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ÖZET YÖNETĠM KURULU RAPORU
Sa ygı de ğer His s ed ar l ar ım ız ,
K ur ul u Ģ un d an b u d ön em e
ga yrim enk ul yat ırım ort aklı ğı sekt ör ün ü n
gü ve n i l i r , karl ı ve i st i krarlı Ģirk et i ol ma ö z elliğini 20 13 yılın da da k or u ya n
V akı f Ga yri me n k ul Y at ı rım O rt aklığı , g üc ün ü al dığı t ümh i s se d arları na v e
baĢa rı s ı n da et ki l i ol a n t ü m ç alıĢ anları na t eĢ ekk ür e de r .
ġi rk et i mi z 20 13 yı l ı n da d a f aali ye t le rini baĢ arı yla s ü rd ür m ü Ģ , h asıl at
gel i rl eri 6 .7 59 .3 15 ,- T L ‟ ye ul aĢ mı Ģ t ır .20 12 y ı lı s on un da 19 5 .34 8 .8 68 T L olan
akt i f b ü y ükl ü ğ ü b u yı l % 2 art ar ak 19 8 .9 91 .29 9 ,- T L ‟ ye y ük sel miĢt ir . 2 01 3
yı l ı n ı ka rl ı b i r Ģeki l de kapat an ġi rk et imiz , p ara v e s er ma ye pi y a sala rınd a
geç mi Ģ yı l l a ra ora n l a azal an get iril er e g ör e geli rle ri n i y ük selt miĢ v e b u
dön em de 4 .3 58 .3 89 - T L n et d ön em ka rı eld e et mi Ģt ir .
P ort f ö y üm ü z de k i
el i t
yerl eĢi m
alanl a rında
b ul un an ,y ük s ek
rant lı
b i n al arı mı zda % 10 0 dol ul u k ile faa li y et gö st eri lmi Ģ , ki ra geli r lerid ü z enli
ol a rak el d e e di l mi Ģt i r .
ġi rk et i mi zi n d eva m e den b ü y ük ölç ekli pr oj esi olan Ġ st anb ul Ul u slar ara sı
Fi n an s
M erk e zi ‟n d e
ye r
al an ,
Ġ st anb ul
Ġ li ,
Üm rani y e
Ġ lçesi ,
K üç ükb a kkal k ö y M ah al les i , 3 32 8 ada , 5 p ars el (8 .7 74 ,0 5 m² ) ile 33 28 a da
12 p a rs el (7 .2 25 ,8 0 m² ) ol arak t e scili y a pılan ar sala rımı z ü ze r inde ba nka
ile yap ı l an ön p r ot o k ol d oğ r ult u s und a T . V akıfla r B anka sı T . A.O . Ge nel
M üd ü rl ük Hi z met B i n ası ve T esi sl eri p r oj esi ni g erç ekl e Ģt ir m ek ü zer e ,
kon se p t
p r o je çal ı Ģmal arı t a ma mlan m ı Ģ ve p r oj emi z T .C . Ç ev re ve
ġeh i rci l i k
B akan l ı ğı ‟ n ı n
ön
k on s ept
pro je
ona yı na
ha zır
hal e
get i ri l mi Ģt i r .B an k an ı n y apac ağı pr oj e s eçimi s on ra sıg er eke n o na yın
al ı n ma sı ve p r oj el e ri n i kmali ile birlikt e m üt eah hit lik hi zm et leri ihale sinin
yap ı l ma sı p l an l an ma kt adır .
M evc ut ga yri me n k ul p ort f ö y ü m üz ün y eni yat ırıml arla b ü y üt ül me si t emel
hed efi mi z di r . B u am açla a ra Ģt ırm a v e g eliĢt ir me çalı Ģm aları mız s ü rekli
dev am et m ekt edi r .
V akı f GY O k arl ı ve b ü y ük pr oj ele re y at ırım yap ma , his s e darla rı v e
yat ı rı mcı l a rı n a de ğe r yar at ma , s ekt ö r ü n geli Ģi m v e d ön ü Ģ üm hızını
yak al am a a macı n ı k ararlılı kla s ür d ür mekt edir .
Y ön et i m K u r ul u ol a r ak ba Ģa rıları mı zın g elec ekt e art ar ak s ü rec eğin e ,
s ür ekl i y en i ve da h a b ü y ük pr o jel ere im za a t acağı mı za i nanı y o ru z .
ġi rk et i mi zi n 31 .1 2 .20 1 3 t arihi it iba ri ile ha zırla nan M ali T abl o , Dipn ot ları
ve Fa al i yet Ra p o r u‟ n u bilgil erini ze ar z e d eri z .

S ay gıları mı zla
V ak ıf G ayr im en ku l Yat ır ı m Or ta kl ığı A .ġ .
Y ön eti m Kur u l u
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VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ
(30 Nisan 2014)
1.

AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığının teĢkili,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı‟nın imzası için BaĢkan ve Oy Toplayıcılara yetki
verilmesi,
3. 2013 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve
Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiĢ 2013 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi
ve onaylanması,
5. 2013 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul‟un
onayına sunulması,
6. ġirketimizin Kar Dağıtım politikasının Genel Kurul‟un onayına sunulması,
7. Esas SözleĢmenin; Madde 19 “Genel Kurul Toplantıları” bölümünde değiĢiklik
yapılması teklifinin Genel Kurul‟un onayına sunulması,
8. 2013 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız
atanmasının Genel Kurul‟un onayına sunulması,

Yönetim

Kurulu

Üyelerinin

10. Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,
11. Ġlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının
seçiminin Genel Kurul‟un onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri
ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul‟un
bilgilendirilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği iliĢkili taraf iĢlemleri ile ilgili Genel
Kurul‟un bilgilendirilmesi,
14. Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yapılacak, “T.Vakıflar Bankası T.A.O.
Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi” kapsamında dönem içerisinde
gerçekleĢtirilen iĢlemler hakkında Genel Kurul‟un bilgilendirilmesi ve onayına
sunulması,
15. Dilek ve temenniler,
16. KapanıĢ.
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I-GENEL BĠLGĠLER
1. RAPORUN DÖNEMĠ
01 .01 .2 01 3- 31 .12 .2 01 3

2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI
V AKI F G AY RĠ M E N K U L Y ATI RI M O R T AK LI ĞI A.ġ .
K AY I T LI SE RM AY E SĠ
: 3 00 .0 00 .0 00 TL
ÇI K ARI LM I ġ SE RM AY E SĠ
: 1 06 .2 00 .0 00 TL
F AALĠ Y E T M E R KE ZĠ
: Hal ask ar ga zi Ca dd esi Y asa n Ġ Ģ M rk .
N o :10 1 K at :6 Os man be y- ġiĢli /Ġ st anb ul
(ġ u be / Te msil c ilik b ul unm am akt adır )
Ti ca ret Si ci l / N o
: Ġ st anb ul Tic ar et O d ası / 6 53 73 1
Ġ n t ern et Si t e si
: w w w .vaki fg y o .c om .t r
M er si s N o
: 0922008334600018

3. YÖNETĠM ORGANI ve ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER
Y ön et i m K ur ul u Ü y e l eri ‟nin v e Ge nel M üd ü r‟ ün ö z geç mi Ģl eri
eki n d e y er al an K u r u msal ilk eler e U y u m B e yanın da me vc ut t u r .
Y ÖNE TĠ M OR G AN I ve Ü S T D Ü ZE Y Y Ö NE TĠ CĠ L E R
BaĢkan
BaĢkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Genel Müdür

r ap or

G Ö RE V S Ü RE LE RĠ

Ramazan GÜNDÜZ
Mehmet Emin ÖZCAN
Osman DEMREN
Ömer BULUT
Mehmet MURAT
Muhsin SOYLU
Hakan TAġÇI
Yalçın YÜKSEL
Mehmet Emin KARAAĞAÇ
Ali ÇALIġ
Oğuz KÖSE
Ali ġükrü KOÇ

09.04.2013 -Devam
09.04.2013 -Devam
31.07.2012 -Devam
31.03.2008 -Devam
28.03.2012 -Devam
16.04.2013 -Devam
01.05.2008 -Devam
03.12.2013 -Devam
27.11.2012 -Devam
27.11.2012 -Devam
22.10.2013 -Devam
30.06.2010 –Devam

Y önet i m K u r ul u Ü y el e ri Ara sın da Ġ Ģ B öl üm ü
Riskin Erken SaptanmasıKomitesi BĢk
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi BĢk.
Denetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Kom. BĢk.
Kurumsal Yönetim Kom. Üyesi

Yalçın YÜKSEL
Ömer BULUT
Hakan TAġÇI
Yalçın YÜKSEL
Hakan TAġCI
Osman DEMREN

(Yıl içinde ayrılanlar)
BaĢkan
BaĢkan Vekili
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye

Ay rıl ma T arihi
Halil AYDOĞAN
Ġsmail ALPTEKĠN
Levent KARADAYI
Ali ZARARSIZ

09.04.2013
09.04.2013
09.09.2013
22.10.2013
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ġi rk et i mi z
Gen el
Ku r ul unc a
g ör evl endi rile n
Y ö net im
K ur ul u Ü y el e ri n i n , ġirk et le ,
ken di si
ve ya
ba Ģka sı a dına
yap t ı ğı i Ģl e ml e r ,
r ekab et
y as ağı ka psa mınd a
f aali ye t leri
b ul un ma makt adı r .
ġi rk et Y ön et i m K ur u lu Ü yel erin e a ylık üc re t leri dıĢ ında h erh ang i bir
öd em ed e b ul un ul ma mıĢt ır . Y ön et im K ur ul u Ü yel eri nin ücr et leri her
yı l y ap ı l an G en el K ur ul „da beli rle n me kt edir . Y ön et im K u rul u
Ü yel eri n i n Ģa h ı sl arı adına h erha ngi bir pay sahi pliği s ö z k o nu s u
deği l di r . Ay r ı ca Y ön et im K ur ul u Ü y el erini n ġ irk et imiz ile h erh angi
b i r t i cari i l i Ģ ki si b ul un mam akt adı r . ġirk e t in faali yet le ri ile il gili ,
h erh a n gi b i r Y ön et im Ku r ul u Ü y e si hakkın da açıl mıĢ ya d a de vam
et mekt e ol an b ir dava y okt ur . 20 13 yılı d öne mind e ö den en
Y ön et i m K ur ul u Ü c ret leri b r üt 447 .5 1 5 ,- T Ldır . Ay l ık Üc re t leri
31 .12 .2 01 3 i t i b a ri yle net 2 .65 0 T L dı r . Diğe r üst d üz e y y ö net ici
st at ü s ün e öd en e n yıll ık ücr et br üt 207 .7 50 , - TL ‟di r . T em sil ağırl a ma
ve s e yeh at gi de ri ol arak Y ön et im K ur ul u ve Ü st D üz e y Y ön et iciler
i çi n ġi rk et ka sa sı n d a n t opl am 8 .06 9 , - T L ö dem e ge rçe kle Ģt irlim iĢt ir .

4. YIL ĠÇĠNDE YAPILAN ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
B u d ön em i çi n d e bi r ker e e sa s s ö zle Ģ m e d eği Ģikliğin e gidil miĢt ir :
ġi rk et i mi z E s as s ö zle Ģm e s inin 3 ,1 0 ,1 1 ,12 ,1 6 ,17 , 19 ,20 ,2 1 ,23 ,2 4 ve 28 .
M add el eri
2 01 2
yı lı
Ola ğan
G en el
K ur ul ‟d a
ona yla n arak
deği Ģt i ri l mi Ģ ol up , sö z kon us u d eği Ģiklik 2 5 /0 4 /2 01 3 t arihind e t escil
edi l mi Ģ v e 02 .0 5 .2 01 3 t arih v e 83 11 s a y ılı "T ü rki ye Tica ret S icili
Ga z et esi " 'n de i l an edilmi Ģt ir . S on d eği Ģ ikliği içer en y ür ürl ü kt eki
esa s sö zl eĢ me y e w w w .va kifg y o .c om .t r int ernet adr e sind e ye r
veri l me kt edi r .

5. ORTAKLIK, SERMAYE YAPISI ve ORGANĠZASYON ġEMASI

5.1 VAKIF GYO A.ġ. ORTAKLIK YAPISI

Ticaret ünvanı
T.Vakıflar Bankası TAO
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı
Vakıfbank Özel Sosyal Güv. Hiz. Vakfı
T.Vakıflar Bankası TAO Mem. ve E. San Vakfı
GüneĢ Sigorta Aġ
Vakıf Ticaret ve Pazarlama Aġ
YatIrımcı Tazmin Merkezi
Halka Açık
Toplam

A Grubu*
(TL)
15.575.997,16*
9.203.998,27*
5.663.999,04*
2.831.999,44*
1.415.999,80*
1.415.999,80*
3,94*
36.107.997,45*

B Grubu
Toplam Pay Tutarı
(TL)
(Milyon TL =TL)
Oran
13.768.921,56
29.344.918,72 27,63
5.663.998,98
14.867.997,25 14,00
1.415.999,63
7.079.998,67
6,67
707.999,84
3.539.999,28
3,33
353.999,96
1.769.999,76
1,67
353.999,96
1.769.999,76
1,67
47.827.082,62
47.827.082,62 45,03
70.092.002,55
106.200.000,00 100,00

( *) O y d a i mt i y a z a s a h i p h i s s e l e r d i r . Y ö n e ti m K u r u l u ü y e l e r i n i n s e ç i mi n d e A G r u b u p a y l a r ı n
h e r b i r i 1 0 0 .0 0 0 (Y ü z b i n ) o y h a k k ı n a ; B Gr u b u p a y l a r ı n h e r b i r i , 1 (B i r ) o y h a k k ı n a s a h i p ti r .
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5.2 VAKIF GYO A.ġ. ORGANĠZASYON ġEMASI

31 .12 .2 01 3 t a ri h i i t iba riyl e Ģir ket imi zin pe rs on el sa yı sı 14 kiĢi dir .
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6. ARGE ÇALIġMALARI
ġi rk et i mi zi n ar - g e çal ıĢma sı b ul unm ama kt adır .

7. HĠSSE SENEDĠ PERFORMANSI
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senedinin aylar içerisinde gösterdiği
geliĢme aĢağıdaki grafikler ile sunulmuĢtur. Grafik 1, ġirketimiz hisse senedinin
son beĢ yıllık performansını, Grafik 2, BĠST100 Endeksi, Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları

Endeksi

ve

ġirketimizin

fiyat

grafiğini

karĢılaĢtırmalı

olarak

göstermektedir. Grafik 3 ise ġirketimiz hisse senedinin dönem içindeki değiĢimini
göstermektedir.
Rapor döneminde, ġirketimiz hisse senetleri ile ilgili ĠMKB verileri aĢağıda yer
almaktadır.

TARĠH

HĠSSE SENEDĠNĠN ADI

ÖNCEKĠ
EN
KAPANIġ AÇILIġ EN DÜġÜK YÜKSEK KAPANIġ
FĠYATI
FĠYATI
FĠYAT
FĠYAT
FĠYATI

AĞIRLIKLI
ORTALAMA
FĠYAT

G.AĞIRLIKLI
ORTALAMA
FĠYAT

TOPLAM
ĠġLEM
HACMĠ

TOPLAM
ĠġLEM
ADEDĠ

TOPLAM
SÖZLEġME
SAYISI

31.01.2013 VAKIF GMYO

5,04

0,00

5,00

5,06

5,02

5,03

5,04

85.597,76

17.028

28.02.2013 VAKIF GMYO

4,95

0,00

4,92

4,96

4,95

4,94

4,94

59.424,63

12.023

73
86

30.03.2012 VAKIF GMYO

4,83

4,83

4,76

4,83

4,76

4,79

4,81

137.036,83

28.609

191

30.04.2013 VAKIF GMYO

4,68

4,67

4,64

4,67

4,66

4,65

4,66

42.683,85

9.170

68

31.05.2013 VAKIF GMYO

4,29

4,26

3,90

4,27

4,00

4,05

4,07

1.751.768,74

432.140

1.227

28.06.2013 VAKIF GMYO

4,92

4,92

4,80

5,02

4,80

4,89

5,01

2.579.852,98

527.727

1.410

31.07.2013 VAKIF GMYO

6,34

6,34

6,32

6,48

6,44

6,40

6,32

11.040.905,28

1.724.565

2.096

29.08.2013 VAKIF GMYO

6,36

6,36

6,10

6,38

6,10

6,21

6,31

2.997.921,88

482.545

1.342

30.09.2013 VAKIF GMYO

9,34

9,32

9,28

9,36

9,28

9,31

9,39

915.298,32

98.358

197

31.10.2013 VAKIF GMYO

9,20

0,00

9,16

9,28

9,28

9,19

9,19

1.039.018,70

113.056

68

29.11.2013 VAKIF GMYO

10,75

0,00

10,75

11,10

11,10

10,84

10,83

1.078.890,55

99.516

114

31.12.2013 VAKIF GMYO

11,45

11,40

11,30

11,60

11,40

11,39

11,44

222.536,35

19.545

101

Grafik 1
SON 5 YILLIK HĠSSE SENEDĠ PERFORMANSI
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Grafik 2
VKGYO 01.01.2013- 31.12.2013SEKTÖR-BĠST100 KARġILAġTIRMALI FĠYAT GRAFĠĞĠ

VKGYO

BĠAġ100 ENDEKS (BĠST100)

SEKTÖR (BĠSTGMYO)

Grafik 3
01.01.2013-31.12.2013 VKGYO YIL ĠÇĠ HACĠM VE FĠYAT GRAFĠĞĠ

9

8. FAALĠYET KONUSU VE SEKTÖR
Gen el de G ayr im en k ul Y atır ım Or ta klı kl ar ı ( G YO)

Dü n yan ı n h e r b ölg esin de
g a yrim enk u l ile il gili
s ekt ö rl erin
ek on omi i çi n deki ağırlı ğı ço k b ü y ükt ür . Ga yri me nk ul Y at ırım
Ort akl ı kl arı
(G Y O ),
bu
d eğ erli
y at ırım
ara cı ndan
fa ydal an ab i l me k am acı yla finan sal a raçl a rın çeĢit le ndir ilm esi ve
ga yri men k ul l eri n
piya sa
içind e
daha
likit
ol arak
kul l a n ı l ab i l me si ama cıyl a k ur ulm u Ģla rdı r .
Ga y ri m en k ul Y at ırım Ort aklıkla rı nın önc elikli am acı , g a yri me nkul
ve g a yri m en k ul se rt ifika sı gibi ga y rim enk ule da yalı se r ma ye
p i ya sa sı
a raçl a rınd an
ol u Ģan
bi r
port fö y
ol u Ģt u rm ak
ve
p ort fö y çe Ģi t l en dir me si yapa rak
ris k i en a za in dir ere k bu
p ort fö y ü y ön et m ek t ir . Pr ensi p olar ak menk ul kı ym et ya t ırım
ort akl ı kl arı i l e a ynı ol an GY O ‟n un a yır ıcı ö z elliğ i , p ort f ö y ü nde
men k ul
kı ym et
y erin e ga y rim enk ull er in
ve b unlar a
d ay alı
men k ul kı y met l e rin ol ma sıdır . E sa s ola rak po rt f ö yd e b ul u nan
yat ı rı m
a raçl a rı , ga yri menk ul e
d a y alı
s erm a ye
pi y asa sı
araçl a rı , b i n a , ar s a , arazi , g a yri me nkul e da yalı
pro j eler ,
ga yri men k ul l er ü zeri nde k ur ula n int ifa hakları ve kira g el irleri
el de et mek a macı ile yapıl an ga y rim e nkul yat ırı mları Ģe kli nde
sı ral an ab i l i r .
Hi s se
sen et lerin in
halka
a rzı
y o lu yla
yat ı rı mcı l a rda n
t o planan
se rm a ye i l e , ga yri men k ul
ve
ga yri men k ul e
da y alı
menk ul
kı y m et lere
yat ırı m y ap arak ,
p ort fö yl eri n de n
elde
et t ikleri
gelirl eri
ort akl arına
akt arma kt adı r .
Se kt ör d e ki D ur u m

T ürki y e e k on omi si 2 0 13 yılın da b ü y ü me e ğilimini s ür d ür m üĢ ve 20 13
yı l ı 3 . ç e y re ği n d e g ay ri sa fi y u rt içi has ıla bi r önc eki yılın aynı
çe yr eği n e g ö re % 4 .4‟ ü o ranın da a rt mı Ģ t ır.Ġ nĢ aat s ekt ör ün de ise
ür et i m faal i y et i h ız k azan ma ya d eva m et miĢ a ynı ç e yr ekt e % 8 .7 0
or an ı n d a art ı Ģ ka y d et miĢ v e Ġ nĢaat s ekt ör ün ü n bü y ü me y e k at kısı
0 .5 0 p uan ol m uĢt ur .
T ürki y e Ġ st at i st i k K ur u m u 2 01 3 yılı v eril erin e g ö re T ü rki ye g eneli nd e
t op l am 1 .14 4 .98 9 k on ut sat ı Ģ s on uc u el deği Ģt ir miĢt ir .T ü rki ye
gen el i n d e t op l am k on ut s at ıĢla rı içind e ipot ekli sat ı Ģın pa y ı %
39 .80 di ğe r k on ut sat ıĢları nın p a yı %6 0 .20 olm u Ģt ur .
63 06 Sa yı l ı Ken t sel Dön ü Ģ ü m Y asa sı , M ü t ekabili yet Y as ası v e 2B
Y asal a rı n ı n y ü r ürl ü ğe gir me si , b un unl a bi rlikt e 20 13 yılınd a k on ut
kred i fai zl e ri n i n en dü Ģ ük se vi ye de olm ası ne deni yl e s ekt ör deki
b ü y ü me i v me si h ı z ka zan mıĢt ır .
Se kt ör deki b u b ü y ü me y e pa ralel olar a k ek on o mik b ü y ü m esini
i st i kra rl ı Ģ eki l de s ür dü ren ġi rk et imiz 2 0 14 yılın da da sağl amcı
p ol i t i kal a rı n ı s ür d ür mekt e k ara rlıdı r . E k on omi k , mali v e ikt isadi
ran t ab i l i t e , karl ı l ı k , ve rimlilik gibi or a nlarını b az alar ak mali
yap ı sı n ı g ü çl en di r en ġirk et imi z ris ksi z pi ya sa ele me nt lerin e y at ırım
yap ara k akt i f b ü y ükl üğ ü s ü re kli ola rak y ü kselt m ekt e dir .
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Genel Ekonomi ve Finansal Piyasalar;
20 13 yı l ı n ı n üç ün c ü çe yr eğin de fi nan sal piya sala rd a belir si zl ikler
dev am et mi Ģ ve s er m ay e çıkıĢl arın a paral el ola rak fina ns al ko Ģ ulla r
b i r mi kt ar sı kı l a Ģmı Ģt ır .Bu d ön em de F ed ‟in geni Ģle me p olit ika sın dan
çı kı Ģ st r at eji si n e dai r belir si zlikle rin de va m et m esi v e AB D‟ de b or ç
t avan ı n ı n çö z ü m üne iliĢkin s or unl ar k ü re se l piy as alar da b elir si zl iğe
y ol aç an t em el f akt ö rler ol m uĢt ur . M a yı s a yın dan b u y ana k ü r es el
dü z e yd e p a ra p oli t ikalarına ili Ģkin g eliĢ mel er ; t ü m fina nsal
varl ı kl arı n ye n i de n fi yat lanm asın a ned en ol m uĢ ve b u d ur u m
kü re sel p ort f ö y y at ır ımların da geli Ģ mekt e olan ülke va rlıkla rının
ağı rl ı ğı n ı n az al ma sın a y ol a çmı Ģt ır . Çe Ģit li fi na ns al g ö st e rgel erin
ağı rl ı kl ı o rt al a ması alınara k T ürki y e içi n he sapla nan fina nsal
ko Ģ ul l ar en d ek si nd e (FKE ) üç ün c ü çe yr ekt e sını rlı bir sı kıla Ģma
gö zl en m ekt edi r .E n de kst eki sıkıla Ģm ada t emel ola rak se rm ay e
akı ml a rı ve p i ya sa fa izle ri et kili olm u Ģt u r .
20 13 yı l ı i ki n ci ç e yr eğin de F ed ‟in mikt a rsal g eni Ģle mep olit ik asını
kade mel i ol ar ak t erk ed ebil ece ğini beli rt me sinin ar dı ndan
y ük sel en AB D f ai zl er i dalgalı bir se yi r izl emi Ģt ir . B u çe y rekt e de
Fe d‟i n p ar a p olit ikasına dai r beli rsi zli k de vam et mi Ģ v e bu
dön em de
AB D
faizl erinin
o yn aklığı
art mı Ģt ır .
Fed ‟in
p arap ol i t i ka sı n a dai r art an belir si zlik ve kü re sel pi ya sala rda bol
l i ki di t e d ön emi n i n s o na e rec eği bekl ent isi geli Ģm ekt e ol an ülk eleri
de et ki l emi Ģ ve ül ke risk pri mleri y ü ks elmi Ģ t ir. Ağ u st o s a yın da hem
kü re sel p a r a p ol i t ikal arına dai r b elir si zlikle r he m de S u ri ye ‟ ye dair
ol u Ģan
p ol i t i k
ri skle r
s ebe bi yle
ülk e
ri sk
pri min deki
art ı Ģı n b el i r gi n l e Ģt i ğig ör ül m ü Ģt ür . Anc ak s o n d öne md e , Fe d‟in E yl ül
ayı t op l a n t ı sı n d a mi kt arsal ge niĢl em ed e n çıkıĢı nı e rt ele me si ve
S uri y e k on u s u n daki r iskle rin a zal ması y la bera ber geli Ģm ekt e olan
ül k el e ri n ri sk p r iml erin de d ü Ģ ü Ģle r g ö zlen mi Ģt ir . B u dö ne mde
T ürki y e ‟n i n ül k eri sk priminin d e di ğer g eliĢ mekt e olan ülk el ere
b en zer b i r se yi r iz lediği g özl en mekl e berab er T ü rki ye ‟ni nrisk
p ri mi dah a
fa zl a
dü Ģ ü Ģ
g ö st er miĢt ir .B u
d u r um
s öz
k o nu s u
gel i Ģm el e re T ü rki ye ‟n in dah a h as sa s ol d uğ una i Ģar et et m ekt edi r .
K üre s el
p ara
p olit ikala rına
dai r
beli rsi zlikl erin
dev am
et me si ;gel i Ģm ekt e o lan ülkel er e s er ma y e akı mlarını n z a yıf ve
dal gal ı b i r se yi r izl e me sine y ol açm akt adır . T ürki y e ‟d en de , b u
b ağl a mda , 20 13 yılı nın ikinci çe yr eğin d e ö zellikl ek ur t aka sı ve
h i s se sen edi ka yna klı hızlı se rm a ye çı kıĢı g ö zle nmi Ģ , üç ü ncü
çe yr ekt e i se s er ma y e akı mları za yıf kal s a da p ozit i fe d önm ü Ģt ü r .
P ort f ö yakı ml a rı n a 2 01 3 yılı ba Ģında n bu yana biriki mli o larak
b akı l dı ğı n da
da
se rm a ye
akı mların daki
bu
eğili m
gö zl en eb i l me kt edi r . Pi ya sala rdaki s on d ön em dal gala nma daha
ön c eki
k ri z
dön em leri yl e
ka rĢıla Ģt ırıl dığın da ,
bu
dön em de ki s er ma ye çıkıĢla rı , 20 0 8 kri zin e kıy asl a sınırlı kals a da ,
20 11
Av r up a
b o rç
kri zind e
yaĢ a nan
çıkıĢı n
ü st ü n de
ger çekl eĢ mi Ģt i r .
Ön üm ü z deki d ön e m de hı z k az anm ası b eklen en k ent s el d ö n ü Ģ üm
p ro jel eri n i n ,
k on ut
kre dile rind eki
b ü y ü me yi
de st ekl e ye ceği
ön g ö r ül m ekt edi r .Ke n t sel D ö n üĢ ü m Y a sa s ı çe rçe ve sin de y en i den
yap ı l acak b i n al ard a KDV or anının 2 01 4 yılı Ha ziran a yına ka dar
y ü zd e 1 ol arak u y g ulan acak olm ası , bi nalar da hak s ahiple rinin
o yb i rl i ği ye ri n e o y ç okl uğ u kara rının y e t erli o l ma sı v e d e vlet
t arafı n dan
s ağl an a n
faiz
d e st eği
ve
kira
yar dımı
gibi
s üb v an s i yo n l ar d ol a yı sı yla , k ent s el d ön ü Ģ üm ün k on ut kre dile rinin

11

b ü y ü meh ı zı n da so n dön em de
azal t ac ağı ö n g ör ül m ekt edi r .

g ör üle n

ya va Ģlam anın

et k isini

Ko n ut fi yat l a rı n da ki de ğiĢi mle rin fina nsal i st ikr arı et kile me si
n ed en i yl e , b u alan daki g eli Ģ mel erin y akından i zle nm esi s on
der ec ede ön e ml idi r . K on ut fi yat la rı e n f azla Ġ st an b ul ilind e art ıĢ
gö st er mi Ģ , 2 01 0 yılı n dan b u y ana re el ar t ıĢ y ü zd e 20 ‟nin ü zer inde
ger çekl eĢ mi Ģt i r . S eç ilmiĢ ülkel er g r ub u ile karĢıla Ģt ırıl dığı nda ,
T ürki y e ‟de ki k on ut fi yat la rının yıllı kn omin al art ı Ģının diğ er ül k elerl e
b en zer ol d u ğ u d eğ er l endi rilm ekt edi r .
T ürki y e , gel i Ģm ekt e olan ülk ele r içind e 20 09 yılın dan b u yan a
kred i / G SY Ġ H o ran ı e n ç ok a rt an ülk ele r den biri dir . 2 01 2 yılı s on
çe yr eği n den b u yan a bakıldığın da da Tü rki ye y ük se k kredi
b ü y ü me si i l e b en zer ülk ele r ara sın da ö ne çıkmakt adı r . S öz k o nu s u
art ı Ģt a , öz el l i kl e yab ancı p ara kr edil er d e , ö zel le Ģt irm e ve k am u
al t yap ı yat ı rı ml a rına bağlı ol arak k ull an dırılan p r oje f i nan s manı
kred i l eri ön eml i b ir pay a s ahipt ir . Ay r ıca , t a rihi d ü Ģ ük s evi y e lere
geri l e ye n fai z o ranla rının v e v ad ele rde ki u za manın , ba Ģt a k on ut
ve
i h t i yaç
k red ile ri
ol mak
ü ze re
k redi
t al ebini
art ır dığı
gö r ül m ekt edi r .K ür es e l o ynaklı ğın a rt ıĢ eğilimi nd e ol d uğ u y eni
dön em de
k re di
bü y üm e
hı zını n
mak ul
s evi y eler de
ger çekl eĢ me si n i n
finan sal
i st ikra ra
kat kı
sa ğla ya cağı
dü Ģ ün ül mekt edi r . 1
Mali Ya pı ve Pi yas a Pa yı
-

Gel ir Y ar at ma Ka pas i tes i

ġi rk et i mi z g el i r yar at ma ka pa sit esi iki y ö nlü d ü Ģ ün ülm esi g er eken
bir
k on ud u r .
Bi rin ci
y ön ü
geli r
k ayn akla rının
yapı sı nda
yap ı l ab i l e cek d üz en lem eler (g a y rim enk u l ve fi nan sal yat ırı m lar )
i l e do ğr u dan g elir mikt arının art t ırıl ması , i kinci y ön ü ise
h arca mal a rda sağl a nacak t asa rr u fla d ola ylı olar ak geli r art ıĢı
sağl an m ası dı r .
Do ğr ud an d o ğr u ya g elir mi kt arının a rt ırılm ası k on u s una iki y ön den
b a k ı l a b i l i r . Ġ l k i m ev c ut ya p ı ç e rç e v esi n d e öz g el i rl eri n a rt ı rı l m ası ,
i ki n ci si yen i yat ı rı mlar la öz g elirl erin art ırıl ması dır .
B u ra d a ġi r ket i mi z T . V akıflar B anka sı T . A. O . ile im zal amı Ģ ol d uğ u
p rot ok ol i l e Ġ st anb ul Ul usl ara ra sı Fin ans M e rke zi P r oje s i ‟nin
t amaml a n ma sı n ı t a kiben yat ırı mının k arĢılı ğı a la rak , s ür ekli ,
dü z en l i ve y ük sek g e lire kav u Ģa cakt ır . Fin ansal pi ya sal ard a e n i yi
get i ri yi sa ğl a ya n e n st r üma nlar a yat ırı m y ap m a yı s ür d ür ec ekt ir .
ġi rk et gi d er y ön et imi ve gi de r har cam al arınd a t asa rr u f ilkel erin e
ger ekl i i t i n a yı g öst er mekt e , gen el y önet i m gid erle ri n i min u m u ma
i n di r me y e çal ı Ģ makt adır .
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TCMB Finansal İstikrar ve Enflasyon Raporundan alınmıştır.
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-

Te me l Fin ans a l Or an l ar , Kar l ılı k ve Ver im li lik

Ca ri Or an
Liki t i d e Ora n ı
Bor çl an ma O ran ı
Ak t i f Ka rl ı l ı k
Ö zs er ma ye K arl ı l ı ğ ı

-

= 70 ,8 7
= 70 ,8 7
= 0 ,01
= 0 ,02
= 0 ,02

Yı llar Ġti bar i yl e S er m ay e v e Kar Kar Ģ ı laĢ t ır mal ar ı

Yıllar

Kar

Sermaye

1996

250.000,00 TL

226.000,00 TL

1997

375.000,00 TL

257.000,00 TL

1998

1.492.875,00 TL

1.567.097,00 TL

1999

2.000.452,50 TL

1.861.000,00 TL

2000

3.500.791,50 TL

1.254.000,00 TL

2001

4.376.000,00 TL

1.772.432,00 TL

2002

5.000.000,00 TL

1.858.530,00 TL

2005

15.000.000,00 TL

6.127.000,00 TL

2006

16.800.000,00 TL

4.522.192,00 TL

2007

18.480.000,00 TL

5.197.227,00 TL

2008

19.300.000,00 TL

8.113.000,00 TL

2009

20.800.000,00 TL

6.879.000,00 TL

2010

20.800.000,00 TL

4.960.000,00 TL

2011

100.000.000,00 TL

25.790.717,00 TL

2012

105.000.000,00 TL

6.217.962,00 TL

2013

106.200.000,00 TL

4.358.389,00 TL

-

240.000.000

A kti f B üy ük lü k

Aktif Büyüklüğü

190.000.000
140.000.000
Aktif Büyüklüğü
90.000.000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

40.000.000
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-

P or t fö y B üy ük lüğ ü

Portföy Büyüklüğü
9,98%
17,96%
Gayrimenkuller

72,06%

Banka Bonosu
Vadeli Mevduat

-

6%

1% 0%
1%
8%

Gen el Y ön eti m Gi der ler i

Genel Yönetim Giderleri
7%

Personel Ücret Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Dış. Sağ. Fayda ve Hizm.

77%

Amortisman Giderleri
Malzeme Giderleri
Reklam İlan Tanıtım Giderleri
Diğer
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II-FAALĠYETLER
A.YATIRIMLAR (GAYRĠMENKUL PORTFÖYÜ)
1.LEVENT Ġġ MERKEZĠ
1 .1 .T ap u B i l gi l eri
Ad a
Par s el
Par s el Al an ı
Ar s a P a yı

:14 72
:1
:6 .21 7 ,50 m²
:11 6 /5 90 0

1 .2 . K on um
Değ erl em e ye esa s t aĢın ma zlar ,
E bul ula
M a rdin
Ca dd esi ‟n e
ceph eli ko n umd aki Park M a y a
Sit e si‟n de y er al mak t adır . Park
M aya Sit e si bir kaç pars eld en
ol u Ģm u Ģt u r . De ğe rle me y e e sa s
t aĢınma zla rın ye r aldığı 1 47 2
ada , 1 pa r sel ü ze rin de 4 ad et
blok
b ul un makt a ,
bağı m sı z
böl ü mle r kö Ģe k on u ml u F2 - A
Blok ‟t a y er alma kt adır . F2- A
Blok ya nınd a sit eni n gü v enlikli
ana giri Ģi b ul un makt adı r .
Ta Ģınm azl ara ula Ģımı sa ğla yan
Bü y ük de re Cad de si ‟ ne c eph eli
M et ro cıt y AV M , Safi r ve Kan y o n
AV M değ erl em e ye e sa s
t aĢı n ma zl a ra 90 0mt ., Ġ Ģ Kul ele ri 7 50 mt . m esa fe de , Akm erk e z AV M
i se 8 00 mt . me sa fed e dir .

1 .3 . Ġ n Ģ aat Öz el l i kl eri
10 b ağı m sı z b öl ü md en ol uĢ an Le vent Ġ Ģ M erke zi Bi na sı ofi s ol arak
kat b azı n da ya da bir b üt ü n ol ara k kira lanabile cek Ģ ekild e i nĢa
edi l mi Ģt i r . B i n a ya ait fizik s el veri ler a Ģağı d a v eril miĢt ir :
Ġ n Ģaat Ni z amı
Kat Ad edi

Ay rı k
7 Kat (2 B od r um k at + Zemin
kat + 4 No rm al kat )

1 .4 . TaĢınmazın Değeri
Ta Ģı n m azı n de ğe rini n belirle nm esin de b ölg enin he r ge çen gü n
art an t i cari p ot an si y eli ,
alı Ģv eri Ģ mer k ezl erin e yakınlı ğı , ul aĢım
i mkan l a rı n ı n ra h at lığı , y apının A sını fı inĢaat kalit esi ne s ahip
ol m ası , ka p al ı ot o parkının b ul unm ası ile alt yapı ve ç evr e
dü z en l en me si n i n t a maml anmı Ģ ol ma sı gibi k rit erl er g ö zö n ün e
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al ı n mı Ģt ı r . 1 0 .10 .1 99 6 t arihli E ks pert i z Rap o r u‟n a g ör e d eğe ri
26 5 .5 4 0 ,- T L . ol a rak b elirle nen t aĢın ma z , h arçla r d ahil 2 6 2 .0 0 3 , - T L .
b ed el l e
2 4 .10 .1 99 6
t arihind e
po rt fö y e
dahil
edil miĢt ir .
“Ga y ri m en k ul Y at ırım O rt aklıkla rına Ġ liĢk in E sa slar Tebli ği” nin 3 4 . v e
37 . m add el e ri u y arı nca y enid en h azı rl at ılan 2 0 .12 .2 01 3 t arihli
E ksp ert i z Rap or u ‟n da , g a yrim enk ul ün a rsa pa yı dahil t opl am p eĢin
sat ı Ģ d eğe ri i çi n 10.700.000,- T L+ KDV kı ym et t akdir edil miĢt ir .
2. KAVAKLIDERE DÜKKAN
2 .1 . Ta p u B i l gi l e ri
Ad a
Par s el
Par s el Al an ı
Ar s a P a yı

:25 37
:6
:65 1 m²
:39 / 12 8
2 .2 . K on um
Ta Ģın ma z , Anka ra Ġ li, Ça nka ya
Ġ lçesi ,
T un alı
Hil mi
Ca dd esi
ü ze rind e yer a lmak t adır . M e rke zi
bir
y erd e
b ul un makt a
ol an
t aĢınma zın , çe vr es i ağırlıklı ol a rak
dü kkan , m ağa za , iĢ hanları , ofi s
kat ları
ve
kon ut la rda n
ol u Ģma kt adır .
Ula Ģ ımı
old uk ça
rahat t ır .
2 .3 . Ġ nĢ aat Öz ellikl eri

Ta Ģınm az , b odr u m , zemi n ve 6
n or mal kat ol ma k ü z ere t opl am 8 k at t an ol u Ģan binanı n b od r u m ,
ze mi n v e 1 . k at ları nda b ul unm akt a v e brüt alanı t opla m 912
m² ' di r .
Ġ n Ģaat Ni z amı
Kat Ad edi

Ay rı k
8 kat (B o dr u m k at + Zemin kat + 6
N or mal kat )

2 .4 . Ta Ģı n ma zı n De ğe ri
Ta Ģı n m azı n de ğe rini n belirl enm esi nde ö zel v e t opl u t a Ģı ma
araçl a rı i l e ul a Ģım i mkanla rının ra hat lığı , bin anın yol a cep heli
ol m ası v e b ü y ükl üğ ü g ö z ön ün e alın mıĢt ır . 27 .1 2 .20 04 T arihli
E ksp ert i z Rap or u ‟na g ör e değ eri 4 .0 70 . 00 0 T L . ol arak b elirl enen
t aĢı n ma z , 30 .1 2 .20 04 t arihinde h arçl ar d ahil t opla m 4 .1 00 .60 0 T L .
b ed el i l e p ort fö y e d ahil e dilmi Ģt ir .
“Ga y ri m en k ul Y at ırım O rt aklıkla rına Ġ liĢk in E sa slar Tebli ği” nin 3 4 . v e
37 . ma dd el eri u y ar ınca yeni den ha zırl anan 2 0 .12 .2 01 3 t a rihli
E ksp ert i z Rap or u ‟na gö re ga y rim enk ul ün ar sa pa yı dahil t op lam
p eĢi n sat ı Ģ d eğe ri i çi n 8 .3 50 .0 00 ,- T L+ KDV kıy met t ak dir edil mi Ģt ir .
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3- AL Ġ AĞ A Ġġ M E R KEZ Ġ
3 .1 . Ta p u B i l gi l e ri
Paft a
:50
Par s el
:56 37
Par s el Al an ı :18 9 m²
3 .2 . K on um
Ta Ģınm az
k ent in
ana
art erl erin den
olan
Ġ st iklal
Ca dd esi
ü z erin de ,
Alia ğa
Bele di ye si ile
Alia ğa T ü rk
Tel ek om M üd ü rl üğ ü ara sında
y er alm akt adı r . T aĢın ma zın
yakı n çe vr esi nd e D em okr asi
M ey danı , Çar Ģı Ca mi i ve ġehi r
Park ı ye r a lmakt a dır .
Böl ged eki yapıla r 6- 7 kat lıdır .
Blok niz amın da ve b et ona rm e
karka s in Ģaat t ar zı ile inĢ a
edilmi Ģ ol up ge nel de t icari
amaçlı
ola r ak
kulla nılma kt adır .
3 .3 . Ġ nĢ aat Öz ellikl eri
1 .3 23 m² al a n l ı t a Ģın ma z , 1 bo dr u m k at + z emin kat + 5 n orm a l kat
ol m ak ü ze re t op l am 7 kat t an ol u Ģm akt adı r .
Ġ n Ģaat Ni z amı
Kat Ad edi

Ay rı k
7 Kat (B od r um kat + Zemi n kat + 5
N or mal kat )

3 .4 . Ta Ģı n ma zı n De ğe ri
Değ er t e sp i t i n d e ; ga yri menk ul ü n ul aĢı mı kol a y b ölg ede ye r
al ma sı , çe vr esi n in t icari ha rek et liliğini n y üks ek ol ma sı , i Ģ ye ri
amaçl ı k ul l an ı ma u yg u n ol ması ve alt yapının so r un s uz o lması
ol uml u y ön d e et ki ede n f akt ö rle rdir . 1 4 .1 2 .20 10 t arihli E ks pert iz
Rap o r u‟n a gö re d e ğeri 3 .0 00 .0 00 , - T L ol arak beli rlen en t a Ģın ma z ,
31 .01 .2 01 1t ari h i n d e harçla r dahil t opla m 3 .0 49 .5 00 , - TL be d el ile
p ort fö y e dah i l e dilmi Ģt ir .
“Ga y ri m en k ul Y at ırı m Ort aklıkl arına Ġ liĢki n E sa slar T ebliği ”nin 3 4 ve
37 . ma dd el eri u y ar ınca yeni den ha zırl anan 2 0 .12 .2 01 3 t a rihli
E ksp ert i z Rap or u ‟na gö re ga y rim enk ul ün ar sa pa yı dahil t op lam
p eĢi n sat ı Ģ d eğe ri i çi n 3 . 5 00 .0 00 ,- T L+ KDV kıy met t ak dir edil mi Ģt ir .
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4- K ÜT A H Y A Ġġ M E R KE Z Ġ
4 .1 . Ta p u B i l gi l e ri
Ad a
: 63
Par s el
: 2 24
Par s el Al an ı : 2 38 ,3 1 m²
4 .2 . K on um
V akıfban k
K üt ah y a
ġ ube
Binası
ola rak
k ullanıl an
t aĢınma z , Ali Pa Ģa M ahalle si ,
C u mh uri y et Ca dd esi ü ze rind e
kö Ģe k on u ml u bina dır . 2 01 1
yılının O cak a yın d a ġi rket
port fö y ü m ü ze kat ılmı Ģt ır .

Ca dd e
üz erin deki
t arihi
yapıl ar dan ve k or u ma alt ına
alınan
k üç ük
ha mam
il e
Kar ag ö z Ah med P aĢ a Camii
t aĢınma zın
yakın
çev re sind edi r .
B ankala rın
bü y ük böl ü m ü bin a mızın da
bul un d uğ u
C u mh uri y et
Ca dd esi ‟n de y er al m akt adır .

4 .3 . Ġ n Ģ aat Öz el l i kl eri
2 .0 60 m² ‟l i k t aĢı nma z ; b od r um kat , z em in kat ve 7 nor mal kat
ol m ak ü ze re t op l am 9 kat t an ol u Ģm akt adı r .
Ġ n Ģaat Ni z amı
Kat Ad edi

Ay rı k
9 Kat (B od r um kat + Zemi n kat + 7
N or mal kat )

4 .4 . Ta Ģı n ma zı n De ğe ri
K üt ah ya ç ar Ģı m erk ezini n en har ek et li y erl erin den C u mh u riy et
Ca dd esi ' n de t i ca ri harek et liliğin y oğ un old uğ u y er de v e kö Ģe
kon u m da b ul un ma sı , me y dan a ba kma sı ned eni yle et ra fının açık ,
ci var dan g ör ü n ürl üğ ün ün f azl a olm ası , y akın za mand a y enile nmiĢ
ol m ası , b u b a ğl am d a iĢçilik ve ya pı ka lit esinin ç ev re bin al ara
or an l a dah a i yi ol ması ,bin amı zın de ğ erin e ol uml u y önd e et ki
ede n fakt örl erdi r . 0 4 .1 2 .20 10 t ari hli E ks pert iz Rap o r u‟ na g ör e
değ eri 4 .00 0 .00 0 , - T L olar ak beli rlen e n t aĢınm az , 3 1 .01 . 20 11
t ari h i n d e h arçl ar d ahil t opla m 4 .0 66 .0 00 , - T L b ed el ile p or t fö ye
dah i l edi l mi Ģt i r .
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“Ga y ri m en k ul Y at ırım O rt aklıkla rına Ġ liĢk in E sa slar Tebli ği” nin 3 4 . v e
37 . ma dd el eri u y ar ınca yeni den ha zırl anan 2 0 .12 .2 01 3 t a rihli
E ksp ert i z Rap or u ‟na gö re ga y rim enk ul ü n ar sa pa yı dahil t op lam
p eĢi n sat ı Ģ d eğe ri i çi n 5 .0 00 .0 00 ,- T L+ KDV kıy met t ak dir edil mi Ģt ir .
5- F AT Ġ H Ġ ġ ME R K EZ Ġ
5 .1 . Ta p u B i l gi l e ri
Ad a
Par s el
Par s el Alan ı

: 2 12 3
: 9
: 1 24 m²

5 .2 . K on um
V akıfban k F at ih ġ u be B ina sı
ola rak k ull anılan ve V akı f
Finan sal
Kirala ma
A.ġ .‟ d en
finan sal
kir alam a
y ol u
ile
sat ın alınan k ö Ģ e kon u ml u
t aĢın ma z , Ġ st anb ul Ġ li,
Fat ih
Ġ lçesi ,
Kir m ast i
M ahalle si , M aca r
Kar de Ģle r
Ca dd esi
ü z erin d e
yer
almakt ad ır .
M acar
Ka rd eĢl er
Cad de si
ü ze rind e c add e il e H ul u si
N o yan
S oka k ‟ın
kesi Ģt iği
kö Ģe de b ul un an t aĢın ma zın
çev re sind e
bit iĢik
nizamlı ,
ze min k at lard a d ü kkan il e
mağa za , n o rmal kat l arda iĢ y eri - me sk en a maçlı k ullanılan bin alar
y er al ma kt adı r .
5 .3 . Ġ n Ģ aat Öz el l i kl eri
B r üt 5 09 m² ‟l i k ga y ri menk ul , b o dr u m kat , ze min kat ve 2 no r mal
kat t an ol u Ģ makt adı r .
Ġ n Ģaat Ni z amı
Kat Ad edi

Ay rı k
4 Kat (B od r um kat + Zemi n kat + 2
N or mal kat )

5 .4 . Ta Ģı n ma zı n De ğe ri
Fat i h ça rĢı me rk ezi nin en h are ket li a ksla rında n olan M a car
Kar de Ģl e r Ca dd esi ‟n de t ica ri har ek et liliği n y o ğ un old u ğ u b ölg ede
y er al makt a dı r .B i r ç ok banka Ģ ub e sinin aynı n okt ada ye r se çmiĢ
ol m ası , i Ģçi l i k v e ya pı kalit e sinin çe vre binalar a ora nla dah a i yi
ol m ası , kö Ģ e kon u m da y er al ması ve d ükk an ceph ele rinin geni Ģ
ol m ası ga y ri m enk ul ün de ğe rind e ol u ml u y önd e et ki ede n
fakt ö rl e rdi r . 14 .1 2 .2 0 10 t ari hli E k spe rt iz Rap o r u‟n a g ör e de ğeri
2 .8 00 .0 00 , - T L ol ar ak belirl en en t aĢ ınm az , 0 8 .02 .2 01 1 t ari hinde
V akı f Fi n an sal Ki ral ama A.ġ .` de n lea si ng y ol u ile h a rçla r dahil
t op l am 2 .6 63 .5 93 ,5 4 T L b ed el i l e p o rt fö y e dahil edil miĢt ir .
“Ga y ri m en k ul Y at ırı m Ort aklıkl arına Ġ liĢki n E sa slar T ebliği ”nin 3 4 ve
37 . ma dd el eri u y ar ınca yeni den ha zırl anan 2 0 .12 .2 01 3 t a rihli
E ksp ert i z Rap or u ‟na gö re ga y rim enk ul ün ar sa pa yı dahil t op lam
p eĢi n sat ı Ģ d eğe ri i çi n 3 . 8 50 .0 00 ,- T L+ KDV kıy met t ak dir edil mi Ģt ir .

19

B.GAYRĠMENKUL PORTFÖYÜ ĠLE ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER
1. KĠRAYA VERĠLEN GAYRĠMENKULLER

Le ve n t Ġ Ģ M er ke zi Bi n ası i çin V akı f Y at ırı m M enk ul D eğ erl er A.ġ . ile
01 .01 .2 00 7
t ari hin den
baĢl am ak
ü ze re
kira
s ö zle Ģm esi
y en i l en mi Ģt i r . L ev ent Ġ Ģ M e rke zi Bina sı‟nı n kira d eğ eri 0 1 .0 1 .20 1 3
t ari h i n d en i t i b a ren 7 2 .8 50 ,3 3- T L + KDV ol a rak t ah sil edil mi Ģt ir .
Kav akl ı d er e D ükk an için T ürki y e V akı flar Banka sı T . A.O ile
01 .01 .2 00 5 t ari h i n de n baĢla mak ü z ere 1 0 yıllı ğına ki ra s özl eĢ me si
yap ı l mı Ģ v e b i r yıllık kira b ed eli p eĢi n o larak alınmı Ģt ır . I Ģy er inin
ki ra de ğe ri 01 .0 1 .20 1 3 t arihind en it ibare n 5 6 .13 2 ,34- T L+ KDV ol arak
b el i rl en mi Ģ v e b i r yıll ık kira be deli olan 6 73 .58 8 ,09- T L + KDV peĢin
ol a rak t ah si l edi l mi Ģt ir .
Al i a ğa Ġ Ģ M erk ezi Bi nası i çin T ürki y e V a kıflar Bank ası T . A.O ile
01 .02 .2 01 1 t ari h i n de n baĢla mak ü z ere 1 0 yıllı ğına ki ra s özl eĢ me si
yap ı l mı Ģt ı r . Al i a ğa Ġ Ģ M erke zi Bin ası ‟nın ki r a sı 0 1 .02 .2 01 3 t arihin den
i t i b aren a yl ı k 20 .2 93 , 78- T L + KDV ol ara k t a hsil edil miĢt ir .
K üt ah ya Ġ Ģ M e rk ezi Binası i çin T ür ki ye V akıfla r Ban ka sı T . A. O ile
01 .02 .2 01 1 t ari h i n de n baĢla mak ü z ere 1 0 yıllı ğına ki ra s özl eĢ me si
yap ı l mı Ģt ı r . K üt ah ya Ġ Ģ M erk ezi Bina s ı‟nın ki ra sı 0 1 .02 .2 01 3
t ari h i n d en i t i b a ren a ylık 2 7 .83 1 ,47- T L + KD V ola rak t ahsil e dilmi Ģt ir .
Fat i h Ġ Ģ M e rke zi Bi nası içi n T ürki y e V akıfla r Bank ası T . A. O ile
01 .02 .2 01 1 t ari h i n de n baĢla mak ü z ere 1 0 yıllı ğına ki ra s özl eĢ me si
yap ı l mı Ģt ı r . Fat i h Ġ Ģ M erke zi Bina sı‟ nın ki r a sı 01 .0 2 .20 1 3 t arihi nden
i t i b aren a yl ı k 17 .9 74 , 49- T L + KDV ol ara k t a hsil edil miĢt ir .
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AĢ ağı daki t ab l odan i zl en ec eği ü z er e ġirk e t imiz p o rt f ö y ünd e b ul una n g a yri menk ull erl e ilgili im zal anan kira s ö zle Ģm ele ri
çerç ev e sind e , ki ra g el i rl e ri n i n d ü zenli ola rak eld e edil me si k on u s una ö ne m ver me kt e v e si st emli çalı Ģm al ar y ür üt mekt e dir .

GAYRĠMENKUL

Oca.13

ġub.13

Mar.13

Nis.13

May.13

Haz.13

Tem.13

Agu.13

Eyl.13

Eki.13

Kas.13

Ara.13

TOPLAM TL

LEVENT Ġġ MERKEZĠ

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

72.850,33

874.203,96

KAVAKLIDERE DÜKKAN

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

56.132,34

673.588,08

ALĠAĞA Ġġ MERKEZĠ

19.402,25

20.293,78

20.293,78

20.293,78

20.293,78

20.293,78

20.293,78

20.293,78

20.293,78

20.293,78

20.293,78

20.293,78

242.633,83

KÜTAHYA Ġġ MERKEZĠ

26.608,80

27.831,47

27.831,47

27.831,47

27.831,47

27.831,47

27.831,47

27.831,47

27.831,47

27.831,47

27.831,47

27.831,47

332.754,97

17.974,49

17.974,49

17.974,49

17.974,49

17.974,49

214.904,24

FATĠH Ġġ MERKEZĠ
TOPLAM TL

17.184,85

17.974,49

17.974,49

17.974,49

17.974,49

17.974,49

17.974,49

192.178,57

195.082,41

195.082,41

195.082,41

195.082,41

195.082,41

195.082,41

195.082,41 195.082,41 195.082,41 195.082,41 195.082,41 2.338.085,08
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2. GAYRĠMENKUL PROJESĠ GERÇEKLEġTĠRĠLECEK ARSALAR

2 .1 . Ü mran i ye , K ü ç ük bakkalk ö y M ahall esi 33 28 Ad a , 5 v e 12
Par s el l er
Ġ st an b ul Ul usl arar ası Finan s M e rke zi‟ nde y er ala n ġi rke t imize
ai t , Ġ st an b ul Ġ l i , Ü mr aniy e Ġ lçe si , K ü ç ükb akkalk ö y M ahall esi ,
33 28 ad a , 5 pa rs eld e bul u nan 8 .7 74 ,0 5 m² ‟lik a rs a ile yi ne
Ġ st an b ul Ġ l i , Ümr ani ye Ġ lçesi , K üç ükba kkalk ö y M ahall esi , 33 28
ada , 12 p ar sel de b ul una n 7 .2 25 ,8 0 m² ‟l ik ar sa üz eri nde T .
V akı fl ar B an ka sı T . A.O . G en el M ü d ürl ük Hizm et Bina sı ve
Te si sl e ri p r oje si ni g er çekle Ģt ir mek üz er e P ro je Y ön et im Hiz met
Al ı m i h al e si t am amla nmıĢt ır .
20 13
yı l ı
ġ ubat
ayın da
Ta sarı m
Hizm et leri
i hale si
yap ı l mı Ģt ı r .B el i rl ene n t asarı mcı fi rma t arafı ndan k o ns ept
p ro je çal ı Ģmal arı n ı n t amaml an m ası yl a birlikt e ,p r oj emi z T .C .
Ç ev re v e ġe h i rcilik Bakanlığ ı‟nın ön k on sept pr oj e on a yı n a
s un ul m ak ü ze reh az ırl anacakt ır .
Ta Ģı n m az , Ġ st anb ul Ul u slar ara sı Fin ans M e rke zi o la rak a yrıl an
al an da ye r al ma kt a ol up , y ük se k g elir g r u plarının t erci h et t iği
ve ya Ģa mı n de vam et t iği Ağ a oğl u M y Wo rld , UpHill C o u rt ,
Ken t Pl us gi b i k on ut pro jel eri il e a y nı b öl ged e in Ģa halind eki
Sa rp h an F i n an s Pa rk , V ar yap M e ridia n , M et ro pol Ġ st anb ul gib i
p re st i jl i p r ojel erl e a y nı l oka s y onda dır .

3. GAYRĠMENKUL PORTFÖY GELĠġĠMĠ
ġi rk et i mi z g a yri menk ul p o rt f ö y ün ü ol u Ģt u ru rke n yat ırı m ri ski
azal t ı l mı Ģ ve çe Ģit l endi rilmi Ģ g a yri men kull er den me y dan a
gel m e si n e ö n e m v e rmi Ģ , p o rt f ö ye alına n ga yri me nk ulle rin
t amamı n ı n fi zi bilit e çalıĢ mala rı y apılmı Ģ ve sat ın al ma ile
ki ral a mad a b u çalı Ģ mal ar e sa s alınmı Ģt ır .
ġi rk et i mi z p ort f ö y ün d e sa ğlam , v eri mli , s ü rekli g elir
get iri ci
ri sk un s ur u t a Ģı m a ya n ga yri menk u ller e y er v er mek ama cı ile
s ür ekl i ol a rak ga yri m enk ul pi ya sa sı ve ye ni y at ırım alanla rını
i zl e mekt edi r .
ġi rk et i mi z y uk arı da 2 .1 ma dd e d e det a yl arı ve rilen Ġ st anb ul
Ul u sl ar ara sı Fi n an s M erk ezi p r oje al anınd ay er ala n ar sala rı ile
b u b öl g ed e yat ırı ma girmi Ģt ir .
Ül k emi zi D ün ya Fin an s Pi ya sala rınd a ön e çıkara cak ö ne mli v e
gü n cel b u p r o jed e ġir ket imi zin de ma l sahibi olara k ye r
al acak ol ma sı vi z y o nu m uz açı sınd an so n de rec e öne mlidi r .
U z un vad ed e y ük s ek r ant ı olaca k bu pr oj ed e olm ak
ġi rk et i mi zi sekt ör de s ür ekli a dınd an s öz edili r bi r k on u ma
get i re cekt i r .
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Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ġle Ġlgili Bazı Proje Fotografları
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AĢağıdaki tabloda 1996 -2013 yılları arasında ġirketimizin portföyündeki geliĢme görülmektedir .
Gayrimenkul

AlıĢ
Tarihi

Portföy Değeri (TL)
31.12.13

31.12.98

31.12.99

31.12.00

31.12.01

31.12.02

31.12.03

31.12.04

31.12.05

31.12.06

31.12.07

31.12.08

31.12.09

31.12.10

724,992

1,082,640

1,850,000

2,360,000

3,895,000

4,670,000

5,050,000

5,100,000

5,600,000

6,100,000

6,730,000

6,730,000

6,925,000

7,635,000

23.10.96

276,480

416,340

722000

992,000

1,560,000

1,725,000

1,996,000

3.000.000

3,350,000

3,775,000

4,100,000

4,100,000

4,260,000

5,000,000

Vakıf ĠĢ
Merkezi

23.10.96

53,657

302,209

528,500

713,400

1,200,000

1,365,000

1,425,000

1,445,000

1,550,000

1,665,000

1,730,000

1,730,000

1,730,000

1,487,500

Kavaklı Vakıf
ĠĢ Merkezi

04.05.98

-

875,364

1,400,000

4,770,793

10,800,000

12,215,000

12,060,000

12,110,000

13,000,000

13,610,000

14,690,000

14,690,000

14,690,000

13,288,000

.

Caddebost
an Mağaza

21.07.00

-

-

-

598,000

690,000

710,000

750,000

1,225,000

1,500,000

1,700,000

1,900,000

1,750,000

1,900,000

2,000,000

Tunalı
Mağaza

20.07.00

-

-

-

440,000

740,000

800,000

835,000

1,200,000

1,335,000

1,530,000

1,610,000

1,610,000

1,690,000

Arsa
(Etimesgut)

12.04.00

-

-

-

1,826,000

3,180,000

3,600,000

3,850,000

4,180,000

5,200,000

6,025,000

13,660,000

14,570,000

15,075,000

Arsa
(EskiĢehir
Yolu)

27.08.99

-

-

2,870,000

4,900,000

6,315,000

6,665,000

Bakırköy ĠĢ
Merkezi

30.11.01

-

-

-

-

1,470,000

1,750,000

1,925,000

Kadıköy ĠĢ
Merkezi

30.01.04

-

-

-

-

-

-

-

Kavaklıdere
Dükkan

30.12.04

-

-

-

-

-

-

-

Çakmak
Cad.

22.07.05

-

-

-

-

-

-

-

-

Bursa
Mustafakem
alpaĢa

26.06.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aliağa ĠĢ
Merkezi

01.02.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.100.000

3.200.000

3.500.000

Kütahya ĠĢ
Merkezi

01.02.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.300.000

4.500.000

5.000.000

Fatih ĠĢ
Merkezi

08.02.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.900.000

3.300.000

3.850.000

Arsa
(Ümraniye)

07.06.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

156.000.000

195.000.000

280.000.000

183.700.00

223.380.000

312.100.000

24.10.96

Finansmarke
t ĠĢ Merkezi

TOPLAM

1,055,129

2,676,553

2,100,000

6,600,500

14,570,193

28,435,000

33,150,000

34,556,000

-

-

-

-

-

-

31.12.11

31.12.12

31.12.97

Levent ĠĢ
Merkezi

8.900.000

9.500.000

10.700.000

-

-

-

-

-

-

.

.

.

2,320,000

.

.

.

15,132,240

.

.

.

550.000

580.000

700.000

-

-

1.050.000

2,800,000

2,800,000

3,150,000

3,500,000

3,850,000

4,780,000

5,500,000

-

.

.

1,560,000

1,685,000

1,910,000

2,140,000

2,140,000

2,200,000

2,600,000

-

.

.

4,070,000

4,330,000

4,830,000

5,195,000

5,195,000

5,240,000

6,500,000

3,100,000

3,370,000

3,370,000

36,690,000

43,450,000

47,665,000

58,275,000

-

56,365,000

-

1,350,000

59,840,000

-

1,360,000

62,822,740

6.900.000

7.300.000

8.350.000

-

.

.

-

.

.
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C. FĠNANSAL YAPIYA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1. BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU
FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi Yönetim Kurulu’na
1.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi‟nin (“ġirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait, kar veya
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar değiĢim tablosunu, nakit akıĢ tablosunu ve
önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiĢ bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2.

ġirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak
hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların
usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlıĢlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını
sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüĢ
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu‟nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı
konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıĢlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıĢtır. Bu risk
değerlendirmesinde, iĢletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuĢtur. Ancak, amacımız
iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüĢ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koĢullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, ġirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca ġirket yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız

denetim

sırasında

temin

ettiğimiz

bağımsız

denetim

kanıtlarının,

görüĢümüzün

oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz.
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Görüş
4.

GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi‟nin
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akıĢlarını, TMS (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.

5.

Görüşü etkilemeyen husus
17 No‟lu finansal tablo dipnotunda belirtildiği üzere ġirket, satıĢ gelirlerinin büyük bir kısmını iliĢkili
kuruluĢlardan sağlamaktadır.

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
6.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmıĢ ve istenen belgeleri vermiĢtir, ayrıca ġirket‟in 1
Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile ġirket esas
sözleĢmesinin finansal raporlamaya iliĢkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıĢtır.

7.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada iĢlem gören
Ģirketlerde, yönetim kurulu, Ģirketin varlığını, geliĢmesini ve devamını tehlikeye düĢüren sebeplerin
erken teĢhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla,
uzman bir komite kurmak, sistemi çalıĢtırmak ve geliĢtirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398.
Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun Ģirketi tehdit eden veya edebilecek
nitelikteki riskleri zamanında teĢhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleĢtirebilmek için 378 inci
maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun
yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor
düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz,
bu riskleri yönetmek için ġirket Yönetimi‟nin, gerçekleĢtirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve
yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Raporlama tarihi itibariyle KGK tarafından henüz
bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıĢtır. Dolayısıyla bu konuya iliĢkin ayrı bir rapor
hazırlanmamıĢtır. Bununla birlikte, ġirket, söz konusu komiteyi 16 Ocak 2012 tarihinde kurmuĢ olup,
komite iki üyeden oluĢmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar ġirket‟in varlığını,
geliĢmesini tehlikeye düĢüren sebeplerin erken teĢhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik sekiz defa toplanmıĢ ve hazırladığı raporları
Yönetim Kurulu‟na sunmuĢtur.
Ġstanbul,
30 Ocak 2014
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik
Anonim ġirketi
Erdal Tıkmak Sorumlu Ortak, Başdenetçi
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2. AYRINTILI BĠLANÇO
VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL DURUM TABLOSU (BĠLANÇO)

Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2013

Yeniden
DüzenlenmiĢ*
Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2012

55,678,411

53,633,635

19,804,281
35,591,243
1,138
281,749

19,340,577
33,971,608
678
320,772

143,312,888

141,715,233

1,299
142,885,158
412,395
14,036

1,306
141,468,972
234,428
10,527

198,991,299

195,348,868

Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2013

Yeniden
DüzenlenmiĢ*
Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2012

785,622

959,616

11,608
4,945
6,663
565,405
565,405
96,174
112,435

39,001
12,114
26,887
517,755
517,755
64,713
338,147

814,822

1,353,801

7
3

721,561
721,561

1,279,401
1,279,401

13

93,261

74,400

ÖZKAYNAKLAR

15

197,390,855

193,035,451

ÖdenmiĢ sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
-Yeniden değerleme ölçüm kazanç/kayıplar
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıllar karları
Net dönem karı

15
15

106,200,000
21,599,008
9,759,034

105,000,000
21,599,008
9,759,034

(2,985)
(2,985)
3,439,598
52,037,811
4,358,389

3,144,458
47,314,989
6,217,962

198,991,299

195,348,868

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

Dipnotlar

DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Diğer alacaklar
PeĢin ödenmiĢ giderler

4
5
8
14

DURAN VARLIKLAR
Diğer alacaklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar

8
9
10
11

TOPLAM VARLIKLAR

Dipnotlar

KAYNAKLAR
KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
-İlişkili taraflara finansal borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

6
3
6
7
3
13
14

UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun vadeli borçlanmalar
-İlişkili taraflara finansal borçlar
ÇalıĢanlara
sağlanan
faydalara
karĢılıklar

iliĢkin

15
15
15

TOPLAM KAYNAKLAR
(*) Not 2.1.4‟e bakınız
ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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3. GELĠR TABLOSU
VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Dipnotlar
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
SatıĢların maliyeti (-)

16
16

Brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler

17
18

Esas faaliyet karı
Finansman giderleri

20

Vergi öncesi kar
Dönem vergi geliri / (gideri)
Dönem karı
Adi ve sulandırılmıĢ pay baĢına kazanç

22

Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık
2013

Yeniden
DüzenlenmiĢ*
Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık
2012

6,759,315
(269,714)

8,600,018
(442,597)

6,489,601

8,157,421

(1,993,891)
8,522

(1,751,533)
4,768

4,504,232

6,410,656

(145,843)

(192,694)

4,358,389

6,217,962

-

-

4,358,389

6,217,962

0.0410

0.0585

(2,985)

--

(2,985)

--

(2,985)

--

4,355,404

6,217,962

DĠĞER KAPSAMLI GELĠR
Kar
veya
zararda
sınıflandırılmayacaklar
TanımlanmıĢ Fayda Planları
Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer kapsamlı gelir
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR

yeniden
Yeniden
13

(*) Not 2.1.4‟e bakınız
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4. ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU
VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
BirikmiĢ Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler

Dipnotlar
1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler

ÖdenmiĢ
sermaye

Sermaye
düzeltme
farkları

Pay senedi ihraç
primi/iskontoları

TanımlanmıĢ fayda
planları yeniden ölçüm
kazanç/kayıpları

BirikmiĢ Karlar
Kardan
ayrılan
Net
kısıtlanmıĢ GeçmiĢ yıllar
dönem
yedekler
Karları
karı

Özkaynaklar

100,000,000

21,599,008

9,759,034

-

1,841,959

27,826,771

25,790,717

Transferler

-

-

-

-

1,302,499

24,488,218

(25,790,717)

-

Toplam kapsamlı gelir

-

-

-

-

-

-

6,217,962

6,217,962

Sermaye artırımı

186,817,489

5,000,000

-

-

-

-

(5,000,000)

-

-

105,000,000

21,599,008

9,759,034

-

3,144,458

47,314,989

6,217,962

193,035,451

105,000,000

21,599,008

9,759,034

-

3,144,458

47,314,989

6,217,962

193,035,451

Transferler

-

-

-

-

295,140

5,922,822

(6,217,962)

-

Toplam kapsamlı gelir

-

-

-

(2,985)

-

-

4,358,389

4,355,404

1,200,000
106,200,00
ysfdyu0

-

-

-

-

(1,200,000)

-

-

21,599,008

9,759,034

(2,985)

3,439,598

52,037,811

4,358,389

197,390,855

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler

15

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler

Sermaye artırımı
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler

15
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5. NAKĠT AKIġ TABLOSU
VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT NAKĠT AKIġ TABLOSU

Dipnotlar

Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2013

Yeniden
DüzenlenmiĢ*
Bağımsız
denetimden
geçmiĢ
31 Aralık 2012

4,358,389

6,217,962

65,006

85,437

53,307

57,210

(4,270,172)

(4,828,255)

-

(1,149,313)

(453)

(218)

A.İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları
Net dönem karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler
Amortisman ve Ġtfa Gideri ile ilgili Düzeltmeler

9,10,11

KarĢılıklar ile Ġlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile Ġlgili Düzeltmeler
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından
Kaynaklanan Kazançlarla Ġlgili Düzeltmeler
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artıĢ
düzeltmeler

ile

ilgili

PeĢin ödenmiĢ giderlerdeki artıĢ/azalıĢ ile ilgili düzeltmeler

39,023

44,373

(47,596)

18,780

(236,297)

317,752

67,947,838

372,889

(70,676,054)

(4,046,433)

Alınan faizler

5,499,446

4,276,452

ĠĢletme Faaliyetlerden Nakit AkıĢları

2,732,437

1,366,636

Ticari Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler
Diğer yükümlülükteki artıĢ/(azalıĢ) ile ilgili düzeltmeler
BaĢka ĠĢletmelerin veya Fonların Paylarının veya
Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen
Nakit GiriĢleri
BaĢka ĠĢletmelerin veya Fonların Paylarının veya
Borçlanma Araçlarının Edinimi Ġçin Yapılan Nakit
ÇıkıĢları
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

B.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan
Nakit ÇıkıĢları
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satıĢından kaynaklanan giriĢler
Yatırım amaçlı gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan nakit
çıkıĢları
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit

(193,184)

(23,817)

-

1,643,966

(1,449,281)

(1,665,079)

(1,642,465)

(44,930)

C.Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Finansal Kiralama SözleĢmelerinden Kaynaklanan Borç
Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları

(507,216)

(461,191)

Ödenen faizler

(148,817)

(194,844)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit

(656,033)

(656,035)

433,939

665,671

Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki değiĢim
Dönem baĢındaki nakit ve nakit benzerleri

4

19,191,327

18,525,656

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

4

19,625,266

19,191,327

(*) Not 2.1.4‟e bakınız ĠliĢikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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6. MALĠ TABLO DĠPNOTLARI
VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Aġ
31 ARALIK 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
1 ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ (“ġirket”), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuĢtur. ġirket‟in temel amaç ve faaliyet konusu
gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri ve
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”)
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iĢtigal
etmektir. ġirket‟in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında,
SPK‟nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulması esas alınmaktadır.
ġirket‟in merkez adresi Halaskargazi Caddesi Yasan ĠĢ Merkezi No:101/6 Osmanbey–ġiĢli /
Ġstanbul‟dur.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ġirket‟in ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013
Pay
oranı %
Pay tutarı
T.Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı
(“Vakıfbank”)
T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BĢk.
(“TOKĠ”)
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güv.
Hiz.Vakfı (“Vakıf”)
Halka açık hisseler
Diğer
Toplam

31 Aralık 2012
Pay
oranı %
Pay tutarı

27.63

29,344,919

27.63

29,013,340

14.00

14,867,997

14.00

14,699,998

6.67
45.03
6.67
100

7,079,999
47,827,083
7,080,002
106,200,000

6.67
45.03
6.67
100

6,999,999
47,286,663
7,000,000
105,000,000

ġirket‟in hisse senetleri, nama yazılı olan A grubu ve hamiline yazılı olan B grubu olarak iki
türdedir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 100.000 (yüz bin) oy
hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ġirket‟in kayıtlı sermaye tavanı 300,000,000 TL‟dir (31 Aralık 2012:
300,000,000 TL).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ġirket‟in çalıĢan sayısı 14 kiĢidir (31 Aralık 2012: 9 kiĢi).
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2

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR

2.1.

Sunuma iliĢkin temel esaslar

2.1.1.

Uygunluk beyanı
ĠliĢikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran 2013
tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri
uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiĢ olan Türkiye Muhasebe Standartları'na
(TMS) uygun olarak hazırlanmıĢtır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliĢkin ek ve yorumlardan
oluĢmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiĢ finansal durum tablosu ve aynı tarihte
sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 30
Ocak 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır. Genel Kurul
finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiĢtirme gücüne sahiptir.

2.1.2.

Finansal tabloların hazırlanış şekli
ġirket‟in iliĢikteki finansal tabloları SPK‟nın 7 Haziran 2013 tarihli “Finansal Tablo ve
Dipnot Formatları Hakkında Duyuru”suna uygun olarak hazırlanmıĢtır.

2.1.3.

Geçerli ve raporlama para birimi
ġirket‟in geçerli ve raporlama para birimi Türk Lirası (“TL”) olup, tüm finansal
bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiĢtir.

2.1.4.

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aĢağıda özetlenen yeni
standartlar dıĢında 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile
tutarlı olarak hazırlanmıĢtır.
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
ġirket, ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2013 itibarıyla, diğer standartlardaki dolaylı
değiĢiklikler de dahil olmak üzere, aĢağıdaki yeni standart ve değiĢiklikleri kabul
etmiĢtir:
•TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü (bakınız (i))
•TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (DeğiĢiklik) (bakınız (ii))
•TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar (2011) (bakınız (iii))
DeğiĢikliklerin yapısı ve etkisi aĢağıda ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.
(i)

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, gerçeğe uygun değeri tanımlamakta,
gerçeğe uygun değerin ölçümüne iliĢkin çerçeveyi ve gerçeğe uygun değer
ölçümü ile ilgili açıklama gerekliliklerini ortaya koymaktadır. TFRS 13, diğer
TFRS‟lerin gerekli kıldığı hallerde gerçeğe uygun değerin nasıl ölçüleceğini
açıklamaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar bir önceki dönem olan
31 Aralık 2012 tarihli finansal bilgiler ile karĢılaĢtırılmalı sunulmuĢtur.
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Gerçeğe uygun değer, mevcut piyasa koĢullarında, piyasa katılımcıları arasında
bir varlığın satıĢına veya bir borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan
bir iĢlemdeki fiyatın tahmin edilmesiyle belirlenir. Standart aynı zamanda TFRS 7
Finansal Araçlar: Açıklamalar standardına yer alan açıklama gereklilerinin yerine
geçmekte ve bu gereklilikleri geniĢletmektedir.
TFRS 13 geçiĢ maddeleri uyarınca, ġirket ileriye dönük gerçeğe uygun yeni değer
ölçümü uygulamıĢtır ve yeni açıklamalar için herhangi bir karĢılaĢtırmalı bilgi
sunmamıĢtır.Buna rağmen, değiĢimin ġirket‟in varlık ve yükümlülüklerin ölçümleri
üzerinde önemli bir etkisi olmamıĢtır.
(ii)

Diğer kapsamlı gelir kalemleri sunumu

TMS 1'de yapılan değiĢiklikler sonucunda, ġirket kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosundaki diğer kapsamlı gelirin sunumunu değiĢtirmiĢtir. Diğer kapsamlı
gelir içinde yer alan kalemler gelecekte kar veya zarara yeniden sınıflandırılabilir
veya bir daha sınıflandırılamaz olarak sunulmaktadır. KarĢılaĢtırmalı bilgiler de
buna uygun olarak yeniden sunulmuĢtur.
TMS 1'e yapılan değiĢikliklerin uygulanması sonucunda ġirket‟in gelir tablosu aktif
ve pasifleri üzerinde bir etkisi yoktur.
(iii)

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar

TMS 19 (2011) standardındaki değiĢikliğin uygulanması sonucunda, tüm aktüeryal
kayıp ve kazançlar diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmeye
baĢlanmıĢtır.
Muhasebe politikasındaki bu değiĢiklikten önce aktüeryal kayıp ve kazançlar kar
veya zararda muhasebeleĢtiriliyordu.Muhasebe politikasındaki değiĢikliğin önemli
bir etkisinin olmaması nedeniyle karĢılaĢtırma olarak verilen 31 Aralık 2012 tarihli
finansal tablolar yeniden düzenlenmemiĢtir.
Finansal tablolar formatında değiĢiklik
SPK‟nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca
SPK Finansal Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak yeni finansal
tablolar ve dipnotları formatları 7 Haziran 2013 tarih ve 2013/19 sayılı SPK
Bülteninde yayımlanmıĢtır. Yeni formatlar nedeniyle iliĢikteki finansal durum
tablosunda karĢılaĢtırma olarak verilen 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda
aĢağıdaki sınıflamalar yapılmıĢtır:
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolarında “kısa vadeli yükümlülükler / finansal borçlar” içerisinde sınıflanan
517,755 TL tutarındaki finansal kiralama borçları karĢılaĢtırmalı sunulan finansal
tablolarda “kısa vadeli yükümlülükler / uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli
kısımları” içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolarında “uzun vadeli yükümlülükler / finansal borçlar” içerisinde sınıflanan
1,279,401 TL tutarındaki finansal kiralama borçları karĢılaĢtırmalı sunulan finansal
tablolarda “uzun vadeli yükümlülükler / uzun vadeli borçlanmalar” içerisinde
sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolarında “satıĢ gelirleri” içerisinde sınıflanan 3,568,832 TL tutarındaki satıĢ
gelirleri karĢılaĢtırmalı sunulan finansal tablolarda “hasılat” içerisinde
sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolarında “finansal gelirler” içerisinde sınıflanan 3,068,468 TL tutarındaki
gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan menkul kıymetlerden elde edilen
gelirler ve 6,749 TL yatırım fonlarından elde edilen gelirler ve 1,955,969 TL
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bankalardan alınan faiz gelirleri karĢılaĢtırmalı sunulan finansal tablolarda
“hasılat” içerisinde “borçlanma araçları gelirlerine” sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolarında “finansal giderler” içerisinde sınıflanan 70,850 TL tutarındaki masraf,
komisyon ve faiz maliyeti karĢılaĢtırmalı sunulan finansal tablolarda “satıĢların
maliyeti” içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolarında “finansal giderler” içerisinde sınıflanan 192,694 TL tutarındaki finansal
kiralama faiz gideri karĢılaĢtırmalı sunulan finansal tablolarda “finansman
giderleri” içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait nakit akıĢ
tablosunda “Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları, Alınan Faizler”
içerisinde sınıflanan 4,276,452TL, karĢılaĢtırmalı sunulan finansal tablolarda
“Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları-alınan faizler” içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait nakit akıĢ
tablosunda “Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları, Finansal
Yatırımlar” içerisinde sınıflanan 3,673,544TL, karĢılaĢtırmalı sunulan finansal
tablolarda 372,889 TL olarak “ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler-BaĢka
iĢletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu
elde edilen nakit giriĢleri” ve 4,046,433 TL olarak “BaĢka iĢletmelerin veya fonların
paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkıĢları”
içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
ġirket‟in 31 Aralık 2012 itibariyle sona eren hesap dönemine ait nakit akıĢ
tablosunda “Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit, Finansal kiralama
borçlarına iliĢkin ödemeler” içerisinde sınıflanan 461,191 TL, karĢılaĢtırmalı sunulan
finansal tablolarda Finansman faaliyetlerinden nakit akıĢları-Finansal Kiralama
SözleĢmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları” içerisinde
sınıflandırılmıĢtır.
2.1.5.

Portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla “Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü” baĢlıklı
dipnotta yer veriler bilgiler: SPK‟nın II.14.1 “Sermaye Piyasası‟nda Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” uyarınca finansal tablolardan türetilmiĢ özet
bilgiler niteliğindedir ve 28 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla SPK‟nın 28660 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin
Esaslar Tebliği” nin portföy sınırlamalarına uyumunun kontrolüne iliĢkin hükümleri
çerçevesinde hazırlanmıĢtır.
“Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü” baĢlıklı ek dipnot iliĢikteki finansal
tablolardaki verilere göre hazırlanmıĢtır.

2.1.6

Muhasebe tahminlerindeki değişiklik ve hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise,
değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, ayrıca gelecek dönemlere iliĢkin ise, gelecek
dönemleri kapsayacak Ģekilde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Cari dönemde
muhasebe tahminlerinde değiĢiklik yapılmamıĢtır. Tespit edilen önemli muhasebe
hataları, geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir. Cari dönemde tespit edilen önemli muhasebe hatası yoktur.

2.2.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla uygulanan ve henüz yürürlükte olmayan standartlar
ve yorumlar

2.2.1.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyleyürürlüğe giren standartlar ve yorumlar
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31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ġirket TMS/TFRS ile bunlara iliĢkin ek ve yorumları
uygulamıĢtır.
2.2.2. 31 Aralık 2013 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe
girmemiĢ olan ve iliĢikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıĢ yeni
standartlar, standartlara ve yorumlara yapılan bir takım güncellemeler
bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin iliĢikteki finansal tablolar üzerinde önemli bir
etkisinin olması beklenmemektedir.
2.3.

Önemli muhasebe politikalarının özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları
aĢağıda açıklanmıĢtır.

2.3.1

Hasılat
Hasılat, esas faaliyetlerden elde edilen gelirler ile sermaye piyasası iĢlemlerinden
elde edilen gelirleri içermektedir. Esas faaliyetlerden elde edilen hasılat, kira
gelirleri ve gayrimenkul satıĢlarından elde edilen gelirlerden oluĢmaktadır.
Sermaye piyasası iĢlemlerinden elde edilen hasılat ise finansal yatırımlardan elde
edilen gelirlerden oluĢmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, tahakkuk esasına göre
kaydedilmektedir. Gelirler, alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun
değeri ile ölçülür.
Gayrimenkul satıĢlarından elde edilen gelirler, risk ve faydaların alıcıya transfer
edilmesi halinde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir.
Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler 2.3.6 nolu dipnotta açıklandığı gibi
kaydedilir.

2.3.2

Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri, sermaye kazancı veya her
ikisini birden elde etmek için tutulan gayrimenkullerdir. ġirketin yatırım amaçlı
gayrimenkulleri bina ve arsalardan oluĢmaktadır
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 maliyet modeli seçilmiĢ ve söz
konusu model tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanmıĢtır. Yatırım amaçlı
gayrimenkuller finansal tablolarda maliyetinden birikmiĢ amortisman ve varsa
ekspertiz Ģirketi tarafından belirlenen gerçeğe uygun değeri karĢılaĢtırılarak
hesaplanan değer düĢüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilmiĢtir.
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. AktifleĢtirme, bu varlıklar ile ilgili
harcamaların oluĢmaya baĢladığı andan, varlıkların nihai kullanıma hazır hale
getirilmesine kadar sürdürülmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkullere iliĢkin amortismanlar, varlıkların yararlı ömürlerine
göre aktife giriĢ tarihi esas alınarak eĢit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak ayrılmaktadır.

2.3.3

Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için
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aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih olarak
kabul edilen 31 Aralık 2004‟e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyona göre
düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan
kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve kalıcı
değer kayıpları düĢülerek iliĢikteki finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
Maddi duran varlıklara iliĢkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre
aktife giriĢ esas alınarak eĢit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kar
veya zararda muhasebeleĢtirilmektedir.
Maddi duran varlıkların tahmini ekonomik ömürleri aĢağıdaki gibidir

Duran Varlık Cinsi
DemirbaĢlar
TaĢıtlar
Özel maliyetler

Tahmini Ekonomik
Ömür (Yıl)
4-5
5
5

Amortisman
Oranı (%)
% 20 - % 25
% 20
% 20

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiĢtirmekten dolayı oluĢan
giderler, temel bakım ve onarım giderleri de dahil olmak üzere, aktifleĢtirilebilirler.
Sonradan ortaya çıkan diğer masraflar söz konusu maddi duran varlığın
gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleĢtirilebilirler. Tüm diğer
giderler
oluĢtukça
kar
veya
zararda
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.
2.3.4

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, yazılım programlarını içermektedir. 1 Ocak 2005
tarihinden önce satın alınan kalemler, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla, enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra
alınan kalemler satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ile kalıcı
değer kayıpları düĢülerek yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklara iliĢkin
itfa payları kar veya zararda, ilgili varlıkların tahmini yararlı ömürleri olan 3 ila 5 yıl
üzerinden, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu
muhasebeleĢtirilmektedir.

2.3.5

Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal varlıklar
ġirket her raporlama tarihinde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun
değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup
bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut
olması durumunda ġirket, ilgili değer düĢüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca ilgili varlığın ilk
muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”)
meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal
varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
nakit akıĢları üzerindeki etkisi sonucunda değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin
tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğüne uğrar ve
değer düĢüklüğü zararı oluĢur. Ġleride meydana gelecek olaylar sonucunda
oluĢması
muhtemel
kayıplar,
olasılığın
yüksekliğine
bakılmaksızın
muhasebeleĢtirilmez.
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Finansal olmayan varlıklar
ġirket, her raporlama tarihinde finansal olmayan varlıkların 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 kar veya zararda muhasebeleĢtirilmektedir.
2.3.6

Finansal araçlar
ġirket‟in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri ve gerçeğe uygun değer farkı
kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklardan; finansal yükümlülükleri ise ticari
borçlar ve finansal borçlardan oluĢmaktadır.
Finansal Varlıklar
ġirket, mevduatlarını oluĢtukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Diğer bütün finansal
varlıklar, ġirket‟in ilgili finansal aracın sözleĢmeye bağlı koĢullarına taraf durumuna
geldiği iĢlem tarihinde kayıtlara alınmaktadır. ġirket, finansal varlıklarla ilgili
sözleĢme uyarınca meydana gelen nakit akıĢları ile ilgili hakları sona erdiğinde
veya ilgili haklarını bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir
alım-satım iĢlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından
çıkarmaktadır. ġirket tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya
elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak
kaydedilmektedir.
Türev olmayan 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.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar
Bir finansal araç ilk kayda alınmasının ardından alım satım amaçlı olarak elde
tutulacak ise bu finansal araç gerçeğe uygun değer farkı kar/ zarara yansıtılan
finansal araçlar olarak sınıflanır. Ġlk kayda alındıktan sonra her türlü iĢlem
maliyetleri doğrudan kar veya zarara yansıtılır. Gerçeğe uygun değeri kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler ve gerçeğe
uygun değerlerindeki değiĢimler kar zarara kaydedilir.
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.
Finansal borçlar
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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.
NetleĢtirme
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.
2.3.7. 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 kar veya zarara
kaydedilmektedir.
2.3.8.Kur değiĢiminin etkileri
ġirket‟in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket‟in geçerli para birimi olan ve
finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir.
ġirket, yabancı para cinsinden yapılan iĢlemleri TL‟ye çevirirken iĢlem tarihinde
geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Finansal durum tablosunda yer alan
yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar raporlama tarihindeki
döviz kurları kullanılarak TL‟ye çevrilmiĢtir. Yabancı para cinsinden olan iĢlemlerin
TL‟ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı
gider veya gelirleri ilgili dönemde kar veya zarara yansıtılmaktadır.
2.3.9. Pay baĢına kazanç
Pay baĢına kazanç miktarı, ġirket paylarına atfedilen net dönem kazancı veya
zararının, ġirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine
bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye‟de Ģirketler, mevcut hissedarlarına birikmiĢ
karlarından ve özkaynak hesaplarından, hisseleri oranında hisse dağıtarak
(“bedelsiz hisseler‟‟) sermayelerini arttırabilir. Pay baĢına kazanç hesaplanırken,
bu bedelsiz hisse ihracı, çıkarılmıĢ hisseler olarak kabul edilir. Dolayısıyla, pay
baĢına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması,
hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle
elde edilir.
2.3.10. Raporlama tarihinden sonraki olaylar
Raporlama tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, iĢletme
lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Raporlama
tarihinden sonraki olaylar ikiye ayrılmaktadır:
- Raporlama tarihi itibarıyla ilgili olayların var olduğuna iliĢkin yeni deliller olması
(raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olaylar) ve- Ġlgili olayların
bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (raporlama
tarihinden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar).

Raporlama tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna iliĢkin yeni deliller
olması veya ilgili olayların raporlama 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.
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2.3.11 KarĢılıklar, Ģarta bağlı yükümlülükler ve Ģarta 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.
2.3.12 Kiralama iĢlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama
iĢlemi, finansal kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer bütün kiralamalar
faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır.
Kiralayan durumunda ġirket
Faaliyet kiralama gelirleri, tahakkuk esasına gore kira dönemi boyunca doğrusal
yöntem ile kar veya zarara kaydedilmektedir.
Kiracı durumunda ġirket
Finansal kiralama iĢlemleri
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar ġirket‟in aktifinde varlık, pasifinde ise
finansal kiralama iĢlemlerinden 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
alınarak, kiralamadan doğan finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca
sabit bir faiz oranı oluĢturacak Ģekilde dönemlere yayılmaktadır. Finansal
kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara
göre amortisman hesaplanmaktadır.
Faaliyet kiralamaları kapsamında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eĢit
tutarlarda
gider
kaydedilmek
suretiyle
kar
veya
zararda
muhasebeleĢtirilmektedir.
2.3.13 ĠliĢkili 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.

2.3.14 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.
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ġirket, sadece gayrimenkul yatırımı alanında faaliyet gösterdiğinden faaliyet
bölümlerine göre raporlama yapılmamıĢtır.
2.3.15 Vergilendirme
Kurumlar vergisi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) madde 5/1(d) (4)‟e göre,
gayrimenkul yatırım ortaklığından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisinden
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/(4) kapsamındaki yetki çerçevesinde, Bakanlar Kurulu, 15. 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
tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak %0 olarak belirlenmiĢ ve aynı
tarihte yürürlüğe girmiĢtir. Bu nedenle, Kurumlar Vergisi Kanununun 5. 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, TMS 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 yada borçların iktisap tarihinde oluĢan mali ya da ticari karı
etkilemeyen farklar bu hesaplamanın dıĢında tutulmuĢtur. ġirket‟in kurum kazancı
Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 5. maddesi gereğince Kurumlar Vergisinden istisna
olduğundan ertelenmiĢ vergi karĢılığı hesaplanmamıĢtır.
2.3.16 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatı karĢılığı
ġirket, çalıĢanların haklarına iliĢkin yükümlülüklerini TMS 19 (2011) ÇalıĢanlara
Sağlanan Faydalar standardı uyarınca muhasebeleĢtirmektedir.
ġirket, hesaplanan yükümlülük tutarını, iliĢikteki finansal tablolara yansıtmıĢtır. 31
Aralık 2012 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemleri için geçerli olan TMS 19
(2011) ‟in yeni halinde en önemli değiĢiklik tanımlanmıĢ fayda yükümlülüklerinin
muhasebeleĢtirilmesi ile ilgilidir. ġirket, tüm aktüeryal kayıp ve kazançlarını,
anında özkaynaklar altında muhasebeleĢtirmektedir.
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.
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2.3.17 Emeklilik planları
Bulunmamaktadır.
2.3.18 Nakit akıĢ 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, yatırım
fonları ve 3 aydan kısa vadeli bankalar mevduatını içermektedir.
2.4

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların SPK Finansal Raporlama Standartları‟na 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 alınır.
Konsolide finansal tablolarda kayıtlara alınan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan
tahminlere iliĢkin bilgiler aĢağıda belirtilen dipnotlarda açıklanmıĢtır:
Not 9

Yatırım amaçlı gayrimenkuller
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3

ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI

ĠliĢkili taraflardan alacaklar ve borçlar

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

35,591,243

33,971,608

19,780,820

19,339,909

42,256

23,696

84

84

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Aġ

3,759

3,717

Vakıfbank

1,151

-

35

-

-

8,397

1,286,966

1,797,156

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

ĠliĢkili taraflardan alacaklar
Finansal yatırımlar
Vakıfbank Bonosu (Not 5)
Bankalar
Vakıfbank
Gelecek aylara ait giderler
GüneĢ Sigorta Aġ
Vakıf Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. ġti. (Vakıf
Sigorta)
ĠliĢkili taraflara borçlar
Ticari borçlar

GüneĢ Sigorta
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret Aġ
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Vakıf Finansal Kiralama Anonim ġirketi
Leasing”) (Not 7)

(“Vakıf

ĠliĢkili taraflardan gelir ve giderler
Gelirler
İlişkili taraflardan kira gelirleri
Vakıfbank
Vakıf Yatırım Menkul Değerler Aġ
T. Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizm. Emekli
Sand. Vakfı
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetlileri
Vakfı

1,463,881

1,397,942

874,204

838,123
92,107
91,347

İlişkili taraflardan A/S ve faiz gelirleri
Vakıfbank
Toplam

4,421,230
6,759,315

4,745,165
7,164,684

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ġirket, hasılatının
yaklaĢık tamamını iliĢkili kuruluĢlardan elde etmiĢtir.
Giderler

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012
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İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri
GüneĢ Sigorta Aġ

67,129

54,454

Vakıf Emeklilik Aġ

18,368

9,299

1,004

928

145,843

192,694

109,174

104,668

39,407

42,204

Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret Aġ

9,084

12,109

Vakıfbank

2,973

15,445

392,982

431,801

Yönetim Kurulu ücret ve giderleri

447,515

333,970

Diğer üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler

207,750

153,447

Toplam

655,265

487,417

Vakıf Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. ġti. (Vakıf Sigorta)
İlişkili taraflara ödenen faiz giderleri
Vakıf Leasing
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri
T. Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli
Sandığı Vakfı
İlişkili taraflara ödenen faaliyet giderleri
Vakıf Yatırım Menkul Değerler Aġ

Toplam
Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve haklar
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NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Kasa
Bankalar-Vadesiz mevduat
Bankalar-Vadeli mevduat
Yatırım fonları

1,480
1,805
19,779,015
21,981

668
40,659
19,299,250
-

Finansal durum tablosunda yer alan toplam nakit
ve nakde eĢdeğer varlıklar

19,804,281

19,340,577

(179,015)

(149,250)

19,625,266

19,191,327

Nakit ve nakde eĢdeğer varlıkların faiz reeskontları
Nakit akıĢ tablosunda yer alan toplam nakit ve
nakde eĢdeğer varlıklar

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla bankaların tamamı iliĢkili kuruluĢ
bakiyeleri olup, ilgili tutarların üzerinde blokaj bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatın detayları
aĢağıdaki gibidir:

Tutar

Faiz oranı (%)

Vade

31 Aralık 2013
TL

19,779,015

9.01

9 Ocak 2014

31 Aralık 2012
TL

19,299,250

8.15

15 Ocak 2013

5

FĠNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal varlıkların tamamı
gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar olup, detayı
aĢağıdaki gibidir:
Maliyet

Vade tarihi

31 Aralık 2013
Banka Bonosu (Not 3)
Banka Bonosu (Not 3)

34,000,000
1,500,000

6 Haziran 2014
2 Mayıs 2014

Toplam

35,500,000

Ortalama
Defter değeri getiri (%)
34,078,197
1,513,046

%9.05
%8.34

35,591,243

31 Aralık 2012
Banka Bonosu (Not 3)
Banka Bonosu (Not 3)

30,949,999
1,822,385

Toplam

32,772,384

10 Haziran
2013
18 Ocak 2013

32,142,362
1,829,246

%9.13
%5.66

33,971,608
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TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Ticari alacaklar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ġirket‟in ticari alacakları
bulunmamaktadır.
Ticari borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ġirket‟in kısa vadeli ticari borçları
aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

ĠliĢkili taraflara ticari borçlar (not 3)
Diğer ticari borçlar
Toplam

7

UZUN VADELĠ BORÇLARIN
BORÇLANMALAR

KISA

VADELĠ

31 Aralık 2012

4,945
6,663

12,114
26,887

11,608

39,001

KISIMLARI

VE

UZUN

VADELĠ

Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları
31 Aralık2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ġirket‟in uzun vadeli borçların kısa
vadeli kısımları finansal kiralama borçlarından oluĢmakta olup detayı aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar (Brüt)
GerçekleĢmemiĢ Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri
Toplam net

31 Aralık 2012

656,034

656,034

(90,629)
565,405

(138,279)
517,755

Uzun vadeli borçlanmalar
31 Aralık2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ġirket‟in uzun vadeli
borçlanmaları finansal kiralama borçlarından oluĢmakta olup detayı aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar (Brüt)
GerçekleĢmemiĢ Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri
Toplam; net

31 Aralık 2012

765,373

1,421,407

(43,812)
721,561

(142,006)
1,279,401

Finansal kiralama borçlarının geri ödeme planı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
1 yıldan kısa
1 – 2 yıl arası
2 – 3 yıl arası
3 – 4 yıl arası
Toplam

31 Aralık 2012

565,405
613,514
108,047
-

517,755
557,840
613,514
108,047

1,286,966

1,797,156
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DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ġirket‟in kısa vadeli diğer alacakları 1,138 TL‟dir.
(31 Aralık 2012: 678 TL)
Uzun vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ġirket‟in uzun vadeli diğer alacakları 1,299 TL‟dir.
(31 Aralık 2012: 1,306 TL)
Diğer borçlar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ġirket‟in diğer borçları
bulunmamaktadır.

9

YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin
detayı aĢağıdaki gibidir:

Arazi ve arsalar
Binalar
Toplam

31 Aralık 2013
125,171,523

31 Aralık 2012
123,722,242

17,713,635
142,885,158

17,746,730
141,468,972

Arazi ve arsalar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla yatırım
amaçlı gayrimenkullerden arazi ve arsaların hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
AçılıĢ bakiyesi
GiriĢler
ÇıkıĢlar
Dönem sonu bakiyesi

31 Aralık 2013
123,722,242
1,449,281
125,171,523

31 Aralık 2012
122,057,163
1,665,079
123,722,242

ġirket‟in 12 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara
istinaden, Vakıfbank‟ın Ġstanbul‟a taĢınması ile ihtiyaç duyduğu Genel Müdürlük
hizmet binasının yaptırılması ve Vakıfbank‟a uzun süreli kiralanması konusunda 12
Mayıs 2011 tarihinde Banka ile ön protokol imzalanmıĢtır. Ön protokol uyarınca
kira bedeli hizmet binasının teslim tarihindeki ekspertiz raporu uyarınca
belirlenecektir.
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ġirket‟in Ġstanbul‟da yapımını gerçekleĢtireceği yukarıda bahsi geçen bina için,
ġirket Yönetim Kurulu‟nun 25 Mayıs 2011 tarih ve 24 sayılı kararı ile Ġstanbul
Uluslararası Finans Merkezi olarak ayrılan bölgede TOKĠ tarafından imar planı
hazırlanmıĢ AtaĢehir Toplu Konut Alanı Ticaret Alanı Revizyon Ġmar Planı sınırları
dahilindeki, mülkiyeti TOKĠ‟ye ait, Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, 3323 ada, 4 ve 5
no.lu iki adet parsel, TOKĠ tarafından tevhid edilip 6 no.lu tek parsele
dönüĢtürülerek 32.004,94 m² haline gelmiĢ ve alım-satım masrafları taraflara ait
olmak kaydıyla toplam 120,020,438 TL bedel ile satın alınmıĢtır.
ġirket mülkiyetindeki, Ankara, Etimesgut, Erler Mahallesi, 48121 ada, 2 parselde
bulunan 18,228 m²‟lik arsa 14,800,000 TL+KDV üzerinden 1 Haziran 2011 tarihinde
TOKĠ‟ye satılmıĢ ve satıĢ bedeli Ġstanbul Ümraniye‟de bulunan arsanın alımı
sonucu TOKĠ‟ye oluĢan borcun bir kısmına mahsup edilmiĢtir.
6 no.lu tek parsele dönüĢtürülerek 32.004,94 m² haline gelmiĢ arsa, TC Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezine
ait 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
neticesinde iki parsel haline gelmiĢtir. Ümraniye Tapu Sicil Müdürlüğü'ndeki
mevcut tapu kayıtları, 3328 ada,12 parsel, 7.225,80 m² yüzölçümlü arsa ve 3328
ada,5 parsel, 8.774,05 m² yüzölçümlü arsa Ģeklinde tescil edilmiĢtir. 25 Aralık2012
tarihinde düzenlenen yeni tapu belgeleri ġirket‟e teslim edilmiĢtir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla arazi ve arsalar tutarının 120,020,438 TL tutarındaki
kısmı söz konusu arsa bedelinden, 3,643,820 TL (31 Aralık 2012: 3,643,820 TL)
tutarındaki kısmı arsa alımı ile ilgili olarak ödenen tapu harç bedelinden, 107,265
TL (31 Aralık 2012: 57,984 TL) tutarındaki kısmı arsanın teminine iliĢkin diğer
masraflardan, 1,400,000 TL (31 Aralık 2012:Bulunmamaktadır) tutarındaki kısmı ise
Tabanlıoğlu Mimarlık DanıĢmanlık Ltd. ġti. „ye verilen iĢ avanslarından
oluĢmaktadır.
ġirket‟in Ġstanbul UluslararasıFinans Merkezinde yer alan arsasının bulunduğu
bölgede gerçekleĢtirilen master plan çalıĢması ve bunun sonucunda belirlenen
yeni plan doğrultusunda uygulanmaya yönelik iĢ ve iĢlemlerin tanımlanmıĢ
olduğu “Mutabakat ve Protokol metni‟‟ ilgili taraflarca 24 Nisan 2012 tarihi
itibariyle imzalanmıĢ ve TCÇevre ve ġehircilik Bakanlığı „‟Proje Yürütücüsü ve
MüĢavir Firma‟‟ olarak Emlak Konut GYO Aġ‟yi görevlendirmiĢtir. Bu
görevlendirme ile ilgili firma Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezine ait 1/5000
Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı tekliflerini hazırlayarak,
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı onayından geçirilmiĢ ve bu durum 4 Temmuz 2012
tarihi itibarıyla Vakıfbank‟a bildirilmiĢtir. Ayrıca, söz konusu firma verilen
görevlendirme kapsamında, özel proje ve rekreasyon alanlarına ait Tasarım El
Kitabı çalıĢmalarını tamamlayarak ihale aĢamasına getirmiĢ ve Ġstanbul
Uluslararası Finans Merkezinde proje gerçekleĢtirecek ilgili tarafların katılımı ile 10
Temmuz 2012 tarihinde TCÇevre ve ġehircilik Bakanı BaĢkanlığı‟nda yapılan
toplantı ile proje yapımına esas Tasarım El Kitabı teslim edilerek proje çalıĢmaları
süreci baĢlatılmıĢtır.
ġirket Yönetim Kurulu‟nun 31 Temmuz 2012 tarihli kararı ile, Ġstanbul
UluslararasıFinans Merkezi‟nde ġirket tarafından yapımı gerçekleĢtirilecek
Vakıfbank Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri yapım projesinin ilk etabı
olarak, mimari ve mühendislik projelerinin ihale aĢamasından baĢlayarak tüm
müteahhitlik hizmetlerinin tamamlanması, kabul iĢlemleri ve bina kullanımına
geçilme sürecide dahil olmak üzere projenin tamamında yer alacak proje
yönetim firmasının tayini için belirlenen firmalardan teklif alınmasına karar
verilmiĢtir. Rapor tarihi itibarıyla Vakıfbank Genel Müdürlük Hizmet Binası ve
Tesisleri Proje Yönetim Hizmet Alım iĢinin 2,460,000 TL + KDV bedel üzerinden en
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uygun teklifi veren Entegre Proje Yönetim DanıĢmanlık Ticaret Anonim ġirketi‟ne
ihale edilmesine karar verilmiĢ ve sözleĢme imzalanarak iĢe baĢlatılmıĢtır.
20 ġubat 2013 tarihinde gerçekleĢtirilen Yönetim Kurulu Toplantısı‟nda, Ġstanbul
Uluslararası Finans Merkezi‟nde gerçekleĢtirilecek Vakıfbank Genel Müdürlük
Hizmet Binası ve Tesisleri inĢaatı proje tasarımını yapacak firma seçimi için
gerçekleĢtirilen tasarım hizmetleri ihalesi neticesinde, söz konusu proje tasarım
iĢinin Tabanlıoğlu Mimarlık DanıĢmanlık Ltd. ġti. firmasına yaptırılmasına karar
verilmiĢtir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla arazi ve arsaların kayıtlı değeri ile
gerçeğe uygun değerinin karĢılaĢtırması aĢağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Gerçeğe
Gerçeğe
uygun
Değer
uygun
Değer
Kayıtlı değer
değer (*)
düĢüklüğü Kayıtlı değer
değer(*)
düĢüklüğü
AtaĢehir
Vakıfbank
Genel
Müdürlük
Binası Arsası

125,171,523 272,000,000

-

Toplam

125,171,523 272,000,000

-

123,722,242 195,000,000
195,000,00
123,722,242
0

-

AtaĢehir Vakıfbank Genel Müdürlük Binası Arsası
AtaĢehir Vakıfbank Genel Müdürlük Binası Arsası, Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi,
Küçükbakkalköy Mahallesi, F22D23D4D pafta 3328 ada, 5 parselde “arsa” vasfı ile
kayıtlı 8,774 m2 ile 12 parselde “arsa” vasfıyla kayıtlı 7,226 m2 alanlı (toplam arsa
alanı yaklaĢık 16.000 m2 olan) iki adet parselin toplam arsadan oluĢmaktadır.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir gayrimenkul
değerleme Ģirketinin, 20 Aralık 2013 tarihli raporuna göre AtaĢehir Vakıfbank Genel
Müdürlük Binası Arsası‟nın emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe
uygun değeri 272,000,000 TL‟dir.
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Binalar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerden binaların hareket
tablosu aĢağıdaki gibidir:
Binalar
Maliyetler

31 Aralık 2012

GiriĢler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2013

Ġstanbul/Levent ĠĢ Merkezi
Ankara/Kavaklıdere
Dükkan

5,838,316

11,200

-

5,849,516

4,100,600

-

-

4,100,600

Ġzmir/ Aliağa ĠĢ Merkezi

3,049,500

-

-

3,049,500

Kütahya/Merkez ĠĢ Merkezi

4,066,000

-

-

4,066,000

Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi (*)

2,642,900

-

-

2,642,900

Toplam

19,697,316

11,200

-

19,708,516

(*) Yatırım

amaçlı gayrimenkullerden Ġstanbul/Fatih ĠĢ merkezi finansal kiralama yoluyla
alınmıĢtır.

Binalar
Birikmiş amortismanlar
Ġstanbul/Levent ĠĢ Merkezi
Ankara/Kavaklıdere
Dükkan

31 Aralık 2012

GiriĢler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2013

(1,146,468)

-

-

(1,146,468)

(580,918)

-

-

(580,918)

Ġzmir/ Aliağa ĠĢ Merkezi

(69,761)

(13,853)

-

(83,614)

Kütahya/Merkez ĠĢ Merkezi

(99,303)

(24,760)

-

(124,063)

Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi

(54,136)

(5,682)

-

(59,818)

Toplam

(1,950,586)

(44,295)

-

(1,994,881)

Net defter değerleri

31 Aralık 2012

31 Aralık 2013

Ġstanbul/Levent ĠĢ Merkezi
Ankara/Kavaklıdere
Dükkan

4,691,848

4,703,048

3,519,682

3,519,682

Ġzmir/ Aliağa ĠĢ Merkezi

2,979,739

2,965,886

Kütahya/Merkez ĠĢ Merkezi

3,966,697

3,941,937

Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi

2,588,764

2,583,082

17,746,730

17,713,635

Toplam
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31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerden binaların hareket
tablosu aĢağıdaki gibidir:
Binalar
Maliyetler
31 Aralık 2011
GiriĢler
ÇıkıĢlar
31 Aralık 2012
Ankara/Vakıf ĠĢ Merkezi
630,133
(630,133)
Ġstanbul/Levent ĠĢ Merkezi
5,838,316
5,838,316
Ankara/Kavaklıdere
4,100,600
4,100,600
Dükkan
Ġzmir/
Aliağa ĠĢ Merkezi
3,049,500
3,049,500
Kütahya/Merkez ĠĢ Merkezi
4,066,000
4,066,000
(*)
Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi
2,642,900
2,642,900
Toplam
20,327,449
(630,133)
19,697,316
(*) Yatırım amaçlı gayrimenkullerden Ġstanbul/Fatih ĠĢ merkezi finansal kiralama yoluyla
alınmıĢtır.
Binalar
Birikmiş amortismanlar
Ankara/Vakıf ĠĢ Merkezi
Ġstanbul/Levent ĠĢ Merkezi
Ankara/Kavaklıdere
Dükkan
Ġzmir/
Aliağa ĠĢ Merkezi
Kütahya/Merkez ĠĢ Merkezi
Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi
Toplam

31 Aralık 2011
(123,927)
(1,146,468)
(580,918)
(55,908)
(74,543)
(48,454)
(2,030,218)

Net defter değerleri
Ankara/Vakıf ĠĢ Merkezi
Ġstanbul/Levent ĠĢ Merkezi
Ankara/Kavaklıdere
Dükkan
Ġzmir/
Aliağa ĠĢ Merkezi
Kütahya/Merkez ĠĢ Merkezi
Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi
Toplam

31 Aralık 2011
506,206
4,691,848
3,519,682
2,993,592
3,991,457
2,594,446
18,297,231

GiriĢler
(11,553)
(13,853)
(24,760)
(5,682)
(55,848)

ÇıkıĢlar
135,480
135,480

31 Aralık 2012
(1,146,468)
(580,918)
(69,761)
(99,303)
(54,136)
(1,950,586)
31 Aralık 2012
4,691,848
3,519,682
2,979,739
3,966,697
2,588,764
17,746,730

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla binaların kayıtlı değerleri ile
gerçeğe uygun değerlerinin karĢılaĢtırması aĢağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013
Gerçeğe
Kayıtlı
uygun
değer
değer

Sigorta
Değeri

Ġstanbul/Levent
ĠĢ 4,703,048 10,651,00 1,202,004
Merkezi
0
Ankara/Kavaklıdere
3,519,682 8,208,000
515,280
Dükkan
Ġzmir/
Aliağa ĠĢ Merkezi
2,965,886 3,510,550
720,375
Kütahya/Merkez
ĠĢ 3,941,937 5,000,000 1,287,500
Merkezi
Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi
2,583,082 3,942,735
287,438
Toplam
17,713,63 31,312,28 4,012,597
5
5

31 Aralık 2012
Gerçeğe
Kayıtlı
uygun
Sigorta
değer
değer
Değeri
4,691,848 9,500,000 1,202,004
3,519,682 7,300,000
515,280
2,979,739 3,200,000
747,495
3,966,697 4,500,000 1,339,000
2,588,764 3,300,000
287,438
17,746,73 27,800,00 4,091,217
0
0
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31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla binaların sigorta ve ekspertiz
değerleri aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Sigorta
Poliçe Tarihi

Sigorta
değeri

Sigorta
Poliçe Tarihi

Sigorta değeri

Ġstanbul/Levent ĠĢ Merkezi

15.01.2013

1,202,004

15.01.2012

1,202,004

Kütahya/Merkez
Merkezi

01.02.2013

1,287,500

01.02.2012

1,339,000

Ankara/Kavaklıdere
Dükkan

15.01.2013

515,280

15.01.2012

515,280

Ġzmir/ Aliağa ĠĢ Merkezi

01.02.2013

720,375

01.02.2012

747,495

Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi

08.02.2013

287,438

08.02.2012

287,438

ĠĢ

Toplam

4,012,597
31 Aralık 2013

4,091,217
31 Aralık 2012

Ekspertiz
Tarihi

Ekpertiz
değeri

Ekspertiz
Tarihi

Ekpertiz
değeri

Ġstanbul/Levent ĠĢ Merkezi
Kütahya/Merkez
ĠĢ
Merkezi
Ankara/Kavaklıdere
Dükkan

20.12.2013

10,651,000

19.12.2012

9,500,000

20.12.2013

5,000,000

18.12.2012

4,500,000

20.12.2013

8,208,000

19.12.2012

7,300,000

Ġzmir/ Aliağa ĠĢ Merkezi

20.12.2013

3,510,550

20.12.2012

3,200,000

Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi

20.12.2013

3,942,735

18.12.2012

3,300,000

Toplam

31,312,285

27,800,000

Ġstanbul / Levent ĠĢ Merkezi
Ġstanbul / Levent ĠĢ Merkezi, Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 1472
ada 1 parselde kayıtlıdır. Yüzölçümü 6,218 metrekaredir.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir
gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 20 Aralık 2013 tarihli raporuna göre Ġstanbul /
Levent ĠĢ Merkezi‟nin emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe
uygun değeri 10,651,000 TL‟dir. Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadır. ġirket bu taĢınmazını Vakıf Yatırım Menkul Değerler
Aġ‟ye kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 1 Ocak
2013 tarihinde baĢlayıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde
874,204 TL kira geliri elde etmiĢtir.
Kütahya / Merkez ĠĢ Merkezi
Kütahya / Merkez ĠĢ Merkezi, Kütahya Ġli, Merkez Ġlçesi, Ali PaĢa Mahallesi, 63 ada
224 parselde kayıtlıdır. Yüzölçümü 2,060 metrekaredir.
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SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir
gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 20 Aralık 2013 tarihli raporuna göre Kütahya /
Merkez ĠĢ Merkezi‟nin emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe
uygun değeri 5,000,000 TL‟dir. Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadır. ġirket bu taĢınmazını Vakıfbank Kütahya ġube‟ye
kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 1 Ocak 2013
tarihinde baĢlayıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde 332,755
TL kira geliri elde etmiĢtir.
Ankara/Kavaklıdere Dükkan
Ankara/Kavaklıdere Dükkan, Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Küçükesat Mahallesi,
2537 ada, 6 parselde kayıtlıdır. Yüzölçümü 912 metrekaredir.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir
gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 20 Aralık 2013 tarihli raporuna göre
Ankara/Kavaklıdere Dükkan‟nın emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği
gerçeğe uygun değeri 8,208,000 TL‟dir. Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. ġirket bu taĢınmazını Vakıfbank
Kavaklıdere ġube‟ye kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu yatırım amaçlı
gayrimenkulden, 1 Ocak 2013 tarihinde baĢlayıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona
eren hesap döneminde 673,588 TL kira geliri elde etmiĢtir.
Ġzmir/ Aliağa ĠĢ Merkezi
Ġzmir/ Aliağa ĠĢ Merkezi, Ġzmir Ġli, Aliağa Ġlçesi, Aliağa Mahallesi, 50 pafta, 5637
parselde kayıtlıdır. Yüzölçümü 1.323 metrekaredir.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir
gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 20 Aralık 2013 tarihli raporuna göre Ġzmir/
Aliağa ĠĢ Merkezi‟nin emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe
uygun değeri 3,510,550 TL‟dir. Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadır. ġirket bu taĢınmazını Vakıfbank Aliağa ġube‟ye
kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 1 Ocak 2013
tarihinde baĢlayıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde 242,634
TL kira geliri elde etmiĢtir.
Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi
Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi, Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Kirmasti Mahallesi, 2123 ada, 9
parselde kayıtlıdır. Yüzölçümü 509 metrekaredir.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiĢ olan bir
gayrimenkul değerleme Ģirketinin, 20 Aralık 2013 tarihli raporuna göre
Ġstanbul/Fatih ĠĢ Merkezi‟nin emsal karĢılaĢtırma yöntemine göre belirlediği
gerçeğe uygun değeri 3,942,735 TL‟dir. Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. ġirket bu taĢınmazını Vakıfbank Fatih
ġube‟ye kiraya vermiĢtir. ġirket söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 1
Ocak 2013 tarihinde baĢlayıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap
döneminde 214,904 TL kira geliri elde etmiĢtir.
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MADDĠ DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlerde, maddi duran
varlıkların hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:

Cari dönem:
Maliyet
Arsalar
DemirbaĢlar
TaĢıtlar
Özel maliyetler
Toplam
Birikmiş amortisman
DemirbaĢlar
TaĢıtlar
Özel maliyetler
Toplam
Net defter değeri

31 Aralık 2012

GiriĢler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2013

205,926
227,291
97,194
65,744
596,155

23,304
169,880
193,184

-

205,926
250,595
267,074
65,744
789,339

(202,657)
(97,194)
(61,876)
(361,727)
234,428

(9,010)
(2,846)
(3,361)
(15,217)

-

(211,667)
(100,040)
(65,237)
(376,944)
412,395

Önceki dönem:
Maliyet
Arsalar
DemirbaĢlar
TaĢıtlar
Özel maliyetler
Toplam
Birikmiş amortisman
DemirbaĢlar
TaĢıtlar
Özel maliyetler
Toplam
Net defter değeri

31 Aralık 2011

GiriĢler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2012

205,926
212,323
97,194
65,744
581,187

14,968
14,968

-

205,926
227,291
97,194
65,744
596,155

(189,394)
(97,194)
(48,727)
(335,315)
245,872

(13,263)
(13,149)
(26,412)

-

(202,657)
(97,194)
(61,876)
(361,727)
234,428

Üzerinde enerji nakil hattı olan ve brüt defter değeri 205,926 TL olan arsa 31 Aralık
2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar içerisine sınıflanmıĢtır.
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MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlerde yazılım
programlarından oluĢan maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu
aĢağıdaki gibidir:

Cari dönem:
Maliyet

31 Aralık
2012
43,949

GiriĢler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2013

9,003

-

52,952

(33,422)

(5,494)

-

(38,916)

Birikmiş itfa payları
Net defter değeri
Önceki dönem:
Maliyet
Birikmiş itfa payları
Net defter değeri
12

10,527
31 Aralık
2011
35,896
(31,041)

14,036
GiriĢler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2012

8,849

(796)

43,949

(3,177)

796

(33,422)

4,855

10,527

KARġILIKLAR, ġARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜKLER
SPK‟nın 9 Aralık 2009 tarihinde, Payları Borsa‟da iĢlem gören Ģirketlerin 3. Ģahısların
borcunu temin amacıyla vermiĢ oldukları Teminat, Rehin ve Ġpoteklerin (“TRĠ”)
değerlendirildiği ve 28/780 sayılı toplantısında almıĢ olduğu karara göre;
Payları Borsa‟da iĢlem gören yatırım ortaklıkları ve finansal kuruluĢlar dıĢında kalan
Ģirketlerin;
i) Kendi tüzel kiĢilikleri adına,
ii) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil
ettikleri ortaklıklar lehine,
iii) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiĢiler lehine vermiĢ
oldukları TRĠ‟lerde herhangi bir sınırlamaya gidilmemesine,
Kurul kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda (“KAP”) yayımlandığı ilk
günden itibaren Borsa Ģirketlerince, yukarıdaki (i) ve (ii) bentlerinde yer alan
kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kiĢiler ile (iii) bendinde
ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dıĢında 3. kiĢiler lehine TRĠ
verilmemesine ve mevcut durum itibariyle söz konusu kiĢiler lehine verilmiĢ olan
TRĠ‟lerin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sıfır düzeyine indirilmesine karar verilmiĢtir.
ġirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla vermiĢ olduğu TRĠ‟ler
aĢağıdaki gibidir:

ġirket tarafından verilen TRI'ler
A.Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ‟lerin Toplam
Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ‟lerin Toplam Tutarı
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.
KiĢilerin Borcunu Temin Amacıyla VermiĢ Olduğu TRĠ‟lerin
Toplam Tutarı
D.Diğer Verilen TRĠ‟lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ‟lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup
ġirketleri Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ‟lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kiĢiler Lehine VermiĢ
Olduğu TRĠ‟lerin Toplam Tutarı

31 Aralık
2013

31 Aralık
2012

166,593

682,300

-

-

-

-

-

-

166,593

682,300
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31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ġirket‟in kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu
TRĠ‟lerin toplamı ġiĢli Vergi Dairesi‟ne verilen teminat mektubundan oluĢmakta
olup 166,593 TL‟dir. (31 Aralık 2012: 682,300 TL). 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla,
ġirket‟in vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin ġirket‟in özkaynaklarına oranı %0.08‟dir (31 Aralık
2012: %0.35).
ġirket tarafından alınan teminatlar 1,471,378 TL tutarında olup, taĢeron firmadan
alınan 2,378 TL tutarında banka teminat mektubundan ve Vakıfbank Genel
Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri inĢaatına ait Proje Yönetim Hizmet alım ihalesini
kazananEntegre Proje Yönetim DanıĢmanlık Mühendislik Ticaret Aġ‟den alınan
369,000 TL tutarında banka teminat mektubu ve Tasarım Hizmetleri ihalesini
kazanan Tabanlıoğlu Mimarlık Dan. Ltd. ġti.‟den alınan 1,100,000 TL tutarındaki
teminat mektubundan oluĢmaktadır (31 Aralık 2012: 677,000 TL).

Faaliyet kiralama anlaşmaları
Kiraya veren olarak ġirket
ġirket, 1 ġubat 2011 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile Ġzmir Aliağa ilçesinde
bulunan bodrum, zemin ve beĢ normal kattan oluĢan komple bina için kira
sözleĢmesi imzalamıĢtır. Aylık kira bedeli 31 Aralık 2013 itibarıyla 20,294 TL +
KDV‟dir. Yılık kira artıĢı, her yıl kira dönemi sonunda, yeni dönemin 3.günü TÜĠK
tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE‟nin ortalama oranı kadardır.
ġirket, 1 ġubat 2011 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile Ġstanbul Fatih ilçesinde
bulunan bodrum, zemin kat ve 2 normal kattan oluĢan komple bina için kira
sözleĢmesi imzalamıĢtır. Aylık kira bedeli 31 Aralık 2013 itibarıyla 17,974 TL +
KDV‟dir.Yılık kira artıĢı, her yıl kira dönemi sonunda, yeni dönemin 3.günü TÜĠK
tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE‟nin ortalama oranı kadardır.
ġirket, 1 Ocak 2005 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile Ankara Çankaya
ilçesinde bulunan iĢyeri için kira sözleĢmesi imzalamıĢtır.Aylık kira bedeli 31 Aralık
2013 itibarıyla 56,132 TL + KDV olup yıllık kira bedeli peĢin tahsil edilmektedir. Yılık
kira artıĢı, her yıl kira dönemi sonunda, TÜĠK tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE‟nin
ortalama oranı kadardır.
ġirket, 1 ġubat 2011 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile Kütahya Merkez
ilçesinde bulunan bodrum, zemin ve 7 normal kattan oluĢan komple bina için kira
sözleĢmesi imzalamıĢtır. Aylık kira bedeli 31 Aralık 2013 itibarıyla 27,831 TL +
KDV‟dir.Yılık kira artıĢı, her yıl kira dönemi sonunda, yeni dönemin 3.günü TÜĠK
tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE‟nin ortalama oranı kadardır.
ġirket, 1 Ocak 2007 tarihinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ile Ġstanbul
BeĢiktaĢ Ġlçesinde bulunan iĢyeri için kira sözleĢmesi imzalamıĢtır.Aylık kira bedeli 31
Aralık 2013 itibarıyla 72,850 TL + KDV‟dir.Yılık kira artıĢı, her yıl kira dönemi sonunda,
TÜĠK tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE‟nin ortalama oranı kadardır.
Kiralayan olarak ġirket
ġirket, 1 Ocak 2008 tarihinde baĢlamak üzere T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve
Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Vakfı ile Ġstanbul ġiĢli Ġlçesinde bulunan iĢyeri
için kira sözleĢmesi imzalamıĢtır. Aylık kira bedeli 31 Aralık 2013 itibarıyla 7,278 TL +
stopajdır.Yılık kira artıĢı, her yıl kira dönemi sonunda, yeni dönemin 3.günü TÜĠK
tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE‟nin ortalama oranı kadardır.
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ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kısa vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin
karĢılıklar, 49,296 TL (31 Aralık 2012: 28,698 TL) tutarında ikramiye karĢılıkları ile
46,878 TL tutarında kullanılmamıĢ izin karĢılıklarından oluĢmaktadır (31 Aralık 2012:
36,015 TL).
Ġzin karĢılığının 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla sona eren hesap
dönemlerindeki hareketi aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Dönem baĢı bakiyesi
Dönem içindeki değiĢim

36,015
10,863

36,015

Dönem sonu bakiyesi

46,878

36,015

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla uzun vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin
karĢılıklar, 93,261 TL tutarında kıdem tazminatı karĢılığından oluĢmaktadır (31 Aralık
2012: 74,400 TL).
Kıdem tazminatı karĢılığı, ġirket‟in, çalıĢanların emeklilikleri dolayı oluĢacak ve Türk
ĠĢ Kanunu‟na göre hesaplanmıĢ gelecekteki muhtemel yükümlülüklerinin
bugünkü değerini göstermektedir.
TMS 19 (2011) – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı, iĢletmenin kıdem
tazminatı karĢılığı yükümlülüğünün tespit edilmesinde aktüeryal değerleme
metotlarının geliĢtirilmesini gerektirmektedir. ġirket, 31 Aralık 2013 itibarıyla tüm
aktüeryal kayıp ve kazançlarını, özkaynaklar altında, Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler, yeniden
değerleme ölçüm kazanç/kayıpları hesabında muhasebeleĢtirmektedir.
ĠliĢikteki finansal tablolardaki kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında,
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla kullanılan baĢlıca istatistik temelli
tahminler aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Ġskonto oranı
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı

%3.81
%99.71

31 Aralık 2012
%1.91
%99.71

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Kıdem tazminatı karĢılığının 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla sona
eren hesap dönemlerindeki hareketi aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Dönem baĢı bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Aktüeryal fark

74,400
5,215
16,631
(2,985)

49,717
3,488
15,584
5,611

Dönem sonu bakiyesi

93,261

74,400
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PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER, DĠĞER DÖNEN / DURAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN
VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

PeĢin ödenen vergi ve fonlar
Gelecek aylara ait giderler (*)

234,080
47,669

293,033
27,739

Toplam

281,749

320,772

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gelecek aylara ait giderlerin 42,340 TL (31 Aralık
2012: 23,780 TL) tutarındaki kısmı iliĢkili kuruluĢ bakiyelerinden oluĢmaktadır.
(*)

Diğer duran varlıklar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in diğer duran varlıkları
bulunmamaktadır.
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2013
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Toplam

31 Aralık 2012

90,849
21,586

326,164
11,983

112,435

338,147

Diğer uzun vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in diğer uzun vadeli
yükümlülükleri bulunmamaktadır.
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SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ
ÖdenmiĢ sermaye
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ġirket‟in ödenmiĢ sermayesi
aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012
Pay oranı
%
Pay tutarı
14.67
15,399,998
12.96
13,613,342

Grubu
A
B

Pay
oranı %
14.67
12.96

Pay tutarı
15,575,997
13,768,922

A
B

8.67
5.33

9,203,998
5,663,999

8.67
5.33

9,099,999
5,599,999

A
B

5.34
1.33

5,663,999
1,416,000

5.34
1.33

5,599,999
1,400,000

Halka açık hisseler

B

45.03

47,827,083

45.03

47,286,663

Diğer

A
B

5.34
1.33
100.00

5,664,003
1,415,999
106,200,000
21,599,008
127,799,008

5.34
1.33
100.00

5,600,000
1,400,000
105,000,000
21,599,008
126,599,008

Vakıfbank
TOKĠ
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güv.
Hiz.Vakfı

Toplam
Enflasyon Düzeltme Etkisi
Toplam

ġirket‟in hisse senetleri, nama yazılı olan A grubu ve hamiline yazılı olan B grubu
olarak iki türdedir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri
100.000 (yüz bin) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
17 Temmuz 2013 tarihli SPK izni ile 1,200,000 TL tutarındaki 1.temettünün sermayeye
eklenmesi suretiyle ġirket‟in ödenmiĢ sermayesinin 105,000,000 TL‟den 106,200,000
TL‟ye çıkarılmasına karar verilmiĢtir.
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senetleri ihraç primleri enflasyon düzeltmesi
farkı
Toplam

31 Aralık 2013
421,176
9,337,858

31 Aralık 2012
421,176
9,337,858

9,759,034

9,759,034

Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
yasal yedeklerden oluĢmaktadır. 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.
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
ġirket, 31 Aralık 2013 itibarıyla kıdem tazminatı hesaplamasına iliĢkin oluĢan 2,985 TL
tutarındaki aktüeryal kayıp ve kazançlarını, 1 Ocak 2013‟ten itibaren geçerli olan
TMS 19 (2011) Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı uyarınca, özkaynaklar
altında, yeniden değerleme ölçüm ve kazançları hesabında muhasebeleĢtirmiĢtir.
KarĢılaĢtırılmalı sunulan dönemde, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleĢtirilen aktüeryal kayıp ve kazançların önemli bir etksinin olmaması
nedeniyle 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolar yeniden düzenlenmemiĢtir.
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GeçmiĢ yıllar karları
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

AçılıĢ
Önceki dönem net karından geçmiĢ yıllar karlarına
transfer
Sermayeye transfer

47,314,989

27,826,771

5,922,822
(1,200,000)

24,488,218
(5,000,000)

Dönem sonu

52,037,811

47,314,989

Kar dağıtımı
SPK‟nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim
ortaklıkların faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım konusunda herhangi bir
asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiĢtir. Kar dağıtım yapmaya karar veren
anonim ortaklıklar için ise bu dağıtımın ġirket‟in genel kurulunda alacakları karara
bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç
edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli
oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleĢtirilebilmesine; belirlenecek
birinci temettü tutarının mevcut ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayenin yüzde 5‟inden az
olması durumunda, söz konusu tutarın ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine de
imkan verilmiĢ ancak bir önceki döneme iliĢkin temettü dağıtımını
gerçekleĢtirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve
“yeni” Ģeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyet sonucunda elde ettikleri
dönem karından temettü dağıtacakları, hesaplayacakları birinci temettüyü
nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiĢtir.
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden
SPK‟nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna iliĢkin düzenlemeleri uyarınca
hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan
dağıtılabilir kardan karĢılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı,
karĢılanamaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın
tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda
veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar
dağıtımı yapılmayacaktır.
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HASILAT
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona yıllara ait hasılat ve satıĢların maliyeti
aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Esas faaliyetlerden elde edilen hasılat

2,338,085

3,568,832

Kira gelirleri

2,338,085

2,419,519

Hasılat

Arsa ve gayrimenkul satış karları

-

1,149,313

Sermaye piyasası iĢlemlerinden elde edilen hasılat
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan
menkul kıymetlerden elde edilen gelirler

4,421,230

5,031,186

2,816,838

3,068,468

Bankalardan alınan faiz gelirleri

1,590,301

1,955,969

14,091

6,749

Toplam Hasılat

6,759,315

8,600,018

SatıĢların maliyeti

(269,714)

(442,597)

Brüt kar

6,489,601

8,157,421

Yatırım fonlarından elde edilen gelirler
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31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait satıĢların maliyeti aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Emlak vergisi giderleri

185,178

248,071

Amortisman giderleri

44,295

55,848

Banka masraf ve komisyonları

22,334

67,362

Sigorta giderleri

16,757

17,538

1,150

4,396

Vergi,resim ve harç giderleri

-

42,862

Diğer

-

6,520

269,714

442,597

Bakım onarım gideri

Toplam
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GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yılllara ait genel yönetim giderleri
aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1,531,814

1,118,942

Faaliyet kiralaması giderleri

109,174

104,668

DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

163,008

202,482

Amortisman giderleri

20,711

29,589

Malzeme giderleri

18,971

17,315

6,495

207,853

-

17,250

143,718

53,434

1,993,891

1,751,533

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

MaaĢlar ve ücretler

640,166

440,498

Yönetim Kurulu ücret ve giderleri

447,515

333,970

Ġkramiye gideri

183,267

125,243

SSK iĢveren payı

121,919

85,352

Kıdem tazminatı karĢılığı gideri,net

21,846

24,683

Kullanılmayan izin karĢılıkları gideri

10,863

36,015

106,238

73,181

1,531,814

1,118,942

Personel giderleri

Reklam,ilan ve tanitim giderleri
Sermaye artıĢ giderleri
Diğer giderler
Toplam

Personel giderleri

Diğer
Toplam
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ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER/ GĠDERLER
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait esas faaliyetlerden diğer gelirler 8,522
TL‟dir (31 Aralık 2012: 4,768 TL).
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait esas faaliyetlerden diğer giderler
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
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NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dönemlerde amortisman ve itfa
payı giderlerinin dağılımı aĢağıdaki gibidir:

Amortisman ve itfa giderleri

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

SatıĢların maliyeti
Genel yönetim giderleri

(44,295)
(20,711)

(55,848)
(29,589)

Toplam

(65,006)

(85,437)
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FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman giderleri
aĢağıdaki gibidir:

Finansman giderleri

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Faiz giderleri

145,843

192,694

Toplam

145,843

192,694
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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.
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PAY BAġINA KAZANÇ
Pay baĢına kazanç tutarı, net dönem karının, ġirket hisselerinin cari dönem
içindeki ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Pay baĢına
kazancın, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara iliĢkin hesaplaması
aĢağıdaki gibidir:

Net dönem karı
Ağırlıklı ortalama hisse adedi
Pay baĢına kazanç

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

4,358,389

6,217,962

106,200,000

106,200,000

0.0410

0.0585

ġirket‟in sulandırılmamıĢ payları bulunmamaktadır.
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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,



operasyonel risk.
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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.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in kredi riskine maruz kredi niteliğindeki varlıkları aĢağıdaki tablodaki gibidir:
Alacaklar

31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
A.
B.
C
.

D.

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
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
Finansal durum tablosu dıĢı kredi riski içeren unsurlar

Ticari alacaklar
ĠliĢkili
Diğer
taraf
Taraf

Diğer alacaklar
ĠliĢkili
Diğer
taraf
taraf

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

Diğer

Toplam

-

-

-

2,437
-

19,780,820
-

35,591,243
-

-

55,374,500
-

-

-

-

2,437

19,780,820

35,591,243

-

55,374,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ġirket‟in vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ herhangi bir varlığı bulunmamaktadır.
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Kredi riski (devamı)

31 Aralık 2012
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
A.
B.
C.

D.

Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
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
Finansal durum tablosu dıĢı kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
ĠliĢkili
Diğer
ĠliĢkili
Diğer
taraf
taraf
taraf
Taraf

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

Diğer

Toplam

-

-

-

1,984
-

19,339,909
-

33,971,608
-

-

53,313,501
-

-

-

-

1,984

19,339,909

33,971,608

-

53,313,501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, ġirket‟in vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ herhangi bir varlığı bulunmamaktadır.
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Likidite riski
Likidite riski, ġirket‟in finansal borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük
yaĢaması riskidir.ġirket‟in likidite yönetimi yaklaĢımı, her dönem yeterli likiditeye sahip olup vadeleri
geldiğinde yükümlülüklerini hem olağan hem de zor koĢullarda herhangi bir kabul edilemez bir
zarara ve ġirket‟in piyasadaki ismine zarar vermeden karĢılamaktır.
AĢağıdaki tabloda belirtilen tutarlar raporlama tarihi itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleĢmeye
bağlı iskonto edilmemiĢ nakit çıkıĢlarını göstermektedir.
SözleĢme uyarınca vadeler

31 Aralık 2013

Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca
nakit
çıkıĢlar

3
aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5
yıldan
uzun

1,421,407

164,009

492,025

765,373

-

1,421,407

164,009

492,025

765,373

-

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Toplam

1,286,96
6
1,286,96
6

Beklenen vadeler

31 Aralık 2013

Beklenen
nakit
çıkıĢlar
toplamı

3
aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5
yıldan
uzun

11,608
11,608

11,608
11,608

11,608
11,608

-

-

-

Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca
nakit
çıkıĢlar

3
aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5
yıldan
uzun

1,797,156
1,797,156

2,077,440
2,077,440

164,008
164,008

492,025
492,025

1,421,407
1,421,407

-

Defter
değeri

Beklenen
nakit
çıkıĢlar
toplamı

3
aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5
yıldan
uzun

39,001
39,001

39,001
39,001

-

-

-

Defter
değeri

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Toplam
SözleĢme uyarınca vadeler

31 Aralık 2012

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Toplam
Beklenen vadeler

31 Aralık 2013

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Toplam

39,001
39,001

ġirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla türev finansal yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
Piyasa riski
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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 bu riski, faiz oranına duyarlı olan varlık ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle yönetmektedir.
Döviz kuru riski
ġirket‟in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla yabancı para yapılan iĢlemleri
olmaması nedeniyle maruz kaldığı kur riski bulunmamaktadır.
Faiz oranı riski
ġirket faiz oranlarındaki değiĢikliklerin faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerine olan etkisinden
dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in değiĢken faiz bileĢenine sahip
finansal araçları bulunmayıp sabit faiz bileĢenine sahip finansal araçları aĢağıda
gösterilmiĢtir:
Sabit faizli finansal kalemler
Finansal varlıklar
Vadeli mevduat
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler

31 Aralık 2013
55,370,258
19,779,015
35,591,243
1,286,966

31 Aralık 2012
53,270,858
19,299,250
33,971,608
1,797,156

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama
faiz oranları aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Finansal araçlar
Bankalar - vadeli mevduat
Finansal yatırımlar
Finansal borçlar

TL
TL
TL

%9.01
%9.05
%9.55

31 Aralık 2012
TL
TL
TL

%8.15
%8.94
%9.55

Varlıkların faize duyarlılığı:
Gelir tablosunun faize duyarlılığı, aĢağıda varsayılan nispetlerde faiz oranlarındaki
değiĢimin; 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerine olan etkisidir. Bu analiz sırasında, diğer
değiĢkenlerin sabit olduğu varsayılmaktadır.
Bu analiz, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla da aynı Ģekilde hesaplanmıĢtır.

Gelir Tablosu

31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(*)

Özkaynak(*)

100 bp artıĢ

100 bp
azalıĢ

100 bp artıĢ

100 bp
azalıĢ

(138,048)
(129,990)

139,865
131,717

(138,048)
(129,990)

139,865
131,717

Özkaynak etkisi gelir tablosu etkisini içermektedir.
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Operasyonel risk
Kredi, piyasa ve likidite gibi dıĢsal riskler haricinde, ġirket‟in süreçleri, çalıĢanları, teknoloji ve
altyapı gibi çeĢitli sebeplerden oluĢabilecek doğrudan ve dolaylı riskleri ifade eden ve
yasal düzenleyicilerin zorunluluklarından oluĢan risklere operasyonel risk denir. Operasyonel
risk ġirket‟in faaliyetlerinden oluĢmaktadır.
ġirket, finansal zararlardan uzak durmak amacıyla operasyon riskini yönetmektedir. Bu
bağlamda ġirket aĢağıdaki konularda ġirket içi süreç ve kontroller belirlemiĢtir;
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ĠĢlemlerin bağımsız yetkilendirilmesini içeren, uygun görev dağılımları,



ĠĢlemlerin mutabakatı ve kontrolü,



Yasal ve diğer düzenleyicilerin zorunluluklarına uygunluk,



ĠĢlem ve kontrollerin dokümantasyonu,



KarĢılaĢılan operasyonel risklerin periyodik değerlendirilmesi ve belirlenen riskleri
karĢılayacak Ģekilde oluĢturulan kontrol ve prosedürlerin yeterliliği,



Acil durum planlarının geliĢtirilmesi



Eğitim ve mesleki geliĢim



Etik ve iĢ standartları



Etkili olabilecek alanlarda sigortaların da dahil olabileceği riski azaltıcı önlemler.

FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
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. AĢağıdaki metodlar ve varsayımlar gerçeğe uygun değeri belirlemenin mümkün
olduğu durumlarda her bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini tahmin etmekte
kullanılmıĢtır.
Kısa vadeli olmaları nedeniyle bankalardan alacakların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun
değerine yakın olduğu varsayılmaktadır. Finansal durum tablosunda gerçeğe uygun
değeri ile gösterilen yatırım fonları ve menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin
belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınmaktadır.
Ticari borçların, kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerine
yakın olduğu varsayılmaktadır. Defter değeri 1,286,966 TL (31 Aralık 2012: 1,797,156 TL) olan
finansal borçların 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değeri 1,240,762 TL olup (31
Aralık 2012: 1,749,550 TL), gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında ġirket‟in raporlama
tarihindeki borçlanma oranları kullanılmıĢtır.
Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma
“TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama” standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun
değerleri üzerinden ölçülerek gösterilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin
belirlenmesinde kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılarak
gösterilmesini gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas olarak söz konusu verilerin
gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler,
bağımsız kaynaklardan edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte
olmayan veriler ise ġirket‟in piyasa tahmin ve varsayımlarının kullanılması anlamına
gelmektedir. Bu Ģekilde bir ayırım, genel olarak aĢağıdaki sınıflamaları ortaya çıkarmaktadır.
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1 inci Sıra: ÖzdeĢ varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiĢ) fiyatlar;
2 nci Sıra: 1 inci sırada yer alan kayıtlı fiyatlar dıĢında kalan ve varlıklar ya da borçlar
açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek
suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
3 üncü Sıra: Varlık ya da borçlara iliĢkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine
dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin
kullanılmasını gerektirmektedir.
Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin
gerçeğe uygun değer sınıflandırması aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

1. Sıra

2. Sıra

3. Sıra

Toplam

Nakit ve nakit benzerleri:
Yatırım fonları

21,981

-

-

21,981

Finansal yatırımlar:
Borçlanma senetleri

35,591,243

-

-

35,591,243

Toplam finansal varlıklar

35,613,224

-

-

35,613,224

1. Sıra

2. Sıra

3. Sıra

Toplam

-

-

-

-

Finansal yatırımlar:
Borçlanma senetleri

1,829,246

32,142,362

-

33,971,608

Toplam finansal varlıklar

1,829,246

32,142,36
2

-

33,971,608

31 Aralık 2012
Nakit ve nakit benzerleri:
Yatırım fonları

25

RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
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6.

EK Dipnot: PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ
Burada yer alan bilgiler, SPK‟nın “Sermaye Piyasası‟nda Finansal Raporlama Tebliği” uyarınca
finansal tablolardan türetilmiĢ özet bilgiler niteliğindedir ve SPK‟nın 28660 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği” nin portföy
sınırlamalarına uyumunun kontrolüne iliĢkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıĢtır. Ayrıca, 2
numaralı notta belirtildiği üzere ġirket‟in finansal tabloları ġirket‟in bağlı ortaklığı veya ortak giriĢimi
olmadığından burada yer verilen bilgiler ġirket‟in konsolide olmayan verileridir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ġirket, SPK‟nın 28660 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan III-48.1
“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği” nin24. Maddesinin “a, b, c, ç ve d” bentleri
ile 22. ve 38. maddelerinde belirtilen sınırlamalara uymuĢtur ve bu sınırlamalara iliĢkin oranlar
aĢağıda gösterilmiĢtir (31 Aralık 2012: Uyumsuzluk yoktur).
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26.

PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
D

A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
J
K

1
2
3
4
5
6
7
8

Cari
Dönem
55,394,044
142,885,158
712,097
198,991,299
1,286,966
197,390,855
313,478
198,991,299
Cari
Dönem

Önceki
Dönem
53,311,517
141,468,972
568,379
195,348,868
1,797,156
193,035,451
516,261
195,348,868
Önceki
Dönem

III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(d)

19,780,820
-

19,339,909
-

III-48.1 Tebliğ Md. 24/(d)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(c)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(d)
III-48.1 Tebliğ Md. 28
III-48.1 Tebliğ Md. 31
III-48.1 Tebliğ Md. 22/(e)

205,926
166,593
Cari
Dönem

205,926
682,300
Önceki
Dönem

%71.80
%27.84

%72.40
%27.30

%0.10
%0.74
%9.94

%0.10
%1.30
%9.90

Finansal Tablo Ana Hesap Kalemler
Para ve sermaye piyasası araçları
Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler,gayrimenkule dayalı haklar
ĠĢtirakler
ĠliĢkili taraflardan alacaklar(Ticari olmayan)
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar(Aktif Toplamı)
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Finansal kiralama borçları
ĠliĢkili taraflara borçlar (Ticari olmayan)
Özkaynaklar
Diğer Kaynaklar
Toplam Kaynaklar

Ġlgili Düzenleme
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(a)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
III-48.1 Tebliğ Md. 23/(f)

Finansal Tablo Ana Hesap Kalemler
Para ve sermaye piyasası araçlarının 3 yıllık gayrimenkul ödemeleri için tutulan
kısmı
Vadeli/Vadesiz TL/Döviz
Yabancı sermaye piyasası araçları
Yabancı gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı
haklar
Atıl tutulan arsa/araziler
Yabancı iĢtirakler
ĠĢletmeci Ģirkete iĢtirak
Gayrinakdi krediler
Üzerinde proje geliĢtirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ipotek bedelleri

Ġlgili Düzenleme

Portföy Sınırlamaları
Üzerinde proje geliĢtirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ipotekli arsaların
ipotek bedelleri
Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar
Para ve sermaye piyasası araçları ile iĢtirakler
Yabancı gayrimenkuller ,gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı
haklar,iĢtirakler,sermaye piyasası araçları
Atıl tutulan arsa/araziler
ĠĢletmeci Ģirkete iĢtirak
Borçlanma sınırı
Vadeli/Vadesiz TL/Döviz

Ġlgili Düzenleme

III-48.1 Tebliğ Md. 3/(f)
III-48.1 Tebliğ Md. 31
III-48.1 Tebliğ Md. 31
III-48.1 Tebliğ Md. 31
III-48.1 Tebliğ Md. 23/(f)
III-48.1 Tebliğ Md. 31
III-48.1 Tebliğ Md. 3/(k)

III-48.1 Tebliğ Md. 22/(e)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(a),(b)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(d)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(c)
III-48.1 Tebliğ Md. 28
III-48.1 Tebliğ Md. 31
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)

Asgari/Azami
Oran
Azami %10
Asgari %51
Azami %49
Azami %49
Azami %20
Azami %10
Azami %500
Azami %10
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7.KAR DAĞITIM TABLOSU

VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye

106.200.000,00

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

3.439.599,26

Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliĢkin bilgi

YOKTUR
Yasal Kayıtlara (YK)
Göre

SPK‟ ya Göre
3.

Dönem Kârı

4.

Ödenecek Vergiler ( - )

5.

Net Dönem Kârı ( = )

6.

GeçmiĢ Yıllar Zararları ( - )

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

8.

NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KÂRI (=)

9.

Yıl içinde yapılan bağıĢlar ( + )

10.
11.

4.358.389,00

3.984.444,52

-

-

4.358.389,00

3.984.444,52

-

-

199.222,23

199.222,23

4.159.166,77

3.785.222,29

0

Birinci temettüün hesaplanacağı bağıĢlar eklenmiĢ net
dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Temettü
- Nakit

4.159.166,77
1.050.000,00
1.050.000,00

- Bedelsiz

0,00

- Toplam

1.050.000,00

12.

Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

-

13.

Yönetim kurulu üyelerine, çalıĢanlara v b.'e temettü

-

14.

Ġntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

-

15.

Ortaklara Ġkinci Temettü

-

16.

Ġkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

-

17.

Statü Yedekleri

-

18.

Özel Yedekler

-

-

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

3.109.166,77

2.735.222,29

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
GeçmiĢ Yıl Kârı

-

-

Olağanüstü Yedekler
Kanun v e Esas SözleĢme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer
Yedekler

-

-

-

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ

PAY BAġINA TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ (*)
1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSEYE
GRUBU

TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)

ĠSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI

ORAN

(TL)

(%)

BRÜT

TOPLAM

1.050.000,00

0,009887

0,9887

NET

TOPLAM

1.050.000,00

0,009887

0,9887

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA

DAĞITILAN

TUTARI (TL)

KÂR

PAYI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ
BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)

1.050.000,00

25,24544

(*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.
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D. FAALĠYETLERLE ĠLGĠLĠ DĠĞER BĠLGĠLER

1. ÖZEL VE KAMU DENETĠMĠNE DAĠR AÇIKLAMALAR
ġi rk et i mi z 20 13 yılı i çeri sind e T .V akıfl ar Banka sı T . A.O . Te ft iĢ
K ur ul u M ü fet t i Ģle ri ve T .V akıfla r B ank ası T . A.O . Ġ ç K ont r ol
B aĢk an l ı ğı Ġ ç De ne t çileri t ara fınd an a yrı a yrı den et imd e n
geçi ri l mi Ģ ve ol um s uz ra p or ve rilm emi Ģt ir .
Ay rı ca M al i y e Ba ka nlığı V e rgi M üf et t iĢl eri 20 11 yıll arına a it
kay n akt an
ke silen
st opaj
v ergil eri n in
ge ri
ö den mel eri
kon u s un d a t am inc el eme y apm ı Ģ , in cel e me net ic e si ol u ms u z bir
s on uç o rt a ya ç ı kma mıĢt ır .

2. RĠSKLER VE YÖNETĠM ORGANININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ġi rk et i mi zd e Ri ski n E rken Sapt an ma sı K o mit esi k u r ulm u Ģ ol u p
Y ön et i m K ur ul u Ü ye s i iki kiĢide n ol u Ģm ak t adır . K o mit e Ba Ģka nı
B ağı m sı z Y ön et i m K u rul u Ü y e ‟si dir .K o mit e 20 13 yıl ında alt ı ad et
rap or ya yı ml a mı Ģt ır . Ay rı ca b u d ön em de Bilgilen dir me P olit ika sı
Dok ü man ı
ol uĢt ur ul m uĢ
ve
Y ö net im
K ur ul u
t ara fında n
on a yl an mı Ģt ı r . ġi rk et i miz de iç k ont r ol v e iç denet im m eka niz ma sı
ol u Ģt u r ul ma m ı Ģ v e h erhan gi bi r d er ecel endi rm e k ur ul u Ģ und an
değ erl en di rm e hi z me t i alınma mıĢt ır .

3.

ĠÇERDEN BĠLGĠ ALANLAR LĠSTESĠ
ġi rk et i mi z i ç er den bilgi al anlar li st esi me v z uat h ük ü mle ri
çerç ev e si n d e ol u Ģt u rul makt a dır . Ġ lgili list e M KK A.ġ . n ez dind e
si st e me gi ri l mekt e , gü ncell em ele r M e vz uat s ü rel eri dahilin d e
yap ı l makt a dı r .

4. TOPLU SÖZLEġME UYGULAMALARI
ġi rk et i mi zi n T op l u Sö zl eĢ me u yg ula ma sı b ul un mam akt adı r .

5. KIDEM TAZMĠNATLARI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU
31 .12 .2 01 3 i t i b a ri yle Kıd em T az minat ı Kar Ģ ılığı 93 .2 61 TL ' dir .

6. PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER
Pe rs on el i n ö zel sa ğl ık si g ort a sı il e b i re y s el e me klilik sig o rt ala rı
b ul un makt a dı r . G en el M ü d ürl ük çe ger e kli gö r ülm e si halin d e
i h t i yaç
d u y ul an
eğit imle rin
alı nma sı
için
pe rs on el
y ön l en di ri l m ekt edi r .

7. DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ
ġi rk et yat ı rı m danı Ģ manlığı , y at ırım ana lizi ve d er ecel end ir me
gi b i k on ul a rda hi zm e t aldığı bi r k u r um b u lun mam akt adı r . ġi rke t
20 13 yı l ı B a ğı m sı z D enet im hiz met i i çin Ak i s B ağı msı z Den et im
A.ġ . , T am T ast i k Hiz met ler i için N S R Y M M Lt d ġt i . , yıl s on u
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ga yri men k ul
ek spe r t iz
hiz met ler i
için
Bilge
Ga yri me nk ul
Değ erl em e ve Danı Ģ manlık A.ġ . , yıl içi g ay rim enk ul de ğe rle m e
h i zm et l eri i ç i n Bilg e Ga yri me nk ul De ğe r lem e ve D anı Ģma nlı k
A.ġ . i l e P eri t us Ga y ri menk ul D eğ erl em e v e Danı Ģma nlık A.ġ . „ d en
h i zm et al ı n mı Ģ ol u p ilgili Ģir ket le rle herha ngi bir men f aat
çat ı Ģm ası ya Ģan mam ıĢt ır .

8. GENEL KURUL
ġirketimiz 16 Nisan 2013 tarihinde 2012 Mali Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleĢtirmiĢtir. Genel Kurula EGK sistemi aracılığıyla 6 adet Yabancı Fon
yatırımcımızın katılımı gerçekleĢmiĢ ve toplant herhangi bir sorun
yaĢanmaksızın tamamlanmıĢtır.
16 Nisan 2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul‟da:
- Esas SözleĢmenin Yeni Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu‟na
uyumlu hale getirilmesi amacıyla 3,10,11,12,16,17,19,20,21,23,24. ve 28.
Maddelerinde değiĢiklik yapılmasına iliĢkin tadil metinleri okundu, müzakere
edildi ve 82.901 TL nominal B Grubu red, 35.699.996.10 TL nominal A Grubu,
22.632.983,95 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul
edildi.
- 6102 Sayılı Kanun‟un 419.Maddesi uyarınca hazırlanan “Genel Kurul
ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönerge” onaylandı.
- 2013 yılı Bağımsız Denetim hizmetinin Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ.
firmasından alınması hususu kabul edildi.
Pay sahiplerimiz ve ortaklarımız tüm Genel Kurul bilgilerinin yanısıra sahip
oldukları haklara ve bu hakların kullanılmasına ait esasların açıklandığı
bilgilere Ģirketimiz internet sitesinden www.vakifgyo.com.tr adresinden
ulaĢabilirler.

9. FAALĠYETLERĠ ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLĠYECEK MEVZUAT DEĞĠġĠKLĠĞĠ
2013 Yılı içinde mevzuatta yapılan önemli değiĢiklikler olmasına rağmen
ġirketimiz faaliyetlerini etkileyecek önemli bir değiĢiklik bulunmamaktadır.

10. ġĠRKET ALEYHĠNE AÇILMIġ DAVALAR
ġirket aleyhine açılmıĢ herhangi bir dava bulunmamaktadır, kamu otoriteleri
tarafından ġirketimize uyarı, ihtar ve cezai iĢlem yapılmamıĢtır. Mevzuatlara
aykırı herhangi bir iĢlem olmamıĢtır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Ģirket ve yönetim Kurulu
üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

11. DĠĞER KONULAR
ġirketin yıl içinde yapmıĢ olduğu bağıĢ ve yardımlar ile sosyal
sorumlulukprojeleri çerçevesinde yapılan harcamalar bulunmamaktadır.
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Transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç transferi konusuna giren herhangi
bir
konuda
yasal
mevzuatın
dıĢında
kalan
uyg ul a ma
yapılmamıĢtır.ġirketimizin kendi adına iktisap ettiği hisse senedi
bulunmamaktadır.
ġirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak ĠĢtiraki bulunmamaktadır.
GeçmiĢ dönemlerde kamuoyu ile paylaĢmıĢ olduğumuz hedefler konusunda
çalıĢmalarımız halen devam etmekte olup açıklamıĢ olduğumuz Ġstanbul
Uluslararası Finans Merkezinde yer alacak T.Vakıflar Bankası Genel
Müdürlüğü Hizmet Binası ile ilgili bilgiler, raporumuz içerisinde ortaklarımızın
bilgilerine sunulmuĢtur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca; ġirketimizin,
2013 yılı içerisinde, hakim Ģirket ve bağlı Ģirketler ile yaptığı tüm hukuki iĢlemler
emsallerine uygun olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu hukuki iĢlemler yapıldığı anda
ġirketimizce bilinen hâl ve Ģartlara göre, her bir hukuki iĢlemde uygun bir karĢı
edim sağlanmıĢtır. ġirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından
kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır. Bu nedenle de faaliyet dönemi
içinde grup içi iĢlemler sebebiyle ġirketimizin uğradığı maddi zarar/kayıp,
hâkim Ģirket tarafından denkleĢtirmeye konu iĢlem veya ġirketimizin sağladığı
menfaatlere iliĢkin olarak bir bağlı Ģirkete eĢdeğerde bir karĢı istem hakkı
bulunmamaktadır.
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III-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı
ġirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim
Ġlkelerine uyum için azami özeni göstermektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, bu
konudaki çalıĢmalarını SPK düzenlemeleri çerçevesinde sürdürmektedir. Dönem
içerisinde ġirket esas sözleĢmesinde Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum amacıyla
gerekli değiĢiklikler yapılmıĢtır.
Bu kapsamda ġirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu‟nun kamuya açıklanmıĢ olan “Kurumsal Yönetim Ġlkeleri”ni benimsemekte,
ayrıca yatırımcıların, ortakların ve firma ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına en
iyi hizmeti vermek için, iyileĢtirmeye açık alanların sürekli olarak tespitini
yapmakta ve yürürlüğe konan yeni uygulamalar ile ġirket kurumsal yönetim
sistemini sürekli olarak iyileĢtirmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ
2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi
ġirketin Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde yer
almaktadır. Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi dönem içerisinde Pay Sahipliği haklarının
en iyi Ģekilde kullanılması, gelen baĢvuruların kamuya açıklanmıĢ bilgiler ile sınırlı
olmak koĢuluyla cevaplandırılması ve ġirketle ilgili bilgileri pay sahiplerine en
doğru ve hızlı Ģekilde ulaĢtırmak için gerekli çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. ġirketimiz
bu dönemde, 16 Nisan 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleĢtirmiĢtir. Olağan Genel Kurula EGK sistemi aracılığıyla 6 kiĢi, fiziki olarak 8
kiĢi katılmıĢ ve Genel Kurul herhangi bir sorun yaĢanmaksızın tamamlanmıĢtır.
ġirketimiz, ülke çapında elektronik ortamda Genel Kurul toplantısı gerçekleĢtiren
ikinci firma olmuĢtur.
Dönem içerisinde ġirketimiz Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimine, 2 bireysel, 7 kurumsal
yatırımcı telefon ile baĢvuruda bulunmuĢ bunlara en hızlı Ģekilde cevap
verilmiĢtir.
ġirket Yönetim Kurulu, Pay sahipleri ile Ģirket arasında yaĢanabilecek
anlaĢmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynamaktadır. AnlaĢmazlıklar
durumunda Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi, konuyu değerlendirerek, ġirket
Yöneticilerinin bilgisine sunar.

Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birim Yöneticisi
E-Posta
Tel
Fax

:
:
:
:

Yalçın TUTKAÇ
yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr
(212) 343 50 72
(212) 343 50 77
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3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
ġirketimize Pay Sahiplerinden gelen bilgi talepleri, ilgili mevzuat hükümleri ve
ġirketimiz Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilmekte ve
cevaplandırılmaktadır.
ġirketimizin www.vakifgyo.com.tr adresli internet sitesi pay sahipliği haklarının
kullanımını kolaylaĢtıracak biçimde ve etkin Ģekilde kullanılmakta, formatı SPK
tarafından hazırlanan “Sürekli Bilgilendirme Formu” dönemsel olarak
güncellenmekte, ara dönemde meydana gelebilecek ve kamuya açıklanmıĢ
önemli hususlar kamuya açıklanmasını takiben internet sitemizde yer
almaktadır. ġirket Esas SözleĢmesinde Özel Denetçi talebi düzenlenmemiĢtir.
Özel denetçi atanması talebi Türk Ticaret Kanunu Madde 438 ve 439 hükümleri
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi
olmamıĢtır.
4. Genel Kurul Toplantıları
Bu dönem içinde 16 Nisan 2013 tarihinde Olağan Genel kurul toplantısı
gerçekleĢtirilmiĢtir. Genel Kurulda toplantının yapılabilmesi için gerekli nisap
sağlanmıĢtır. Olağan Genel Kurula Azlık paylardan da katılım gerçekleĢmiĢtir.
Genel Kurula EGK sistemi aracılığıyla elektronik ortamda da katılım
gerçekleĢmiĢtir. Genel Kurul, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma
Platformu,
ġirket internet sitesi,
yanısıra Elektronik Genel Kurul Sistemi
aracılığıyla da kamuya duyurulmuĢtur. Genel kurullar öncesi Faaliyet Raporu ve
Bağımsız Denetim Raporu kurucu ortaklara gönderilmiĢ ve Ģirket merkezinde
diğer pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmuĢtur. Ayrıca internet sitemizde de
incelemeye sunulmuĢtur. Genel Kurula medyadan katılım olmamıĢtır. Genel
Kurulda Pay Sahiplerinden herhangi bir soru gelmemiĢ, gündeme madde
eklenmesi önerilmemiĢtir. Dönem içinde bağıĢ yapılmamıĢtır. Genel Kurulun
sonucuna iliĢkin duyurular, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma
Platformu, ġirket internet sitesi ve EGKS sisteminde yayınlanmıĢtır.
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
ġirketimiz esas sözleĢmesinde “Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir
oy hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye seçiminde A Grubu her bir hisse,
sahibine 100.000 (Yüzbin) oy hakkı, B Grubu her bir hisse, sahibine 1 (Bir) oy
hakkı verir.” hükmü bulunmaktadır.
ġirket ortakları karĢılıklı iĢtirak iliĢkisi içinde bulunmakla birlikte Genel Kurulda her
bir Ģirket birbirinden bağımsız temsilcilerle temsil edilmiĢlerdir. Dönem içinde
yapılan Genel Kurula azlık pay sahiplerinden de katılım gerçekleĢmiĢtir. Azlık
payların Yönetim Kurulunda temsilcisi bulunmamaktadır. Genel Kurullarda
birikimli oy yöntemine yer verilmemiĢtir.

6. Kar Payı Hakkı
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ġirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Kar dağıtımı, tabi olunulan
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, ġirket Ana
SözleĢmesinin ilgili maddeleri, ġirketimiz Kar Dağıtım Politikası ve benzeri
mevzuat hükümleri ve çerçevesinde gerçekleĢtirilir.
ġirket, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar paylarından da gelir
elde etmelerini teminen, ġirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısı
gözönünde bulundurularak bir kar dağıtım politikası belirlemiĢ ve bu politika
Genel Kurul‟da pay sahiplerinin bilgisine bilgisine sunulmuĢtur. Ayrıca ġirket‟in
internet sayfasında ve faaliyet raporlarında da yer almaktadır.
Önceki yıla ait karların dağıtımı ve yıllık kar payı ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu
tarafından Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yapılacak bir teklife tabidir.
Yönetim Kurulu; eğer gerçekleĢmiĢse, kar payı dağıtımını teklif edip
etmeyeceğine karar verebilir ve Genel Kurul, bu öneriyi kabul veya
reddedebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulda kar payı dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir
teklifin dayanağını pay sahiplerine açıklar ve yıllık raporda yayımlar.
ġirketimizin ortaklarına dağıtacağı karpayı miktarı, mali tablolar esas alınarak
dağıtılabilir kar üzerinden hesaplanmaktadır. Ġlgili hesap dönemi için
dağıtılacak kar payı, tabi olunulan mevzuat hükümlerine uygun olarak
belirlenecektir.
Dönem içerisinde 2012 yılı karından 1.200.000,-TL kar, bedelsiz pay Ģeklinde
ortaklarımıza dağıtılmıĢtır.
7. Payların Devri
ġirket esas sözleĢmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamakta ayrıca;
“A grubu hisse senetleri nama yazılı olup devri kısıtlanamaz.” hükmü
yeralmaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK
8. ġirket Bilgilendirme Politikası
ġirketimiz Bilgilendirme Politikası bu dönemde yeniden belirlenmiĢ ve ġirketin
internet sitesinde açıklanmıĢtır.
Bilgilendirme
Politikasının
yürütülmesi,
Pay
Sahipleri
ĠliĢkiler
Birimi
sorumluluğundadır. Açıklamalar imza yetkisine haiz iki yönetici tarafından
yapılır. Bu yöneticiler denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi
ile yakın iĢ birliği içerisinde bu sorumluluklarını ifa ederler.
Pay sahipleri ile iliĢkilerden sorumlu kiĢi münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili
her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiĢtir. Ayrıca
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yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimler Pay
Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimine yönlendirilir.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ (ġirket) “Bilgilendirme Politikası” kurumsal
yönetimin Ģeffaflık ana ilkesi doğrultusunda pay ve menfaat sahiplerine,
ġirket‟in hak ve yararını da gözetecek Ģekilde ve ticari sır veya ġirket‟in rekabet
gücünü engelleyecek nitelikte olmayan bilgileri zamanında, eksiksiz,
anlaĢılabilir ve kolay eriĢilebilir Ģekilde açıklamayı esas almaktadır.
Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili
taraflara duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle ġirket ile ilgili gizli bilgilere
eriĢebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluĢu, danıĢmanlık hizmeti
veren kiĢi ve kuruluĢlar, derecelendirme kuruluĢları, sendikalar gibi kurumlar bu
kuralın istisnasını oluĢturur. Bu durumda, bilgiye ulaĢanlar, söz konusu bilgiyi ticari
sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar.
ġeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet
sonuçları gerçeğe uygun Ģekilde kamuya açıklanır.

MEVZUAT GEREĞĠ YAPILACAK BĠLDĠRĠMLER
Pay senetleri Borsa Ġstanbul A.ġ.‟de (BĠAġ) iĢlem gören bir Ģirket olarak “kamuyu
aydınlatma” yükümlülüğü çerçevesinde, pay senetlerinin piyasa değerinde
değiĢiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi
olabilecek önemli olay ve geliĢmeler oluĢtuğunda kamunun zamanında,
yeterlive sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, BĠAġ‟e ve Sermaye
Piyasası Kurulu‟na (SPK) aĢağıda belirtilen mevzuat ile belirlendiği Ģekilde bilgi
vermeyi ve özel durum açıklamaları göndermeyi “Bilgilendirme Politikası”nın
ana ilkesi olarak kabul etmektedir.


Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: VIII, No: 54 sayılı “Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına IliĢkin Tebliğ”inde bulunan düzenlemeler,



II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar
Tebliği”



III-48.1 Sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği”
gereği yapılacak bildirimler, raporlar ve tablolar.



“Borsa Ġstanbul A.ġ. Kotasyon Yönetmeliği” nin 29. Maddesi
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MEVZUAT GEREĞĠ
DUYURULAR

YAPILACAK

BĠLDĠRĠMLER

HARĠCĠNDEKĠ

AÇIKLAMA

VE

ġirket yine mevzuatla belirlenen kural ve sınırlamalara bağlı kalmak koĢuluyla;
mevcut portföyü veya geliĢtirmekte olduğu projeler ile ilgili satıĢ, kiralama
benzeri pazarlama faaliyetleri ile ilgili reklam ve ilan verebilir, basın toplantısı,
kamuya açık toplantı, fuar ve benzeri organizsyonlar düzenleyebilir ve/veya
katılabilir.
ġirket tarafından oluĢturulan “Kar Dağıtım Politikası”, “Etik Ġlkeler” ve benzeri
politikalar kamuya açıklanır.
BASIN ĠLE ĠLĠġKĠLER
ġirketimiz basından gelen her türlü röpörtaj talebi, açıklama, soru ve materyal
isteklerini yazılı olarak kabul eder ve cevaplandırır. Düzenlenecek basın
toplantıları yine yazılı olarak basın kuruluĢlarına duyurulur.
KAMUYA AÇIK TOPLANTILAR
ġirket karlılığını önemli ölçüde etkileyebilecek olan; geliĢtirdiği projeler ile ilgili
satıĢ, kiralama benzeri pazarlama faaliyetleri dahilinde ilan veya davet
usulüyle kamuya açık toplantılar ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir.
SORULARIN YANITLANMASI
ġirketimize pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar, finansal analistler veya
basından gelen soru, açıklama ve materyal istekleri “Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler
Birimi” tarafından yazılı olarak kabul edilir, mevzuata uygunluk çerçevesinde
değerlendirilir ve yine yazılı olarak cevaplandırlır.
YÖNTEM VE ZAMAN
Mevzuat gereği yapılacak bildirimler Ģirket birimlerinin görev ve yetkileri
paralelinde, ġirketçe belirlendiği Ģekilde yapılır. Pay sahipliği haklarının kullanımı
konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan “Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi”
kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları izlemekle yükümlüdür. Yatırımcılar, finansal
analistler ve basın mensupları ile benzeri kesimlerden gelen talepler bu birime
yönlendirilir.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 46 adet özel durum açıklaması
yapılmıĢtır. Bu özel durum açıklamaları sonrasında SPK ve/veya BĠAġ tarafından
ek açıklama talebi olmamıĢtır. Özel durum açıklamalarının zamanında
yapılmaması nedeniyle SPK tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım
bulunmamaktadır.
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9. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği
ġirketimizin www.vakifgyo.com.tradresinde Ģirket internet sitesi bulunmaktadır.
Ġnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyarınca bulunması gereken
bilgilere de yer verilmiĢtir.
Ġnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak hazırlanmıĢtır. ġirket
internet sitesinin Ġngilizce olarak da yayınlanması konusunda çalıĢmalarımız
devam etmektedir.
10. Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde sayılan
bilgilere yer verilmektedir.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin ilgili bölümlerinde
belirtildiği üzere, ġirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde
dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin Ģirketin
durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder.Bu anlamda Ģirketimiz faaliyetleri
ile ilgili tüm önemli geliĢmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya
duyurmaktadır. ġirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili
mevzuat hükümlerine uymaya ve ġirket sermayesinin korunmasına azami özen
göstermektedir.Menfaat sahiplerinin ġirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan
uygun olmayan iĢlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ya da Denetimden
sorumlu Komite‟ye iletilmesini sağlamak icin gerekli mekanizmalar
oluĢturulmuĢtur.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Pay sahipleri dıĢında kalan menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda
bir model oluĢturulmamıĢtır.
13. Ġnsan Kaynakları Politikası
ġirketin Ġnsan Kaynakları Politikası Yönetim Kurulu‟nca kabul edilmiĢ “ġirket
Görev, Yetki, Sorumluluk Ġlkeleri Personel Stratejsi” ile belirlenmiĢ olup, ġirketin
personel sayısının azlığı nedeniyle çalıĢanlar ile iliĢkileri yürütmek üzere temsilci
atanmamıĢtır. ÇalıĢanlardan, ayrımcılık ile ilgili gelen herhangi bir Ģikâyet
bulunmamaktadır.ġirket personelinin görev tanımları, dağılımları, performans
ve ödüllendirme kriterleri çalıĢanlara duyurulmuĢtur.
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14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
ġirketimiz Etik Kuralları ġirket internet sitesinde ayrı bir baĢlık altında yer
almaktadır.Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Ģirket aleyhine
açılan dava ve faaliyetlere iliĢkin çevresel etki değerlendirme raporları
bulunmamaktadır. ġirketimizin vizyonunda yatırımlarını en iyi Ģekilde
değerlendirmek oldugu kadar, bulundukları çevrelere modern Ģehircilik
alanında dıĢsal fayda sağlamakta yer almaktadır.
BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısıve OluĢumu
YÖNETĠM KURULU ve GENEL MÜDÜR
BaĢkan
BaĢkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Üye
Üye
Üye
GenelMüdür

Ramazan GÜNDÜZ
Mehmet Emin ÖZCAN
Osman DEMREN
Ömer BULUT
Mehmet MURAT
Muhsin SOYLU
Hakan TAġÇI
Yalçın YÜKSEL
Mehmet Emin KARAAĞAÇ
Ali ÇALIġ
Oğuz KÖSE
A.ġükrü KOÇ

Yönetim Kurulu, tamamı icracı olmayanA.ġükrü
üyelerden
KOÇoluĢmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri Mesleki Deneyim:
Ramazan GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu BaĢkanı
1977 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O.‟da stajyer memur olarak göreve baĢlayan
Ramazan Gündüz, sonraki yıllarda MüfettiĢ Yardımcılığı, MüfettiĢlik, Ġstanbul Bölge
Müdür Yardımcılığı, Ġstanbul Mali Tahlil ve Ġstihbarat Müdürlüğü, ġiĢli ġubesi Müdürlüğü,
Orta Ölçekli Krediler Müdürlüğü, Krediler Daire BaĢkanlığı, Ġstanbul Bölge Müdürlüğü,
Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuĢtur.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevini yürütmektedir. 09.04.2013
tarihinde ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ramazan GÜNDÜZ, görev dağılımı
sonucu Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevini üstlenmiĢtir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmesi, SPK‟nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini
etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluĢturmamaktadır.
Mehmet EMĠN ÖZCAN
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat ve Maliye Bölümü‟nden mezun olan
Mehmet Emin ÖZCAN meslek hayatına, 1983 yılında Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.‟de MüfettiĢ
Yardımcısı olarak baĢlamıĢtır. Daha sonra Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ.‟de
yönetici olarak değiĢik sorumluluklar üstlenmiĢtir. Mart 2003-Nisan 2005 tarihleri
arasında T. Halk Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, aynı zamanda Institute
of International Finance (IIF) nezdinde Banka temsilcisi, Demir-Halk Bank/ Hollanda,

81

Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ve Halk Finansal Kiralama A.ġ.‟de Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerinde bulunmuĢtur. Nisan 2005-Mayıs 2010 tarihleri arasında T.C. Ziraat
Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıĢtır. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası
A.ġ.‟nin muhtelif iĢtiraklerinde Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ile Halk Bankası A.ġ.‟de
Yönetim Kurulu BaĢkanvekili olarak görev yapmıĢtır. Halen T.Vakıflar Bankası T.A.O.
Yönetim Kurulu BaĢkanvekili görevini yürütmektedir. 09.04.2013 tarihinde ġirketimiz
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mehmet Emin ÖZCAN, görev dağılımı sonucu
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliği görevini üstlenmiĢtir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmesi, SPK‟nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini
etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluĢturmamaktadır.
Osman DEMREN
Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü mezunu olan
Osman Demren, 1991-1996 Yılları arasında T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü‟nde Muhasebe Denetmeni olarak görev yapmıĢtır. 1996 yılında T.Vakıflar
Bankası T.A.O.‟da MüfettiĢ Yrd. olarak göreve baĢlamıĢtır. Sırasıyla, MüfettiĢlik,
Çukurova Bölge Müdürlüğü‟nde Müdür Yardımcılığı, çeĢitli Ģubelerde ġube Müdürlüğü
görevlerinde bulunduktan sonra 2010-2011 yıllarında Ġstanbul 1.Bölge Müdürlüğü
yapmıĢ ve 2011 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıĢtır. ġirketimizde
31.07.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket
faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluĢturmamaktadır.
Ömer BULUT
Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)
1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünden mezun
olduktan sonra Ġller Bankasının TaĢra ve Merkez TeĢkilatlarında Kontrol Mühendisliği ile iĢ
hayatına atılmıĢtır. 2004 yılından itibaren Toplu Konut Ġdaresi‟nde Uzman, ġube
Müdürü, Daire BaĢkanı olarak görev yapmıĢ, halen TOKĠ BaĢkan Yardımcılığı görevini
sürdürmektedir. ġirketimizde 31.03.2008 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum
oluĢturmamaktadır.
Mehmet Murat
Yönetim Kurulu Üyesi
1985 yılında Gazi Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. ĠĢletme Bölümünden mezun olup, Gazi Üniversitesi
Sos. Bil. Enst. Muhasebe Finansman Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıĢtır. Tarım
Kredileri Kooperatiflerinde çeĢitli görevlerde bulunduktan sonra Etibank Genel
Müdürlüğü‟nde MüfettiĢ Yardımcılığı, MüfettiĢ, BaĢ MüfettiĢ, Personel Müdürü, Emlak
Bankası BaĢ MüfettiĢliği, ġube Müdürlüğü, Bölge BaĢ Müdürlüğü, Konut
MüsteĢarlığı‟nda TeftiĢ Kurul BaĢkanlığı, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟nda TeftiĢ Kurul
BaĢkanlığı, 2007 den bu güne TOKĠ BaĢkan Yardımcılığı, BaĢkan DanıĢmanlığı
görevlerinde bulunmuĢ olup halen TOKĠ BaĢkan Yardımcısı olarak görevine devam
etmektedir. 28.03.2012 tarihinden itibaren ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum
oluĢturmamaktadır.
Muhsin SOYLU
Yönetim Kurulu Üyesi
1996 yılında Ġstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
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Bölümünden mezun olmuĢtur. Mezun olduğu 1996 yılında iĢ hayatına özel sektörde
baĢlamıĢ, 2004 yılından bugüne TOKĠ‟de görev yapmakta olup, Ġhale Komisyon
BaĢkanlığı ve Daire BaĢkanlığı görevlerinde bulunmuĢtur. Halen TOKĠ BaĢkan
Yardımcılığı görevini yürütmektedir. ġirketimizde 16.04.2013 tarihinden itibaren Yönetim
Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir
olumsuz durum oluĢturmamaktadır.
Hakan TAġCI
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız),(Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri BĢk.)
1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi„nden mezun olarak özel
sektörle baĢlayan iĢ hayatı; öğretim görevliliği, belediye meclis üyeliği ve 22. Dönem
Manisa Milletvekilliği görevleriyle devam etmiĢtir. Halen Bakan DanıĢmanlığı
yapmaktadır. ġirketimizde 01.05.2008 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliği yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum
oluĢturmamaktadır.
Yalçın YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız),(Riskin Erken Saptanması Komitesi BĢk.,Denetim
Komitesi Üyesi)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonomi Bölümünden mezun olan Yalçın
Yüksel, 2012 yılında Illionis Üniversitesi‟nde Ekonomi Politikası alanında Yüksek Lisans
yapmıĢtır. 2000 Yılında BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı‟nda Kontrolör olarak göreve
baĢlayan Yalçın Yüksel, bu kurumda çeĢitli görevlerde bulunmuĢ olup halen Enerji ve
Maden Sektörleri Daire BaĢkanlığı görevini yürütmektedir. ġirketimizde 03.12.2013
tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini
etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluĢturmamaktadır.
Mehmet Emin KARAAĞAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
1986 Yılında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nden mezun olan Mehmet Emin
KARAAĞAÇ, halen T. Vakıflar Bankası T.A.O.‟da Genel Müdür Yardımcısı olarak
göreve devam etmektedir. ġirketimizde 27.11.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK‟nın
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir
olumsuz durum oluĢturmamaktadır.

Ali ÇALIġ
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Maliye Bölümünden mezun olan Ali ÇALIġ, 1996 yılında
Vakıfbank TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı‟nda MüfettiĢ Yrd. olarak baĢladığı iĢ hayatında
sırasıyla, TeftiĢ Kurulunda MüfettiĢlik, Sirkeci, Gebze ve ġiĢli ġubelerinde Müdürlük ve son
olarakta TeftiĢ Kurulu BaĢkan Yardımcılığı görevinin akabinde Destek Hizmetleri
BaĢkanlığında BaĢkan olarak görev yapmaktadır. 27.11.2012 tarihinden itibaren
ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket faaliyetlerini
etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluĢturmamaktadır.
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Oğuz KÖSE
Yönetim Kurulu Üyesi
1995 Yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği
Bölümünden mezun olmuĢtur. Mezun olduğu yıl özel sektörde iĢ hayatına baĢlayan
Oğuz KÖSE, halen T.Vakıflar Bankası T.A.O. ĠnĢaat ĠĢleri Müdürlüğü görevine devam
etmektedir. 22.10.2013 tarihinde ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiĢtir. Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, ġirket
faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluĢturmamaktadır.
A.ġükrü KOÇ
Genel Müdür
1979 yılında A.D.M.M.A.„dan mezun olan A.ġükrü KOÇ, 1975 yılında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı‟nda memur olarak çalıĢma hayatına baĢlamıĢ, 1976-2000 yılları arasında
T.Vakıflar Bankası T.A.O.`da sırasıyla Memur, Müdür Yrd. Birim Md. görevlerinde
bulunmuĢtur. 2001 Yılında Atakule GYO A.ġ.‟ye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
alan A.ġükrü KOÇ 2005 yılında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟ye Genel
Müdür Yrd. Olarak atanmıĢ ve 2010 yılından bu yana da ġirketimiz Genel Müdürlük
görevini yürütmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ġirket dıĢında baĢka görev veya görevler alması
sınırlandırılmamıĢ olup Türk Ticaret Kanunu‟nun 396. Rekabet yasağı ile ilgili
hükümlerine uyulmaktadır. Üyelerden hiçbiri icrada görevli değildir.
Yönetim Kurulumuzda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Aday Gösterme Komitesi iki
bağımsız üyeyi ve bu üyeler hakkında bağımsızlık kriterlerini taĢıyıp taĢımadığına
iliĢkin raporunu Yönetim Kuruluna sunmuĢtur. Ġlgili faaliyet dönemi itibariyle
bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.
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KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE VE UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN
TEBLĠĞ KAPSAMINDA BEYAN
a)

ġirket, ġirketin iliĢkili taraflarından biri veya ġirket sermayesinde doğrudan
veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim
veya sermaye bakımından iliĢkili olduğu tüzel kiĢiler ile kendim, eĢim ve
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beĢ yıl içinde,
doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari iliĢki
kurulmamıĢ olduğunu,

b)

Son beĢ yıl içerisinde, baĢta ġirketin denetimini, derecelendirilmesini ve
danıĢmanlığını yapan ġirketler olmak üzere, yapılan anlaĢmalar
çerçevesinde ġirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli
bir bölümünü yürüten ġirketlerde çalıĢmamıĢ ve yönetim kurulu üyesi olarak
görev almamıĢ olduğumu,

c)

Son beĢ yıl içerisinde, ġirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan
firmaların herhangi birisinde ortak, çalıĢan veya yönetim kurulu üyesi
olmadığımı,

d)

Yönetim kurulu görevim dolayısıyla, hissedar veya sermayede sahip
olduğum payın oranının %1‟den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı
olmadığını,

e)

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip
olduğumu,

f)

Bağlı olduğum mevzuata uygun olması Ģartıyla, kamu kurum ve
kuruluĢlarında, aday gösterilmem tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda,
görevim süresince, tam zamanlı çalıĢmıyor olacağımı,

g)

Gelir Vergisi Kanunu‟na göre Türkiye‟de yerleĢik olacağımı,

h)

ġirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, ġirket ortakları
arasındaki çıkar çatıĢmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat
sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek, güçlü, etik
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

i)

Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değiĢiklik
tarafımdan kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna
ileteceğimi, bu durumda bağımsızlığımı kaybettiğimden dolayı Yönetim
Kurulu üyeliğimden ve görevlerimden ilke olarak istifa edeceğimi,
Beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Hakan

TAġÇI
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KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE VE UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
KAPSAMINDA BAĞIMSIZLIK BEYANIMDIR
a)
ġirket, Ģirketin iliĢkili taraflarından biri veya Ģirket sermayesinde doğrudan veya
dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye
bakımından iliĢkili olduğu tüzel kiĢiler ile kendim, eĢim ve üçüncü dereceye kadar kan ve
sıhri hısımlarım arasında, son beĢ yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye
veya önemli nitelikte ticari iliĢki kurulmamıĢ olduğunu,
b)
Son beĢ yıl içerisinde, baĢta Ģirketin denetimini, derecelendirilmesini ve
danıĢmanlığını yapan Ģirketler olmak üzere, yapılan anlaĢmalar çerçevesinde Ģirketin
faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Ģirketlerde
çalıĢmamıĢ ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamıĢ olduğumu,
c)
Son beĢ yıl içerisinde, Ģirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların
herhangi birisinde ortak, çalıĢan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d)
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği
gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
e)

Gelir Vergisi Kanunu‟na göre Türkiye‟de yerleĢik olacağımı,

f)
ġirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Ģirket ortakları arasındaki
çıkar çatıĢmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını
dikkate alarak özgürce karar verebilecek, güçlü, etik standartlara, mesleki itibara ve
tecrübeye sahip olduğumu,
g)
Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değiĢiklik
tarafımdan kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna ileteceğimi, bu
durumda bağımsızlığımı kaybettiğimden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğimden ve
görevlerimden ilke olarak istifa edeceğimi,
Beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yalçın YÜKSEL
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16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, ġirket iĢleri açısından gerekli görülen zamanlarda, BaĢkan veya
bulunmadığı zamanlarda BaĢkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu
Üyelerinden her biri de baĢkan veya baĢkan vekiline yazılı olarak baĢvurup
kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. BaĢkan veya baĢkan vekili yine
de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı Ģahsen kullanılır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim
Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar Ģeklinde
yazılmıĢ önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak
suretiyle de verilebilir.
Yönetim Kurulu‟nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı ve bulunmadığı
zamanlarda BaĢkan vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile
gündemde değiĢiklik yapılabilir.
Toplantı yeri ġirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak Ģartı ile baĢka
bir yerde de toplanabilir.
Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin
fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda
katılması yoluyla da icra edilebilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını
toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylar eĢit olduğu takdirde o konu
gelecek toplantıya bırakılır. Ġkinci toplantıda da eĢitlik olursa söz konusu öneri
reddedilmiĢ sayılır.
Yönetim Kurulu‟nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren,
kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy
kullanamazlar.
ġirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla ve Genel
Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
Dönem içinde 40 adet toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu toplantıların sadece bir
tanesine bir üye katılmamıĢtır.

17. Yönetim Kurulu’nda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
ġirketimizde Denetim Komitesi‟nin yanısıra Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin
Erken Saptanması komiteleri oluĢturulmuĢtur. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı
zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi‟nin görevlerini de yerine
getirmektedir. Denetimden sorumlu komite 2 üyeden kurulmuĢ olup, Komite
BaĢkanı ġirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Kurumsal yönetim komitesi
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de 2 üyeden oluĢmuĢtur ve Komite BaĢkanı ġirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesidir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 üyeden oluĢmuĢtur ve Komite
BaĢkanı irketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
ġirketimiz Yönetim Kurulu 11 üyeden oluĢmakta olup 2 bağımsız üyesi vardır.
Komitelerde icracı üye bulunmamaktadır.
Denetimden sorumlu komite dönemdeki faaliyetlerini SPK mevzuatında
tanımlanan çerçevede yürütmüĢtür. Kurumsal Yönetim Komitesi de SPK‟nın
Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermiĢtir.
18. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması
ġirketimizde RiskĠn Erken Saptanması Komitesi kurulmuĢ ve iki Yönetim Kurulu
Üyesi bu komiteye atanmıĢtır. ġirketimizde iç kontrol mekanizması
oluĢturulmamıĢ ve herhangi bir derecelendirme kuruluĢundan değerlendirme
hizmeti alınmamıĢtır.
19. ġirketin Stratejik Hedefleri
ġirket‟in hedefleri, büyüme ile ortaklarının yatırımlarına değer yaratmak,
kârlılığını ve sağlam bilanço yapısını korumak, yüksek kalitede projeler
geliĢtirmek, personelde motivasyon ve iĢ tatmini yaratmaktır.
ġirketin Yönetim Kurulu, hedeflerine ulaĢmak konusunda performans
değerlendirmelerini ve komitelerin etkinliğini, üçer aylık dönemlerde mali
tabloların değerlendirilmeleri ile birlikte yapmaktadır.
20. Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerineve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak,
menfaat ve ücretler Ücret Komitesi tarafından belirlenen Ücretlendirme
Esaslarına göre yapılmaktadır. Ücretlendirme Esaslarına iliĢkin Genel Kurul‟da
ortaklara bilgi verilmektedir. Bu esaslar internet sayfamızda da yeralmaktadır.
Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve
ücretlerin toplamı üç ayda bir Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında kamuya
açıklanmaktadır.
ġirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiĢ,
kredi kullandırmamıĢ, üçüncü bir kiĢi aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi
kullandırmamıĢ veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiĢtir.
Saygılarımızla,

Hakan TAġÇI
Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı

Osman DEMREN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
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IV. KAR DAĞITIM ÖNERĠSĠ VE SONUÇ

Sayın Ortaklarımız,

Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda;
ġirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden sağlanan ve Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi stopajı
sıfır (0) olan ġirketimiz Mali Tablolarında yer alan 4.358.389,- TL‟lik net kardan, Vergi Usul
Kanunu‟na göre tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanmıĢ olan 3.984.444,52 TL net karın
%5‟ioranında 199.222,23 TL tutarında 1. Tertip Yasal Yedek ayrılması, 1.050.000 TL‟nin
ortaklarımıza nakit temettü olarak dağıtılması, kalan tutarın Olağanüstü Yedekler
hesabına aktarılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiĢ olup raporumuza son
verirken içinde bulunduğumuz 2014 yılının baĢarılı bir yıl olmasını dileriz.
Saygılarımızla,

A.ġükrü KOÇ
Genel Müdür
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