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Başkan’ın Mesajı 

 1

Değerli ortaklarımız, 

Anadolu Grubu operasyonları dahilindeki tüm iştiraklerimizde 2005 yılını büyük 
atılımlar ve başarılı sonuçlarla kapatmış bulunuyoruz.  

Ülkemizde 2005 yılında da kararlılıkla uygulanmaya devam eden ekonomik 
program sonucunda makroekonomik göstergelerde yıllardan beri özlenen 
seviyelere gelinmiş; bu olumlu sonuçlar ve politik istikrar ortamında, 
ülkemizdeki yabancı sermaye yatırımlarında da önemli mesafe kaydedilmiştir. 
Bununla birlikte, AB müzakereleri sürecinde ele almaya başlanan yapısal 
değişiklikler de toplumun birçok kesiminde olumlu yansımalarını hissettirmeye 
başlamıştır.  

Değerli ortaklarımız, 

Anadolu Grubu toplam cirosu 2005 yılı sonunda yaklaşık 3,0 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam yıl için bütçelenen 2,5 milyar dolarlık 
cironun %20 üzerinde sonuçlanmıştır. 2004 yılındaki 2,3 milyar dolarlık ciroya 
karşın Grup 2005 yılında yaklaşık %30 büyüme kaydetmiştir.  

Anadolu Grubu cirosunun büyük kısmını yaratan İçecek Grubu’nda, 2005 
yılında konsolide ciro %19 artışla 1,2 milyar dolar, konsolide net kar ise %25 
artışla 217 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Artan iş hacmi ve günden güne 
genişleyen operasyon coğrafyasının gereği olarak 2005 yılı içerisinde içecek 
faaliyetlerimiz Bira Grubu Başkanlığı ve Meşrubat Grubu Başkanlığı olarak iki 
ayrı bölümde reorganize edilmiştir. 

Türkiye bira faaliyetlerimizin satış hacimleri 2005 yılında kuruluşundan bu yana 
en yüksek seviye olan 7,1 milyon hektolitreye ulaşmıştır. Artan yurtiçi satışların 
ötesinde, ihracat satışları ve Rusya, Kazakistan, Moldova ve Sırbistan’da 
faaliyet gösteren bira fabrikalarının satış hacimleri de eklendiğinde, Anadolu 
Efes konsolide bira satış hacmi %11 artışla 16 milyon hektolitre olarak 
gerçekleşmiş, şirket faaliyet gösterdiği bölgenin en önemli oyuncularından biri 
haline gelmiştir.  

Öte yandan, 2006 yılı başında, Rusya’nın 7. büyük biracılık şirketi olan Krasny 
Vostok Bira Grubu’nun satın alınması ile birlikte şirketin Rusya’daki toplam 
fabrika sayısı, Kazan ve Novosibirsk’teki iki fabrikanın eklenmesiyle beşe 
yükselmiş, üretim kapasitesi ise 7,7 milyon hektolitreden 17,7 milyon 
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hektolitreye önemli bir artış kaydetmiştir. Krasny Vostok ile birlikte Rusya’daki 
pazar payımız %10 seviyesine yaklaşmış, pazardaki dördüncülük konumumuz 
daha da sağlam bir hale gelmiştir. 

Bu gelişmelere ilaveten, İçecek Grubu’ndaki yeniden yapılanmanın bir parçası 
olarak yurtiçi ve yurtdışı Coca-Cola operasyonlarımız Türkiye Coca-Cola 
operasyonlarını yürüten Coca-Cola İçecek (CCI) çatısı altında biraraya 
gelmiştir. Bu yapılandırma çalışmalarının son noktası olarak önümüzdeki 
dönem için planlanan CCI halka arzını takiben, CCI ve yeni yapıda onun iştiraki 
konumunda bulunan Efes Sınai şirketlerimizin birleşmesi öngörüsü ile faaliyet 
gösterdiğimiz Türkiye, Orta Asya ve Ortadoğu bölgesinde alkolsüz içecek 
sektöründe lider şişeleyicilerden birisi haline gelinecektir.  

İkinci büyük faaliyet alanımız olan otomotivde her geçen yıl etkinliğimizi 
istikrarlı olarak arttırıyoruz. Ticari araç segmentindeki önemli şirketlerden birisi 
olan Anadolu Isuzu, 2005 yılında hemen hemen tüm modellerini yenileyerek, 
2006’ya iddialı bir başlangıç yapmıştır. Şirketin toplam satış adedi 2005 yılında 
%39 artış kaydetmiş, en büyük başarı ise D-Max ithal pick-up’lardan oluşan 
ithal araç kategorisinde yaşanmıştır. İlk olarak 2004 yılında piyasa sürülen D-
Max ile pick-up segmentinde %15 pazar payı elde eden şirket, pazar payı 
sıralamasında 2. konuma gelmiştir.   

Diğer otomotiv şirketimiz olan Çelik Motor son yıllardaki dikkat çekici 
performansıyla otomotiv sektörünün önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. 
2005 yılında Sorento’nun 4x4 araç kategorisindeki liderliği 2005 yılında da 
devam etmiş, pazara 2004 sonunda sunulan aynı segmentteki Sportage da 2. 
konuma yerleşmiştir. Öte yandan, şirket 2005 yılı içinde başladığı operasyonel 
kiralama faaliyetleri ile bir yandan faaliyet alanını çeşitlendirirken diğer yandan 
bu yolla birinci el satışlara olumlu katkı sağlamayı hedeflemektedir.  

Anadolu Grubu finans sektöründe de sağlıklı büyümesini devam ettirmektedir. 
Finans Grubu’muzun lider şirketi Alternatifbank, ana strateji olarak belirlediği 
ticari ve kurumsal bankacılıkta, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerle, hızla 
artan bir iş hacmi yakalamıştır. Bankanın toplam kredileri 2005 yılında %45 
artış kaydetmiş, toplam 897 milyon YTL’ye ulaşan nakdi kredilerin aktifler 
içerisindeki payı %60 olarak gerçekleşmiştir. Banka ayrıca, 2005’in son 
çeyreğinde yurtdışı piyasalardan toplam 140 milyon dolar tutarında bir yıl 
vadeli sendikasyon kredisi sağlayarak, gerek katılımcı banka gerek miktar 
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açısından kuruluşundan bu yana en yüksek yurtdışı borçlanmayı 
gerçekleştirmiştir.  

2005 yılında oldukça olumlu bir dönem geçiren Adel Kalemcilik , önceki yıllara 
göre ciro ve karlılıkta önemli büyüme sağlamıştır. Yoğun rekabet yaşanan 
kırtasiye sektöründe Adel yıllardır uyguladğı “farklılaşma” stratejisi ile lider 
konumunu korumaktadır.  

Diğer operasyonlarımıza göre nispeten daha yeni olan alanlardaki atılımlarımız 
da sürmektedir. 2005 yılı ikinci yarısı itibarıyla Samsung marka dayanıklı 
tüketim mallarının ithalatı ve satışı ile iştigal eden Anadolu Elektronik A.Ş. 
şirketimiz tamamen operasyonel hale gelmiştir. Ayrıca Mc Donald’s Türkiye 
operasyonlarını yürüten şirketler dönem içinde satın alınmıştır. Bu iki alanın 
ötesinde, hem dağıtım hem üretim açısından enerji ihalaleri ve ayrıca Milli 
Piyango’nun özelleştirilmesi üzerinde ilgimiz halen devam etmektedir.  

Sizler, Yazıcılar Holding A.Ş.’nin birer ortağı olarak Anadolu Grubu’nun 
yıllardan bu yana başarı ile yürüttüğü ve sürekli atılım içinde olduğu çeşitli 
operasyonlarına ve ayrıca yeni iş alanlarındaki potansiyel yatırımlarına ortak 
olmuş durumdasınız. Amacımız, Yazıcılar Holding yönetim kurulu üyeleri 
olarak iştiraklerimizin en verimli şekilde yönetimini temin ederek siz 
ortaklarımızın elindeki değeri maksimize etmektir. Bu bağlamda, şirketimizin 
piyasa değerinin 2004 yılı sonundaki 453 milyon dolar seviyesinden 2005 
sonunda 1.081 milyon dolara yükselmiş olduğunu ve hisselerimizin İMKB-100 
endeksinin yaklaşık %49 üzerinde getiri sağladığını gururla ifade etmek 
istiyorum. 

Hep birlikte daha nice başarılı yılllar dileklerimle, yönetim kurulu adına 
saygılarımı sunarım. 

   

Kamil Yazıcı 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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KAMİL YAZICI                         Başkan 

Ülkemizin önde gelen sanayicilerinden olan Kamil Yazıcı, 1929 yılında 
dünyaya gelmiş ve genç yaşta ticaret hayatına atılmıştır. Vatani görevini 
yapmak üzere İstanbul’a gelen ve iş hayatını da burada sürdüren Kamil 
Yazıcı, 1950’li yılların başlarında ticaret ve sanayi şirketlerini kurmaya 
başlamıştır. 1960’lı yılların sonunda holdingleşme aşamasına gelen Gruba 
Anadolu insanının girişim gücüne ve başarma azmine olan inancının bir 
ifadesi olarak “Anadolu Endüstri Holding”  adını vermiştir. 

Anadolu Grubu Şirketleriyle ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan 
sanayici Kamil Yazıcı, halen ağırlıklı olarak bira ve meşrubat, otomotiv, 
kalem ve kırtasiye, bankacılık, finans, gıda ve bilişim sektörlerinde yurt içinde 
ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerden oluşan Anadolu Grubu’nun 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.  

İBRAHİM YAZICI                Başkan Vekili 

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında Amerika’da 
lisansüstü çalışmalarda bulunmuş ve Atlanta University’de (MBA) iş idaresi 
üzerine yüksek lisans yapmıştır. 

1982 tarihinden itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış 
olup, halen Grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik 
görevleri vardır.  

S. VEHBİ YAZICI                  Üye 

08/06/1947 İstanbul-Sarıyer doğumludur. Orta ve Liseyi Beyoğlu Tarhan 
Koleji’nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisat’tan mezun olmuştur.  

Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup 
şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-1977 yılları arasında 
Çelik Motor A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nde bulunmuştur. Birçok Vakıf ve 
Dernek’te üyeliğinin yanında görevler de almıştır. Üyesi olduğu bazı Vakıflar; 
Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, 
Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi. 
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1975 yılından itibaren bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm 
v.s. konularında yatırımları olan Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerde 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 

METİN TOKPINAR                    Üye 

1932 yılında doğan Metin Tokpınar, İktisat Fakültesi’nden mezun olmuş ve 
Fullbright bursu ile Amerika’da Vanderbilt University’de yüksek lisans 
yapmıştır. 

1957 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda iktisatçı olarak çalışmaya 
başlamıştır. 1974’te genel müdür muavini, 1982’de kıdemli genel müdür 
muavini, 1990’da genel müdür ve Yönetim Kurulu üyesi görevlerinde 
bulunmuş ve 1993 yılında emekli olmuştur. 

1993 yılından bu yana Alternatifbank A.Ş.’de Yönetim Kurulu başkan 
vekilliğini sürdürmekte olup diğer bazı Anadolu Grubu şirketlerinde de 
Yönetim Kurulu üyesidir. 

Sn. Tokpınar Şirket’imizde denetimden sorumlu komite başkanı olarak da 
görev yapmaktadır.    

ALİ ŞANAL                           Üye 

1934’te doğan Ali Şanal, 1958’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. 

1960-1969 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı görevini yapan 
Sayın Şanal, 1970 yılında Anadolu Endüstri Holding’e girmiştir. 1994 yılı 
sonuna kadar Holding’de üst düzeyde mali işler yöneticisi olarak çalışmıştır. 
Anadolu Grubu şirketlerinin birçoğunda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 60 
yaşını doldurduğu için 1994 yılı sonunda Anadolu Endüstri Holding mali işler 
başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştır.  

Sn. Şanal’ın çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği 
görevleri devam etmekte olup, Şirket’imizde kurumsal yönetim komitesi 
başkanı ve denetimden sorumlu komite üyesi olarak da görev yapmaktadır.  
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Dr. YILMAZ ARGÜDEN                      Üye 

1958 yılında doğan Yılmaz Argüden, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, RAND Graduate Institute’da Stratejik 
Analizler üzerine doktora yapmış ve üstün başarı ödülü kazanmıştır. 

Çalışma hayatına Koç Holding Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde başlamış 
(1978-1980), daha sonra RAND Corp.’ta stratejik analizler uzmanı (1980-
1985) ve Dünya Bankası Krediler Bölümü’nde kısım amiri (1985-1988) olarak 
görev yapmıştır. Hükümetin daveti üzerine Türkiye’ye dönen Dr. Argüden 
1990 yılına kadar Özelleştirme Programı’nın sorumluluğunu yürütmüştür. 
1991 yılında ekonomi konusunda başbakan başdanışmanı olarak görev 
yapmıştır. Çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında da görev alan Dr. Argüden 
1997-1999 yılları arasında Erdemir’in Yönetim Kurulu başkanlığını 
yürütmüştür. 

Dr. Argüden, halen şirket birleşmeleri, kurumsallaşma ve toplam kalite 
yönetimi konularında birçok Türk ve yabancı şirkete danışmanlık hizmeti 
veren ARGE Danışmanlık A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanıdır.  

Sn. Argüden şirketimizde kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak da görev 
yapmaktadır. 



Ortaklık Yapısı 
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Yazıcılar Holding’in sermayesinin %10’dan fazlasına sahip olan ortakların 
adları (ünvanları) ile payların miktarı ve sermayedeki oranları aşağıya 
çıkartılmıştır. 

 

 

 

 

Yazıcı Ailesi 
Bireyleri

44.7%

KY Yönetim A.Ş.
33.5%

Halka Açık
21.8%

 

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (Yönetim Şirketi), Kamil Yazıcı 
Ailesi’nin üyeleri tarafından iştiraklerini yönetmek için kurulan bir yönetim 
şirketidir. Yönetim şirketi, Yazıcılar’ın %33,5’ine sahiptir ve elinde 
bulundurduğu A ve B grubu hisselere tanınan yönetim kurulu üyesi seçim 
hakları (1+3) dolayısıyla Yazıcılar’ın altı yönetim kurulu üyesinin dört tanesini 
atama yetkisine sahiptir.  

Aşağıdaki tabloda, Yazıcılar’ın dört grup hisse senediyle ilgili bilgiler 
verilmiştir. Belirtildiği üzere B grubu hisseler yönetim kuruluna atadıkları üye 
sayısı anlamında bir imtiyaz taşımaktadır. Bu imtiyaz dışında, tüm 
gruplardaki hisseler tamamen eşit haklara sahiptir.   

Grup Hisse Senedi 
Adedi 

Toplam Sermayeye 
Oranı % 

Yönetim Kurulu 
Üye Seçme Hakkı 

A (Nama ve Hamiline) 17.864.988 45 1 
B (Nama)   9.999.991 25 3 
C (Nama)   5.701.762 14 1 
D (Nama)   6.433.259 16 1 

Toplam 40.000.000 100 6 

 

 Ödenmiş Sermaye % 
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. 13.399.988 33,5 
Yazıcı Ailesi Bireyleri 17.889.533 44,7 
Halka Açık 8.710.479 21,8 

 40.000.000 100,0 
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2005 yılsonu itibarıyla Anadolu Grubu bünyesindeki başlıca şirketlerdeki 
iştirak oranlarımız aşağıda verilmektedir. 

Tabloda da görüldüğü üzere, Yazıcılar Holding, Anadolu Grubu şirketlerine 
iki yoldan iştirak etmektedir. Bunlardan birincisi direkt iştirak yoludur. İkincisi 
ise hem Anadolu Endüstri Holding, hem de diğer Grup şirketleri vasıtasıyla 
oluşan dolaylı paydır. Yazıcılar Holding’in iştiraklerindeki nihai payı bu iki 
rakkamın toplanması sonucunda ortaya çıkar.  
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Şirketimiz, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (“Anadolu Efes”) 
vasıtasıyla Türkiye, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Güneydoğu Avrupa ve 
Ortadoğu’da bira, malt ve meşrubat üretim ve pazarlama alanlarında 
faaliyetlerde bulunmaktadır. Anadolu Efes, Grubun Türkiye’deki bira ve malt 
faaliyetlerini yürütürken, yurtdışındaki bira ve meşrubat operasyonlarının ana 
ortağı olması sebebiyle Efes İçecek Grubu’nun holding şirketi olma özelliğini 
de taşımaktadır.  

Anadolu Efes’in %45,1 oranında hissesi halka açık olup, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte, ayrıca Level-1 DR sayesinde yurtdışı 
kurumsal ve bireysel yatırımcılara da yatırım imkanı sağlamaktadır. 

 

2005 yılı içerisinde artan iş hacmi ve genişleyen operasyon coğrafyasının 
gereği içecek faaliyetlerimiz Bira Grubu Başkanlığı ve Meşrubat Grubu 
Başkanlığı olarak iki ayrı bölümde reorganize edilmiştir. 

 

Bira Faaliyetlerimiz 

Bira faaliyetlerinde vizyonumuz gücünü Avrasya’dan alan dünyanın sayılı 
bira sistemlerinden biri olmaktır. Bu vizyondan hareketle, şirketlerimiz faaliyet 
göstedikleri pazarlardaki büyümenin ötesinde yeni pazarlardaki açılımların 
peşinde gitmekte, ayrıca ana markamız olan Efes Pilsen’in dünya çapında 
bilinirliğini arttırmak için  pazarlama faaliyetlerine büyük önem vermektedirler.  

Türkiye Bira 

Anadolu Efes, yurtiçindeki 5 bira fabrikası, 2 malt üretim tesisi ve 1 adet 
şerbetçiotu işleme tesisi ile Türkiye bira pazarında en büyük üretici 
konumundadır. Şirketin toplam bira üretim kapasitesi 9,2 milyon hektolitre, 
malt üretim kapasitesi ise 100.000 ton civarında olup, Türkiye toplam bira 
üretim kapasitesinin %74’ünü, şerbetçiotu üretim kapasitesinin %72’sini 
elinde bulundurmaktadır. 

2005  yılında ihracat dahil Türkiye bira faaliyetlerimizin toplam satış hacmi 
%5 artışla 7,1 milyon hektolitreye yükselirken, pazar payımız %80 olarak 
gerçekleşmiştir.  
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Yurtdışı Bira  

Anadolu Efes’in %70 oranında iştiraki olan Efes Breweries International 

N.V. (“EBI”), uluslararası bira operasyonlarımızın ana şirketidir. 

Yurtdışı bira operasyonlarında satış hacmimiz, 2005 yılında %17 artışla 8,9 
milyon hektolitreye ulaşmıştır. Şirket, faaliyet gösterdiği pazarlarda zorlu 
rakiplerine karşın etkin pazarlama ve satış stratejileri sonucunda elde ettiği 
organik büyümenin yanısıra, her yıl faaliyetlerine kattığı yeni operasyonlarla, 
son beş yılda, yıllık ortalama %37 büyüme hızı yakalayarak önemli bir 
başarıya imza atmıştır.  

EBI 2005 yılı içerisinde Rostov ve Ufa fabrikalarındaki kapasite artışlarıyla  
Rusya’daki kapasitesini 7,7 milyon hektolitreye yükseltmiş, ayrıca 
Moldova’daki Chisinau fabrikasında da bir kapasite artışı sağlanmıştır.  

Yurtdışı bira operasyonlarımızda 2006 yılı başında çok büyük bir atılım 
gerçekleştirilmiştir. Rusya’da faaliyet gösteren Krasny Vostok Bira Grubu’nun 
%92’sini satın almıştır. Bu işlem sonrasında, EBI’nin Rusya’daki toplam 
fabrika sayısı, Kazan ve Novosibirsk’teki iki fabrikanın eklenmesiyle beşe 
yükselmiş, üretim kapasitesi ise 7,7 milyon hektolitreden 17,7 milyon 
hektolitreye çok önemli bir artış kaydetmiştir. Krasny Vostok ile birlikte 
EBI’nin Rusya’daki pazar payı %10 seviyesine yaklaşmış, pazardaki 
dördüncülük konumu daha da sağlam bir hale gelmiştir. 

 

Alkolsüz İçecek Faaliyetlerimiz 

Bu segmentte vizyonumuz Güneydoğu Avrasya’dan Ortadoğu’ya uzanan ve 
kültürel bakımdan çeşitlilik gösteren bir coğrafyada dünyanın sayılı alkolsüz 
içecek şişeleyicilerinden biri olmaktır.  

Yurtdışı Alkolsüz İçecek 

Efes İçecek Grubu’nun yurtdışı alkolsüz içecek faaliyetlerini yürüten Efes 

Sınai Yatırım Holding A.Ş. (“Efes Sınai”), Orta Asya’daki en büyük gazlı 
içecek şirketidir.  

Efes Sınai’nin Kazakistan, Azerbeycan ve Kırgızistan’daki toplam satış hacmi 
2005 yılında %23 artışla 49,3 milyon ünite kasaya yükselmiş, bu pazarlardaki 
ortalama pazar payı ise %48 olarak gerçekleşmiştir. Toplam satışlar içinde 
Kazakistan’da yapılan satışlar %58 ile en büyük payı almaktadır.  
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Orta Asya pazarlarındaki büyümesinin yanısıra, Efes Sınai, 2005 yılında 
Ortadoğu’daki büyüme planlarını da hayata geçirmeye başlamıştır. Bu 
kapsamda, Efes Sınai’nin %100 iştiraki olan Efes Holland Ürdün’deki Coca-
Cola faaliyetlerini münhasıran yürüten The Coca-Cola Bottling Company of 
Jordan’nın (“CCBCJ”) %90 hissesini satın almıştır. Ayrıca, Irak'ta yerleşik 
H.M.B.S. şirketi ile Dubai Serbest bölgesinde %50-%50 ortaklık şeklinde 
“The Coca Cola Bottling Company of Iraq FZCO” ünvanlı yeni bir şirket 
kurulmuştur. Bu şirket 1/7/2005 itibarıyIa Irak'ta Coca Cola markalı ürünlerin 
münhasıran satış ve dağıtım haklarını elde etmiş, ayrıca 2 yıl içerisinde 
kullanılmak üzere, Irak pazarı için üretimi de içeren şişeleyici firma olma 
opsiyonu tanıyan Opsiyon Anlaşması da imzalanmıştır. 

Bu yeni yatırımlar ve Kazakistan’ın Almati şehrindeki yeni fabrikanın yıl 
içinde  faaliyete geçmesi ile birlikte Efes Sınai’nin toplam üretim kapasitesi, 
2004 sonundaki 43 milyon ünite kasaya kıyasla, 82 milyon ünite kasaya 
yükselmiştir. Şirket mevcut durum itibarıyla Kazakistan, Kırgızistan, 
Azerbeycan ve Ürdün’de olmak üzere 4 tane şişeleme tesisine sahip olup, 
Türkmenistan’daki Coca-Cola şişeleme tesisinin büyük ortağı konumundadır.   

Yurtiçi Alkolsüz İçecek 

Yurtiçi alkolsüz içecek faaliyetlerimizi yürüten Coca-Cola İçecek A.Ş. 
(“CCI”) Türkiye’deki en büyük alkolsüz içecek şişeleyicisi ve dağıtım 
şirketidir. Şirket Ankara, Tekirdağ-Çorlu, Bursa, Mersin ve İzmir-Kemalpaşa 
olmak üzere beş üretim tesisine sahip olup, Kemalpaşa tesislerindeki 
yenileme yatırımlarından sonra toplam şişeleme kapasitesi 375 milyon ünite 
kasadan 428 milyon ünite kasaya yükselmiştir. 

CCI toplam satış hacmi 2004 yılındaki 275 milyon ünite kasaya kıyasla %15 
artışla 315 milyon ünite kasaya yükselmiş, buna paralel olarak şirketin gazlı 
içeceklerdeki toplam pazar payı da %59’dan %63’e ilerlemiştir.  

Alkolsüz İçecek Faaliyetlerimizde Yeniden Yapılanma 

2005 yılı içerisinde alkolsüz içecek faaliyetlerimizde önemli bir yeniden 
yapılanma programı ele alınmıştır. Bu kapsamda, Anadolu Efes’in %51,87 
oranında iştiraki olan Efes Sınai’deki hisseleri Türkiye Coca-Cola 
faaliyetlerimizi yürüten Coca-Cola İçecek A.Ş.’ne (“CCI”) satılmış, CCİ’de 
primli olarak yapılan bedelli sermaye artışını takiben, Anadolu Efes’in CCI 
sermayesindeki %45,60 payı Efes Pazarlama ile birlikte konsolide bazda 
%51,22’ye yükselmiştir.  
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Bu işlemleri takiben, CCİ, Efes Sınai’nin sermayesinin %48,13'ünü temsil 
eden azınlık ortaklarına ait hisseleri piyasadan toplamak için nakit çağrıda 
bulunmuş ve bu işlem sonucunda da CCİ’nin Efes Sınai’deki payı 
%51,87’den %87,63’e yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde CCİ’nin halka 
arzıya birlikte, CCİ ve Efes Sınai birleşme işlemleri de tamamlanacaktır.  

 

 

Özet Finansal Sonuçlar

Anadolu Efes Konsolide
mn dolar 2004 2005
Net Satışlar 1014,1 1206,9
Nakit Faaliyet Karı 310,7 335,4
Net Kar 173,1 216,6

Türkiye Bira Operasyonları
mn dolar 2004 2005
Net Satışlar 526,8 568,8
Nakit Faaliyet Karı 203,4 217,1
Net Kar 110,4 129,8

EBI
mn dolar 2004 2005
Net satışlar 398,5 481,2
FAVÖK 98,3 95,1
Net Kar 35,6 20,1

Efes Sınai
mn dolar 2004 2005
Net Satışlar 90,3 119,1
Nakit Faaliyet Karı 18,3 24,8
Net Kar 8,4 20,1

CCI
mn dolar 2004 2005
Net satışlar 769,3 882,3
Nakit Faaliyet Karı 105,7 139,0
Net Kar 16,9 65,0  

 
Açıklamalar: 13-18. sayfalar arasında bulunan özet finansal sonuçlar tablolarına ilişkin 
açıklamalar   
UFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
FAVOK: Faiz, vergi, amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler öncesi kar  
Nakit Faaliyet Karı: Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler hariç faaliyet karı ve faaliyet karına 
kadar olan amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemlerin toplanmasıyla oluşur.  
* Bu raporun 13. sayfasındaki Anadolu Efes,Türkiye Bira, EBI, Efes Sınai, CCI; 15. sayfasındaki 
Anadolu Isuzu, 18. sayfasındaki Adel Kalemcilik özet finansal göstergeleri SPK XI-25 numaralı 
tebliğ doğrultusunda hazırlanan mali tablolar baz alınarak,  yine bu raporun 17. sayfasında yer 
alan Alternatif Bank özet finansal göstergeleri de bankanın UFRS’ye göre hazırlanmış 
tablolarından oluşturulmuştur. Sözkonusu sayfalarda yer alan ve halka kapalı olan Çelik Motor, 
Anadolu Motor, Anadolu Cetelem ve Ana Gıda’ya ilişkin rakamlar SPK XI-25 veya UFRS 
kapsamında olmayıp, enflasyon düzeltmesi de yapılmamıştır.  



Otomotiv Grubu Faaliyetlerimiz 
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Anadolu Isuzu 

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Anadolu Isuzu”) 1984 
yılında Anadolu Grubu ve Isuzu ortaklığıyla kurulmuştur. Şirket hafif kamyon, 
pick-up ve midibüs üretimi ve pazarlaması konularında faaliyet göstermekte 
olup, yıllık toplam üretim kapasitesi 13.155 adettir.  

Şirketin kamyon, kamyonet ve midibüsten oluşan satış adetleri toplamı, 2005 
yılında %39 artışla 9.113 adede yükselmiş olup, bu üç araç kategorisinde 
toplam pazar payı 2004 sonunda %17 iken, 2005 sonunda %21 olarak 
gerçekleşmiştir. Şirketin hafif kamyon ve midibüslerde 2005 yılsonu pazar 
payı ise %33 seviyesindedir.  

Öte yandan, 2004 yılı ortasında pazara sunulan 4x4 ve 4x2 pick-up 
segmentinde yer alan ithal D-Max araçlar, 2005 yılında çok başarılı bir 
performans yakalamış, bu araçlarda 2004 sonunda %8 olan pazar payı 2005 
sonunda %15’e yükselmiştir. D-Max araçlarda 2005 yılında toplam satış 
adedi 2.194 olup, yıllık %128 artış gerçekleşmiştir.  

Çelik Motor  

Diğer bir otomotiv grubu şirketimiz Çelik Motor Ticaret A.Ş. (“Çelik Motor”), 
Kia ve Lada markalarının Türkiye distribütörlüğünü ve bu markalara ilişkin 
satış, servis ve yedek parça satış faaliyetlerini yürütmektedir.  

Çelik Motor, Kia model binek ve ticari araçların satışlarında son üç yıldır 
yakaladığı başarı ile pazardaki güçlü markalardan biri haline gelmiştir. 2005 
yılında Kia markalı araç satış adedi, yıllık %56 artışla 17.340’a yükselmiş, 
pazar payı ise 2004 sonundaki %1,6 seviyesinden 2005 sonunda %2,5’e 
önemli artış kaydetmiştir. 

Şirketin 4x4 araç segmentindeki Sorento modeli 2004 yılından sonra 2005 
yılını da lider konumda kapatmış, yine aynı kategoride Sportage modeli ise 
2005‘de 2. sıraya yükselmiştir.  

Şirket, yeni başladığı operasyonel kiralama faaliyetleri ile pazardaki 
konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. 
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Anadolu Motor 

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. (“Anadolu Motor”) %65'lik 
pazar payıyla Türkiye'de tarım makinaları ve endüstriyel motorlar 
piyasasındaki lider şirketlerden birisidir. Şirketin çok geniş alana yayılmış 
olan faaliyetleri tek silindirli dizel motor üretimi ve dünya çapında 
pazarlaması, Lombardini marka dizel motorların ithalatı ve pazarlaması, 
Lombardini ve Honda lisansıyla 30 KVA kapasitesine kadar jeneratör üretimi 
ve pazarlaması, Honda güç ürünleri (jeneratör, deniz motorları, tarım 
makinaları, pompa, vs.) ithalatı ve pazarlaması olarak özetlenebilir. Şirketin 
endüstriyel dizel motor üretim kapasitesi yıllık 24,000 adet seviyesindedir. 

Anadolu Elektronik 

2005 yılı başlarında faaliyete geçen Anadolu Elektronik A.Ş. ünvanlı 
şirketimiz de Anadolu Motor’un %50 iştiraki olarak kurulmuş olup, telefon ve 
bilgisayar dışında Samsung marka her türlü beyaz ve kahverengi dayanıklı 
tüketim mallarının ithalatı ve Türkiye’de satışı ile iştigal etmektedir.  

Anadolu Elektronik 2005 sonu itibarıyla 216 satış noktasına sahip olup, 
bunlardan 69 tanesi münhasır Samsung bayileri, geri kalanı ise büyük 
magazalar veya diğer satış mağazaları içerisinde satış noktaları olarak 
yapılandırılmıştır.  

Şirketin 2005 sonunda satış adetleri toplamı 38.523 olarak gerçekleşmiş 
olup, yaklaşık 22 mn dolar ciro elde edilmiştir.  

 Özet Finansal Sonuçlar

Anadolu Isuzu
mn YTL 2004 2005
Net satışlar 320,6 399,0
Nakit Faaliyet Karı 49,4 56,5
Net Kar 24,8 32,6

Çelik Motor
mn YTL 2004 2005
Net satışlar 278,0 433,7
Nakit Faaliyet Karı 44,9 49,4
Net Kar 34,8 39,8

Anadolu Motor
mn YTL 2004 2005
Net satışlar 33,6 35,0
Nakit Faaliyet Karı 3,4 2,8
Net Kar 1,4 2,2



Finans Grubu Faaliyetlerimiz 
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Alternatifbank  

Konsolide finansal tablolarımızın önemli kısmını oluşturan finans grubu 
faaliyetlerimizde başlıca şirketimiz Alternatifbank A.Ş.’dir. Alternatifbank, 
kurumsal/ticari bankacılıkta uzmanlaşmış orta ölçekli bir banka olma 
stratejisiyle kendi segmentindeki bankalar içerisinde birçok göstergede lider 
konuma gelmiştir.  

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan mali 
tabloları baz alınarak, bankanın 2004 sonunda 620 milyon YTL olan nakdi 
kredileri,  2005 sonunda %45 artışla 897 milyon YTL’ye yükselirken, mevduat 
tabanı da aynı dönemde 648 milyon YTL’den 690 milyon YTL’ye 
yükselmiştir. Banka özkaynakları ise 2004 yılı sonundaki 127 milyon YTL’lik 
seviyesinden 2005 sonunda 152 milyon YTL’ye yükselmiş, dönem sonunda 
sermaye yeterlilik rasyosu %16,86 olarak gerçekleşmiştir.  

Banka 2005 yılı içerisinde 4 yeni şube açarak şube sayısını 26’ya 
yükseltmiştir. Öte yandan 2005 yılı Kasım ayında 26 bankanın katılımıyla 
140 milyon dolarlık bir sendikasyon kredisi alınmıştır. Ayrıca, orta ve uzun 
vadeli borçlanma ürünleri arasında banka, ihracatçı müşterileri destekleme 
amaçlı olarak Dünya Bankası kaynağından 25 milyon dolar ve 10 milyon 
euro tutarlarında 7 yıl vadeli borçlanma imkanı sağlamış, böylece hem 
toplam yurtdışı borçlanma miktarı hem de ortalama vade açısından çok daha 
elverişli bir konum elde edilmiştir.  

2005 yılı içindeki diğer önemli bir gelişme, Haziran 2005’de, 2002 yılından bu 
yana ilk defa Fitch Ratings’den derecelendirme alınmış olmasıdır. Buna gore 
bankanın Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para cinsinden notları “B +” olarak 
açıklanmış, uzun vadeli görünümü ise “Durağan” olarak belirlenmiştir. 

Alternatif Yatırım 

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Alternatif Yatırım”), Sermaye 
piyasası aracılık işlemleri dışında, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi, 
kurumsal finansman alanlarında da faaliyet göstermektedir.  Şirket toplam 
altı şubesiyle 4.500 civarında aktif müşteriye hizmet vermektedir.  Alternatif 
Yatırım’ın yönettiği toplam 6 fonun (3 A-tipi, 3 B-tipi) piyasa değeri 2005 
sonunda 60 milyon dolar seviyesindedir.   
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Alternatif Finansal Kiralama  

1997 yılında kurulan şirket, birçok sektörde, özellikle küçük ve orta boyutlu 

işletmelerin leasing ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 2005 yılında  şirket toplam 

1065 adet leasing sözleşmesiyle, 100 milyon dolarlık iş hacmi yaratmıştır.  

Anadolu Cetelem 

Anadolu Cetelem Tüketici Finansman A.Ş. anlaşmalı satıcılar yolu ile 
ağırlıklı olarak dayanıklı tüketim ürünlerinde tüketici kredisi sağlayan bir 
tüketici finansman şirketidir. Şirkette Anadolu Grubu’nun %50 payının 
yanısıra, Fransız Cetelem’in %30, İtalyan Findomestic Banca Spa’nın %20 
payı bulunmaktadır. 

 

 Özet Finansal Sonuçlar

Alternatifbank
UFRS, mn YTL 2004 2005
Aktifler 1212,6 1472,8
Toplam Krediler 1148,3 1543,3
Özkaynaklar 127,2 151,7
Net Kar 24,6 25,9

Anadolu Cetelem
mn YTL 2004 2005
Verilen Krediler (mn €) 23,7 56,5
Kredi Alacakları (mn €) 14,8 43,9
Net Faiz Geliri 3,7 7,2
Net Kar (2,6) (2,9)



Diğer Faaliyetlerimiz 
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Adel Kalemcilik 

Kalem ve Kırtasiye Grubu’muzun ana şirketi olan Adel Kalemcilik Ticaret 

ve Sanayi A.Ş. (“Adel”) ağırlıklı olarak ağaç cidarlı kalemler (kurşun 
kalemler ve boya kalemleri) üretmekte, bunların yanısıra keçeli kalemler, 
tükenmez kalemler, silgiler, suluboyalar, pastel boyalar, parmak boyası, guaş 
boya ve oyun hamuru da üretmekte ve pazarlamaktadır. 

Şirketin ana ürün grubu olan ağaç cidarlı kalemlerdeki pazar payı miktarsal 
bazda %50, değer bazında ise %65 civarında olup, üretimini yaptığı diğer 
ürün gruplarında da önemli pazar paylarına sahiptir. “Faber-Castell” markası 
altında ithalat ve dağıtımını yaptığı yazım ve işaretleme gereçlerinde de 
pazar lideridir.  

Ana Gıda 

Türkiye sıvıyağ pazarının öncü kuruluşlarından biri olan Ana Gıda ve 

İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Ana Gıda”), 'Kırlangıç' ve 
'Sezai Ömer Madra' markaları ile, zeytinyağı, mısıryağı ve ayçiçekyağı 
üretimi gerçekleştirmekte ve yurtiçi ve yurtdışı pazara sunmaktadır. 
Yarımca'da bulunan ve 15.000 m2 arazi üzerinde 8.000 m2 kapalı alana 
sahip olan Ana Gıda tesisleri yılda 40.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.  

Anadolu Restoran İşletmeleri 

İştiraklerimizden Anadolu Endüstri Holding, 2005 yılı içerisinde Mc 
Donalds’ın Türkiye’deki marka ve faaliyetlerini sürdürme ve geliştirme 
hakkını devralmıştır. 

2005 sonu itibarıyla 82 restoranla faaliyet gösteren şirket, toplam 93 mn 
dolar ciro yaratmıştır. Mevcut restoranlardan 11’i franchise verdiği, gerisi ise 
şirketin kendisine ait restoranlardan oluşmaktadır.  

  Özet Finansal Sonuçlar

Adel
mn YTL 2004 2005
Net satışlar 43,2 48,1
Nakit Faaliyet Karı 8,8 10,7
Net Kar 3,6 5,5

Ana Gıda
mn YTL 2004 2005
Net satışlar 50,6 57,1
Nakit Faaliyet Karı 2,3 1,0
Net Kar (4,4) (4,0)



Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler 
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1. Ana Sözleşme Değişiklikleri 

Şirket sermayesinin 19.524.980,82 YTL artırılarak 40.000.000.- YTL’na 
çıkarılmasına yönelik olarak Ana Sözleşmenin 7. maddesi değiştirilmiş ve 
pay değişimi ile ilgili geçici madde ilave edilmiştir.  

 

2. Sermaye Yapısı 

Şirketimizin 31.12.2005 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi 40.000.000.- YTL’dır. 
Şirket Sermayesinin; 8.710.479,75 YTL’sı  hamiline yazılı A grubu, 31.289.520,25 
YTL’sı nama yazılı A, B, C ve D gruplarından oluşmaktadır.  

Sermayenin % 10’dan fazlasına sahip olan ortakların adları (ünvanları) ile payların 
miktarı ve sermayedeki oranları aşağıya çıkartılmıştır.  

Ortağın adı/ünvanı Sahip olduğu pay Oran (%) 

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. 13.399.988 33,50 

Diğer 26.600.012 66,50 

Toplam 40.000.000 100,00 

Şirketimizce son üç yılda ortaklara ödenmiş sermaye üzerinden; 

2002 yılı karından  % 30 temettü,  

2003 yılı karından  % 103,99 temettü,  

2004 yılı karından         % 111,11 temettü dağıtılmıştır. 

 

3. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Müşterek Yönetime Tabi 
Ortaklıklardan Elde Edilen Kar Payları  

Şirketimiz iştiraklerinden 2005 yılı içinde 43.784.320,99 YTL temettü geliri 
elde etmiş olup aşağıda dökümü verilmiştir. 

 YTL 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.  28.967.238,58 

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.  7.141.096,38 

Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.          388.500,00 

Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 7.286.532,53 

Çelik Motor  Ticaret A.Ş. 953,50 

Toplam 43.784.320,99 
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4. Net nakit durumu 

Şirketimizin 31.12.2005-2004 dönem sonlarına ait net nakit durumunun 
dökümü aşağıda verilmiştir.  

YTL 31.12.2005 31.12.2004 

Hazır Değerler 44.026.700 15.256.550 

Kasa  19 3 

Bankalar 44.026.681 15.256.547 

Menkul Kıymetler 13.216.182 27.219.192 

Kamu Kesim Tahvil Senet Bonoları - 19.413.437 

Diğer Menkul Kıymetler 13.216.182 7.805.755 

Finansal Borçlar - - 

Net Nakit 57.242.882 42.475.742 

 

5. İdari Yapı 

İcra Başkanı   : Tuncay Özilhan 

Mali İşler Başkanı  : Mustafa Uysal 

Genel Müdür   : Tayfun Ertunç 

Mali İşler Müdürü  : Yeşim Taner  

Muhasebe Müdürü  : Yusuf Ovnamak 

Yatırımcı İlişkileri Müdürü : İrem Çalışkan Dursun 

 

6. Üretim ve Satış 

Şirketimizin mal ve hizmet üretimine ilişkin hiçbir faaliyeti olmamıştır.   

 

7. Yatırım Harcamaları 

Şirketimizin 2005 yılındaki yatırım tutarı 2.171,36 YTL’dir.  

 



Kar Dağıtım Önerisi 
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Sayın Hissedarlarımız, 

Kâr dağıtımı ile ilgili önerimiz ve kârın tahsis yerleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.  

 KONSOLİDE KAR DAĞITIM TABLOSU 
 YTL  
   2005 

A- KONSOLİDE DÖNEM KARININ DAĞITIMI  
 1. Konsolide Net Dönem Karı  181.445.580
 2. Kar Dağıtımına Tabi Olmayan Kısım (1)  93.290.771
 3. Dağıtılabilir Dönem Karı   88.154.809
 4. Birinci Tertip Yasal Yedek  (2.649.782)
   
 NET DAĞITILABİLİR KONSOLİDE DÖNEM KARI  85.505.027
  
 5. Ortaklara Birinci Temettü  (25.651.508)
     - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (25.651.508) 
 6. Yönetim Kurulu Ve Yöneticilere Ödenen Temettü  -
 7. Ortaklara İkinci Temettü - -
     - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - 
 8. Olağanüstü Yedekler  (59.853.519)
   
                   
   
B- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITIM  (348.492)
  - Adi Hisse Senedi Sahiplerine  (348.492) 
   
C- HİSSE BAŞINA KONSOLİDE NET DÖNEM KARI  4.54  ;  %4.54 
    1 - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL ; %) 4.54  ;  %4.54 
   
D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI (2)  0.65  ; %65
    1 - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL ; %) 0.65  ; %65 
  

 

(1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2004 tarih ve 4290 ve 25.02.2005 tarih ve 7 / 242 Sayılı Yazıları doğrultusunda , 
konsolide net dönem karının içinde olup ancak genel kurullarında kar dağıtımı yönünde karar almayan bağlı ortaklık müşterek 
yönetime tabi ortaklık ve iştiraklerimize ait payları göstermektedir  
(2) Hisse Başına  Kar Payı ;   Tam mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükellefi olan pay sahipleri ile Türkiye'de bir iş yeri veya 
daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellefiyete tabi kurum niteliğindeki Pay Sahipleri İçin %65 brüt(=net) , gerçek 
kişiler için  %60,3132 net olarak uygulanacaktır. 
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Kar dağıtımı tablosundan da görüldüğü gibi; Ortaklarımıza ödenmiş sermayemiz olan  40.000.000 YTL 
üzerinden % 65 oranında 26.000.000 YTL brüt kar payının dağıtılmasını teklif ediyoruz.  

Bu teklifimiz kabul edildiğinde tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahipleri ile Türkiye'de bir işyeri veya 
daimi temsilci  aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellefiyete tabi kurum niteliğindeki pay sahipleri için % 65 
oranında olmak üzere 1 YTL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedine 0,65 YTL, gerçek kişi pay sahiplerine 
de % 60,3132 oranında olmak üzere 1 YTL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedine 0,603132 YTL net kar 
payı ödenecektir.  

Kar dağıtım tarihini ise 22.05.2006 olarak önermekteyiz.  

 

Sayın Ortaklarımız, 

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda; 31.12.2005 tarihli Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar 
dağıtımına ilişkin önerilerimizi tasviplerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

 

Kamil YAZICI  

Yönetim Kurulu Başkanı 

 



Denetleme Kurulu Raporu 
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Yazıcılar Holding A.Ş. Genel Kurulu’na, 
 
Ünvanı : Yazıcılar Holding A.Ş. 
   
Merkezi : Umut Sokak  No: 12 34752  İçerenköy / İSTANBUL 
   
Sermayesi      : 40.000.000.- YTL 
   
Faaliyet Konusu : Yatırım ve iştirak 

   
Denetçilerin Adı ve Görev Süreleri, Ortak 
Olup Olmadıkları 

 
: 

İyigün Özütürk, Ahmet Bal, Ali Baki Usta.  
Görev süremiz bir yıldır. Şirketin personeli olmayıp, 
ortaklığımız bulunmamaktadır. 

   
Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan 
Toplantı Sayısı 

 
: 

Denetçiler dönem içinde tüm Yönetim Kurulu 
toplantılarına iştirak etmişlerdir. 

   
Ortaklık Hesapları, Defter ve Belgeler 
Üzerinde Yapılan İncelemenin Kapsamı 
ve Sonuçları 

 
 
: 

Şirket hesapları defter ve belgeleri usulüne uygun 
şekilde üç ayda bir defa denetlenmiş, şirketin mahiyeti 
ve önemine göre tutulması mecburi defter ve kayıtların 
tutulduğu, kayıtların tutulmasında şirketin hesap plan 
ve usullerine, şirket ana sözleşmesi ve yasal mevzuat 
hükümlerine riayet edildiği tespit edilmiştir. 

   
Türk Ticaret Kanununun 353. 
maddesinin 1. fıkrasının 3 numaralı 
bendi gereğince ortaklık veznesinde 
yapılan sayımların sayısı ve sonuçları 

 
 
 
: 

2005 yılı zarfında Şirket veznesi 6 defa kontrol edilmiş 
olup, Şirket kasa mevcudunun resmi kayıtlar ile 
mutabık olduğu tespit edilmiştir. 

   
Türk Ticaret Kanunu’nun 353. 
maddesinin 1. fıkrasının 4 numaralı 
bendi gereğince yapılan inceleme 
tarihleri ve sonuçları 

 
 
 
: 

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü gereğince yapılan 
incelemede, Şirket kayıtlarında gözüken teminatlar ile 
kıymetli evrakların mevcudiyeti kontrol edilmiş ve 
mutabakatsızlığa rastlanmamıştır. 

   
İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar ve 
Bunlar Hakkında Yapılan İşlemler 

 
: 

Şirket kayıtlarının incelenmesinde bir yolsuzluk tespit 
edilmemiş ve görev süremiz boyunca hissedarlar 
tarafından tarafımıza intikal eden herhangi bir şikayet 
olmamıştır. 
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Yazıcılar Holding A.Ş.’nin 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemi hesap ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kanunu, 
Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 
standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. 
 
Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2005 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri: XI, No: 25 sayılı tebliği doğrultusunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre 
düzenlenmiş Konsolide  Bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2005 - 31.12.2005 
dönemine ait Konsolide Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru 
olarak yansıtmakta ve karın dağıtımı önerisi kanunlara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır. 
 
Konsolide Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini  
onaylarınıza arz ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
Denetçi      Denetçi        Denetçi 
İyigün ÖZÜTÜRK      Ahmet BAL       Ali Baki USTA 
İmza     İmza    İmza 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Yazıcılar Holding

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Uyum Raporu

2005
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı 

Yazıcılar Holding A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 
kamuya açıklanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin gereklerine uyulmasını 
prensip olarak benimsemektedir.  

Sözkonusu ilkelerin gereklerinin Şirket’in kendi dinamikleriyle uyum içinde 
uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde 
iyileştirilmesi yönünde dönem içinde bazı adımlar atılmış, ele alınan 
değişikliklerle SPK tarafından çerçevesi çizilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 
bir kısım gerekleri daha yerine getirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 
diğer kısımlarına tam uyum sağlamak için gereken altyapı ve düzenleme 
çalışmaları önümüzdeki dönemlerde de gündemimizde yer alacaktır.  

Bu unsurlar göz önüne alınarak, Şirketimiz, 31.12.2005 tarihi ile sona eren 
faaliyet döneminde, aşağıda başlıcaları belirtilen hususlar dışında, Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 
gereklerini uygulamış ve bunları uygulamaya devam etmektedir.  
 

 Şirket’imiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bir parçası olarak bağımsız 
yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Şirket faaliyetlerinin gelişip 
güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine 
katkı sağlayacağı inancındadır. Bu bağlamda, Şirket’imiz yönetim kurulunda 
bugüne kadar yönetim kurulu üyesi sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve 
ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan tarafsız ve uzman kişilere yer 
verilmiş; bunun ötesinde, 2005 yılı içinde Yazıcı Ailesi’nin bir ferdi olan ve 
önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sn. Hülya Elmalıoğlu, görevini 
Sn. Yılmaz Argüden’e devretmiştir.  Sn. Argüden’in, yönetim kurulumuzda 
yer alması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan “bağımsız üye” 
kavramının temel amaçlarıyla uygunluk göstermekte, ancak kendisi SPK’nın 
tanımının alt kriterlerine tamamen uygun bir “bağımsız üye” olarak 
vasıflandırılamamaktadır. Sn. Argüden, Şirket’imizde SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri gereğince 2005 yılı içinde kurulan kurumsal yönetim komitesinin üyesi 
olarak da görev yapmaktadır. Sn. Argüden ile ilgili kısa özgeçmiş 2005 yılı 
faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde yer almaktadır.  

  Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız 
yönetim kurulu üyelikleri tam olarak tesis edilmediği için denetim ve kurumsal 
yönetim komitelerinin başkanları bağımsız üyelerden oluşamamaktadır. 
Önümüzdeki dönemlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin 
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yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanması halinde denetim ve 
kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişikler de ele alınacaktır. 

 Şirketimiz ana sözleşmesinde, SPK’nın ilgili tebliği uyarınca, birikimli 
oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.  

 Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen şekilde Şirketin sermaye ve 
yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse 
değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, 
kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile 
üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların 
genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve 
işlemlerin genel kurula bağlanmasının, Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde 
aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket 
kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde 
birleşilmiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip 
eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür. 

 Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi dahil 
olduğumuz Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler 
yıllardır uygulanmıştır. 2004 yılı Kurumsal Yönetim Uyum  Raporu’muzda 
belirttiğimiz üzere konu ile ilgili olarak Anadolu Grubu İnsan Kaynakları ve 
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından “Anadolu Grubu Çalışma 
İlkeleri” adı altında bir rapor hazırlanmış ve tüm çalışanların bilgisine 
sunulmuştur. Bu çalışma Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar başlığı altında 
Şirket’imiz web sitesinde yer almaktadır.  

 
Bölüm I – Pay Sahipleri 

 
1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 

Şirketimizde Genel Müdür’e bağlı olarak oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri 
Müdürlüğü mevcut olup, sözkonusu birimde aşağıdaki personel sorumlu 
olarak görev almaktadır. 

İrem Çalışkan Dursun – Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
Tel: 0 216 5788559  
Fax: 0 216 5737420 
E-mail: irem.caliskan@anadolugroup.com 
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Yatırımcı ilişkileri birimimiz Şirketimizde başta yönetim kurulu ile pay sahipleri 
arasındaki iletişimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının 
kullanımını teminen faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası 
mevzuatınca öngörülen konularda özel durum açıklamalarının yapılması, 
yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin dönemsel bilgi notları 
hazırlanması, Şirket web sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık faaliyet 
raporunun oluşturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü  bilgi taleplerinin 
karşılanması gibi hususlar Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin görev alanıdır.  

Birimin bilgilendirme faaliyetlerine örnek olarak, 2005 yılı içerisinde gerek 
Şirket merkezinde gerekse yurtdışında kendi lokasyonlarında yerli ve 
yabancı yatırımcılar ve analistler ile 31 adet birebir toplantı yapılmıştır.  
Bunun yanısıra gerek telefon gerek e-posta yoluyla yaklaşık sayısı 150’nin 
üzerinde olmak üzere Şirket ile ilgili muhtelif sorulara cevap verilmiştir. Web 
sitesinde yer alan yatırımcılara yönelik sunum dönemsel olarak 
güncellenmekte ve Şirket ile ilgili birçok soru bu döküman ile 
karşılanmaktadır. 

 

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Şirketimiz bilgilendirme politikası doğrultusunda, tüm pay sahiplerine, pay 
sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin 
eksiksiz ve doğru zamanda iletimi konusuna özel önem verilmektedir. Pay 
sahiplerinden gelen bilgi talepleri bu çerçevede değerlendirilmekte ve bilgi 
aktarımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında 
gerçekleşmektedir.  

Dönem içerisinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar, pay 
sahipleri ve analistler ile Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve 
dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yüze yakın temasta 
bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konular 
özel durum ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.  

Özel durum açıklamalarına ve Şirket ile ilgili son gelişmeleri özetleyen Şirket 
sunumuna web sitesinde güncel olarak yer verilerek yatırımcıların bilgi 
edinme haklarını elektronik ortamda en kolay şekilde kullanmalarına olanak 
tanınmaktadır. Ayrıca çeşitli vesilelerle tarafımıza elektronik posta adreslerini 
ileten kurumsal yatırımcılara ve analistlere özel durum açıklamalarımız 
doğrudan elektronik posta olarak da gönderilmektedir. Öte yandan, 
Şirketimiz web sitesindeki iletişim formu vasıtasıyla bize ulaşan, özellikle 
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yurtiçi bireysel yatırımcıların sorularına, yine kamuya açıklanmış bilgiler 
doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede tek tek cevap verilmektedir.  

Şirket esas sözleşmemizde belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi 
ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını, her pay sahibinin bireysel 
olarak genel kuruldan talep edebilmesi yönünde değişiklik yapılması konusu 
yönetim kurulu tarafından incelenmiş, ancak özel denetçi tayininin Şirketin 
yönetimini zorlaştıracak ve hareket kabiliyetini azaltacak durumlara yol 
açabileceği noktasından hareketle ortaklar için öngörülen faydanın istenildiği 
şekilde sağlanamayacağı görüşünde birleşilmiştir. Öte yandan, azınlıkların 
bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin 
şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu 
Komite’ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesini ilke olarak 
benimsenmiştir. 

 

3. Genel Kurul Bilgileri 

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi’nin 2004 takvim yılına ait Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 23.05.2005 tarihinde %78,2’lik bir toplantı nisabı ile 
gerçekleşmiştir.  

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve 
gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin  
02.05.2005 tarih 6294 sayılı nüshası ile Türkiye’de yayımlanan 02.05.2005 
tarihli Akşam ve İstanbul’da yayımlanan 02.05.2005 tarihli Ulus 
Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 
taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi 
içinde yapılmıştır. Toplantı tarihinin belirlenmesini içeren yönetim kurulu 
kararı da özel durum açıklaması şeklinde www.yazicilarholding.com 
adresindeki Şirket internet sitesinde yer almıştır.   

Şirketimizde nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay 
defterine kayıtları için herhangi bir süre öngörülmemektedir. Tüm nama yazılı 
paylar halihazırda pay defterinde kayıtlıdır.  

Toplantı ilan tarihi itibariyle Şirketimizin faaliyet raporu Şirket merkezinde ve 
internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yıllık faaliyet raporu 
dışında dönemsel bilgiler ışığında Şirket internet sitemiz güncel tutularak, 
pay sahiplerine en son açıklanan bilgilerin doğru zamanda aktarımı 
sağlanmaktadır.  
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Genel Kurul toplantısında, toplantıya katılan pay sahipleri gündem ile ilgili 
soru sorma hakkını kullanmamışlar ve herhangi bir öneri vermemişlerdir. 
Toplantıya medya mensuplarının katılımı olmamıştır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen şekilde Şirketin sermaye ve yönetim 
yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse 
değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, 
kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile 
üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların 
genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve 
işlemlerin genel kurula bağlanmasının, Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde 
aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket 
kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesiyle 
bu konuya ana sözleşmede yer verilmemiştir. Şirketin bu amacı teminen bu 
tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları 
bilgilendirmesi uygun görülmüştür.  

Pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını kolaylaştırmak amacıyla internet 
sitemizde Genel Kurul toplantısına vekaleten katılım için gerekli olan 
vekaleten oy kullanma formuna yer verilmektedir. Son iki yıllık Genel Kurul 
Toplantı Tutanakları da internet sitemizde yayınlanmaktadır.  

 

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetleri içerisinde oy 
hakkına ilişkin imtiyaz içeren hisse senedi yoktur. Şirketimizin ana 
hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi de bulunmamaktadır.  

Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak 
veren bir hüküm yer almamakta ve azınlık payları yönetimde direkt  olarak 
temsil edilmemektedir. Ancak Şirketimizin ana ortağı konumunda bulunan 
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. (“KY Yönetim”) şirketinin kuruluş 
esasları Yazıcılar Holding’in tam anlamıyla profesyonel yönetimine olanak 
verecek şekilde düzenlenmiş olup, azınlık haklarının bu yolla korunması yolu 
izlenmektedir.  

Şöyle ki, KY Yönetim şirketinde, konusunda uzman ve yüksek tecrübe 
birikimine sahip itibarlı yöneticilerden oluşan 5-kişilik aile-dışı üyeler, 
kendilerine sağlanan imtiyazla, KY Yönetim şirketinin idaresinde çoğunluğa 
sahiptirler. Diğer bir deyişle, bir nevi bağımsız üye olarak 
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değerlendirilebilecek bu üyeler, Yazıcılar Holding’in ana ortağı olan KY 
Yönetim şirketinin idaresindeki ve Yazıcılar Holding yönetim kurulundaki 
hakimiyetleri dolayısıyla Yazıcılar Holding’in de bağımsız yönetimini 
sağlamakta ve bu anlamda şirketin devamlılığını ve profesyonel yönetimini 
garanti altına alarak azınlık haklarının korunmasını temin etmektedirler. 

2005 yılı içinde Sn. Yılmaz Argüden’in eklenmesiyle KY Yönetim Şirketi’ndeki 
söz edilen yöneticilerin sayısı altıya yükselmiştir.  

 

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 

Şirketin karına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz 
bulunmamaktadır. Kar dağıtımı yasal süreler içerisinde gerçekleşmiştir.  

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin politikası 27.04.05 tarihli yönetim kurulu 
kararı ile onaylanmış olup, özel durum açıklaması ile kamuoyuna 
açıklanmıştır. Kar dağıtım politikamız Şirket internet sitesinde Kurumsal 
Yönetim / Politikalar başlığı altında yayınlanmaktadır.   

 
6. Payların Devri 

Şirketimizde nama yazılı hisse senetleri A, B, C ve D olarak dört grupta 
düzenlenmiş olup, B grubu, yönetim kuruluna üye atanması hususunda diğer 
gruplara göre imtiyazlı konumda bulunmaktadır. Şirketin altı kişilik yönetim 
kurulunun üçü B grubu tarafından, diğer üçü ise A, C ve D gruplarından birer 
tane olarak belirlenmektedir.  

Hisse grupları arasındaki mevcut dengeyi korumak ve Şirkette herhangi bir 
yönetim karmaşasına yol açmamak maksadıyla, Şirketimizde nama yazılı 
hisse senetlerinin devrini düzenleyen hükümler yer almaktadır. Bu payların 
kendi grupları içinde öncelikli devir hakları mevcuttur. Nama yazılı hisse 
senetlerinin devri Yönetim Kurulu’nun, devrin pay defterine kaydedilmesine 
karar vermesi ile gerçekleşmektedir. Yönetim Kurulu hiç bir sebep 
göstermeden devri, pay defterine kayıttan imtina edebilir. Nama yazılı hisse 
senetlerinin devrine ilişkin hükümler Ana Sözleşme’nin II. Bölüm 8. 
Maddesinde düzenlenmiştir.  
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Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 

1. Şirket Bilgilendirme Politikası 

Şirket bilgilendirme politikası 27.04.05 tarihli yönetim kurulu kararı ile 
onaylanıp, yürürlüğe girmiş olup Şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim / 
Politikalar başlığı altında yayınlanmaktadır.  

 
2. Özel Durum Açıklamaları 

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 17 adet özel durum açıklaması 
yapılmış olup bu açıklamaların sadece bir tanesi için ek açıklama istenmiş 
olup, bu ek açıklama da hemen ilgili makamlara iletilmiştir. Şirket hisselerimiz 
ayrıca GDS formunda Lüksemburg Borsası’nda da işlem görmekte olup, 
SPK ve İMKB’ye yapılan önemli açıklamalara istinaden Lüksemburg 
Borsası’na da 10 adet açıklama gönderilmiştir 

 

3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirket web adresimiz www.yazicilarholding.com olup, internet sitemiz hem 
Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenmiş olup aşağıdaki bilgilere yer 
verilmektedir.  

•  Ticaret sicil bilgileri  
•  Son durum itibariyle ortaklık yapısı  
•  Son durum itibariyle yönetim kurulu üyeleri  
•  İmtiyazlı paylara ilişkin bilgi 
•  Esas sözleşmenin son hali  
•  Son iki yıllık faaliyet raporları  
•  Özel durum açıklamaları  
•  Son iki yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar 

cetveli ve toplantı tutanakları  
•  Vekâleten oy kullanma formu 
•  Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları  
•  Genel kurul toplantılarının gündemleri  
•  Sıkça sorulan sorular  

Internet sitemizde yer alan yukarıdaki bilgilerin SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te de yer alan maddelerle kıyaslanması 
sonucunda aşağıdaki iki noktaya değinme gereği doğmaktadır.  
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•  Şirketimizde Yönetim Kurulu  toplantılarında konuşmalar tutanakla 
tespit edilmemektedir. Ancak Yönetim Kurulunda karara bağlanan 
önemli konuların tümü Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna 
duyurulmakta ve bu açıklamalar da internet sitemizde yer almaktadır. 

•  2005 yılı içinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve 
sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5’ine sahip olan pay 
sahiplerine Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış 
oldukları işlemlere ilişkin bidirim zorunluluğunun varlığına dair yazılı 
bilgilendirme mektubu gönderilmiştir. Dönem içinde ilgili şahıslar 
tarafından Şirket’imize ulaşan herhangi bildirim olmamıştır. 

 

4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 

Şirketimize ilişkin gerçek nihai hakim pay sahiplerine ilişkin tablo aşağıda 
verilmektedir. 

Hissedarın adı  İştirak oranı 
S. Kamil Yazıcı  %35,08 
Suzan Yazıcı  %4,87 
S. Vehbi Yazıcı %5,72 
Diğer   %54,33 

 

5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya 
Duyurulması 

Şirketimize ilişkin içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi 
aşağıda verilmektedir. 

S. Kamil Yazıcı  Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Vehbi Yazıcı Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Yazıcı  Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 
Metin Tokpınar  Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali Şanal  Yönetim Kurulu Üyesi 
Yılmaz Argüden Yönetim Kurulu Üyesi 
Tayfun Ertunç  Genel Müdür 
Yusuf Ovnamak Muhasebe Müdürü 
Yeşim Taner  Mali İşler Müdürü 
İrem Çalışkan Dursun Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
Duygu Aydoğan Mali Kontrol Yöneticisi 
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Hüseyin Özdülger Yeminli Mali Müşavir 
  
İyigün Özütürk  Denetçi 
Ahmet Bal  Denetçi 
Ali Baki Usta  Denetçi 
Sezai Tanrıverdi AEH Mali İşler Koord. Yrd. 

 

Bölüm III – Menfaat Sahipleri 

 
1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili Bölüm II Madde 3.’de ifade edildiği 
üzere bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Çalışanların bilgilendirilmesi 
konusunda Anadolu Grubu insan kaynakları politikası çerçevesinde hareket 
edilmektedir. Şirketimiz temelde iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir 
yatırım şirketi olması sebebiyle, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, 
sendikalar gibi diğer menfaat gruplarıyla önem arz eden ticari ilişkileri 
bulunmamakta ve buna bağlı olarak herhangi bir bilgilendirmeye gerek 
duyulmamaktadır.   

 
2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Şirket iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmede Şirket çalışanlarının 
yönetime katılımını  destekleyici mekanizma veya modeller geliştirilmemiştir.  

 
3. İnsan Kaynakları Politikası 

Şirketimiz, Anadolu Endüstri Holding İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler 
Koordinatörlüğü liderliğinde tüm Anadolu Grubu şirketlerinin katkılarıyla 
oluşturulan, Anadolu Grubu insan kaynakları politikasını benimsemektedir.  

Anadolu Grubu;  

•  Kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakış açısına ve becerilerine 
sahip insan kaynakları potansiyelini oluşturmayı amaçlamaktadır. 

•  Çalışanların motivasyonunu artırarak ve becerilerini geliştirerek 
organizasyonun bütününe katma değer sağlamayı hedeflemektedir. 
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•  Açık iletişime ve karşılıklı güvene dayanan bir iş ortamında; takım 
halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli daha iyiyi arayan bir çalışma 
kültürünü benimsemekte ve hayata geçirmek için çalışmaktadır. 

•  Çalışanları ile her türlü ilişkiyi yürütürken ırk, milliyet, din, cinsiyet ve 
inanç farkı gözetmemektedir. Çalışanların farklılıkları ve kültürel 
çeşitlilikleri ile gurur duymakta ve bu çeşitliliği gelişme için bir araç 
olarak görmektedir. 

•  Çalışanlarına güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı, 
sağlıklarını korumak için gerekli özeni göstermeyi ilke edinmektedir. 

•  Çalışanların kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına 
saygılı olmayı ve korumayı görev bilmektedir. 

•  Çalışanları yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her 
düzeyde, eğitime büyük önem vermekte, bunu oluşturulan sistemler 
ile şeffaf bir şekilde sunmakta ve “insana yatırım” yapmaktadır. 

•  Anadolu Grubu ailesine dahil olan çalışanlara, işe alımlarından 
başlayarak eğitim, ücret, kariyer gibi konularda, eşit koşullardaki 
kişilere, fırsat eşitliği sağlanmasına özen göstermektedir. 

 
4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler 

Şirketimiz iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım şirketi olup, müşteri 
ve tedarikçi konumunda iş ilişkileri mevcut değildir. Müşteri ve tedarikçilerle 
ilişkiler her bir iştirakimizin kendi faaliyet alanları içinde yürütülmektedir.  

 
5. Sosyal Sorumluluk 

Şirketimiz, Anadolu Grubu şirketleri tarafından desteklenen Anadolu Eğitim 
ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla bugüne kadar eğitim, sağlık ve sosyal 
alanlarda 40’a yakın kalıcı eserin ülkemize kazandırılmasına katkıda 
bulunmuştur. Vakfın en önemli projesi olan Anadolu Sağlık Köyü içerisinde 
yer alan Anadolu Sağlık Merkezi 2005 Şubat ayı içerisinde Istanbul 
Gebze’de genel amaçlı bir hastane olarak hizmete girmiştir. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde geçtiğimiz 13 yıl üst üste en iyi hastane seçilen Johns Hopkins 
Medicine ile stratejik işbirliği içinde gerçekleştirilmiş olan Anadolu Sağlık 
Merkezi, tüm ihtisas dallarında hizmet vermekle birlikte, kalp ve kanser 
hastalıkları üzerinde özel ihtisas sahibi konumundadır. 
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Öte yandan, 1976'da ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 
Grubumuz tarafından kurulan Efes Pilsen Spor Kulübü, basketbolda Avrupa 
çapında başarılara imza atmaktadır. Efes Pilsen Basketbol Kulübü ve 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz 
Basketbol Okulları, uzman eğitmen kadrosuyla basketbolu öğreterek, genç 
nesillere parlak bir geleceğin kapılarını açmaktadır.   

 

Bölüm IV – Yönetim Kurulu 
 
1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 

Şirketimiz yönetim kurulu ve yapısı aşağıdaki şekildedir: 

Kamil Yazıcı   Başkan 
İbrahim Yazıcı   Başkan Yardımcısı 
S. Vehbi Yazıcı Üye 
Metin Tokpınar  Üye 
Ali Şanal  Üye 
Dr. Yılmaz Argüden Üye 

Yönetim kurulumuzdaki üyelerin hepsi icracı olmayan yönetim kurulu 
üyeleridir. Şirket Genel Müdürü ise Tayfun Ertunç’tur.  

Şirket’imiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bir parçası olarak bağımsız yönetim 
kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Şirket faaliyetlerinin gelişip 
güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine 
katkı sağlayacağı inancındadır. Bu bağlamda, Şirket’imiz yönetim kurulunda 
bugüne kadar yönetim kurulu üyesi sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve 
ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan tarafsız ve uzman kişilere yer 
verilmiş; bunun ötesinde, 2005 yılı içinde Yazıcı Ailesi’nin bir ferdi olan ve 
önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sn. Hülya Elmalıoğlu, görevini 
Sn. Yılmaz Argüden’e devretmiştir Sn. Argüden, yönetim kurulumuzda yer 
alması SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan “bağımsız üye” 
kavramının temel amaçlarıyla uygunluk göstermekte, ancak kendisi SPK’nın 
tanımının alt kriterlerine tamamen uygun bir “bağımsız üye” olarak 
vasıflandırılamamaktadır. Örneğin, Sn. Argüden danışmanlık faturası 
karşılığı ücretlendirilmekte olup, bu da SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (Şubat 
2005) Bölüm IV-3.3.5 “g” maddesi ile çelişmektedir. Sn. Argüden, 
Şirket’imizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2005 yılı içinde 
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kurulan kurumsal yönetim komitesinin üyesi olarak da görev yapmaktadır. 
Sn. Argüden ile ilgili kısa özgeçmiş 2005 yılı faaliyet raporumuzun ilgili 
bölümünde yer almaktadır.  

Şirketimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerimize 
Şirketimiz ile benzer ya da diğer iş kollarında faaliyet gösteren görev 
alabilmeleri amacı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine 
göre izin verilmektedir. Bunun amacı yönetim kurulu üyelerinin sadece 
Şirketimiz ile yönetim ya da sermaye bağı bulunan Anadolu Grubu şirketleri 
yönetim kurullarında görev alabilmelerini temin etmektir. Bunun dışında 
yönetim kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler 
almasını belirli kurallara bağlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. 

 

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 

Şirket yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler Kurumsal 
Yönetim İlkeleri ile uyum içindedir. Ancak bu hususlar Şirket Ana 
şözleşmesinde yer almamaktadır. Tüm yönetim kurulu üyelerinin 
özgeçmişleri ve nitelikleri internet sitemiz vasıtası ile kamuoyuna 
duyurulmaktadır. 

Şirketimizde önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeleri için herhangi bir 
uyum ve eğitim programı uygulanmamıştır.  

 

3. Şirket Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler 

Misyonumuz, iştirak paylarımız dolayısıyla yönetiminde bulunduğumuz 
Anadolu Grubu şirketlerinin hedeflerine ulaşmasına en etkili biçimde katkıda 
bulunmak ve bu şekilde ortaklarımıza aktarılabilecek değeri maksimize 
etmek olarak belirlenmiştir. Bu misyonun ana prensipleri 

•  Ana iş alanlarında büyümenin devamı,  

•  Uluslararası şirketlerle işbirliği,  

•  Global vizyon, yerel aksiyonla hareket,  

•  Tecrübeli yönetim kadrosu , 

•  Esnek ve yenilikçi yönetim anlayışı,  

•  Tüketiciye yönelik yaklaşım,  

•  Geniş dağıtım ağından faydalanılması ve  
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•  Finansal borçluluk açısından temkinli yaklaşım olarak 
sıralanmaktadır.  

Yazıcılar Holding, temelde iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım 
şirketi olması sebebiyle, stratejik planlarını iştirakler bazında oluşturmaktadır. 
Her yıl, her bir iştirakimiz bazında düzenlenen sözkonusu hedef ve 
göstergeler yıl başında düzenlenen bütçe toplantılarında görüşülmek 
suretiyle Yazıcılar Holding’i temsilen üyelerin de yer aldığı yönetim kurulları 
tarafından onaylanmaktadır. Yıl içinde tekrarlanan muhtelif sayıdaki olağan 
yönetim kurulu toplantılarında faaliyet sonuçları geçmiş yıl performansları ve 
hedeflenen değerler ile karşılaştırmalı olarak gözden geçirmektedir. 

 

4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

Ana ortağı konumunda bulunduğumuz Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 
bünyesinde oluşturulan denetim birimi vasıtasıyla iştiraklerimizin denetimleri 
yapılmaktadır. Şirketimizin dış denetimi 2005 yılında bağımsız denetim 
firması Güney Serbest Muhasebecilik A.Ş. tarafından (Ernst&Young lisansı 
ile) yapılmış, 2006 yılından itibaren ise Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. 
tarafından (Deloitte Touche Tohmatsu lisansı ile) yapılacaktır. Şirketimiz mali 
denetimi ise Yeminli Mali Müşavir tarafından yerine getirilmektedir.  

 

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve 
Sorumlulukları 

Şirketimizde yönetim kurulu üyeliklerinin sorumlulukları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiş olmakla birlikte, bu konuyu düzenleyen herhangi bir Ana 
Sözleşme maddesi yer almamaktadır.  

•  Şirket varlığını en etkili ve verimli şekilde yönetmek 
•  İştiraklerin stratejik hedeflerine katkıda bulunmak 
•  İştiraklerin bütçe ve iş planlarını onaylamak, 
•  İştiraklerin hedeflerine ulaşmasını kontrol etmek, faaliyet sonuçlarını 

gözden geçirmek, 
•  Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini gözden geçirmek, eksiklikleri 

gidermek,   
•  Yönetim Kurulu komitelerini oluşturmak ve işlerlik kazandırmak, 
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6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Ana Sözleşmemizde 3. Bölüm’de Yönetim Kurulu faaliyet esasları 
düzenlenmiştir. Buna göre, İdare Meclisi en az ayda bir defa ve üye adedinin 
yarısından bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların ekseriyeti ile karar 
verir. Reylerin musavatı halinde müzakere müteakip toplantıya bırakılır.  Bu 
toplantıda da müsavi rey olursa teklif, reddedilmiş sayılır. Azalardan biri 
müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları içlerinden birinin 
muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları da 
alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş 
olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya 
olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 

 
7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 

Bu raporda, Bölüm IV Madde 1’deki açıklamalara paralel olarak,  Şirketimiz 
yıllık olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerimize Şirketimiz 
ile benzer ya da diğer iş kollarında faaliyet gösteren ve Şirketimiz ile yönetim 
ya da sermaye bağı bulunan Anadolu Grubu şirketlerinde görev alabilmeleri 
amacı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin 
verilmektedir.  

 

8. Etik Kurallar 

Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi dahil 
olduğumuz Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler 
yıllardır uygulanmıştır. 2004 yılı Kurumsal Yönetim Uyum  Raporu’muzda 
belirttiğimiz üzere konu ile ilgili olarak Anadolu Grubu İnsan Kaynakları ve 
Endüstriyel İlişkilier Koordinatörlüğü tarafından “Anadolu Grubu Çalışma 
İlkeleri” adı altında bir rapor hazırlanmış ve tüm çalışanların bilgisine 
sunulmuştur. Bu çalışma Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar başlığı altında 
Şirket’imiz web sitesinde yer almaktadır. 

 

9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve 
Bağımsızlığı 

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite’sinde yönetim kurulu üyelerimizden 
Sn. Metin Tokpınar başkan ve Sn. Ali Şanal üye,  Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nde Sn. Ali Şanal başkan Sn. Yılmaz Argüden üye olarak yer 
almaktadırlar.   
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı’nda ifade ettiğimiz üzere Sn. Metin 
Tokpınar ve Sn. Ali Şanal aile dışından gelen ve toplumda bağımsız kişilikleri 
ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan tarafsız ve uzman kişiler 
olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ndeki “bağımsız üye” tanımını 
sağlayamasalar da Şirketimize bu yönde büyük katkıları olan yönetim kurulu 
üyelerimizdir. Yine Beyan yazımızda belirtildiği üzere 2005 yılı içinde yönetim 
kuruluna seçilen Dr. Yilmaz Argüden, “bağımsız üye” kriterlerinin birkaçını 
sağlayamaması sebebiyle bu sıfatı alamamaktadır. Konu ile ilgili ek açıklama 
bu raporun Bölüm IV – 1. maddesinde yer almaktadır. 

İleriki dönemlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin yapılandırılması ve 
gerekli sayıda üyenin atanması halinde denetim ve kurumsal yönetim 
komitelerine ilişkin değişikler de ele alınabilecektir. 

 

10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine yıllık olağan Genel Kurul’da alınan karar 
uyarınca herhangi bir ücret, kar payı veya menfaat sağlamamaktadır. 
Şirketimiz, herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş ve kredi 
kullandırmamıştır. 
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Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu’na: 
 
 
Yazıcılar Holding Anonim Şirketi’nin (bir Türk şirketi, Şirket) ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2005 tarihi 
itibariyle düzenlenmiş konsolide bilançosunu ve bu tarihte sonra eren yıla ait konsolide gelir tablosunu incelemiş 
bulunuyoruz. Konsolide mali tablolarda aktiflerin %1,6’sını ve gelirlerin %9,6’sını oluşturan bağlı ortaklığın ve 
aktiflerin %2,6’sını oluşturan bir müşterek yönetime tabi teşebbüsün mali tabloları tarafımızca denetime tabi 
tutulmamıştır. Anılan müşterek yönetime tabi teşebbüsten elde edilen 11.983 bin YTL iştirak karı konsolide gelir 
tablosuna dahil edilmiştir. Bu şirketlerin mali tabloları diğer denetim firmaları tarafından denetime tabi tutulmuştur 
ve tarafımıza iletilmiştir. Bu şirketler hakkındaki denetim görüşlerimiz tamamen diğer denetim firmalarının 
raporlarına dayanmaktadır. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan denetleme ilke, 
esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının 
kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir.  
 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Alternatifbank Anonim Şirketi (bir bağlı ortaklık) 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 
UMS 37 “Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar” kapsamında karşılık olarak 
değerlendirilmediği halde ayırdığı 7.100 bin YTL tutarındaki karşılığı ters çevirmiştir. Genel bankacılık riskleri için 
karşılık olarak ayrılan bu tutar ve bunun ters çevrimi dönem karına dahil edilmemeli ve UMS 30 “Banka ve Benzeri 
Mali Kuruluşların Mali Tablolarına İlişkin Açıklamalar” kapsamında yasal yedekler ve birikmiş karlar hesabı ile 
ilişkilendirilmelidir. 

 
Görüşümüze göre, birinci paragrafta sözkonusu edilen konsolide mali tablolar ikinci paragraftaki hususun etkileri 
dışında Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2005 tarihindeki gerçek mali durumunu 
ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarını, SPK tarafından yayımlanmış muhasebe 
standartlarına (Not 2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.  
 
 
Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
An Affiliated Firm of Ernst & Young International 
 
 
 
 
Ertan Ayhan, SMMM 
Sorumlu Ortak, Başdenetçi 
 
 
7 Nisan 2006 
İstanbul, Türkiye 



Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
KONSOLİDE BİLANÇO 
(Birim– Aksi belirtilmedikçe YTL) 
 
 
 

Sayfa 7 ile 68 arasında yer alan açıklayıcı notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 
(2)

 
VARLIKLAR   
  Bağımsız Denetimden Geçmiş
 Notlar 2005 2004 
   
Cari / Dönen Varlıklar  1.540.864.932 1.040.182.632 
   Hazır Değerler 4 141.862.819 200.323.485 
   Menkul Kıymetler (net)  5 274.717.463 106.093.972 
   Merkez Bankası Zorunlu Karşılıkları  44.1 61.128.000 52.751.000 
   Verilen Banka Kredileri (net) 44.2 770.271.845 513.660.000 
   Ticari Alacaklar (net) 7.1 56.554.351 33.183.775 
   Finansal Kiralama Alacakları (net) 8.1 59.975.930 42.738.041 
   Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 44.5 73.000 1.006.000 
   İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9.1 10.421.421 9.602.639 
   Diğer Alacaklar (net) 10.1 8.537.565 8.017.827 
   Canlı Varlıklar (net) 11 6.507.829 - 
   Stoklar (net) 12 133.357.657 65.014.550 
   Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)  - - 
   Ertelenen Vergi Varlıkları  - - 
   Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15.1 17.457.052 7.791.343 
    
Cari Olmayan / Duran Varlıklar  1.102.138.622 1.009.093.931 
    
   Menkul Kıymetler (net) 5 166.280.000 217.830.000 
   Verilen Banka Kredileri (net) 44.2 114.170.930 64.770.000 
   Ticari Alacaklar (net) 7.1 - - 
   Finansal Kiralama Alacakları (net) 8.1 46.860.513 25.484.000 
   İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)  - - 
   Diğer Alacaklar (net)  - - 
   Finansal Varlıklar (net) 16 593.080.176 544.913.881 
   Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 35.344.256 35.344.256 
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) 18 4.332.000 5.137.000 
   Maddi Varlıklar (net) 19 104.365.028 61.035.160 
   Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 10.928.864 12.282.024 
   Ertelenen Vergi Varlıkları 14 21.277.735 37.801.309 
   Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar  15.2 5.499.120 4.496.301 
    
TOPLAM VARLIKLAR  2.643.003.554 2.049.276.563 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
KONSOLİDE BİLANÇO 
(Birim– Aksi belirtilmedikçe YTL) 
 
 
 

Sayfa 7 ile 68 arasında yer alan açıklayıcı notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 
(3)

 
YÜKÜMLÜLÜKLER    
  Bağımsız Denetimden Geçmiş 
 Notlar 2005 2004 
    
Kısa Vadeli Yükümlülükler  1.486.075.638 1.172.131.595 
   Finansal Borçlar (net) 6 92.139.531 35.235.434 
   Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 340.336 7.135.076 
   Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8.2 2.630.905 3.502.057 
   Diğer Finansal Yükümlülükler (net)  - - 
   Ticari Borçlar (net)  7.2 46.686.099 48.888.211 
   Mevduatlar 44.3 870.591.918 713.993.042 
   Alınan Krediler 44.4 404.558.149 257.584.357 
   Bloke Hesaplar  28.929.448 16.112.000 
   İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9.2 1.363.762 36.889.935 
   Alınan Avanslar 21 2.750.345 1.013.664 
   Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)  - - 
   Borç Karşılıkları 23 452.584 3.884.428 
   Türev Finansal Araçlardan Borçlar 44.5 1.252.000 1.878.000 
   Ertelenen Vergi Yükümlülüğü  - - 
   Diğer Yükümlülükler (net) 15.3 34.380.561 46.015.391 
Uzun Vadeli Yükümlülükler  72.864.286 33.946.598 
   Finansal Borçlar (net) 6 9.476.596 680.825 
   Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8.2 3.579.861 6.199.584 
   Diğer Finansal Yükümlülükler (net)  - - 
   Ticari Borçlar (net) 
   Banka müşterileri mevduatı 

7.2 
44.3 

- 
29.000 

- 
- 

   Alınan Krediler 44.4 34.875.000 13.621.000 
Bloke Hesaplar  4.582.000 - 

   İlişkili Taraflara Borçlar (net)  - - 
   Alınan Avanslar  - - 
   Borç Karşılıkları 23 13.826.217 10.879.892 
   Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 5.405.250 2.542.639 
   Diğer Yükümlülükler (net) 15.3 1.090.362 22.658 
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR  206.202.137 147.404.389 
ÖZSERMAYE  877.861.493 695.793.981 
Sermaye  1, 25 40.000.000 20.475.019 
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi  - - 
Sermaye Yedekleri  234.640.873 253.377.640 
   Hisse Senedi İhraç Primleri 26 9.455.483 25.197.310 
   Hisse Senedi İptal Karları  - - 
   Yeniden Değerleme Fonu  - - 
   Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu  - - 
   Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları  225.185.390 228.180.330 
Kar Yedekleri  177.517.023 128.115.367 
   Yasal Yedekler 27 23.764.819 16.568.189 
   Statü Yedekleri 27 42.856 8.000 
   Olağanüstü Yedekler 27 190.041.771 147.240.812 
   Özel Yedekler 27 4.765.274 5.144.463 
   Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve  
     Gayrimenkul Satış Karları 

  
- 

 
- 

   Yabancı Para Çevrim Farkları  (41.097.697) (40.846.097) 
Net Dönem Karı  181.445.580 131.670.225 
Geçmiş Yıllar Karı 28 244.258.017 162.155.730 
    
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER   2.643.003.554 2.049.276.563 



Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
KONSOLİDE GELİR TABLOSU 
(Birim– Aksi belirtilmedikçe YTL) 
 
 
 

Sayfa 7 ile 68 arasında yer alan açıklayıcı notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 
(4)

 
  Bağımsız Denetimden Geçmiş 
  

Notlar 
01.01.2005 – 
31.12.2005 

01.01.2004 – 
31.12.2004 

   
ESAS FAALİYET GELİRLERİ    
Satış Gelirleri (net)  690.324.075 459.879.422 
Satışların Maliyeti (-) 36 (536.054.428) (339.353.250) 
Faiz Geliri (net) 36 85.059.664 72.046.610 
Hizmet Gelirleri (net)  19.669.220 17.834.151 
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler   - - 
    
BRÜT ESAS FAALİYET KARI  258.998.531 210.406.933 
    
Faaliyet giderleri (-) 37 (159.048.742) (139.344.875) 
    
NET ESAS FAALİYET KARI  99.949.789 71.062.058 
    
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38.1 214.687.198 157.017.002 
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38.2 (28.922.125) (23.026.536) 
Finansman Giderleri (-) 39 (17.110.899) (21.672.926) 
    
FAALİYET KARI  268.603.963 183.379.598 
    
Net Parasal Pozisyon Karı 40 - 1.739.089 
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar 24 (50.077.944) (24.283.539) 
    
VERGİ ÖNCESİ KAR  218.526.019 160.835.148 
    
Vergiler 14, 41 (37.080.439) (29.164.923) 
    
NET DÖNEM KARI    181.445.580 131.670.225 
    
Hisse başına kazanç (tam YTL) 42 4,54 3,29 
 
 



Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 
(Birim– Aksi belirtilmedikçe YTL) 
 
 
 

Sayfa 7 ile 68 arasında yer alan açıklayıcı notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 

(5)

 
 

Ödenmiş  
Sermaye 

Özsermaye  
Kalemlerinin  

Enflasyona Göre  
Düzeltilmesinden  

Kaynaklanan Farklar 

 
 
 

Karşılıklı İştirak 
Sermaye Düzeltmesi 

Hisse Senedi  
İhraç Primleri 

Yasal, Statü,  
Özel ve Olağanüstü  

Yedekler 

Yabancı Para  
Dönüştürme  

Farkları 

 
 
 

Net  
Dönem Karı 

Geçmiş Yıllar  
Karları Toplam 

 
1 Ocak 2004 13.650.013 227.087.396 (4.566.394) 10.179.569 153.950.768 (26.821.312) 138.334.940 55.550.260 567.365.240 
Hisse senedi ihraç primlerindeki azalış - - - (671.863) - - - - (671.863) 
Sermaye artışı 6.825.006 146.935 - (2.932.350) (4.039.591) - - - - 
Dağıtılan temettü - - - - - - (14.944.498) - (14.944.498) 
Önceki dönem karının yedeklere aktarılması - (4.608.557) - - 19.465.380 - (123.390.442) 108.533.619 - 
Grup’taki Şirket hissesi satış karından  
   yapılan sınıflandırma  - - (1.613.209) 1.613.209 - - - - - 
Grup’taki Şirket hissesi satışı  - - 6.179.603 17.008.745 - - - - 23.188.348 
Sermaye artışı nedeniyle elde edilen bedelsiz - - - - - - - (7) (7) 
Yabancı para dönüştürme farkları - - - - - (14.024.785) - - (14.024.785) 
Enflasyon düzeltmesi farkları - 5.554.556 - - (5.554.556) - - - - 
Dönem karı - - - - - - 134.881.546 - 134.881.546 
31 Aralık  2004 20.475.019 228.180.330 - 25.197.310 163.822.001 (40.846.097) 134.881.546 164.083.872 695.793.981 
Muhasebe politikası değişikliği UMS 39 – (Not 2) - - - - 5.139.463 - (3.211.321) (1.928.142) - 
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle  
   yeniden düzenlenmiş 20.475.019

 
228.180.330 

 
- 

 
25.197.310 

 
168.961.464 

 
(40.846.097) 

 
131.670.225 

 
162.155.730 

 
695.793.981 

          
          
          
Önceki dönem karının yedeklere aktarılması - - - - 51.943.780 - (108.920.185) 56.976.405 - 
Dağıtılan temettü - - - - - - (22.750.040) - (22.750.040) 
Sermaye artışı 19.524.981 (3.789.890) - (15.751.611) (2.023.865) - - 2.040.385 - 
Satılmaya hazır menkul değer artışı - - - - (401.802) - - - (401.802) 
Bağlı ortaklıktaki konsolidasyon  
   oranının değişiklik etkisi - 794.950 - 9.784 135.143 - - (927.081) 12.796 
İştirake yapılan bağlı ortaklık satış  
   karının grup içi payı - - - - - - - 24.012.578 24.012.578 
Yabancı para dönüştürme farkı - - - - - (251.600) - - (251.600) 
Dönem karı - - - - - - 181.445.580 - 181.445.580 
          
31 Aralık 2005 40.000.000 225.185.390 - 9.455.483 218.614.720 (41.097.697) 181.445.580 244.258.017 877.861.493 

 
 



Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe YTL) 
 
 
 

Sayfa 7 ile 68 arasında yer alan açıklayıcı notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 
(6) 

 Notlar 2005 2004 
    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri    
Ana ortaklık dışı paylar, vergi karşılığı ve net parasal pozisyon karı / (zararı) öncesi kar  268.603.964 183.379.598 
Düzeltmeler    
Kur farkları  (4.064.921) (1.268.913) 
Maddi ve maddi olmayan varlık satış karı / (zararı)  645.635 (492.758) 
Amortisman ve itfa giderleri (şerefiye dahil) 19, 20 16.400.920 30.597.699 
Tahsili şüpheli krediler  ve alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı  9.959.000 20.893.464 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı  23 3.158.289 2.065.962 
Faiz giderleri  27.527.344 24.176.288 
İştirakler, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve diğer finansal duran varlık hisse satışı karı 38.1 (4.365.424) (782.031) 
İştirakler ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden gelir 16, 38.1. 38.2 (119.810.491) (93.334.564) 
Negatif şerefiye 32, 38.1 (15.814.286) - 
    
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı   182.240.030 165.234.745 
    
Menkul kıymetlerdeki net (artış) / azalış   (114.009.491) 236.202.087 
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarındaki net azalış  (8.377.000) (246.242) 
Verilen banka kredilerindeki net artış  (315.401.775) (222.891.599) 
Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki net artış  (61.747.051) (40.013.469) 
Türev finansal araçlarından alacaklardaki net artış / (azalış)  933.000 (603.554) 
Stoklardaki net artış   (67.471.515) (22.894.889) 
Diğer varlıklardaki  net değişim  (8.745.099) (7.590.482) 
Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili kuruluşlara borçlardaki  net (azalış) / artış   (74.831.103) 16.382.230 
Banka müşteri mevduatlarındaki net artış / (azalış)  156.627.876 (94.462.452) 
Bloke hesaplardaki net artış   17.399.448 5.457.135 
Türev finansal araçlarından borçlardaki net (azalış) / artış  (626.000) 1.720.548 
Ödenen kıdem tazminatı 23 (1.187.371) (17.016.929) 
Ödenen vergiler  (22.491.786) (731.398) 
    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit  (317.687.837) 18.545.731 
    
Yatırım  faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı    
Satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıklar 19, 20 (24.074.899) (7.778.717) 
Maddi ve maddi olmayan varlık satış hasılatı  1.652.795 1.494.516 
Finansal varlık satış hasılatı  (2.516) 6.177.888 
Azınlık hakkı edinmek için yapılan ödemeler  (5.155.204) (833.981) 
Azınlık hissedarlarının sermaye paylarından nakit karşılığı artış  14.290.820 6.298.743 
Yatırım amaçlı tutulan gayrimenkul satışı   3.085.000 3.133.000 
Satın alınan bağlı ortaklığa ödenen nakit tutarı 32 (8.140.198) - 
    
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit  (18.344.202) 8.491.449 
    
Finansal  faaliyetlerden sağlanan nakit akımı    
İştiraklerden ve müşterilerden alınan temettüler  45.152.739 35.510.167 
Ödenen temettüler  (22.750.002) (14.944.505) 
Grup’taki Şirket hisseleri satışı  - 23.188.355 
Kredi borcu ödemeleri  (94.696.357) (31.742.170) 
Hisse senedi ihraç primlerindeki artış / (azalış)  872.318 (671.870) 
Özel yedeklerdeki artış / (azalış)  3.289.055 2.951.386 
Banka  ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerdeki artış  551.833.056 243.377.977 
Banka  ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerin geri ödemeleri  (181.931.424) (143.712.503) 
Ödenen faizler  (23.401.966) (25.005.053) 
    
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit  278.367.419 88.951.784 
    
Yabancı para dönüştürme farkları  (796.046) (852.480) 
Kasa ve nakit işlemlerden kaynaklanan parasal kar  - (8.866.961) 
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış  (58.460.666) 106.269.523 
Dönembaşı itibariyle nakit ve nakit benzerleri 4 200.323.485 94.053.962 
    
Dönemsonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri 4 141.862.819 200.323.485 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Yazıcılar Holding A.Ş. (“Yazıcılar” veya “Şirket”) çoğunluk hisseleri üç Yazıcı Ailesi'ne ait bir holding şirketidir ve 
1976 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Üç Yazıcı Ailesi; Kamil Yazıcı ve vefat eden iki kardeşinin eş ve 
çocuklarından oluşmaktadır. Şirket, bağlı ortaklıklarında, %67,91 oranında sahip olduğu Anadolu Endüstri Holding 
(AEH) vasıtasıyla kontrole sahiptir. Şirket’in hisselerinin belli bir bölümü İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda ve 
Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.   
 
Şirket merkezinin adresi Ankara Asfaltı üzeri, PTT Hastanesi yanı, Umut Sok, İçerenköy, Kadıköy, İstanbul, 
Türkiye’dir. 
 
Konsolide mali tablolar yayınlanmak üzere 7 Nisan 2006 tarihinde şirket yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel 
Kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar, yasal mali tabloların yayınlanmasından sonra mali tabloları değiştirme 
hakkına sahiptir. 
 
Grup’un Faaliyet Konuları 
 
Şirket, bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve iştirakleri, konsolide mali tablolar için “Grup” olarak 
anılacaktır.   
 
Grup, başlıca beş ana grupta faaliyet göstermektedir: içecek (bira ve alkolsüz içecekler); otomotiv (yolcu araçları, 
ticari araçlar, jeneratör, yedek ve tamamlayıcı parçalar); finansal hizmetler (bankacılık , finansal kiralama, aracılık, 
portföy yönetimi ve tüketici finansmanı); yazı gereçleri ve kırtasiye ve diğer (restoran işletmeciliği, turizm, ticaret, 
gıda, bilgi teknolojileri ve dayanıklı tüketim malları ticareti). 
 
Yazıcılar Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 3.712 kişidir 
(31Aralık 2004: 1.461).  
 
Şirket’in Hissedarları 
 
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda özetlendiği 
gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Ödenmiş 

Sermaye 
 

% 
Ödenmiş 
Sermaye 

 
% 

     
Yazıcı Aileleri 17.889.533 44,72 9.157.213 44,72 
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. 13.399.988 33,50 6.859.125 33,50 
Halka açık 8.710.479 21,78 4.458.681 21,78 
     
Tarihsel maliyetiyle sermaye 40.000.000 100,00 20.475.019 100,00 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 
 
Bağlı Ortaklıkların Listesi 
 
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibari ile konsolide olan bağlı ortaklıklar ve bunlara ait hisse payı 
oranları aşağıdaki gibidir: 
 
  

Ülke 
 

Ana faaliyet konusu 
Nihai Oran ve  
oy hakkı  % 

   31 Aralık  
2005 

31 Aralık  
2004 

     
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH) Türkiye Holding şirketi 67,91 67,91 
Alternatifbank A.Ş. (Abank) (*)  Türkiye Bankacılık hizmetleri 61,15 61,15 
Alternatif Yatırım A.Ş. (A Yatırım)  Türkiye Aracı kurum 61,15 61,15 
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (A Lease)  Türkiye Finansal kiralama şirketi 64,44 64,44 
Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AYO) (*)  Türkiye Yatırım şirketi 21,30 2,47 
Çelik Motor Ticaret A.Ş. (Çelik Motor) Türkiye Lada ve Kia markalımotorlu araçlarının ithalatı,   

   dağıtım ve  pazarlaması 
67,91 67,91 

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Anadolu Motor)  Türkiye Endüstriyel motorların üretimi 67,74 67,74 
Anadolu Otomotiv Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.  Türkiye Lada ve Kia markalı  motorlu araçlarının ithalatı 67,27 67,27 
Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.  
   (Anadolu Elektronik) (***) 

Türkiye Samsung marka dayanaklı tüketim mallarının Türkiye 
genel distribütörlüğü 

34,55 - 

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Adel) (*) (**) Türkiye Adel, Johann Faber ve Faber Castell markaları altında  
yazı gerçlerinin üretimi  

38,63 38,63 

Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Ülkü) (**)  Türkiye Adel’in ürünlerinin ve diğer ithal edilen kırtasiye  
ürünlerinin dağıtımı 

49,70 49,70 

Ana Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(Ana Gıda)  

Türkiye Kırlangıç ve Madra markası altında zeytinyağı,  
   ayçiçek yağı ve mısırözü yağı üretim ve pazarlaması 

67,91 67,91 

Efes Turizm İşletmeleri A.Ş. (Efestur) Türkiye Seyahat ve organizasyon faaliyetlerinin     düzenlenmesi 51,53 51,53 
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (ABH) Türkiye Bilgi teknolojileri, internet ve elektronik ticaret hizmeti 64,85 64,85 
Oyex Handels GmbH (Oyex) Almanya Grupta kullanılan çeşitli malzemelerin alım satımı 67,23 67,23 
Anadolu Endüstri Holding und Co. KG (AEH und Co.) Almanya Yurtdışında, ürünler için gerekli pazar araştırmalarının  

    gerçekleştirilmesi 
67,23 67,23 

Anadolu Restaurant İşletmeleri Limited Şirketi (McDonald’s) Türkiye Zincir restoran  işletmeciliği, besi çiftliği işletmesi 67,91 - 
Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş. (Hamburger) Türkiye Zincir restoran  işletmeciliği 67,91 - 
 
(*) Abank, Adel ve AYO hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. 
(**) AEH, Adel ve Ülkü’de sırasıyla %56,89 ve %68,78 hisseye sahiptir. Ayrıca Adel, Ülkü’de %7,67 hisseye sahiptir. Dolayısıyla, Adel 

ve Ülkü’nün kontrolü Yazıcılar Holding’tedir. 
(***) Ocak 2005’te kurulan Anadolu Elektronik’e, Şirket’in bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor %50, AEH ise %1 oranında iştirak 

etmiştir. Grup’un Anadolu Elektronik’teki nihai hakimiyet oranı %34,55’tür.  
 
 
2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR  
 
Mali Tabloların Hazırlama Esasları 
 
Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe 
ve raporlama ilkelerine (SPK muhasebe standartları) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK Seri XI, 25 numaralı 
“Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları” tebliği ile kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayımlamıştır. Bu 
tebliğde, şirketlerin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları 
Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarını uygulaması durumunda da SPK muhasebe 
standartlarına uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir.  
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını ilan etmiştir. Konsolide mali tablolar, yukarıda bahsedilen SPK’nın 
izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıştır. Konsolide mali tablolar ve dipnotlar, SPK 
tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
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2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
Şirket ve Şirket’in Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını 
(“Yasal Mali Tablolar”) SPK, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatı, Bankacılık Kanunu ile Maliye Bakanlığı 
tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet 
gösteren bağlı ortaklıklar ise muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para 
birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. Konsolide mali tablolar Şirket’in 
yasal kayıtlarına dayandırılmış ve Yeni Türk lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiş olup SPK’na göre Şirket’in ve 
bağlı ortaklığın durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım tashihlere ve sınıflandırma değişikliklerine tabi 
tutularak hazırlanmıştır. Yapılan düzeltme kayıtları, belli devlet iç borçlanma senetlerinin sınıflandırma ve 
değerlemelerini, finansal araçların UMS 39’a uygun muhasebeleştirilmesini, geçici farklardan kaynaklanan 
ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmesini (UMS 12), kıdem tazminatı karşılıklarını (UMS 19) finansal 
kiralama işlemlerini ve Grup’un konsolidasyonunu, şirket birleşmelerini (UFRS 3) içermektedir.  
 
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı ülke geneli toptan eşya fiyat endeksine göre, 31 Aralık 2004 itibariyle 
üç yıllık kümüle enflasyon %69,7, yıllık enflasyon oranı ise %13,8’dir. Buna bağlı olarak SPK’nın 18 Mart 2005 
tarihli 7642 no’lu duyurusuna istinaden söz konusu enflasyon düzeltmesi uygulanmasını gerektiren objektif 
koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın varolan verilere dayanarak ileride de bu koşulların gerçekleşme 
emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi 
itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
 
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, YTL’nin genel satın alma gücünde oluşan değişikliklerin mali tablolar 
üzerindeki etkisinin giderilmesi UMS 29 (Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama) uyarınca 
yapılmıştır. UMS 29’a göre, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye sahip bir ülkenin para birimiyle hazırlanan cari 
ve karşılaştırma amacıyla sunulan önceki döneme ait mali tablolar son bilanço tarihinde geçerli endeksle 
düzeltilmek sureti ile ifade edilmektedir.  
 
31 Aralık 2004 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunun karşılaştırma amacıyla, enflasyon düzeltmesinin 
sona erdiği 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmesi için kullanılan endeksler ve 
düzeltme katsayıları aşağıda gösterilmiştir:  
 

Tarihler Endeks Düzeltme Katsayısı 
   
31 Aralık 2002 6.478,8 1,29712 
31 Aralık 2003 7.382,1 1,13840 
31 Aralık 2004 8.403,8 1,00000 

 
Geçmiş döneme ait mali tablolara ilişkin düzeltme işlemine ait ana hatlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
- Ekte karşılaştırma amacıyla sunulmuş olan 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolar, 1 Ocak 2005’ten itibaren 

yeniden ifade edilme işlemine son verilmesi sebebiyle, 31 Aralık 2004 tarihindeki geçerli ölçüm birimi ile 
gösterilmiştir. 

 
- 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda yer alan parasal varlık ve borçlar bilanço 

tarihinde geçerli ölçüm birimi ile gösterildiğinden yeniden ifade edilmemiştir. 
 
- 31 Aralık 2004 tarihine kadar, enflasyona göre düzeltilmiş sermaye, nakit sermaye artışları, dağıtılmamış 

temettüler ve yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl karlarından transferler ile sağlanan sermaye artışlarının, 
ilgili tarihlerdeki katsayılar kullanılarak yeniden ifade edilmesi sonucu elde edilmiştir. 

 
- Parasal olmayan aktif ve pasifler ve diğer özkaynak kalemleri (elimine edilmiş olan yeniden değerleme 

fonu tashihi hariç) ilgili katsayılar kullanılarak  31 Aralık 2004 tarihlerindeki geçerli olan ölçüm birimi 
ile yeniden ifade edilmiştir.   
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2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
- 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle genel enflasyonun net parasal pozisyona etkisi gelir tablosunda net parasal 

zarar olarak yansıtılmıştır. 
 
- 31 Aralık 2004 tarihine kadar konsolide gelir tablosunda amortisman ve tükenme payları, parasal 

olmayan varlıkların satış kar/zararları ve iştirak zararları (yeniden ifade edilmiş brüt defter değerleri ve 
birikmiş amortisman ve itfa payları üzerinden hesaplananlar) dışında bütün diğer kalemler ilgili ortalama 
katsayılar kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 
Şirket’in ve Türkiye’de faaliyet gösteren iştiraklerinin işlevsel ve raporlama para birimi YTL’dir. 
 
30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkındaki 
5083 sayılı kanun uyarınca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası (YTL) ve 
Yeni Kuruş (YKr), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimleri olmuştur. Yeni Türk Lirası’nın alt birimi Yeni 
Kuruştur (1 YTL = 100 YKr). Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Kasım 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 
Aralık 2005 tarihinde sona eren yıla ilişkin mali tablolar, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki 
döneme ait finansal verileri de dahil olmak üzere, YTL cinsinden gösterilmiş, önceki dönem mali tabloları da 
sadece karşılaştırma amacıyla YTL cinsinden ifade edilmiştir. 
 
Yurtdışındaki Bağlı Ortaklıklar İçin Değerleme ve Raporlamada Kullanılan Para Birimi 
 
Yabancı ülkelerde yerleşik bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını faaliyette bulundukları 
ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. Bu bağlı 
ortaklıkların mali tabloları UFRS’ye uyum sağlamak açısından gerekli düzeltme kayıtları ve sınıflandırmalar 
yapılarak konsolidasyona dahil edilmiştir.    
 
  31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Ulusal Para 

Birimi 
Değerleme 

Para Birimi 
Değerleme Para 

Birimi 
    
AEH und Co. EUR EUR EUR 
Oyex EUR EUR EUR 
 
Yabancı bağlı ortaklıklar yabancı tüzel kişilik olarak kurulmuşlardır. 
 
Karşılaştırmalı Bilgiler 
 
SPK’nın 10 Aralık 2004 tarih ve 1604 sayılı kararı ile uygulanması zorunlu hale getirilen mali tablo ve dipnot 
formatlarına uygun olarak hazırlanan cari dönem konsolide mali tabloları ile tutarlı olabilmesi açısından, 31 
Aralık 2004 tarihleri itibariyle SPK Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablo ve 
dipnotlarda bazı sınıflandırmalar yapılmıştır. Söz konusu sınıflandırma değişiklikleri temel olarak aktif ve 
pasiflerin cari ve cari olmayan kısımlarının ayrıştırılması ile zorunlu mali tablo formatını uyum açısından geçmiş 
yılda daha detaylı olarak sunulan bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin toplulaştırılmasını içermektedir. 
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2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
Muhasebe Politikalarında Değişiklikler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi   
 
Uluslararası Muhasebe Standardı 39 (UMS 39 – Finansal Araçlar), 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kazanç ve kayıpların, bu varlıklar 
mali tablolardan çıkarılana kadar, doğrudan özsermaye içerisinde mali tablolara alınması gerekmektedir. 
 
Şirket, 31 Aralık 2004 tarihine kadar satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kazanç ve kayıpları gelir 
tablosunda muhasebeleştirmiştir. Şirket, ilgili standardın yeniden düzenlenmesi sebebiyle muhasebe 
politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geriye dönük olarak uygulamış ve bu 
doğrultuda 31 Aralık 2004 dönemine ilişkin karşılaştırmalı tutarları yeniden düzenlemiştir.  
 
Uygulanan Konsolidasyon Esasları 
 
Grup’un konsolide mali tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı değerleme ilkeleri ve muhasebe 
politikaları aşağıdaki gibidir: 
 
Konsolide mali tablolar, Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının  31 Aralık 2005 tarihi itibariyle düzenlenen mali 
tablolarını içermektedir.  
 
Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün Grup’tan 
çıktığı tarihte konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasından çıkarılmaktadır.  
 
Grup’un konsolide mali tabloları, Yazıcılar Holding A.Ş’yi ve kontrolü altında olan bağlı ortaklıkları 
içermektedir. Bu kontrol normal şartlarda eğer Grup bir şirketin sermayesi üzerindeki oy hakkının doğrudan ya 
da dolaylı olarak % 50’sinden fazlasına sahipse ve bir şirketin operasyonlarından kar sağlamak için finansman ve 
faaliyet politikalarını yönlendirebiliyorsa bulunmaktadır. Azınlık hak sahiplerine atfedilen özsermaye ve net kar 
sırasıyla bilanço ve gelir tablosunda ayrı olarak gösterilmektedir. 
 
Grup şirketleri arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahil 
olmak üzere karşılıklı olarak elimine edilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer durumlardaki işlemler ve diğer 
olaylar için geçerli olan genel kabul görmüş muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
 
Şirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. 
 
İştirakler 
 
Grup’un iştirakleri özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Grup’un genel olarak 
oy hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Grup’un şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip 
bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. İştirakler bilançoda, maliyetlerine Grup’un, 
iştiraklerin net varlıklarındaki payında alım sonrası oluşan değişikliklerin eklenmesi ve varsa değer düşüklüğü  
karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. Gelir tablosu Grup’un iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını 
yansıtmaktadır.  
 
Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde 
düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını 
göstermiyor ise, düzeltilmiştir. 
 
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsteki Yatırımlar  
 
Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, Grup’un bir veya birden fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi 
ve sözleşme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği şirketlerdir. Bu yatırımlar özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirilir.  
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI  
 
İlişkili Taraflar 
 
Konsolide mali tablolar açısından ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, bağlı şirketler 
ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.  
 
Nakit ve Nakit Benzeri Değerler 
 
Konsolide nakit akım tablolarının hazırlanması amacıyla nakit ve nakit benzerleri, kasa, Merkez Bankası 
(TCMB) ve bankalardaki nakit para ile üç ay ya da üç aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir.  Ters repo 
anlaşmaları dahilinde yapılan ödemeler de nakit ve nakit benzeri değerlere dahil edilir.  
 
Menkul Kıymetler   
 
Menkul değerler ilk olarak, söz konusu menkul değerin alım tarihindeki rayiç bedelini yansıttığı kabul edilen ve 
alım sırasında ortaya çıkan diğer masrafları da içeren elde etme maliyeti ile kayıtlara alınır. Menkul değerlerin 
satın alım ve satışları, finansal varlığın teslim edildiği tarihte kayıtlara alınır. Söz konusu finansal varlığın 
belirlenen zaman dilimi içerisinde teslim edilmesini gerektiren durumlarda, bu zaman dilimi ilgili mevzuat ya da 
piyasa koşulları tarafından belirlenir. Anlaşmanın yapıldığı ve işlemin gerçekleştiği tarihler arasında finansal 
varlıkların rayiç bedellerindeki değişiklikler elde edilen varlıkların kaydedilmesi ile aynı şekilde 
muhasebeleştirilir; maliyet değeri ya da indirgenmiş maliyet değeri üzerinden taşınan varlıklardaki değer 
değişikliği kaydedilmez; satılmaya hazır ya da alım satım amaçlı elde tutulan varlıklarda oluşan değer 
değişikliği, kar zarar ve sermaye hesapları ile ilişkilendirilir. Grup menkul kıymet portföyünü aşağıda belirtildiği 
gibi üç ana başlık altında sınıflandırmaktadır. 
 
Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetler 
 
Alım satım amaçlı menkul kıymetler; piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki 
dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa 
dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır. Kayıtlara ilk alınış tarihinden sonra, alım 
satım amaçlı menkul değerler ilgili menkul kıymetin borsadaki alış fiyatı dikkate alınarak rayiç değer üzerinden 
takip edilir. Alım-satım amaçlı finansal varlığa ilişkin tüm gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar ilgili 
dönem  kar/zarar hesabına dahil edilir.   
 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymetler 
 
Vadesine kadar elde tutma niyetiyle edinilen, sabit veya belirlenebilir ödemeleri bulunan finansal varlıklar 
vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler olarak sınıflanır. Uygun sınıflandırmaya satın alma sırasında 
yönetim karar vermektedir. 
 
Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ilk kayda alındıktan sonra, varsa değer azalışı için ayrılan karşılık 
düşülerek, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. İskonto 
edilmiş değer alım sırasında oluşan iskonto veya prim tutarı da dikkate alınarak vadesine kadar olan dönem için 
hesaplanır. İskonto edilmiş maliyet değeri ile taşınan menkul kıymetlerin değer düşüklüğüne uğraması veya 
elden çıkartılması durumunda oluşan kar ya da zarar gelir tablosuna kaydedilir. 
 
Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin taşınmasından elde edilen faizler, gelir tablosunda faiz gelirleri 
kaleminde gösterilir. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler 
 
Diğer sınıflandırmaların dışında kalan tüm menkul kıymetler satılmaya hazır menkul kıymet olarak 
sınıflandırılmıştır. İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır kıymetlerin müteakip değerlemesi rayiç değeri 
üzerinden yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kar ya 
da zarar, ilgili varlıklar satılana, nakde dönüşene veya başka bir şekilde elden çıkarılana veya değer düşüklüğüne 
maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayrı bir kalemde gösterilir, bu tarihten sonra ise birikmiş rayiç değer 
uyarlamaları gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilir. 
 
Satılmaya hazır menkul değerler üzerinden elde edilen faiz, faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. Alınan 
temettüler ise temettü gelirleri içerisinde gösterilir. 
 
Organize mali piyasalarda aktif olarak işlem gören satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerleri bilanço 
tarihi itibariyle Menkul Kıymetler Borsası'nda yayınlanan piyasa alış fiyatlarıyla belirlenir. Piyasa fiyatı 
bulunmayan menkul kıymetler için rayiç değer, benzeri yatırım araçlarının cari piyasa değerlerine dayanılarak 
belirlenir veya yatırıma baz olan net aktif değerin ileride yaratması beklenen nakit akımları baz alınarak 
hesaplanır. Rayiç değerleri güvenilir olarak belirlenemeyen finansal varlıklar, maliyet bedelinden, varsa değer 
düşüklüğü karşılığı indirilerek yansıtılırlar. 
 
Ticari Alacaklar  
 
Ticari alacaklar, fatura üzerindeki değerlerlerle kayda alınmakta ve şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten 
sonra, indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadırlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsil edilemeyeceğine dair 
somut bir gösterge varsa şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Şüpheli alacakların tahsil edilemeyeceği kesinleştiği 
takdirde silinmektedir. 
 
Ticari Borçlar  
 
Ticari borçlar teslim alınmış olan mallar veya hizmetler için gelecekte yapılacak ödemelerin rayiç değerini 
yansıtan maliyet ile, Grup’a faturalanmış olup olmamasına bakılmaksızın yansıtılır. 
 
Müşterilere Kullandırılan Banka Kaynaklı Krediler ve Avanslar  
 
Grup’un kendi kaynaklarından kredi kullanıcısına kaynak yaratması şeklinde kullandırılan krediler ve avanslar 
Banka kaynaklı kredi ve avans olarak sınıflandırılır ve iskonto edilmiş değerleri üzerinden gösterilir. Yasal 
ücretler ve kesintiler gibi karşı taraf harcamaları işlem maliyetinin bir parçası olarak değerlendirilir. 
 
Tüm kredi ve avanslar kredi kullanıcısına nakit olarak sunulduğu anda kaydedilirler. 
 
Kredi, Donuk Alacaklar ve Finansal Kiralama Alacakları Karşılığı 
 
Verilen kredilerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam kredi risk provizyonu Grup’un garanti, 
taahhüt,  kredi ve diğer alacak portföyündeki tahsil edilemeyecek alacaklarını kapsayacak şekilde 
belirlenmektedir. Eğer Grup kontrat şartlarına uygun olarak bütün alacaklarını vadelerinde tahsil edemeyeceğini 
öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkanı sınırlı hale gelmiş (kayba uğramış) olarak kabul edilir ve takipteki 
krediler olarak sınıflanır.  Kaybın tutarı, kredinin taşınan değeri ile gelecekteki nakit akımının kredinin orijinal 
faiz oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan fark ya da eğer alacak teminatlandırılmış ve nakde 
dönüştürülebilmesi muhtemel ise kredinin taşınan değeri ile bu teminatın rayiç değerinin farkıdır. 
 
Kayba uğrama ve tahsil edilememe tek başına önemli olan kredi ve diğer alacaklar için tek tek veya benzer 
alacak grupları dikkate alınarak portföy bazında belirlenir ve ölçülür.  
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
Grup takipteki krediler için faiz tahakkuk ettirmemekte ve bu kredilerin gerçekleşebilir değerini alınan teminatın 
rayiç değerine göre belirlemektedir. 
 
Alacağın taşınan değeri, tahmini tahsil edilebilir tutarına değer düşüklüğü karşılığı hesabı kullanılarak 
indirgenmektedir. Alacağın silinmesi, alacağın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceğinin 
öngörülmesi ya da müşterinin aciz vesikasına bağlanması durumunda gerçekleşmektedir. Kredinin silinmesiyle 
daha önce ayrılmış olan karşılık terse döner ve kredinin tamamı aktiften düşülür. Önceki dönemlerde silinen bir 
kredinin tahsili durumunda ilgili tutarlar gelir olarak kaydedilir. 
 
Eğer değer düşüklüğü miktarı sonradan gerçekleşen bir olay sebebiyle düşerse, serbest kalan karşılık miktarı 
karşılık gideri hesabında alacaklandırılır. Serbest kalan karşılık gelir olarak nitelendirilmekte ve kalan karşılık 
yeniden hesaplanmaktadır. 
 
Stoklar 
 
Stoklar, net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. Stokların alınması ile 
mevcut yer ve durumlarına getirilmesinde yapılan harcamalar aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilmiştir: 
 
Maliyet, ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmıştır. Mamül ve yarı-mamüllerin maliyetine, kredi giderleri 
hariç, ilk madde ve malzeme, direkt işçilik giderleri ve değişken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda 
(normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmiştir. 
 
Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından stokları tamamlama ve satışa hazır duruma getirebilmek için 
yapılması gereken tahmini harcamaların düşülmesinden sonraki değerdir. 
 
Canlı Varlıklar 
 
Sığırlar, mali tablolarda canlı varlıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmış olup, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 
rayiç bedelleri ile yansıtılmaktadır.  
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığının 
düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 50 yıl olan tahmini ömürleri 
üzerinden normal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktadır.  
 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlardan çıkarılması, elden çıkarılmalarıyla, ya da bir yatırım amaçlı 
gayrimenkulün kullanımdan çekilmesiyle ve bunun elden çıkarılmasından ileriye dönük hiçbir ekonomik fayda 
beklenmiyorsa gerçekleşir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucu oluşan kar veya zarar, 
elden çıkarma işleminin gerçekleştiği dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkullere yapılan transferler, kullanım amacındaki değişikliğin, sadece mülkiyet hakkının 
sonlanması, diğer tarafla yapılan kiranın başlangıcı, ya da yatırım çalışmalarının sonlanması halinde gerçekleşir. 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden yapılan transferler ise kullanım amacındaki değişikliğin sadece mülkiyet 
hakkının ya da satışa yönelik yatırım çalışmalarının başlaması halinde gerçekleşir.  
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
Maddi Varlıklar 
 
Maddi varlıklar, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığının düşülmesi suretiyle 
gösterilmektedir. Amortisman varlıkların tahmini faydalı ömürleri üstünden normal amortisman yöntemi ile 
hesaplanmaktadır. Arazi amortismana tabi değildir. Varlıkların tahmini faydalı ömürleri, aşağıdaki gibidir:  
 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 5-50 yıl 
Binalar  20-50 yıl 
Makine ve teçhizat 5-10 yıl 
Taşıt araçları 5 yıl 
Demirbaşlar 5 yıl 
Özel maliyetler Kira dönemi 
 
Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, varlıklarda değer düşüklüğü olup 
olmadığına bakılır. Böyle bir belirti varsa ve varlıkların taşıdıkları değerin, tahmini gerçekleşecek  tutarı aştığı 
durumlarda, varlık ya da nakit yaratan birimler gerçekleşebilir değerine getirilir. Gerçekleşebilecek tutar, varlığın 
net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Kullanımdaki net defter değeri tutarının 
belirlenmesi için, tahmin edilen gelecek dönem nakit akımları, paranın zaman değerini ve ilgili varlığın risk 
yapısını ölçen vergi öncesi indirim oranı kullanılarak iskonto edilmektedir.  Bağımsız nakit akımı yaratmayan bir 
varlığın kullanımdaki net defter değeri varlığın dahil olduğu nakit akımı sağlayan grup için belirlenir. Değer 
düşüklüğü karşılık giderleri gelir tablosunda kayda alınmaktadır.  
 
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, kayıtlı değer ile tahsil olunan tutarların 
karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 
 
Maddi Olmayan Varlıklar 
 
Bir işletmenin alımından bağımsız olarak elde edilen maddi olmayan varlıklar maliyet bedeli üzerinden 
aktifleştirilmektedirler. Bir işletmenin alınmasının bir parçası olarak elde edilen maddi olmayan varlıklar, varlık 
hazırda doğru bir piyasa fiyatına sahip olmadıkça, gerçek değeri alımdan dolayı doğan negatif bir şerefiye 
yaratmayacak veya artırmayacak bir tutarla sınırlı kalması şartına tabi olarak, gerçek değeri ilk kaydedilme 
sırasında güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa şerefiyeden ayrı olarak aktifleştirilmektedirler. Geliştirme giderleri 
dışında, bir işletme içerisinde yaratılmış olan  maddi olmayan varlıklar aktifleştirilmemektedir ve harcama 
yapıldığı yılın karından düşülmektedir. Maddi olmayan varlıklar, normal amortisman yöntemine göre 3 ila 20 yıl 
arasında değişen faydalı ömür sürelerince itfa edilmektedirler. 
 
Maddi olmayan varlıkların taşıdıkları değerlerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlar geçerli ise ilgili varlıklar 
değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir. 
 
Şerefiye 
 
Bir iştirakin, bağlı ortaklığın, veya müşterek yönetime tabi teşebbüsün tanımlanabilir net varlıklarının rayiç 
değerini aşan bir maliyet bedeli ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluşan aradaki fark şerefiye 
olarak tanımlanmaktadır. 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleşen satın almalarda oluşan şerefiye, gelecekte 
gerçekleşebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminlere bağlı olarak 31 Aralık 2004 tarihine kadar normal 
amortisman yöntemi kullanılarak 5 yılda itfa edilmektedir. Şerefiyenin kayıtlı değeri yıllık olarak gözden 
geçirilir ve gerekli görüldüğü durumlarda daimi değer kaybı göz önüne alınarak düzeltmeye tabi tutulur. Grup, 
UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” çerçevesinde, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık hesap 
döneminin başından itibaren (1 Ocak 2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleşmiş işlemlerden doğan 
şerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuştur.  
 
UFRS 3 çerçevesinde, yıl sonlarında şerefiyenin kayıtlı değeri, değer düşüklüğü için gözden geçirilmektedir. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
Satış ve Geri Alış Anlaşmaları 
 
Grup, repo anlaşmaları çerçevesinde kısa vadeli olarak menkul değerler satış işlemlerine girmektedir. Repo 
anlaşması çerçevesinde satılmış olan menkul değerler bilançoda izlenmeye devam edilmekte ve parçası oldukları 
portföyün değerleme esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo işlemlerinden elde edilen fonlar, pasif 
hesaplarda para piyasası işlemlerinden borçlar hesabına kaydedilmektedir. Satış ve alış fiyatı arasındaki fark faiz 
gideri olarak kabul edilmiş ve repo anlaşması süresince tahakkuk esasına göre hesaplanarak kayıtlara 
yansıtılmıştır. 
 
Geri satım taahhüdü ile edinilmiş menkul kıymetler (ters repo), Grup’un bu finansal varlıklar üzerinde kontrolü 
olmadığından dolayı konsolide bilançoda kayda alınmamıştır.  
 
Söz konusu işlemlerle ilgili ödenen tutarlar para piyasası işlemlerinden alacaklar hesabında gösterilmiştir. Alım 
ve geri satım fiyatları arasındaki fark faiz geliri olarak dikkate alınmış ve ters reponun vadesi boyunca tahakkuk 
etmiştir. 
 
Yabancı Para Cinsinden İşlemler 
 
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği tarihte geçerli olan döviz kurları kullanılarak 
YTL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli 
olan döviz kurları kullanılarak YTL’ye çevrilmiş olup çevrim nedeniyle ortaya çıkan kur farkı gelir veya 
giderleri ilgili gelir/gider hesaplarına yansıtılmıştır. 
 
Yurtdışında yerleşik bağlı ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları 
kullanılarak YTL'ye çevrilmiştir. Yurtdışında yerleşik bağlı ortaklıkların gelir tabloları, bu kalemlerin dönem 
sonu satın alma gücüyle yeniden ifade edilmiş değerlerini yansıtacağı düşünülerek bilanço tarihinde geçerli 
döviz kurları kullanılarak YTL’ye çevrilmiştir. Bağlı ortaklıkların özsermaye kalemleri üzerinde enflasyon oranı 
ile döviz kurlarının YTL karşısında değişimi sonucu oluşan farktan kaynaklanan tutarlar özkaynaklar hesap 
grubu altında yabancı para dönüştürme farkları hesabında gösterilmiştir. 
 
Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması 
 
Grup, bir finansal varlığı veya yükümlülüğü sadece ve sadece o finansal araç ile ilgili kontrata dayalı 
yükümlülükleri ile ilgili taraf olduğu durumda mali tablolarına kaydetmektedir. Grup, bir finansal varlığı veya 
finansal varlığın bir kısmını sadece ve sadece finansal varlığın veya finansal varlığın bir kısmı üzerindeki 
kontrata dayalı hakların kontrolünü kaybettiğinde kayıttan çıkarmaktadır. Grup, bir finansal yükümlülüğü sadece 
ve sadece yükümlülük sona erdiğinde, yani yükümlülük ile ilgili kontrata dayalı yükümlülükler yerine 
getirildiğinde, iptal edildiğinde veya süresi dolduğunda kayıttan çıkarmaktadır. 
 
Netleştirme / Mahsup 
 
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve 
söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin 
olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
Alınan Krediler, Müşteri Mevduatı ve Finansal Borçlar 
 
Bütün krediler, müşteri mevduatları ve finansal borçlar ilk olarak alınan tutarların gerçek değeri olan maliyet 
bedelleriyle kayıtlara alınmaktadırlar. 
 
İlk kayda alınış tarihinden sonra, krediler izleyen dönemlerde geçerli faiz oranı kullanılarak iskonto edilen 
maliyet bedeli üzerinden değerlendirilirler. İskonto edilen maliyet bedeli, piyasaya çıkarma maliyetleri ve 
iskontolar veya primler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. 
 
Kredilerle ilgili yükümlülükler ortadan kalktığında, bu kredilerle ilgili karlar ve zararlar iskonto süresince net kar 
veya zarara kaydedilmektedirler. 
 
Borçlanma Giderleri 
 
Borçlanma giderleri genel olarak oluştukları tarihte giderleştirilirler. 
 
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü 
 
a) Tanımlanan fayda planı 
 
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya 
istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı 
ödemekle yükümlüdür.  
 
Kıdem Tazminatı karşılığı “Projeksiyon Metodu” kullanılarak ve Grup’un personel hizmet süresini tamamlama 
ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimleri baz alınarak hesaplanmış 
ve bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili kazanç oranı ile iskonto edilerek mali tablolara yansıtılmıştır. 
 
b) Tanımlanan katkı payı 
 
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un, bu primleri 
ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine 
yansıtılmaktadır. 
 
Karşılıklar 
 
Karşılıklar, Grup’un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten gelen yasal ya da yapısal bir 
yükümlülüğünün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların elden 
çıkarılma olasılığının olması ve yükümlülüğün tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda 
kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması 
muhtemel giderleri bugünkü piyasa değerlerine getiren ve uygulanabilirse, yükümlülüğe özel riskleri de içeren 
vergi öncesi bir indirim oranıyla indirgenmiş değeriyle yansıtılmaktadır. İndirgenmenin kullanıldığı durumlarda, 
karşılıklardaki zaman farkından kaynaklanan artış faiz gideri olarak kayıtlara alınmaktadır. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
Finansal Kiralama İşlemleri 
 
Kiracı Taraf Olarak Grup 
 
Finansal Kiralama 
 
Grup, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu ve mülkiyetin bütün önemli risklerinin ve getirilerinin fiili 
olarak kiralama süresi sonunda Grup’a geçtiği sabit kıymetleri, mali tablolarda kira başlangıç tarihindeki rayiç 
değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü değeri üzerinden 
yansıtmaktadır. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük kalan bakiye üzerinde sabit bir faiz oranı 
sağlamak için, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıştırılmıştır. Finansal kiralama işlemine konu olan sabit 
kıymetin ilk edinilme aşamasında katlanılan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde 
edilen kıymetler tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur. Eğer, kiracının finansal 
kiralama süresi sonunda mülkiyeti üzerine alma garantisi yoksa, finansal kiralama yolu ile elde edilen kıymet 
ekonomik ömür ya da kiralama süresinin kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulur. 
 
Operasyonel Kiralama 
 
Kiralayanın, malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama olarak 
adlandırılır. Bu tip kiralamalar belli bir süre sonunda iptal edilebilen sabit kıymet kira anlaşmalarını 
içermektedir. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca doğrusal olarak 
gider şeklinde kayıtlara alınmaktadır. 
 
Kiraya Veren Taraf Olarak Grup 
 
Finansal Kiralama 
 
Grup finansal kiralamaya konu olan aktifi bu işleme konu olan yatırıma eşit değerde bir alacak olarak 
göstermektedir. Finansal gelir net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri sağlayacak şekilde yansıtılır. 
Başlangıçta gerçekleşen masraflar anında gider olarak kaydedilir. 
 
Operasyonel Kiralama 
 
Grup operasyonel kiralamaya tabi olan varlıkları niteliklerine göre bilançosunda sınıflandırmaktadır. 
Operasyonel kiralamalardan elde edilen kira gelirleri gelir tablosunda kira süresi boyunca doğrusal olarak kayda 
alınmaktadır. Kiralayana sağlanan teşvikler ise kira süresi boyunca doğrusal olarak kira gelirinden azalış 
şeklinde kayda alınmaktadır. Operasyonel kiralamadan gelir elde etmek amacı ile meydana gelen başlangıçtaki 
direkt maliyetler oluştukları dönemde gelir tablosunda gider olarak kayda alınmıştır. Operasyonel kiralamaya 
tabi olan varlıklar kalıntı değerleri maliyetlerinden düşüldükten sonra amortismana tabi tutulurlar. 
 
Gelir ve Giderin Muhasebeleştirilmesi  
 
Banka Dışı 
 
Gelirler, Grup’a ekonomik getiri sağlanması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin 
mümkün olduğu zaman kayıtlara alınmaktadırlar. Gelirler; indirimler, katma değer ve satışla ilgili vergiler 
düşüldükten sonra net olarak belirtilmektedirler. Hizmetlerden sağlanan gelir, hizmetin tamamlanma derecesine 
istinaden güvenilir olarak ölçülebildiğinde gerçekleşir. Gelir ve giderler tahhakkuk esasına göre kayıtlara alınır. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
Banka 
 
Faiz gelir ve gideri gelir tablosunda tüm faiz içeren enstrümanlar için efektif getiri metoduyla alış fiyatı baz 
alınarak tahakkuk esasına göre yansıtılır. Faiz geliri, sabit getirili menkul değerler üzerinden kazanılan kupon 
gelirini, hazine bonoları ve diğer iskontolu kağıtlarda ise tahakkuk etmiş iskonto veya primi içerir. 
 
Komisyon geliri, bankacılık hizmetlerinden sağlanan ücretler hizmet verildiğinde gelir kaydedilmekte, diğer 
gelir ve giderler ise tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Temettü gelirleri iştirak ve bağlı 
ortaklıkların kar dağıtımlarını gerçekleştirdiği tarihlerde kayıtlara yansıtılmaktadır. 
 
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 
Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi 
karşılıklarının tamamıdır.  
 
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada 
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri dikkate 
alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden 
hesaplanır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride indirilebilmesi 
için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış vergi zararları 
üzerinden ayrılır. Her bilanço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve gelecekte 
indirilebilir olması ihtimali gözönüne alınarak muhasebeleştirmektedir. 
 
Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği ve 
yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle 
uygulanan vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır. 
 
Türev Finansal Araçlar 
 
Grup vadeli döviz alım satım, swap ve opsiyon gibi türev finansal araçlarla döviz ve sermaye piyasalarında 
işlemler gerçekleştirmektedir. Bu tip türev finansal işlemler Grup’un risk yönetim politikasına göre etkin riskten 
korunma araçları olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte türev finansal araçlar, UMS 39'un belirli 
maddelerine göre riskten korunma aracı sayılmadığı için alım satım amaçlı türev finansal araçlar olarak 
sınıflanmıştır. Türev finansal araçlar ilk kayda alınışlarında maliyet değerleri daha sonra rayiç değerleri ile takip 
edilir. Vadeli döviz alım satım sözleşmelerinin rayiç değerindeki değişimden ortaya çıkan kar ve zarar tutarları 
cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
Türev finansal araçların rayiç değerleri halka açık organize olmuş piyasalardaki fiyatlar bugüne indirgenmiş 
gelecekteki nakit akışları dikkate alınarak belirlenir. Türev finansal enstrümanların rayiç değerleri pozitif 
olduğunda varlık, negatif olduğunda ise yükümlülük olarak taşınır. 
 
Riskten korunma aracı olarak kullanılmayan türev araçlarının rayiç bedelindeki değişiklikten kaynaklanan 
kazanç ya da kayıplar, o dönemin net kar ya da zararına kaydedilir.  
 
Vukuu Muhtemel  Yükümlülükler ve  Varlıklar 
 
Vukuu muhtemel olaylar sonucu üstlenilecek yükümlülükler veya edinilecek kazançlar mali tablolara 
yansıtılmamaktadır. Yükümlülükler;  kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise, 
varlıklar; ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 
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3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması  
 
Grup’un risk ve fayda oranlarının özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkilenmesi sebebiyle; 
bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birincil format olarak işletme bölümleri belirlenmiştir. Coğrafi 
bölümler bazındaki bilgiler, Grup’un faaliyetlerinin konsolide mali tablolar genelinde ve parasal önemsellik 
kavramında, Türkiye dışındaki coğrafi bölgeler açısından raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden dolayı 
ilişikteki dipnotlarda ikincil format olarak raporlanmamıştır. Grup dört ana dalda faaliyet göstermektedir. İşletme 
bölümleriyle ilgili finansal bilgi dipnot 33’de sunulmaktadır. 
 
Devlet Tarafından Verilen Teşvikler 
 
Devlet teşvikleri, Şirket’in bu teşviklerle ilgili gerekleri yerine getirdiği ve bu teşviğin alınacağı ile ilgili makul 
bir sebep oluşmadığı sürece muhasebeleştirilmez. Bu teşvikler, karşılamaları beklenen maliyetlerle eşleşecek 
şekilde ilgili dönemde gelirlere muhasebeleştirilir. Hükümetin yaptığı teşviklerden elde edilen gelir uygun bir 
gider kaleminden indirim olarak muhasebeleştirilir. 
 
Varsayımların Kullanılması 
 
Mali tabloların UFRS’ye göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını 
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle 
gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar 
tahminlerden farklı olabilmektedir. Varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltme kayıtları 
yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadır. 
 
Hisse Başına Kar / (Zarar) 
 
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin 
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yasal mali 
tablolarında taşıdıkları enflasyon düzeltme farklarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. 
Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. 
Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının 
geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.  
 
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve Grubun bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek hususlar 
konsolide mali tablolara yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan 
hususlar ise önemlilik derecesine göre notlarda açıklanmaktadır.  
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4. HAZIR DEĞERLER  
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka dışı 86.960.807 22.986.563 
Banka 54.902.012 177.336.922 
   
Konsolide nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 141.862.819 200.323.485 

 
 
Banka Dışı 
 
Nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Kasa 1.013.015 57.305 
Bankalar 85.947.792 22.929.258 
   
Toplam 86.960.807 22.986.563 

 
YTL vadeli mevduatlar, 4-76 gün (31 Aralık 2004: 3 ila 77 gün) süreli olup, faiz oranı %13-%19 (31 Aralık 
2004: %17,5-%24) arasında değişmekteyken, ABD doları vadeli mevduatlar 1-3 gün süreli olup (31 Aralık 2004: 
10 ila 31 gün), faiz oranı % 0,5 - %5,44’tür (31 Aralık 2004: %2-%4,25). 
 
Banka 
 
 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004
   
Kasa  12.248.000 8.656.000 
Merkez Bankası bakiyeleri 27.555.000 5.580.000 
   
Kasa ve Merkez Bankası bakiyeleri 39.803.000 14.236.000 
   
Banka ve diğer finansal kuruluşlardaki mevduatlar 11.140.012 143.254.922 
   
Repo sözleşmeleri 2.002.000 2.000.000 
Bankalararası plasman 1.139.000 17.586.000 
Tahsile verilen çekler 818.000 260.000 
   
Diğer para piyasa plasmanları 3.959.000 19.846.000 
   
Toplam 54.902.012 177.336.922 
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4. HAZIR DEĞERLER (devamı) 
 
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 itibariyle, mevduat ve plasmanlardaki faiz aralığı aşağıda belirtildiği gibidir:   
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Tutar Efektif  faiz oranı Tutar Efektif  faiz oranı 
  

YTL 
Yabancı 

Para 
 

YTL 
Yabancı 

Para 
 

YTL 
Yabancı 

Para 
 

YTL 
Yabancı 

Para 
         
Merkez Bankası bakiyeleri 4.404.000 23.151.000 - - 4.563.000 1.017.000 %14,5 -
Banka ve diğer finansal  
   kuruluşlardaki mevduatlar 2.556.176 8.583.836 %13,09 %1,35 109.991.165 33.263.757 %20,12 %2,21
Repo sözleşmeleri 2.002.000 - %15,35 - 2.000.000 - %18,00 -
Diğer para piyasa plasmanları 1.139.000 - %15,18 - 1.878.000 15.708.000 %18,28 %1,05
        
Toplam 10.101.176 31.734.836   118.432.165 49.988.757  

 
 
5. MENKUL KIYMETLER 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004
   
Banka dışı 14.194.463 37.654.972 
Banka 426.803.000 286.269.000 
   
Toplam 440.997.463 323.923.972 

 
Banka dışı 
 
Borçlanmayı temsil eden araçların vadeleri, YTL cinsinden menkul kıymetler için 2 Ocak 2006’dır (31 Aralık 
2004: 26 Ocak 2005 ve 27 Temmuz 2005).  YTL cinsinden menkul kıymetlerin faizi %13,20’tir (31 Aralık 2004: 
%24-%27) . ABD doları cinsinden menkul kıymet yoktur (31 Aralık 2004: vade süresi 25 Şubat 2005 ve faizi 
%11,50). 
 
Banka 
 
Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetler 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
  

Tutar 
Efektif faiz  

oranı % 
 

Tutar 
Efektif faiz  

oranı % 
Alım satım amaçlı menkul kıymetler-rayiç bedeli     
     
Borçlanma araçları-YTL     
Devlet tahvilleri 97.452.000 %15,36 50.820.000 %24,14 
Hazine bonoları 179.000 %14,46 976.000 %24,14 
Borçlanma araçları-YP     
Türkiye Cumhuriyeti tarafından çıkartılan Eurobondlar 2.180.000 %7,59 74.000 %10,01 
     
Toplam 99.811.000  51.870.000  
     
Diğer     
Sermaye hisseleri-İMKB’de İşlem Gören  17.175.000 - (*) 11.286.000 - 
     
Toplam 17.175.000  11.286.000  
     
Toplam alım satım amaçlı menkul kıymetler 116.986.000  63.156.000  

 
(*)  Sermaye hisseleri işlem gören 2.417.000 YTL tutarındaki konsolide edilen Alternatif Yatırım Ortaklığını içermektedir. 
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5. MENKUL KIYMETLER (devamı) 
 
Yatırım amaçlı menkul kıymetler: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
  

Tutar 
Efektif faiz 

oranı 
 

Tutar 
Efektif faiz 

oranı 
Satılmaya hazır menkul kıymetler rayiç bedeli-YTL:     
Hazine Bonosu 53.493.000 %15,50 - - 
Devlet Tahvili 132.000 %14,55 - - 
Satılmaya hazır menkul kıymetler rayiç bedeli-YP:     
Türkiye Cumhuriyeti tarafından çıkartılan Eurobondlar 4.631.000 %6,01 - - 
     
Toplam satılmaya hazır menkul kıymetler  58.256.000  - - 
     
Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler:     
Borçlanma araçları     
Yabancı para endeksli devlet tahvilleri 72.652.000 %13,29 101.651.000 %12,24 
Toplam vadeye kadar elde tutulacak menkul  
  kıymetler 

 
72.652.000 

 
 

 
101.651.000 

 
 

     
Toplam yatırım amaçlı menkul kıymetler 130.908.000  101.651.000  

 
Repo sözleşmeleri için teminat olarak verilen borçlanma araçlarının taşınan değerleri aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Alım satım amaçlı menkul kıymetler 12.559.000 3.246.000 
Satılmaya hazır menkul kıymetler 12.179.000 - 
Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler 154.171.000 118.216.000 
Repo sözleşmeleri için teminata verilen menkul değerlerin toplamı 178.909.000 121.462.000 
   
İlgili repo yükümlülüğü 175.009.000 136.675.000 

 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nda ve İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi’nde yasal yükümlülükler karşılığı ve menkul 
kıymet ve para piyasalarında teminat olarak tutulan devlet borçlanma senetlerinin taşınan değeri 75.588.000 ve 
77.772.000 YTL (31 Aralık 2004: 99.503.000 YTL ve 114.053.000 YTL) tutarındadır. 
 
Menkul kıymetlerin 274.717.463 YTL (31 Aralık 2004: 106.093.972 YTL) tutarındaki kısmı cari, 166.280.000 
YTL (31 Aralık 2004: 217.830.000 YTL) tutarındaki kısmı ise cari olmayan  menkul kıymetlerdir.  
 
 
6. FİNANSAL BORÇLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka kredileri  92.139.531 35.235.434 
Uzun vadeli kredilerin cari döneme tekabül eden kısmı 340.336 7.135.076 
Kısa vadeli finansal borçlar 92.479.867 42.370.510 
   
Banka kredileri  9.476.596 680.825 
Uzun vadeli finansal borçlar 9.476.596 680.825 
   
Toplam borçlanma 101.956.463 43.051.335 

 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle banka kredilerine verilen teminat bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Yoktur). 
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6. FİNANSAL BORÇLAR (devamı) 
 
Bilanço tarihi itibariyle, etkin faiz oranlarının dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka kredileri   

Uzun vadeli    
Dolar cinsinden krediler %3,74 %1,38 

      YTL cinsinden krediler - - 
Kısa vadeli   

Dolar ve Euro cinsinden krediler %3,58-%5,8 %1,38-%5,9 
YTL cinsinden krediler %14,35-%16,5 %23-%24 

 
Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planlarının dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
  
2005 - 7.135.076 
2006 340.336 347.641 
2007 5.079.872 333.184 
2008 4.396.724 - 
   
Toplam 9.816.932 7.815.901 
 
 
7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 
7.1 TİCARİ ALACAKLAR 
 
Banka dışı 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
  
Ticari alacaklar 44.467.212 20.317.157 
Vadeli çekler ve alacak senetleri 13.491.878 14.056.311 
Eksi: değer düşüklüğü karşılığı (1.404.739) (1.189.693) 
   
Toplam 56.554.351 33.183.775 

 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle  uzun vadeli ticari alacak yoktur (31 Aralık 2004: Yoktur). 
 
 
7.2 TİCARİ BORÇLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka dışı 44.656.099 47.140.211 
Banka 2.030.000 1.748.000 
   
Toplam 46.686.099 48.888.211 

 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle uzun vadeli ticari borç yoktur (31 Aralık 2004: Yoktur). 
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8. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI 
 
8.1 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI  
 
Finansal kiralama alacaklarına yapılan brüt yatırımlar:  
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Vadesi bir yıldan uzun olmayan 72.479.930 52.849.041 
Vadesi bir yıldan uzun ve beş yıldan uzun olmayan 53.085.513 28.104.000 
   
Finansal kiralama alacakları, brüt  125.565.443 80.953.041 
   
Eksi: Kazanılmamış faiz gelirleri (17.864.000) (10.644.000) 
Finansal kiralamaya yapılan net yatırımlar  107.701.443 70.309.041 
   
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (865.000) (2.087.000) 
Finansal kiralama alacakları, net 106.836.443 68.222.041 

 
Net finansal kiralama yatırımları: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Vadesi bir yıldan uzun olmayan 59.975.930 42.738.041 
Vadesi bir yıldan uzun ve beş yıldan kısa olan 46.860.513 25.484.000 
   
Toplam 106.836.443 68.222.041 

 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yabancı para finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı ABD doları için 
%8,18 - %19,40 , EUR için %2,54 - %6,17 (31 Aralık 2004: ABD Doları için %7,51 - %19,4 ve EUR için %8 - 
%21,69) ve Yeni Türk Lirası finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı %18,38 - %39,79 (31 Aralık 2004: 
%22,58 - %56,95) arasında değişmektedir. 
 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Grup bazı müşterilerden finansal kiralama alacaklarına karşılık olarak 
35.661.000 YTL, 26.917.188 ABD Doları ve 11.562.883 EUR (31 Aralık 2004: 28.285.000 YTL, 21.207.490 
ABD Doları, 5.062.581 EUR) tutarında teminat almıştır. Bu teminatlar içerisinde ipotekler, çekler, teminat 
mektupları ve makine rehinleri bulunmaktadır. 
 
Şüpheli alacaklar karşılığındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir:  
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Dönem başındaki karşılık 2.087.000 2.169.222 
Ayrılan karşılık 570.000 633.000 
Tahsilatlar (610.000) (451.000) 
Silinen alacaklar (1.182.000) - 
Parasal kazanç - (264.222) 
   
Dönem sonundaki karşılık 865.000 2.087.000 
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8.2 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI  
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Vadesi bir yıldan uzun olmayan 2.630.905 3.502.057 
Vadesi bir yıldan uzun olan 3.579.861 6.199.584 
   
Toplam 6.210.766 9.701.641 

 
Bilanço tarihi itibariyle, etkin faiz oranlarını %4,5-%11,33’dür. 
 
Finansal kiralama sözleşmeleriyle ilgili minimum ödemeler aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
1 yıl içinde 3.051.320 4.167.876 
1-5 yıl arası 3.798.441 6.838.722 
   
Toplam minimum finansal kiralama yükümlülüğü 6.849.761 11.006.598 
   
Net minimum yükümlülükler 6.849.761 11.006.598 
Tahakkuk etmemiş faiz (-) (638.995) (1.304.957) 
   
Minimum yükümlülüklerinin bugünkü değeri 6.210.766 9.701.641 
 
 
9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
İlişkili kuruluşlarla bakiyeler 
 
9.1 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (4) 2.756 1.709.457 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes) (1) 2.267.497 2.590.796 
Efes Pazarlama Ticaret A.Ş. (Efpa) (3) 864.364 736.155 
Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik San.Tic.A.Ş. (Tarbes) (3) 37.372 47.134 
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anadolu Isuzu) (2) 1.127.491 1.023.781 
Efes Holland Technical Management Consultancy (3) 1.101.284 382.813 
ZAO Moscow Efes Brewery (Efes Moskow)  (3) 2.976.116 1.574.415 
CJSC Efes Karaganda Brewery (Efes Karaganda) (3) 294.829 501.789 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık  
   Tesisleri İktisadi İşletmeleri 755.527 - 
Diğer 994.185 1.036.299 
   
Toplam 10.421.421 9.602.639 

 
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 itibariyle, mali tablolarda “Verilen Banka Kredileri” bölümünde yer alan, 
ilişkili kuruluşlara verilen krediler sırasıyla 2.783.208 YTL ve 820.000 YTL tutarındadır. Ayrıca bankanın diğer 
yükümlülükler ve bloke hesaplar bölümünde 31 Aralık 2005 itibarıyla  ilişkili kuruluşlarla ilgili 1.976.941 YTL 
bakiye bulunmaktadır. 
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9.2 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
  
Anadolu Efes (1) - 35.907.886 
Anadolu Isuzu (2) 3.293 337.803 
Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. (Efes Sınai) (5) 886.124 469.735 
Anelsan (3) 253.864 165.259 
Diğer 220.481 9.252 
   
Toplam 1.363.762 36.889.935 

 
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 itibariyle, mali tablolarda “Banka Müşterileri Mevduatı” bölümünde yer alan, 
ilişkili kuruluş mevduatları sırasıyla 75.104.218  YTL ve 108.524.000 YTL tutarındadır. 
 
 
9.3  İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA İŞLEMLER 
 
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sona eren yıllarda ilişkili kuruluşlarla yapılmış  önemli işlemler 
aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
  
Mal ve hizmet satışları, net  
Anadolu Efes (1) 11.736.275 10.022.841 
Efpa (3) 8.458.400 7.866.400 
Tarbes (3) 2.192.502 3.229.244 
Anadolu Isuzu (2) 7.780.411 7.091.720 
Efes Holland Technical Management Consultancy (3) 1.574.333 2.474.881 
Efes Invest Holland B.V. (3) - 2.036 
Efes Breweries International B.V. (3) 100.025 1.241.282 
Efes Sınai (Efes Sınai) (5) 676.483 288.414 
Anadolu Cetelem Tüketici Finansman A.Ş. (Anadolu Cetelem) (1) 283.650 234.593 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri  
   İktisadi İşletmeleri 

 
854.105 

 
934.811 

Diğer 1.218.817 661.385 
   
Toplam 34.875.001 34.047.607 
  
  
Mal alımları ve diğer giderler  
Anadolu Isuzu (2) 3.587.193 2.746.209 
Anelsan (3) 448.493 436.746 
Efpa (3) 462.704 293.917 
Diğer 357.822 25.710 
   
Toplam 4.856.212 3.502.582 
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9.3  İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA İŞLEMLER (devamı) 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
  
Alınan faiz ve diğer finansman geliri  (bankacılık gelirleri ve 
   bankacılık kambiyo zararları dahil)  
Anadolu Efes (1) 97.831 2.808.577 
Coca Cola İçecek Üretim A.Ş. (5) 44.842 - 
Anadolu Isuzu (2) 87.154 - 
Anadolu Cetelem (1)  248.278 50.000 
Diğer 23.006 1.000 
   
Toplam 501.111 2.859.577 
   
   
Ödenen faiz ve diğer finansman giderleri (bankacılık direkt  
   maliyeti ve bankacılık kambiyo zararları dahil)    
Anadolu Efes (1) 6.496.453 14.658.000 
Anadolu Isuzu (2) 1.682.969 1.725.823 
Efpa (3) 417.816 814.469 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri  
   İktisadi İşletmeleri 

 
46.363 

 
689.611 

Tarbes (3) 242.597 33.000 
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma (4) 6.922 79.000 
Diğer 1.179.591 1.096.000 
   
Toplam 10.072.711 19.095.903 

  
  

Ödenen faiz ve diğer finansman giderleri (finansman gelir/gider  
   ve kambiyo zararları dahil)  

  

Anadolu Efes (1) 2.975.783 7.283.779 
Efes Sınai (5) 84.020 285.048 
Diğer 67.729 111.528 
   
Toplam 3.127.532 7.680.355 
   
   
Diğer gelirlere dahil edilen çeşitli satışlar (alınan temettüler dahil)   
   
Anadolu Efes (1) 319.752 225.553 
Polinas (5) 392.200 1.387.737 
Coca Cola İçecek (5) 3.925.542 1.847.444 
Efpa (3) 665.071 460.428 
Anadolu Isuzu (2) 427.869 445.607 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri  
   İktisadi İşletmeleri 

 
- 

 
56.425 

Diğer 159.465 65.934 
   
Toplam 5.889.899 4.489.128 
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9.3  İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA İŞLEMLER (devamı) 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
Alınan faiz ve diğer finansman gelirleri (finansman gelir/gider  
   ve kambiyo zararları dahil)  

  

   
Anadolu Efes (1) 1.434.068 7.284.194 
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma (4) 326.220 388.126 
Efes Sınai (5) 60.100 284.720 
Diğer 41.082 42.278 
   
Toplam 1.861.470 7.999.318 

 
(1) İştirak 
(2) Müşterek yönetime tabi teşebbüs 
(3) İştirakler üzerinden ortak olunan şirketler 
(4) Şirket’in hissedarı 
(5) Finansal varlıklar 
 
 
Üst Yönetime Sağlanan Ücret, Fayda ve Benzeri Menfaatler 
 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, üst düzey yöneticilere ödenen ücretler ve menfaatler toplamı 14.716.872 YTL’dir.  
 
 
10. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
10.1 DİĞER ALACAKLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka dışı 8.537.565 8.017.827 
Banka  - - 
   
Toplam 8.537.565 8.017.827 

 
Banka dışı 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Kredilerden alacaklar (*) 7.408.032 7.605.379 
Diğer  1.129.533 412.448 
   
Toplam 8.537.565 8.017.827 

 
(*) Şirket’in bağlı ortaklıklarından AEH kendi bağlı ortaklığı olan Abank ile 2004 yılının ilk yarısında 

imzalamış olduğu Kısmi Varlık Satışı ve Temlik Sözleşme’leri çerçevesinde toplam nominal değeri 
38.334.360 YTL olan takipteki kredileri, toplam 24.459.410 YTL bedelle satın almıştır ve satın alma 
bedelini ödemiştir. AEH bu kredilere ilişkin olarak toplamda 8.656.103 YTL tahsilat yapmış, yapılan 
değer düşüklüğü analizi sonucu ise 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle kredilere ilişkin 8.395.275 YTL 
tutarında karşılık ayırmıştır.  
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11. CANLI VARLIKLAR 
 
Canlı varlıklar 6.507.829 YTL olup besi çiftliğinin stoklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2004: Yoktur). 
 
 
12. STOKLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Hammadde  14.909.532 10.571.486 
Yarı mamul  7.249.197 6.130.475 
Mamul  13.690.047 12.588.379 
Ticari emtia  54.860.071 26.618.589 
Diğer stoklar 656.420 601.493 
Verilen avanslar 41.992.390 8.504.128 
   
Toplam 133.357.657 65.014.550 

 
 
13. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ 
 
Yoktur  (31 Aralık 2004: Yoktur). 
 
 
14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüklerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:   
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Ertelenen vergi varlıkları 21.277.735 37.801.309 
Ertelenen vergi yükümlülüğü (-) (5.405.250) (2.542.639) 
   
Toplam ertelenmiş vergi 15.872.485 35.258.670 

 
 
Ertelenmiş gelir vergisi 
 
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüklerinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

 Ertelenmiş Vergi Alacağı Ertelenmiş Vergi Borcu Net 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       
Maddi duran varlıklar  - 33.648 (8.774.969) (9.163.344) (8.774.969) (9.163.344) 
Stoklar 29.319 - - - 29.319 33.648 
Taşınan vergi zararı 41.316.212 54.236.436 - - 41.316.212 54.236.436 
Kıdem tazminatı karşılığı 3.936.441 3.114.845 - - 3.936.441 3.114.845 
Finansal kiralamalar 7.483.837 12.427.850 (1.862.914) (1.692.926) 5.620.923 10.734.924 
Yatırım teşvikleri 20.651.000 5.212.208 - - 20.651.000 5.212.208 
Diğer 7.217.869 13.853.494 (2.538.849) (1.426.865) 4.679.020 12.426.629 
       
Toplam 80.634.678 88.878.481 (13.176.732) (12.283.135) 67.457.946 76.595.346 
Ertelenmiş vergi alacağı  
   için ayrılan karşılık 

  
 

  
 

 
(51.585.461) 

 
(41.336.676) 

       
Toplam ertelenmiş vergi     15.872.485 35.258.670 
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14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Ertelenmiş verginin dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:  
 
 
 

Bakiye 
1 Ocak 2005 

Gelir tablosuna 
kaydedilen 

Bakiye 
31 Aralık 2005 

    
Maddi varlıklar  (9.163.344) 388.375 (8.774.969) 
Stoklar 33.648 (4.329) 29.319 
Taşınan vergi zararı 54.236.436 (12.920.224) 41.316.212 
Kıdem tazminatı karşılığı 3.114.845 821.596 3.936.441 
Finansal kiralama 10.734.924 (5.114.001) 5.620.923 
Diğer 17.638.837 7.691.183 25.330.020 
    
Net ertelenen vergi (yükümlülüğü) / alacağı 76.595.346 (9.137.400) 67.457.946 
    
Muhasebe politikası değişikliği nedeniyle özel yedeklere 
  sınıflama (Not 2) 

 
- 

 
1.139.071 

 
- 

Ertelenmiş vergi alacağı için yıl içinde ayrılan karşılık (*) (41.336.676) (10.248.785) (51.585.461) 
    
Toplam 35.258.670 (18.247.114) 15.872.485 
 
(*) 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Grup yönetimi, gelecek yıl iş planlarına dayanarak, ertelenmiş vergi 

alacaklarının bir kısmının ileriki yıllarda gerçekleşeceğini öngörmektedir. Bu nedenle, 51.585.461 YTL 
(2004 -41.336.676 YTL) tutarında ertelenmiş gelir vergisi konsolide mali tablolara yansıtılmamaktadır. 

 
 
15. DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
15.1 DİĞER CARİ VARLIKLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka dışı 13.889.052 4.039.343 
Banka  3.568.000 3.752.000 
   
Toplam 17.457.052 7.791.343 

 
 
Banka dışı  
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Peşin ödenen vergiler 2.445.471 1.233.184 
Peşin ödenen giderler 4.909.699 703.670 
Devreden KDV 5.918.250 2.057.954 
Diğer cari varlıklar 615.632 44.535 
   
Toplam 13.889.052 4.039.343 
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15.1 DİĞER CARİ VARLIKLAR (devamı) 
 
Banka 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Geçici hesaplar ve peşin ödenen giderler 1.562.000 3.035.000 
Peşin ödenen vergiler 
Kiralanan varlıklar için KDV 

8.000 
1.293.000 

9.000 
614.000 

Diğer 705.000 94.000 
   
Toplam 3.568.000 3.752.000 

 
 
15.2 DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka dışı 1.294.120 1.116.301 
Banka  4.205.000 3.380.000 
   
Toplam 5.499.120 4.496.301 

 
 
15.3 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka dışı 16.044.078 6.230.905 
Banka  18.336.483 39.784.486 
   
Toplam 34.380.561 46.015.391 

 
 
Banka dışı 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Ödenecek vergiler (gelir vergisi hariç) 9.980.299 4.643.817 
Ödenecek maaş ve ücretler 1.790.333 593.399 
Gider tahakkukları 1.148.463 718.220 
Ertelenmiş gelirler 374.748 - 
Diğer borçlar 2.750.235 275.469 
   
Toplam 16.044.078 6.230.905 

 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 1.090.362 YTL (31 Aralık 2004: 22.658 YTL) uzun vadeli borç mevcuttur. 
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15.3 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 
Banka 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Ödeme emirleri 10.707.533 11.462.000 
Ödenecek vergiler (gelir vergisi hariç) 4.396.000 4.137.000 
Geçici hesaplar 368.000 - 
Genel karşılıklar (*) - 7.100.000 
Diğer 2.864.950 17.085.486 
   
Toplam 18.336.483 39.784.486 

 
(*)  31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, Grup, dövize endeksli swap kağıtlarının Yeni Türk Lirasına çeviriminde 

kullanılan kur ile (son on çalışma gününün ortalama Merkez Bankası Döviz Satış Kuru) Abank’ın yabancı 
para değerlemesini yaptığı kur arasındaki kur dalgalanmalarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek olumsuz 
durumlar için 7.100.000 YTL genel karşılık ayırmıştır ve 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle bu karşılığı ters 
çevirmiştir. 

 
 
16. FİNANSAL VARLIKLAR 
 
16.1 FİNANSAL VARLIKLAR 
 

 İştirak Yüzdesi 
(%) 

 
31 Aralık 

 
31 Aralık 

 2005 2004 2005 2004 
     
Coca Cola İçecek A.Ş. (Coca Cola İçecek) (*)  - 15,10 - 44.626.697 
Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Polinas) 10,57 10,57 6.275.510 6.275.510 
Doğu Yatırım Holding A.Ş. (Doğu Yatırım) 0,48 0,48 94.767 94.767 
Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. (Efes Sınai) 18,21 18,21 31.339 31.339 
Technology Leap Holding (Technology Leap)  15,97 15,97 3.268.803 3.268.803 
Diğer   76.575 79.070 
Değer düşüklüğü karşılığı (**)     (3.268.803) (3.268.803) 
     
Satılmaya hazır diğer finansal duran varlıklar    6.478.191 51.107.383 

 
(*) Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin hisseleri 26 Nisan 2005 tarihinde Anadolu Efes’e satılmıştır.  
(**)  Technology Leap tasfiye sürecinde olduğundan 3.268.803 YTL değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. 
 
 
16.2 İŞTİRAKLER 
 
   31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 

 
 

Şirket 

 
 

Ana Faaliyeti 

 
 

Yer 

 
Taşınan  

değer 

Hisse  
Oranı % 

Şirket  
Kar/(Zarar)  

Payı 

 
Taşınan  
değer 

Hisse  
Oranı % 

Şirket  
Kar/(Zarar)  

Payı 
         
Anadolu Efes (*) Bira üretimi Türkiye 518.242.062 35,09 109.290.960 427.829.927 35,09 87.385.645 
         
 
Anadolu Cetelem 

Tüketici finansman  
   Hizmeti 

 
Türkiye 

 
314.665 

 
33,96 

 
(1.463.818) 

 
1.778.483 

 
33,96 

 
(4.153.293) 

         
Toplam   518.556.727  107.827.142 429.608.410  83.232.352 

 
(*) Anadolu Efes’in hisseleri İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem görmektedir.  
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16.3 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS 
 

   31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 

Şirket 
 

Ana Faaliyeti 
 

Yer 
Taşınan  

değer 
Hisse  

Oranı % 
Şirket 

Kar Payı 
Taşınan  
Değer  

Hisse 
Oranı % 

Şirket Kar 
Payı 

         
Anadolu Isuzu (*) Isuzu marka araçların  

   üretimi 
Türkiye 

68.045.258 36,42 11.983.349 
 

64.198.088 36,42 10.102.212 
        
Toplam   68.045.258 11.983.349 64.198.088  10.102.212 

 
(*) Anadolu Isuzu’nun hisseleri İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem görmektedir.  
 
Şirket, Isuzu ticari araçlarının Türkiye’deki üretimini üstlenen Anadolu Isuzu’da %36,42 oranında paya sahiptir.  
 
Şirket’in, konsolide mali tablolarına dahil olan müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki yatırımının aktif, pasif, 
gelir ve giderlerindeki payı 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihlerinde aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Dönen varlıklar 66.211.044 64.375.140 
Duran varlıklar 31.469.222 35.753.280 
   
Toplam 97.680.266 100.128.420 
   
Kısa vadeli yükümlülükler 24.825.936 30.110.465 
Uzun vadeli yükümlülükler 5.408.337 5.827.572 
   
Toplam 30.234.273 35.938.037 
   
Gelirler 145.319.016 118.728.794 
Satışların maliyeti (114.067.878) (91.062.024) 
Satış ve pazarlama giderleri (9.599.022) (8.400.010) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (604.726) - 
Yönetim giderleri (5.262.773) (5.388.160) 
Finansman giderleri (179.828) (121.186) 
Diğer gelirler, net 1.294.611 2.153.808 
Vergi karşılığı (4.915.909) (4.327.266) 
Parasal (kayıp) / kazanç - (1.481.744) 
Ana ortaklık dışı paylar (142) - 
   
Net kar 11.983.349 10.102.212 
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17. POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE 
 
Pozitif Şerefiye 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Maliyet 138.103.925 138.103.925 
Birikmiş itfa payı (102.759.669) (102.759.669) 
   
Net taşınan değer 35.344.256 35.344.256 
 
UFRS 3 çerçevesinde, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleşmiş işlemlerden 
doğan şerefiye tutarı itfa edilmemektedir. 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleşen satın almalarda oluşan 
şerefiye için ise amortisman uygulanmamaktadır. 
 
 
18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 
 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
1 Ocak 5.137.000 6.748.764 
Yatırım amaçlı gayrımenkul satış (3.085.000) (4.108.764) 
İktisap edilen tutar 2.308.000 1.315.000 
Değer düşüklüğü karşılığı/ters çevrilmesi (28.000) 1.182.000 
   
Toplam 4.332.000 5.137.000 
 
 
Sözkonusu yatırım amaçlı gayrimenkuller bina ve arsalardan oluşmakta olup, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 
bağımsız değerleme firmaları tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre ilgili yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin makul değeri 5.424.000 YTL’dır.  
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19. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler 
 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetlerin taşınan değeri 24.225.329 YTL tutarındadır (31 Aralık 2004 : 25.603.988 YTL). Bu 
tutarın 23.068.278 YTL kadarını binalar, 5.478 YTL kadarını taşıt araçları ve 1.151.573 YTL kadarı makine ve teçhizat oluşturmaktadır. Kiralanan kıymetler, ilgili finansal 
kiralama yükümlülüklerine karşı teminat olarak rehin edilmiştir.  
 
31 Aralık 2005 tarihinde sona eren yıl itibariyle maddi varlık giriş ve çıkışları aşağıdaki gibidir: 
 
 

 Arazi ve Yerüstü  
düzenleri 

 
Binalar 

Makina 
ve teçhizat 

 
Taşıt araçları 

 
Demirbaşlar 

Diğer Duran  
Varlıklar 

Özel  
maliyetler 

Yapılmakta 
olan yatırımlar 

2005 
Toplam 

          
Maliyet          
1 Ocak 2005 6.726.535 41.875.557 135.693.573 6.961.101 26.092.034 12.531.088 12.414.466 11.258 242.305.612 
Girişler 366.122 496.711 4.579.297 9.586.453 2.444.760 819.291 3.670.423 1.423.219 23.386.276 
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler - 10.457.609 17.114.814 695.418 3.031.433 - 28.829.768 107.135 60.236.177 
Çıkışlar (135.973) (30.437) (1.099.031) (1.587.978) (3.904.161) (6.080) (11.691) (958.730) (7.734.081) 
          
31 Aralık 2005 6.956.684 52.799.440 156.288.653 15.654.994 27.664.066 13.344.299 44.902.966 582.882 318.193.984 
          
Birikmiş amortisman          
1 Ocak 2005 1.191.672 11.608.107 116.545.370 4.793.504 24.147.278 11.676.870 11.307.651  181.270.452 
Cari yıl amortismanı 64.427 775.582 3.940.027 1.536.778 2.353.872 600.476 1.482.871 - 10.754.033 
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler - - 8.438.503 407.129 1.823.689 - 16.636.120 - 27.305.441 
Çıkışlar - (1.852) (239.854) (1.322.478) (3.930.514) (6.080) (192) - (5.500.970) 
          
31 Aralık 2005 1.256.099 12.381.837 128.684.046 5.414.933 24.394.325 12.271.266 29.426.450 - 213.828.956 
          
Net defter değeri 5.700.585 40.417.603 27.604.607 10.240.061 3.269.741 1.073.033 15.476.516 582.882 104.365.028 
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19. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

 Arazi ve Yerüstü 
düzenleri 

 
Binalar 

Makina 
ve teçhizat 

 
Taşıt araçları 

 
Demirbaşlar 

Diğer Duran 
Varlıklar 

Özel 
maliyetler 

Yapılmakta 
Olan yatırımlar 

2004 
Toplam 

          
Maliyet          
1 Ocak 2004 6.733.904 42.471.418 131.757.296 7.093.016 25.981.468 11.954.975 12.117.574 - 238.109.651 
Girişler 20.618 15.920 4.677.650 1.008.509 406.415 690.113 307.123 11.258 7.137.606 
Çıkışlar (27.987) (611.781) (741.373) (1.140.424) (295.849) (114.000) (10.231)  (2.941.645) 
Transferler  - - - - - - - - - 
          
31 Aralık 2004 6.726.535 41.875.557 135.693.573 6.961.101 26.092.034 12.531.088 12.414.466 11.258 242.305.612 
          
          
Birikmiş amortisman          
1 Ocak 2004 1.134.190 11.122.128 110.549.541 4.380.462 23.941.501 10.639.707 10.718.270 - 172.485.799 
Cari yıl amortismanı 57.482 719.710 6.555.187 1.115.854 535.246 1.150.163 592.610 - 10.726.252 
Çıkışlar - (233.731) (559.358) (702.812) (329.469) (113.000) (3.229) - (1.941.599) 
          
31 Aralık 2004 1.191.672 11.608.107 116.545.370 4.793.504 24.147.278 11.676.870 11.307.651 - 181.270.452 
          
Net defter değeri 5.534.863 30.267.450 19.148.203 2.167.597 1.944.756 854.218 1.106.815 11.258 61.035.160 
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20. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

Maliyet Haklar 
Patent ve 
lisanslar 

 
Franchise 

Diğer maddi 
olmayan varlıklar Toplam 

      
1 Ocak 34.344.180 10.677.061 - 274.006 45.295.247 
Girişler 458.495 - - 230.128 688.623 
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler 4.111.023 - 1.051.246 - 5.162.269 
Çıkışlar (30.671) -  (62.000) (92.671) 
      
31 Aralık 2005 38.883.027 10.677.061 1.051.246 442.134 51.053.468 
      
Birikmiş itfa payı      
      
1 Ocak 26.320.729 6.551.972 - 140.522 33.013.223 
Cari yıl itfa payı 3.902.543 1.667.702 - 76.642 5.646.887 
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler 1.465.565 - 26.281 - 1.491.846 
Çıkışlar (25.352)   (2.000) (27.352) 
      
31 Aralık 2005 31.663.485 8.219.674 26.281 215.164 40.124.604 
      
2005 yılı net defter değeri 7.219.542 2.457.387 1.024.965 226.970 10.928.864 
 
 
 

Maliyet Haklar 
Patent ve  
lisanslar 

Diğer maddi  
olmayan varlıklar Toplam 

     
1 Ocak 33.797.870 10.677.061 253.942 44.728.873 
Girişler 547.047 - 94.064 641.111 
Çıkışlar (737) - (74.000) (74.737) 
     
31 Aralık 2004 34.344.180 10.677.061 274.006 45.295.247 
     
Birikmiş itfa payı     
     
1 Ocak 21.434.239 4.934.375 19.468 26.388.082 
Cari yıl itfa payı 4.886.514 1.617.597 194.055 6.698.166 
Çıkışlar (24) - (73.001) (73.025) 
     
31 Aralık 2004 26.320.729 6.551.972 140.522 33.013.223 
     
2004 yılı net defter değeri 8.023.451 4.125.089 133.484 12.282.024 
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21. ALINAN AVANSLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Alınan avanslar 2.750.345 1.013.664 

 
 
22. EMEKLİLİK PLANLARI 
 
Yoktur (31 Aralık 2004: Yoktur). 
 
 
23. BORÇ KARŞILIKLARI 
 
 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Vergi karşılıkları 225.967 3.884.428 
Kıdem tazminatı karşılıkları 13.472.300 10.879.892 
Diğer 580.534 - 
   
Toplam (Kısa ve Uzun Vadeli) 14.278.801 14.764.320 
 
 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
 
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış 
dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu 
tazminatlar, işten ayrılma veya çıkarılma tarihindeki ücret esas alınarak çalışılan her yıl için 30 günlük ücret (31 
Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı ödemelerinin tavanı sırasıyla, 1.727,15 
YTL/yıl ve 1.574,74 YTL/yıl üzerinden hesaplanmaktadır.  
 
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolarda Şirket, kıdem tazminatını tahmin edilen enflasyon 
oranlarına ve personelin işten ayrılması veya işine son verilmesi ile ilgili kendi deneyimlerinden doğan faktörlere 
dayanarak ve hak kazanılan menfaatlerin bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili faiz oranını ve Projeksiyon 
Metodu’nu kullanarak iskonto etmiş ve mali tablolarına yansıtmıştır. 
 
Bilanço tarihleri itibariyle, kullanılan temel aktüer varsayımları aşağıda sunulmuştur: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
İskonto oranı %12 %16 
Beklenen ücret / limit artış oranları %6,175 %10 

 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışılan her yıl için geçerli olan azami 
yükümlülük olan 1.727,15 YTL’nın enflasyon oranında artırılabileceği temel aktüer varsayım olarak alınmıştır. 
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23. BORÇ KARŞILIKLARI (devamı) 
 
Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 
  
1 Ocak 2005 10.879.892 
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler 621.490 
Faiz gideri 1.305.587 
Aktueryal gider 7.450 
Yıl boyunca ayrılan karşılıklar 1.845.252 
Ödemeler (1.187.371) 
  
31 Aralık 2005 13.472.300 
  
  
 31 Aralık 2004 
  
1 Ocak 2004 10.771.176 
Aktueryel gider 114.460 
Faiz gideri 1.723.388 
Yıl boyunca ayrılan karşılıklar 342.574 
Ödemeler (731.398) 
Parasal kazanç (1.340.308) 
  
31 Aralık 2004 10.879.892 

 
 
24. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 
 
Mali tablolarda ayrıca sınıflandırılmıştır. 
 
 
25. SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Ödenmiş 

Sermaye 
 

% 
Ödenmiş 
Sermaye 

 
% 

     
Yazıcı Aileleri 17.889.533 44,72 9.157.213 44,72 
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. 13.399.988 33,50 6.859.125 33,50 
Halka açık 8.710.479 21,78 4.458.681 21,78 
     
Tarihsel maliyetiyle sermaye 40.000.000 100,00 20.475.019 100,00 
Dönüştürme etkisi 68.908.781  72.682.154  
     
Toplam dönüştürülmüş sermaye 108.908.781  93.157.173  
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25. SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ (devamı) 
 
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemleri içindeki ödenmiş sermayenin 
hareket tablosu aşağıdaki gibidir (Tutarlar tarihsel bedeliyle YTL’dir): 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Hisse Tutar Hisse Tutar 
    
Dönem başı (1 Ocak) 20.475.019 20.475.019 13.650.013 13.650.013 
İhraç edilen hisse     
-Özsermaye kalemlerinin enflasyona göre  
    düzeltilmesinden kaynaklanan farklar 

 
3.773.370 3.773.370 

 
- 

 
- 

-Olağanüstü yedekler - - 4.039.591 4.039.591 
-Şirket hisseleri satış karı  15.751.611 15.751.611 2.785.415 2.785.415 
     
Dönem sonu 40.000.000 40.000.000 20.475.019 20.475.019 

 
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (Yönetim Şirketi), Kamil Yazıcı Ailesi’nin üyeleri tarafından 
iştiraklerini yönetmek için kurulan bir yönetim şirketidir. Yönetim şirketi, Yazıcılar’ın %33,50’sine sahiptir ve A 
ve B grubu hisselere tanınan  yönetim kurulu üyesi seçim hakları (1+3) dolayısıyle altı yönetim kurulu üyesinin 
dört tanesini atama yetkisine sahiptir. Şöyle ki;  
 
Yazıcılar’da dört grup hisse senedi mevcuttur ve bu hisse senetleri -aralarında yönetim kuruluna seçebilecekleri 
üye adedi dışında- aynı oy hakkına sahiptir. Bu hisselerin üç grubu (B, C ve D Grubu) tamamen üç Yazıcı 
Ailesi’ne ait hisselerden oluşmaktadır. A Grubu hisse senetleri ise nama ve hamiline olarak iki alt gruptan 
oluşmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetleri borsada işlem görmektedir, nama yazılı olanlar ise sadece üç Yazıcı 
Ailesi’nin elinde bulunmaktadır.  
 
Aşağıdaki tabloda, Yazıcılar’ın dört grup hisse senediyle ilgili bilgiler verilmiştir. 
 

 
Grup 

Hisse senedi  
adedi 

Toplam Sermayeye  
Oranı % 

Yönetim Kurulu  
Üye Seçme Hakkı 

    
A (Nama ve Hamiline) 17.864.988 45 1 
B (Nama)   9.999.991 25 3 
C (Nama)   5.701.762 14 1 
D (Nama)   6.433.259 16 1 
    
Toplam 40.000.000 100 6 

 
 
26. SERMAYE YEDEKLERİ 
 
Özsermaye içinde yer alan sermaye yedeklerinin 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle dönüştürülmüş değerleri ve 
bunlara ilişkin enflasyon düzeltmesi farkları aşağıdaki gibidir:  
 

 Tarihi  
Değerler 

Özsermaye Enflasyon 
Düzeltmesi Farkları 

Dönüştürülmüş 
Değer 

Hisse senedi ihraç primleri  9.455.483 - 9.455.483 
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27. KAR YEDEKLERİ 
 
Yasal Yedekler 
 
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Birinci tertip yasal yedekler, toplamı enflasyona göre düzeltilmiş ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşana kadar, 
yasal mali tablolardaki net karın %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci yasal yedekler ise, enflasyona göre 
düzeltilmiş sermayenin %5’ini geçen temettü dağıtımlarının toplamı üzerinden %10 olarak ayrılır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No : 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 
Tebliği" uyarınca 2003 yılı karından başlamak üzere kar dağıtımında Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolardaki net kar baz alınacaktır. 
 
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ Kısım Onbeş madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo 
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı 
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen 
söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla 
olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre 
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. 
 
Yasal birikmiş karlar ve yasal cari yıl net dönem karı, yasal yedeklerle ilgili yukarıda belirtilen zorunluluklara 
tabi olarak dağıtılabilir. 
 
Özsermaye içinde yer alan kar yedeklerinin 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle dönüştürülmüş değerleri aşağıdaki 
gibidir: 
 

 Tarihi  
Değerler 

Özsermaye Enflasyon 
Düzeltmesi Farkları 

Dönüştürülmüş 
 Değer 

    
Yasal yedekler  23.764.819 59.051.149 82.815.968 
Statü yedekleri 42.856 356.718 399.574 
Olağanüstü yedekler 190.041.771 96.852.186 286.893.957 
Özel yedekler 4.765.274 16.556 4.781.830 

 
 
28. GEÇMİŞ YIL KARLARI 
 
Mali tablolarda ayrıca sınıflandırılmıştır. 
 
 
29. YABANCI PARA POZİSYONU 
 
Grup’un (banka dışı) net yabancı para riski 31 Aralık 2005 itibariyle yaklaşık olarak 67.187.102 YTL’dir (31 
Aralık 2004: 87.815.719 YTL). Banka grubunun, yabancı para pozisyonu 44.6 nolu dipnotta sunulmaktadır. 
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30. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Grup, yasal mevzuat çerçevesinde yatırım harcamalarının %40’ını vergi matrahının tespitinde indirim konusu 
yapmaktadır. 
 
Grup, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yatırım indirimine konu harcamaları için vergi matrahından %40 oranında 
5.696.128 YTL yatırım indirimi düşmüştür.  
 
 
31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Banka dışı 
 
Bankalara, tedarikçilere ve gümrük bürolarına verilen teminat mektupları 4.115.270 YTL (31 Aralık 2004: 
5.898.822 YTL) tutarındadır. 
 
İştiraklerin ve diğer ilişkili kuruluşların kredileriyle ilgili, bankalara verilen teminat mektupları 32.937.000 YTL 
(31 Aralık 2004: 20.605.496 YTL) tutarındadır. 
 
Bankalara, tedarikçilere ve gümrük bürolarına, müşterek yönetime tabi teşebbüsçe verilen teminat mektupları 
14.795.214 YTL (31 Aralık 2004:  5.669.628 YTL) tutarındadır. 
 
Akreditif tutarı 3.175.461 YTL’dir (31 Aralık 2004: 5.001.029 YTL).  
 
Banka 
 
Normal faaliyetlerle ilgili olarak, Abank ve onun konsolide bağlı ortaklıkları çeşitli taahhütler üstlenmektedirler. 
Mali tablolarda belirtilmeyen taahhütlerin detayı aşağıdaki gibidir. 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Teminat mektupları   
- Abank tarafından verilen 474.757.000 374.978.000 
Akreditifler 156.208.000 125.205.000 
Kabul kredileri 14.925.000 4.855.000 
Diğer - - 
   
Toplam gayri-nakdi krediler 645.890.000 505.038.000 
   
Diğer taahhütler 137.000.000 97.058.000 
   
Toplam 782.890.000 602.096.000 

 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Alease’in kullandığı kredileri ve finansal kiralama işlemleri için çeşitli 
kuruluşlara vermiş olduğu teminat mektupları 289.000 YTL (31 Aralık 2004: 4.784.946 YTL) tutarındadır.  
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31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 
Bloke varlıklar 
 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Grup tarafından emanet, aracılık ve saklama kapasitesiyle elde tutulan YTL 
varlıkların değeri 253.092.000 YTL (31 Aralık 2004: 217.749.000 YTL) ve yabancı para varlıkların değeri 
36.508.000 YTL  tutarındadır (31 Aralık 2004: 39.966.000 YTL).   
 
Davalar 
 
31 Aralık 2005 itibariyle, Grup aleyhine devam eden davaların toplam tutarı 115.000 YTL tutarındadır (31 
Aralık 2004: 3.225.000 YTL). Bu davalar çoğunlukla müşterilerin ve eski Abank çalışanlarının kişisel hak 
iddialarını içermektedir. Bu olayların neticesi, her zaman kesin olarak öngörülemese de profesyonel tavsiyelere 
dayanarak ve Abank’ın yapmış olduğu sözleşmelerin sağladığı sigorta kapsamını da göz önünde bulundurarak 
yönetim, önemli bir yükümlülük oluşmayacağına inanmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. 
 
Diğer 
 
Grup, Sermaye Piyasası Kurulu kapsamında oluşturulan, altı adet yatırım fonu yönetmektedir. Fonların 
yönetmeliklerine uygun olarak, Abank, fonların lehine, menkul kıymet alıp satmakta, katılım sertifikalarını 
pazarlamakta ve bir yönetim ücreti karşılığında başka hizmetler sağlamakta ve onların operasyonları için 
yönetim sorumluluğu üstlenmektedir. 
 
 
32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
 
Grup, Samsung marka dayanıklı tüketim mallarının Türkiye genel dağıtıcılığını devir almış ve bu konu ile iştigal 
etmek üzere kurulan Anadolu Elektronik’e Ocak 2005 içinde Şirket’in bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor 
%50, AEH ise %1  oranında iştirak etmiştir. Şirket’in Anadolu Elektronik’teki nihai hakimiyet oranı %34,54’tür.  
 
Grup, 26 Nisan 2005 tarihinde %5 nominal hissesini elinde bulundurduğu Coca Cola İçecek hisselerinin 
tamamını Anadolu Efes’e satmıştır. Bu işlem sonucunda elde edilen net karın, Grup’un satış anında Anadolu 
Efes’te sahip olduğu %35,09’una tekabül eden kısım düşüldükten sonra kalan tutar olan 4.365.424 YTL net kar 
31 Aralık 2005 tarihinde sona eren döneme ait konsolide gelir tablosunda “diğer faaliyetlerden gelir ve karlar” 
hesabında gösterilmiştir. 
 
Grup, McDonald’s Restaurantları Ltd. Şti. İle Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş.’nin %99,99 oranında 
hisselerini 12.032.761 YTL bedel ile 4 Temmuz 2005 tarihinde satın almıştır. McDonalds’s Restaurantları Ltd. 
Şti.’nin ismi Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. olarak değiştirilmiştir. Sözkonusu satın alma işlemi ile ilgili 
olarak, Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.  ve Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş.’nin makul değer esasına 
göre hesaplanmış net varlık değerleri ile Grubun alım maliyeti arasındaki farktan 15.814.286 YTL tutarında 
negatif şerefiye oluşmuştur. UFRS 3 uyarınca söz konusu negatif şerefiye, konsolide gelir tablosunda diğer 
faaliyetlerden gelirler içerisinde muhasebeleştirilmiştir (Not 38.1). 
 



Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle 
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı) 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe YTL) 
 
 
 

 
(45)

32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ (devamı) 
 
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.  ve Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş.’nin satın alma tarihindeki net 
varlıklarının rayiç değerinin Grup’taki payı aşağıdaki gibidir: 
 

 Rayiç Değeri 
  
Hazır değerler 3.892.563 
Cari / dönen varlıklar 16.641.739 
Maddi / Maddi olmayan varlıklar 36.627.440 
Cari olmayan / duran varlıklar 1.042.003 
Kısa vadeli yükümlülükler (30.356.698) 
  
Net varlıkların rayiç değeri 27.847.047 
  
Toplam satın alma maliyeti  (12.032.761) 
  
Negatif şerefiye 15.814.286 
  
Toplam satın alma maliyeti  (12.032.761) 
  
Satın alınan şirketten elde edilen nakit 3.892.563 
  
Satın almadaki net nakit çıkışı 8.140.198 
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33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Grup’un öncelikli bölüm formatı işletme esasına dayanmaktadır. Grup’un operasyonel faaliyetleri, ürünlerin ve sağlanan hizmetlerin özelliklerine göre örgütlenmekte ve 
yönetilmektedir. Her bir faaliyet bölümü, değişik pazarlara  farklı ürün ve hizmet sunan stratejik iş ünitelerini temsil etmektedir. Grup, dört büyük faaliyet alanında 
gruplanmıştır. 
 
Faaliyet Bölümlerine Göre Bilgi 
 

(bin YTL) Finansal Kuruluşlar Otomotiv Yazı Gereçleri & Kırtasiye Diğer Operasyonlar Dağıtılmamış Eliminasyon Konsolide 
Faaliyet bölümleri 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

               
Grup dışı satışlar 85.060 71.990 500.450 336.727 52.795 46.743 134.278 10.317 22.470 83.982 - - 795.053 549.759 
Segmentler arası satışlar (1.538) (1.567) 340 428 2.332 2.448 4.602 2.518 2.928 2.360 (8.664) (6.187) - - 
               
Toplam Satışlar 83.522 70.423 500.790 337.155 55.127 49.191 138.880 12.835 25.398 86.342 (8.664) (6.187) 795.053 549.759 
               
Brüt Esas Faaliyet Karı 83.522 70.423 111.534 88.880 27.747 23.718 19.461 12.152 25.398 21.421 (8.664) (6.187) 258.999 210.407 
               
Net Esas Faaliyet Karı  40.820 36.070 50.659 46.858 14.167 8.329 (8.495) (17.403) 11.463 3.395 (8.664) (6.187) 99.950 71.062 
               
Diğer gelirler 19.698 20.680 18.564 18.254 1.074 861 20.461 1.000 154.890 116.222 - - 214.687 157.017 
Diğer giderler (285) - (8.968) (9.395) (1.360) (515) (14.304) (725) (4.005) (12.392) - - (28.922) (23.027) 
Finansman gideri (3.964) (2.760) (3.530) (5.320) (1.710) (1.764) (2.131) (9.466) (5.776) (2.362) - - (17.111) (21.672) 
Gelir vergisi gideri (15.524) (11.234) (16.169) (15.296) (1.814) (1.775) (138) (468) (3.435) (392) - - (37.080) (29.165) 
Azınlık payları (7.475) (3.577) 3.028 94 (2.155) (1.257) (146) (19.454) (43.330) (90) - - (50.078) (24.284) 
Net parasal pozisyon karı - (1.794) - (4.050) - 508 - 5.645 - 1.430 - - - 1.739 
               
Dönem karı  33.270 37.385 43.584 31.145 8.202 4.387 (4.753) (40.871) 109.807 105.811 (8.664) (6.187) 181.446 131.670 
               
               
Toplam Aktifler 1.571.900 1.221.588 224.943 134.859 44.665 42.183 69.107 35.163 1.235.968 1.103.284 (503.579) (487.579) 2.643.004 2.049.276 
               
Bölümlere ait kaynaklar  1.372.840 1.049.255 96.564 45.148 9.125 9.120 36.754 22.609 43.657 79.945 - - 1.558.940 1.206.077 
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33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
Coğrafi Bölümler 
 
a) Konsolide gelirlerin tamamına yakını Türkiye’deki operasyonlardan elde edilmektedir. Aynı şekilde, 

konsolide varlıkların tamamına yakını Türkiye’dedir.  
 
b) İştirakler ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler: Grup’un Anadolu Efes’teki nihai iştirak oranı 

%35,09’dur. Anadolu Efes ve iştiraklerinin faaliyet konusu, çeşitli markalar altındaki biraların üretim, 
dağıtım, pazarlaması ve özellikle Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu’daki Coca-Cola markası altındaki 
içeceklerin şişelenmesidir. 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 itibariyle bu faaliyetlerin sonuçları, sırasıyla 
109.290.960 YTL ve 87.385.645 YTL olarak konsolide gelir tablosunun “diğer faaliyetlerden gelir ve 
karlar” bölümünde yansıtılmıştır. Yazıcılar’ın Anadolu Efes’in ‘bağlı ortaklıklarının ve müşterek 
yönetime tabi teşebbüslerinin’ nihai ortaklık oranı ve bu ortaklıkların coğrafi konumları aşağıdaki gibidir: 

 
Nihai Oran ve Oy 

Hakkı % 
 
 
Bağlı Ortaklık 

 
 
Ülke 

 
 
Ana Faaliyet Konusu 2005 2004 

     

Efes Breweries International N.V. (EBI) (1) Hollanda Grup’un yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren  
   holding şirketi 24,64 24,64 

ZAO Moscow-Efes Brewery (Efes Moscow)  Rusya Bira üretimi ve pazarlaması 17,50 17,50 
OAO Amstar (Amstar)  Rusya Bira üretimi 17,50 17,50 
Rostov Beverage C.J.S.C. (Efes Rostov) (2) Rusya Bira üretimi 17,50 18,20 
ZAO Efes Entertainment (Efes Entertainment) Rusya Hizmet sektörü 14,87 14,87 
CJSC Efes Karaganda Brewery (Efes Karaganda) Kazakistan Bira üretimi ve pazarlaması 24,64 24,64 

Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. (EfesVitanta) Moldova Bira, alkolsüz ve düşük alkollü içecekler  
   ve mineral su üretimi, pazarlaması 23,78 23,78 

Efes Weifert Brewery d.o.o (Efes Weifert) Sırbistan Bira üretimi ve pazarlaması 20,58 15,49 
Efes Zajecar Brewery d.o.o  (Efes Zajecar) Sırbistan Bira üretimi ve pazarlaması 17,98 15,87 
Efes Commerce d.o.o Belgrade (Efes Commerce) Sırbistan İçecek ürünleri üretimi ve pazarlaması 24,64 24,64 
Efes Romania Industrie Si Comert S.A. (ERIC) Romanya Bira dağıtımı 24,64 24,64 
Efes Productie S.R.L (Efes Productie) Romanya Bira dağıtımı 27,78 27,78 
Efes Ukraine Brewery (Efes Ukraine) Ukrayna Bira üretimi ve pazarlaması 24,64 14,52 
Euro-Asian Brauerein Holding GMBH (Euro-Asian) Almanya EBI’nın yatırım şirketi 24,64 24,64 

Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. (Ef-Pa) Türkiye Grup’un Türkiye’deki pazarlama  
   ve dağıtım şirketi 35,09 35,09 

Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik Sanayi  
   Ticaret A.Ş. (Tarbes) Türkiye Grup şirketlerine bira üretimi için şerbetçiotu 

   (biranın temel hammaddesi) temin etmek 35,00 35,00 

Anadolu Efes Dış Ticaret A.Ş. (Aefes Dış Ticaret) (3) Türkiye Dış ticaret 35,09 (*) 
Cypex Co. Ltd. (Cypex)  Kıbrıs Bira pazarlaması ve dağıtımı 35,09 33,34 
Anadolu Efes Technical and  Management 
   Consultancy N.V. (AETMC) 

Hollanda 
Antilleri Teknik danışmanlık hizmeti 35,00 35,00 

Efes Holland Technical and Management  
   Consultancy B.V. (EHTMC) Hollanda Teknik danışmanlık hizmeti 35,00 35,00 

Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. (Efes Sınai)  Türkiye Grup’un yurtdışı alkolsüz içecek faaliyetlerini  
   yönlendiren Holding şirketi (*) 18,20 

J.V.Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability  
   Partnership (Almaty CC) Kazakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,  

   dağıtımı ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı  (*) 15,93 

Tonus Open Joint Stock Company (Tonus) Kazakistan Efes Sınai’ye ait yatırım şirketi (*) 16,92 
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC  
   (Azerbaijan CC) Azerbaycan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,  

   dağıtımı ve satışı (*) 16,37 

Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock 
   Company (Bishkek CC)  Kırgızistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,  

   dağıtımı ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı (*) 16,38 

Efes Invest Holland B.V. (Efes Holland) Hollanda Efes Sınai’nin yatırım şirketi (*) 18,20 
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33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 

Nihai Oran ve Oy 
Hakkı % Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Ülke Ana Faaliyet Konusu 

2005 2004 
     
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) Türkiye Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi. 17,97 (*) 
Coca-Cola Satış Dağıtım A.Ş. (CCSD) Türkiye Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı. 17,97 (*) 

Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. (Efes Sınai) (1) Türkiye Grup’un yurtdışı alkolsüz içecek faaliyetlerini 
yönlendiren Holding şirketi 15,75 (*) 

J.V.Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability 
   Partnership (Almaty CC) Kazakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, dağıtımı

ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı  13,79 (*) 

Tonus Open Joint Stock Company (Tonus) Kazakistan Efes Sınai’ye ait yatırım şirketi 14,64 (*) 

Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC (Azerbaijan CC) Azerbaycan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, dağıtımı
ve satışı 14,16 (*) 

Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock 
   Company (Bishkek CC)  Kırgızistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, dağıtımı

ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı 14,17 (*) 

Efes Invest Holland B.V. (Efes Holland) Hollanda Efes Sınai’nin yatırım şirketi 15,75 (*) 
The Coca-Cola Bottling Company of Iraq FZCO  
   (JV Dubai) (2) 

Birleşik Arap 
Emirlikleri Efes Sınai’ye ait yatırım şirketi 7,87 (*) 

The Coca-Cola Bottling Company of Jordan  
   (Jordan CC) (2) Ürdün Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi 

dağıtımı ve satışı 14,17 (*) 

Efes Sınai Dış Ticaret A.Ş. (EST) Türkiye Dış ticaret 15,85 (*) 
Interbrew Efes Brewery S.A. (Interbrew Efes) Romanya Bira üretimi 12,32 12,32 

 
(*) Anadolu Efes’in belirtilen bağlı ortaklıkları, Grup’un meşrubat operasyonlarındaki yeniden yapılanma süreci doğrultusunda, 

müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Coca-Cola İçecek A.Ş.’ye satılmıştır. Bu şirketlerin satış tarihi olan 14 Kasım 2005’e kadarki 
gelir tabloları Grup’un konsolide mali tablolarına, bağlı ortaklıklara uygulanan konsolidasyon esaslarına göre dahil edilmiş, bu 
tarihten sonraki faaliyetleri ise müşterek yönetime tabi ortaklıklar çerçevesinde değerlendirilmiş ve oransal konsolidasyon metoduyla 
konsolide mali tablolara girmiştir. 

 
 
34. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Sermaye Artırımları 
 
Anadolu Elektronik’in 24 Ocak 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket’in ödenmiş 
sermayesinin 800.000 YTL’den 13.250.000 YTL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.  
 
Diğer  
 
Grup şirketlerinden Anadolu Endüstri Holding, 8 Mart 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 
Suriye’de meşrubat üretim, ithalat, ihracat, satış ve dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere “Limited Liability” 
statüsünde 500 bin ABD Doları sermayeli bir şirket kurulmasına ve bu şirkete %51 oranında 255 bin ABD 
Doları olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir. Kurulmasına karar verilen bu şirkete Anadolu Motor 8 Mart 
2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu kararı ile %49 oranında 245 bin ABD Doları olarak iştirak etme kararı 
almıştır.  
 
Grup’un iştiraklerinden olan Anadolu Efes’in 2006 yılı Şubat ayında, Şirket’in %70,22 oranında bağlı ortaklığı 
olan EBI, Rusya’da faaliyet gösteren Krasny Vostok Bira Grubu hisselerinin %92,34’ünü 364,1 milyon ABD 
Doları ödeyerek satın almıştır.  
 
Ayrıca EBI, Amsterdam Brewery Investment B.V.’nin sahibi bulunduğu %12,4 oranındaki hisseyi satın alarak, 
Efes Moscow’daki hisse oranını %83,4’e yükseltmiştir. 
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34. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Anadolu Efes, EBI’nın Citibank N.V ve HSBC Bank PLC ‘den sağladığı, 500 milyon ABD Doları seviyesine 
kadar kullanım imkanı veren köprü kredisi anlaşmasını, 2006 yılı Şubat ayı içerisinde garantör sıfatı ile 
imzalamıştır. Söz konusu finansman paketinin, 2006 yılı içerisinde uzun vadeli çeşitli finansal enstrümanlar 
kullanılarak yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. 
 
CCI’nın doğal kaynak suyu alanında faaliyet gösteren, Mahmudiye Kaynak Suyu İşletmeciliği Ambalaj Plastik 
Gıda Nakliyat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin %100 hissesini, 8 milyon ABD Doları karşılığında 
satın alması ile ilgili “Pay Devir Sözleşmesi”, 2006 yılı Şubat ayı içerisinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 
35. DURDURULAN FAALİYETLER 
 
Yoktur (31 Aralık 2004: Yoktur). 
 
 
36. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 
 
2005 ve 2004 yılı içerisinde gerçekleştirilen esas faaliyet gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Banka dışı – net 173.938.867 138.360.323 
Banka – net faiz geliri 85.059.664 72.046.610 
   
Toplam 258.998.531 210.406.933 

 
 
2005 ve 2004 yılı içerisinde gerçekleştirilen satışların maliyeti aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman giderleri 3.867.680 2.107.957 
Stoklardaki değişim 491.499.066 319.635.836 
Personel giderleri 16.796.913 8.144.826 
Hizmet giderleri 5.326.147 5.222.684 
Kira giderleri 6.951.144 640.081 
Diğer giderler 11.613.478 3.601.866 
   
 536.054.428 339.353.250 
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37. FAALİYET GİDERLERİ 
 
Banka dışı 
 

Satış ve pazarlama giderleri 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman giderleri  120.163 196.871 
Personel giderleri 6.320.815 4.594.890 
Pazarlama giderleri 23.302.063 15.224.360 
Reklam giderleri 14.567.645 10.104.375 
Nakliye Giderleri 1.233.164 3.830.511 
Satış giderlerine katılım payı 3.221.271 740.780 
İhracat giderleri 1.066.729 695.268 
Diğer giderler  3.649.730 3.669.988 
   
 53.481.580 39.057.043 

 
 

Genel yönetim giderleri 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman giderleri 6.022.077 5.881.149 
Personel giderleri 38.791.512 28.639.115 
Hukuk danışmanlığı giderleri  1.095.232 286.221 
Kıdem tazminatı karşılığı giderleri 1.798.089 1.046.236 
Şerefiye amortisman giderleri - 13.173.282 
Servis giderleri 2.066.830 1.571.007 
Kira gideri 2.865.079 972.626 
Vergi, resim ve harçlar 2.235.698 936.498 
İletişim gideri 1.101.798 1.158.395 
Bakım ve onarım giderleri 1.228.762 849.802 
Ulaşım giderleri 789.629 335.094 
Sigorta giderleri 742.774 392.069 
Elektrik su giderleri 404.932 780.453 
Diğer giderler 3.721.572 2.158.009 
   
 62.863.984 58.179.956 
   
Toplam 116.345.564 97.236.999 
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37. FAALİYET GİDERLERİ (devamı) 
 
Banka 
 
 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Muhtemel riskler için ayrılan karşılıklar 861.000 4.954.000 
Personel giderleri 29.129.282 25.388.000 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman giderleri 6.391.000 9.238.441 
Kıdem tazminatı karşılığı giderleri 1.022.613 965.000 
Vergi (Gelir vergisi hariç) 1.684.000 2.908.000 
Ücret ve komisyon gelirleri (21.256.085) (19.076.795) 
Ücret ve komisyon giderleri 7.655.000 5.047.000 
Genel karşılık - 7.100.000 
Bankacılık hizmetleri gelirleri (4.702.000) (7.188.000) 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu primleri 676.000 1.249.000 
Kiralama giderleri 3.417.000 1.010.264 
Haberleşme giderleri 1.626.140 1.767.000 
Danışmanlık giderleri 401.757 403.204 
Davalar 3.057.769 - 
Krediler için ayrılan karşılık 9.389.000 954.000 
Diğer 2.609.702 2.120.595 
   
 41.962.178 36.839.709 
   
Banka kambiyo (karları)/zararları, net 741.000 5.268.167 
   
Toplam faaliyet giderleri 159.048.742 139.344.875 
 
 
38. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR 
 
38.1 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
İştirak ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden gelir 121.274.309 97.487.857 
Sermaye piyasası işlem karı 8.198.000 21.191.615 
Kur farkı geliri 14.488.254 11.384.184 
Temettü gelirleri 8.519.934 3.205.272 
İştirak hissesi satış karı 4.365.424 782.031 
Faiz geliri 12.272.464 11.967.301 
Maddi varlık satış karı 232.647 492.758 
Menkul kıymet satış karı 6.231.851 657.873 
Krediler için ayrılan karşılık iptali 1.002.303 - 
Negatif şerefiye 15.814.286 - 
Nakliye gelirleri  2.130.743 2.895.450 
Satış sonrası hizmet gelirleri 3.992.636 1.955.010 
Diğer 16.164.347 4.997.561 
   
Toplam 214.687.198 157.017.002 
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38.2 DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Kur farkı gideri 8.069.344 9.733.669 
Bağış 3.000.000 2.175.025 
İştiraklerden zarar 1.463.818 4.153.293 
Krediler için ayrılan karşılık - 4.923.464 
Sermaye benzeri kredinin sınıflandırılmasından kaynaklanan gider 9.664.080 - 
Diğer 6.724.883 2.041.085 
   
Toplam 28.922.125 23.026.536 

 
 
39. FİNANSMAN GİDERLERİ 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Faiz giderleri 12.412.343 18.202.292 
Kur farkı gideri 3.284.710 2.384.312 
Diğer 1.413.846 1.086.322 
   
Toplam 17.110.899 21.672.926 

 
 
40. NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI 
 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi uygulamasına son verildiği için 1 Ocak – 31 Aralık  2005 
dönemi için net parasal pozisyon kar/zararı hesaplanmamıştır (31 Aralık 2004: 1.739.089 YTL net parasal 
pozisyon karı). 
 
 
41. VERGİLER 
 
 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004
   

Cari vergi gideri 18.833.325 20.134.157 
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri) 18.247.114 9.030.766 

   
Toplam 37.080.439 29.164.923 

 
Grup faaliyet gösterdiği ülkede geçerli olan vergi prosedürlerine ve kanunlarına göre vergiye tabidir. 
 
1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %30 olarak ilan edilmiştir (2004: %33). 
Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın on beşinci günü akşamına 
kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık 
dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %30 (2004: %33) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte 
ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 
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41. VERGİLER (devamı) 
 
2003 ve daha önceki yıllarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemiş yasal gelir vergi matrahından 
hesaplanmaktaydı. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmiş mali 
tablolar üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle hazırlanan 
bilançonun ilk defa enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan geçmiş yıl karı vergiye 
tabi tutulmayacak, benzer şekilde geçmiş yıl zararları ise vergisel açıdan indirime tabi zarar olarak kabul 
edilmeyecektir. Ayrıca, yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen 
geçmiş yıl mali zararları 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kayıtlı) değerleri ile dikkate 
alınacaktır. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi uygulamasına son verilmiştir. 
 
Mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla 5 yıl boyunca taşınabilirler. Vergi beyanları ve ilgili muhasebe 
kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmektedir.  
 
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf 
tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye’de mukim 
olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %10 gelir vergisine tabidir. Türkiye’de mukim anonim 
şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi değildir. 
Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi uygulanmamaktadır.  
 
En az 2 yıl boyunca elde tutulmuş olan iştirak hisselerinin nakit olarak satılmasından doğan kazançlar, söz 
konusu kazançlar sermayeye ilave edildiği takdirde kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca temettü 
alımlarından doğan kar, dağıtılmamış veya sermayeye ilave edilmemiş ise, stopaja tabi tutulmamaktadır.  
 
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile doğrudan ilişkili olup bir 
ekonomik ömrü bulunan ve değeri 10.000 YTL’yi (2004: 6.000 YTL) aşan yeni maddi duran varlık alımlarının 
bedelinin %40 oranında kurumlar vergisi matrahından yatırım indirimi sağlanmaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden 
önce oluşan yatırım indirimleri ise şirketlerin kendi tercihleri doğrultusunda yeni uygulamaya 
dönüştürülmedikleri takdirde, %19,8 oranında stopaja tabi tutulmaktadırlar. Tüm yatırım indirimleri süresiz 
olarak taşınabilirler. 
 
Türkiye’de vergi makamları, ana şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyan etmelerine izin 
vermemektedir. Bu nedenle, konsolide mali tablolardaki vergi karşılığı konsolide edilen her bir şirket için ayrı 
ayrı hesaplanmıştır.  
 
Şirket’in faaliyette olduğu ülkede kullanılan vergi oranı ile teorik olarak hesaplanan vergi miktarı ile toplam gelir 
vergisi miktarı mütabakatı aşağıdaki gibidir : 
 

 2005 2004 
   
Vergi öncesi konsolide edilmiş kar 218.526.019 160.835.148 
2005’te ana şirketin kullandığı oran olan %30  (65.557.806) (53.075.599) 
Kanunen kabul edilmeyen giderler (3.050.399) (2.190.939) 
Vergiye tabi olmayan gelirler 26.957.705 18.650.128 
Yatırım teşvik indirimi 1.710.195 22.007 
Geçmiş yıl zararlarının kullanılması 17.840.234 9.955.732 
Ertelenmiş vergi alacağı için yıl içinde ayrılan karşılık (10.248.785) (11.504.941) 
SPK ile yasal sonuçlar arasındaki kalıcı farklar (4.731.583) 8.978.689 
   
Vergi (37.080.439) (29.164.923) 
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42. HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 
Hisse başına kazanç, cari dönem net karının dönem boyunca işlem gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama 
sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 
 
Türkiye’de şirketler özsermaye enflasyon düzeltme farklarından veya birikmiş karlardan karşılanmak üzere 
bedelsiz hisse senedi dağıtımı yoluyla sermayelerini arttırma hakkına sahiptir. Hisse başına kazanç hesaplanması 
sırasında sözkonusu arttırımlar temettü olarak dağıtılan hisse senetleri olarak kabul edilmişlerdir. Sermayeye 
eklenen kar payı dağıtımları da aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi 
hesaplanırken bu tür hisselerin tüm yıl boyunca dolaşımda olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple, hisse başına 
düşen karı hesaplamakta kullanılan hisse adedinin ağırlıklı ortalaması geriye dönük etkiler de gözönünde 
bulundurularak belirlenmiştir. 
 
 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Net dönem karı  181.445.580 131.670.225 
Hisse adedi 40.000.000 40.000.000 
   
Hisse başına kazanç 4,54 3,29 
 
2005 yılında yapılan sermaye artışı, içsel kaynaklardan yapıldığı için, 2004 yılı hisse senedi adedi de bu artışın 
etkisi gözönünde bulundurularak yeniden hesaplanmıştır.  
 
Mali tabloların hazırlandığı tarih itibariyle ve bu konsolide mali tabloların tamamlanmasından önce, çıkarılan 
veya çıkarılacak olan adi hisse senetleri yoktur. 
 
 
43. NAKİT AKIM TABLOSU 
 
Nakit akım tablosu, mali tablolar içerisinde gösterilmiştir. 
 
 
44. DİĞER HUSUSLAR 
 
44.1  MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIKLARI 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   
Merkez Bankası zorunlu karşılıkları  
- YTL 475.000 8.107.000 
- Yabancı para 60.653.000 44.644.000 
   
Toplam 61.128.000 52.751.000 

 
Merkez Bankası kurallarına göre, bankalar ilgili kararnamede belirtildiği üzere, yükümlülük hesaplarının bir 
bölümüne karşılık ayırmak zorundadır. Bu karşılıklar, Merkez Bankası’na yatırılır.   
 
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, uygulanan zorunlu karşılık oranları, YTL ve yabancı  
mevduatlar için sırasıyla %6 ve %11’dir. 
 
31 Aralık 2005 itibariyle, YTL ve yabancı para zorunlu karşılıklarına uygulanan faiz oranı sırasıyla %10,3 ve 
%1,8’dir (31 Aralık 2004: %12,5 ve %1,04). 
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44. DİĞER HUSUSLAR (devamı) 
 
44.2 VERİLEN BANKA KREDİLERİ 
 

 31 Aralık 2005 
  Tutar   Efektif faiz oranı 
 Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

Para 
Dövize  

Endeksli 
 

Toplam 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

para 
Dövize  

Endeksli 
        

Kurumsal krediler (*) 480.636.241 183.033.334 191.688.200 855.357.775 %20,09 %6,82 %7,44 
Tüketici kredileri  17.529.000 - - 17.529.000 %23,44 - - 
        
Toplam aktif krediler 498.165.241 183.033.334 191.688.200 872.886.775    
        
        
Kanuni takipteki krediler 42.943.000 - - 42.943.000    
Eksi: Kredi karşılığı (31.387.000) - - (31.387.000)    
        
Toplam 509.721.241 183.033.334 191.688.200 884.442.775    
 
 

 31 Aralık 2004 
  Tutar   Efektif faiz oranı 
 Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

para 
Dövize  

Endeksli 
 

Toplam 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

para 
Dövize 

Endeksli 
        

Kurumsal krediler (*) 324.741.000 158.696.000 75.298.000 558.735.000 %27,64 %7,11 %7,93 
Tüketici kredileri  12.079.000 - - 12.079.000 %35,88 - - 
        
Toplam aktif  krediler 336.820.000 158.696.000 75.298.000 570.814.000    
        
Kanuni takipteki krediler 29.730.000 - - 29.730.000    
Eksi: Kredi karşılığı (22.114.000) - - (22.114.000)    
        
Toplam 344.436.000 158.696.000 75.298.000 578.430.000    

 
(*) Kurumsal krediler 10.569.000 YTL (31 Aralık 2004: 20.628.000 YTL) tutarında yeniden yapılandırılan 

kredileri içermektedir. 
 
Kredi karşılığındaki değişiklik aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
   

Dönem başındaki karşılık 22.114.000 44.833.699 
Tahsili şüpheli krediler karşılığı 18.786.000 8.237.000 
Tahsilatlar (9.397.000) (7.283.000) 
Net karşılık 9.389.000 954.000 
Yıl içerisinde silinen ve satılan krediler  (116.000) (18.223.000) 
Parasal kazanç - (5.450.699) 
   
Dönem sonundaki karşılık 31.387.000 22.114.000 

 
Abank, ilgili kredi müşterileriyle imzalanan orta ve uzun vadeli sözleşmelerle yeniden yapılandırılan kredileri 
ayrıca sınıflandırmıştır. 31 Aralık 2005 itibariyle yeniden yapılandırılan krediler üzerinden 2.112.000 YTL (31 
Aralık 2004: 1.180.000 YTL) faiz tahakkuk etmiştir. 
 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle şüpheli krediler karşılığı 4.941.000 YTL (31 Aralık 2004: 3.403.000 YTL) 
tutarında portföy üzerinden ayrılmış tutarı da içermektedir. 
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44.2 VERİLEN BANKA KREDİLERİ (devamı) 
 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle üzerinden faiz tahakkuku hesaplanmayan ya da faizi ertelenen kredilerin tutarı 
42.943.000 YTL’dir (31 Aralık 2004: 29.730.000 YTL). 
 
Verilen banka kredilerinin 770.271.845 YTL (31 Aralık 2004: 513.660.000 YTL) tutarındaki kısmı cari, 
114.170.930 YTL (31 Aralık 2004: 64.770.000 YTL) tutarındaki kısmı ise cari olmayan kredidir. 
 
 
44.3 MEVDUATLAR  
 
Diğer bankaların mevduatları 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Tutar Efektif faiz oranı Tutar Efektif faiz oranı 
 Yeni Türk 

Lirası 
Yabancı 

 Para 
Yeni Türk 

Lirası 
Yabancı  

Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı 

Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

Para 
         
Vadesiz mevduat 113.000 830.000 - - 11.000 3.112.000 - - 
Vadeli mevduat 2.004.000 21.668.000 %15,20 %3,06 - - - - 
        
Toplam 2.117.000 22.498.000  11.000 3.112.000   

 
 
Müşteri mevduatları 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Tutar Efektif faiz oranı Tutar Efektif faiz oranı 
 Yeni Türk 

Lirası 
Yabancı 

 Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı 

Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

Para 
         
Tasarruf        
Vadesiz 8.860.000 21.899.000 - - 5.482.000 30.140.000 - - 
Vadeli 124.476.000 264.939.000 %16,65 %4,46 89.781.000 224.148.000 %21,21 %4,01 
         
Toplam 133.336.000 286.838.000   95.263.000 254.288.000   
         
Ticari ve diğer         
Vadesiz 27.969.622 58.570.532 - - 25.911.355 48.732.281 - - 
Vadeli 93.233.763 57.326.001 %13,36 %4,12 97.904.690 52.095.716 %17,96 %2,97 
         
Toplam 121.203.385 115.896.533   123.816.045 100.827.997   
         
Toplam 254.539.385 402.734.533   219.079.045 355.115.997   

 
Diğer para piyasası mevduatları 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Tutar Efektif faiz oranı Tutar Efektif faiz oranı 

 
Yeni Türk 

 Lirası 
Yabancı  

Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı 

 Para 
Yeni Türk 

 Lirası 
Yabancı 

Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

Para 
        
Repo yükümlülükleri:        
-Müşteriye borçlar 4.132.000 - %10,00 - 3.658.000 - %13,77 - 
-Bankalara borçlar 170.877.000 - %12,85 - 111.975.000 - %14,05 - 
         
Toplam 175.009.000    115.633.000 -   
         
Bankalararası mevduat 13.723.000 - %15,00 - 19.634.000 - %17,78 - 
Diğer para piyasası 

mevduatları - - - - 1.408.000 - %18,51 - 
         
Toplam 188.732.000    136.675.000 -   
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44.4 ALINAN KREDİLER 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Tutar Efektif faiz oranı Tutar Efektif faiz oranı 

 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı 

 Para 
Yeni Türk  

Lirası 
Yabancı  

Para 
Yeni Türk 

 Lirası 
Yabancı 

 Para 
         
Kısa vadeli        
Sabit faizli 23.693.949 155.859.200 %13,19 - %17,75 %4,02 - %6,75 30.190.000 210.295.558 %18,76 %3,67-%7,50
Değişken faizli - 225.005.000 - %4,09-%6,73 - 16.496.927 - %4,38-%6,50
Orta-uzun vadeli        
Sabit faizli 512.000 11.654.000 %17,75 %3,56 - %4,89 - - - 
Değişken faizli - 22.709.000 - %4,26 - %6,75 - 14.222.872 - %2,18-%4,65
        
Toplam 24.205.949 415.227.200   30.190.000 241.015.357   
        
Alınan krediler toplamı 439.433.149  271.205.357    

 
 
Orta ve uzun vadeli kredilerin orjinal sözleşme koşullarına göre ödeme planı aşağıdaki gibidir:  
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 

 
Sabit  
faizli 

Değişken  
Faizli 

Sabit  
Faizli 

Değişken  
Faizli 

     
2005 - - - 602.000 
2006 - - - 13.620.872 
2007 4.211.000 9.741.000 - - 
2008 7.955.000 5.008.000 - - 
2009  - 3.180.000 - - 
Sonrası - 4.780.000 - - 
     
Toplam 12.166.000 22.709.000 - 14.222.872 

 
YTL eşdeğeri 6.573.000 YTL (31 Aralık 2004: 6.462.000 YTL) olan yabancı para teminat mektupları alınan 
krediler karşılığında kredi veren kurumlara teminat olarak verilmiştir. 
 
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle YTL eşdeğeri 1.240.000 YTL (31 Aralık 2004: 3.184.000 YTL) olan, 780.905 
EUR (31 Aralık 2004: 1.743.142 EUR) tutarındaki kısa vadeli yabancı para krediler ilgili bankaya borç senedi 
verilerek alınmıştır. 
 
Alınan  kredilerin 404.558.149 YTL (31 Aralık 2004: 257.584.357) tutarındaki kısmı cari, 34.875.000 YTL (31 
Aralık 2004: 13.621.000 YTL) tutarındaki kısmı ise cari olmayan kredilerdir. 
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44.5 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 
 
Grup, faaliyet konusu gereği finansal enstrümanlar içeren çeşitli işlemler gerçekleştirmektedir. Türev finansal 
araçlar iki taraf arasında yapılan finansal bir sözleşme olup, fiyatta veya benzer bir değişkende meydana gelen 
değişikliğin bağımlı olduğu bir finansal aracı ifade eder. Türev finansal araçlar vadeli döviz alım satımını, swap 
ve opsiyonları kapsar. 
 
Aşağıdaki tablo türev finansal araçlardan kaynaklanan varlık ve yükümlülükleri ve nominal tutarların vade 
analizini göstermektedir. Nominal tutar; türev finansal aracın bağlı olduğu varlığın faiz oranını, döviz kurunu 
veya oran endeksini ve türev finansal araçların değerindeki değişimin ölçülmesine baz olan tutarı ifade eder. 
Nominal değer yıl sonunda açık olan işlem toplamını gösterir, piyasa ve kredi riskinin göstergesi değildir. 
 
Türev finansal enstrümanların rayiç değerleri bilanço tarihindeki vadeli döviz kurlarının kullanılmasıyla 
hesaplanır. Döviz ile ilgili türev işlemlerin rayiç değerinin tespitinde, bilanço tarihi itibariyle vadeli döviz kurları 
piyasa fiyatlarının olmaması ve piyasa koşullarının çok değişken olduğu bir ortamda diğer yöntemler 
kullanılarak ileriye dönük güvenilebilir tahmin yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle, cari piyasa 
kurlarının, vadede oluşması beklenen kurların bilanço tarihine indirgenmiş değerini yansıttığı varsayılmıştır. 
 
 
 31 Aralık 2005 

 

Rayiç  
bedeli  

varlıklar 
Rayiç bedeli  

yükümlülükler 

 
Nominal  

Tutar 

 
1 aya  
kadar 

 
1 ile 3 ay  

arası 

 
3 ile 6 ay  

Arası 

 
6 ile 12 ay  

Arası 

 
1 ile 5 yıl  

Arası 

5 
yıldan 
fazla 

          
Alım Satım Amaçlı Türevler         
Vadeli alış işlemleri 13.000 42.000 24.729.900 14.278.900 2.889.000 848.000 6.714.000 - - 
Vadeli satış işlemleri - 315.000 25.568.400 14.361.400 2.991.000 878.000 7.338.000 - - 
Para swap alışı 37.000 50.000 143.783.000 76.634.000 67.149.000 - - - - 
Para swap satışı - 811.000 145.999.000 76.646.000 69.353.000 - - - - 
Futures alışı - - - - - - - - - 
Futures satışı - - - - - - - - - 
Futures faiz alışı - - - - - - - - - 
Futures faiz satışı - 9.000 1.343.000 - 1.343.000 - - - - 
Opsiyon alımı 23.000 8.000 72.009.000 65.860.000 4.598.000 817.000 734.000 - - 
Opsiyon satışı - 17.000 71.693.000 65.619.000 4.584.000 818.000 672.000 - - 
          
Toplam 73.000 1.252.000 485.125.300 313.399.300 152.907.000 3.361.000 15.458.000 - - 
  
  
  
 31 Aralık 2004 

 

Rayiç  
bedeli  

varlıklar 

Rayiç  
bedeli  

yükümlülükler 

 
Nominal  

Tutar 

 
1 aya  
Kadar 

 
1 ile 3 ay  

arası 

 
3 ile 6 ay  

Arası 

 
6 ile 12 ay  

Arası 

 
1 ile 5 yıl  

arası 

 
5 

yıldan 
fazla 

          
Alım Satım Amaçlı Türevler         
Vadeli alış işlemleri 939.000 833.000 33.335.000 373.000 8.895.000 6.915.000 17.152.000 - - 
Vadeli satış işlemleri - - 33.221.000 376.000 8.840.000 6.906.000 17.099.000 - - 
Para swap alışı 54.000 1.030.000 139.861.000 113.690.000 - - 26.171.000 - - 
Para swap satışı - - 146.087.000 113.712.000 - - 32.375.000 - - 
Futures alışı 13.000 15.000 5.318.000 - 5.318.000 - - - - 
Futures satışı - - 5.376.000 - 5.376.000 - - - - 
Opsiyon alımı - - 1.919.000 1.919.000 - - - - - 
Opsiyon satışı - - 2.106.000 2.106.000 - - - - - 
          
Toplam 1.006.000 1.878.000 367.223.000 232.176.000 28.429.000 13.821.000 92.797.000 - - 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR 
 
Banka 
 
Finansal Risk Yönetimi 
 
Genel 
 
Finansal risk yönetimi, Abank’ın Risk Yönetim Politikasında belirlenen ana ilkeler doğrultusunda 
yürütülmektedir. Buna göre finansal riskler piyasa, kredi ve likidite risklerinden oluşmaktadur. Bu riskler 
“Banka Risk Komitesi” tarafından izlenmekle beraber çeşitli risk komiteleri ve risk kontrol birimleri de risk 
yönetimiyle ilgili görevleri yerine getirmektedirler. Risk Yönetim Politikası, alınan riskleri tanımlamak, ölçmek, 
denetlemek ve yönetmek için gerekli altyapının detaylarını içermektedir. Risk Yönetimi Politikası aşağıdakileri 
kapsamaktadır: 
 
 Etkili ve en iyi sermaye dağılımı 
 Dinamik risk limitlerinin belirlenmesi 
 Gerçek risklerin ölçülmesi 

 
Abank’ın Risk Yönetim Politikası’nın temelinde etkili bir sermaye yönetim amacı yatmaktadır. Abank’ın 
gereken ekonomik sermayesiyle ilgili kendi öngörüleri vardır ve bunun Abank’ın risk profilini daha gerçekçi bir 
biçimde yansıttığına inanılmaktadır. Abank sermaye yönetimi araçları üzerinden çeşitli iş kolları için RaRoC 
(Risk Adjusted Return on Capital-Riske Ayarlı Sermaye Getirisi) analizleri yapmakta ve sonuçlarını performans 
ölçüm aracı olarak kullanmaktadır.  
 
Risk Yönetim Politikası’nın son adım olarak, Abank kullanılabilir ekonomik sermayesine istinaden risk bazlı 
limitlerine karar vermekte ve gerçek riskleri bu limitler dahilinde incelemektedir.   
 
Kredi Riski 
 
Abank, iyi tanımlanmış faaliyet gösterme ve borç verme politikalarından oluşan merkezi bir  kredi kabul 
sistemine sahiptir. Abank, kendi değerlendirme tablosuna ve skalasına sahiptir ve bu iç değerlendirme araçlarının 
sonuçlarını, kredi portföyünün yönetiminde, limitlerin oluşmasında ve teminatların belirlenmesinde kullanır.  
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
Nakdi ve gayri nakdi kredilerin sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 
 Nakdi Gayri nakdi Nakdi Gayri nakdi 
     
Otomotiv 16.068.000 17.760.000 4.720.000 10.399.000 
Kimyasal madde 32.856.000 12.933.000 20.151.000 12.116.000 
İnşaat 70.287.000 98.965.000 38.303.000 77.950.000 
Elektrik ve elektronik 5.886.000 4.270.000 5.090.000 4.470.000 
Finans 65.038.200 23.387.000 42.469.000 33.367.000 
Yiyecek ve içecek 54.452.612 40.594.000 39.615.000 30.090.000 
Orman ürünleri ve tarım 20.175.000 4.275.000 14.066.000 2.692.000 
Demir ve çelik, metal olmayan 43.641.000 43.521.000 32.116.000 41.051.000 
Makine 24.471.000 17.123.000 29.200.000 12.170.000 
Madencilik 40.477.000 31.642.000 8.511.000 18.071.000 
Kağıt 9.339.000 12.376.000 7.698.000 15.000.000 
Petrol 8.499.000 29.064.000 5.112.000 9.037.000 
Üretim 51.621.167 29.405.000 35.570.000 20.151.000 
Tekstil 116.653.000 39.305.000 111.952.000 46.352.000 
Turizm 21.438.000 2.021.000 14.112.000 2.160.000 
Alım satım 125.069.000 145.120.000 68.048.000 98.512.000 
Nakliyat 38.534.000 28.364.000 14.689.000 15.725.000 
Diğer 101.960.000 65.765.000 59.146.000 55.725.000 
     
Kurumsal krediler 846.464.979 645.890.000 550.568.000 505.038.000 
     
Tüketici kredileri 17.494.372 - 12.079.000 - 
Faiz tahakkukları 8.927.370 - 8.167.000 - 
Gecikmiş krediler 42.943.348 - 29.730.000 - 
(Şüpheli krediler karşılığı) (31.387.294) - (22.114.000) - 
     
Toplam 884.442.775 645.890.000 578.430.000 505.038.000 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
Likidite Riski 
 
Likidite riski, azalan fon toplama kapasitesine bağlı olarak bir kurumun gerekli fonları toplayamama riskidir. 
 
Grup genel likidite durumunu yakından izlemekte ve zor şartları baz alan katı sınırlar içerisinde çalışmaktadır. 
Grup likidite riskinden korunmak amacıyla, YTL ve yabancı para fon toplama imkanları için belirli yaklaşımlar 
oluşturmuştur. 
 
Aşağıdaki tablo Grup’un bilanço tarihiyle sözleşme sonuna kadar kalan süre arasındaki vade dağılımına göre 
varlıklarını ve yükümlülüklerini (Bin YTL) göstermektedir: 
 

Bin YTL 1 Aya  
Kadar 

1-3 Ay  
Arası 

3-6 Ay 
 arası 

6-12 Ay 
  Arası 

1 Yıl  
Üzeri 

Toplam 

       
31 Aralık 2005       
Varlıklar       
Nakit değerler ve Merkez Bankası  39.803 - - - - 39.803 
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar 11.140 - - - - 11.140 
Para piyasası işlemlerinden alacaklar  3.959 - - - - 3.959 
Zorunlu karşılıklar 61.128 - - - - 61.128 
Alım satım amaçlı menkul değerler 17.175 89 194 895 111.192 129.545 
Menkul değerler  38 64 226.992 15.076 55.088 297.258 
Banka kaynaklı krediler ve avanslar 567.411 58.252 53.148 91.461 114.171 884.443 
Finansal kiralama alacakları 12.758 10.093 14.007 23.117 46.861 106.836 
Türev finansal araçlar 66 - 7 - - 73 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller - - - - 4.332 4.332 
Maddi varlıklar - - - - 3.480 3.480 
Maddi olmayan varlıklar - - - - 891 891 
Ertelenmiş vergi aktifi    - 21.239 21.239 
Diğer aktifler  3.921 973 51 102 2.726 7.773 
       
Toplam Varlıklar 717.399 69.471 294.399 130.651 359.980 1.571.900 
       
Yükümlülükler       
Bankalararası mevduat 24.615 - - - - 24.615 
Müşteri mevduatları 571.592 58.679 6.605 20.369 29 657.274 
Para piyasası mevduatları 188.732 - - - - 188.732 
Kullanılan krediler 47.114 46.310 53.097 258.047 34.865 439.433 
Türev finansal araçlar 176 866 14 196 - 1.252 
Diğer yükümlülükler ve karşılıklar (*) 51.551 - - - 9.983 61.534 
Ödenecek gelir vergisi - - - - -  
       
Toplam Yükümlülükler 883.780 105.855 59.716 278.612 44.877 1.372.840 
       
Net likidite fazlası (166.381) (36.384) (234.683) (147.961) 315.103 199.060 
       
31 Aralık 2004       
Toplam Varlıklar 585.618 74.405 70.338 126.600 364.456 1.221.417 
Toplam Yükümlülükler 728.632 140.276 54.096 108.154 18.097 1.049.255 
       
Net likidite fazlası (143.014) (65.871) 16.242 18.446 346.359 172.162 

 
 (*)  Bloke hesaplar dahil 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
Piyasa Riski 
 
Piyasa riski, ilgili fiyat dalgalanmalarından dolayı Abank’ın piyasa değerinde oluşan düşüş olarak 
tanımlanmaktadır. Bu risk farklı model ve varsayımları gerektiren iki ana grupta yönetilmektedir. Alım-satım 
riski, yabancı para, sabit gelirli menkul değer, hisseler ve ilgili türev araçları gibi alıp-satılabilen varlıkların 
günlük değer değişiklikleri anlamına gelir. Riske maruz değer (VAR) alım-satımla ilgili gün be gün takibi için 
birincil araçtır. VAR, normal piyasa koşullarında, piyasa oranlarındaki ve fiyatlardaki hareketlere bağlı olarak 
oluşabilecek olası kayıpların istatistiki ölçümüdür. Buna ilave olarak; yapısal faiz oranı riski; göreceli olarak likit 
olmayan bilanço kalemlerinin verim eğrisindeki değişikliklere duyarlılığından kaynaklanan riske yöneliktir. 
Abank‘ın bütünüyle piyasa riskine açıklığı, kurul tarafından tahsis edilen ekonomik sermayeyle sınırlıdır. 
 
Kur Riski 
 
Abank kur riskini merkezileştirip Hazine Bölümünü risk yönetimi konusunda görevlendirmiştir. Temel olarak 
bilançonun kur riski taşımadığı varsayılır. Oluşan bir kur riskine ticari risk muamelesi yapılır ve Yönetim 
Kurulu’nun belirlediği Value-at-Risk limitleri ve nominal limitlere tabidir.  
 
31 Aralık 2005 itibariyle Abank’ın bilançosundaki açık yabancı para pozisyonu 11.599.000 YTL’dir (31 Aralık 
2004: 10.789.000 YTL-açık). 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
Grup’un yabancı para cinsinden olan varlıkları, yükümlülükleri ve bilanço dışı kalemlerinin döviz cinslerine 
göre detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
Bin YTL 

Yeni Türk 
Lirası 

 
ABD Doları 

 
EUR 

Japon 
Yeni 

 
Diğer 

 
Toplam 

       
31 Aralık 2005       
Varlıklar       
Nakit değerler ve Merkez Bankası  9.524 26.905 3.198 - 176 39.803 
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar  2.556 3.988 4.194 - 402 11.140 
Para piyasası işlemlerinden alacaklar  3.620 209 130 - - 3.959 
Zorunlu karşılıklar 475 60.653 - - - 61.128 
Alım satım amaçlı menkul değerler 127.365 2.180 - - - 129.545 
Menkul değerler  65.803 231.432 23 - - 297.258 
Banka kaynaklı krediler ve avanslar 509.721 240.960 133.423 - 339 884.443 
Finansal kiralama alacakları 27.610 37.483 41.743 - - 106.836 
Türev finansal araçlar 73 - - - - 73 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 4.332 - - - - 4.332 
Maddi varlıklar 3.480 - - - - 3.480 
Maddi olmayan varlıklar 891 - - - - 891 
Ertelenmiş vergi aktifi 21.239 - - - - 21.339 
Diğer aktifler  5.809 1.064 900 - - 7.773 
       
Toplam Varlıklar 782.498 604.874 183.611 - 917 1.571.900 
       
Yükümlülükler       
Bankalararası mevduat 2.117 6.729 15.493 - 276 24.615 
Müşteri mevduatları 254.539 312.557 84.954 - 5.224 657.274 
Para piyasası işlemlerinden borçlar 188.732 - - - - 188.732 
Kullanılan krediler  24.206 331.363 83.534 - 330 439.433 
Türev finansal araçlar 1.225 27 - - - 1.252 
Diğer borçlar ve karşılıklar  47.140 7.948 6.012 - 434 61.534 
       
       
Toplam Yükümlülükler 517.959 658.624 189.993 - 6.264 1.372.840 
       
Net Bilanço Pozisyonu 264.539 (53.750) (6.381) - (5.347) 199.060 
       
Bilanço Dışı Pozisyon       
Türev finansal araçlar net nominal tutarları (69.245) 46.059 20.605 - 5.221 2.641 
Gayri nakdi krediler 336.840 181.966 100.044 - 27.040 645.890 
       
31 Aralık 2004       
       
Toplam Varlıklar 609.355 523.820 87.672 171 399 1.221.417 
       
Toplam Yükümlülükler 431.643 479.182 134.214 3.181 1.035 1.049.255 
       
Net Bilanço Pozisyonu 177.712 44.638 (46.542)     (3.010) (636) 172.162 
       
Bilanço Dışı Pozisyon, net nominal tutar 194.646 170.074 119.143 14.149 2.139 500.151 
 
 
(*)  Bloke hesaplar dahildir. 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
Faiz Oranı Riski 
 
Varlıkların ve yabancı kaynakların net bugünkü değeri, farklı vade ve pazar özelliklerindeki faiz oranları 
tarafından yönlendirilir. Alım-satım amaçlı menkul değerler, hazine bonosu oranlarına duyarlıdır; bu nedenle 
trading portföyünde yer alırlar ve Value-at-Risk limitlerine tabidirler. Kredi, mevduat ve diğer faiz oranına 
duyarlı varlıklar ve yabancı kaynaklar gibi kalemlerin, faiz oranlarındaki yapısal değişikliklere duyarlı oldukları 
farzedilir ve bu yüzden bankacılık defterlerinde sınıflandırılırlar. Konuyla ilgili risk, simulasyon tabanlı faiz 
oranı modelleriyle ölçülür.  Aynı şekilde, varlık-yabancı kaynak uyuşmazlığı yüzünden ortaya çıkan riskler 
üzerinde  limitler vardır.   
 
Aşağıdaki tablo, Grup’un varlık ve yükümlülüklerinin bilanço tarihinden yeniden fiyatlandırma tarihine kadar 
kalan vadeler baz alınarak maruz kaldığı faiz riskini göstermektedir. 
 
 
Bin YTL 

1 Aya 
kadar 

1-3 Ay 
arası 

3-6 Ay 
arası 

6-12 Ay 
arası 

1-5 Yıl 
Arası 

 
Faizsiz 

 
Toplam 

        
31 Aralık 2005        
Varlıklar:   
Nakit değerler ve  Merkez Bankası  4.397 - - - - 35.406 39.803
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar 5.935 - - - - 5.205 11.140
Para piyasası işlemlerinden alacaklar  3.141 - - - - 818 3.959
Zorunlu karşılıklar 61.128 - - - - - 61.128
Alım satım amaçlı menkul değerler - 103.990 193 808 7.379 17.175 129.545
Menkul değerler  39 42.021 226.992 4.812 23.394 - 297.258
Banka kaynaklı krediler ve avanslar 589.102 58.098 52.795 90.742 77.854 15.852 884.443
Finansal kiralama alacakları 9.320 10.093 14.007 23.117 46.861 3.438 106.836
Türev finansal araçlar - - - - - 73 73
Yatırım amaçlı gayrimenkuller - - - - - 4.332 4.332
Maddi varlıklar - - - - - 3.480 3.480
Maddi olmayan varlıklar - - - - - 891 891
Ertelenmiş vergi aktifi - - - - - 21.239 21.239
Diğer aktifler  - - - - - 7.773 7.773
   
Toplam Varlıklar 673.062 214.202 293.987 119.479 155.488 115.682 1.571.900
   
Yükümlülükler   
Bankalararası mevduat 23.672 - - - - 943 24.615
Müşteri mevduatları 454.293 58.679 6.605 20.369 29 117.299 657.274
Para piyasası işlemlerinden borçlar 188.732 - - - - - 188.732
Kullanılan krediler 60.416 75.635 245.723 43.663 13.996 - 439.433
Türev finansal araçlar - - - - - 1.252 1.252
Diğer borçlar ve karşılıklar (*) 9.194 - - - - 52.340 61.534
Ödenecek gelir vergisi - - - - - - -
   
Toplam Yükümlülükler 736.307 134.314 252.328 64.032 14.025 171.834 1.372.840
   
Bilançodaki faize duyarlı fazla (63.245) 79.888 41.659 55.447 141.463 (56.152) 199.060
Bilanço dışı faize duyarlı açık - (1.343) - - - - (1.343)
   
Toplam Faize Duyarlı Fazla (63.245) 78.545 41.659 55.447 141.463 (56.152) 197.717
 
(*)  Bloke hesaplar dahildir. 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
Aşağıdaki tablo, Grup’un varlık ve yükümlülüklerinin bilanço tarihinden yeniden fiyatlandırma tarihine kadar 
kalan vadeler baz alınarak maruz kaldığı faiz riskini (Bin YTL) göstermektedir. 
 
 
 

1 Aya  
Kadar 

1-3 Ay  
arası 

3-6 Ay  
arası 

6-12 Ay  
arası 

1-5 Yıl  
Arası 

 
Faizsiz 

 
Toplam 

        
31 Aralık  2004        
Varlıklar:   
Nakit değerler ve merkez bankası  4.562 - - - - 9.674 14.236
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar 138.208 - - - - 5.047 143.255
Para piyasası işlemlerinden alacaklar  19.846 - - - - - 19.846
Zorunlu karşılıklar 52.751 - - - - - 52.751
Alım satım amaçlı menkul değerler 193 322 1.141 45.095 8.362 11.289 66.402
Menkul değerler  - - 219.867 - - - 219.867
Banka kaynaklı krediler ve avanslar 345.660 69.642 50.973 53.354 48.687 10.114 578.430
Finansal kiralama alacakları 4.963 7.635 10.331 18.645 25.484 1.164 68.222
Türev finansal araçlar - - - - - 1.006 1.006
Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - - - - 5.137 5.137
Maddi duran varlıklar - - - - - 5.025 5.025
Maddi olmayan duran varlıklar - - - - - 3.793 3.793
Diğer aktifler  - - - - - 43.447 43.447
   
Toplam Varlıklar 566.183 77.599 282.312 117.094 82.533 95.696 1.221.417
   
Yükümlülükler   
Bankalararası mevduat - - - - - 3.123 3.123
Müşteri mevduatları 357.594 87.035 3.601 10.645 799 114.521 574.195
Para piyasası işlemlerinden borçlar 136.675 - - - - - 136.675
Kullanılan krediler 79.507 57.093 52.464 82.141 - - 271.205
Türev finansal araçlar - - - - - 1.878 1.878
Diğer borçlar ve karşılıklar (*) 1.585 45 69 139 123 58.790 60.751
Ödenecek gelir vergisi - - - - - 1.343 1.343
Ertelenmiş vergi - - - - - 85 85
   
Toplam Yükümlülükler 575.361 144.173 56.134 92.925 922 179.740 1.049.255
   
Bilançodaki faize duyarlı fazla 1.089 (60.305) 231.247 8.779 56.127 - 236.937
Bilanço dışı faize duyarlı açık (215) - 11 - - - (204)
   
Toplam Faize Duyarlı Fazla 874 (60.305) 231.258 8.779 56.127 - 236.733
 
(*) Bloke hesaplar dahildir. 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
Faaliyet Riski  
 
Faaliyet riski yetersiz veya başarısız iç süreçler, kişiler, sistemler veya dışsal olaylardan kaynaklanan direk veya 
dolaylı kayıp riski olarak tanımlanmaktadır. 
 
Bütün işlerde işin doğası gereği varolan faaliyet riski; kişisel hatalar, sistemsel hatalar, yetersiz kontrol ve 
prosedürlerle ilgilidir. Faaliyet riski iş faaliyetlerindeki hataları, dahili ve harici sahtekarlıkları, ve doğal afetleri 
kapsamaktadır. 
 
Grup, Risk Yönetimi ve dahili kontrol uygulamalarıyla faaliyet risklerini kontrol altında tutmakta ve detaylı 
yazılı prosedürlerle faliyet göstererek riski en aza indirmektedir. Bu belgeler güncel olarak muhafaza edilmekte 
ve elektronik ortamda tüm kullanıcıların erişimine açıktır. 
 
Sermaye Yeterliliği 
 
Abank sermaye yeterliliği standart oranını izlemek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından belirlenen oranları kullanmaktadır. Bu rasyolar sermaye yeterliliğini (BDDK tarafından belirlenen 
minimum %8), Abank’ın sermayesi ile varlıklarını, bilanço dışı yükümlülüklerini, ağırlıklandırılmış ve göreceli 
piyasa ve diğer risk pozisyonlarını karşılaştırarak belirlenmektedir. 31 Aralık 2005 itibariyle BDDK tarafından 
belirlenen yöntemler kullanılarak Abank’ın konsolide bazda hesaplanmış sermaye yeterlilik oranı %16,86’dir 
(31 Aralık 2004: %19,21). 
 
Banka Dışı 
 
Finansal Risk Yönetimi Amaç ve Politikaları 
 
Grup’un türev finansal araçlar hariç ana finansal araçları banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve kısa 
vadeli mevduatlar, ve menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Bu finansal araçların ana amacı Grup faaliyetleri için 
kaynak oluşturmaktır. Grup’un faliyetleri sonucu oluşan; ticari borçlu ve alacaklı; birçok farklı finansal araçları 
vardır. 
 
Grup’un finansal araçlarından kaynaklanan ana riskleri; faiz oranı riski, likidite riski, kur riski, ve kredi riskidir. 
Yönetim Kurulu / İdare her bir riskin yönetimini gözden geçirmekte ve karar vermektedir; ve bunlar aşağıda 
özetlenmiştir. Grup ayrıca bütün finansal araçlardan kaynaklanan piyasa değeri riskini de izlemektedir. 
 
1)  Kur riski 
 
Aşağıdaki tablo Yeni Türk Lirasının 1 ABD Doları karşısındaki değerini göstermektedir : 
 

  1 Ocak 2005 Döviz 
alış kuru 

Dönem içerisindeki 
ortalama döviz alış kuru 

31 Aralık 2005 
Döviz alış kuru 

     
YTL /USD  Türkiye 1.3421 1.3408 1.3418 
YTL /EUR Türkiye 1.8268 1.6695 1.5875 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 

  1 Ocak 2005 
Döviz satış kuru 

Dönem içerisindeki 
ortalama döviz satış kuru 

31 Aralık 2005 
Döviz satış kuru 

     
YTL /USD  Türkiye 1.3427 1.3473 1.3495 
YTL /EUR Türkiye 1.8321 1.6776 1.5981 

 
Grup yabancı para yatırımlarını, alacaklarını, ticari borçlarını, finansal kiralamadan doğan yükümlülükleri ve 
borçlanmaları ile ilgili riskten korunma işlemi yaptırmamaktadır. Grup satışlarla ve satın almalarla ilgili tahmin 
edilen yabancı para riskleri ile ilgili riskten korunma işlemi yaptırmamaktadır. 
 
2)  Likidite Riskleri 
 
Likidite riski, müşterilerin normal ticari şartlarda yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalinden 
kaynaklanmaktadır. Grup bu riski yönetebilmek için periyodik olarak müşterilerin finansal açıdan devam 
edebilirliğini değerlendirmektedir. Likidite riski bazı durumlarda türev araçlar için bir piyasanın olmamasından 
kaynaklanabilmektedir.  
 
3)  Kredi Riski 
 
Grup genel olarak  kısa vadeli finansal araçlarını likidite ederek, alacak tahsilatı gibi, fon yaratmaktadır. Grup’un 
bu araçlardan işlemleri genel olarak rayiç değerlerine yaklaşmaktadır. 
  
Grup’un kredi riski temel olarak ticari alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bilançoda görülen rakam, şüpheli 
alacaklar için ayrılan karşılık düşüldükten sonraki rakamdır ve Grup yönetimi tarafından geçmiş dönem 
deneyimlerine ve o anki ekonomik ortama göre tahmin edilerek belirlenir. 
 
4) Fiyat Riski 
 
Grup iş faaliyetinin doğası gereği kur dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. Grup’un ithalatı ABD Doları ve 
çeşitli Avrupa Para birimindedir. Bu para birimlerinin bağlı ortaklıkların yerel para birimleri karşısında 
değerlenmesi Grup’un sonuçları üzerinde ters etki yaratmaktadır.Kredilerin bir kısmı piyasa faiz oranlarına bağlı 
olduğundan Grup yerli ve uluslararası piyasalardaki faiz dalgalanmalarına karşı risk taşımaktadır. Grup’un kur 
ve faiz oranı risklerine karşı korunma amaçlı finansal aracı bulunmamaktadır. 
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44.6 FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
5)  Faiz Oranı Riski 
 
Grup; kredileri için genellikle sabit faizli sözleşmeleri tercih etmektedir. 31 Aralık 2005 itibariyle Grup’un 
(banka dışı) uzun vadeli kredilerinin tamamına yakını sabit faizlidir. Kısa vadeli yabancı para birimi cinsinden 
kredilerine uygulanan faiz oranı aralığı aşağıdaki gibidir: 
 
Sabit faizli banka borçları %3,58 - %5,80 
Sabit faizli finansal kiralama borçları    %4,50 - %11,33 
 
31 Aralık 2005 itibariyle Abank’ın aldığı kredilerin faiz aralığı aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli YTL cinsinden; 
Sabit faizli krediler %13,19 - %17,75 
Değişken faizli krediler - 
 
Kısa vadeli yabancı para birimi cinsinden; 
Sabit faizli krediler %4,02 - %6,75 
Değişken faizli krediler %4,09 - %6,73 
 
Uzun vadeli YTL cinsinden; 
Sabit faizli krediler %17,75 
Değişken faizli krediler - 
 
 
Uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden; 
Sabit faizli krediler    %3,56 - %4,89 
Değişken faizli krediler %4,26 - %6,75 
 
Rayiç Değerler 
 
Ticari alacaklar ve diğer dönen varlıklar ile ticari ve diğer borçlar kısa vadeli olduklarından rayiç değerleri 
bilançoda taşınan değerleriyle aynıdır. 
 
Yatırımlar, belirlenmiş bir piyasa fiyatları olmaması ve diğer metodların rayiç değerini bulmakta kullanılmasında 
yetersiz kalması nedeniyle maliyet değerleri ile taşınırlar.  
 
Uzun vadeli ve kısa vadeli finansal kiralama yükümlülükleri yabancı para cinsinden oldukları ve yıl sonu döviz 
kurları ile tekrar değerlendikleri için bilançoda taşınan değerleriyle aynıdır.  
 
Banka borçlarının rayiç değerlerinin ilgili taşınan değerlerini ifade ettiği kabul edilmektedir, çünkü borçlara 
uygulanan faiz, aktif piyasa oranlarını yansıtacak şekilde borcu veren kurum tarafından güncellenmektedir.  
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