SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2007 FAALİYET RAPORU

2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
1. Açılış, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için
Divan’a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu
raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI. No: 11 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliğinin” 41. maddesi uyarınca ortaklara bilgi verilmesi,
4. 2007 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,
5. 2007 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2007 yılı dönem
karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi’nin 2007 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının
müzakeresi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul’un
onayına sunulması,
11. Dilek ve öneriler.
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Genel Kurul Toplantısına Katılım
Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret
Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan
gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir
oy hakkı vardır.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka
temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin
şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki
belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş
olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy
kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.
Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir.
Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların
isteği üzerine gizli oya başvurulur.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek
suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel
Kurul Blokaj Listesi”ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu’nu (tüzel kişi ortakların ilave
olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir
hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirketimizin Sinpaş Plaza, M. Avni Sözen
(Ortaklar) Cad. No:40 34394 Mecidiyeköy İstanbul adresindeki merkezinden Giriş Kartı
almaları gerekmektedir.
Toplantıda
bizzat
hazır
bulunmayacak
ortaklarımızın,
Şirketimizin
http://www.sinpasgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi
düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz
etmeleri gerekmektedir.
2007 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin
teklifi Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet
sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
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Şirket Profili
Sinpaş GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine göre gayrimenkullere ve
gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş halka açık bir gayrimenkul yatırım
ortaklığıdır.
Gayrimenkul sektöründe 33 yıllık birikime ve tecrübeye sahip olan Sinpaş Grubu 2006 yılı
sonunda yeniden yapılanmış ve konut projelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini Sinpaş
GYO çatısı altında yürütmeye başlamıştır. Sinpaş GYO’nun hisse senetleri, kuruluşundan kısa
bir süre sonra, 14-15 Haziran 2007 tarihlerinde halka arz edilmiş ve Sinpaş GYO %49 halka
açıklık oranı ile İMKB’de işlem gören bir gayrimenkul yatırım ortaklığı konumuna gelmiştir.
Gayrimenkul geliştirme vizyonunda geniş bir müşteri kitlesine hitap eden ve çeşitli bölgelerde
nitelikli yerleşim alanları geliştirilmesinde öncülük yapan Sinpaş Grubu, Sinpaş GYO'da da
aynı misyonu sürdürmeyi hedeflemektedir. Sinpaş GYO nitelikli ve çok özel projelerle bir
taraftan konut alıcılarına iyi bir yaşam alanı ve kazançlı bir yatırım sunarken, diğer taraftan
yatırım yaptığı bölgelerin gelişmesine ve güzelleşmesine de katkıda bulunmaktadır.
Sinpaş GYO, nitelikli ve tecrübeli kadrosu ile arazi geliştirme, proje tasarımı, satış ve
pazarlama alanlarında geçmişten gelen uzmanlığını geleceğe taşımayı ve konut projelerinde
Türkiye’nin öncü şirketi olmayı hedeflemektedir.

Ortaklık Yapısı
Şirketimiz 2006 yılı sonunda 69.857.500 YTL sermaye ile kurulmuş Haziran 2007’de sermaye
artırımı yoluyla ihraç ettiği 67.119.510 YTL tutarındaki hisse senetlerini (%49) halka arz
etmiştir. Halka arz sonrasında, halka arz izahnamemizde de belirtildiği üzere Sinpaş Yapı
Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. İMKB’de fiyat istikrarını sağlamaya yönelik alımlar yapmıştır. Bu
işlemler neticesinde kurucu ortakların sermaye payı %58,71’e ulaşmıştır. Son durum itibariyle
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Hissedar
Avni Çelik
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Ahmet Çelik
Ömer Faruk Çelik
Diğer
TOPLAM

Pay Tutarı (YTL)
23.107.000
49.006.186
4.150.000
4.150.000
56.561.324
136.974.510

Pay Oranı
16,87%
35,78%
3,03%
3,03%
41,29%
100,00%

Yönetim Kurulu
Avni Çelik, Yönetim Kurulu Başkanı
1950 yılında Alaca’da doğan Sn. Avni Çelik Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olup, üniversite eğitimi süresi de dahil olmak üzere 1968
yılından bugüne kadar 39 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. Sn. Avni Çelik, İnşaat
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Mühendisleri Odası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ile 6 ayrı mesleki-kültürel
dernek vakfın üyesi-yöneticisi durumundadır. Kuruluşundan bu yana Şirketimizin Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Ahmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi
1962 Yılında Alaca’da doğan Sn. Ahmet Çelik, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir. 1992 yılında Sinpaş Grubu’na katılan Sn.
Ahmet Çelik, o tarihten bu yana grubun çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır.
Kuruluşundan bu yana Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Mahmut Sefa Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi
1975 yılında Ankara’da doğan Sn. Mahmut Sefa Çelik, 1998 yılında Yıldız Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Sinpaş Grubu’nda çalışmaya başlayan Sn.
Mahmut Sefa Çelik şantiyeler de dahil olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapmıştır.
Kuruluşundan bu yana Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Halit Serhan Ercivelek, Yönetim Kurulu Üyesi
1974 Yılında İstanbul’da doğan Sn. Halit Serhan Ercivelek 1996 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Sinpaş Grubu’nun çeşitli yönetim kademelerinde görev
alan Sn. Ercivelek 2004-2007 Yılları arasında kendi kurmuş olduğu hukuk bürosunda bağımsız
avukatlık da yapmıştır. Kuruluşundan bu yana Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
yürütmektedir.
Ekrem Pakdemirli, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1939 yılında İzmir’de doğan Sn. Ekrem Pakdemirli 1962 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği lisans bölümünden, 1963 yılında da aynı üniversitenin 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. Sn. Ekrem Pakdemirli, Kuruluşundan bu yana Şirketimizin
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Osman Akyüz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1954 yılında Trabzon’da doğan Sn. 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 Sn. Osman Akyüz, 1996 yılı başında kurumun
genel müdürlük görevini yürütmeye başlamış ve 2002 yılında emekli olmuştur. Kuruluşundan
bu yana Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olan Sn. 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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Yatırım Stratejisi
Şirketimizin yatırım stratejisi gelişme potansiyeli taşıyan bölgelerde satın alınan arsalar
üzerinde orta-üst ve üst gelir gruplarına yönelik konut projeleri geliştirmektir. Geliştirilen
konut projelerinde üretilen konutların tamamı satılmakta ve elde edilen karlar yeni projelerde
değerlendirilmeye devam etmektedir. Bu şekliyle Şirketimiz sabit bir kira gelirinden ziyade
proje geliştirme faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan katma değere odaklanmaktadır.
Ülkemiz gayrimenkul piyasasında hukuki olarak çözülmesi gereken sorunların bulunduğu
arazilerin düşük fiyata satın alınıp geliştirilmesi büyük karlılık fırsatları sunmaktadır. Şirketimiz
gelişme potansiyeli yüksek bölgeleri tespit etmekte ve çeşitli mülkiyet sorunları ve imar
durumları nedeniyle sektör tecrübesi olmayan rakipleri tarafından cazip olarak
değerlendirilmeyen arazileri geliştirmede büyük bir tecrübeye sahiptir. Mevcut haliyle uygun
fiyatlarla satın alınabilen bu arsalar, problemlerinin giderilmesi ile daha yüksek değerlere
ulaşmakta ve bu arsalar üzerinde geliştirilen projelerde daha yüksek karlılık oranlarına
ulaşılabilmektedir.
Sinpaş Grubu’nun geçmiş projelerini zamanında tamamlamış olması ve rakiplerine göre daha
yüksek fiyatlardan satış yapabilme başarısı arsa sahiplerinin Şirketimizi tercih etmelerinde de
önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle hasılat paylaşımı şeklinde alınan arsalarda arsa
sahiplerinin Şirketimize duydukları güven rakiplere göre daha iyi oranlarla hasılat paylaşımı
sözleşmeleri yapılabilmesini sağlamaktadır.
Arsanın en uygun fiyatla alınması sonrasında Şirketimizin tasarım ve mimari alandaki başarısı
da katma değer yaratan önemli bir unsurdur. Şirketimiz geniş arsalar üzerinde her türlü
sosyal donatılara ve çevre düzenlemesine sahip büyük ölçekli projeleri en iyi şekilde
tasarlayabilmekte ve hedef müşteri kitlesinin beğenisini kazanabilmektedir.
Şirketimizin yatırım stratejisindeki önemli bir unsur da projelerin ön satışlarla finanse
edilebilmesidir. Şirketimizin grup geçmişinden gelen marka gücü, tanınırlığı ve güvenilirliği
sayesinde projelerinde yer alan konutları inşaatın başından itibaren hızlı bir şekilde
satabilmektedir.
Projenin başında ön satışlar yapılması ve inşaat süresine yayılan bir ödeme planı ile satış
bedellerinin tahsil edilmesi sayesinde inşaat giderleri için ilave bir kaynak ayrılmasına gerek
kalmamaktadır. Başlangıçta arsa alımı için bir kaynak kullanılmakta, inşaat maliyetleri ise ön
satışlarla finanse edilmektedir. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı şeklinde alınan arsalarda
ise başlangıçta arsa sahibine bir ödeme yapılmamakta, bunun yerine proje hasılatının veya
inşa edilecek yapıların bir bölümü arsa sahiplerine verilmektedir. Bu tür projelerde
başlangıçta arsa için bir nakit çıkışı gerekmemesi ve inşaat giderlerinin de ön satışlardan elde
edilen gelirle finanse edilebilmesi nedeniyle proje kendi kendisini tamamen finanse
edebilmektedir.

Proje Geliştirme Süreci
Şirketimizin proje geliştirme süreci; arazinin tespiti ve satın alınması, arazinin geliştirilmesi,
konsept ve proje geliştirme, satış ve pazarlama, inşaat ve inşaat sonrası aşamalarından
oluşmaktadır.
Şirketimizce şehirlerin gelişim alanları ve yatırım yapılabilecek arsalar sürekli olarak takip
edilmektedir. Diğer yandan Şirketimize arsa sahipleri ve piyasada faaliyet gösteren emlak
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acentelerinden de önemli miktarda arsa teklifleri iletilmektedir. Arazi alımına karar verilirken
yasal dokümanlar detaylı bir şekilde incelenmekte ve idari mercilerle imar ve diğer hususlar
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Yerleşim yeri, arazinin büyüklüğü, proje
zamanlaması, proje maliyeti, hedeflenen müşteri kitlesi ve proje satış projeksiyonları,
finansman imkanları ve maliyetleri dikkate alınarak arsa üzerinde geliştirilebilecek muhtemel
bir projenin fizibilite analizi yapılmaktadır. Arsa alımlarında ayrıca Sermaye Piyasası
Kurulu’nun listesinde bulunan değerleme şirketlerine değer tespiti yaptırılmaktadır. Şirket
içinde yapılan analizler ve değerleme şirketlerinden alınan değerleme raporları Yönetim
Kurulu’na sunulmakta ve uygun görüldüğü takdirde arazi satın alınmaktadır.
Büyük şehirlerde büyük arsalarda çok sayıda hissedar bulunabilmektedir. Bu tür arsalarda
proje geliştirilebilmesi için bütün hissedarların ortak hareket etmesi gerekmekte olup çoğu
zaman bu mümkün olmamaktadır. Bu durumda hissedarlardan bir tanesinin diğer hisseleri de
satın alması veya arsanın tevhid ve ifrazı yoluyla hissedar bütünlüğünün sağlanması
gerekmektedir. Hisseli mülkiyet sorunun yanı sıra, imarının olmaması, ulaşım imkanlarının
kısıtlılığı gibi arsaların değerini düşüren problemlerle sıkça karşılaşılabilmektedir. Satın alınan
arsa ve arazilerde bu tür sorunların olması halinde tüm hissedarlarla ayrı ayrı görüşüp
hisselerin toplanmakta, ilgili kamu kurumları nezdinde başvurular yapılarak arsalar
projelendirilebilir hale getirilmektedir.
Arsaların hukuki problemlerinin giderilmesini takiben konsept ve proje geliştirme süreci
başlamaktadır. Bu aşamada pazar analizleri yapılmakta, hedef müşteri kitlesi belirlenmekte ve
hedef kitlenin tercihleri tespit edilmektedir. Pazar analizleri doğrultusunda arsa üzerinde
gerçekleştirilebilecek bir projenin konsepti, bina tipleri, bağımsız bölüm sayıları ve
büyüklüklerine karar verilmektedir. Devamında mimari projelerin hazırlanması için müellif
firma görevlendirilmektedir. Müellif firmalar tarafından teknik projelerin tamamlanmasını
takiben ilgili kamu kurumlarına başvurular yapılmakta ve nihayetinde yapı ruhsatlarının
alınmasıyla proje inşaata ve ön satışa başlanabilecek aşamaya gelmektedir. Her ikisi de ayrı
bir süreç olmakla birlikte satış ve inşaat eş anlı olarak devam etmektedir.
Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatı uyarınca inşaat işlerini kendisi yürütememekte ve
dışarıdan müteahhit firmalara yaptırmaktadır. Şirketimizin 2007 yılında inşaatı devam eden
Avangarden, Rumeli Konakları, Lagün ve Ottomanors projeleri ana hissedarımız olan Sinpaş
Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilmektedir. Bu projeler Sinpaş Yapı’dan
devralınmıştır ve projeleri devir öncesinde inşaata başlamış olan Sinpaş Yapı bu projelerde
inşaatı yapmaya devam etmiştir. Ancak Şirketimiz hisse senetlerinin halka arzına dair
izahnamemizde de belirtildiği üzere yeni inşaatlarda inşaat işleri için ihale düzenlenecek ve en
iyi teklifi vermediği takdirde inşaatlar Sinpaş Yapı tarafından yapılmayacaktır. Ayrıca
inşaatların kalitesi ve maliyetleri hem bağımsız yapı denetimi firmaları hem de Şirketimiz
içindeki birimler tarafından kontrol edilmekte, müteahhit firma ödemeleri inşaatın ilerleme
durumuna göre yapılmakta, geçici ve kesin kabullerde her türlü kontrol tamamlanmaktadır.
Projelerimizde satışlar inşaatın başlangıcından itibaren ön satış şeklinde yapılmaktadır. Yapı
ruhsatlarının alınması ile birlikte proje sahasında bir satış ofisi inşa edilmekte ve basın yayın
kuruluşlarında yapılan reklamlarla müşterilerimiz satış ofislerine davet edilmektedir.
Müşterilerimize genellikle inşaat süresine yayılan bir ödeme planı teklif edilmekte, satın
almaya karar veren müşterilerle gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri düzenlenmekte ve
sonrasında aylık taksitler ve ara ödemelerle satış bedeli tahsil edilmektedir.
Projelerimiz, büyüklüğe bağlı olarak etaplar halinde inşa edilmekte ve satılmaktadır. Projelerin
etaplara bölünmesi ile her bir dönemde piyasanın kaldırabileceği kadar ürün arz edilmekte ve
arz edilen miktar hızlı bir şekilde satılabilmektedir.

7

İnşaatın tamamlanması ile birlikte daha önce ön satışı yapılmış olan konutlar müşterilere
teslim edilmektedir. Teslim sonrasında projelerde olabilecek ihtiyaçlar için müteahhit firmanın
bir kontrol ekibini sitede bulundurması sağlanmaktadır. Ayrıca müşteriler satın aldıkları evlerin
iç dekorasyonu ve site yönetimi için Sinpaş Grubu şirketlerinden hizmet alabilmektedir. Bu tür
hizmetlerin aksamadan yürütülmesi müşteri memnuniyetini artıran unsurlardan biri
olmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası
SPK düzenlemelerine göre halka açık şirketler net karlarının %20’sini nakit veya bedelsiz
hisse senedi olarak dağıtmak durumundadır. Sinpaş GYO da halka açık bir şirket olarak bu
düzenlemeye uymaktadır.
Diğer yandan büyümeye odaklanan Şirketimiz, büyümeyi artırmak için karlarını Şirket
bünyesinde tutmayı hedeflemektedir.
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Konut Sektörü
Makroekonomik konjonktür, uzun vadeli ekonomik beklentiler ve demografik faktörlerden
doğrudan etkilenen gayrimenkul sektörü, özellikle Türkiye gibi gelişme sürecinde olan
ülkelerde, ekonomik büyümeye sağladığı ivme, doğrudan/dolaylı olarak yarattığı iş hacmi ve
yabancı yatırımları üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle çok daha büyük bir önem
kazanmaktadır.
Türkiye inşaat sektörünün son yıllardaki büyüme performansı incelendiğinde, 2002 yılına
kadar gelen yaklaşık 10 yıllık bir dönemde sektörün reel olarak küçüldüğü görülmektedir. Bu
küçülme dönemi, 2002 yılında bir önceki seneye göre %17,4 oranında yaşanan küçülme ile
son bulmuştur. 2002 yılından sonra inşaat sektörü genel ekonominin de çok üzerinde bir
performans göstermiş ve 2002 yılı sonundan 2007 yılı sonuna kadar geçen 6 senede gayri
safi yurt içi hasıla miktarı kümülatif olarak %47,9 oranında artarken, inşaat sektörü
üretiminde aynı dönemdeki kümülatif artış %90,6 olarak gerçekleşmiştir.
Gayri Safi Yutiçi Hasıla ve İnşaat Sektörü Büyüme Oranları
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Gayrimenkul sektöründeki yükselme trendini destekleyen makro etkenler politik istikrar, takip
edilen ekonomik program ile yakalanan sürdürülebilir ve güçlü ekonomik büyüme trendi, kişi
başına gelir artışı, enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan ciddi düşüş, Avrupa Birliği uyum
sürecine yönelik pozitif beklentiler, yoğun yabancı yatırımcı ilgisi ve konut kredisi
olanaklarında ve şartlarında yaşanan iyileşme olarak değerlendirilmektedir. Kamuoyu
tarafından “Mortgage Yasası” olarak bilinen 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 6 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe
girmesi de, sektördeki uzun vadeli büyüme beklentilerini destekleyen önemli bir gelişmedir.
Gayrimenkul sektörünün son yıllardaki performansını belediyelerce verilen yapı (inşaat)
ruhsatı sayılarından da görülebilmektedir.
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Yukarıdaki grafikte yapı ruhsatları inşaata başlanmasına izin verilen daire sayısını, iskan
ruhsatları ise tamamlanan ve oturma izni alan dairelerin sayısını göstermektedir. Tüm Türkiye
çapında belediyelerce verilen yapı ruhsatları sayısı 2003 yılından sonra artmaya başlamış ve
son üç yıl içerisinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1,5 milyon’u geçmiştir.
Yukarıdaki grafik gayrimenkul sektöründe son yıllarda yaşanan hareketliliğin yanı sıra,
ülkemizin yıllardır çözüm bulamadığı sağlıksız yapılaşma konusunda da önemli bir işaret
vermektedir. Ülkemizde inşaatına başlanan binaların yarıya yakın bir bölümü iskan ruhsatı
alamamaktadır. Bunun bir bölümünü başlanıp çeşitli nedenlerle bitirilemeyen inşaatlar
oluşturmakla birlikte ruhsat projesine uygun olarak tamamlanmayan, bir kısmı da depreme
dayanıksız olan pek çok konut da iskan ruhsatı alamamaktadır.
TUİK tarafından 2000 yılında yapılan bir araştırma konut stokunun niteliği hakkında önemli
sonuçlar vermektedir. Bu araştırmaya göre 2000 yılı itibariyle ülkemizde 15 milyon adet konut
bulunmaktadır. Ancak bu konutlardan 1,5 milyon adedi kapsamlı tadilata veya yıkılarak
yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Görüleceği üzere bu sayı, inşaat sektörünün hızlı
bir büyüme gösterdiği 2003, 2004 ve 2005 yıllarında inşaat ruhsatı alınan tüm konutların
toplamına denk gelmektedir.
Diğer taraftan GYODER tarafından yayınlanan bir araştırmada1 ise yenileme ihtiyacının yanı
sıra, hane halkı sayısındaki artış, kentsel alanlar arası göç ve kentsel dönüşüm ihtiyacından
kaynaklanan konut ihtiyacı öngörülerine yer verilmiştir. Buna göre 2006-2015 yıllarını
kapsayan 10 yıllık dönemde yaklaşık 7 milyon adet konuta ihtiyaç duyulacağı
öngörülmektedir. Buna göre Türkiye’de yıllık konut ihtiyacının 700.000 adet civarında olması
beklenmektedir. Yapı ruhsatı alan konut sayısının sektörün hareketli olduğu 2005-2007
döneminde dahi bu rakamın altında kalması ülkemizdeki konut arzı açığını net bir şekilde
ortaya koymaktadır.

1

Dr. Can Fuat GÜRLESEL, Türkiye’de Konut İhtiyacı ve Talebine Bağlı Konut Finansman Sisteminin
Gelişme Potansiyeli ve Ülke Ekonomisine Katkısı 2015.
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Arz tarafındaki yetersizliğin bir bölümü izinsiz yapılaşma ile karşılanmaktadır. İstanbul, Ankara
ve İzmir’de yaklaşık 2 milyon kayıt dışı konut olduğu tahmin edilmektedir. Genel anlamda
gecekondu olarak nitelendirebileceğimiz izinsiz yapılaşmanın, artan gelir seviyesi ve bölgesel
dönüşüm projeleri nedeniyle ilerleyen dönemde ortadan kalkması muhtemel bir gelişme
olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye’nin ekonomik, finans, iş ve kültürel merkezi olan İstanbul’daki konut sektörü 2004
yılından beri arz/talep tarafında büyük bir canlılık yaşamaktadır. İstanbul nüfusunun Türkiye
nüfusunun yaklaşık %15’ini temsil etmesi, şehre devam eden göç ve hane halkı sayısının
Türkiye ortalamasından düşük olması sektördeki yüksek konut talebini ortaya koymaktadır.
Anadolu yakası konut, Avrupa yakası ise işyeri merkezi olarak gelişmiş bulunan İstanbul’daki
konut fiyatları, önemli oranlarda artış göstermiş, şehir içinde çok sayıda lüks konut, yüksek
katlı site ile şehre ulaşımı yakın bölgelerde uydu kent ve toplu konut projelerine başlanmıştır.
Yapılan tahminlere göre, 2007-2015 yılları arasında İstanbul pazarındaki kümülatif konut
ihtiyacı 2 milyonun üzerindedir. Konut sektöründeki genel trendler incelenirse, arazi
fiyatlarının rekor seviyelere çıktığı şehir merkezlerinde lüks apartmanların, şehir merkezi
dışında kalan bölgelerde ise lüks konut siteleri ile toplu konutların öne çıktığı görülmektedir.
Tüketiciler son dönemde, şehir trafiğinden uzak, güvenlikli, çevre düzenlemesi yapılmış
modern ve lüks konutlar ile sosyal tesislerin yer aldığı konut komplekslerine artan bir talep
göstermektedir. Son dönemde lüks konut pazarında yaşanan hareketliliğinin orta vadede orta
sınıf konutlara doğru kayması beklenmektedir.
Ekonomik iyileşmenin konut sektörü üzerindeki yansımalarından biri de konut kredileri ile
kendisini göstermektedir. Ülkemizde konut kredisi faiz oranları 2004 yılı itibariyle önemli bir
azalma göstermiş ve bu durum konut kredisi hacminde de önemli bir artışa neden olmuştur.
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Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü üzere 2005 yılından itibaren konut kredisi faiz oranları
azalmaya başlamış ve 2006 yılı ortalarında aylık %1’lere kadar gelmiştir. 2006 yılında finans
piyasalarındaki dalgalanma neticesinde oranlarda bir yükselme olmakla birlikte takip eden
dönemde aşağı yönlü trend devam etmiştir. Faiz oranlarındaki azalma yoğun bir kredi
talebine neden olmuş ve aynı dönemde konut kredisi hacminde olağanüstü bir büyüme
yaşanmıştır. Ülkemizde 2004 yılında kadar konut kredisi piyasasından söz etmek bile mümkün
değilken 2007 sonu itibariyle 30,8 milyar YTL büyüklüğünde bir konut kredisi hacmine
ulaşılmıştır. Bu grafiklerde dikkat çekici bir nokta ise 2006 yılı ortasında yaşanan dalgalanma
ve faizlerdeki artışından piyasanın olumsuz etkilenmediğidir. Faizlerin aylık %1 civarından
%2’lere sıçradığı 2006 yılında dahi kredi hacmindeki artış trendini kesintiye uğramamıştır.
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Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sermaye piyasası mevzuatında “gayrimenkullere,

gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule
dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri
gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve bu mevzuatta izin verilen diğer faaliyetlerde
bulunabilen sermaye piyasası kurumu” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede GYO’ların

kuruluşu, hisse senetlerinin halka arzı, yönetim şekli ve yöneticilerinin taşıması gereken
şartlar, yatırım kriterleri, portföy yönetim ilkeleri, bağımsız değerleme gerektiren işlemleri,
kamuyu aydınlatma yöntemleri ve diğer pek çok konu sermaye piyasası mevzuatında detaylı
bir şekilde düzenlenmiştir.

GYO’ları mevzuatta portföy yönetimi hizmeti veren bir kurumsal yatırımcı olarak tasarlanmış
ve düzenlenmiştir. GYO’lar da diğer kurumsal yatırımcılar gibi küçük tasarrufları bir araya
getirerek toplu halde yatırıma yönlendirmektedir. GYO’lar bu yönleri ile küçük tasarruf
sahiplerine ölçek ekonomileri ve profesyonel yönetim hizmeti sunmaktadır. Sahip oldukları
tasarruf miktarı gayrimenkul piyasasında yatırım yapmak için yeterli olmayan veya bu
piyasada yatırım yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmayan küçük yatırımcılar GYO çatısı
altında bir araya gelmekte, hem yeterli ölçeğe ulaşmakta, hem de yönetim kurulu ve diğer
yöneticilerin bilgi ve becerilerinden faydalanmaktadır. Böylece büyük ölçekli yatırım ve
tecrübe gerektiren, ancak yüksek getiri potansiyeli taşıyan gayrimenkul yatırımlarından küçük
yatırımcıların da faydalanabilmektedir. GYO’ların en az %49 oranında halka açılma
zorunluluğu bulunmakta olup, GYO hisse senedini alan yatırımcılar, öncelikle şirket tarafından
yönetilen portföyün getirisinden hisseleri oranında pay almaktadır. Bunun yanı sıra GYO
hissesine sahip olan bir yatırımcı, GYO’nun iç kaynaklarından yapılacak sermaye artırımlarında
payı nispetinde bedelsiz hisse senedi alma hakkı, GYO’nun yapacağı bedelli sermaye
artırımlarında payı nispetinde yeni payları edinmede öncelik (rüçhan) hakkı, genel kurul
toplantılarına katılma, konuşma, öneride bulunma ve oy kullanma hakkı, mevzuatta belirtilen
ölçüler içerisinde GYO’nun faaliyetleri ve hesapları hakkında bilgi alma, inceleme ve
denetleme hakkı ve nihayet GYO’nun tasfiyesi halinde tasfiyeden payına düşen kısmı alma
hakkına sahip olmaktadır. Diğer yandan GYO hissesine sahip olan bir yatırımcı istediğinde
İMKB’de hissesini satabilme ve borsada oluşan fiyatla yatırımını nakde dönüştürebilme
imkanına da sahip olmaktadır.

GYO’ların Faaliyet Konuları
GYO’ların sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım faaliyetlerini aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür;
-

Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş
merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri
satın alabilir ve satabilirler,
Proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilirler,
hasılat paylaşımlı projeler dahil gayrimenkule dayalı projelere, projenin her
aşamasında gayrimenkul geliştirme kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla yatırım
yapabilirler,
Kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilirler ve
bunları tekrar kiraya verebilirler,
Portföyün yarısına kadar olan kısmını menkul kıymetlerden oluşturabilir ve bu şekilde
yönetebilirler.
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Sermaye piyasası mevzuatı GYO’ların yukarıda özetlenen faaliyetleri yürütebileceklerini
belirtmenin yanı sıra, diğer bazı faaliyetlerin yapılmasını ise özellikle yasaklamıştır. Buna göre
GYO’lar;
-

-

Bankalar Kanunu’nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama
sonucunu verecek iş ve işlemler yapamazlar,
Açıkça izin verilenler dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar,
Gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemezler,
Portföyünde yer alan kira geliri elde ettiği gayrimenkullerin temel hizmetleri hariç
olmak üzere otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar,
konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari
maksatla işletemezler,
Başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin
takibi ve buna benzer hizmetler veremezler

Kamuyu Aydınlatma Belgeleri
Yatımcıların GYO’larla ilgili bilgilere şeffaf bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla GYO’lar çeşitli
kamuyu aydınlatma belgelerini hazırlamak ve yatırımcılarının erişimine sunmakla yükümlüdür.
Yatırımcıların GYO’larla ilgili bilgilere ulaşabileceği dokümanlar aşağıdaki gibidir:

Esas Sözleşme: GYO’nun kuruluşunda düzenlenen ve şirketin ticaret unvanı, amacı, faaliyet
konusu, yetkili organları, kar dağıtım esasları gibi konuları içeren bir belgedir.
İzahname: Halka arzda şirket paylarını satın almak suretiyle şirkete ortak olacak yatırımcılara
şirketin faaliyet konuları, yatırım stratejisi, mali durumu, mevcut portföyü, yapılması
planlanan yatırımlar, yönetiminde yetki sahibi olan kişiler hakkında ve diğer birçok konuda
bilgi vermek üzere hazırlanan temel kamuyu aydınlatma belgesidir.
Sirküler: Şirket paylarını satın almak suretiyle şirkete ortak olacak yatırımcıların halka arza
çağrılması amacıyla yayınlanan bir duyurudur. Bu duyuruda izahnamede yer alan bilgilerin bir
özeti yatırımcılarla paylaşılmaktadır.

Portföy Tabloları: Üçer aylık dönemler itibariyle düzenlenen, portföydeki varlıklar, bunların
maliyet bedelleri ve en son tarihli değerleme raporunda belirtilen rayiç değerleri, alacaklar,
diğer aktifler ve borçların gösterildiği bir tablodur.
Üç Aylık Rapor: Son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen bir faaliyet raporudur.
Gerek faaliyet gösterilen piyasada, gerekse yatırım yapılan varlıklarda ortaya çıkan önemli
gelişmeler bu raporda özetlenir.
Mali Tablolar: Üçer aylık dönemlerde, mevzuatta belirtilen muhasebe standartlarına uygun

olarak hazırlanan ve GYO’nun mali durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu, nakit akım
tablosu, özsermaye değişim tablosu ve bunlara ait dipnotlardan oluşan kapsamlı bir rapordur.
Yürürlükteki mevzuat uyarında altı aylık ve yıllık mali tabloların bağımsız denetimden
geçirilmesi zorunludur.

Faaliyet Raporu: Yılda bir kere yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulmak üzere
hazırlanan ve ait olduğu yılda GYO’nun faaliyetlerinin özetlendiği bir rapordur.
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Özel Durum Açıklamaları: GYO hisse senetlerinin değerini ve şirketle ilgili alınacak yatırım
kararlarını etkileyebilecek veya yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve
gelişmelerin kamuya duyurulduğu bültenlerdir.

GYO’ların Gelişimi
Sermaye piyasası tarafından GYO’lara ilişkin ilk detaylı düzenleme 1995 yılında yapılmış ve ilk
gayrimenkul yatırım ortaklığı 1997 yılında halk arz edilmiştir. 1997 yılından günümüze kadar
olan dönemde halka açık GYO sayısı 13’e ve GYO’ların toplam piyasa değeri 3,2 milyar YTL’ye
ulaşmış bulunmaktadır.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

GYO Sayısı
2
5
8
8
8
9
9
9
9
11
13

Net Aktif Değeri
9
136
419
532
891
1.081
1.179
1.383
2.209
2.481
3.886

Piyasa Değeri
15
38
421
313
476
339
543
1.446
2.489
2.082
3.190

Sinpaş GYO’nun Sektördeki Konumu
Gayrimenkul yatırımı yapmanın pek çok şekli ve yöntemi bulunmakta olup, sermaye piyasası
mevzuatı bu konuda GYO’lara yeterli esnekliği sağlamaktadır. Buna göre GYO’ların bitmiş bir
gayrimenkulü satın alabilmekte, kiraya verebilmekte, isterlerse de satabilmektedir. Benzer
şekilde GYO’lar arsa ve araziler alabilmekte, bunlar üzerinde projeler geliştirerek binalar inşa
edebilmekte ve bu binaları kiraya verebilmekte veya isterse de satabilmektedir. Her iki
yöntem alışveriş merkezi, ofis, otel, hastane vb. ticari maksatla kullanılan binalar için
uygulanabildiği gibi, mesken amaçlı kullanılan konutlar için de uygulanabilmektedir.
Şirketimiz bu geniş yelpaze içerisinde geçmişten gelen uzmanlık alanını dikkate alarak konut
projelerinin geliştirilmesi noktasına odaklanmış durumdadır. Bu yönüyle Şirketimiz
projelerinde ihtisaslaşmış bir GYO’dur ve bu özelliği ile ticari gayrimenkulleri olup bunun kira
gelirini elde eden pek çok GYO’dan farklılaşmaktadır. Şirketimiz konut projeleri geliştirmeye
odaklandığı gibi geliştirdiği konutları da satarak elden çıkartmakta, kiraya vermek amacıyla
elinde tutmamaktadır. Bu çerçevede düzenli kira gelirinden ziyade proje geliştirmekten
kaynaklanan katma değeri ortaya çıkarmaya yönelik bir yatırım stratejisi izlemektedir.
31.12.2007 tarihli portföy tablolarından da görüleceği üzere Şirketimiz portföyünün %21’ini
gayrimenkul projeleri, %42’sini ileride proje geliştirmek için alınmış olan arsalar ve kalan
%37’lik kısmını ise para ve sermaye piyasası araçları oluşturmaktadır. Buna karşılık diğer
GYO’ların portföyünün %78’i kira geliri getiren binalardan ve %12’si para ve sermaye
piyasası araçlarından oluşurken gayrimenkul projeleri ve arsalar toplamı ise portföyün
%10’unu oluşturmaktadır.
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Kaynak: SPK

31.12.2007 tarihi itibariyle Şirketimiz 1,11 milyar YTL 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 %35’ine denk gelmektedir.
Aynı tarih itibariyle Şirketimiz 879 milyon YTL ile İMKB’de işlem gören GYO’lar içerisinde net
aktif değeri sıralamasında üçüncü durumdadır. Şirketimizin net aktif değeri İMKB’de işlem
gören GYO’ların net aktif değerleri toplamının %23’ünü oluşturmaktadır.

Kaynak: SPK
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Sinpaş GYO Yatırım Portföyü
Şirketimizin 31.12.2007 tarihli özet portföy tablosu aşağıdaki gibidir:

Projeler

Arsalar

Maliyet Değeri
Çakmak
Halkalı
Ankara Yenimahalle
Ankara Çankaya
Ankara Polatlı
Sarıgazi
Avangarden
Rumeli Konakları
Lagün
Ottomanors

20.540.343
17.055.559
27.647.580
20.344.800
5.625.000
528.870
42.399.910
40.292.741
33.812.900
82.495.673

Ekspertiz /
Piyasa Değeri
36.046.714
314.658.389
27.356.125
11.200.000
9.828.000
56.208.930
63.414.356
59.776.747
52.647.124
93.362.049

İştirakler
Para ve Serm. Piy. Araçları
Toplam Portföy Değeri
Hazır Değerler
Alacaklar
Diğer Varlıklar
Borçlar (-) **
Net Aktif Değeri
Pay Sayısı
Pay Başına NAD
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Portföy
Değeri*
36.046.714
314.658.389
27.356.125
11.200.000
9.828.000
528.870
42.399.910
40.292.741
33.812.900
82.495.673
249.000
346.448.252
945.316.574
1.453.157
27.548.561
29.475.167
124.906.922
878.886.537
136.974.510
6,42

Avangarden
Toplam Arsa Alanı
Toplam Satılabilir Alan
Toplam Ünite Sayısı
Etap Sayısı
Başlangıç Tarihi
Teslim Tarihi

: 69.892 m2
: 32.644 m2
: 135
:1
: Mart 2006
: Haziran 2008

Şirketimizin İstanbul Ümraniye Aşağı Dudullu
bölgesinde geliştirmekte olduğu Avangarden
projesi bölge ulaşım akslarının kesişme noktalarına
yakın, ticari aktivitelerin geliştiği, aynı zamanda
orman alanı hinterlandında ve rekreasyon
alanlarına yakın mesafede bulunan bir noktadadır.
Avangarden projesi, Amsterdam Yalıları, Paris
Residence ve Londra Tower olmak üzere 3 farklı
mimaride villa ve apartmanlardan oluşmaktadır.
Proje orta üstü ve üst gelir seviyesindeki hedef
müşterilerin taleplerini hedef alan değişik
boyutlardaki konut birimleriyle, katlı villalar ve
tasarlanmıştır.

kondominyum

apartmanlar

olarak

Bulunduğu vadinin doğal yapısına uygun nitelikteki yapay gölet ve peyzaj, maviyle yeşilin
buluştuğu benzersiz bir ortam sunmaktadır. Nehrin iki yakasında, havuzları ve bahçeleriyle
Amsterdam Yalıları konumlanmıştır. Sosyal yaşam ise modern, kentli sakinlerin beklentilerini
üst düzeyde karşılamak üzere kurgulanmıştır.
Yılsonu itibariyle projede yer alan ünitelerin büyük bölümünün ön satışı tamamlanmış olup
proje inşaatının 2008 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
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Rumeli Konakları
Toplam Arsa Alanı
Toplam Satılabilir Alan
Toplam Ünite Sayısı
Etap Sayısı
Başlangıç Tarihi
Teslim Tarihi

: 100.870 m2
: 23.261 m2
: 108
:1
: Kasım 2006
: Kasım 2008

Şirketimizin
İstanbul
Sarıyer
Zekeriyaköy bölgesinde geliştirmekte
olduğu Rumeli Konakları projesi hem
Karadeniz Kilyos sahil kesimine hem
de Maslak, Levent gibi merkezi iş
alanlarına erişim noktasındadır. Kuzey
- Kuzeybatı yönünde eğimli bir
topografyaya sahip olan projede inşa
edilen yapılar ağırlıklı olarak Karadeniz,
ormanlık
bölge
ve
Zekeriyaköy
yerleşimi yakın çevresi manzaralıdır.
Üst gelir grubunun hedef alındığı
projede
üç
farklı
villa
tipi
bulunmaktadır.
Projede
konut
sahiplerine spor merkezi, kamp alanı,
çocuk kulübü gibi bir çok sosyal
faaliyet imkanı da sunulmaktadır.
Yılsonu itibariyle projede yer alan
toplam 108 villanın ön satışları
tamamlanmıştır. Projenin inşaatının
2008
yılının
ikinci
yarısında
tamamlanması planlanmaktadır.
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Lagün
Toplam Arsa Alanı
: 178.348 m2
Toplam Satılabilir Alan : 132.868 m2
Toplam Ünite Sayısı
: 515
Etap Sayısı
:4
1. Etap Başlangıç Tarihi : Mart 2007
1. Etap Teslim Tarihi
: Mart 2009
2. Etap Başlangıç Tarihi : Eylül 2007
2. Etap Teslim Tarihi
: Eylül 2009
3. Etap Başlangıç Tarihi : Nisan 2008
3. Etap Teslim Tarihi
: Nisan 2010
Şirketimizin İstanbul Kartal Samandıra
bölgesinde geliştirmekte olduğu Lagün
projesi üst gelir grubuna hitap edecek
şekilde farklı tiplerde tasarlanan villalardan oluşmaktadır. Lagün projemiz ayrıca açık hava ve
salon spor faaliyetleri, binicilik okulları gibi çok iyi geliştirilmiş peyzaj ve rekreasyon alanlarına
sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.
2007 yılı içerisinde projenin 1 ve 2. etaplarının lansmanı yapılmış ve yılın son döneminde bu
iki etapta tamamı satılan bazı ev tipleri için gelen talebi karşılamak üzere 3. etaptaki evlerin
de satışına başlanmıştır. 2007 sonu itibariyle ön satışı yapılan ev sayıları aşağıdaki gibidir:

Toplam Konut Sayısı
Satılan Konut Sayısı

1. Etap
138
109

2. Etap
111
81

3. Etap
160
27

Lagün projemizin yer aldığı arsa ile ilgili olarak Şirketimiz ile arsa sahipleri arasında
düzenlenmiş olan hasılat paylaşımı sözleşmesi uyarınca projenin satış gelirinin %24’ü arsa
sahiplerine ödenecektir.
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Ottomanors
Toplam Arsa Alanı
: 162.509 m2
Toplam Satılabilir Alan : 406.664 m2
Toplam Ünite Sayısı
: 2.200
Tahmini Etap Sayısı
:3
1. Etap Başlangıç Tarihi : Eylül 2007
1. Etap Teslim Tarihi
: Eylül 2009
Şirketimizin Bursa Osmangazi Demirtaş
bölgesinde geliştirmekte olduğu Ottomanors
projesi Bursa - Yalova yolunun batısında
şehir merkezine 6 km mesafede yer
almaktadır. Projemiz modern alt yapısı,
yapay göletlerle zenginleşen peyzajı, üstün
nitelikli konutları, açık kapalı otoparkları,
spor tesisleri ve rekreasyon alanlarıyla
Bursa’lılara
özel
bir
yaşam
alanı
sunmaktadır.
Yalı köşkleri, asmalı yalılar, park konakları,
gök kuleler ve kemer rezidansları şeklinde
farklı mimari yapılar barındıran proje ortanın
üstü ve üst gelir gruplarında farklı bütçe
seçeneklerine hitap etmektedir.
2007 yılı eylül ayında projenin 1. etabında
yer alan 728 ünitenin lansmanı yapılmış ve
2007 yılı sonu itibariyle 207 adet ünitenin ön
satışı tamamlanmıştır.
Ottomanors projemizin yer aldığı arsa ile ilgili olarak düzenlenmiş olan hasılat paylaşımı
sözleşmesi uyarınca projenin satış gelirinin %20’si Şirketimiz tarafından önceki arsa
sahiplerine ödenmektedir.
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Bosphorus City – Halkalı Kuzey Parsel
Toplam Arsa Alanı
Toplam Satılabilir Alan
Toplam Ünite Sayısı
Tahmini Etap Sayısı
Planlanan Başlangıç Tarihi

: 246.092 m2
: 337.336 m2
: 2.756
:5
: Mayıs 2008

Şirketimizin 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 tamamlanmış olup, kamu ve belediye
hizmetlerinden
tam
olarak
istifade
edilebilmektedir.
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
sunmakta, içerisinde yalılar, konaklar ve
apartman daireleri bulunmaktadır. Yalılar yaklaşık 650 metre uzunluğunda, 25 ila 45 metre
genişliğinde yapılacak ‘suni boğazın’ kenarında konumlandırılacaktır.
Projenin 1. etabında yer alan
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

670 konutun
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lansmanının

2008 yılı

ilk

yarısında

Aquacity 2010 – Sarıgazi
Toplam Arsa Alanı
Tahmini Satılabilir Alan
Tahmini Ünite Sayısı
Tahmini Etap Sayısı
Planlanan Başlangıç Tarihi

: 56.209 m2
: 124.508 m2
: 1.120
:4
: 2008

İstanbul Ümraniye Sarıgazi’de proje geliştirme
çalışmaları devam eden arsa konum olarak
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. Yeni ve nitelikli konut
projelerinin inşa edildiği gelişmekte olan bir
bölgede, büyük ölçekli bir konut projesi
geliştirmeye müsait bir alan teşkil etmektedir.
Şirketimizin söz konusu arsa üzerinde
geliştirme çalışmaları devam eden projesinin
konsept geliştirme ve avan proje onayı
aşamaları tamamlanmıştır. Aquacity 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 tasarlanmaktadır.
Proje geliştirme çalışmaları devam eden bu arsamız ile ilgili olarak düzenlenmiş olan hasılat
paylaşımı sözleşmesi uyarınca projenin satış gelirinin %35’si Şirketimiz tarafından arsa
sahiplerine ödenecektir.
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Halkalı Güney Parsel
Toplam Arsa Alanı
Tahmini Satılabilir Alan
Tahmini Ünite Sayısı
Tahmini Etap Sayısı
Planlanan Başlangıç Tarihi

: 166.085 m2
: 227.000 m2
: 2.100
:3
: 2009

Şirketimizin İstanbul Küçükçekmece Halkalı’da geliştirmekte olduğu Bosphorus City projesinin
yer aldığı arsanın güney cephesine komşu olan bu arsamız Bosphorus City’nin bulunduğu
Kuzey Parsel’le aynı ulaşım ve altyapı imkanlarında sahip konumdadır. TEM otoyolu ve diğer
bağlantı yollarından rahat bir şekilde ulaşılabilen arsanın teknik altyapısı tamamlanmış olup,
kamu ve belediye hizmetlerinden tam olarak istifade edilebilmektedir.
Halkalı Güney parsel üzerinde Bosphorus City projesinden farklı bir konseptte, ayrı bir proje
geliştirilmesi planlanmaktadır. Konsept, mimari ve yapı tipleri olarak farklılaşacak her iki proje
ile müşterilerimize daha çok alternatif sunabilmeyi ve farklı müşteri tercihlerine aynı anda
cevap verebilmeyi amaçlamaktayız.
Halkalı Güney Parsel üzerinde proje geliştirme faaliyetlerinin 2008 yılı içinde tamamlanması
ve 2009 yılında satış ve inşaatına başlanması hedeflenmektedir.

Kuzey

Güney
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Çakmak
Toplam Arsa Alanı
Hisseye Düşen Arsa Alanı
Tahmini Satılabilir Alan
Tahmini Ünite Sayısı
Tahmini Etap Sayısı
Planlanan Başlangıç Tarihi

: 171.094 m2
: 83.655 m2
: 123.000 m2
: 1.230
:4
: 2009

Şirketimiz İstanbul Ümraniye Çakmak’ta yer alan ve 15 parselden oluşan arsalarda hissedar
durumundadır. Toplam alanı 171.094 m2 olan bu arsalar üzerinde Şirketimiz hissesine düşen
alan toplamı 83.655 m2’dir.
Çakmak Mahallesi yerleşiminin güneyinde, Kadıköy İlçe sınırı olan Şenol Güneş Bulvarı’nın
kuzeyinde yer alan arsanın doğusunda TEM Otoyolu bulunmaktadır. Köprülere ulaşan ana
arterlerinin kesişim noktasında yer alan ve orta ve orta-üzeri gelir gruplarının konut kullanımı
için tercih ettiği bir bölgededir. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz ve telefon şebekesi
altyapıları tamamlanmış durumdadır.
Yapı ruhsatı alınabilmesi için bir parseldeki tüm maliklerin muvafakati arandığından, mevcut
hisseli yapısı ile bu arsa üzerinde bir proje geliştirilmesi mümkün değildir. Şirketimizin diğer
hissedarlardan hisselerini satın alması, diğer hissedarlarla hasılat paylaşımı veya kat karşılığı
yöntemiyle anlaşma sağlaması, ortaklığın giderilmesi davaları sonucunda arsanın satışa
çıkarılması ve Şirketimizin diğer hisseleri satın alması veya belediyesince yapılabilecek bir
imar uygulaması ile hissedarların yerlerinin ayrılması, bu arsanın proje geliştirilebilir duruma
gelmesi için uygulanabilecek alternatif yöntemlerdir.
Başkaca bir imar problemi olmayan bu arsalar üzerinde anılan yöntemlerden biri ile hisseli
yapıda çözüme ulaşılması ve bu arsa üzerinde geliştirilecek bir projenin satış ve inşaatına
2009 yılında başlanması hedeflenmektedir.
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Ankara Dikmen
Toplam Arsa Alanı
Hisseye Düşen Arsa Alanı
Tahmini Satılabilir Alan
Tahmini Ünite Sayısı
Tahmini Etap Sayısı
Planlanan Başlangıç Tarihi

: 30.700 m2
: 26.905 m2
: 30.000 m2
: 300
:1
: 2009

Ankara Çankaya Dikmen’de Dikmen Vadisi’nin üst kısmında yer alan iki parsel, Çankaya
merkezine 5, Kızılay’a 9 km. mesafededir. Cumhurbaşkanlığı önünden geçerek Turan Güneş
Bulvarı üzerinde Oran istikametine giderek ulaşılabilmektedir.
Parseller Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Dikmen
vadisi geçmişte fazla tercih edilmeyen bir gecekondu bölgesi iken, kentsel dönüşüm projesi
kapsamında önemli bir bölümünün tahliyeleri tamamlanmış olup, etaplar halinde lüks konut
alanlarına dönüşümü devam etmektedir.
Mevcut durum itibariyle imar durumu bulunmayan parseller için imar uygulamasının
tamamlanmasını takiben üzerinde nitelikli ve yoğun talep görecek bir konut projesi
geliştirilebileceği düşünülmektedir.

26

Ankara Yenimahalle
Toplam Arsa Alanı
Tahmini Satılabilir Alan
Tahmini Ünite Sayısı
Tahmini Etap Sayısı
Planlanan Başlangıç Tarihi

: 138.374 m2
: 63.000 m2
: 315
:2
: 2009

Ankara Yenimahalle Alacaatlı’da yer alan 220 adet parselden oluşan arsamız Ümitköy Merkezi
ile İncek Merkezi arasında kalan orta ve üzeri gelir grubunun konut kullanımı olarak tercih
ettiği bir kentsel gelişme alanda yer almaktadır. Arsa İncek Merkezine 2,5 km. Ümitköy
Merkezi’ne ise 6,5 km. mesafededir. Bölgenin yol ve altyapı çalışmaları yapılmış durumdadır.
İmar ve mülkiyet problemi bulunmayan ve birbirine komşu durumundaki 220 adet ufak
parselin bir imar uygulaması ile birleştirilmesi ve sonrasında oluşacak tek bir parsel üzerinde
yine her türlü sosyal donatıları ve peyzaj alanları ile site tarzında bir proje geliştirilmesi
planlanmaktadır.
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Ankara Polatlı
Toplam Arsa Alanı
Tahmini Satılabilir Alan
Tahmini Ünite Sayısı
Tahmini Etap Sayısı
Planlanan Başlangıç Tarihi

: 280.812 m2
: 160.000 m2
: 1600
:4
: 2010

Ankara Polatlı Yenidoğan’da yer alan arsa Temelli Belde Merkezi’ne 5 km., Polatlı İlçe
Merkezi’ne ise yaklaşık 30 km. mesafede yer almaktadır. Ankara istikametinden PolatlıEskişehir istikametine gidilirken ana yolun sağında, yola cepheli durumdadır. Kuzeyinde
Ankara İstanbul hızlı tren ray hattı yer almaktadır.
Taşınmazın yer aldığı bölgede ağırlıklı olarak sanayi yapıları bulunmakla birlikte Temelli
merkezine doğru yaklaştıkça konut kullanımı artmaktadır.
Mevcut durumda orta gelir grubunun ilgi gösterdiği ve daha çok kooperatif evlerinin üretildiği
bir bölgede yer alan arsamız, Ankara’ya ulaşımının kolaylığı nedeniyle gelişme potansiyeli
taşımakta ve Şirketimizce ileriye dönük bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.
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İştirakler (Ottoman Gayrimenkul Yatırımları - Zeytinburnu)
Şirketimiz 1 milyon YTL nominal sermayeli Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret
A.Ş.’nin sermayesinin %24,9’una iştirak etmiş bulunmaktadır.
Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş., 12.09.2007 tarihinde Emlak Konut
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin İstanbul Zeytinburnu’nda yer alan 774 ada 52 parsel
numaralı arsa için düzenlenen ihaleye katılmış ve söz konusu arsayı 87.000.000.-YTL + KDV
bedelle satın almıştır.
Marmara denizine kıyısı bulunan söz konusu arsa üzerinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları
İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından konut ve ticari kullanım amaçlı ünitelerden oluşan bir
gayrimenkul projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.
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Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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. (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 bilgileri aşağıda verilmektedir.
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 oluşturulmuş ve pay sahiplerinin söz
konusu Yatırımcı İlişkileri Birimi vasıtasıyla daha seri ve etkin bilgi almaları sağlanmıştır. Mali
İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat Parmakçı’ya bağlı olmak üzere Yatırımcı
İlişkileri Birimi’nin Müdürlüğü Sn. Fatih Doğan tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri
Birimi’ne, gerek Şirket internet sayfası üzerinden gerekse diğer yollarla yapılan başvurular
zamanında ve özenli bir şekilde yanıtlanmaktadır. 2007 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi
tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Yurtiçi ve yurtdışında analist ve yatırımcı toplantıları/konferanslarına katılım,
Şirket merkezinde analist ve yatırımcılarla toplantılar yapılması,
Pay sahipleri ve yatırımcılara portföyümüzde yer alan proje ve arsaların gezdirilmesi,
Düzenli olarak güncellenen yatırımcı sunumu hazırlanması,
E-posta ve telefon ile gelen soruların cevaplanması,
Özel durum açıklamalarının İMKB’ye bildirilmesi,
Mali tabloların ve net aktif değer tablolarının İnternet sitesinde açıklanması
İnternet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri köşesinin güncellenmesi

Dönem içerisinde 202 analist/yatırımcı ile toplantılar yapılmış, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli
forum ve konferanslara iştirak edilmiştir. Telefon, e-posta veya internet aracılığı ile Şirket’e
ulaşan 50’den fazla bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yanıtlanmıştır. Yatırımcı
İlişkileri Birimi’ne 0216 499 00 58 numaralı telefondan ve info@sinpasgyo.com.tr adresli epostadan 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.
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Şirket, kamuya açıklanan bilgilerin en hızlı ve etkin yolla pay sahiplerine duyurulmasına önem
vermektedir. Kurumumuz İnternet sitesini etkin 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 / 9. Şirket
İnternet Sitesi ve İçeriği” başlığı altında detaylı olarak açıklanmaktadır.
Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi ataması talebi bireysel bir
düzenlenmemiştir ve dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
4.

hak

olarak

Genel Kurul Bilgileri

2007 yılının Haziran ayında halka arzı gerçekleştirilen halka arz sonrası ilk genel kurul
toplantısı 2008 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
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 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. Bunun haricinde Şirket’te pay sahiplerine ayrıcalık tanıyan herhangi bir imtiyaz mevcut
değildir.
Şirket pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, azınlık
haklarını kullanabilmektedir. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanılmasına ilişkin bir
düzenleme bulunmamaktadır.
6.

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket’in kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirket SPK tarafından halka açık şirketler
için konulan ve 2007 yılı itibariyle dağıtılabilir karın %20’sinin yatırımcılara kar payı olarak
dağıtılmasını şart kılan düzenlemeye uymak durumundadır. Şirket esas sözleşmesinin 34.
Maddesi gereği kâr dağıtımı ve kâr dağıtım zamanı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel
kurul tarafından kararlaştırılmaktadır. 2007 yılında halka arz edilen Şirket henüz bir kâr
dağıtımında bulunmamıştır.
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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 AYDINLATMAK VE ŞEFFAFLIK
8.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket SPK tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeler’inin “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 Tebliğ’i çerçevesinde en hızlı şekilde pay ve menfaat
sahiplerine duyurulmaktadır. Aynı açıklamalara Şirket internet sitesinden de
ulaşılabilmektedir.
Kamuyu yapılan açıklamalar Şirket’in Mali İşler Departmanı bünyesi içerisinde oluşturulan
Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından koordine edilmektedir.
9.

Özel Durum Açıklamaları

2007 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 17 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 amaçlanmaktadır. Bu şekilde
yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmekte ve hissedarlarla sürekli bir
iletişim sağlanmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde
1.11.5’te sayılan bilgilere yer verilmiştir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirket ortaklık yapısı ile gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerini gösteren ortaklık yapısı
Şirket’in 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 aşağıda isimleri ve görevleri yazılı
kişiler kamuya duyurulmuştur.
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Avni Çelik
Ahmet Çelik
Mahmut Sefa Çelik
Halit Serhan Ercivelek
Ekrem Pakdemirli
Osman Akyüz
Faruk Çelik
Murat Parmakçı
Seba Gacemer
Oktay Şeref Rendeci
Haydar Özel
Hakan Kaya
Berna Akpınar

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketz, tüm çalışanları, alacaklıları ve müşterilerinin menfaatlerini en üst düzeyde koruyacak
şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Tüm menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları
çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibari da gözetilerek korunmakta ve
menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirket’in menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları için iletişim yollarının sürekli açık tutulması
esastır. Ayrıca, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde kamuya açıklanan bilgiler menfaat
sahiplerinin de şirketin durumu hakkında doğru bilgilenmesini sağlamaktadır.
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
Şirketin 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 onuru ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkı 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.
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16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Müşterinin satın aldığı mala ilişkin soru ve talepleri süratle cevaplanır 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 tedbiri 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
Ahmet Çelik
Mahmut Sefa Çelik
Halit Serhan Ercivelek
Ekrem Pakdemirli
Osman Akyüz

Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (İcracı)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
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 bağımsızlığı
ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri, genel
kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak
Şirketle 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.
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19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketin 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 sözleşmesinde de yer almaktadır.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirket’in yeni kurulmuş ve halka arz edilmiş olması sebebiyle misyon ve vizyonu henüz
kamuya ilan edilmemiştir. Yöneticiler, çalışanlar ve diğer menfaat sahiplerinin görüşleri de
dikkate alınarak kurum vizyon ve misyonu 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 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 mekanizması oluşturulmamış olmakla birlikte
görev yetki ve sorumluklarının paylaşımında iç kontrolü gözeten bir yapı oluşturulmuştur.
Şirket’in temsili ve Şirket’i taahhüt altına sokacak bilcümle 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.
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.
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.
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22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiştir.
Esas sözleşmedeki 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
kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler
akdedebilir. Şirket 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.”
Şirket yöneticilerinin yetkileri ise yönetim kurulu tarafından kabul edilen imza sirküleri ile net
bir şekilde belirlenmiştir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu toplantısının gündemi icra kurulu başkanının önerisi ve yönetim kurulu
başkanının onayı ile belirlenmektedir. Toplantı tarihi ve gündemi makul bir süre öncesinden
bildirilerek üyeler toplantıya davet edilmektedir.
2007 faaliyet yılında yönetim kurulu 14’ü halka arzdan önce ve 15’i halka arzdan sonra olmak
üzere toplam 29 kez toplanmıştır. Yönetim kurulu kararlarının 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 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
Yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle muamele ve rekabet etme yasağı
uygulamıştır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin
almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle 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.
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
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üyelerinin bir tanesi bağımsız yönetim 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 kuruluna yazılı
olarak bildirmiştir.
Yönetim kurulu tarafından oluşturulan başka bir komite bulunmamaktadır. Kurumsal yönetim
komitesi oluşturulması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine aylık net 5.000 YTL ve yönetim kurulu başkanına aylık net 25.000
YTL ücret verilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olan ve şirketin
performansını yansıtan ayrı bir ödüllendirme sistemi uygulanmamaktadır.
Dönem içinde yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç verilme, kredi verilme, lehine
kefalet verilme vb. işlemler olmamıştır.
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş.
31 Aralik 2007 Tarihli Bağimsiz Denetim Raporu
ve Mali Tablolar
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
Yönetim Kurulu’na
1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye
değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları
denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
2. İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar
içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla
gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların
gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini
içermektedir
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca 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.

4.

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.

5.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
6.

Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle finansal
durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye
Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde (bakınız Not 2) doğru
ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

7.

Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür:
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri XI No: 25 tebliğinin 33. kısmının 717.
maddesinde yazdığı şekli ile “ilk gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve öz sermaye değişim
tablosunu karşılaştırmalı olarak hazırlamayabilir” hükmüne göre 22 Aralık 2006 (kuruluş tarihi) ile
31 Aralık 2006 tarihi arasındaki döneme ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit
akım tablosunu karşılaştırılabilir olmadığı düşüncesi ile sunmamıştır.

İstanbul, 13 Mart 2008
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Selçuk Ürkmez
Sorumlu Ortak Başdenetçi

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR
İÇERİK

SAYFA

BİLANÇOLAR....................................................................................................................................................

1-2

GELİR TABLOLARI ..........................................................................................................................................

3

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI............................................................................................................

4

NAKİT AKIM TABLOLARI..............................................................................................................................

5

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR..........................................................................................................

6-39

NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
NOT 34
NOT 35
NOT 36
NOT 37
NOT 38
NOT 39
NOT 40
NOT 41
NOT 42
NOT 43
NOT 44
NOT 45

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU......................................................
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ..........................................................
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI ..............................
HAZIR DEĞERLER.......................................................................................................................
MENKUL KIYMETLER (NET) ...................................................................................................
FİN. BORÇLAR ve UZUN VADELİ FİN. BORÇLARIN KISA VADELİ KISIMLARI .............
TİCARİ ALACAKLAR ve BORÇLAR (NET) .............................................................................
FİN. KİRALAMA ALACAKLARI ve BORÇLARI ......................................................................
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR ......................................................
DİĞER ALACAKLAR ve BORÇLAR ..........................................................................................
CANLI VARLIKLAR ....................................................................................................................
STOKLAR .....................................................................................................................................
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ.......
ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI ve YÜKÜMLÜLÜĞÜ ......................................................
DİĞER CARİ/DÖN. VARLIKLAR ve DİĞER CARİ OLMAYAN/DURAN VARLIKLAR.......
FİNANSAL VARLIKLAR .............................................................................................................
POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE (NET).........................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER .................................................................................
MADDİ VARLIKLAR ...................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR..............................................................................................
ALINAN AVANSLAR …………. ……………………………… ……………………………….
EMEKLİLİK PLANLARI.................................................................. ..............................................
BORÇ KARŞILIKLARI..................................................................................................................
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR .................................................................................................
SERMAYE .....................................................................................................................................
SERMAYE YEDEKLERİ ..............................................................................................................
KAR YEDEKLERİ.........................................................................................................................
GEÇMİŞ YILLAR KARI / ZARARI .............................................................................................
YABANCI PARA POZİSYONU ...................................................................................................
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI ...........................................................................................
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER..........................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ..........................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...........................................................................................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR ..........................................
DURDURULAN FAALİYETLER.................................................................................................
ESAS FAALİYET GELİRLERİ.....................................................................................................
FAALİYET GİDERLERİ ...............................................................................................................
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR ........................................
FİNANSMAN GELİRLERİ/ GİDERLERİ (NET) .........................................................................
NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI................................................................................
VERGİLER.....................................................................................................................................
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ............................................................................................................
NAKİT AKIM TABLOSU .............................................................................................................
DİĞER HUSUSLAR ......................................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER......................................................................

6
6-8
9-15
16
16-17
17
17
18
19-21
22
22
22
23
23
23
23-24
24
24
25
25
26
26
26-27
27
28-29
29
29
29
30
30
30-31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
34
35-39

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

Dipnot
Referansları

BAĞIM SIZ

BAĞIM SIZ

DENETİM DEN

DENETİM DEN

GEÇM İŞ

GEÇM İŞ

31 Aralık

31 Aralık

2007

2006

VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar

681.077.402

64.172.931

Hazır Değerler

4

180.884.546

4.243

M enkul Kıymetler (net)

5

167.220.031

-

Ticari Alacaklar (net)

7

-

-

Finansal Kiralama Alacakları (net)

8

-

-

İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)

9

10.382.169

-

Diğer Alacaklar (net)

10

25.700.441

88

Canlı Varlıklar (net)

11

-

-

Stoklar (net)

12

296.488.202

64.168.600

Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)

13

-

-

Ertelenen Vergi Varlıkları

14

-

-

Diğer Cari/Dönen Varlıklar

15

402.013

-

7.003.015

-

Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)

7

-

-

Finansal Kiralama Alacakları (net)

8

-

-

İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)

9

-

-

Diğer Alacaklar (net)

10

-

-

Finansal Varlıklar (net)

16

983.864

-

Pozitif/Negatif Şerefiye (net)

17

-

-

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)

18

-

-

M addi Varlıklar (net)

19

5.491.765

-

M addi Olmayan Varlıklar (net)

20

72.806

-

Ertelenen Vergi Varlıkları

14

-

-

Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar

15

454.580

-

688.080.417

64.172.931

TOPLAM VARLIKLAR

1
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

Dipnot
Referansları

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa
Vadeli Kısımları (net)

BAĞIM SIZ

BAĞIM SIZ

DENETİM DEN

DENETİM DEN

GEÇM İŞ

GEÇM İŞ

31 Aralık

31 Aralık

2007

2006

77.243.361

45.562

6

-

-

6

-

-

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)

8

959.317

-

Diğer Finansal Yükümlülükler (net)

10

-

-

Ticari Borçlar (net)

7

2.808.139

213

İlişkili Taraflara Borçlar (net)

9

400.452

45.340

Alınan Avanslar

21

72.408.786

-

13
23
14
10

666.667
31.022.021
4.648.702
26.320.317
53.002
579.815.035
136.974.510
424.342.430
424.919.923
(577.493)
18.544.326
(46.231)

9
64.127.369
64.751.093
(577.493)
(577.493)
(46.231)
-

688.080.417

64.172.931

Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ÖZS ERMAYE
S ermaye
Karşılıklı İştirak S ermaye Düzeltmesi
S ermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon ve UFRS Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

6
8
10
7
9
21
23
14
10
25
25
26

27

27

28

2
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT UMS/UFRS’YE GÖRE
HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

BAĞIMSIZ

Dipnot
Referansları

BAĞIMSIZ

SINIRLI

DENETİMDEN
GEÇMİŞ

DENETİMDEN
GEÇMİŞ

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Nisan31 Aralık 06

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (Net)

36

Satışların Maliyeti (-)

36

Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler/faiz+temettü+kira (Net)

36

BRÜT ESAS FAALİYET ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)

37

NET ESAS FAALİYET ZARARI

(9.729.005)
-

(9.729.005)
-

(9.729.005)

(9.729.005)

(16.589.862)

(16.589.862)

(26.318.867)

(26.318.867)

Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

38

39.014.563

39.014.563

Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)

38

-

-

Finansman Gelirleri (Net)

39

5.848.630

5.848.630

18.544.326

18.544.326

-

-

18.544.326

18.544.326

-

-

18.544.326

18.544.326

0,1643

0,1643

FAALİYET KARI
Net Parasal Pozisyon Zararı

40

VERGİ ÖNCESİ KAR
Vergiler

41

NET DÖNEM KARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ

42

3
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

(577.493)

-

-

-

(577.493)

424.919.923

-

(18.055.643)

442.975.566

-

Hisse
senetleri
ihraç primleri

-

-

-

5.105.907

(5.105.907)

Sermaye
taahhüdü

18.498.095

18.544.326

4
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

-

-

(46.231)

Birikmiş
kar / (zarar)

(*) Şirket hisse senetleri ihraç primlerinden 18.055.643 YTL’lik doğrudan halka arz ile ilgili gerçekleşen giderlerini mahsup etmiştir.

136.974.510

-

Dönem karı

31 Aralık 2007 tarihli bakiye

-

67.117.510

69.857.000

Halka arz giderleri (*)

Sermaye ödemeleri

1 Ocak 2007 tarihli bakiye

Özsermaye
enflasyon ve UFRS
Sermaye düzeltmesi farkları

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

579.815.035

18.544.326

(18.055.643)

515.198.983

64.127.369

Özsermaye
toplamı

31 ARALIK 2007 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT SERİ UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
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31 ARALIK 2007 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT UMS/UFRS’YE GÖRE
HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

Dipnot
Referansları
İŞ LETME FAALİETLERİNDEN KAYNAKLANAN
Net dönem karı
Net dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına
getirmek için yapılan düzeltmeler:
- M addi varlıkların amortismanı
- M addi olmayan varlıkların amortismanı
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
- Ticari borçlar reeskontu
- M enkul kıymetler makul değer düzeltmesi
- İştirak karlarından elde edilen karlar
- Kıdem tazminatı karşılığı
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen
- İlişkili şirketlerden olan ticari alacaklardaki artış
- Stoklardaki artış
- Diğer ticari alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
- Ticari borçlardaki artış
- M enkul kıymet alımı
- Alınan avanslardaki artış
- İlişkili şirketlere olan ticari borçlardaki artış
- Diğer ticari borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
İşletme sermayesindeki değişim
- Ödenen vergiler

1 Ocak31 Aralık
2007
18.544.326

19
20
12,36
39
38
16,38
23
9
12
10,15
7
5,38
21
9
10
10

480.805
3.895
9.729.005
(49.941)
(24.403.204)
(734.864)
53.002
3.623.024
(10.382.169)
(242.048.607)
(23.606.035)
2.857.867
(142.816.827)
98.729.103
355.112
666.658
(312.621.874)
(2.950.911)
(315.572.785)

İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
YATIRIM FAALİYETLERİ
- M addi varlık alımları
- M addi olmayan varlık alımları
- Finansal varlık alımları

19
20
16

(5.972.570)
(76.701)
(249.000)
(6.298.271)

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
FİNANS AL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMI
-

Hisse senedi ihraç primleri
Sermaye taahhüdü ödemeleri
Sermaye arttırımı
Finansal kiralama ödemeleri

26
25
25
8

424.919.923
5.105.907
67.117.510
5.608.019

Finansal faaliyetlerinden elde edilen nakit

502.751.359

NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLERDEKİ
NET DEĞİŞ İM

180.880.303

DÖNEM BAŞ INDAKİ NET NAKİT VE NAKİT
BENZERİ DEĞERLER

4

DÖNEM S ONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER

5
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

4.243
180.884.546
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
22 Aralık 2006 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (“GYO”) dönüşmek amacı ile kurulan Sinpaş
İnşaat Anonim Şirketi (“Sinpaş İnşaat”), GYO’na dönüşümü talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na
(“SPK”) başvurmuş ve ilgili talebinin onaylanmasını takiben 3 Mayıs 2007 tarihinde ticaret siciline tescil
edilerek Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşmüş ve ünvanı Sinpaş Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı’na (“Sinpaş GYO”) olarak değiştirilmiştir.
Şirketin ana operasyonu ikamete yarar, satış amaçlı gayrimenkul projeleri geliştirmektir. Şirket sektörün
önde gelen gayrimenkul yatırım ve geliştirme gruplarından biri olan Sinpaş Grup Şirketleri’nin çatısı
altındadır. Şirket Türkiye’de kurulmuş olup Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
Şirketin ana hissedarları Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (“Sinpaş Yapı”) ve Avni Çelik’tir.
Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle personel sayısı 84 kişidir. (2006: 0) Şirketin kayıtlı adresi
Sinpaş Plaza, Meliha Avni Sözen (Ortaklar) Cad. No:40 34394 Mecidiyeköy, İstanbul’dur.
2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Uygulanan Muhasebe Standartları:
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasalarında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ” ile kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır. Bu Tebliğ, 1 Ocak
2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Anılan
Tebliğe değişiklik getiren Seri: XI, No: 27 sayılı Tebliğin 5. maddesi, işletmelerin Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarını (“UFRS”) uygulamalarının Seri: XI, No 25 sayılı Tebliğde öngörülen
düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu belirtmektedir.
İlişikteki mali tablolar, yukarıda bahsedilen SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde
UFRS’ye göre hazırlanmış olup mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru
ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Şirketin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem görmektedir.
2.2. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi:
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı oldu u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadı ını ilan etti i için bu tarihten itibaren Uluslararası
Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal
tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmi tir.
2.3. 31 Aralık 2006 tarihli bilanço:
22 Aralık 2006 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (“GYO”) dönüşmek amacı ile kurulan
Sinpaş İnşaat’ın 31 Aralık 2006 tarihli mali tabloları Şirket yönetimi tarafından Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına (“UFRS”) uygun olarak Sinpaş İnşaat’ın GYO olarak faaliyet göstereceği
dikkate alınarak hazırlanmış olup, GYO’ya dönüşmesi nedeniyle ekteki mali tablolarda yer alan ana
kalemlerin, bu rapor tarihi itibarı ile, yeniden sınıflandırılmasını gerektiren bir husus söz konusu değildir.
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2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.4

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, irket’in mali tabloları önceki
dönemle kar ıla tırmalı hazırlanmaktadır. Mali tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması
de i ti inde kar ıla tırılabilirli i sa lamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun olarak
yeniden sınıflandırılır.
2.5

Netleştirme/Mahsup:

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak de erlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin e zamanlı oldu u durumlarda net olarak gösterilirler.
2.6. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları:
Şirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası
Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (IFRIC) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2007 tarihinden
itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili
olanları uygulamıştır. Söz konusu yeni ve revize standartlar ile yorumların uygulanması Şirket’in
muhasebe politikalarını, aşağıdaki konularda etkilemiştir:
•

UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar”

•

UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”

UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
Bu standart mali tablo kullanıcılarına Şirket’in finansal araçlarının önemini ve bahse konu finansal
araçlardan kaynaklanan risklerin niteliğini ve kapsamını değerlendirmelerine imkan veren açıklamaların
yapılmasını gerektirir. Yeni açıklamalar mali tablolara dahil edilmiştir. Standardın finansal sonuçlar
üzerinde bir etkisi bulunmamakla birlikte, gerektiğinde geçmiş döneme ait karşılaştırmalı bilgiler revize
edilmiştir.
UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”
Bu değişiklik, Grup’un mali tablo kullanıcılarına Grup sermayesinin yönetiminde Grup’un hedeflediği
amaçları ile kullandığı politika ve uygulamaları hakkında değerlendirme yapmalarına imkan veren yeni
açıklamalar sunmasını gerektirir.
2007 tarihinde yürürlüğe giren ancak Şirket’in operasyonları ile ilgili olmadığından uygulanmayan
standartlar, değişiklikler ve yorumlar
Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2007
tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde Grup’un
faaliyetleri ile ilgili değildir:
•
•
•
•
•

UFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri”,
UFRYK 7, “UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı
Çerçevesinde Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması”,
UFRYK 8, “UFRS 2 Standardının Kapsamı”,
UFRYK 9, “Saklı Türevlerin Yeniden Değerlendirilmesi”,
UFRYK 10, “Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü”.
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2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.6

Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut
önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak yürürlüğe
girmemiştir:
1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra
• UFRYK 11, “UFRS 2 – Şirket ve İşletmenin Geri
başlayan mali dönemler için geçerlidir.
Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”
•

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 12, “Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları”

1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları”

1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı
Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri
ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri”

1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler” Hakediş Koşulları
ve İptallerine İlişkin Değişiklik.

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•
•

UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”
UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” Satın Alma
Yönteminin Uygulanması Hakkında Kapsamlı
Değişiklik

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•
•

UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın
Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde
Çevrilmelerinde Doğacak Yükümlülüklerin
Açıklanması Hakkında Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”

•

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

Şirket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in
mali tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünmektedir.
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI
Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir:
3.1 Hasılat
Gelirler, tahsil edilmi veya edilecek olan alacak tutarının gerçe e uygun de eri üzerinden ölçülür.
Tahmini mü teri iadeleri, indirimler ve kar ılıklar söz konusu tutardan dü ülmektedir.
Konut inşası projelerinden elde edilen hasılat Şirket’in 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.
3.2 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.
Şirket hissedarlarının ayni sermaye olarak koydukları arsaların tarihi maliyetleri satınalma tarihlerinden
itibaren 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiştir.
3.3 Maddi varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler
Maddi varlıkların, maliyet veya değerlenmiş 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 etkilerini ileriye dönük olarak tespit
etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir.
Maddi varlıklar aşağıdaki sürelerde itfa edilmektedir:
Faydalı Ömür
Prefabrik satış ofisleri
2-5 yıl
Taşıtlar
5 yıl
Döşeme ve demirbaşlar
2-5 yıl
Özel maliyetler
5 yıl
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir
tablosuna dahil edilir.
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.4 Finansal Kiralama lemleri
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 makul 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, Şirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası kapsamında
finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan
veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
3.5 Maddi olmayan varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. 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.
Faydalı Ömür
5 yıl

Haklar
3.6 Varlıklarda değer düşüklüğü

Şerefiye gibi 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.
3.7 Borçlanma maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen 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. Yatırımla ilgili
kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde
edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.8 Finansal araçlar
Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Şirket’in
bilançosunda yer alır.
Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden
kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan
ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar,
yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir
kontrata bağlı olan 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.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlı ın itfa edilmi maliyet ile de erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili kili
oldu u döneme da ıtılması 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 varlı ın tam olarak net bugünkü de erine 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.
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; kayıtlara alındıktan sonra
güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir.
Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler
maliyet değeriyle gösterilmektedir.
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. Kredi ve alacaklar 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.
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3.8 Finansal araçlar (devamı)
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri üç
ay veya üç aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır Şirket yöneticileri nakit ve nakit
benzerlerinin bilançodaki mevcut değerlerinin, gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğunu
düşünmektedir.
Ticari ve diğer alacaklar
Ticari ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. İlk
kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu
gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için tahmini tahsil edilmeyecek tutarları
için karşılık ayrılarak, kar veya zarar hesabına kayıt edilir. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın
defter değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Şirket yöneticileri ticari alacaklar ile diğer
alacakların bilançodaki mevcut değerlerinin, gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğunu düşünmektedir.
Ticari ve diğer borçlar
Ticari ve diğer borçlar başlangıçta piyasa değerleri ile ve sonradan itfa edilmiş değerleri ile etkin faiz
oranı yöntemi kullanılarak değerlenir. Şirket yönetimi, ticari ve diğer borçların yaklaşık piyasa değerleri
ile kayıtlarda yer aldığını düşünmektedir.
3.9 İşletme birleşmeleri
Bulunmamaktadır.
3.10 Kur değişiminin etkileri
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (YTL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan
dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk
Lirası’na çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan
kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet
cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmezler. Parasal
kalemlerin çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları ve
zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
3.11 Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.12 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmı olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir.
3.13 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması ve yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması durumunda karşılık mali tablolarda ayrılır. Karşılıklar, bilanço tarihi
itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Şirket yönetimi tarafından yapılan
en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için
iskonto edilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilir ve mali tablolara dahil edilmezler. Çünkü,
yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimali azdır
veya yükümlülük tutarı yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Şirket ekonomik fayda içeren
kaynakların kullanımına ilişkin olasılığın düşük olması haricinde şarta bağlı yükümlülüklerini
dipnotlarında göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta
bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek
bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin
kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
Garanti maliyetleriyle ilgili karşılıklar, Şirket’e ait yükümlülüklerin karşılanması için yönetim tarafından
tahmin edilen en uygun yönteme göre, ilgili ürünlerin satış tarihinde muhasebeleştirilir.
3.14 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli de i iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
de i iklikler, yalnızca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yapıldı ı cari dönemde, gelecek dönemlere ili kin
ise, hem de i ikli in yapıldı ı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
3.15 İlişkili taraflar
Ekteki mali tablolarda, Şirket’in hissedarları, Grup şirketleri ve bunlara bağlı şirketler, bunların
yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmıştır.
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.16 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Şirket sadece bir tek alanda, ikamete yarar, satış amaçlı gayrimenkul projeleri geliştirme ve satışı
konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket sadece bir alanda faaliyet gösterdiğinden, ekli mali tablolarda
bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.
3.17 İnşaat sözleşmeleri
Bulunmamaktadır.
3.18 Durdurulan faaliyetler
Bulunmamaktadır.
3.19 Devlet teşvik ve yardımları
Bulunmamaktadır.
3.20 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Bulunmamaktadır.
3.21 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünü kazanmış olan Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığı
faaliyetlerinden elde edilen kazancı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Madde 5/(1) (d) (4)’e
göre kurumlar vergisinden istisnadır. KVK Madde 15/(3)’e göre kurumlar vergisinden istisna edilen söz
konusu kazanç üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Bakanlar Kurulu, 15 inci maddede
belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar
vergisi oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon
veya ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya
yetkilidir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen portföy işletmeciliği
kazançları üzerinden 2003/6577 Bakanlar Kurulu Kararı gereği GVK’nun 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasının 6/(a) (i) bendi kapsamında % 0 oranında vergi tevkifatı yapılmaktadır. Bu kapsamda vergi
kesintisine tabi tutulan kazançlar, KVK Madde 15/(2) hükmü gereği ayrıca temettü stopajına tabi
değildir.
3.22 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 bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış aktüeryal kazanç
ve zararlara ilişkin kısmın düşülmesinden sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade eder.
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3.23 Emeklilik planları
Bulunmamaktadır.
3.24 Tarımsal faaliyetler
Bulunmamaktadır.
3.25 Nakit akım tablosu
Şirket net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit
akım tablolarını düzenlemektedir.
3.26 Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden da ıtılan temettüler, beyan edildi i
dönemde birikmi kardan indirilerek kaydedilir.
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4. HAZIR DEĞERLER

Kasa
Banka mevduatları - vadesiz mevduatlar (*)
Banka mevduatları - katılma hesabı (**)

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

4.302
1.490.818
179.389.426

4.243
-

180.884.546

4.243

(*) Vadesiz mevduatlar faiz içermemektedir. Vadesiz mevduatlarda; 382.213 USD ve 120.125 EUR
tutarında yabancı para bulunmaktadır.
(**) Katılım hesapları, YTL ve USD cinsinden açılmış, doğrudan ticaret ve sanayi finansmanı
projelerinde kullanılan ve elde edilen kardan veya zarardan pay alan vadeli hesaplardır. 31 Aralık 2007
tarihi itibariyle Şirketin 30 gün vadeli 37.826 YTL, 27.236.728 USD ve 90 gün vadeli 147.628.984 YTL
tutarında katılım hesabı mevcuttur.
5. MENKUL KIYMETLER

Alım satım amaçlı finansal varlıklar

Türü
Devlet tahvilleri
Devlet tahvilleri
Devlet tahvilleri
Devlet tahvilleri
Özel sektör tahvilleri

Nominal
değer
174.203.250
5.288.000
3.560.000
1.035.786
11.647.000

Maliyet
değeri
133.206.257
4.831.860
2.759.783
822.302
12.890.000
154.510.202
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31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

167.220.031

-

167.220.031

-

Vade
04.02.2009
09.04.2008
05.08.2009
06.05.2009
10.07.2012

31 Aralık 2007
Makul
değeri
146.924.763
5.072.567
2.784.383
840.468
11.597.850
167.220.031
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5. MENKUL KIYMETLER (devamı)
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle alım satım amacıyla elde tutulan borçlanma senetlerinin sözle melerinde
yer alan kalan vade tarihlerine göre hazırlanan analize a a ıda verilmi tir:
31 Aralık
2007
1 yıl içinde
İkinci yılda
Beşinci yılda

5.072.567
150.549.614
11.597.850
167.220.031

31 Aralık 2007 tarihinde ticari amaçla elde tutulan devlet tahvillerinin yıllık faiz oranları %16,3, ve
%16,7 arasındadır, özel sektör tahvillerinin yıllık fazi oranı ise Libor+ 2,25’tir.
6. FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle finansal borçlar bulunmamaktadır.
7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Kısa vadeli ticari borçlar :
Ticari borçlar
Borç senetleri (net)

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

2.149.083
659.056

213
-

2.808.139

213

Belli hizmetlerin satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vade 45 gündür. Ticari borçlar için, fatura
tarihinden sonraki ödemelerde faiz alınmamaktadır. Şirket’ in, tüm borçlarının kredilendirme süresi
içerisinde ödenmesini temin etmek üzere uygulamaya koyduğu finansal risk yönetimi politikaları
bulunmaktadır.
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

8. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

Asgari kira
ödemeleri
31 Aralık
2007

Asgari kira
bugünkü
değeri
31 Aralık
2007

Finansal kiralama alacakları
Finansal kiralama borçları
1.363.841
5.182.513
6.546.354

Bir yıl içinde
İki ile beş yıl arasındakiler

(938.335)

Eksi: geleceğe ait finansal giderler
Kiralama yükümlülüğünün
bugünkü değeri

5.608.019

Eksi: 12 ay içerisinde ödenecek borçlar
(kısa vadeli borçlar kısmında
gösterilen)
12 aydan sonra ödenecek borçlar

(959.317)
4.648.702

959.317
4.648.702
5.608.019
5.608.019
(959.317)
4.648.702

Bütün kiralama yükümlülükleri USD 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.
Şirket’ in kiralama yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri defter değerlerine yakındır.
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Ticari işlemler:

İlişkili taraflardan alacaklar
Ottoman Gayrimenkul Yat
Sinpaş Yapı (net)
Arı Finansal Kiralama A.Ş.
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş.
Üst düzey idari personelden alacaklar
Sinpaş Yatırım ve İşletme Tic. A.Ş.
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş.
Personele borçlar ve iş avansları
Mikrons Mikronize Min.End ve Tic. A.Ş.

İlişkili taraflara borçlar
Personele borçlar
Üst düzey idari personele borçlar
Kentsel Hizm.Yapı ve İşl. San ve Tic A.Ş.
Prodek Yapı Dekorasyon San. Tic. A.Ş.
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hiz Ltd. Şti.
Sinpaş Yapı

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

4.454.989
4.181.227
1.003.839
540.640
159.019
16.697
11.799
10.419
3.540
10.382.169

-

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

245.350
49.724
22.193
70.135
13.050
-

45.340

400.452

45.340

Şirket hissedarlarının devrettiği arsalar :
Şirket hissedarlarından Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (“Sinpaş Yapı”), İnpa Uluslararası
Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“İnpa”) ve Avni Çelik, 22 Aralık 2006’da şirket sermayesine
hisseli veya tamamı kendilerine ait arazileri transfer ederek katılmışlardır. Ayni sermaye olarak konulan
söz konusu arsaların değerleri, Ticaret Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi raporuna göre 64,746,093
YTL olarak belirlenmiştir. (lütfen detaylı açıklama için 25. Dipnot “SERMAYE” ye bakınız)
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
İlişkili taraflarla önemli işlemlere ilişkin açıklamalar:
Sinpaş Yapı
Sinpaş Yapı’dan alacaklar, 31 Aralık 2007 itibariyle borçların ve alacakların net değerini ifade eder.
Şirket ve Sinpaş Yapı arasında imzalanan anlaşmaya istinaden, 31 Aralık 2007 tarihinde Sinpaş Yapı
Samandıra, Zekeriyaköy, Bursa ve Çekmeköy’deki konut geliştirme projelerini (“Projeler”) üstlenmiştir.
İşbu sözleşme ile Şirket projeler ile ilgili hakediş ödemelerini aylık olarak yapmayı kabul etmiştir.
Anlaşma tarihine kadar tahakkuk etmiş inşaat maliyeti + % 15 KÂR + maliyetin % 12’si kadar genel
giderler karşılığı fatura rakamına baz olacaktır. 98.304.949 YTL (artı 15.615.567 YTL KDV) Sinpaş
Yapı tarafından Şirket’e 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle faturalanmıştır. Bu projeler devredilmeden önce,
projelerin hem sahibi hem de müteahhit firması Sinpaş Yapı işbu sözleşme ile projelerin yeni yasal
sahibi olan Şirket’e ilgili proje müşterilerine olan taahhütleri de devretmiştir. Devir ile Sinpaş Yapı
tarafından satılmış fakat inşaat halinde olan konut projeleri ile bilanço tarihine kadar tahsil ettiği
80.087.309 YTL tutarındaki avansı Şirket’e devretmiştir. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Sinpaş
Yapı’dan olan alacaklar müşterilerden tahsil edilmiş fakat Şirket’e henüz transfer edilmemiş tutardır.
Sinpaş Yapı yine aynı sözleşmeye istinaden bu projelerin başlangıç tarihinden itibaren, bu projeler ile
ilişkilendirilebilen 6.505.685 YTL’lik (artı 1.165.836 YTL KDV) satış ve pazarlama giderlerini de
Şirket’e faturalamıştır.
Şirket, 2007 yılı içerisinde Ottomanors projesini Sinpaş Yapı’ dan devralmıştır. Ottomanors projesi
arsaları için bağımsız değerleme şirketi tarafından ekspertiz değelemeleri yaptırılmış ve çıkan değere
istinaden 61.000.000 YTL tapu devri bedeli olarak Sinpaş Yapı’ ya ödenmiştir.
İlişkili taraflardan sağlanan hizmetler;
1 Ocak 31 Aralık
2007
Satış ve pazarlama giderleri
Sinpaş Yapı
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hiz Ltd. Şti.

6.505.686
45.769
6.551.455
1 Ocak 31 Aralık
2007

Genel yönetim giderleri
Üçöğün Hazır Yemek ve Ziyafet Hiz Ltd. Şti.
Sinpaş Yatırım ve İşletme Tic. A.Ş.
Kentsel Hizm.Yapı ve İşl. San ve Tic A.Ş.
Diğer

28.986
24.425
18.808
5.437
77.656
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
1 Ocak 31 Aralık
2007
Diğer gelirler
Seranit Granit Seramik San. Tic. A.Ş.
Sinpaş Yatırım ve İşletme Tic. A.Ş.
Diğer

10.000
12.402
11.948
34.350
1 Ocak 31 Aralık
2007

Sabit kıymet alımları
Sinpaş Yapı
Dekor’s Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Tic. A.Ş.
İnpa Uluslarası Paz. İnş ve San Tic A.Ş.
Prodek Yapı Dek.San.ve Tic.A.Ş.
Mekans Yapı Ürünleri İth İhr San ve Tic. A.Ş.

4.775.410
474.908
411.601
52.465
8.137
5.722.521

Üst düzey yönetici personele sağlanan faydalar:
Dönem içinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir;
1 Ocak 31 Aralık
2007
Kısa dönemli faydalar (ücret)
Kıdem tazminatı karşılığı

821.883
12.271
834.154

Dönem içerisinde Şirket, Arı Finansal Kiralama aracılığı ile toplam sözleşme tutarı 5.795.719 YTL’lik
arsa alımı yapmıştır. Bu işlemle ilgili Şirket, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle vadesi gelmediği için Arı
Finansal Kiralama şirketine henüz bir ödeme yapmamıştır.
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

10. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) Kısa vadeli diğer alacaklar
Devreden KDV
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Diğer alacaklar

b) Kısa vadeli diğer yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

22.679.683
2.950.911
69.847

88
-

25.700.441

88

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

580.003
86.664

9
-

666.667

9

11. CANLI VARLIKLAR
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle canlı varlıklar bulunmamaktadır.
12. STOKLAR
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle stoklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
2007
Arsalar (*)
Geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden konut inşaat projeleri
Verilen avanslar (**)
Stok değer düşüş karşılığı (Arsa) (Not: 36)

31 Aralık
2006

179.808.273
109.996.615
16.412.319
(9.729.005)

64.168.600
-

296.488.202

64.168.600

(*) Arsalar içerisinde bilanço tarihi itibariyle henüz inşatına başlanmamış arsalar ve inşaatı devam eden
konut inşaat projeleri’nin arsaları bulunmaktadır.
(**) Verilen avansların 13.502.906 YTL’lik tutarı arsa alımları için verilmiştir.
Şirket’in finansal kiralama aracılığıyla elde ettiği arsaların 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle defter değeri
5.697.975 YTL’dir (2006: 0 YTL).
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

13. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN ALACAKLAR
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin alacakları
ve hakediş bedelleri bulunmamaktadır.
14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünü kazanmış olan Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığı
faaliyetlerinden elde edilen kazancı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesi 4-d bendine göre
Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Ayrıca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kazançları, geçici vergi
uygulamasına da tabi değildir. Bu nedenle Şirket’in ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
15. DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Diğer cari/dönen varlıklar
Peşin ödenen sigorta giderleri

b) Diğer cari olmayan/duran varlıklar
Peşin ödenen sigorta giderleri

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

402.013

-

402.013

-

454.580

-

454.580

-

16. FİNANSAL VARLIKLAR
Sermayedeki
pay oranı %
Kuruluş
ve
faaliyet
yeri

Oy
31 Aralık kullanım
2007
hakkı

Ana faaliyeti

Makul
değeri

İştirakler

Ottoman Gayrimenkul
Yatırım İnş Tic Aş

İstanbul

iktisap edeceği
gayrimenkullleri belirli bir
proje kapsamına alarak
değer kazandırmak ve
satışı suretiyle kazanç elde
etmek
24,9%

24,9%
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31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

16. FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net varlıklar
İştiraklerin net varlıklarında Şirket’in payı

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

137.036.933
(133.085.673)
3.951.260

-

24,9%
983.864

0%
-

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

-

-

2.951.260

-

734.864

-

Hasılat
Dönem karı
İştiraklerin dönem karında Şirket'in payı

17. POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle şerefiye bulunmamaktadır.
18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller bulunmamaktadır.
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

19. MADDİ VARLIKLAR

Binalar

Taşıtlar

-

-

Demirbaşlar

Özel
Maliyetler

Toplam

Maliyet değeri
31 Aralık 2006 açılış bakiyesi

-

-

-

Alımlar

4.362.566

173.849

786.138

650.017

5.972.570

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

4.362.566

173.849

786.138

650.017

5.972.570

Birikmiş amortismanlar
31 Aralık 2006 açılış bakiyesi

-

-

-

-

-

Dönem gideri

(326.698)

(16.088)

(64.455)

(73.564)

(480.805)

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

(326.698)

(16.088)

(64.455)

(73.564)

(480.805)

4.035.868

157.761

721.683

576.453

5.491.765

31 Aralık 2007 itibariyle
net defter değeri

20. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
Haklar
Maliyet değeri
31 Aralık 2006 açılış bakiyesi

-

Alımlar

76.701

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

76.701

İtfa payları
31 Aralık 2006 açılış bakiyesi

-

Dönem gideri

(3.895)

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

(3.895)

31 Aralık 2007 itibariyle
net defter değeri

72.806
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

21. ALINAN AVANSLAR

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

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

72.408.786

-

72.408.786

-

26.320.317

-

26.320.317

-

(*)İnşaatı devam eden konut projelerine ilişkin alınan avanslar, belirlenen vadeler çerçevesinde senede
bağlanmış konut bedellerinin bilanço tarihi itibariyle vadesinde tahsil edilmiş tutarlarından oluşmaktadır.
Alınan avanslar, müşteri talep etse bile sözleşmede belirtilen konut teslim vadesinden önce müşteriye
geri ödenmeyeceği için beklenen konut teslimat tarihleri göz önünde bulundurularak uzun vadeli ve kısa
vadeli olarak sınıflandırılmıştır.
İnşaatı devam eden konut projelerinden alınan uzun vadeli avanslar, evlerin teslim tarihlerine göre
aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:
31 Aralık
31 Aralık
2007
2006
2009

26.320.317

-

26.320.317

-

22. EMEKLİLİK PLANLARI
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır.
23. BORÇ KARŞILIKLARI

Uzun vadeli borç karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
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31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

53.002

-

53.002

-
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KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

23. BORÇ KARŞILIKLARI (devamı)
Kıdem Tazminatı Karşılığı:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümeri 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 2007 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.030,20YTL (31 Aralık 2006: 1.857,44
YTL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin
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. 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla, ekli mali tablolarda karşılıklar, geleceğe
ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin
edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar yıllık %5 enflasyon oranı ve %11 iskonto oranı
varsayımlarına göre, yaklaşık %5,71 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle
hesaplanmıştır.. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı
tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, Şirket’in
kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasından 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan 2.087,92 YTL
olan tavan tutarı dikkate alınmıştır.
31 Aralık
31 Aralık
2007
2006
1 Ocak itibariyle ayrılan karşılık

-

Dönem gideri

53.002

-

Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık

53.002

-

24. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle ana ortaklık dışı paylar bulunmamaktadır.
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25. SERMAYE
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar
Sinpaş Yapı
Avni Çelik
Ömer Faruk Çelik
Ahmet Çelik
Inpa (*)
Halka açık kısım

(%)
35,8%
16,9%
3,0%
3,0%
41,3%

31 Aralık
2007
49.006.186
23.107.000
4.150.000
4.150.000
56.561.324

Nominal sermaye

100,0%

136.974.510

Sermaye taahhüdü (**)

-

Toplam Sermaye

136.974.510

(%)
21,1%
33,1%
3,2%
3,2%
39,4%
0,0%

31 Aralık
2006
14.750.000
23.107.000
2.250.000
2.250.000
27.500.000
-

100,0%

69.857.000
(5.105.907)
64.751.093

(*) İnpa, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin 26 Ekim 2007 tarih 2007 / 1430 D. İş sayılı bilirkişi
raporu ve Türk Ticaret Kanunu’ nun 451. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20.
maddelerine göre Sinpaş Yapı’ ya devir olmak suretiyle birleştirilmiştir.
(**) Sermaye taahhüdü 31 Aralık 2006 itibariyle çıkarılmış hisseleri ifade eder, tutar 16 Mart 2007’de
tahsil edilmiştir.
Tedavüldeki hisseler A Grubu, B Grubu ve C Grubu olmak üzere her biri 1 YTL nominal değerli paylara
bölünmüştür.
A ve B Grubu hisseler nama yazılı C grubu hisseler ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirket
ana sözleşmesi yönetim kurulunun altı kişiden oluştuğunu belirtir. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A
Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından
seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili
esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak
üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.
Sermaye Katılımları: Şirket hissedarlarından Sinpaş Yapı, İnpa ve Avni Çelik Şirket’e ayni sermaye
olarak arsa koymuşlardır. Arsa değerleri, Ticaret Mahkemesinin 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 Şirketin ayni sermaye olarak koyulmuş arsaların toplam değerini
64.746.093 YTL olarak belirlemiştir. Bunlar ile birlikte 22 Aralık 2006 ve 14 Mart 2007 tarihlerinde
sırası ile 5.000 YTL ve 5.105.907 YTL nakit olarak ödenmiştir. 27 Aralık 2006 tarihinde Şirketin
kuruluş sermayesi Ticaret Mahkemesi tarafından 69.857.000 YTL olarak belirlenmiştir.

28

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE UMS/UFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).

25. SERMAYE (devamı)

Değerleme
methodu
Sinpaş Yapı
İnpa
Avni Çelik

Maaliyet
Maaliyet
Ekspertiz

Toplam

Mahkemece
onaylanmış

Özsermaye enflasyon
ve UFRS
düzeltmesi farkları (*)

14.536.819
27.330.556
22.878.718

(558.459)
(19.034)
-

13.978.360
27.311.522
22.878.718

64.746.093

(577.493)

64.168.600

SPK mali
tablolarına göre

(*) SPK düzeltmeleri Sinpaş Yapı ve İnpa’dan ayni sermaye olarak transfer edilen arsaların üzerindeki
(75.557) YTL’lik enflasyon düzeltmelerini ve toplam tutarı 653.050 YTL olan, kat karşılığı anlaşması
vasıtası ile edinilmiş olan arsaların ve SPK tarafından değerleme lisansına sahip Vektör Gayrimenkul
Değerleme A.Ş.’nin 11 Nisan 2007 tarihli bağımsız değerleme raporunda bir değer biçilmeyen arsaların
düzeltmelerini içermektedir.
26. SERMAYE YEDEKLERİ
31 Aralık
2007
Öz Sermaye Enflasyon Ve UFRS Düzeltmesi Farkları
Hisse senedi ihraç primleri

31 Aralık
2006

(577.493)
424.919.923

(577.493)
-

424.342.430

(577.493)

27. KAR YEDEKLERİ
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmiş sermayenin %20’sine erişene
kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip
yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.
28. GEÇMİŞ YILLAR KARI / ZARARI

31 Aralık
2007
Geçmiş yıl zararları

(46.231)
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29. YABANCI PARA POZİSYONU

ABD Doları
31 Aralık 2007
Kasa
Bankalar
Menkul Kıymetler (net)
Alınan avanslar

EURO

238
27.618.941
10.145.000

65
120.215
-

Toplam
YTL

GBP
50
-

505
32.373.372
11.815.882

(41.845.676)

(2.393.751)

-

(52.831.452)

(4.081.497)

(2.273.471)

50

(8.641.693)

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle şirketin dövizli bakiyesi bulunmamaktadır.
30. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır.
31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Bilanço tarihi itibariyle satıcılardan alınmış olan 100.500 YTL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır.
Sözleşmeye Dayalı Yükümlülükler:
Tüm Konut Satış Sözleşmelerine ilişkin yükümlülükler
Konut satış vaadi sözleşmelerine istinaden Şirket’in ilgili konutun tesliminde gecikmesi halinde, gecikme
tahmin edilen teslim tarihini 150 iş günü aşarsa sözleşmede belirtilen satış bedelinin %1’i oranında aylık
gecikme cezasını Şirket ödemek zorundadır. Şirket, sözleşmeyi haksız olarak fesh etmesi halinde
sözleşme ile belirlenmiş peşin satış bedelinin %15’i kadar vazgeçme akçesi ödemekle yükümlüdür. Bu
yükümlülük mücbir sebepler (tabi afetler,yangın,seferberlik,savaş vb.) dışında geçerlidir.
Sinpaş Yapı, Şirket’in tüm devam eden projelerde taşeronluk yapmaktadır. Yapılan taşeronluk
anlaşmalarına istinaden, Sinpaş Yapı yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda Şirket’e
yukarıdaki cezai şartların aynısını ceza olarak ödemeyi taahhüt etmiştir.
Samandıra-Lagün Projesi:
Şirket ortak sahibi olduğu, Lagün projesinin yapılacağı arsa için, arsa sahiplerine, arsa üzerindeki
haklarına istinaden, dört safha olarak inşa edilecek yapıların toplam değerinin % 24’üne isabet eden
tamamlanmış yapıların mülkiyet hakkını vermeyi, imzalanan kat karşılığı anlaşması ile kabul etmiştir.
Anlaşmaya istinaden, imar planının onaylanmasını takiben sözleşme konusu yapılar 30 ay içerisinde
tamamlanamaz ve eğer gecikme 120 iş gününü geçerse, Şirket gecikilen her ay için 200.000 YTL’lik
gecikme cezası ödemekle yükümlüdür. Gecikme süresi altı ayı aşar ise arsa sahipleri sözleşmeyi fesih
etme hakkına sahip olurlar.
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31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Bursa-Ottomanors Projesi:
Şirket Ottomanors 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 USD’ın altında gerçekleşmesi halinde, Şirket her bir m2 için
820 USD’ın %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, Şirket gecikilen her ay için satış bedelinin %1’i oranında gecikme cezası
ödeyecektir.
Sarıgazi Arsası:
Şirket, Sinpaş Grup şirketlerinden Seranit Granit Seramik ve Ticaret A.Ş.’nin maliki olduğu İstanbul
Sarıgazi’de bulunan 63.630 m2 büyüklüğündeki arsa için imzaladığı kat karşılığı inşaat sözleşmesine
istinaden, arsa üzerinde inşa edilecek yapıların toplam değerinin %35’ine isabet eden tamamlanmış
yapıların mülkiyet hakkını arsa sahiplerine vermeyi kabul etmiştir. Anlaşmaya istinaden Şirket 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, Şirket gecikilen her ay için arsa sahiplerine teslim edilmesi gereken
yapıların aylık rayiç kira bedelleri tutarında gecikme cezası ödeyecektir.
Davalar:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından, Samandıra Belediyesi aleyhine, imar planı
yapılırken İSK'nin görüşünün alınmamış olması gerekçesiyle, diğer bazı projelerin yanı sıra Şirket’in
Lagün projesine ilişkin yapı ruhsatlarının iptali için de İstanbul 9. İdare Mahkemesinde davalar açılmıştır.
Samandıra Belediyesi'ni İSKİ'nin açtığı mezkur davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş,
Samandıra Belediyesi'nce karara süresinde itiraz edilmiştir. Ancak henüz Bölge İdare Mahkemesi'nce bir
karar verilmemiştir. Şirket, İSKİ'nin projelerine onay vermiş olması, idari dava açma sürelerinin geçmiş
olması, inşaatın geldiği seviye sebebiyle Şirket lehine müktesep hak oluşması ve dava konusu taşınmazın
imar durumunun aynen korunarak Büyükşehir Belediyesince yeni imar planı hazırlanmış olması sebepleri
ile davanın reddi gerektiğinden bahisle, davalı Samandıra Belediyesi yanında davaya müdahil olacaktır.
Büyükşehir Belediyesi dava konusu imar planının yoğunluklarını da aşan yeni imar planını tanzim etmiş
ve belediye meclisinin gündemine almıştır.
Bahse konu yeni planda Şirket’in sahibi olduğu dava konusu taşınmazların imar durumu aynen korunmuş,
ve hatta bu plan İSKİ’den de olumlu görüş almıştır. Bu planın onaylanması halinde bahsi geçen dava
konusuz ve sebepsiz kalacaktır.
Bu çerçevede şirket yönetimi bahsi geçen davanın Lagün projesinin seyrinde bir gecikmeye neden
olmayacağı düşünülmektedir.
Takyidatlar:
Şirket’in sahip olduğu arsaların bazıları hisseli mülkiyet halinde olup, bir kısmı üzerinde de çeşitli
takyidatlar ve bunlarla ilgili açılmış davalar bulunmaktadır. Şirket, yatırım stratejisi çerçevesinde bu tür
gayrimenkulleri daha ucuz fiyatlarla satın alıp, mevcut sorunlarını çözerek daha yüksek kar marjları elde
etmeyi hedeflemektedir. Şirket yönetimi anılan takyidatların mali tablolarda karşılık ayrılmasını
gerektirecek bir risk taşımadığını düşünmektedir
.
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32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle işletme birleşmeleri bulunmamaktadır.
33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle bölümlere göre raporlama bulunmamaktadır.
34. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2008 – 30 Haziran 2008 dönemi için 2.087,92 YTL olarak açıklanmıştır.
35. DURDURULAN FAALİYETLER
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyetler bulunmamaktadır.
36. ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 Aralık
2007
Satılan ticari mallar maliyeti (*)

(9.729.005)
(9.729.005)

(*) Stok değer düşüklüğü karşılığı Ankara Dikmen ve Ankara Yenimahalle arsaları için kaydedilen değer
düşüklüğü rakamını içermektedir.
37. FAALİYET GİDERLERİ (-)
1 Ocak 31 Aralık
2007
Satış ve pazarlama giderleri
Personel giderleri
Danışmanlık giderleri
Mahkeme ve noter giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Vergi, resim ve harç giderleri
Komisyon giderleri
Amortisman giderleri
Kira giderleri
Bilgi teknolojileri giderleri
Seyahat giderleri
Elektrik, su ve gaz giderleri
Diğer giderler

1 Nisan 30 Haziran
2007

(9.095.968)
(3.592.570)
(1.238.882)
(647.394)
(53.002)
(61.091)
(44.038)
(484.700)
(65.790)
(11.088)
(67.712)
(15.877)
(1.211.750)
(16.589.862)
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38. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER VE KAR / ZARARLAR
a) Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
1 Ocak 31 Aralık
2007
a) Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
Menkul kıymet gelirleri
Kar payı gelirleri
İştiraklerden elde edilen karlar (*)
Diğer gelirler

24.403.204
13.164.301
734.864
712.194
39.014.563

(*) İştiraklerden elde edilen karlar Ottoman Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret AŞ.’ nin özkaynaktan
pay alma yöntemine muhasebeleştirilmesinden elde edilen karlardır.
b) Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle diğer faaliyetlerden gider ve zararlar
bulunmamaktadır.
39. FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ (NET)
1 Ocak 31 Aralık
2007
Kur farkları gelirleri (net)
Finansman giderleri
Reeskont geliri (net)

5.839.516
(40.827)
49.941
5.848.630

40. NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında yüksek enflasyon
döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük
ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi
uygulamasına son verilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, 31 Aralık 2007 tarihli ekli mali tablolarda net
parasal pozisyon karı/zararı bulunmamaktadır.
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41. VERGİLER
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünü kazanmış olan Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığı
faaliyetlerinden elde edilen kazancı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesi 4-d bendine göre
Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Ayrıca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kazançları, geçici vergi
uygulamasına da tabi değildir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6/a fıkrası ve Bakanlar Kurulu
Kararı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak
vergi tevkifatı oranı %0 olarak belirlenmiştir.
42. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar
hesaplaması aşağıdaki gibidir :
1 Ocak 31 Aralık
2007
Tedavüldeki hisse senedinin
Ağırlıklı ortalama adedi

112.889.331

Net dönem karı (-) (YTL)

18.544.326

Hisse başına kar (-) (YTL)

0,1643

* 1 Hisse = 1 Lot = 1 YTL eşitliği dikkate alınarak hesaplanmıştır.
43. NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu mali tablolarla birlikte sunulmuştur.
44. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Bilanço tarihi itibariyle Şirket’in devam eden konut inşaat projelerine ilişkin satış taahhütlerine istinaden
müşterilerden alınmış ve tahsil edilecek çek ve senet tutarları 1.138.534 USD, 6.385.980 EUR ve
129.356.368 YTL olup, mali tablolara yansıtılmamıştır.
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45 FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER
(a)

Sermaye risk yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer
yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı
hedeflemektedir.
Şirket’in sermaye yapısı 21. notta açıklanan alınan avansları da içeren borçlar, nakit ve nakit
benzerleri ve sırasıyla 25, 26, 27 ve 28 notlarda açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri,
kar yedekleri ve geçmiş yıl zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

(b)

Önemli muhasebe politikaları
Şirket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalarını 3 g “Finansal Araçlar” notunda
açıklanmaktadır.
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Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

Finansal varlıklar
Hazır değerler

31 Aralık 2006 Bilanço

Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Finansal Kiralama
İşlemlerinden Borçlar (net)
İlişkili taraflara borçlar

Finansal varlıklar
Hazır değerler
Menkul Kıymetler
İlişkili taraflardan alacaklar

-

4.243
-

-

-

-

İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen diğer
finansal varlıklar

-

Alacaklar

10.382.169

Alacaklar

-

-

180.884.546

İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen diğer
finansal varlıklar

Finansal araçlar kategorileri

31 Aralık 2007 Bilanço

(c)

45. FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (devamı)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir ).
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-

-

Satılmaya hazır
yatırımlar

-

-

167.220.031
-

Alım satım
amaçlı finansal
varlıklar

213
45.340

-

İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen diğer
finansal
yükümlülükler

5.608.019
400.452

2.808.139

-

İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen diğer
finansal
yükümlülükler
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KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
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213
45.340

4.243

Kayıtlı değer

5.608.019
400.452

2.808.139

180.884.546
167.220.031
10.382.169

Kayıtlı değer

213
45.340

4.243

Rayiç değeri

5.608.019
400.452

2.808.139

180.884.546
167.220.031
10.382.169

Rayiç değeri

7
9

4

Not

8
9

7

4
5
9

Dipnot
Referansları
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45. FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (devamı)
(d)

(e)

(f)

Finansal risk yönetimindeki hedefler
Şirket’in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve
Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre
analizini gösteren Şirket 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.
Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki (f maddesine bakınız) ve faiz oranındaki (g
maddesine bakınız) değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde
veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik
olmamıştır.
Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Şirket’in döviz cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerin yabancı para dağılımı
not 38’de verilmiştir.
Kur riskine duyarlılık
Şirket başlıca EURO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo, Şirketin EURO ve ABD Doları kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını
göstermektedir. Kullanılan %10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında
beklediği olası değişikliği ifade eder. Şirket’in raporlama tarihinde maruz kaldığı kur riskine
ilişkin duyarlılık analizleri, mali yılın başlangıcındaki değişikliğe göre belirlenir ve tüm
raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Negatif tutar ABD Doları’nın ve EURO’nun YTL
karşısında %10’luk değer artışının gelir tablosundaki etkisini ifade eder.
ABD Doları etkisi
1 Ocak 31 Aralık
2007
Gelir tablosu etkisi

(380.298) (i)

EURO etkisi
1 Ocak 31 Aralık
2007
(311.047) (ii)

GBP etkisi
1 Ocak 31 Aralık
2007
9 (iii)

(i)

dönemsonu itibari ile açık olan ABD doları cinsinden hazır değerler, alacaklar ve alınan
avanslara ilişkindir.

(ii)

dönemsonu itibari ile açık olan Euro cinsinden hazir değerler, alacaklar ve alınan
avanslara ilişkindir.
dönemsonu itibari ile açık olan GBP cinsinden hazir değerler, alacaklar ve alınan
avanslara ilişkindir.

(iii)

Eğer YTL, ABD Doları ve Euro karşısında %10 değer kazanırsa tutarlar yukarıdaki tablo ile aynı
olmakla beraber, gelir tablosundaki artış etkisini ifade edecek idi.
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45. FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (devamı)
(g)

Faiz oranı riski yönetimi
Şirket’in bilançosunda alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı devlet tahvilleri sabit
faiz oranlı olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in
hesapladığı analizlere göre YTL faizlerde %1 oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda
diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla Şirket’in net dönem karı/zararında 31 Aralık
2007 tarihi itibariyle 1.489.064 YTL azalış veya 1.350.680 YTL artış oluşmaktadır.
Şirket’in bilançosunda alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı özel kesim tahvilleri
değişken faiz oranlı olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak faiz oranı riskine maruz
kalmaktadır. Şirket’in hesapladığı analizlere göre USD faizlerde %1 oranında faiz artışı veya
azalışı olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla Şirket’in net dönem
karı/zararında 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 24.306 YTL azalış veya 24.192 YTL artış
oluşmaktadır.

(h)

Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi
nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket
yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu
durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.
Finansal araçlardaki kredi riski, Şirket’in ilişkili olduğu taraflar uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşları tarafından yüksek kredi dereceli olarak belirlendiğinden dolayı kısıtlıdır.
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45. FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (devamı)
(i)

Likidite risk yönetimi
Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin
devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
Likidite ve faiz riski tabloları
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödeneceği varsayımına
göre hazırlanmıştır.

31 Aralık 2007 Bilanço

1 aydan az

1-3 ay

3 ay - 1yıl

1-5 yıl

Düzeltmeler

Toplam

Finansal yük ümlülük ler
Ticari borçlar

370.968

1.936.658

550.454

-

(49.941)

2.808.139

Finansal Kiralama
İşlemlerinden Borçlar
İlişkili taraflara borçlar

-

136.374

1.227.467

5.182.513

(938.335)

5.608.019

400.452

-

-

-

771.420

2.073.032

1.777.921

5.182.513

31 Aralık 2006 Bilanço

1 aydan az

1-3 ay

3 ay - 1yıl

1-5 yıl

(988.276)
Düzeltmeler

400.452
8.816.610
Toplam

Finansal yük ümlülük ler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

213

-

-

-

-

213

45.340

-

-

-

-

45.340

45.553

-

-

-

-

45.553
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