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ĠNCELEME RAPORU 

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı’na, 

Giriş 

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi’nin (“ġirket”) ekte yer alan 30 Eylül 2010 

tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait gelir tablosu, 

kapsamlı gelir tablosu, özsermaye değiĢim tablosu, nakit akıĢ tablosu ve önemli muhasebe politikalarının 

özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiĢtir. ġirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem 

finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun 

olarak hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz ara dönem finansal 

tabloların incelenmesine iliĢkin ulaĢılan sonucun açıklanmasıdır. ġirket’in 31 Aralık 2009 tarihinde sona 

eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi baĢka bir bağımsız denetim Ģirketi tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢ olup, söz konusu bağımsız denetim Ģirketi, 29 Ocak 2010 tarihli bağımsız denetim 

raporunda, 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar üzerine olumlu görüĢ bildirmiĢtir. 

İncelemenin kapsamı 

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine 

uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal 

raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme 

tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre 

daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları 

ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız 

denetim görüşü açıklanmamıştır. 

Sonuç 

Ġncelememiz sonucunda, iliĢikteki finansal tabloların TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 

ġirketi’nin 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla finansal pozisyonunu ve dokuz aylık ara döneme iliĢkin 

finansal performansını ve nakit akıĢlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal 

raporlama standartları (Bakınız Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı 

konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıĢtır.  

 

Ġstanbul, Akis Bağımsız Denetim ve  

28 Ekim 2010 Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik  

 Anonim ġirketi 

  

 

  

  

 Orhan Akova 

 Sorumlu Ortak, Başdenetçi 
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Ġncelemeden 

geçmiĢ 

Bağımsız  

denetimden 

geçmiĢ 

VARLIKLAR 

Dip-

notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

    

DÖNEN VARLIKLAR  34,374,575 7,688,225 

Nakit ve nakit benzerleri 3 29,102,836 3,744,835 

Ticari alacaklar 5 1,372,351 840,794 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 20 571 - 

Diğer ticari alacaklar 5 1,371,780 840,794 

Diğer dönen varlıklar 11 3,899,388 3,102,596 

    

DURAN VARLIKLAR  295,726,731 290,663,216 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 6 283,937,322 278,975,800 

Maddi duran varlıklar 7 37,265 25,429 

Maddi olmayan duran varlıklar 8 13,008 - 

Diğer duran varlıklar 11 11,739,136 11,661,987 

    

TOPLAM VARLIKLAR  330,101,306 298,351,441 

 

KAYNAKLAR    

    

KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER  19,534,927 20,430,874 

Finansal borçlar 4 17,804,171 12,163,009 

- İlişkili taraflara finansal borçlar 20 17,804,171 12,163,009 

Ticari borçlar 5 968,288 4,397,393 

- İlişkili taraflara ticari borçlar 20 6,524 - 

- Diğer ticari borçlar 5 961,764 4,397,393 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar 10 4,693 8,686 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11 757,775 3,861,786 

    

UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER  89,501,408 113,787,844 

Finansal borçlar 4 89,415,753 113,699,732 

- İlişkili taraflara finansal borçlar 20 89,415,753 113,699,732 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar 10 12,950 8,602 

Diğer uzun vadeli yükümlülükler 11 72,705 79,510 

    

ÖZKAYNAKLAR  221,064,971 164,132,723 

ÖdenmiĢ sermaye 12 150,000,000 100,000,000 

Hisse senedi ihraç primleri 12 593,140 - 

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 12 152,670 152,670 

GeçmiĢ yıllar karları  63,980,053 8,634,031 

Net dönem karı   6,339,108 55,346,022 

    

TOPLAM KAYNAKLAR  330,101,306 298,351,441 

 

 

 

 

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Ġncelemeden  

geçmiĢ 

Ġncelemeden  

geçmiĢ 

Ġncelemeden  

geçmemiĢ 

Ġncelemeden  

geçmemiĢ 

 

Dip-

notlar 

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül  

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül  

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül  

2009 

        

SatıĢ gelirleri 13 10,965,186 3,370,095 3,304,761 1,100,479 

SatıĢların maliyeti 13 (4,918,844) (1,083,420) (174,725) (25,475) 

Brüt kar   6,046,342 2,286,675 3,130,036 1,075,004 

      

Genel yönetim giderleri 14 (2,471,505) (352,792) (1,118,782) (321,185) 

Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri 15 (1,622,159) (556,588) (86,280) (32,034) 

Diğer faaliyet gelirleri 16 15,316 486 4,231 - 

Diğer faaliyet giderleri 16 (172,354) (17,077) (24,641) (4,448) 

Faaliyet karı  1,795,640 1,360,704 1,904,564 717,337 

      

Finansal gelirler 17 9,664,864 1,626,213 795,559 28,548 

Finansal giderler 17 (5,121,396) (1,645,366) (29,187) (16,430) 

        

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı  6,339,108 1,341,551 2,670,936 729,455 

      

Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri) 18     

- Dönem vergi geliri /(gideri)  - - - - 

- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)  - - - - 

      

Sürdürülen faaliyetler net dönem karı  6,339,108 1,341,551 2,670,936 729,455 

        

Durdurulan faaliyetler vergi sonrası 

dönem karı  - - - - 

      

DÖNEM KARI  6,339,108 1,341,551 2,670,936 729,455 

      

Hisse baĢına kazanç 19 0.0476 0.0089 0.0267 0.0073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Ġncelemeden 

geçmiĢ 

Ġncelemeden  

geçmiĢ 

Ġncelemeden 

geçmemiĢ 

Ġncelemeden  

geçmemiĢ 

 

1 Ocak - 

30 Eylül 

2010 

1 Temmuz - 

30 Eylül 

2010 

1 Ocak - 

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz - 

30 Eylül 

2009 

     

DÖNEM KARI/ZARARI 6,339,108  1,341,551  2,670,936  729,455  

     

Diğer kapsamlı gelir:     

Finansal varlıklar değer artıĢ 

fonundaki değiĢim - - - - 

Duran varlıklar değer artıĢ 

fonundaki değiĢim - - - - 

Finansal riskten korunma 

fonundaki değiĢim - - - - 

Yabancı para çevrim farklarındaki 

değiĢim - - - - 

Emeklilik planlarından aktüeryal 

kazanç ve kayıplar - - - - 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen 

ortaklıkların diğer kapsamlı 

gelirlerinden paylar - - - - 

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine 

iliĢkin vergi gelir/giderleri - - - - 

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR  - - - - 

     

TOPLAM KAPSAMLI GELĠR 6,339,108  1,341,551 2,670,936  729,455  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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 Dipnotlar 

ÖdenmiĢ 

sermaye 

Hisse  

senedi  

ihraç  

primleri 

Kardan  

ayrılan 

kısıtlanmıĢ 

yedekler 

GeçmiĢ  

yıllar  

karları 

Net  

dönem  

karı Toplam 

        

1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla bakiyeler  100,000,000 - 43,301 5,680,434 3,062,966 108,786,701 

Transferler  - - 109,369 2,953,597 (3,062,966) - 

  100,000,000 - 152,670 8,634,031 - 108,786,701 

        

Net dönem karı   - - - - 2,670,936 2,670,936 

Toplam kapsamlı gelir  - - - - 2,670,936 2,670,936 

        

30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla bakiyeler  100,000,000 - 152,670 8,634,031 2,670,936 111,457,637 

        

1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla bakiyeler  100,000,000 - 152,670 8,634,031 55,346,022 164,132,723 

Sermaye artırımı  50,000,000 - - - - 50,000,000 

Hisse senedi ihraç primleri  - 593,140 - - - 593,140 

Transferler  - - - 55,346,022 (55,346,022) - 

  150,000,000 593,140 152,670 63,980,053 - 214,725,863 

        

Net dönem karı   - - - - 6,339,108 6,339,108 

Toplam kapsamlı gelir  - - - - 6,339,108 6,339,108 

        

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla bakiyeler 12 150,000,000 593,140 152,670 63,980,053 6,339,108 221,064,971 

 

 

 

 

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Ġncelemeden  

geçmiĢ 

Ġncelemeden  

geçmemiĢ 

 Dipnotlar 

1 Ocak - 

30 Eylül 2010 

1 Ocak - 

30 Eylül 2009 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları    

Net dönem kar  6,339,108 2,670,936  

    

Düzeltmeler:    

Faiz geliri  (1,422,876) (795,559) 

Faiz gideri  5,121,396 - 

Gelecek aylara ait gelirler  305,609 - 

ġüpheli alacak karĢılığı gideri 14 686,964 - 

Gelir tahakkukları 11 (121,591) (6,082) 

Vergi cezası karĢılığı 16 100,120 - 

Diğer karĢılık gideri  45,078 650,679 

KullanılmamıĢ izin karĢılığı (geliri) / gideri 14 (3,993) 9,478 

Amortisman giderleri 7 14,898 7,942 

Ġtfa payı giderleri  8 3,507 - 

Kıdem tazminatı karĢılığı gideri 14 4,348 5,695 

ĠĢletme sermayesindeki değiĢikliklerden önceki 

faaliyet karı  11,072,568 2,543,089 

    

Finansal yatırımlardaki değiĢim  - 489,300 

Ticari alacaklardaki değiĢim  (1,218,521) (80,393) 

Diğer varlıklardaki değiĢim  (1,225,440) (2,768,385) 

Ticari borçlardaki değiĢim  (3,429,105) 24,786 

Diğer yükümlülükteki değiĢim  (3,561,624) (392,548) 

Ödenen faizler  (4,054,998) (2,356,713) 

Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit  (2,417,120) (2,540,864) 

   

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları   

Yatırım amaçlı gayrimenkuller yatırımları  (2,718,432)                          - 

Maddi duran varlık alımları 7 (26,734)      (48,104,138) 

Maddi olmayan duran varlık alımları 8 (16,515)                         - 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (2,761,681) (48,104,138) 

   

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları   

Hisse senetlerinin halka arzı  52,500,000 - 

Halka arz giderleri 12 (1,906,860) - 

Alınan faizler  1,415,743 795,560 

Finansal borçlardaki değiĢim  (21,833,271) 28,208,695 

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net 

nakit  30,175,612 29,004,255 

    

Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki artıĢ / 

(azalıĢ)  24,996,811 (21,640,747) 

Dönem baĢındaki nakit ve nakit benzerleri 3 3,744,835 23,845,013 

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 3 28,741,646 2,204,266 

ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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1. ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ’nin (“ġirket”) ana faaliyet konusu gayrimenkullere, 

gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. 

ġirket, 3 ġubat 2006 tarihinde kurulmuĢtur. 

ġirket’in merkez adresi Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No:1 34427 Fındıklı-Ġstanbul’dur. 

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla, ġirket’in çalıĢan sayısı 10 kiĢidir (31 Aralık 2009: 9 kiĢi). 

ġirket, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ’nin (“TSKB”) bağlı ortaklığı olup, tescili 3 ġubat 2006 

tarihinde gerçekleĢmiĢtir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nin (“Tebliğ”) o tarihte yürürlükte bulunan ilgili maddesi 

uyarınca, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sermaye miktarlarına göre değiĢen süreler içinde 

ödenmiĢ sermayelerinin en az %49’unu temsil eden halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda 

alınması talebiyle SPK’ya baĢvurmak zorunda olduklarından, ġirket için ilgili süre 3 ġubat 2007 

tarihinde dolmakla birlikte, ġirket, içinde bulunulan ve beklenen piyasa koĢulları ile ilgili genel risk 

algılamalarını göz önünde bulundurarak, halka arz süresinin bir yıl uzatılması için 30 Ocak 2007 

tarihinde SPK’ya baĢvurmuĢ ve 12 Mart 2007 tarihinde süre uzatımı ile ilgili onay yazısını almıĢtır. 

ġirket’in 2007 yılında ödenmiĢ sermayesinin 10,000,000 TL’den 75,000,000 TL’ye artırılmasına 

yönelik izin baĢvurusuna istinaden, SPK, 17 Aralık 2007 tarihinde ġirket’e gönderdiği yazıda, 19 

Nisan 2007 tarihli SPK kararı çerçevesinde ġirket sermayesinin 75,000,000 TL’ye artırılmıĢ olması 

dolayısıyla ġirket paylarının halka arzına iliĢkin kurul kaydı baĢvurusu için son tarihin 3 ġubat 

2009’a kadar uzatıldığı belirtmiĢtir. 

ġirket, 24 Kasım 2008 tarihinde toplanan olağanüstü genel kurul toplantısında 100,000,000 TL 

tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75,000,000 TL olan ödenmiĢ sermayesinin, 

25,000,000 TL artırılarak 100,000,000 TL’ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin nakden ödenerek 

ortaklar tarafından hisseleri oranında karĢılanmasına karar vermiĢtir. Sermaye artırımı, 28 Kasım 

2008 tarihinde tescil edilmiĢ olup, 3 Aralık 2008 tarih ve 7202 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde yayınlanmıĢtır. Yine Tebliğ’in o tarihte yürürlükte olan maddesine göre, ödenmiĢ 

sermayeleri 100,000,000 TL ve daha fazla olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arzının, 

kuruluĢlarının veya esas sözleĢme değiĢikliklerinin ticaret sicilini takip eden 5 yıl içinde 

gerçekleĢeceği öngörüldüğünden, ġirket paylarının halka arzı için son tarihin 3 ġubat 2011 olduğu, 

10 Kasım 2008 tarihli yazı ile SPK tarafından ġirket’e bildirilmiĢtir. 

Öte yandan, SPK tarafından “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nde 

yapılan 31 Aralık 2009 tarihli değiĢiklikle, ani usulde kurulan veya esas sözleĢme tadili yoluyla 

gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüĢen ortaklıklara halka arz için sermayeye bağlı süre verilmesi 

uygulamasından vazgeçilerek, ortaklıkların, kuruluĢlarının veya esas sözleĢme değiĢikliklerinin 

ticaret siciline tescilini takip eden 3 ay içinde çıkarılmıĢ sermayelerinin asgari %25’ini temsil eden 

paylarının halka arz edilmesi ve tüm paylarının kayda alınması talebiyle SPK’ya baĢvurmaları 

zorunluluğu getirilmiĢtir. Bununla birlikte, henüz payları halka arz edilmemiĢ mevcut gayrimenkul 

yatırım ortaklıklarının Tebliğ değiĢikliği karĢısındaki durumunu netleĢtirmek için hazırlanan geçici 

maddede, Tebliğ değiĢikliğinin yayım tarihinden önce kuruluĢ veya dönüĢüm suretiyle gayrimenkul 

yatırım ortaklığı statüsünü kazanmıĢ ortaklıkların, Tebliğ değiĢikliğinin yayım tarihinden önce 

kendilerine tanınan sürelerde, çıkarılmıĢ sermayelerinin asgari %25’i oranındaki paylarının halka 

arz edilmesi talebiyle SPK’ya baĢvuruda bulunmaları öngörülmüĢtür. 

ġirket, 2 ġubat 2010 tarih ve 96 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile ödenmiĢ sermayesinin 

50.000.000 TL arttırılarak 150.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve arttırılan payları temsil eden 

50.000.000 TL’lik bölümün, mevcut ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz 

edilmesine karar vermiĢtir. ġirket sermayesinin %50 arttırılması suretiyle ilk defa halka arz edilen 

50,000,000 TL (ek satıĢ ile 57,500,000 TL) nominal değerli C grubu hisselerinin satıĢına konu 

paylar, 25 Mart 2010 tarihinde SPK tarafından GYO 60/250 sayı ile kayda alınmıĢtır. Söz konusu 

hisselerin halka arzı 1 ve 2 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢ, ġirket hisseleri, 9 Nisan 2010 

tarihinden itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda iĢlem görmeye baĢlamıĢtır. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

2.1. Sunuma iliĢkin temel esaslar 

2.1.1. Uygunluk beyanı 

ġirket, yasal defterlerini ve yasal mevzuata göre hazırlanmıĢ finansal tablolarını Türk Ticaret 

Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve 

hazırlamaktadır. 

ĠliĢikteki finansal tablolar, ġirket’in yasal kayıtlarına dayanarak yapılan sınıflama ve düzeltmeler 

ile finansal tabloların gerçeği yansıtması ilkesi doğrultusunda SPK tarafından yayımlanan 

muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmıĢtır. ġirket, 30 Eylül 2010 tarihi 

itibarıyla, finansal tablolarını 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında 

Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği”ne (Tebliğ XI-29) göre hazırlamıĢtır. SPK 

mevzuatına göre raporlama yapan Ģirketler finansal tablolarını Tebliğ XI-29 kapsamında Avrupa 

Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe Standartları’na (“UMS”)/ 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre hazırlayacaklardır. Ancak Avrupa 

Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(“UMSK”) tarafından yayımlanan UMS/UFRS’den farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

(“UMSK”) tarafından ilan edilinceye UMSK tarafından yayımlanan UMS/UFRS’ler uygulanır. 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin, UMSK tarafından 

yayımlananlardan farkları UMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, iliĢikteki finansal tablolar 

Tebliğ XI-29 çerçevesinde UMS/UFRS esas alınarak hazırlanmıĢ olup finansal tablolar ve 

dipnotlar, SPK tarafından yayımlanan raporlama formatına uygun olarak sunulmuĢtur. 

ġirket’in 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiĢ finansal durum tablosu ve bu tarihte sona eren 

dokuz aylık ara döneme ait gelir tablosu, 28 Ekim 2010 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanmıĢ ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıĢtır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluĢların 

yasal mevzuata göre düzenlenmiĢ finansal tabloları ve bu finansal tabloları tashih etme hakkı 

vardır.  

2.1.2. Finansal tabloların hazırlanış şekli  

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK’nın 17 Nisan 

2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı ile açıklanan “SPK Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında 

Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot 

Formatları Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıĢtır. 

2.1.3. Fonksiyonel ve raporlama para birimi 

ġirket’in fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”) olup, tüm finansal bilgiler aksi 

belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiĢtir.  

2.1.4. Karşılaştırmalı bilgiler 

ĠliĢikteki finansal tablolar, ġirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akıĢındaki eğilimleri 

belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların 

kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiĢtiğinde karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak amacıyla, 

önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara 

iliĢkin olarak açıklama yapılmaktadır. Cari dönemde, karĢılaĢtırmalı olarak sunulan önceki dönem 

finansal tablolarında herhangi bir sınıflandırma yapılmamıĢtır. 

 



TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Aġ 

30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT 

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) 

 

 8 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

2.2. Muhasebe politikalarındaki değiĢiklikler 

Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde 

tutarlı bir Ģekilde uygulanmıĢtır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit 

edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal 

tabloları yeniden düzenlenmektedir.  

2.3. Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklik ve hatalar 

Finansal tabloların Tebliğ XI–29’a uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların 

uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, 

tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. GerçekleĢen sonuçlar bu tahminlerden 

farklılık gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teĢkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 

Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu 

güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınmaktadır.  

Tahminlerin kullanıldığı baĢlıca notlar aĢağıdaki gibidir: 

Not 5 – Ticari alacaklar 

Not 6 – Yatırım amaçlı gayrimenkuller  

Not 7 – Maddi duran varlıklar  

Not 8 – Maddi olmayan duran varlıklar  

Not 9 – KarĢılıklar, Ģarta bağlı varlık ve yükümlülükler  

Not 10 – ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar 

Not 22 – Finansal araçlar 

ġirket, Tahir Han, Fındıklı Bina 1, Fındıklı Bina 2 ve Adana arsası isimli yatırım amaçlı 

gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer hesaplamasında emsal karĢılaĢtırma yöntemi; Pendorya 

AlıĢveriĢ Merkezi’nin gerçeğe uygun değer hesaplamasında ise gelir indirgeme yöntemi kullanmıĢ 

ve ilgili gerçeğe uygun değerleri iliĢikteki finansal tablolara yansıtmıĢtır. 

2.4. 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla uygulanan ve henüz yürürlükte olmayan standartlar ve 

yorumlar 

2.4.1. 2010 yılında yürürlüğe giren standartlar ve yorumlar 

ġirket, 30 Eylül 2010 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan UMSK tarafından çıkarılan 

tüm standartları ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi’nin 

(“UFRYK”) tüm yorumları uygulamıĢtır. 

2.4.2. 30 Eylül 2010 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar 

30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiĢ olan ve 

iliĢikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıĢ yeni standartlar ve standartlara ve 

yorumlara yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır. UMSK tarafından Kasım 2009’ da 

yayımlanan ve aĢağıda kısaca özetlenen UFRS 9 – Finansal Araçlar Standardı haricinde, bu 

düzenlemelerin iliĢikteki finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

UFRS 9 – Finansal Araçlar, UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı 

yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geniĢ bir projenin bir parçası olarak UMSK 

tarafından Kasım 2009’da yayımlanmıĢtır. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

2.4. 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla uygulanan ve henüz yürürlükte olmayan standartlar ve 

yorumlar (devamı) 

2.4.2. 30 Eylül 2010 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar (devamı) 

Projenin birinci fazı olan UFRS 9 ile finansal varlıkların raporlanması ile ilgili prensiplerin 

oluĢturularak, finansal tablo okuyucularının iĢletmelerin gelecekteki nakit akıĢları hakkındaki 

belirsizlikleri, zamanlamaları ve tutarları konusunda kendi değerlendirmelerini oluĢturabilmeleri 

için ilgili ve faydalı bilgilerin sağlanması amaçlanmıĢtır. UFRS 9 finansal varlıklar için gerçeğe 

uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar ve itfa edilmiĢ maliyet bedelleri üzerinden 

ölçülen finansal varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sınıflandırması getirmektedir. Bu 

sınıflamanın temeli iĢletmenin iĢ modeline ve finansal varlıkların sözleĢmeye dayalı nakit 

akıĢlarının niteliklerine dayanmaktadır. Finansal varlıkların değer düĢüklüğüne ve riskten korunma 

muhasebesine iliĢkin UMS 39 içerisindeki düzenlemelerin devam edeceği belirtilmiĢtir.  

UFRS 9, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla veya sonrasında baĢlayan yıllık hesap dönemleri için 

yürürlüğe girecek olup, bu standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. 1 Ocak 2012 

öncesinde baĢlayan raporlama dönemlerinde bu standardı uygulamaya baĢlayan iĢletmeler için 

geçmiĢ dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi Ģartı aranmamaktadır. 

Henüz yürürlükte olmayan ve finansal tablolara bir etkisinin olması beklenmeyen standart ve 

yorumlar: 

 UMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum standardında hakların sınıflandırılmasına iliĢkin 

güncellemeler, 

 UMS 24 – İlişkili Taraf Açıklamaları standardında iliĢkili kuruluĢ tanımının güncellenmesi, 

 UFRS 1 – Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması 

standardında, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını ilk defa uygulayan iĢletmelere 

sağlanan UFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar standardına iliĢkin karĢılaĢtırmalı bilgi 

verilmesi ile ilgili sınırlı istisnalar, 

 UFRYK 14 – UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve 

Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi standardına iliĢkin gönüllü peĢin ödenmiĢ katkılarla ilgili 

güncellemeler, 

 UFRYK 19 – Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi.  

2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti 

Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aĢağıda açıklanmıĢtır. 

2.5.1. Satış gelirleri 

SatıĢ gelirleri, kira gelirleri ve yatırım amaçlı gayrimenkullere iliĢkin giderlerin kiracılara 

yansıtılmasından elde edilen gelirleri içermektedir.  

Kira gelirleri 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, tahakkuk esasına göre 

kaydedilmektedir.  

Gelir, alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.2. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

i) Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller 

Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri, değer artıĢ kazancı veya her ikisini birden elde 

etmek için tutulan gayrimenkullerdir. 

Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik faydaların iĢletmeye 

giriĢinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir Ģekilde 

ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleĢtirilir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinde gerçeğe uygun değer modeli seçilmiĢtir. Yatırım 

değer amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer değiĢikliklerinden kaynaklanan kazanç veya 

kayıplar, oluĢtuğu dönemde kar veya zarara dahil edilmektedir. 

ii) Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller 

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller, gelecekte kira geliri, değer artıĢ kazancı veya her 

ikisini birden elde etmek için yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullerdir. ġirket’in 

gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inĢa edilmekte olan 

gayrimenkulleri, 2009 yılına kadar maddi duran varlıklar içerisinde, 2009 yılından itibaren ise 

yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde gösterilmiĢtir. ġirket, bu tür gayrimenkullerin gerçeğe 

uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilmesinin mümkün olmadığı, ancak söz konusu 

gayrimenkullerin inĢaatı tamamlandığında gerçeğe uygun değerinin de güvenilir bir Ģekilde 

belirlenebileceğini tahmin ettiği durumlarda, gerçeğe uygun değeri güvenilir bir biçimde tespit 

edilinceye veya inĢaatı tamamlanıncaya kadar, söz konusu gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul 

olarak kullanılmak üzere inĢa edilmekte olan gayrimenkullerini maliyet değerleri üzerinden 

muhasebeleĢtirmektedir. 

Bu varlıkların satın alma ve inĢa sürecindeki oluĢan tüm maliyetler ile sonradan ortaya çıkan diğer 

masraflar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise 

aktifleĢtirilmektedir. 

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller ile doğrudan iliĢkilendirilen borçlanma maliyetleri, 

ilgili varlığın maliyetine dahil edilmektedir. AktifleĢtirme, bu varlıklar ile ilgili harcamaların ve 

finansman giderlerinin oluĢmaya baĢladığı andan, varlıkların nihai kullanıma hazır hale 

getirilmesine kadar sürdürülmektedir. 

2.5.3. Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve kalıcı değer 

kayıpları düĢülerek iliĢikteki alınarak finansal tablolara yansıtılmıĢtır. 

Amortisman 

Maddi duran varlıklara iliĢkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriĢ esas 

alınarak eĢit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran 

varlıkların tahmini ekonomik ömürleri 5 yıldır. 

Sonraki maliyetler 

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiĢtirmekten dolayı oluĢan giderler 

aktifleĢtirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer masraflar söz konusu maddi duran varlığın 

gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleĢtirilebilirler. Tüm diğer giderler 

oluĢtukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleĢtirilmektedir. Maddi duran 

varlıkların elden çıkarılması sonucu oluĢan kar veya zarar, satıĢtan elde edilen hasılat ile ilgili 

duran varlığın defter değerinin karĢılaĢtırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir veya 

gider hesaplarına yansıtılmaktadır. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.4. Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ve kalıcı değer kayıpları 

düĢülerek iliĢikteki alınarak finansal tablolara yansıtılmıĢtır. 

ġirket, maddi olmayan duran varlıklara iliĢkin tükenme paylarını, ilgili varlıkların faydalı 

ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemini kullanarak enflasyona göre düzeltilmiĢ değerleri 

üzerinden ayırmaktadır.  

2.5.5. Varlıklarda değer düşüklüğü 

ġirket, her bilanço tarihinde varlıklarının defter değerine iliĢkin değer kaybının olduğuna dair 

herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirmektedir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, 

değer düĢüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin 

edilmektedir. Varlığın tek baĢına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı 

durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanmaktadır. 

Geri kazanılabilir tutar, satıĢ maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya 

kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit 

akıĢları, paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı 

kullanılarak bugünkü değerine indirilmektedir. 

Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının defter, değerinden daha az olması 

durumunda varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına 

indirilmektedir. Bu durumda oluĢan değer düĢüklüğü kayıpları gelir tablosunda 

muhasebeleĢtirilmektedir. 

2.5.6. Finansal araçlar 

ġirket’in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerlerinden ve ticari alacaklardan; finansal 

yükümlülükleri ise banka kredileri, finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar ve ticari borçlardan 

oluĢmaktadır. 

i) Finansal varlıklar 

ġirket, finansal varlıkları oluĢtukları tarihte kayıtlarına almaktadır. 

Finansal varlıklar, finansal durum tablosuna ilk olarak doğrudan iliĢkilendirilebilir iĢlem 

maliyetleri dahil edilerek piyasa değerleri ile yansıtılmaktadır. Finansal varlıklar kayda 

alınmalarını izleyen dönemlerde aĢağıda belirtildiği gibi değerlenmektedir: 

Nakit ve nakit benzerleri 

Nakit ve nakit benzerleri kasa ve bankalar ile üç ay ve daha kısa vadeli, hemen nakde 

çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği riski taĢımayan yüksek likiditeye sahip 

diğer kısa vadeli yatırımları kapsamaktadır. Bu varlıkların defter değeri, gerçeğe uygun değerine 

yakındır. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.6. Finansal araçlar (devamı) 

(i) Finansal varlıklar (devamı) 

Ters repo iĢlemlerinden alacaklar 

Geri satım taahhüdü ile alınmıĢ menkul kıymetler, ters repo iĢlemlerinden alacaklar olarak finansal 

durum tablosunda nakit ve benzerleri hesabı altında gösterilmektedir. Ters repo ile alınmıĢ menkul 

kıymetlerin alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için faiz gelir 

reeskontu hesaplanmaktadır. 

ĠliĢkili taraflardan alacaklar / borçlar 

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yakın akrabaları ile ġirket’in doğrudan ya da 

dolaylı bir Ģekilde kontrol edebildiği kuruluĢlar, iliĢkili kuruluĢ olarak tanımlanmaktadır. ĠliĢkili 

taraflardan alacaklar ve borçların defter değerleri, gerçeğe uygun değerine yakındır. 

Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleĢtirilmektedir. Ġlk kayıt 

tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ 

maliyeti üzerinden gösterilmektedir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu 

gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için tahmini tahsil edilmeyecek 

tutarları için karĢılık ayrılarak, kar veya zarar hesabına kaydedilir. Söz konusu karĢılık tutarı, 

alacağın defter değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. ġirket yöneticileri ticari alacaklar 

ile diğer alacakların bilançodaki mevcut değerlerinin, gerçeğe uygun değerlerine yaklaĢtığını 

düĢünmektedir. 

ii) Finansal yükümlülükler 

Finansal yükümlülükler ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleĢtirilmektedir. 

Finansal borçlar, iĢlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmakta ve 

sonrasında etkin faiz oranı yöntemine göre itfa edilmiĢ maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir. 

2.5.7. Netleştirme 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleĢtirme hakkının var olması, net olarak 

ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine 

getirilmesinin eĢ zamanlı olarak gerçekleĢebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile 

gösterilebilmektedir. 

2.5.8. Borçlanma maliyeti 

Kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu 

olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilen borçlanma maliyetleri 

ilgili varlık kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluĢtukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.9. Kur değişiminin etkileri 

ġirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

ile sunulmuĢtur. ġirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket’in fonksiyonel para birimi 

olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir. 

Şirket, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri TL’ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan 

Merkez Bankası döviz alış kurlarını esas almaktadır. Finansal durum tablosunda yer alan yabancı 

para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak 

TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin TL’ye çevrilmesinden veya parasal 

kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna 

yansıtılmaktadır. 

2.5.10. Hisse başına kazanç 

Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının, Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı 

ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de firmalar mevcut sermayedarların payı oranında dağıtmak suretiyle geçmiş yıllar 

karlarından sermaye artışı (“Bedelsiz hisseler”) yapabilirler. Hisse başına kazanç hesaplamasında 

bedelsiz hisseler ihraç edilmiş hisseler olarak değerlendirilmektedir. 

2.5.11. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, iĢletme lehine veya 

aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Bilanço tarihinden sonraki olaylar ikiye 

ayrılmaktadır: 

- bilanço tarihi itibarıyla ilgili olayların var olduğuna iliĢkin yeni deliller olması (bilanço 

tarihinden sonra düzeltme gerektiren olaylar); ve 

- ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (bilanço 

tarihinden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar). 

Bilanço tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna iliĢkin yeni deliller olması veya ilgili 

olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal tabloların 

düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, ġirket finansal tablolarını yeni duruma uygun Ģekilde 

düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyor ise, ġirket söz 

konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. 

2.5.12. Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

Herhangi bir karĢılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; ġirket’in geçmiĢ olaylardan 

kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine 

getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz 

konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz 

konusu kriterler oluĢmamıĢsa, ġirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarda açıklamaktadır. 

Ekonomik faydanın iĢletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, Ģarta bağlı varlıkla ilgili 

olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın iĢletmeye gireceğinin 

kesinleĢmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değiĢikliğinin olduğu tarihte 

finansal tablolara alınır. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.13. Kiralama işlemleri 

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iĢlemi, finansal 

kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer bütün kiralamalar faaliyet kiralaması olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

Faaliyet kiralaması iĢlemlerinde kiralayan durumunda ġirket 

Faaliyet kiralama gelirleri, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kapsamlı gelir tablosuna 

kaydedilmektedir. 

Faaliyet kiralaması iĢlemlerinde kiracı durumunda ġirket 

Faaliyet kiralama giderleri, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna 

kaydedilmektedir. Kiralamanın gerçekleĢmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan 

baĢlangıç maliyetleri de aynı Ģekilde kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem 

ile kira süresi boyunca itfa edilmektedir. 

Finansal kiralama iĢlemlerinde kiracı durumunda ġirket 

Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklar, ġirket’in aktifinde varlık, pasifinde ise 

diğer finansal borçlar olarak kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda varlık ve borç olarak 

yer alan tutarların tespitinde, varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile kira ödemelerinin bugünkü 

değerlerinden küçük olanı esas alınmaktadır. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri, kiralama 

süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluĢturacak Ģekilde dönemlere yayılmaktadır. 

2.5.14. İlişkili taraflar 

Hissedarlık, sözleĢmeye dayalı haklar, aile iliĢkisi veya benzeri yollarla karĢı tarafı doğrudan ya da 

dolaylı bir Ģekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluĢlar, iliĢkili taraf 

olarak tanımlanmaktadır. ĠliĢkili taraflara aynı zamanda sermayedarlar ve ġirket yönetimi de 

dahildir. ĠliĢkili taraf iĢlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin iliĢkili kuruluĢlar arasında bedelli 

veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir. 

2.5.15. Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 

Faaliyet bölümü, ġirket’in diğer kısımları ile yapılan iĢlemlere iliĢkin hasılat ve giderler de dahil 

olmak üzere, hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği, iĢletme faaliyetlerinde bulunan, faaliyet 

sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliĢkin kararların alınması ve bölümün 

performansının değerlendirilmesi amacıyla iĢletmenin faaliyetlere iliĢkin karar almaya yetkili mercii 

tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir 

kısmıdır. 

ġirket, sadece gayrimenkul yatırımı alanında faaliyet gösterdiğinden faaliyet bölümlerine göre 

raporlama yapılmamıĢtır. ġirket’in az sayıda gayrimenkulü bulunmaktadır ve bu gayrimenkullerle 

ilgili bilgiler 6 nolu “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” notunda sunulmuĢtur. 

2.5.16. Durdurulan faaliyetler 

Bulunmamaktadır. 

2.5.17. Devlet teşvik ve yardımları 

Bulunmamaktadır. 
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2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

2.5.18. Vergilendirme 

Kurumlar vergisi 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) madde 5/1(d) (4)’e göre, gayrimenkul yatırım 

ortaklığından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulmuĢtur. Bu istisna ayrıca 

ara dönem Geçici Vergi için de uygulanmaktadır. 

KVK Madde 15/(3) gereği, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları dağıtılsın veya 

dağıtılmasın, kurum bünyesinde %15 oranında vergi kesintisine tabidir. KVK Madde 15/(34) 

kapsamındaki yetki çerçevesinde, 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 farklılaĢtırmaya 

yetkilidir. Bu kapsamda vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar, KVK Madde 15/(2) hükmü gereği 

ayrıca temettü vergi kesintisine tabi değildir. 

Yine KVK Geçici Madde (1)’de yapılan düzenlemeye göre, bu kanunla tanınan yetkiler 

çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar alınıncaya kadar, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu ile 5422 sayılı Kanun kapsamında vergi oranlarına ve diğer hususlara iliĢkin olarak 

yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan düzenlemelerin, yeni KVK’da belirlenen yasal 

sınırları aĢmamak üzere geçerliliğini koruyacağı belirtilmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen ve KVK Madde 15/(3) gereğince %15 olarak belirtilen vergi kesinti oranları 

hakkındaki 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3 ġubat 2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi 

Gazete ile yayımlanarak %0 olarak belirlenmiĢ ve aynı tarihte yürürlüğe girmiĢtir. Bu nedenle, 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt 

bendinde yazılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın %0 

oranında vergi kesintisine tabi tutulacaktır. 

ErtelenmiĢ vergiler 

ErtelenmiĢ vergi borcu veya varlığı, UMS 12 – Gelir Vergileri standardı uyarınca varlıkların ve 

borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan 

tutarları arasındaki “geçici farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. 

Vergi mevzuatına göre varlıkların ya da borçların iktisap tarihinde oluĢan mali ya da ticari karı 

etkilemeyen farklar bu hesaplamanın dıĢında tutulmuĢtur. ġirket’in kurum kazancı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince Kurumlar Vergisi’nden istisna olduğundan 

ertelenmiĢ vergi karĢılığı hesaplanmamıĢtır. 

2.5.19. Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatı karşılığı 

Türk ĠĢ Kanunu’na göre, ġirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve kanunda belirtilen davranıĢlar 

dıĢındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıĢanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. 

Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket’in çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla oluĢacak gelecekteki 

muhtemel yükümlülüklerinin bugünkü değerini göstermektedir. 

2.5.20. Nakit akış tablosu 

ġirket, net varlıklarındaki değiĢimleri, finansal yapısını ve nakit akıĢlarının tutar ve zamanlamasını 

değiĢen Ģartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek 

üzere, diğer finansal tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akıĢ tablolarını 

düzenlemektedir. Nakit akıĢ tablosunun hazırlanmasına esas teĢkil eden nakit ve nakde eĢdeğer 

varlıklar, kasa, ters repo iĢlemlerinden alacaklar ve 3 aydan kısa vadeli bankalar mevduatını 

içermektedir. 
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3. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Kasa 10,765 1,561 

Bankalar-Vadesiz mevduat 41,174 304,274 

Bankalar-Vadeli mevduat 28,696,841 - 

Bankalar-Bloke tutar
(*)

 9,996 - 

Ters repo iĢlemlerinden alacaklar
(*)

 344,060 3,439,000 

   

Finansal durum tablosunda yer alan toplam 

nakit ve nakde eĢdeğer varlıklar 29,102,836 3,744,835 

   

Nakit ve nakde eĢdeğer varlıklar reeskontları (7,134) - 

Bloke tutar (354,056) - 

   

Nakit akıĢ tablosunda yer alan toplam nakit 

ve nakde eĢdeğer varlıklar 28,741,646 3,744,835 

(*) 
TSKB ve Şirket arasındaki kredi ilişkisinden doğan sözleşmenin hükümleri gereğince, Şirket 

tarafından bankaya doğacak her türlü yükümlülüğün ödenmesinin teminatı olarak TSKB ve Şirket 

arasında 27 Eylül 2010 tarihli ve 96686-11110 sayılı Hesap Rehin Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Sözleşme hükmü gereğince TSKB, Şirket’in talebi ile Rehinli Hesap’ta bulunan menkul 

kıymetlerin değerlendirilmesi için TSKB adına ters repo, borsa para piyasası işlemleri ve diğer 

sermaye piyasası işlemleri yapabilir. 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla blokeli paralar 354,056 TL 

tutarında olup, bu tutarın 344,060 TL’si açılıĢ tarihi 30 Eylül 2010, vade tarihi 1 Ekim 2010 ve faiz 

oranı % 6.40 olan ters repo iĢleminden, kalan 9,996 TL’si ise vadesiz mevduattan oluĢmaktadır
 
(31 

Aralık 2009: Bulunmamaktadır). Bloke paralar diğer dönen/duran varlıklar ve kısa/uzun vadeli 

yükümlülükler dipnotunda (Not 11) gösterilmiĢtir.
 

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla, bankalardaki vadeli mevduatın detayları aşağıdaki gibidir: 

30 Eylül 2010 Tutar Faiz oranı (%) Vade 

    

TL 10,124,837 9.00 1 Kasım 2010 

TL 10,124,836 9.00 1 Kasım 2010 

TL 4,037,825 9.00 1 Kasım 2010 

TL 2,353,580 8.25 1 Kasım 2010 

TL 2,055,763 9.00 1 Kasım 2010 

    

 28,696,841   

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, ters repo işlemlerinden alacakların detayları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2009 Tutar Faiz oranı (%) Vade 

    

TL 3,439,000 6.25 4 Ocak 2010 
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4. FİNANSAL BORÇLAR 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, finansal borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Kısa vadeli finansal borçlar:   

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları  17,804,171 12,163,009 

   

Toplam  17,804,171 12,163,009 

   

Uzun vadeli finansal borçlar:   

Uzun vadeli banka kredileri 89,415,449 113,699,428 

Uzun vadeli finansal kiralama borçları 304 304 

   

Toplam  89,415,753 113,699,732 

   

Toplam finansal borçlar 107,219,924 125,862,741 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, banka kredilerinin detayı aĢağıdaki gibidir: 

30 Eylül 2010     

Para birimi 

Faiz oranı 

(%) 

Orijinal  

döviz tutarı 

Kısa vadeli 

(TL) 

Uzun vadeli 

(TL) 

     

ABD Doları Libor + 4.50 23,354,016 5,983,651 27,907,696 

Avro Euribor + 5.00 18,032,465 6,370,215 29,251,117 

Avro Euribor + 5.50 15,944,168 4,630,670 26,865,440 

Avro Euribor + 3.75 3,144,088 819,635 5,391,196 

     

      17,804,171 89,415,449 

 

31 Aralık 2009     

Para birimi 

Faiz oranı 

(%) 

Orijinal  

döviz tutarı 

Kısa vadeli 

(TL) 

Uzun vadeli 

(TL) 

     

ABD Doları Libor + 4.50 25,691,870 3,937,324 34,746,924 

Avro Euribor + 5.00 5,467,805 1,243,247 10,568,853 

Avro Euribor + 5.00 4,332,977 985,214 8,375,317 

Avro Euribor + 3.75 3,289,599 817,647 6,288,873 

Avro Euribor + 5.50 4,555,971 769,004 9,073,260 

Avro Euribor + 5.00 3,082,838 677,485 5,982,370 

Avro Euribor + 5.50 3,574,340 664,667 7,056,981 

Avro Euribor + 5.50 4,029,214 639,192 8,065,119 

Avro Euribor + 5.00 2,579,153 586,437 4,985,307 

Avro Euribor + 5.50 3,052,718 545,946 6,048,840 

Avro Euribor + 5.00 2,322,032 529,509 4,486,777 

Avro Euribor + 5.00 2,064,029 470,675 3,988,246 

Avro Euribor + 5.50 2,003,991 296,662 4,032,561 

     

   12,163,009 113,699,428 
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5. TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

Ticari alacaklar  

Kısa vadeli ticari alacaklar 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar (Not 20) 571 - 

Diğer ticari alacaklar
(*)

 1,312,782 840,794 

ġüpheli ticari alacaklar  745,962 - 

Eksi: ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (686,964) - 

    

Toplam 1,372,351 840,794 

(*)  
30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla, kısa vadeli ticari alacakların 643,435 TL’si kira alacaklarından, 
277,321 TL’si Pendorya AVM ortak gider yansıtma alacaklarından, 336,360 TL’si proje 

ortaklarına yansıtılan giderlere iliĢkin alacaklardan ve 55,666 TL’si ise diğer ticari alacaklardan 

oluĢmaktadır.  

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla, Pendorya AVM kira ve ortak gider yansıtma alacaklarından oluĢan 

Ģüpheli ticari alacak karĢılıklarının dönem içindeki hareket tablosu aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Dönem baĢı - - 

Dönem içinde ayrılan karĢılıklar 686,964 - 

   

Dönem sonu 686,964 - 

Uzun vadeli ticari alacaklar 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ġirket’in uzun vadeli ticari alacakları 

bulunmamaktadır. 

Ticari borçlar  

Kısa vadeli ticari borçlar 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar (Not 20) 6,524 - 

Diğer ticari borçlar 
(*)

 961,764 4,397,393 

   

Toplam 968,288 4,397,393 

(*)  
30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari borçların 246,873 TL’si müteahhit firmalara 

borçlardan, 231,441 TL’si danıĢmanlık hizmetlerine iliĢkin borçlardan, 189,576 TL’si reklam 

hizmetlerine iliĢkin borçlardan, 108,215 TL’si güvenlik hizmetlerine iliĢkin borçlardan ve 185,659 

TL’si ise diğer borçlardan oluĢmaktadır.  

Uzun vadeli ticari borçlar 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ġirket’in uzun vadeli ticari borçları 

bulunmamaktadır. 
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6. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkullerin detayı 

aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller 272,599,923 267,340,000 

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller 11,337,399 11,635,800 

   

Toplam 283,937,322 278,975,800 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlerde yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin hareket tablosu aĢağıdaki gibidir: 

30 Eylül 2010 1 Ocak 2010 GiriĢler ÇıkıĢlar 30 Eylül 2010 

     

Tahir Han 5,885,000 - - 5,885,000 

Fındıklı Bina 1 36,935,000 154,353 - 37,089,353 

Fındıklı Bina 2 36,750,000 10,137 - 36,760,137 

Pendorya AVM 187,770,000 5,192,839 (97,406) 192,865,433 

Adana Arsa Proje GeliĢtirme 11,635,800 484,142 (782,543) 11,337,399 

     

 278,975,800 5,841,471 (879,949) 283,937,322 

 

31 Aralık 2009 1 Ocak 2009 Transfer GiriĢler ÇıkıĢlar 

Gerçeğe 

uygun 

değer 

değiĢimi 
31 Aralık 

2009 

       

Tahir Han 5,415,000 - - - 470,000 5,885,000 

Fındıklı Bina 1 35,515,000 - - - 1,420,000 36,935,000 

Fındıklı Bina 2 34,650,000 - - - 2,100,000 36,750,000 

Pendorya AVM - 65,029,787 76,439,120 (2,514,080) 48,815,173 187,770,000 

Adana Arsa Proje GeliĢtirme - 11,694,581 697,447 - (756,228) 11,635,800 

       

 75,580,000 76,724,368 77,136,567  (2,514,080) 52,048,945 278,975,800 

Tahir Han 

Tahir Han, Beyoğlu, KemankeĢ Sokak, Murakıp Mevkii, 121 pafta, 77 ada, 57 parselde kayıtlıdır. 

Parsel 606.62 metrekare alana sahiptir. Yapı alanı, yerinde alınan ölçüye bağlı olarak 3,198 

metrekare olarak hesaplanmıĢtır.  

Yatırım amaçlı gayrimenkulün değeri Ticaret Mahkemesi tarafından atanan bilirkiĢilerin 

düzenlediği 7 Kasım 2005 tarihli rapora göre 106/144 pay için 2,591,110 TL olarak belirlenmiĢ ve 

TSKB tarafından ayni sermaye olarak ġirket’e 6 Mart 2006’da devrolmuĢtur. ġirket’in yatırım 

amaçlı gayrimenkulün devri için kamu kurumlarına ödediği 38,880 TL yatırım amaçlı 

gayrimenkulün maliyeti içerisinde muhasebeleĢtirilmiĢtir. SPK tarafından değerleme hizmeti 

vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 28 Aralık 2009 tarihli 

raporuna göre Tahir Han’ın emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun değeri 

5,885,000 TL’dir. ġirket söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 30 Eylül 2010 tarihinde sona 

eren dokuz aylık dönemde 30,212 TL (30 Eylül 2009: 44,637 TL) kira geliri elde etmiĢtir. Yatırım 

amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
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6. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı) 

Fındıklı Bina 1 

Fındıklı Bina 1, Beyoğlu, Mebusan Caddesi, 85 pafta, 19 ada, 110 parselde kayıtlıdır. Parsel 

1,695.50 metrekare alan ve 89.39 metrekare alt geçit hakkına sahiptir.  

Yatırım amaçlı gayrimenkul, 27 Aralık 2007 tarihinde 32,858,918 TL bedelle TSKB’den satın 

alınmıĢtır. ġirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulün devri için kamu kurumlarına ödediği 465,000 

TL yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyeti içerisinde muhasebeleĢtirilmiĢtir. SPK tarafından 

değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 28 

Aralık 2009 tarihli raporuna göre Fındıklı Bina 1’in emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre 

belirlenmiĢ gerçeğe uygun değeri 36,935,000 TL’dir.  

28 Aralık 2007 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karara istinaden, ġirket, bu 

taĢınmazını TSKB ve TSKB’nin iĢtiraklerine kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu yatırım amaçlı 

gayrimenkulden, 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 1,800,675 TL (30 Eylül 

2009: 1,683,975 TL) kira geliri elde etmiĢtir. Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir 

kısıtlama bulunmamaktadır. 

Fındıklı Bina 2 

Fındıklı Bina 2, Beyoğlu, Mebusan Caddesi, 84 pafta, 1486 ada, 76 parselde kayıtlıdır. Parsel 

2,503.18 metrekare alan ve 89.39 metrekare alt geçit irtifak hakkına sahiptir.  

Yatırım amaçlı gayrimenkul, 27 Aralık 2007 tarihinde 31,140,783 TL bedelle TSKB’den satın 

alınmıĢtır. ġirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulün devri için kamu kurumlarına ödediği 463,200 

TL yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyeti içerisinde muhasebeleĢtirilmiĢtir. SPK tarafından 

değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 28 

Aralık 2009 tarihli raporuna göre Fındıklı Bina 2’nin emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre 

belirlediği gerçeğe uygun değeri 36,750,000 TL’dir.  

28 Aralık 2007 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karara istinaden, ġirket, bu 

taĢınmazını TSKB ve TSKB’nin iĢtiraklerine kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu yatırım amaçlı 

gayrimenkulden, 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 1,684,630 TL (30 Eylül 

2009: 1,576,149 TL) kira geliri elde etmiĢtir. Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir 

kısıtlama bulunmamaktadır. 

Pendorya AVM 

Pendorya AVM, Pendik, Doğu Mahallesi, 105 pafta, 865 ada, 64 parselde kayıtlıdır. Parsel 

23,182.96 metrekare alana sahiptir. Kiralanabilir alanı 30,275 metrekare olan Pendorya AVM’de 

toplam 8 katta 106 mağaza bulunmaktadır. ġirket, Pendorya AVM’nin %95 hissesine sahiptir. 

Pendorya AVM, 1 Ocak 2009 tarihine kadar maddi duran varlıklar altında maliyet bedeli ile 

gösterilmiĢ ve gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inĢa edilmesi 

sebebiyle, 1 Ocak 2009 tarihinde yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına maliyet bedeliyle 

transfer edilmiĢtir. 

Pendorya AVM, 17 Aralık 2009 tarihinde inĢaatının bitimini müteakip hizmete açılmıĢ ve 31 

Aralık 2009 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değeriyle finansal tablolarda gösterilmiĢtir. 31 Aralık 

2009 tarihi itibarıyla maliyet ve gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluĢan 48,815,173 TL 

tutarındaki değer artıĢı 2009 yılında diğer faaliyet gelirleri altında muhasebeleĢtirilmiĢtir. 
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6. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı) 

Pendorya AVM (devamı) 

SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ Elit Ekspertiz ve Değerleme 

Aġ’nin 28 Aralık 2009 tarihli raporuna göre Pendorya AVM’nin gelir indirgeme yöntemine göre 

belirlediği ve ġirket’in %95 hissesine takdir olunan gerçeğe uygun değeri 187,770,000 TL’dir. 

Gelir indirgeme yöntemi, taĢınmazın gelecek yıllarda üreteceği vergi sonrası nakit akımlarının 

bugünkü değerlerinin toplamı üzerinden uzun dönemli projeksiyonu ifade etmektedir. Gelecekteki 

nakit akımları, SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir 

gayrimenkul değerleme Ģirketi tarafından ġirket’den temin edilen mağaza kira sözleĢmeleri ve 

yapılan görüĢmeler neticesinde dikkate alınan varsayımlar kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

Projeksiyonlardan elde edilen nakit akımları, ekonominin, sektörün ve yatırımın taĢıdığı risk 

seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmekte ve alıĢveriĢ merkezinin arsası ile 

birlikte gerçeğe uygun değeri hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, Pendorya AVM 

gerçeğe uygun değeri ile iliĢikteki finansal tablolara yansıtılmıĢ, 2010 yılı ilk dokuz ayı içinde 

yapılan ve alıĢveriĢ merkezinin gerçeğe uygun değerini arttıracak nitelikteki masraflar ise cari 

dönem giriĢleri olarak aktifleĢtirilmiĢtir. 

TSKB’den kullanılan krediler nedeniyle ġirket’in sahip olduğu Pendik arazisi üzerinde 82,500,000 

ABD Doları ve 25,500,000 Avro tutarlarında olmak üzere ipotekler bulunmaktadır (Dipnot 9).  

17 Aralık 2009 tarihinde hizmete giren Pendorya AVM’nin 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla 

kiralanabilir alanının %90’ı (31 Aralık 2009: %76) kiralanmıĢtır. ġirket söz konusu yatırım amaçlı 

gayrimenkulden 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 5,790,348 TL (30 Eylül 

2009: Bulunmamaktadır) kira geliri elde etmiĢtir. 

Adana Arsa Proje Geliştirme 

Adana arsası, Adana ili, Seyhan Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1653 ada, 143 parselde kayıtlıdır. Parsel 

3,608 metrekare alana sahiptir. Adana bölgesinde devam etmekte olan proje geliĢtirme çalıĢmaları 

kapsamında alınan arsanın ortaklık yapısı %50-%50 Ģeklindedir. 

Adana arsası 6 Kasım 2007 tarihinde 9,863,151 TL bedelle satın alınmıĢtır. SPK tarafından 

değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınan bir gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 25 Aralık 

2009 tarihli raporuna göre Adana arsasının emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği ve 

ġirket’in %50 hissesine takdir olunan gerçeğe uygun değeri 11,635,800 TL olup, arsa 31 Aralık 

2009 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıĢtır.  

Türkiye ĠĢ Bankası Aġ’den kullanılan kredi nedeniyle Adana arazisi üzerinde 15,000,000 ABD 

Doları tutarında ipotek bulunmaktadır (Dipnot 9). 

Faaliyet kiralamaları 

Faaliyet kiralaması işlemlerinde kiralayan durumunda Şirket 

ġirket, kiralayan sıfatıyla Pendorya AVM kiracıları ve TSKB ile faaliyet kiralama anlaĢmaları 

imzalamıĢtır. 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla kalan kira sürelerine göre yıllık 

asgari kira tutarları aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

1 yıldan kısa kira alacak anlaĢmaları 12,254,580 11,503,422 

1 ile 5 yıl arası kira alacak anlaĢmaları 39,370,671 43,488,677 

5 yıldan uzun kira alacak anlaĢmaları 17,461,685 20,593,355 

   

Toplam 69,086,936 75,585,454 
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7. MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlerde, maddi duran varlıkların 

hareket tablosu aĢağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak  

2010 GiriĢler ÇıkıĢlar Transferler 

30 Eylül 

2010 

      

Maliyet      

DemirbaĢlar 29,526 26,734 - - 56,260 

TaĢıtlar 32,402 - - - 32,402 

      

 61,928 26,734 - - 88,662 

      

BirikmiĢ amortisman      

DemirbaĢlar 27,024 6,012 - - 33,036 

TaĢıtlar 9,475 8,886 - - 18,361 

      

 36,499 14,898 - - 51,397 

      

 25,429    37,265 

 

 

1 Ocak  

2009 GiriĢler ÇıkıĢlar Transferler 

31 Aralık 

2009 

      

Maliyet      

DemirbaĢlar 26,746 2,780 - - 29,526 

TaĢıtlar - 32,402 - - 32,402 

Pendorya AVM projesi 65,029,787 - - (65,029,787) - 

Adana Arsa Proje 

GeliĢtirme 11,694,581 - - (11,694,581) - 

      

 76,751,114 35,182 - (76,724,368) 61,928 

      

BirikmiĢ amortisman      

DemirbaĢlar 22,191 4,833 - - 27,024 

TaĢıtlar - 9,475 - - 9,475 

      

 22,191 14,308 - - 36,499 

      

 76,728,923    25,429 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerinde rehin 

bulunmamaktadır.  
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8. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde, maddi olmayan duran 

varlıkların hareket tablosu aĢağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak 

 2010 GiriĢler ÇıkıĢlar Trasferler 

30 Eylül 

2010 

      

Maliyet      

Yazılımlar - 16,515 - - 16,515 

 - 16,515 - - 16,515 

      

Ġtfa payları      

Yazılımlar - 3,507 - - 3,507 

 - 3,507 - - 3,507 

      

Net - 13,008 - - 13,008 

ġirket’in 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla iĢletme içerisinde oluĢturulmuĢ maddi olmayan duran 

varlığı bulunmamaktadır. 

9. KARġILIKLAR, ġARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ġirket tarafından açılmıĢ ve halen devam 

etmekte olan ve ġirket aleyhine açılmıĢ ve halen devam etmekte olan herhangi bir dava 

bulunmamaktadır. 

ġirket tarafından alınan teminatlar aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Teminat mektupları 3,096,576 7,107,073 

   

Toplam 3,096,576 7,107,073 

Teminat mektupları Pendorya AVM projesi için yüklenici firmalardan ve alıĢveriĢ merkezi için 

kiracılardan alınan banka teminat mektuplarından oluĢmaktadır. 

ġirket tarafından verilen teminatlar aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Verilen ipotekler 191,864,700 201,893,400 

Teminat mektupları 3,000,000 - 

   

Toplam 194,864,700 201,893,400 

Verilen ipotekler, TSKB’den kullanılan krediler nedeniyle ġirket’in sahip olduğu Pendik arazisi 

üzerindeki 82,500,000 ABD Doları ve 25,500,000 Avro tutarında; Türkiye ĠĢ Bankası Aġ’den 

kullanılan kredi nedeniyle Adana arazisi üzerinde 15,000,000 ABD Doları tutarındaki ipoteklerden 

oluĢmaktadır. 

Verilen teminat mektubu ise 30 Mart 2010 tarih ve 105 no’lu Yönetim Kurulu kararı uyarınca 

Pendorya AVM çevresinde inĢa edilen yolun ġirket’in yükümlülüğü altında bulunan kısmı ile ilgili 

olarak kamulaĢtırma iĢlemlerine ödenmesi muhtemel bedellere iliĢkin Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi’ne verilen 3,000,000 TL tutarındaki teminat mektubundan oluĢmaktadır. 
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9. KARġILIKLAR, ġARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 

Gayrimenkul yatırım ortaklığı yatırım portföyü kısıtlamaları 

SPK’nın Seri: VI, No: 11 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nin 

27’nci maddesinin “b” bendine göre; ġirket yatırım portföyünün azami %10’unu yerel ya da 

yabancı para vadeli ve vadesiz hesaplarda tutabilir. Tebliğ’in 27’nci maddesinin “d” bendine göre 

portföyde bulunan ve alımından itibaren beĢ yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje 

geliĢtirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı portföy 

değerinin %10’unu aĢamaz. Aynı Tebliğ’in 35’inci maddesi ise, ġirket’in son üç aylık net varlık 

değerinin üç katından fazla banka kredisi kullanmasını kısıtlamıĢtır.  

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla ġirket, tanımlanan kısıtlamalara uymuĢtur. 

10. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Kısa vadeli   

KullanılmamıĢ izinler karĢılığı 4,693 8,686 

   

Uzun vadeli   

Kıdem tazminatı karĢılığı 12,950 8,602 

   

Toplam 17,643 17,288 

Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket’in, çalıĢanların emekliliklerinden dolayı oluĢacak ve Türk ĠĢ 

Kanunu’na göre hesaplanmıĢ gelecekteki muhtemel yükümlülüklerinin bugünkü değerini 

göstermektedir. Kıdem tazminatı karĢılığı, çalıĢanlar hakettikçe tahakkuk esasına göre 

hesaplanmakta ve finansal tablolara yansıtılmaktadır. Kıdem tazminatı karĢılığı hesaplaması 

hükümet tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavanına dayanmaktadır. 30 Eylül 2010 ve 31 

Aralık 2009 tarihleri itibarıyla geçerli kıdem tazminatı tavanı sırasıyla 2,517 TL ve 2,265 TL’dir. 

UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı, iĢletmenin kıdem tazminatı karĢılığı 

yükümlülüğünün tespit edilmesinde aktüeryal değerleme metotlarının geliĢtirilmesini 

gerektirmektedir. ĠliĢikteki finansal tablolardaki kıdem tazminatı yükümlülüğünün 

hesaplanmasında, 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, kullanılan baĢlıca aktüeryal 

tahminler aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Ġskonto oranı %5.92 %5.92 

Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma 

oranı %96 %95 

 Kıdem tazminatı karĢılığının dönem içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Dönem baĢı bakiyesi 8,602 1,210 

Hizmet maliyeti 2,924 88 

Faiz maliyeti 4,960 72 

Aktüeryal fark (3,536) 7,232 

   

Dönem sonu bakiyesi 12,950 8,602 
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11. DĠĞER DÖNEN / DURAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 

Diğer dönen varlıklar 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Devreden KDV 3,138,129 2,361,379 

PeĢin ödenen vergi ve fonlar 471,595 262,186 

Gelir tahakkukları 121,591 - 

Gelecek aylara ait giderler 49,958 169,821 

Verilen iĢ avansları 33,801 144,594 

Verilen sipariĢ avansları 9,402 - 

Diğer 74,912 164,616 

   

Toplam 3,899,388 3,102,596 

Diğer duran varlıklar 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Devreden KDV 11,529,641 11,538,401 

Verilen depozito ve teminatlar 203,276 111,210 

Gelecek yıllara ait giderler 6,219 12,376 

   

Toplam 11,739,136 11,661,987 
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11. DĠĞER DÖNEN /DURAN VARLIKLAR VE KISA/ UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 

(devamı) 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Gelecek aylara ait gelirler
(*)

 309,084 128,903 

Ödenecek vergi ve fonlar 199,198 827,951 

Gider tahakkukları 142,906 97,828 

Vergi cezası karĢılığı
(**)

 100,120 -  

Müteahhit firmaya borç karĢılıkları - 2,788,518 

Diğer  6,467 18,586 

   

Toplam 757,775 3,861,786 

(*) 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, gelecek aylara ait gelirlerin tamamı 

sözleĢmeleri gereği peĢin tahsil edilmiĢ kira gelirlerinden oluĢmaktadır. 
(**) 

5520 sayılı KVK’nın 5’inci maddesinin (1) / d-4 bendine göre Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

kurumlar vergisinden istisnadır. 2010 yılı Mart ayında, Hesap Uzmanları Kurulu tarafından halka 

açık olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bu istisnadan yararlanamayacakları düĢünülerek 

ġirket’in halka açık olmadığı dönemlerde elde ettiği kurum kazançlarına istinaden vergi cezaları 

kesilmiĢtir. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki görüĢü; gayrimenkul 

yatırım ortaklığı statüsünün Kurul’ca baĢvurunun uygun görülmesi halinde, ani usulde kuruluĢta 

kuruluĢun, dönüĢümde ise esas sözleĢme değiĢikliklerinin onaylanması ile kazanıldığı Ģeklindedir. 

29 Mart 2010 tarihinde, ġirket yönetimince Vergi Ġdaresi’ne uzlaĢma talebinde bulunulmuĢ olup 

oluĢabilecek vergi yükümlülüğü için, iliĢikteki finansal tablolarda 100,120 TL tutarında karĢılık 

ayrılmıĢtır. 

Diğer uzun vadeli yükümlülükler 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Alınan depozito ve teminatlar 72,705 79,510 

   

Toplam 72,705 79,510 
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12. ÖZKAYNAKLAR 

12.1 ÖdenmiĢ sermaye 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ġirket’in ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir: 

    30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

  Grubu 

Pay  

oranı % 

Pay  

tutarı 

Pay  

oranı % 

Pay  

tutarı 

      

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ A 6.67 10,000,000 10.00 10,000,000 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ B 2.73 4,091,111 4.09 4,091,111 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ C 49.61 74,408,889 81.91 81,908,889 

Yatırım Finansman Menkul Değerler Aġ C 1.33 2,000,000 2.00 2,000,000 

TSKB Aġ Mensupları Munzam Sosyal  

Güvenlik ve YardımlaĢma Vakfı C 0.77 1,150,000 1.15 1,150,000 

TSKB Gayrimenkul Değerleme Aġ C 0.30 449,998 0.45 450,000 

TSKB Aġ Memur Müstah. Yardım ve 

Emeklilik Vakfı C 0.27 400,000 0.40 400,000 

Diğer ortaklar C 0.00 2 - - 

Halka açık C 38.32 57,500,000 - - 

      

ÖdenmiĢ sermaye  100.00 150,000,000 100.00 100,000,000 

ġirket’in hisse senetleri, nama yazılı olan A ve B grubu ve hamiline yazılı olan C grubu olarak üç 

türdedir. A ve B grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı 

bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin altısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 

arasından ve biri B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Sermaye 

artırımlarında; A Grubu paylar karĢılığında A Grubu, B Grubu paylar karĢılığında B Grubu, C 

Grubu paylar karĢılığında C Grubu yeni pay çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni 

pay alma hakkını kıstladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı 

olarak çıkarılır. 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla, kayıtlı sermaye tavanı 200,000,000 TL’dir (31 

Aralık 2009: 100,000,000 TL). 

12.2 Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedeklerin tamamı 

yasal yedeklerden oluĢmaktadır ve 152,670 TL tutarındadır. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden 

oluĢmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, ġirket sermayesinin %20’sine ulaĢıncaya kadar 

yasal dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise, ödenmiĢ 

sermayenin %5’ini aĢan dağıtılan karın %10’udur. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam 

sermayenin %50’sini aĢmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi 

halinde zararların karĢılanmasında kullanılabilirler. 

9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: XI No: 29 numaralı Tebliğ uyarınca 

özkaynak kalemlerinden ödenmiĢ sermaye, hisse senetleri ihraç primleri, kardan ayrılan kısıtlanmıĢ 

yedekler altında ifade edilen yasal yedekler ve özel yedeklerin yasal kayıtlardaki tutarları 

üzerinden gösterilmesi gerekmektedir.  

12.3 Hisse senedi ihraç primleri 

ġirket sermayesinin %33.33’üne tekabül eden 50,000,000 TL nominal değerli hisse senetlerinin 1 

ve 2 Nisan 2010 tarihlerinde 1 TL nominal değerli beher hisse senedi baĢına 1.05 TL fiyat ile 

halka arzı gerçekleĢtirilmiĢ olup, 2,500,000 TL “Hisse senedi ihraç primleri” olarak özkaynaklara 

kaydedilmiĢtir. Halka arz nedeniyle katlanılan 1,906,860 TL tutarındaki komisyon, reklam ve 

hukuki danıĢmanlık giderleri özkaynaklar altındaki hisse senetleri ihraç primlerinden düĢülerek 

gösterilmiĢtir. 
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13. SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 

30 Eylül 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait satıĢ 

gelirleri aĢağıdaki gibidir: 

  

1 Ocak -  

30 Eylül 

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Pendorya AVM kira gelirleri 5,790,348 1,679,454 - - 

Fındıklı bina 1 kira gelirleri 1,800,675 600,224 1,683,975 656,298 

Fındıklı bina 2 kira gelirleri 1,684,630 561,483 1,576,149 430,422 

Tahir Han kira gelirleri 30,212 9,754 44,637 13,759 

     

Toplam kira gelirleri 9,305,865 2,850,915 3,304,761 1,100,479 

     

Pendorya AVM genel gider 

yansıtma gelirleri 1,659,321 519,180 - - 

     

Toplam 10,965,186 3,370,095 3,304,761 1,100,479 

30 Eylül 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait satıĢların 

maliyeti aĢağıdaki gibidir: 

  

1 Ocak -  

30 Eylül 

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Elektrik giderleri 605,180 145,396 - - 

Güvenlik giderleri 601,066 153,128 - - 

Temizlik giderleri 484,522 138,359 - - 

Bakım ve onarım giderleri 381,740 64,971 33,142 - 

Yönetim hizmet giderleri 366,524 182,023 - - 

ĠĢletme hizmet giderleri 308,376 111,164 - - 

Vergi ve harç giderleri 293,648 271 69,163 - 

Malzeme gideri 283,189 4,794 - - 

Ceza giderleri 208,042 - - - 

Yemek giderleri 177,147 48,989 - - 

DanıĢmanlık giderleri 164,833 63,020 - - 

UlaĢım giderleri 155,453 54,859 - - 

Su giderleri 143,666 56,629 - - 

Sigorta giderleri 112,257 37,419 65,902 22,020 

Doğalgaz gideri 93,402 8,016 3,455 3,455 

Dekorasyon giderleri 64,847 - - - 

Diğer giderler 474,952 14,382 3,063 - 

     

Toplam 4,918,844 1,083,420 174,725 25,475 
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14. GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

30 Eylül 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait genel 

yönetim giderleri aĢağıdaki gibidir:  

 

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Personel giderleri 975,016 257,259 795,447 220,521 

ġüpheli alacak karĢılık gideri 686,964 9,958 - - 

Halka arz giderleri
(*)

 457,367 -- - - 

MüĢavirlik giderleri 114,820 25,082 145,472 28,724 

DanıĢmanlık giderleri 75,559 8,277 - - 

UlaĢım ve seyahat giderleri 41,149 8,806 36,747 11,842 

Amortisman giderleri 14,898 5,105 7,942 6,803 

Ġtfa payı giderleri 3,507 2,703 - - 

Diğer giderler 102,225 35,602 133,174 53,295 

     

Toplam 2,471,505 352,792 1,118,782 321,185 

 (*) 
457,367 TL tutarındaki halka arz giderleri 150,000 TL tutarında kota alma bedeli, 118,400 TL 

tutarında SPK kayda alma ücreti, 52,500 TL tutarında Merkezi Kayıt KuruluĢu üyelik giriĢ aidatı 

giderleri ve 136,467 TL tutarında diğer halka arz giderlerinden oluĢmaktadır. Halka arz sırasında 

1,185,188 TL tutarında komisyon bedelleri, 568,487 TL tutarında reklam bedelleri ve 153,185 TL 

tutarında hukuki danıĢmanlık bedelleri özkaynaklar altındaki 2,500,000 TL tutarındaki hisse 

senetleri ihraç primlerinden düĢülerek gösterilmiĢtir. 

Personel giderleri 

 

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

       

MaaĢlar ve ücretler 704,969 183,974 558,317 149,378 

Yönetim Kurulu ücret ve 

giderleri 185,547 64,800 172,800 59,400 

SSK iĢveren payı 45,369 16,473 38,106 12,788 

Kıdem tazminatı karĢılığı gideri 4,348 1,155 5,695 828 

Ġzin karĢılığı gideri (3,993) (23,465) 9,478 (12,924) 

Diğer 38,776 14,322 11,051 11,051 

      

Toplam 975,016 257,259 795,447 220,521 
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15. PAZARLAMA VE SATIġ GĠDERLERĠ 

30 Eylül 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait 

pazarlama ve satıĢ giderleri aĢağıdaki gibidir: 

  

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Reklam giderleri 1,622,159 556,588 86,280 32,034 

     

Toplam 1,622,159 556,588 86,280 32,034 

16. DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠRLER VE GĠDERLER 

ġirket’in 30 Eylül 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait 

diğer faaliyetlerden gelirleri ve giderleri aĢağıdaki gibidir: 

Diğer faaliyet gelirleri  

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Diğer gelirler 15,316 486 4,231 - 

     

Toplam 15,316 486 4,231 - 

 

Diğer faaliyet giderleri  

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Vergi cezası karĢılığı (Not 11) 100,120  - -  - 

Komisyon giderleri 72,234  17,077 24,641  4,448 

     

Toplam 172,354  17,077 24,641 4,448 
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17. FĠNANSAL GELĠRLER VE GĠDERLER 

ġirket’in 30 Eylül 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait 

finansal gelirleri ve giderleri aĢağıdaki gibidir: 

Finansal gelirler  

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Kur farkı geliri, net 8,241,988 939,605 - - 

Bankalardan alınan faiz geliri 854,961 582,109 558,516 74 

Ters repo iĢlemlerinden elde 

edilen gelirler 547,864 87,678 229,923 28,474 

Alım satım amaçlı menkul 

kıymetlerden elde edilen 

gelirler 20,051 16,821 7,120 - 

     

Toplam 9,664,864 1,626,213 795,559 28,548 

   

Finansal giderler  

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Finansal borçlara verilen faiz 

giderleri 5,121,396 1,645,366 - - 

Kur farkı gideri, net - - 29,187 16,430 

     

Toplam 5,121,396 1,645,366 29,187 16,430 

18. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

5520 sayılı KVK’nın 5’inci maddesinin (1) / d-4 bendine göre Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

kurumlar vergisinden istisnadır. 

ġirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetlerinden elde edilen kazancı kurumlar vergisinden 

istisna olduğundan, ertelenmiĢ vergi varlık ve yükümlülüğü hesaplanmamıĢtır. 

19. HĠSSE BAġINA KAZANÇ 

Hisse baĢına kazanç tutarı, net dönem karının, ġirket hisselerinin cari dönem içindeki ağırlıklı 

ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Hisse baĢına kazancın, 30 Eylül 2010 ve 2009 

tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerine iliĢkin hesaplaması aĢağıdaki 

gibidir: 

  

1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Net dönem karı  6,339,108 1,341,551 2,670,936 729,455 

Ağırlıklı ortalama hisse adedi 133,150,183 150,000,000 100,000,000 100,000,000 

Hisse baĢına kazanç 0.0476 0.0089 0.0267 0.0073 
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20. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

20.1. ĠliĢkili taraflardan alacaklar ve borçlar 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   

Bankalar – vadesiz mevduat   

Türkiye ĠĢ Bankası Aġ 25,738 34,621 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 15,424 236,915 

Bankalar – vadeli mevduat   

Türkiye ĠĢ Bankası Aġ 10,124,837 - 

Bankalar – bloke tutar   

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 354,056 - 

   

Toplam 10,520,055 271,536 

   

İlişkili taraflardan ticari alacaklar   

Vakıf Finansal Kiralama Aġ 571 - 

   

Toplam 571 - 

   

Peşin ödenen giderler   

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 43,801 10,154 

   

Toplam 43,801 10,154 

   

Banka kredileri    

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 101,008,788 118,755,917 

Türkiye ĠĢ Bankası Aġ 6,210,832 7,106,520 

   

Toplam 107,219,620 125,862,437 

   

Finansal kiralama borçları    

Vakıf Finansal Kiralama Aġ 304 304 

   

Toplam 304 304 

   

İlişkili taraflara ticari borçlar   

TSKB Gayrimenkul Değerleme Aġ 4,720 - 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 1,804 - 

   

Toplam 6,524 - 
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20. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

20.1. ĠliĢkili taraflardan alacaklar ve borçlar (devamı) 

20.2. ĠliĢkili taraflardan gelir ve giderler  

  1 Ocak -  

30 Eylül  

2010 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2010 

1 Ocak -  

30 Eylül 

2009 

1 Temmuz -  

30 Eylül 

2009 

     

Kira gelirleri     

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 3,386,892 1,127,632 3,180,469 1,060,157 

TSKB Gayrimenkul Değerleme Aġ 69,933 23,311 65,400 21,800 

TSKB Yatırım Ortaklığı Aġ 7,875 2,625 7,365 2,455 

TSKB Aġ Mensupları Munzam Sosyal  

 Güvenlik ve YardımlaĢma Vakfı 5,103 1,701 4,773 1,591 

TSKB Gayrimenkul Aracılık Hizmetleri Aġ 6,615 2,835 - - 

TSKB Gayrimenkul DanıĢmanlık Aġ 6,615 2,835 - - 

     

Toplam 3,483,033 1,160,939 3,258,007 1,086,003 

     

Faiz gelirleri     

Türkiye ĠĢ Bankası Aġ 237,741 234,974 962 74 

     

Toplam 237,741 234,974 962 74 

     

Faiz giderleri     

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 5,047,200 1,571,170 - - 

     

Toplam 5,047,200 1,571,170 - - 

     

Kredi ve sigorta komisyonu giderleri     

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 65,137 13,364 852,801 782,464 

Türkiye ĠĢ Bankası Aġ 108 34 193 1 

     

Toplam 65,245 13,398 852,994 782,465 

     

Diğer giderler     

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ 612,450 - 65,632 25,067 

Yatırım Finansman Menkul Değerler Aġ 375,245 - - - 

     

Toplam 987,695 - 65,632 25,067 

     

Aktifleştirilen faiz giderleri     

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ - - 3,580,992 1,448,731 

Türkiye ĠĢ Bankası Aġ 227,534 78,375 404,053 94,822 

     

Toplam 227,534 78,375 3,985,045 1,543,553 

     

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve 

haklar     

Yönetim Kurulu ücret ve giderleri 185,547 64,800 134,400 46,200 

     

Toplam 185,547 64,800 134,400 46,200 
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21. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

Bu not, aĢağıda belirtilen her bir risk için ġirket’in maruz kaldığı riskler, ġirket’in bu risklerini 

yönetmek ve ölçmek için belirlediği politikaları hakkında bilgi vermektedir. ġirket finansal 

araçların kullanımından kaynaklanan aĢağıdaki risklere maruz kalmaktadır: 

 kredi riski, 

 likidite riski, 

 piyasa riski. 

21.1. Kredi riski 

Kredi riski, karĢı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleĢme Ģartlarına uygun olarak 

yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirememe olasılığı olarak tanımlanır. Bu risk, 

kredi değerlendirmeleri ve tek bir karĢı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile kontrol edilir.  

ġirket muhtemel gayrimenkul projelerinde kullanmak amacıyla likit bir portföy yönetimi anlayıĢını 

benimsemekte ve kısa vadeli araçlar kullanmaktadır. Yönetim Kurulu ekonomik geliĢmeleri ve 

beklentileri de dikkate alarak ġirket’in finansal varlıklarına iliĢkin portföy yönetim stratejisini ve 

karĢılaĢtırma ölçütünü belirlemektedir. 
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21. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

21.1. Kredi riski (devamı) 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ġirket’in kredi riskine maruz kredi niteliğindeki varlıkları aĢağıdaki tablodaki gibidir: 

  Alacaklar     

  Ticari alacaklar Diğer alacaklar     

 30 Eylül 2010 

ĠliĢkili  

taraf 

Diğer 

 taraf 

ĠliĢkili  

taraf 

Diğer 

 taraf 

Bankalardaki 

mevduat 

Finansal 

yatırımlar 

Türev  

araçlar Diğer 

          

 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) 571 1,371,780 - - 28,748,011 344,060 - - 

 - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - 464,689 - - - - - - 

          

A. 

 

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net 

değeri 571 1,312,782 - - 28,748,011 344,060 - - 

B. 

 

KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya 

değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - - - 

C. 

 

Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter 

değeri - - - - - - - - 

 - Teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - - - 

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - 58,998 - - -  - - 

 - Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) - 745,962 - - - - - - 

  - Değer düĢüklüğü (-) - 686,964 - - - - - - 

 - Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - 58,998 - - - - - - 

 - Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) - - - - -  - - 

  - Değer düĢüklüğü (-) - - - - -  - - 

 - Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - - - 

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - - 
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21. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

21.1. Kredi riski (devamı) 

  Alacaklar     

  Ticari alacaklar Diğer alacaklar     

 31 Aralık 2009 

ĠliĢkili  

taraf 

Diğer 

 taraf 

ĠliĢkili  

taraf 

Diğer 

 taraf 

Bankalardaki 

mevduat(1) 

Finansal 

yatırımlar 

Türev  

araçlar Diğer 

          

 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) - 840,794 - - 3,743,274 - - - 

 - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı - 569,321 - - - - - - 

          

A. 

 

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net 

değeri - 840,794 - - 3,743,274 - - - 

B. 

 

KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya 

değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - - - 

C. 

 

Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter 

değeri - - - - - - - - 

 - Teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - - - 

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - -  - - 

 - Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) - - - - - - - - 

  - Değer düĢüklüğü (-) - - - - - - - - 

 - Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - - - 

 - Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) - - - - -  - - 

  - Değer düĢüklüğü (-) - - - - -  - - 

 - Net değerin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı - - - - - - - - 

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - - 

(1) Ters repo sözleĢmelerinden alacakları da içermektedir. 
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21. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

21.2. Likidite riski 

Likidite riski, ġirket’in finansal borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte 

güçlük yaĢaması riskidir. ġirket borçlanmalarından elde ettiği kaynakları yatırım amaçlı 

gayrimenkul proje geliĢtirmelerinde kullanmaktadır. 

AĢağıdaki tabloda belirtilen tutarlar raporlama tarihi itibarıyla sözleĢmeye bağlı iskonto edilmemiĢ 

nakit çıkıĢlarını göstermektedir. 

30 Eylül 2010 

Defter 

değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar 

3 aydan 

 kısa 

3-12 ay 

arası 

1-5 yıl 

 arası 

5 yıldan 

uzun 

       

Türev olmayan finansal yükümlülükler     

Finansal borçlar 107,219,924 128,009,956 8,200,720 14,497,904 80,922,524 24,388,809 

Ticari borçlar 968,288 968,288 968,288 - - - 

       

Toplam 108,188,212 128,978,244 9,169,008 14,497,904 80,922,524 24,388,809 

 

31 Aralık 2009 

Defter 

değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar 

3 aydan 

 kısa 

3-12 ay 

arası 

1-5 yıl 

 arası 

5 yıldan 

uzun 

       

Türev olmayan finansal yükümlülükler     

Finansal borçlar 125,862,741 154,348,557 268 16,496,604 111,945,272 25,906,413 

Ticari borçlar 4,397,393 4,397,393 4,397,393 - - - 

       

Toplam 130,260,134 158,745,950 4,397,661 16,496,604 111,945,272 25,906,413 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ġirket’in türev finansal yükümlülükleri 

bulunmamaktadır. 

21.3. Piyasa riski 

Piyasa riski, faiz oranı, hisse senedi fiyatları, döviz kurları ve kredi geniĢlikleri gibi piyasa 

fiyatlarında olabilecek değiĢikliklerin ġirket’in gelirini veya elinde bulundurduğu finansal 

araçların değerini etkileme riskidir.  

ġirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, 

ġirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini 

amaçlamıĢtır. 
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21. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

21.3. Piyasa riski (devamı) 

Döviz kuru riski 

Yabancı para cinsinden varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dıĢı kalemlere sahip olma durumunda 

ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluĢturmaktadır.  

ġirket uzun vadeli yabancı para cinsi borçlarından kaynaklanan kur riskini dengelemek amacıyla 

Pendorya AVM ile ilgili kira sözleĢmelerini yabancı para cinsinden düzenlemektedir.  

ġirket’in, 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, yabancı para cinsinden yapılan 

iĢlemlerini TL’ye çevirirken kullandığı döviz kurları TL olarak aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir: 

 ABD Doları Avro Ġngiliz Sterlini 

    

30 Eylül 2010 1.4512 1.9754 2.2937 

31 Aralık 2009 1.5057 2.1603 - 

AĢağıdaki tablo 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ġirket tarafından tutulan 

yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları TL cinsinden gösterecek Ģekilde yabancı para 

pozisyonu riskini özetlemektedir. 

30 Eylül 2010 

TL karĢılığı 

(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları Avro 

Ġngiliz 

Sterlini 

     

Parasal finansal varlıklar  

(Kasa, banka hesapları dahil) 12,461 63 4,350 1,647 

Toplam varlıklar 12,461 63 4,350 1,647 

     

Kısa vadeli finansal yükümlülükler 17,804,171 4,123,244 5,983,862 - 

Uzun vadeli finansal yükümlülükler  89,415,449 19,230,772 31,136,860 - 

Diğer yükümlülükler 72,705 - 36,805 - 

Toplam yükümlülükler 107,292,325 23,354,016 37,157,527 - 

     

Net yabancı para varlık / 

(yükümlülük) (107,279,864) (23,353,953) (37,153,177) 1,647 

 

31 Aralık 2009 

TL karĢılığı 

(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları Avro Diğer 

     

Parasal finansal varlıklar  

(Kasa, banka hesapları dahil) 244,179 - 113,030 - 

Toplam varlıklar 244,179 - 113,030 - 

     

Kısa vadeli finansal yükümlülükler 12,163,009 2,614,946 3,807,659 - 

Uzun vadeli finansal yükümlülükler  113,699,428 23,076,924 36,547,009 - 

Diğer yükümlülükler 79,510 - 36,805 - 

Toplam yükümlülükler  125,941,947 25,691,870 40,391,473 - 

     

Net yabancı para yükümlülük (125,697,768) (25,691,870) (40,278,443) - 
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21. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

21.3. Piyasa riski (devamı) 

Döviz kuru riski (devamı) 

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 

TL’nin aĢağıdaki para birimlerine karĢılık yüzde 10 değer kazanmasının/kaybının 30 Eylül 2010 ve 

31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla kapsamlı gelir tablosunda ve 

kar/zararda (vergi etkisi hariç) oluĢturacağı etki aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 

30 Eylül 2010 

Kar / (Zarar) Özkaynaklar(*) 

Yabancı 

paranın  

değer 

kazanması  

Yabancı 

paranın  

değer 

kaybetmesi 

Yabancı 

paranın  

Değer 

kazanması  

Yabancı 

paranın  

değer 

kaybetmesi 

     

ABD Doları kurunun %10 değiĢmesi halinde     

1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (3,389,126) 3,389,126 (3,389,126) 3,389,126 

2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 

     

3-ABD Doları net etkisi (1+2) (3,389,126) 3,389,126 (3,389,126) 3,389,126 

     

Avro kurunun %10 değiĢmesi halinde     

4-Avro net varlık/yükümlülüğü (7,339,238) 7,339,238 (7,339,238) 7,339,238 

5-Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

     

6-Avro net etkisi (4+5) (7,339,238) 7,339,238 (7,339,238) 7,339,238 

     

Ġngiliz Sterlini kurunun %10 değiĢmesi halinde      

7-Ġngiliz sterlini net varlık/yükümlülüğü 378 (378) 378 (378) 

8- Ġngiliz sterlini riskinden korunan kısım (-) - - - - 

     

9- Ġngiliz Sterlini net etkisi (7+8) 378 (378) 378 (378) 

     

TOPLAM (3+6+9) (10,727,986) 10,727,986 (10,727,986) 10,727,986 

 

31 Aralık 2009 

Kar / (Zarar) Özkaynaklar(*) 

Yabancı 

paranın  

değer 

kazanması  

Yabancı 

paranın  

değer 

kaybetmesi 

Yabancı 

paranın  

Değer 

kazanması  

Yabancı 

paranın  

değer 

kaybetmesi 

     

ABD Doları kurunun %10 değiĢmesi halinde     

1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (3,868,425) 3,868,425 (3,868,425) 3,868,425 

2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 

     

3-ABD Doları net etkisi (1+2) (3,868,425) 3,868,425 (3,868,425) 3,868,425 

     

Avro kurunun %10 değiĢmesi halinde     

4-Avro net varlık/yükümlülüğü (8,701,352) 8,701,352 (8,701,352) 8,701,352 

5-Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 

     

6-Avro net etkisi (4+5) (8,701,352) 8,701,352 (8,701,352) 8,701,352 

     

TOPLAM (3+6) (12,569,777) 12,569,777 (12,569,777) 12,569,777 

(*) 
Kar /zarar etkisini içermektedir. 
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21. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANA RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

21.3. Piyasa riski (devamı) 

Faiz oranı riski  

ġirket faiz oranlarındaki değiĢikliklerin faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerine olan etkisinden 

dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ġirket’in faiz bileĢenine sahip finansal 

kalemleri aĢağıda gösterilmiĢtir: 

 30 Eylül 2010  31 Aralık 2009 

   

Sabit faizli finansal araçlar   

Finansal varlıklar 28,696,841 3,349,000 

Finansal yükümlülükler 304 304 

   

Değişken faizli finansal araçlar   

Finansal yükümlülükler 107,219,620 125,862,437 

30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, finansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama 

faiz oranları aĢağıdaki gibidir: 

 30 Eylül 2010  31 Aralık 2009 

     

Finansal araçlar     

Vadeli mevduat TL % 9.00 - - 

Ters repo iĢlemlerinden alacaklar - - TL % 6.25 

Banka kredileri ABD Doları % 5.09 ABD Doları % 4.94 

Banka kredileri Avro % 6.43 Avro % 5.84 

Faize duyarlılık analizi tablosu 

Gelir tablosunun faize duyarlılığı, aĢağıda varsayılan nispetlerde faiz oranlarındaki değiĢimin; 30 

Eylül 2010 tarihi itibarıyla değiĢken faizli yükümlülüklerin faiz giderlerine olan dokuz aylık 

etkisidir. 

Bu analiz sırasında, diğer değiĢkenlerin, özellikle döviz kurlarının, sabit olduğu varsayılmaktadır. 

Bu analiz, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla da aynı Ģekilde hesaplanmıĢtır. 

30 Eylül 2010 

Kar/zarar Özkaynaklar
(*)

 

100 bp  

artıĢ 

100 bp 

azalıĢ 

100 bp  

artıĢ 

100 bp 

azalıĢ 

     

DeğiĢken faizli finansal borçlar (207,679) 208,236 (207,679) 208,236 

   

31 Aralık 2009 

Kar/zarar Özkaynaklar
(*)

 

100 bp  

artıĢ 

100 bp 

azalıĢ 

100 bp  

artıĢ 

100 bp 

azalıĢ 

     

DeğiĢken faizli finansal borçlar (319,417) 319,417 (319,417) 319,417 

(*) 
Kar /zarar etkisini içermektedir. 
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22. FĠNANSAL ARAÇLAR 

Gerçeğe uygun değer, bir varlığın cari bir iĢlemde istekli taraflar arasında alım satımına konu olan 

fiyatını ifade eder. 

ġirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi hem 

muhasebe politikası hem de dipnot sunumları açısından gereklidir. 

Gerçeğe uygun değerlerin hem değerlendirilmesi hem de dipnot sunum amaçlı belirlenmesi 

aĢağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır. Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan 

varsayımlar ilgili varlık veya yükümlülükler ilgili dipnotlarda gerektiğinde sunulur. 

AĢağıdaki metodlar ve varsayımlar gerçeğe uygun değeri belirlemenin mümkün olduğu durumlarda 

her bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini tahmin etmekte kullanılmıĢtır. 

Finansal varlıklar 

Kısa vadeli olmaları nedeniyle ticari alacakların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerine yakın 

olduğu varsayılmaktadır. 

Finansal yükümlülükler 

Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı 

değerlerinin gerçeğe uygun değerine yakın olduğu varsayılmaktadır. 

Banka kredileri iĢlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenerek iskonto edilmiĢ maliyetleri ile 

gösterilmektedir. Banka kredilerinin faiz oranları değiĢen piyasa koĢulları dikkate alınarak 

güncellendiği için, değiĢken faizli kredilerin kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerine yakın 

olduğu varsayılmaktadır. 

23. BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 

1 Ekim 2010 tarihinde alınmıĢ olan 123 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Bursa Ġli, Nilüfer 

Ġlçesi, Mudanya yolu üzerinde yer alan toplam 21.364,68 metrekare yüzölçüme  sahip arsalar 

üzerinde hasılat paylaĢımı modeliyle otel, rezidans ve ticari ünitelerden oluĢan bir karma proje 

geliĢtirmek amacıyla arsa sahipleri ile ġirket arasında 1 yıl süreli niyet ve münhasırlık protokolü 

imzalanmıĢtır. 

ġirket, portföyünde bulunan Pendorya AlıĢveriĢ Merkezi için düzenlenecek bir kampanya 

sebebiyle, Milli Piyango Ġdaresi’ne verilmek amacıyla, 14 Ekim 2010 tarihinde 300,000 TL 

tutarında teminat mektubu almıĢtır. 

 


