası ve
teknolojisiyle üretim yapan Yapımek’in
ürün yelpazesi, konutları, hastaneleri,
otelleri ve alışveriş merkezlerini
hedeflemektedir.
Çelik&Çelik, ince-kalın sac ve profil
malzemelerin imalatları ve ağır çelik
üretiminin bir arada yapıldığı ülkemizin
sayılı tesislerinden biri olarak 2005
yılında kurulmuştur. Şirket, modern
CNC makine ve ekipmanlarıyla büyük
projelerin yapım aşamasında ihtiyaç
duyduğu her türlü çelik imalatını
karşılayabilecek üretim kapasitesine
sahiptir.

Yapımek, asansör ve yürüyen merdiven
imalatı, montajı ve teknik servis
hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında

Sinpaş GYO 2009 Faaliyet Raporu
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Ön Satış Verileri

Devam eden projelerde 2009 sonu itibariyle ön satış verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:
Ön Satışı Tamamlanan Konutların Projeler Göre Dağılımı

Ön Satışı Yapılan Konut Sayısı

3.813

2009

2.609

60,2

19,4

Bosphorus City

Bursa Modern

19,3

2008

Aqua City
424

2007

9,7

Lagün

Bursa Modern

Bosphorus Aqua City

Lagün

1 ve 2. Etaplar

City

2010

Toplam

31.12.2007 İtibariyle Satılan Konut Adedi

217

207

0

0

424

31.12.2007 İtibariyle Satılan Konutlardan 2008 Yılı İçinde İptal Edilenler

(37)

(43)

0

0

(80)

01.01.2008 - 31.12.2008 Döneminde Satılan Net Konut Adedi

156

220

1.889

0

2.265

31.12.2008 İtibariyle Satılan Konut Adedi

336

384

1.889

0

2.609

31.12.2008 İtibariyle Satılan Konutlardan 2009 Yılı İçinde İptal Edilenler

(37)

(90)

(122)

0

(249)

70

119

527

737

1.453

31.12.2009 İtibariyle Satılan Konut Adedi

369

413

2.294

737

3.813

Projede Üretilen Toplam Konut Adedi

515

957

2.796

1118

5.386

72

43

82

66

71

01.01.2009 - 31.12.2009 Dönemi Satılan Net Konut Adedi

31.12.2009 İtibariyle Satış Tamamlanma Oranı (%)
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Üretilen Konutların Projeler Göre Dağılımı

Üretilen Toplam Konut Sayısı

5.836

51,9

Bosphorus City

adet

17,8

Bursa Modern

20,7

Aqua City

9,6

Lagün

Ön satışlar, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri
şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında
belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları
ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve
meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler, takip eden
aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.
Aşağıda devam eden projelerde 2009 sonu itibariyle satılan
konut adedi ve satış tutarı yer almaktadır.

Satılan Konut Adedi

Satış Tutarı (Milyon TL)

Lagün

369

210

Bursa Modern

413

100

Bosphorus City

2294

803

Aqua City 2010

737

177

3.813

1290

Toplam

Uygulanan muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde,
ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilâtlar
konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca, bilançoda
yükümlülükler arasında “alınan avanslar” hesabı altında 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 satış geliri ve satışların maliyeti tutarları
gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin kârı, kâr/zarar
hesaplarına yansıtılmaktadır.
31.12.2009 tarihine kadar Lagün projesinden 215 ve
Bursa Modern projesinden ise 86 adet konutun teslimi
gerçekleşmiş ve bu konutlarla ilgili satış gelirleri hasılat olarak
kaydedilmiştir. Ön satışı yapılıp henüz teslim edilmemiş olan
konutlar projelerde etapların tamamlanmasına paralel olarak,
2010 yılından itibaren yoğun bir şekilde teslim edilmeye
devam edecektir.

Sinpaş GYO 2009 Faaliyet Raporu
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Proje Geliştirme Sürecinde Gelinen Aşamalar

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 alınmasını müteakiben
inşaat ve ön satışların eş zamanlı olarak yürütülmesi ve nihayetinde tamamlanan konutların
müşterilere tesliminden oluşmaktadır. Grafikten, Sinpaş GYO’nun portföyünde yer alan
gayrimenkullerin bu süreçler içerisinde geldikleri aşamalar izlenebilmektedir:

Toplam Konut Sayısı

Lagün
Bursa Modern (1-2)
Bosphorus City
Aqua City 2010
İstanul Palace
Bursa Modern (3-6)
Ankara Alacaatlı
Halkalı Güney
Ankara Çankaya
Şişli I
Şişli II
Sancaktepe
Ankara Temelli
Ankara Büyükesat
Çakmak
Marmaris

12
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515
957
2.796
1.118
1.200
1.785
550
419
485
700
200
400
1.600
300
1.200
1.200

Projede Gelinen Aşama

Portföy Tablosu

Binalar

Sinpaş GYO’nun 31.12.2009 tarihli özet portföy tablosu aşağıdaki gibidir:

Maliyet Değeri

Ekspertiz Değeri

Portföy Değeri

Avangarden sitesinde 10 adet konut

4.204.877

5.740.000

5.740.000

Rumeli Konakları sitesinde 9 adet konut

6.947.712

8.145.605

8.145.6051

Lagün Sitesi 1 ve 2. etapta 34 adet konut ve 2 adet ticari ünite

10.467.257

17.422.775

17.422.775

Ümraniye - Çakmak

30.398.607

73.429.708

73.429.708

147.225.403

219.963.549

219.963.549

Ankara - Yenimahalle - Alacaatlı

33.727.772

30.610.000

30.610.000

Ankara - Çankaya - Dikmen

24.475.568

9.500.000

9.500.000

Ankara - Polatlı - Yenidoğan

8.976.508

10.400.000

10.400.000

Muğla - Marmaris - İçmeler

61.899.756

150.785.000

150.785.000

İstanbul - Şişli - Bomonti 994-54/55/56/57

18.273.482

19.900.375

19.900.375

İstanbul - Şişli -Bomonti 1157-3

23.258.023

25.327.750

25.327.750

1.327.289

3.075.000

3.075.000

82.098.395

68.621.697

82.098.395

Bursa Modern Projesi

230.572.497

186.197.866

230.572.497

Bosphorus City Projesi

297.905.931

558.753.216

308.061.635

Aqua City 2010 Projesi

16.686.280

28.414.431

16.686.280

Arsalar

Küçükçekmece - Halkalı

Ümraniye - Aşağı Dudullu

Projeler

Lagün Projesi 3. ve 4. Etap

Ottoman Gayrimenkul Yatırımları

6.225.000

0

SAF Gayrimenkul Geliştirme

65.457.670

65.457.670

Seven Et Gıda

27.650.000

27.650.000

Para ve Sermaye Piyasası Araçları

59.592.019
Toplam Portföy Değeri

1.364.418.258

Hazır Değerler

44.754.349

Alacaklar

29.408.799

Diğer Varlıklar

118.772.032

Borçlar

444.200.403

Net Aktif Değeri

1.113.153.034

Pay Sayısı

400.000.000

Pay Başına NAD

2,78

Sinpaş GYO 2009 Faaliyet Raporu

13

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Sahip olduğumuz birikim, üstün yönetim ve finansman becerilerimiz,
toplumsal sorumluk ve çevre bilincini önceleyen hizmet anlayışımızla
topluma hizmet etmeyi sürdürmekteyiz. Projelerimiz hissedarlarımız için
kârlı bir yatırım olmanın ötesinde, geliştirildikleri bölgelerde fiziki çevreye ve
sosyal yaşama katkıda bulunan unsurlar olmaya devam edecektir.
Değerli Hissedarlarımız,
Değerli İş Ortaklarımız ve
Müşterilerimiz,
2007 yılında, ABD’de ilk olarak emlak
piyasasında yaşanan sorunlarla patlak
veren ve 2008 Eylül’ünde global ölçeğe
ulaşan küresel mali krizin etkileri,
ne yazık ki hala devam etmektedir.
2009’da krizden en çok etkilenen
ekonomiler, ABD, Japonya ve AB gibi
gelişmiş ülkelerin ekonomileri olmuştur.
Gelişmiş ülke piyasalarında yaşanan bu
gelişmelere paralel olarak, uluslararası
sermaye akımlarının yön değiştirmesi
ve küresel ekonominin yavaşlamaya
başlamasıyla birlikte, 2008 yılının ikinci
yarısından itibaren gelişmekte olan
ülkeler de belirgin olarak krizin etki
alanına girmişlerdir. Gelişmekte olan
ülkeler yüksek borçlanma maliyetleriyle
ve düşük nakit akışıyla karşı karşıya
kalmıştır.
Hükümetlerin 2008 yılından bu yana
uyguladıkları kapsamlı mali tedbirler ve
kurtarma paketleri ile piyasalar sürekli
desteklenmiş olsa da, krizin şiddetini
azaltması ve toparlanma sürecinin
başlaması ancak 2009’un son çeyreğinde
olmuştur. Küresel krizin ekonomik
ve sosyal maliyetleri de son derece
ağır olmuş, işsizlik ve beraberinde
getirdiği sosyal sorunlar tüm ülkelerin
gündemine damga vurmuştur.
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2001 krizinden sonra uyguladığı yapısal
reformlar nedeniyle, diğer ülkelere
göre küresel krizin etkilerinden daha az
etkileniyor olsa da, Türkiye ekonomisi
son dört çeyrek dönem boyunca
küçülmeye devam etmektedir. TÜİK
verilerine göre, Türkiye ekonomisi
2009 yılının ilk üç çeyreğinde %8,4
küçülmüştür. Dünya Bankası’nın
yayımladığı “Küresel Ekonomik
Görünüm - 2010” raporuna göre ise
Türkiye ekonomisinin 2009’da %5,8
oranında daraldığı tahmin edilmektedir.
Aynı rapora göre 2010’da %3,3, 2011 yılı
için ise %4,2 büyüme öngörülmektedir.
Yaşanan bu gelişmeler, Türkiye
ekonomisinin lokomotiflerinden olan
inşaat ve gayrimenkul sektörlerini de son
derece olumsuz yönde etkilemektedir.
GYODER 3. çeyrek raporuna göre,
inşaat sektörü 2009 yılının ilk
çeyreğinde %14,7, ikinci çeyreğinde
%21,4, üçüncü çeyreğinde ise %18,1
küçülerek, toplamda daralma %19,5
olarak gerçekleşmiştir. Yine GYODER
verilerine göre, Türkiye genelinde konut
fiyatları 2008 yılı ikinci çeyreğinden
itibaren gerilemeye başlamış, konut
fiyatları 2009 ilk çeyreğinde dip
noktasına ulaşırken, ikinci çeyrekte
yeniden artmaya başlamış ve bu artış
son çeyrekte durağanlaşmıştır. Üçüncü
çeyrekte konut kredileri faiz oranlarının

gerilemesi ile konut talebinde az da olsa
artış yaşanmaya başlanmış ancak konut
satışlarında istenilen canlanma henüz
gerçekleşmemiştir.
Sinpaş GYO, 2009 yılında ekonomide
yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere
karşın, finansal performansını
korumaya ve imza attığı başarılı
projelerle büyümeye devam edebilmiştir.
Arsa alımlarını öz sermaye kullanarak,
inşaat harcamalarını ise ön satışlardan
elde edilen gelirlerle finanse etmek
yönündeki temel yatırım stratejimiz
neticesinde borçsuz bir mali yapıyla
bu döneme girmemiz, finansman
koşullarındaki bozulmalardan zarar
görmeden faaliyetlerimize devam
edebilmemizi sağlamıştır. Konsept
yaratmaktaki gücümüz, projelerimizin
gayrimenkul sektöründe büyük bir
daralmanın yaşandığı bu dönemde dahi
yoğun ilgi görmesini sağlamaktadır. Kriz
dönemi boyunca, sektör ortalamalarının
çok üzerinde bir ön-satış performansı
elde etmeyi ve büyüme trendimizi
sürdürmeyi başararak, sağlıklı
gelişimimize devam ettik.
DPT ve TÜİK’in verilerine göre
Türkiye’nin 3 milyon civarında
acil konut ihtiyacı bulunmaktadır.
Türkiye’nin konut gereksinimi, bugün
olduğu gibi gelecekte de kaçınılmaz
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Sahip olduğumuz birikim, üstün yönetim ve finansman becerilerimiz,
toplumsal sorumluk ve çevre bilincini önceleyen hizmet anlayışımızla
topluma hizmet etmeyi sürdürmekteyiz. Projelerimiz hissedarlarımız için
kârlı bir yatırım olmanın ötesinde, geliştirildikleri bölgelerde fiziki çevreye ve
sosyal yaşama katkıda bulunan unsurlar olmaya devam edecektir.
bir şekilde devam edecektir. Büyük
şehirlerimizdeki altyapısız, 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 çok güçlü
etkenlerdir. Kriz dönemlerinde bu
ihtiyacın ertelenmesi söz konusu olsa
da, bu erteleme dönemleri çok uzun
sürmemekte ve istikrarın yeniden
sağlanması ile ertelenen ihtiyaç yoğun
bir talebe dönüşmektedir. Gayrimenkul
sektöründeki 35 senelik tecrübemizle,
gayrimenkul sektörüne bu dönemde
yapılacak yatırımların geri dönüşünün
memnun edici olacağını düşünmekteyiz.

ve sosyal yaşama katkıda bulunan
unsurlar olmaya devam edecektir.
Başarılı iş ve organizasyon modeli,
disiplinli çalışma anlayışı ve Sinpaş
Grubu’ndan aldığı güçle, sektöründe
kısa zamanda liderlik bayrağını almayı
başaran Sinpaş GYO, başarılarını
gelecekte de aynı güçle sürdürecektir.

Sahip olduğumuz birikim, üstün
yönetim ve finansman becerilerimiz,
toplumsal sorumluk ve çevre bilincini
önceleyen hizmet anlayışımızla topluma
hizmet etmeyi sürdürmekteyiz.
Projelerimiz hissedarlarımız için
kârlı bir yatırım olmanın ötesinde,
geliştirildikleri bölgelerde fiziki çevreye

Saygılarımla,
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Açıklık, şeffaflık ve dürüstlük
ilkelerinden ödün vermeden çalışmaya
ve yatırımcılarımıza kazandırmaya
devam etmekteyiz. Bu vesileyle
bizi başarıya taşıyan, güçlü kurum
kültürümüz ile yetişmiş, özverili
çalışanlarımıza teşekkür etmek
istiyorum. Sinpaş GYO ailesi olarak
kendim ve ekibim adına bizden
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen
hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza da
en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisi

S i n p a ş G Y O 2 0 0 9 F a a l i y e t Sinpaş
Raporu
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İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Sürdürülebilir başarımızın temelinde, müşteri memnuniyetine
atfettiğimiz büyük önem ve kusursuz hizmet anlayışımız yer
almaktadır. Yalnız inşaat kalitesinde değil, aynı zamanda satış
sonrası hizmetlerimizde de üstün kalite standartlarımızı sürdürerek,
müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktayız.
Değerli Hissedarlarımız,
Değerli İş Ortaklarımız ve
Müşterilerimiz,

başarılı iş modelimizin ve kurumsal
stratejimizin meyvelerini toplamayı
başardık.

Avrupa’nın sekizinci, dünyanın on
yedinci en büyük ekonomisine sahip
olan Türkiye, birçok başka ülkeye
göre daha başarılı bir kriz yönetimi
performansı sergilese de, küresel
ekonomideki daralmadan payını
almıştır. Türkiye ekonomisi son dört
çeyrek dönem boyunca küçülmeye
devam etmekte ve bu daralmanın
en dramatik etkileri de, yansısını alt
sektörleriyle birlikte 1,3 milyon kişiye
istihdam sağlayan inşaat sektöründe
bulmaktadır. Sektör dernekleri mevcut
verileri değerlendirerek, 2010’da ülke
ekonomisinin %4 büyümesine karşılık,
sektörde %5-6 büyüme öngörmektedir.
Hükümetin 150 metrekare ve üzeri
konutlarda KDV’yi %18’den 8’e
düşürmesi, ve toplamda %3 olan tapu
harcını %1’e indirmesi gibi teşvikleri de,
son dönemde konut piyasasına canlılık
getirmiştir.

Ülkemiz gayrimenkul piyasasında,
hukuki olarak çözülmesi gereken
sorunların bulunduğu arazilerin
düşük fiyata satın alınıp geliştirilmesi,
büyük kârlılık fırsatları sunmaktadır.
Sinpaş GYO olarak yatırım stratejimiz,
gelişme potansiyeli taşıyan bölgelerde
satın alınan arsalar üzerinde konut
projeleri geliştirmek üzerine kuruludur.
Şirketimiz, sabit bir kira gelirinden
ziyade proje geliştirme faaliyetleri
neticesinde ortaya çıkan katma değere
odaklanmaktadır. Yatırım stratejimizdeki
diğer bir önemli unsur da projelerimizin
ön satışlarla finanse edilebilmesidir.
Sektörde güvenilir bir marka oluşumuz,
projelerimizi lansman aşamasından
başlayarak, inşaat halindeyken hızlı bir
şekilde satabilmemizi sağlamaktadır.
Sinpaş GYO projelerinde kullanılan
birçok yapı malzemesinin Sinpaş Grup
şirketlerince üretilmesi de, fark yaratan
diğer bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Sinpaş GYO olarak, krizin etkilerinden
mümkün olduğunca bağışık kalmaya
ve sektördeki engin birikimimizden
güç alarak kârlılığımızı ve büyümemizi
sürdürmeye çalıştık. Yaşanan
olumsuzluklara karşın, kriz döneminde

18

Sinpaş GYO 2009 Faaliyet Raporu

Sürdürülebilir başarımızın temelinde,
müşteri memnuniyetine atfettiğimiz
büyük önem ve kusursuz hizmet
anlayışımız yer almaktadır. Yalnız
inşaat kalitesinde değil, aynı zamanda

satış sonrası hizmetlerimizde de üstün
kalite standartlarımızı sürdürerek,
müşteri memnuniyetini en üst seviyede
tutmaktayız. Sadece üst gelir grupları
için değil, orta gelir grubuna yönelik
olarak da nitelikli ve fonksiyonel projeler
üreterek, ülkemizin konut ihtiyacı
karşısında sunduğumuz yenilikçi
çözümlerle öne çıkmaktayız.
Kente kimlik katan yaşam alanları
kazandırmaya, tarihi ve kültürel
değerlerimize sahip çıkarak bu
zenginliklerimizi koruyup geliştirmeye
ve odağında insan olan, çağdaş, kaliteli
yaşam alanları üretmeye devam
etmekteyiz. Öncü pozisyonumuzun ve
güvenilirliğimizin verdiği sorumlulukla
hareket ederken, sektörümüz için
oldukça zorlu bir dönemden geçmemize
karşın 2009 yılında da hedeflerimizi
başarı ile yerine getirmiş olmanın
haklı gururunu taşıyoruz. Uzun vadeli
stratejilerimizin temeli, koşullar ne
olursa olsun gayrimenkul sektöründeki
lider pozisyonumuzu korumak ve
güçlendirmektir.
Sektörde bir referans haline gelmiş olan
Sinpaş markamızın ve projelerimizin
yarattığı yüksek artı değerle, cesur
atılımlarda bulunmaya devam ediyoruz.
2009 yılı sonunda “Kazandıran Ana

Para Garantili Yatırım Paketi”nin
lansmanını yaparak, 2010 yılı satış
politikamızı açıklamış olduk. Krizi
ve daralan sektörümüzdeki zorlu
rekabet koşullarını fırsata dönüştürme
kararlılığımızın göstergesi olan bu
kampanya, umuyorum ki sektörümüze
de yeni bir açılım sağlayacaktır.
Genç ve dinamik insan kaynağımız
ile özgün projelere imza atmaya
devam ederken, hissedarlarımız ve iş
ortaklarımızdan aldığımız güçle geleceğe
emin adımlarla yürüyoruz.
Başarılarımızdaki en büyük etken
kuşkusuz insan kaynağımızdır. Tüm
çalışanlarımıza yüksek motivasyonları,
başarılı performansları ve özverili
çalışmaları için teşekkür ediyorum.
Bize olan güvenlerini hiç yitirmeyen
müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm
paydaşlarımıza en içten dileklerimle
teşekkür ederim.
Saygılarımla,

Ömer Faruk Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu
Başkanı
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Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi

Avni Çelik

Ömer Faruk Çelik

Ahmet Çelik

Yönetim Kurulu Başkanı,

Yönetim Kurulu Üyesi,

Yönetim Kurulu Üyesi

İnşaat Mühendisi

İcra Kurulu Başkanı

1950 yılında, Alaca’da doğan inşaat
mühendisi Avni Çelik, Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi
İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş
olup, üniversite eğitimi süresi de dahil
olmak üzere 1968 yılından bugüne
kadar 40 yıldır sanayi ve iş hayatının
içerisindedir. 1974 yılında kurmuş
olduğu Sinpaş Yapı Endüstrisi ve
Ticaret A.Ş. ile başlayan girişimcilik
süreci, 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, İnşaat
Mühendisleri Odası, İstanbul Ticaret
Odası, İstanbul Sanayi Odası ile 6
ayrı mesleki-kültürel dernek ve vakfın
üyesi-yöneticisidir. Kuruluşundan bu
yana Sinpaş GYO’nun Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sinpaş GYO’nun kuruluşundan Ekim
2007’ye tarihine 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, 1986-1988 yılları arasında Arı
Gıda’da Satış Temsilcisi ve Muhasebe
Müdürü olarak görev yapmış, 19761986 yılları arasında ise çeşitli muhasebe
bürolarında çalışmıştır.

1962 yılında, Alaca’da doğan Ahmet
Çelik, 1988 yılında Gazi Üniversitesi
İİBF Kamu Yönetimi bölümünden
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.

20

Sinpaş GYO 2009 Faaliyet Raporu

Mehmet Çelik

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Osman Akyüz

Yönetim Kurulu Üyesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Denetim Komitesi Üyesi

1939 yılında, İzmir’de doğan Ekrem
Pakdemirli, 1962 yılında Ortadoğu
Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümünden, 1963 yılında
da aynı üniversitede ve aynı dalda
yüksek lisans bölümünden mezun
olmuştur. 1967 yılında Londra Imperial
College’da Uygulamalı Mühendislik
bölümünde 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 de almıştır. Ekrem Pakdemirli,
kuruluşundan bu yana Sinpaş GYO’da
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini
sürdürmektedir.

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, 20012004 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.

1954 yılında Trabzon’da doğan Osman
Akyüz, 1977 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve
Maliye bölümünden 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, ayrıca
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel
Sekreterliği, Albaraka Türk Katılım
Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve
Formula Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.
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Üst Yönetim
01. Ömer Faruk Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu
Başkanı

Sinpaş GYO’nun kuruluşundan Ekim
2007’ye tarihine 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, 1986-1988 yılları arasında Arı
Gıda’da Satış Temsilcisi ve Muhasebe
Müdürü olarak görev yapmış, 19761986 yılları arasında ise çeşitli muhasebe
bürolarında çalışmıştır.
02. Halit Serhan Ercivelek
Genel Müdür

Sinpaş GYO’nun kuruluşundan Mayıs
2008’e kadar Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür görevini sürdüren Halit
Sinan Ercivelek, bu tarihte Yönetim
Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olup,
Genel Müdürlük görevini ise 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.
03. Murat Parmakçı
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 Kurumsal
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Yatırımcılar Dairesi’nde Uzman olarak
görev yapan Parmakçı 2004-2007 yılları
arasında SPK bünyesindeki Konut
Finansmanı Çalışma Grubu’nda görev
almıştır. ODTÜ Uluslararası İlişkiler
bölümünden mezun olan Parmakçı,
konut finansmanı alanında çeşitli
eğitimleri tamamlamıştır.
04. Seba Gacemer
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.

06. Hakan Kaya
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 dalında
yüksek lisans yapmıştır.
07. Berna Akpınar
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 yapmıştır.
08. Bahadır Gülalioğlu
Genel Müdür Yardımcısı-Arazi

05. Haydar Özel

Geliştirme

Genel Müdür Yardımcısı -

Bahadır Gülalioğlu, Kasım 2007
tarihinde Sinpaş GYO Ankara Bölge
Müdürlüğü’nü oluşturmak ve bölge
yatırımlarını yönetmek üzere Bölge
Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Temmuz 2009’da Arazi Geliştirme
Genel Müdür Yardımcılığına getirilen
Gülalioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur.
1998 yılında başladığı profesyonel iş
hayatında inşaat sektörünün altyapı,
karayolu ve yapı alanlarında, çeşitli
şirketlerde çalışmış olan Gülalioğlu,
İnşaat Mühendisleri Odası üyesidir.

Proje Yönetimi

Haydar Özel, Mart 2007’den bu yana
Sinpaş GYO’da Proje Yönetiminden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yapmaktadır. 20032007 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.
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Sinpaş GYO’nun Kilometre Taşları

2006 Aralık
1974 yılından beri gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren
Sinpaş Yapı’nın yeniden yapılanması neticesinde Sinpaş GYO,
anonim şirket olarak “Sinpaş İnşaat A.Ş.” adı altında kuruldu.
2007 Mart
Lagün projesinin lansmanı yapıldı.
2007 Mayıs
Sinpaş İnşaat A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile
gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü ve Sinpaş Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanını kazandı.
2007 Haziran
Sinpaş GYO hisseleri İMKB’de halka arz edildi.
2007 Eylül
Bursa Modern projesinin lansmanı yapıldı.
2008 Mayıs
Bosphorus City projesinin lansmanı yapıldı.
2009 Nisan
Aqua City 2010 projesinin lansmanı yapıldı.
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Bursa Modern

Lagün

Aqua City
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Sinpaş GYO’nun İştirakleri
Sinpaş GYO, yatırım portföyünü geliştirerek değerini yükselteceğine inandığı
işbirliklerine imza atarak büyümeye devam ediyor.
Ottoman Gayrimenkul Yatırımları

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’ne kıyısı bulunan arsa üzerinde, Ottoman
Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından
konut ve ticari kullanım amaçlı ünitelerden oluşan bir rezidans
projesi geliştirilmektedir. Gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte,
2010 yılının ilk yarısında ön satış ve inşaat çalışmalarının
başlaması planlanmaktadır.

Saf Gayrimenkul İstanbul Acıbadem’de 129.207 m2
büyüklüğünde bir arsaya sahiptir. Şirket, bu arsa üzerinde
Akasya isimli karma nitelikli bir proje geliştirmektedir. Projede
1.581 adet konut ve 85.000 m2 kiralanabilir alana sahip bir
alışveriş merkezi planlanmaktadır. Projenin ön-satışları devam
etmektedir.
Seven Et Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Seven Et Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamı
29.12.2009 tarihinde 27.650.000 TL bedelle satın alınmıştır.
Seven Et, İstanbul, Sancaktepe, Samandıra’da bulunan ve
aynı zamanda Lagün Projesi’nun yer aldığı arsaya komşu
olan toplam 46.079,48 m2 arsaya sahiptir. Seven Et, mevcut
durumda faal bir şirket olmayıp, söz konusu arsa dışında kayda
değer bir aktifi ve borcu bulunmamaktadır. Önümüzdeki
dönemde Seven Et’in Sinpaş GYO bünyesinde birleşmesi ve
arsa üzerinde bir konut projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.

Saf Gayrimenkul Geliştirme

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

Sermaye ve Ortaklık Yapısı
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. 13.07.2009 tarihinde tamamlanan bedelsiz
sermaye artırımı ile sermayesi 150.000.000 TL’ye ulaşmıştır.
Daha sonra 27.10.2009 tarihinde ise şirket sermayesi
400.000.000 TL’ye artırılmıştır. Sinpaş GYO’nun 31.12.2009
itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

1,64 Ömer F. Çelik
16,93 Avni Çelik

Hissedar

Pay Tutarı (TL)

Pay Oranı

67.682.465

% 16,93

168.838.065

% 42,21

Ahmet Çelik

6.623.128

% 1,66

Ömer Faruk Çelik

6.570.565

% 1,64

Diğer

150.285.777

% 37,57

Toplam

400.000.000

% 100,00

Avni Çelik
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Ahmet Çelik

Diğer
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42,21
1,66

37,57

Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
2009 yılında, Sinpaş GYO Ana Sözleşmesi’nin 21. maddesi aşağıda yazılı yeni metindeki şekliyle (ön izne
bağlanmış tadil tasarısına uygun olarak) değiştirilmiştir:
ESKİ METİN

YENİ METİN

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 21

MADDE 21

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı
kararlarda taraf olan kimseler arasında, son iki yıl içerisinde
istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı
bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar
kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda
bulunan yönetim kurulu üyesi, bu hususu gerekçeleri ile
birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına
işletmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı
kararlarda taraf olan kimseler arasında, son iki yıl içerisinde
istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı
bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar
kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda
bulunan yönetim kurulu üyesi, bu hususu gerekçeleri ile
birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına
işletmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu
ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının
menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez.
Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket’in, ilgili olduğu işlem
sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu
ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının
menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez.
Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket’in, ilgili olduğu işlem
sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle
dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı
olarak, Şirket’le şirket konusuna giren bir ticari işlem
yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi
kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari
işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla
giremezler.”

Kâr Dağıtım Politikası
SPK düzenlemelerine göre halka açık şirketler net kârlarının
%20’sini nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak
durumundadır. Sinpaş GYO da halka açık bir şirket olarak bu
düzenlemeye tabidir.

20 Nisan 2009 tarihli Genel Kurul’da onaylanmasını
takiben, 2008 yılı için 19,2 milyon TL temettü, nakit olarak
dağıtılmıştır. Takip eden yıllarda da düzenli olarak, asgari %20
nakit temettü dağıtılması planlanmaktadır.
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2009 YILI
FAALİYETLERİ

Tamamlanmış ve
Satışı Devam Eden
Projeler

Bosphorus City
Boğaz’ın eşsiz
güzelliklerini
yorumlayan,
benzersiz bir konsept…

Aqua City 2010
Sinpaş’ın yeni su
medeniyeti…

Lagün
Anadolu Yakası’nın
Doğal Yaşam Merkezi

Bursa Modern
Gölün etrafında
şekillenen,
yepyeni bir Bursa…

İstanbul Sarayları
İstanbul’un masalsı
güzelliklerini yaşatacak,
yepyeni bir proje…
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Bosphorus City, iki boğaz köprüsü, Anadolu ve
Rumeli Hisarları, Bebek gibi İstanbul semtlerini
de yorumlayan, İstanbul’un tüm güzelliklerini
yaşamayı sağlayacak nitelikte bir şehir konsepti
sunmaktadır. İçerisinde yalılar, konaklar ve
apartman daireleri bulunan projede, yalılar
yaklaşık 650 metre uzunluğunda, 25 ila 45 metre
genişliğinde yapılan “suni boğazın” kenarında
konumlandırılmaktadır.
Sinpaş GYO’nun İstanbul
Küçükçekmece Halkalı’da geliştirmekte
olduğu Bosphorus City projesi, Atatürk
Olimpiyat Stadyumu’nun güneyinde,
Atatürk Havalimanı’nın kuzeyinde,
Küçükçekmece Gölü’nün ise batısında
yer almaktadır. TEM otoyolu ve diğer
bağlantı yolları ile rahat bir ulaşım
yapısına sahip olan bölgenin teknik
altyapısı tamamlanmıştır.
Bosphorus City, iki boğaz köprüsü,
Anadolu ve Rumeli Hisarları, Bebek
gibi İstanbul semtlerini de yorumlayan,
İstanbul’un tüm güzelliklerini
yaşamayı sağlayacak nitelikte bir şehir
konsepti sunmaktadır. İçerisinde
yalılar, konaklar ve apartman daireleri
bulunan projede, yalılar yaklaşık 650
metre uzunluğunda, 25 ila 45 metre
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genişliğinde yapılan “suni boğazın”
kenarında konumlandırılmaktadır.
İstanbul Boğazı’na özgü bitki örtüsüyle
oluşturulan peyzajı, spor alanları ve
keyifli sosyal tesisleriyle sakinlerine
ayrıcalıklı bir yaşam sunan proje, kentin
tarihi ve kültürel değerlerini yeniden
yorumlayarak geleceğe taşımaktadır.
Projenin ilk etabının lansmanı Mayıs
2008’de gerçekleştirilmiştir. Gelen
yoğun talep üzerine 2,3 ve 4. etaplar da
yaz aylarında satışa açılmış ve nihayet
Kasım ayında 5. etabın 1. kısmı da satışa
açılan etaplar arasında eklenmiştir.
Yılsonu itibariyle satışa açılan 2.796
adet konutun 2.294 adedinin ön satışı
tamamlanmış olup, inşaat faaliyetleri
devam etmektedir.

Toplam Arsa Alanı (m2)

246.092

Toplam Satılabilir Alan (m2)

347.869

Toplam Ünite Sayısı

2.796

Ortaköy Göl Kuleler

Kanlıca Meydanı

S i n p a ş G Y O 2 0 0 9 F aBeylerbeyi
a l i y e t R a p o r u Sarayı
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Aqua City 2010’da, geniş bir suni göl alanı
etrafında konumlandırılmış bloklardan oluşan,
sosyal yaşam alanları, spor tesisleri, yüzme
havuzları ve rezidans hizmetleri sunan nitelikli
bir kompleks tasarlanmıştır. Frigya Evleri, Kayra
Evleri ve Likya Evleri olmak üzere üç farklı
mimaride ve 63 değişik alternatifle tasarlanan
toplam 1.118 konutun yer alacağı projede ayrıca
bir spor tesisi ve çarşı da bulunacaktır.
İstanbul, Çekmeköy’de geliştirilen Aqua
City 2010 projesi, Sarıgazi yerleşim
merkezine 1,5 km, TEM Otoyolu’na 3
km. ve Şile Yolu’na 1,5 km mesafede
yer almaktadır. Altyapı çalışmalarının
tamamlanmış olduğu bölgede belediye
ve kamu hizmetlerinden tam olarak
istifade edilebilmektedir. Projenin
konumlandığı arazi, yeni ve nitelikli
konut projelerinin inşa edildiği
gelişmekte olduğu, gözde bir bölgede yer
almaktadır.
Aqua City 2010’da, geniş bir suni göl
alanı etrafında konumlandırılmış
bloklardan oluşan, sosyal yaşam alanları,
spor tesisleri, yüzme havuzları ve
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rezidans hizmetleri sunan nitelikli bir
kompleks tasarlanmıştır. Frigya Evleri,
Kayra Evleri ve Likya Evleri olmak
üzere üç farklı mimaride ve 63 değişik
alternatifle tasarlanan toplam 1.118
konutun yer alacağı projede ayrıca bir
spor tesisi ve çarşı da bulunacaktır.
Aqua City 2010 projesi için düzenlenen
kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca,
projede üretilecek yapıların %35’i arsa
sahiplerine ait olacaktır. Projede ilk
etabın inşaat ve satışlarına 2009 yılı
Nisan ayında başlanmış ve 2009 sonu
itibariyle toplam 737 konutun satışı
yapılmış olup, inşaat ve satış çalışmalara
devam edilmektedir.

Toplam Arsa Alanı (m2)

56.293

Toplam Satılabilir Alan (m2)

121.668

Toplam Ünite Sayısı

1.118

Bitki İskeleleri

Frigya Evleri, çatı dubleksten bir görünüm

Aqua City 2010’da Gece
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Lagün, müstakil villalar, ikiz villalar, bahçeli evler
ve teras evler olmak üzere büyüklükleri 209 m2
den 749 m2 ye kadar değişen 5 farklı mimaride, 9
farklı büyüklükte ev tipinden oluşmaktadır. Proje
kapsamında içinde açık yüzme havuzu, fitness
merkezi, Türk hamamı, sauna, yoga - pilates
salonu olan sosyal tesis, açık ve kapalı manej,
apart otel-residence yer almaktadır.
Sinpaş GYO, İstanbul, Sancaktepe,
Samandıra bölgesinde, Boğaziçi
Köprüsü’ne 15 dakika mesafede yer
alan Lagün projesini üst gelir grubuna
yönelik olarak geliştirmiştir. Projede
konutları çevreleyen lagünler her ev
için farklı güzellikte manzara olanağı
sağlamakta olup, toplam 25 bin
metrekarelik alan lagünlere ayrılmıştır.
Toplam su alanı hariç yaklaşık 70 bin
metrekarelik yeşil alan düzenlemesi
yapılan Lagün’de otoparklar yer altına
alınarak, yer altından araç ile evlere
ulaşma imkanı sağlanmıştır.

oluşmaktadır. Proje kapsamında içinde
açık yüzme havuzu, fitness merkezi,
Türk hamamı, sauna, yoga - pilates
salonu olan sosyal tesis, açık ve
kapalı manej, apart otel-residence yer
almaktadır.

Lagün projesi, müstakil villalar, ikiz
villalar, bahçeli evler ve teras evler olmak
üzere büyüklükleri 209 m2 den 749
m2 ye kadar değişen 5 farklı mimaride,
9 farklı büyüklükte ev tipinden

Lagün projesi için Sinpaş GYO ile arsa
sahipleri arasında düzenlenen hasılat
paylaşımı sözleşmesi uyarınca, projenin
satış gelirinin % 22,44’ü arsa sahiplerine
ödenmektedir.
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Projenin 1. ve 2. etabında toplam 249
konut, 3. ve 4. etapta ise toplam 266
konut yer almaktadır. İlk iki etabın
inşaatları tamamlanmış olup, diğer
iki etapta inşaat çalışmalarına devam
edilmektedir. Projede 2009 sonu
itibariyle satılan konut adedi 369’dur.

Toplam Arsa Alanı (m2)

182.786

Toplam Satılabilir Alan (m2)

136.684

Toplam Ünite Sayısı

515

İris teras salonundan bir görünüm

Binicilik imkânı

Lagün’de bahçe keyfi
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Bursa Modern, Bursa’nın geleneksel mimarisiyle
modernizmi bir arada yorumlayan Bursa Modern,
göle sıfır yalılar, köşkler ve konakların yanı sıra
göl ve doğa manzaralı kuleler ve residence’larda
oluşmaktadır. Toplam 2.742 konutun yer alacağı
proje, sakinlerine sunulacak servis hizmetiyle 30
km. mesafedeki Trilye’de bulunan Marin Kulüp’le
denize bağlanmaktadır.
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 6 etaptan oluşan
projede, 26 bin metrekarelik alan göl
alanı olarak tasarlanarak, geniş bir su
coğrafyası oluşturulmuştur.

Projede Yalı Köşkleri, Asmalı Yalılar,
Kemer Residence, Park Konakları,
Gök Kuleler, Saraybahçe Konakları
ve Kristal Kule olmak üzere 7 ayrı
yaşam alternatifi sunulmaktadır. Bursa
Modern, tenis ağırlıklı spor kompleksi,
Büyük Kulüp’ü, adaları, kayıkhaneleri,
3 bin kişi kapasiteli festival alanı,
tematik bahçeleri, anaokulu gibi sosyal
ve rekreasyonel alanları ile sakinlerine
zengin bir sosyal yaşam sunmaktadır.

Bursa’nın geleneksel mimarisiyle
modernizmi bir arada yorumlayan
Bursa Modern, göle sıfır yalılar, köşkler
ve konakların yanı sıra göl ve doğa
manzaralı kuleler ve residence’larda
oluşmaktadır. Toplam 2.742 konutun
yer alacağı proje, sakinlerine sunulacak
servis hizmetiyle 30 km. mesafedeki
Trilye’de bulunan Marin Kulüp’le denize
bağlanmaktadır.

Bursa Modern projesinde, inşaatlara
2007 yılının Eylül ayında başlanmıştır.
Birinci ve ikinci etapta yer alan 957 adet
konutun 2009 sonu itibariyle 423 adedi
satılıktır. Birinci etapta inşaat büyük
ölçüde tamamlanmış olup teslimler
başlamıştır.
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Bursa Modern projesi için Sinpaş GYO
ile arsa sahipleri arasında düzenlenen
hasılat paylaşımı sözleşmesi uyarınca,
projenin satış gelirinin % 20’si arsa
sahiplerine ödenmektedir.

Toplam Arsa Alanı (m2)

162.509

Toplam Satılabilir Alan (m2)

392.417

Toplam Ünite Sayısı

2.742

Asmalı Yalı

Kemer Residence Salondan bir görünüm

S i n p a Bursa
ş G Y O 2Modern
0 0 9 F a a l i ygenel
e t R a p ogörünüm
ru
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Tamamlanmış ve Satışı Devam Eden Projeler >>

Kuzguncuk Yalısı, salondan bir görünüm

İstanbul Sarayları, şehre yüzyıllar boyu hükmeden
İstanbul saraylarından ve çevresindeki semtlerden
esinlenerek, özel bir peyzaj anlayışıyla ve modern
mimariyle yeniden yorumlanmıştır. Güneyde
Çırağan, Dolmabahçe; kuzeyde Fethipaşa ve
Sultantepe koruları, Kuzguncuk, Paşalimanı gibi
özellikle İstanbul’un en önemli saray, kasır ve
köşklerinin bulunduğu semtler, İstanbul Sarayları
için ilham kaynağı olmuştur.
İstanbul Sarayları projesi, İstanbul
Küçükçekmece’de Bosphorus City
projesinin yanında, 119.500 metrekare
arsa üzerinde geliştirilmektedir.
Saraylara has mimari detaylar, özel saray
bahçeleri, şadırvanları ve geniş avlularla
bezenecek olan İstanbul Sarayları
projesinde, 1+1’den 6+1’e kadar tam 62
farklı ev tipi bulunacaktır.
Projenin 402 konutluk ilk etabı
için 2010 Şubat ayında ön talep
toplanmaya başlanmış ve 2010 Mart
ayında düzenlenen kampanya ile satışa
başlanmıştır.
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Toplam Arsa Alanı (m2)

119.500

Toplam Satılabilir Alan (m2)

165.962

Toplam Ünite Sayısı

1.199

Çırağan Residence

Dolmabahçe Meydanı Saat Kulesi

Şehzade Sarayları Ebeveyn Suiti
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Proje Geliştirilmesi Planlanan Arsa ve Araziler

İstanbul, Küçükçekmece
Halkalı Güney

Ankara,
Çankaya/Dikmen

Ankara,
Yenimahalle / Alacaatlı

Toplam Arsa Alanı (m2)

Toplam Arsa Alanı (m2)

Toplam Arsa Alanı (m2)

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

Tahmini Ünite Sayısı

Tahmini Ünite Sayısı

İstanbul Sarayları projesinin devamı
olarak, aynı parsel üzerinde farklı bir
konseptte proje geliştirme çalışmaları
devam etmektedir.

Ankara, Çankaya’da, Dikmen
Vadisi’nin üst kısmında yer alan arsa,
Çankaya merkezine 5, Kızılay’a 9 km.
mesafededir.

İstanbul,
Şişli/Bomonti I
Toplam Arsa Alanı (m2)

Mevcut durum itibariyle imar durumu
bulunmayan parseller için imar
uygulamasının tamamlanmasını takiben
üzerinde nitelikli ve yoğun talep görecek
bir konut projesi geliştirilebileceği
düşünülmektedir.

Ankara ili Yenimahalle - Alacaatlı
bölgesinde İncek yolu üzerinde bulunan
arsa Ankara’nın gelişen ve orta-üst
gelir düzeyinin tercih ettiği bir bölgede
yer almaktadır. Bölgenin altyapı ve yol
çalışmaları yapılmıştır.

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

Arsa üzerinde geliştirilecek olan proje
için konsept çalışmaları tamamlanmış ve
idari izin süreçleri başlamıştır.

46.585

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

58.559

Tahmini Ünite Sayısı

419

23.460
70.382

Tahmini Ünite Sayısı

700

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, BomontiDolmabahçe tünelinin Bomonti
girişinde merkezi konumu, ana ulaşım
arterlerine ve bağlantı yollarına
yakınlığıyla son zamanlarda rezidans
tipi yapılaşmanın gözdesi konumuna
gelmiştir.
Arsa üzerinde üst gelir gruplarına
yönelik bir rezidans projesi tasarlanmış
olup idari izin süreçleri devam
etmektedir. Arsa sahipleri ile yapılan
sözleşmelere göre geliştirilen projede
yapıların %49’u arsa sahiplerine ait
olacaktır.
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26.905
87.500
485

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

145.753
145.753
550

Arsa üzerinde villalar ve az katlı
apartmanlardan oluşan bir konut projesi
geliştirilmektedir. Konsept çalışmaları
tamamlanan projede idari izin süreçleri
devam etmektedir.
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Proje Geliştirilmesi Planlanan Arsa ve Araziler >>

Ankara,
Çankaya/Büyükesat

İstanbul,
Sancaktepe/Samandıra

İstanbul,
Şişli/Bomonti II

Toplam Arsa Alanı (m2)

Toplam Arsa Alanı (m2)

Toplam Arsa Alanı (m2)

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

Tahmini Ünite Sayısı

Tahmini Ünite Sayısı

Tahmini Ünite Sayısı

Ankara, Çankaya, Büyükesat’ta
yer alan arsa Cumhurbaşkanlığı
Köşkü’ne yaklaşık 900 metre uzaklıkta
konumlanmıştır. Nitelikli konut
projelerine komşu olan arsa üzerinde üst
gelir grubuna yönelik bir konut projesi
geliştirilmesi planlanmaktadır.

İstanbul, Sancaktepe, Samandıra’da
bulunan ve aynı zamanda Lagün
Projesi’nin yer aldığı arsaya komşu
durumda olan arsamız mevcut durumda
%100 iştirakimiz olan Seven Et Gıda
aktifinde kayıtlıdır. Önümüzdeki
dönemde Seven Et Gıda’nın
şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi
ve arsa üzerinde bir konut projesi
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Şişli, Bomonti’de yer alan bu ikinci arsa,
diğer arsaya çok yakın konumlanmış
durumdadır. Nispeten daha küçük
olan bu arsada henüz proje geliştirme
faaliyetlerine başlanmamıştır.

16.331
40.000
300
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50.738
50.000
400

5.148

19.600
200

Muğla,
Marmaris

İstanbul,
Ümraniye/Çakmak

Ankara,
Polatlı/Temelli

Toplam Arsa Alanı (m2)

Toplam Arsa Alanı (m2)

Toplam Arsa Alanı (m2)

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

123.000

Tahmini Satılabilir Alan (m2)

160.000

Tahmini Ünite Sayısı

Tahmini Ünite Sayısı

Tahmini Ünite Sayısı

Muğla ili, 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 konut projesi geliştirilmesi
planlanmaktadır. Arsa sahipleri ile
yapılmış olan sözleşmeye göre projenin
satış hasılatının %35’i arsa sahiplerine
ödenecektir.

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

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.

115.334
150.000
1.200

85.701

1.200

280.812

1.600
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Yatırımcı İlişkileri ve İMKB Performansı
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.

Gerçekleştirilen bu faaliyetler sayesinde,
yatırımcıların Sinpaş GYO hakkında bilgilenmeleri
sağlandığı gibi, mevcut ve potansiyel yatırımcıların
Şirket’e olan ilgisi de artırılmıştır.
Sinpaş GYO hisse senetlerinin 2009 yılında
gösterdiği performans, İMKB Ulusal 100 Endeksi
ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi
ile karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki grafiklerden
izlenebilir.
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26.06.2009
03.07.2009
10.07.2009
17.07.2009
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a. Yurtiçi ve yurtdışında 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,
f. Mali tabloların ve portföy değer tablolarının
internet sitesinde açıklanması,
g. İnternet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünün
düzenli olarak güncellenmesi,
h. Düzenleyici kuruluşlarla (SPK, İMKB, MKK)
ilişkilerin yürütülmesi.

Sinpaş GYO ve İMKB 100 Endeks
Performans Karşılaştırması

SNGYO
XU100

Sinpaş GYO ve GYO Endeksi
Performans Karşılaştırması
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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. 2009 yılı içerisinde Yatırımcı
İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

SNGYO
XGMYO

İnsan Kaynakları
Sinpaş GYO, insan kaynağını en
büyük zenginliği olarak görmektedir.
Bu doğrultuda tüm çalışanlarına
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 ilkesi
prensibine göre yatırım yapan Sinpaş
GYO, bünyesinde toplam 160 kişiyi
istihdam etmektedir.
Çalışanların Eğitim Durumlarına
Göre Dağılımı

Lisans
Önlisans
Lise, Ortaöğrenim, İlköğrenim

%56
%12
%17

Sinpaş GYO’nun yeni kurulan bir şirket
olması sebebiyle, çalışanların ortalama
kıdem yılı 2’dir. Çalışanların yaş
ortalaması ise 33’tür.

İşe alım sürecinde ilk mülakat İnsan
Kaynakları yetkilileri tarafından
yapılmakta, İnsan Kaynakları
Müdürlüğü tarafından olumlu olarak
nitelendirilen adaylarla ikinci mülakat
ise ilgili bölüm yöneticisi tarafından
gerçekleştirilmektedir. İşe alım sürecinin
farklı aşamaları raporlandırılarak, ilgili
Genel Müdür Yardımcısının görüş ve
onayına sunulmakta ve adaya İnsan
Kaynakları Müdürü tarafından iş teklifi
yapılmaktadır.
Sinpaş GYO’da focus toplantıları, kurum
kültürü, çalışan memnuniyeti, liderlik
anketleri ve performans değerlendirme
süreci ile gözlemlenen bağlılık ve
motivasyon düzeyi oldukça yüksektir.
Şirket aidiyetine büyük önem verilmekte,
bu doğrultuda çalışanlarla iletişimi
artırmak ve geri bildirimlerini almak
üzere uygun ortamlar yaratılmaktadır.
Personel değişim oranının %1’ler
düzeyinde olması çalışan aidiyetinin ve
memnuniyetinin önemli bir göstergesi
olarak öne çıkmaktadır.
Çalışanların performansları yaptıkları
iş bazında aylık, 6 aylık ve yıl sonu
değerlendirmeleri itibariye takip
edilmekte, hedef ve yetkinlik bazlı
performans değerlendirmeleri neticesinde
oluşturulan raporlar yöneticiler tarafından
detaylı bir şekilde incelenmektedir.
Düşük performansların nedenleri tespit

edilmekte ve ilgili çalışana performansını
artırması yönünde koçluk yapılarak,
eğitimlerle destek verilmektedir. Yüksek
performans gösteren çalışanlar ise prim
ve terfilerle ödüllendirilmekte ve zaman
zaman ödüllendirme ve motivasyon
amacıyla çalışanlara yurtdışında
tatil yapma, önemli kongre, fuar ve
benzeri etkinliklere katılma olanakları
sunulmaktadır.
Sinpaş GYO’da kariyer planları
organizasyon şemasının hangi
basamağında olursa olsun ayrım
gözetmeksizin tüm çalışanların kişisel
ve mesleki yetkinliklerini artırma
hedefi doğrultusunda yapılmaktadır.
Şirkette içeriden terfi metodunu tercih
edilmekte ve performans değerlendirme
sürecini takiben kişisel gelişim planları
oluşturulmaktadır. İş zenginleştirme
ve yetkilendirmelerle performansları
takip edilen çalışanlardan başarılı
sonuçlar elde edenler, bir üst pozisyona
terfi ettirilmekte veya rotasyona
tabi tutulmaktadır. Bu uygulamalar
çerçevesinde 2009 yılı itibariyle 1 çalışan
koordinatörlük, 2 çalışan müdürlük, 3
çalışan müdür yardımcılığı, 1 çalışan
yönetmenlik, 3 çalışan da uzmanlık
seviyesine terfi ettirilmiştir.
İşe yeni başlayan çalışanlara, tüm süreç
sahiplerinin anlatımlarıyla zenginleşen
kapsamlı bir oryantasyon eğitimi
verilmektedir. Ayrıca tüm çalışanlara
kurumsal hedefler, performans takibi
ve yeni projeler doğrultusunda, liderlik,
kişisel gelişim, sertifika eğitimleri ve
teknik eğitimler gibi çeşitli alanlarda
kendilerini geliştirecekleri fırsatlar
sunulmaktadır.
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Risk Yönetimi ve İç Denetim Mekanizması

Sinpaş GYO, bağımsız bir risk yönetimi
ve iç kontrol mekanizması oluşturma
çalışmalarına 2009 yılında başlamıştır.
Görev yetki ve sorumluklarının
paylaşımında iç kontrolü gözeten
bir yapı oluşturulmuştur. Şirketin
sürekli büyüyen bir yapıya sahip
olması 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 içerisinde
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, 2010 yılı içinde
kurulumu tamamlanacak olan yeni ERP
sistemiyle entegre bir şekilde yeniden
yapılandırılmaktadır.
Şirketin temsili ve Şirketi 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

48

Sinpaş GYO 2009 Faaliyet Raporu

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.
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.
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 idarelerine karşı
olan yükümlülükler zamanında yerine
getirilmekte, ilgili idarelere verilen
beyanname, bildirge ve diğer evraklar
arşivlenmektedir.
Şirket, halka açık bir GYO olmasının
beraberinde getirmiş olduğu şeffaflığın
gereklilik ve sorumlulukların farkında
olup, bu yapının gerektirdiği risk
yönetimi ve iç denetimini gözeten bir
yapıya ve işlerinde uzman personele
sahiptir.
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1. Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I

İlkelerine Uyum Beyanı

PAY SAHİPLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından 2003 yılında kamuya
açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim
İlkeleri” Sinpaş Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş. (Şirket) 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.

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 Şirket
internet sayfası üzerinden gerekse diğer
yollarla yapılan başvurular zamanında ve
özenli bir şekilde yanıtlanmaktadır. 2009
yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi
tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
i. Yurtiçi ve yurtdışında analist ve
yatırımcı toplantıları/konferanslarına
katılım,
j. Şirket merkezinde analist ve
yatırımcılarla toplantılar yapılması,
k. Pay sahipleri ve yatırımcılara Şirket
portföyünde yer alan proje ve arsaların
gezdirilmesi,
l. E-posta ve telefon ile gelen soruların
cevaplanması,
m. Özel durum açıklamalarının İMKB’ye
bildirilmesi,
n. Mali tabloların ve portföy değer
tablolarının internet sitesinde
açıklanması,
o. İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkileri
bölümünün güncellenmesi.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından,
dönem içerisinde 150 analist/
yatırımcı ile toplantılar yapılmış,
yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli forum
ve konferanslara iştirak edilmiştir.
Birim, telefon, e-posta veya internet
aracılığı ile Şirket’e ulaşan 100’den
fazla bilgi talebine yanıt vermiştir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne 0212 310
27 00-24 25 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.
Şirket, kamuya açıklanan bilgilerin
en hızlı ve etkin yolla pay sahiplerine
duyurulmasına önem vermektedir.
Kurumumuz 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.
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Şirket Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi
ataması talebi bireysel bir hak olarak
düzenlenmemiştir ve dönem içerisinde
özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
4. Genel Kurul Bilgileri

2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel
Kurul toplantısı 20 Nisan 2009
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 2009
yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul
toplantısının ise 2010 yılı Mayıs ayı
içinde yapılması planlanmaktadır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket hissedarı olan her pay sahibinin
bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri oylarını
şahsen veya vekâleten kullanabilirler.
Şirket 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 Şirket’te pay sahiplerine
ayrıcalık tanıyan herhangi bir imtiyaz
mevcut değildir.
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Şirket pay sahipleri, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu çerçevesinde, azınlık
haklarını kullanabilmektedir. Şirket
Esas Sözleşmesi’nde birikimli oy
kullanılmasına ilişkin bir düzenleme
bulunmamaktadır.
6.Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr
Dağıtım Zamanı

Şirket’in kârına katılım konusunda
imtiyaz yoktur. SPK düzenlemelerine
göre halka açık şirketler net kârlarının
%20’sini nakit veya bedelsiz hisse senedi
olarak dağıtmak durumundadır. Sinpaş
GYO da halka açık bir şirket olarak bu
düzenlemeye tabidir. 20 Nisan 2009
tarihli Genel Kurul’da onaylanmasını
takiben 2008 yılı için 19,2 milyon TL
temettü nakit olarak dağıtılmıştır.
Şirket takip eden yıllarda da düzenli
olarak asgari %20 nakit temettü
dağıtmayı planlamaktadır. Şirket Esas
Sözleşmesi’nin 33. Maddesi gereği kâr
dağıtımı ve kâr dağıtım zamanı, Yönetim
Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul
tarafından kararlaştırılmaktadır.
7. Payların Devri

Şirket paylarının devri herhangi bir
sınırlamaya tabi olmayıp, Şirket pay
sahipleri yabancı veya azınlık hakkı
sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın
eşit muameleye tabi tutulmaktadır.

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 şirket web sitesi
vasıtasıyla kamuya ilan edilmiştir.
Şirket, 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.
Şirket 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: 39 Sayılı Tebliği çerçevesinde,
en hızlı şekilde pay ve menfaat
sahiplerine duyurulmaktadır. Aynı
açıklamalara Şirket internet sitesinden
de ulaşılabilmektedir.
Şirket’in Bilgilendirme Politikasının
yürütülmesinden Mali İşler Genel
Müdür Yardımcılığı ve Yatırımcı
İlişkileri Müdürlüğü sorumludur.

9. Özel Durum Açıklamaları

2009 yılı içinde SPK düzenlemeleri
uyarınca 21 adet özel durum açıklaması
mevzuatta öngörülen sürelere uyularak
yapılmıştır ve tamamı Şirket’in 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
yurtdışı borsalara kote değildir ve
İMKB dışında bir borsada özel durum
açıklaması yapılmamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket www.sinpasgyo.com adresinden
ulaşılabilen Türkçe ve İngilizce olarak
yayınlanan bir internet sitesine
sahiptir. Şirket internet sitesi ile
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir,
analiz edilebilir, düşük maliyetli
ve kolay erişilebilir bilgi sunumu
Avni Çelik
Ahmet Çelik
Mehmet Çelik
Ekrem Pakdemirli
Osman Akyüz
Ömer Faruk Çelik
Halit Serhan Ercivelek
Murat Parmakçı
Seba Gacemer
Haydar Özel
Hakan Kaya
Berna Akpınar
Bahadır Gülalioğlu
Halim Mertek
Barış Ekinci
Pınar Beyzatlar
İnal Dinçer
Burak Tunca

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.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin
Bilgilendirilmesi

Şirket ortaklık yapısı ile gerçek kişi nihai
hakim pay sahiplerini gösteren ortaklık
yapısı Şirket’in internet sitesinde
kamuya açıklanmaktadır.

Şirket, faaliyetlerini tüm çalışanları,
alacaklıları ve müşterilerinin
menfaatlerini en üst düzeyde koruyacak
şekilde yürütmektedir. Tüm menfaat
sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları
çerçevesinde ve şirket imkanları
ölçüsünde, Şirket’in itibarı da gözetilerek
korunmakta ve menfaat sahipleri
kendilerini ilgilendiren hususlarda
bilgilendirilmektedir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime

Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Katılımı

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.

Şirket’in menfaat sahiplerinin yönetime
katılmaları için iletişim yollarının sürekli
açık tutulması esastır. Ayrıca, kamuyu
aydınlatma ilkeleri çerçevesinde kamuya
açıklanan bilgiler, menfaat sahiplerinin
de Şirket’in durumu hakkında doğru
bilgilenmesini sağlamaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay
Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Yönetim Kurulu Üyesi,İcra Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Hukuk Müşaviri
İletişim ve Reklam Koordinatörü
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Muhasebe Müdürü
Mali Kontrol Müdürü

Bu kapsamda, Şirket çalışanları ile
periyodik toplantılar yapılmakta,
Şirket’in 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.
15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket’in 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.

Sinpaş GYO 2009 Faaliyet Raporu

51

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu >>

Çalışanların her birinin, ayrı ayrı
kişilik onurları ve yasalarla tanınmış
olan her türlü 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 mala 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
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

Şirket, 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.
Şirket’in 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.
Çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket
aleyhine açılan herhangi bir uyarı, dava
ya da ceza bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı,
Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket 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

Şirket’in 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 Şirket Esas Sözleşmesi’nde de
yer almaktadır.
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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

Şirket içinde ayrı bir risk yönetimi ve iç
kontrol birimi oluşturulmamış olmakla
birlikte görev yetki ve sorumluklarının
paylaşımında iç kontrolü gözeten bir
yapı oluşturulmuştur. Ayrıca Şirket’in
sürekli büyüyen bir yapıya sahip
olması ve halka açık olması nedeniyle
beraberinde getirdiği riskleri ve yine
halka açık olmasının beraberinde
getirdiği sorumluluklar çerçevesinde
gerekli şeffalığı 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 2010 yılı

içerisinde kurulumu tamamlanacak olan
yeni ERP sistemiyle entegre bir şekilde,
yeniden yapılandırılmaktadır.
Şirket’in temsili ve Şirket’i 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 faturasının 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.

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
sorumlulukların 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

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 v.s.
evrakların fotokopileri üzerinden işlem
yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki
ve sorumlulukları Şirket Esas
Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Esas
Sözleşme’deki ilgili hükümler aşağıdaki
gibidir:
“Şirket, 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 verilen görevleri ifa
eder. Yönetim Kurulu görev süresini
aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket
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tarafından verilecek bütün belgelerin ve
Şirket’i ilzam edecek her türlü sözleşme,
bono, çek ve benzeri tüm evrakların
geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket
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.”

SPK’nın özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca
yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının
gündemine alınarak ortaklara bilgi
verilmesi gerekmektedir.

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

24. Şirket’le Muamele Yapma ve

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali

Rekabet Yasağı

Haklar

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.

Yönetim Kurulu üyelerine aylık
net 6.000 TL ve Yönetim Kurulu
başkanına aylık net 25.000 TL ücret
verilmektedir. Yönetim Kurulu
üyelerinin performansına dayalı
olan ve Şirket’in performansını
yansıtan ayrı bir ödüllendirme sistemi
uygulanmamaktadır.

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.
2009 faaliyet yılında, Yönetim Kurulu
toplam 21 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
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SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV.
Bölümü’nün 2.17.4 Maddesinde yer
alan tüm konularda Yönetim Kurulu
üyelerinin toplantılara fiilen katılımı
sağlanmıştır.

Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.
Denetim Komitesi, anılan tebliğe uygun
olarak en az üç ayda bir toplanmaktadır.
Denetim Komitesi, Şirket tarafından
kamuya açıklanan finansal tabloların,
Şirket’in izlediği muhasebe ilkelerine,
gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna
ilişkin değerlendirmelerini Yönetim
Kurulu’na yazılı olarak bildirmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
başka bir komite bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından şirket
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

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyelerine
ve yöneticilere borç verme, kredi
verme, lehine kefalet verme vb. işlemler
olmamıştır.
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