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BAﬁKANLIK MESAJI

De¤erli Ortaklar›m›z,
Geçen 2007 y›l›nda, Cumhurbaﬂkanl›¤› ve Parlamento seçimleri gibi önemli siyasi geliﬂmeler yaﬂand›.
‹stikrar ve olumlu gidiﬂat devam etti. Ekonomik göstergelerde önemli bir sapma yaﬂanmad›.
Makro de¤erlere k›saca bakal›m:
Enflasyon 2007 y›l›nda 2006'ya göre bir miktar daha düﬂtü ve tek haneli rakamlarda kalmaya devam etti.
Y›ll›k Tüketici Fiyatlar› Endeksi art›ﬂ› %8,39 olarak gerçekleﬂti.
Ekonomik büyüme devam etti. Gayr› Safi Yurtiçi Has›la art›ﬂ oran› %4,5 olarak gerçekleﬂti. GSY‹H rakam›
658 Milyar ABD Dolar›, Kiﬂi Baﬂ›na Düﬂen GSY‹H rakam› ise 9.333 ABD Dolar› olarak gerçekleﬂti.
2007 y›l›nda, seçim y›l› olmas›na ra¤men bütçe disiplini sürdü. Faiz D›ﬂ› Fazla'n›n GSY‹H'a oran› 2006'da
ortalama %5,4'den 2007'de ortalama %4,1'e düﬂtü. Toplam Bütçe Aç›¤›'n›n GSY‹H'a oran› ise 2006'da
ortalama %0,6'dan 2007'de ortalama %1,6'ya yükseldi.
Net Kamu Borcu, 2006'da 183 Milyar ABD Dolar› iken, 2007'de 195 Milyar ABD Dolar› olarak gerçekleﬂti.
Toplam D›ﬂ Borç ise, 2006'da 206 Milyar ABD Dolar› iken, 2007'de 247 Milyar ABD Dolar›’na yükseldi.
2007 y›l›nda, özelleﬂtirmeler, ﬂirket al›m ve ortakl›klar› ve do¤rudan yat›r›mlar ile 22 Milyar ABD Dolar›
yabanc› sermaye giriﬂi yaﬂand›. 2007'de güçlü yabanc› sermaye giriﬂi devam etti. 2006'da 20 Milyar ABD
Dolar› olan bu kalem ortalama %10 oran›nda art›ﬂ gösterdi. 2008'in ilk üç ay›nda ise ciddi bir azalma
görülüyor.
2007 y›l›nda Türkiyenin dünya ekonomisi ile entegrasyonu daha da güçlendi, Toplam D›ﬂ Ticaret, geçen y›la
göre %25 oran›nda artarak 277 Milyar ABD Dolar› gibi önemli bir seviyeye yükseldi. Öte yandan, D›ﬂ Ticaret
Aç›¤› ve Cari Aç›k 2006'da s›ras›yla 52 Milyar ABD Dolar› ve 31 Milyar ABD Dolar›'ndan 2007'de s›ras›yla
63 Milyar ABD Dolar› ve 38 Milyar ABD Dolar›'na yükselerek bu göstergelerde bir miktar kötüleﬂme yaﬂand›.
2008 y›l›nda ekonomimiz için en büyük risk, dünyada özellikle 2007 y›l› ortalar›ndan itibaren iﬂaretlerini
vermeye baﬂlayan ABD'deki Mortgage Kredileri krizi ve bunun dünya piyasalar›nda yaratt›¤› dalgalanmalard›r.
Özellikle 2008'in ilk aylar›nda dünya ekonomik piyasalar›nda Mortgage krizi ﬂiddetli dalgalanmalara yol
açm›ﬂ, bunun etkileri global piyasalarla giderek artan oranda entegrasyon yaﬂayan Türkiye piyasalar›nda
da hissedilmiﬂtir. Ayr›ca iktidar partisinin kapat›lmas› yönündeki hukuki süreç belirsizli¤i art›rm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, ekonomimizin yap›sal olarak geçmiﬂ dönemlerdeki k›r›lganl›¤›n› büyük ölçüde aﬂm›ﬂ olmas›,
ekonomi politikalar›ndaki disiplin ve özelleﬂtirme uygulamalar›ndaki kararl›l›¤›n devam›, Türkiye ekonomisinin
dünya ekonomisindeki olas› olumsuz geliﬂmelerden en az hasarla etkilenerek yoluna devam etmesini
sa¤layacakt›r.
Netice olarak, iyimserli¤imizi korumaya devam ediyoruz. Ancak, gerçekçiyiz, temkinliyiz.
ﬁirket olarak mali yap›m›z krizlere karﬂ› son derece sa¤lamd›r. Gelece¤imiz parlak.
Sevgilerimi sunar›m.
‹shak Alaton
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

YÖNET‹M KURULU

‹shak ALATON
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
(24.07.2007 - 22.05.2008)

‹zzet GAR‹H

Vedat A. ALATON

Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
(24.07.2007 - 22.05.2008)
(24.07.2007 - 22.05.2008)

Prof. Dr. Ahmet Zeyyat HAT‹PO⁄LU
Denetim Kurulu Üyesi
(24.07.2007 - 22.05.2008)

Prof. Dr. Mustafa Ayd›n AYSAN
Denetim Kurulu Üyesi
(24.07.2007 - 22.05.2008)

Prof. Dr. Halil Kemal KAFALI
Denetim Kurulu Üyesi
(24.07.2007 - 22.05.2008)

DENET‹M
KURULU

Ayhan YAVRUCU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Koordinatör
(24.07.2007 - 22.05.2008)

Güner KOÇEL

Dalia GAR‹H

Leyla ALATON GÜNYEL‹

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
(24.07.2007 - 22.05.2008) (24.07.2007 - 22.05.2008) (24.07.2007 - 22.05.2008)

Iﬂ›k B‹REN

Ahmet Vural AKIﬁIK

Yönetim Kurulu Üyesi
(24.07.2007 - 22.05.2008)

Yönetim Kurulu Üyesi
(24.07.2007 - 22.05.2008)

Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluﬂu
Denet Ba¤›ms›z Denetim
Yeminli Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
(Member firm of BDO
International)

ALARKO ﬁ‹RKETLER TOPLULU⁄U

ALARKO HOLD‹NG A.ﬁ.

TAAHHÜT
GRUBU

ARAZ‹
GEL‹ﬁT‹RME
GRUBU

SANAY‹
VE T‹CARET
GRUBU

TUR‹ZM
GRUBU

ENERJ‹
GRUBU

SU
ÜRÜNLER‹
GRUBU

ALS‹M ALARKO SAN. TES. VE T‹C. A.ﬁ.
% 99,56
ADANA HAF‹F RAYLI TAﬁIMA S‹STEM‹ PROJES‹
‹STANBUL METROSU (TAKS‹M - YEN‹KAPI ELEKTRO-MEKAN‹K S‹STEMLER‹ ‹NﬁAATI) PROJES‹
ALKENT 2000 III. FAZ GÖL MAL‹KANELER‹ ‹NﬁAATI
ALS‹M ALARKO OHL-GYO J.V. TCDD ANKARA-ESK‹ﬁEH‹R HIZLI TREN PROJES‹
ALS‹M ALARKO-ROSNEFTEGAZSTROY MELEN J.V. (MELEN-KINCILLI ARASI ‹ÇME SUYU BORU HATTI ‹NﬁAATI)
PROJES‹
TECNIDAS REUNIDAS-ALARKO-AKFEN KONSORS‹YUMU TÜPRAﬁ RAF‹NER‹S‹ TES‹S ‹NﬁAATI PROJES‹
STREICHER-HAUSTAD & TIMMERMANN-GÜNSAYIL-ALS‹M ALARKO SAN. TES. VE T‹C. A.ﬁ. AD‹ ORT. DO⁄ALGAZ BORU HATTI ‹NﬁAATI PROJES‹
ARZEW DESAL‹NASYON VE KUVVET SANTRALI ‹NﬁAATI PROJES‹
KIRIKKALE TÜPRAﬁ RAF‹NER‹ (YEN‹ REFORMER VE D‹ZEL KÜKÜRT G‹DERME ÜN‹TES‹ ‹NﬁAATI) PROJES‹
ALS‹M ALARKO-GARANT‹ KOZA AD‹ ORTAKLI⁄I ‹STANBUL METROSU (4. LEVENT-AYAZA⁄A) ‹NﬁAATI PROJES‹
ASTANA SU PROJES‹
MOSKOVA ONKOLOJ‹ HASTANES‹ ‹NﬁAATI
KIBRIS-SU PROJES‹ MÜHEND‹SL‹K ‹ﬁLER‹
ATRAU-AKTAU YOLU REHAB‹L‹TASYON PROJES‹
ALS‹M-MAKYOL AD‹ ORTAKLI⁄I ‹STANBUL METROSU (4. LEVENT-AYAZA⁄A) ELEKTRO-MEKAN‹K S‹STEMLER‹
‹NﬁAATI PROJES‹
ALARKO CAF ORTAK G‹R‹ﬁ‹M‹ - ANTALYA HAF‹F RAYLI TAﬁIMA S‹STEM‹
SAHAL‹N LNG PROJES‹

ALARKO GAYR‹MENKUL YATIRIM ORT. A.ﬁ.
ALDEM ALARKO KONUT ‹NﬁAAT VE T‹CARET A.ﬁ.
AL-R‹VA PROJES‹ ARAZ‹ DE⁄ER., KONUT ‹Nﬁ. VE T‹C. A.ﬁ.
AL-R‹VA ARAZ‹ DE⁄ER., KONUT ‹Nﬁ. VE T‹C. A.ﬁ.
AL-R‹VA ARAZ‹ DE⁄ER., KONUT ‹Nﬁ., TUR‹ST‹K TES., GOLF ‹ﬁL. VE T‹C. A.ﬁ.
ALARKO DEYAAR GAYR‹MENKUL GEL‹ﬁT‹RME A.ﬁ.
MOSALARKO J.V.
AL-KONUT MÜESSESES‹

% 50,94
% 99,56
% 40,00
% 40,00
% 40,00
% 49,30
% 50,00

ALARKO CARRIER SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.
ANA ÜRET‹M TES‹S‹
RADYATÖR ÜRET‹M TES‹S‹
‹STANBUL SATIﬁ MÜESSESES‹
SERBEST BÖLGE ﬁUBES‹
TOTALINE MÜESSESES‹
ANKARA SATIﬁ MÜESSESES‹
‹ZM‹R SATIﬁ MÜESSESES‹
ALARKO FENN‹ MALZEME SATIﬁ VE ‹MALAT A.ﬁ.
ALMÜT ALARKO SINA‹ GEREÇLER ‹MALAT VE MÜMESS‹LL‹K A.ﬁ.
TÜM TES‹SAT VE ‹NﬁAAT A.ﬁ.
ALAMSAﬁ ALARKO A⁄IR MAK‹NA SAN. A.ﬁ.
SARET SANAY‹ TAAHHÜTLER‹ VE T‹C. A.ﬁ.

% 43,19

% 99,50
% 94,30
% 49,58
% 78,65
% 100

ATTAﬁ ALARKO TUR‹ST‹K TES‹SLER A.ﬁ.
HILLSIDE BEACH CLUB
HILLSIDE CITY CLUB - ET‹LER
HILLSIDE CITY CLUB - ‹ST‹NYE
HILLSIDE CITY CLUB - TRIO
D POINT CINECITY - ET‹LER
BONUS PREMIUM CINECITY - TRIO
CINECITY - OLIVIUM
CINECITY - K‹PA
HILLSIDE SU OTEL
SANDA SPA (HBC, HCC-ET‹LER, HCC-‹ST‹NYE, HCC-TRIO, HSH)

% 99,58

ALTEK ALARKO ELEKTR‹K SANTRALLARI TES. ‹ﬁL. VE T‹C. A.ﬁ
HASANLAR H‹DROELEKTR‹K SANTRALI
BERDAN H‹DROELEKTR‹K SANTRALI
TOHMA H‹DROELEKTR‹K SANTRALI
KIRKLAREL‹ KOMB‹NE ÇEVR‹M DO⁄AL GAZ SANTRALI
TEMZET ELEKTR‹K ÜRET‹M ‹LET‹M A.ﬁ.
ALARKO ENERJ‹ ÜRET‹M A.ﬁ.

% 49,78

ALFARM ALARKO LERÖY SU ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. A.ﬁ.
ATAﬁEH‹R : ‹DARE VE SATIﬁ OF‹S‹
FABR‹KA : SUAD‹YE / ‹ZM‹T
ANTALYA : SATIﬁ OF‹S‹

% 49,99

% 49,78
% 99,99
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TOPLULUK BAﬁKANI
‹SHAK ALATON
MURAHHAS ÜYE YARDIMCILARI
‹ZZET GAR‹H
VEDAT AKSEL ALATON
GENEL KOORD‹NATÖR
AYHAN YAVRUCU

M. ALPER KAPTANO⁄LU

GENEL KOORD‹NATÖR YARDIMCISI
TAAHHÜT

MUSTAFA F‹L‹Z
ÜM‹T NUR‹ YILDIZ
MEHMET AHKEMO⁄LU

KOORD‹NATÖRLER
MAL‹ ‹ﬁLER
MAL‹ ANAL‹Z, S‹STEM VE YÖNLEND‹RME
DENET‹M

H. ÖNDER ﬁAH‹N
ED‹P ‹LKBAHAR
A. ÖNDER KAZAZO⁄LU
HARUN H. MORENO
AYKUT BAYCAN
BEK‹R BORA
ONAT B‹T‹K

GRUP KOORD‹NATÖRLER‹
SANAY‹ VE T‹CARET
TUR‹ZM
‹NﬁAAT
ARAZ‹ GEL‹ﬁT‹RME - ‹ﬁ GEL‹ﬁT‹RME/A.G.Y.O. GENEL MÜDÜRÜ
TAAHHÜT - MAL‹ ‹ﬁLER
TAAHHÜT - YURT ‹Ç‹ ‹ﬁ GEL‹ﬁT‹RME VE PROJE F‹NANSMANI
TAAHHÜT - YAPIM

EROL UÇMAZBAﬁ
ÖMER ÇEL‹K
TURGUT ÇEL‹K

KOORD‹NATÖR YARDIMCILARI
MAL‹ ‹ﬁLER
F‹NANSMAN
B‹LG‹ ‹ﬁLEM

A. CEM KOCASOY
B. BÜLENT AKKAN
F. NEﬁE UCAR
HALUK MARTA⁄AN
KORHAN U⁄UR ÖZBAYSAL
MEHMET HAS‹P AKﬁ‹T
MEHMET U⁄UR KURUL
MUSTAFA V. GAFURO⁄LU
NA‹M TÜRKO⁄LU
NUR‹ SERDAR ERKAN
T‹MUR DURMAZ
H. ÖZÇEL‹K ÇATALO⁄LU
KAD‹R EKE

GRUP KOORD‹NATÖR YARDIMCILARI
TAAHHÜT - YAPIM
TAAHHÜT - YAPIM
TAAHHÜT - LOJ‹ST‹K
TAAHHÜT - PLANLAMA, ANAL‹Z, TEKN‹K DESTEK
TAAHHÜT - YURT DIﬁI ‹ﬁ GEL‹ﬁT‹RME
TAAHHÜT - YAPIM
TAAHHÜT - ‹ﬁ GEL‹ﬁT‹RME
TAAHHÜT - YAPIM
TAAHHÜT - YAPIM
TAAHHÜT - ‹ﬁ GEL‹ﬁT‹RME
TAAHHÜT - YAPIM
ARAZ‹ GEL‹ﬁT‹RME
ARAZ‹ GEL‹ﬁT‹RME - PAZARLAMA, SATIﬁ

‹SMET GENCER
HALUK FER‹ZO⁄LU
HIRANT KALATAﬁ
‹BRAH‹M B‹NER
KEMAL BIÇAKÇI
MURAT ÇOPUR
ADNAN YA⁄MUR

SANAY‹ VE T‹CARET
SANAY‹ VE T‹CARET - BAY‹L‹K SATIﬁLARI
SANAY‹ VE T‹CARET - PAZARLAMA VE DESTEK
SANAY‹ VE T‹CARET - S‹STEM SATIﬁLARI
SANAY‹ VE T‹CARET - SATIﬁ SONRASI H‹ZMETLER
SANAY‹ VE T‹CARET - FABR‹KA
ENERJ‹

PROJE TAAHHÜT MÜDÜRLER‹, GENEL MÜDÜRLER, ﬁUBE MÜDÜRLER‹,
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
ABBAS ﬁAH‹N
AHMET C‹BO⁄LU
KAD‹R BAﬁO⁄UL
M. AL‹ G‹RG‹NCE
M. GÖKHAN GÜVEN

AHMET YÜKSEL VAROL

TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - ATRAU-AKTAU YOL PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - MOSKOVA ONKOLOJ‹ HASTANES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - TAKS‹M-YEN‹KAPI METRO PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - TÜPRAﬁ ‹ZM‹T RAF‹NER‹S‹ DHRP
PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - KIBRIS SU TEM‹N PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - TCDD ANKARA - ESK‹ﬁEH‹R HIZLI
TREN PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - ANTALYA METRO PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - DS‹ MELEN SU BORU HATTI PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - SAKHALIN LNG PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - ASTANA SU DA⁄ITIM PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - ATRAU-AKTAU YOL PROJES‹
TAAHHÜT - ﬁUBE MÜDÜRÜ - ‹ﬁ GEL‹ﬁT‹RME - ANKARA OF‹S‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI -TAKS‹M-YEN‹KAPI METRO
PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI - 4. LEVENT-AYAZA⁄A METRO
PROJES‹
TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI - TÜPRAﬁ KIRIKKALE
RAF‹NER‹S‹ DHRP PROJES‹
ARAZ‹ GEL‹ﬁT‹RME - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MAL‹ VE ‹DAR‹ ‹ﬁLER

AR‹F NEZ‹H YILMAZ
BÜLENT TOKAN
‹SMA‹L H. YILDIRIM
LEVENT ÖZMARAL

ENERJ‹ - ‹ﬁLETME MÜDÜRÜ - KIRKLAREL‹ SANTRAL‹
ENERJ‹ - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MAL‹ VE ‹DAR‹ ‹ﬁLER
ENERJ‹ - ‹ﬁLETMELER MÜDÜRÜ
ENERJ‹ - PROJE MÜDÜRÜ

BÜLENT IﬁIK

SU ÜRÜNLER‹ - GENEL MÜDÜR

YUSUF TEZMAN

DANIﬁMAN
BAﬁKANLIK ÖZEL DANIﬁMANI - F‹NANSMAN

MEHMET HAL‹L TUNA
S. UFUK TEZER
S. VEL‹ MESTA
ﬁAFAK KOLAY
TAMER ÖZER
TARIK ULUNUR BÜYÜKBAY
TURAN SÜHA ACARB‹ÇER
TURHAN GÜNER‹
‹BRAH‹M CEM ÖZKÖK
BAYRAM AL‹ MOLLAO⁄LU
CÜNEYT ALTINOK
SERDAR KARAHÖYÜK
SERDAR SA⁄LAM

OLA⁄AN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM‹

1 - Sayg› duruﬂu.
2 - Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n›n imzalanmas› için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere
ve karar.
4 - a ) 2007 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2007 y›l› Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmas›.
b ) Murak›plar Kurulu Raporu' nun okunmas›.
c ) Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluﬂu Raporu' nun okunmas›.
d ) 2007 y›l› Bilanço ve Gelir Tablosu' nun tasdiki.
e ) 2007 y›l› faaliyetlerinden dolay›, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve ﬁirket Murak›plar›n›n ibras› hususlar›nda
müzakere ve karar.
5 - ﬁirketimizin yapt›¤› ba¤›ﬂlar hakk›nda bilgi sunulmas›.
6 - Kâr da¤›t›m› hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
7 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye say›s›n›n tespiti ve ﬁirket Esas Mukavele hükümlerine
göre, bu üyeliklere seçim yap›lmas› ile ücretlerinin tespiti hususlar›nda müzakere ve karar.
8 - Vazife müddetleri sona ermiﬂ bulunan ﬁirket Murak›plar›n›n yeniden seçilmesi, yahut yerlerine
baﬂkalar›n›n seçilmesi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
9 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde an›lan yetkilerin verilmesi hususunda
müzakere ve karar.
10 - Sermaye Piyasas› Mevzuat›na göre Yönetim Kurulunca seçilmiﬂ bulunan Ba¤›ms›z Denetleme
Kuruluﬂu ile hesaplar›m›z›n denetimi için denetleme sözleﬂmesi imzalanmas› ve sözleﬂme tasla¤›n›n
onay› hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu

YÖNET‹M KURULU FAAL‹YET
RAPORU

De¤erli Ortaklar›m›z,
Ekonomik ve siyasal olaylar bak›m›ndan yo¤un bir y›l› daha geride b›rakt›k. 2007 y›l› özellikle Dünya
ekonomisi aç›s›ndan oldukça s›k›nt›l› geçti. ABD'de konut sektöründe baﬂlayan daralma, subprime mortgage
krizi ile birleﬂince tüm geliﬂmiﬂ ekonomileri az veya çok etkiledi. 2008 y›l›nda, geliﬂmekte olan ülke
ekonomileri de bu krizin etkilerini hissetmeye baﬂlayacak.
Türkiye ise 2007 y›l›nda Genel Seçimlere ve baz› sosyopolitik olaylara odakland›. Bunun sonucunda ekonomi,
Avrupa Birli¤i ve yap›sal reformlar gibi önemli hususlar ikinci plana at›ld›. Bu durumun olumsuz etkileri
de ekonomide hemen kendisini göstermeye baﬂlad›. Enflasyon hedefin yaklaﬂ›k iki kat› olarak gerçekleﬂirken
cari aç›k 2006 y›l›n›n da üzerine ç›kt›. Büyüme performans› ise bir önceki y›la göre yaklaﬂ›k 1,5 puan düﬂerek
%4,5' te kald›. Özellikle baz› sektörlerde beklenenin de üstünde üretim düﬂüﬂleri görüldü.
2007 y›l›ndaki tüm bu olumsuzluklara ra¤men Toplulu¤umuz geçti¤imiz y›llarda da oldu¤u gibi iyi bir
performans gösterdi. Toplulu¤umuzda uygulanan ve her y›l daha da geliﬂtirilen karar alma ve yönetim
mekanizmam›z; Topluluk ﬂirketlerimizin performanslar›n› art›rmay›, olas› kay›plar› ise minimum düzeyde
tutmay› baﬂard›. Bu dönemde verilen do¤ru yat›r›m ve iﬂletme kararlar›, tüm olumsuz ekonomik koﬂullara
ra¤men Toplulu¤umuzu bir ad›m daha öne ç›kard›.
2008 y›l› Dünya ve Türkiye ekonomisi aç›s›nda çok kritik bir y›l olacak. Buna Türkiye'de yaﬂanan politik
belirsizlik de eklenince, gerek ekonomiyi yönetenlerin gerekse ﬂirket üst yönetimlerinin ne kadar zor bir
dönem geçirece¤ini söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
2007 y›l›nda baﬂlayan likidite daralmas›n›n 2008 y›l›nda Türkiye ekonomisini etkilemesi kaç›n›lmazd›r.
Yüksek faiz politikas› ile her ne kadar bu etki azalt›lmaya çal›ﬂ›lsa da olumsuz geliﬂmelere de haz›rl›kl›
olmak ﬂartt›r. Bu dönemde finanse edilmesi gereken cari aç›¤›n 45-55 milyar USD olmas› beklenmektedir.
Bu aç›¤›n geçen y›l da oldu¤u gibi özelleﬂtirme gelirleri, do¤rudan yat›r›mlar, borçlanma ve k›sa vadeli
portföy yat›r›mlar› ile finanse edilebilece¤i düﬂünülmektedir. Ancak gerek likidite daralmas› gerekse
borçlanma maliyetlerindeki art›ﬂlar ayr›ca irdelenmelidir. 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilemeyen yap›sal
reformlar›n 2008 y›l›nda yap›laca¤› ümidini taﬂ›maya devam etmekteyiz.
Enerji sektörüne olan ilgimiz artarak devam etmektedir. Bu konuda önemli yat›r›mlar hedeflemekteyiz.
Konut sektörünün 2008 ve 2009 y›llar›nda bir soluklanma sürecine girece¤ini düﬂünüyoruz. Bu nedenle
özellikle büyük taahhüt projelerine yönelme arzumuz ve gerek Dünyada gerekse Türkiye'de önemli projelere
imza atmak için giriﬂimlerimiz devam etmektedir. Bu konularda hükümetin de gerek teﬂvikler gerekse
yak›n d›ﬂ münasebetler yolu ile rekabet avantaj› sa¤lamas›n› bekliyoruz.
Ülkemiz ekonomisinin daha iyiye gitmesi ve d›ﬂar›dan gelebilecek ﬂoklara karﬂ› dayan›kl›l›¤› sa¤l›kl› üretim,
yat›r›m ve istihdam politikalar›ndan geçmektedir. Sa¤lam kaynaklara dayal› büyümenin ülke ekonomisinin
temel taﬂ› oldu¤una inan›yoruz.
2007 y›l›n› baﬂar› ile kapatan Toplulu¤umuz 2008 y›l›ndaki zorluklar›n fark›nda olarak planlar›n› yapm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda da do¤ru kararlar› do¤ru zamanlarda almaya devam edece¤iz. Toplulu¤umuzu olumsuz
etkileyebilecek hususlar› oluﬂmadan tahmin etmek ve önceden alaca¤›m›z tedbirlerle bu hususlar›n
olumsuz etkilerini azaltmak öncelikli hedefimiz olacakt›r. 2008 y›l›nda verilecek olan yat›r›m ve iﬂletme
kararlar› daha da dikkatle irdelenecek ve çeﬂitli senaryolar aras›nda mali aç›dan en uygunu seçilecektir.
Ülkemizin zorlu ekonomik ve siyasi koﬂullar›na en iyi adapte olabilen Topluluklardan biri olarak hedefimiz;
sa¤l›kl› bir ﬂekilde büyümektir.
Bu duygu ve düﬂüncelerle de¤erli heyetinize sayg›lar sunar›z.

YÖNET‹M KURULU FAAL‹YET
RAPORU

Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasas› Mevzuat›n›n öngördü¤ü standartlara göre haz›rlanm›ﬂ olup,
Holdingimize iliﬂkin baz› bilgilere aﬂa¤›da yer verilmiﬂtir:
a) Faaliyet Raporu 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemini kapsamaktad›r.
b) 2007 y›l›nda Yönetim ve Denetim Kurullar›nda yer alm›ﬂ üye ve murak›plar›n görev süreleri, 6. ve 7.
sayfalarda belirtilmiﬂtir. Alarko Holding A.ﬁ.' nin 2007 y›l› faaliyet sonuçlar›n› gösteren mali tablolar›,
Denet Ba¤›ms›z Denetim Yeminli Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (Member firm of BDO International) taraf›ndan
ba¤›ms›z denetime tabi tutulmuﬂtur.
c) 2007 y›l›nda ortakl›¤›m›z›n kay›t›l› sermaye tavan› 500.000.000, - YTL' dir.
d) Ç›kar›lm›ﬂ sermayemiz 215.876.230, - YTL, 2007 y›l› konsolide vergi öncesi kâr›m›z 53.553.505, - YTL'
dir.
e) 24.07.2007 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›m›za 15 orta¤›m›z kat›lm›ﬂt›r. ﬁirketimizin % 10'undan
fazlas›na sahip ortaklar› % 28,72 hisse ile ‹shak Alaton, % 18,18 hisse ile ‹zzet Garih, % 18,18 hisse
ile Dalia Garih'tir. Vedat Aksel Alaton % 3,82 ve Leyla Alaton Günyeli % 3,82 hisseye sahiptir.
2004 y›l›nda enflasyona göre düzeltilmiﬂ konsolide mali tabloda dönem zarar› oldu¤undan, ortaklara
temettü da¤›t›lmam›ﬂt›r. 2005 faaliyet döneminde nakden ödenmiﬂ sermaye üzerinden % 20, toplam
sermaye üzerinden ise % 6 oran›nda net temettü ödenmiﬂtir. 2006 faaliyet döneminde nakden ödenmiﬂ
sermaye üzerinden % 27,4, toplam sermaye üzerinden ise % 0,76 oran›nda net temettü ödenmiﬂtir.
Yönetim Kurulumuzca, Genel Kurulumuzun onay›na sunulan 2007 y›l›na iliﬂkin kâr da¤›t›m önerisi,
Raporun 85. sayfas›nda yer almaktad›r. ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›' nda iﬂlem gören hissemizin,
raporun tanzim tarihindeki de¤eri 3,70 YTL' dir.
f) 2007 y›l›nda ortakl›¤›m›z›n çeﬂitli vak›f ve derneklere yapm›ﬂ oldu¤u ba¤›ﬂlar›n tutar› 1.290,- YTL' dir.
g) 31.12.2007 tarihi itibar›yla faaliyet alanlar›, sermayeleri ve hisse oranlar› itibar›yla iﬂtiraklerimizin yer
ald›¤› tablo ektedir.

‹ﬁT‹RAKLER‹N SERMAYE
VE H‹SSE ORANLARI

‹ﬁT‹RAK ED‹LEN ﬁ‹RKET‹N UNVANI

KONUSU

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.

Is›tma, So¤utma, Klima Cihazlar›
‹malat›, Taahhüt, Turizm

Alamsaﬂ Alarko A¤›r Makina Sanayii A.ﬁ.

S›nai Yat›r›mlar için Makina ve
Ekipman ‹malat›

Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.ﬁ.

Komple Tesis Taahhüdü, ‹nﬂaat
ve Turizm

Alarko Fenni Malzeme Sat›ﬂ ve ‹malat A.ﬁ.

Sanayi Mamulleri Pazarlamas›
ve Sat›ﬂ Sonras› Hizmetleri

Attaﬂ Alarko Turistik Tesisler A.ﬁ.

ESAS SERMAYES‹
(YTL)

‹ﬁT‹RAK PAYI
(%)

10.800.000

42,03

500.000

52,93

43.321.865

99,53

230.000

88,61

Turistik Tesis ‹ﬂletmecili¤i

6.500.000

0,46

Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.

Gayrimenkul ve Gayrimenkule
Dayal› Piyasa Araçlar›n›n Al›m,
Sat›m›

5.490.100

16,17

Almüt Alarko S›nai Gereçler ‹malat
ve Mümessillik A.ﬁ.

Teknik Malzeme ve Teçhizat
‹malat Pazarlama ve Mümessillik

50.000

84,00

Altek Alarko Elektrik Sant. Tes. ‹ﬂl.
ve Tic. A.ﬁ.

Elektrik Enerjisi Üretimi

2.000.000

48,25

Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri San.
ve Tic. A.ﬁ.

Su Ürünleri Üretimi ve
Pazarlamas›

1.100.000

49,94

Aldem Alarko Konut ‹nﬂaat ve Ticaret A.ﬁ.

Konut, ‹nﬂaat

50.000

0,13

Al-Riva Projesi Arazi De¤erlendirme,
Konut ‹nﬂaat ve Tic. A.ﬁ.

Konut, ‹nﬂaat

6.839.064

11,55

Al-Riva Arazi De¤erlendirme,
Konut ‹nﬂaat ve Tic. A.ﬁ.

Konut, ‹nﬂaat

3.308.556

2,49

Al-Riva Arazi De¤erlendirme, Konut ‹nﬂaat,
Turistik Tesis., Golf ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ.

Konut, ‹nﬂaat ve Turistik
Tesis ‹ﬂletmecili¤i

10.489.765

2,16

Gönen G›da Sanayi A.ﬁ.

Konservecilik

2.000

0,84

Yaﬂar D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.

‹hracat ve ‹thalat

90.038.867

0,0005

Ar› Teknokent Proje Geliﬂtirme Planlama A.ﬁ.

Teknolojik Geliﬂtirme

50.000

1,00

Mosalarko J.V.

Gayrimenkullerin Projelendirme,
‹nﬂaat ve Kullan›m›

Ruble
100.000.000

50,00

Tüm Tesisat ve ‹nﬂaat A.ﬁ.

‹nﬂaat ‹ﬂleri

141.000

48,16

Saret Sanayi Taahhütleri ve Ticaret A.ﬁ.

‹nﬂaat

75.000

99,99

Alarko Deyaar Gayrimenkul Geliﬂtirme A.ﬁ.

Gayrimenkul Geliﬂtirme, ‹nﬂaat ve
Pazarlama

50.000

1,0

‹ﬁT‹RAK KAZANÇLARI

a ) ‹ﬂtiraklerimizin da¤›tt›¤› temettülerden son üç y›lda Holdingimizin pay›na düﬂen tutarlar ﬂöyledir :
(YTL)
2005

2006

2007

998.609

3.932.806

2.262.501

3.041.960

-

-

Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.

-

299.094

153.535

Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri San. ve Tic. A.ﬁ.

-

476.222

1.086.019

23.313

-

-

3.466

2.450

5.085

-

-

83.775

4.067.348

4.710.572

3.590.915

‹ﬂtirak Edilen ﬁirketin Unvan›
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.ﬁ.

Almüt Alarko S›nai Ger. ‹ml. ve Müm. A.ﬁ.
Attaﬂ Alarko Turistik Tesisler A.ﬁ.
Alamsaﬂ Alarko A¤›r Makina San. A.ﬁ.
TOPLAM

B‹N YTL

‹ﬁT‹RAK KAZANÇLARININ SEYR‹
4.711

5.000
4.067

4.000

3.591

3.000
2.000
1.000
0
2005

2006

2007

b ) ‹ﬂtirak kazanc› elde etti¤imiz Alarko Toplulu¤u yönetimindeki iﬂtiraklerimizin, 2006 y›l› dönem kârlar›
ve bu kârlardan kanuni ihtiyat ve vergiler düﬂüldükten sonra da¤›t›labilir kârdan da¤›t›m› yap›lan temettü
tutarlar› ﬂöyledir:
(YTL)
ALARKO TOPLULU⁄U

2006 Y›l›

Da¤›t›labilir

Da¤›t›lan

(B/A)

YÖNET‹M‹NDEK‹ ‹ﬁT‹RAKLER

Dönem Kâr›

Kâr (A)

Temettü (B)

%

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.

24.567.873

19.233.154

3.996.000

21

Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.

4.916.479

4.740.882

988.218

21

Attaﬂ Alarko Turistik Tesisler A.ﬁ.

2.958.654

2.203.571

1.100.000

50

Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri San. ve Tic. A.ﬁ.

2.215.320

1.590.334

1.435.015

90

913.015

737.594

299.996

41

Alamsaﬂ Alarko A¤›r Makina San. A.ﬁ.

ALARKO TOPLULU⁄U ﬁ‹RKETLER‹

Alarko ﬁirketler Toplulu¤u, Alarko Holding A.ﬁ. çat›s› alt›nda çeﬂitli sektörlerde faaliyet gösteren çok say›da
ﬂirket ve müesseseden oluﬂmaktad›r. Toplulu¤a dahil ﬂirketler yönetim bak›m›ndan otonom olmakla
birlikte, merkezi koordinasyon ve denetim ilkesi gere¤ince; finansman, mali koordinasyon, denetim,
hukuksal iﬂlemler, yönetim bilgi sistemleri, insan kaynaklar›, tan›t›m, e¤itim ve organizasyon yönünden
tek merkezden yönlendirilip denetlenmektedir.
Alarko Toplulu¤u ﬁirketleri, aﬂa¤›da belirtilen 6 ana faaliyet grubunda toplanmaktad›r.
TAAHHÜT GRUBU
ARAZ‹ GEL‹ﬁT‹RME GRUBU
SANAY‹ VE T‹CARET GRUBU
TUR‹ZM GRUBU
ENERJ‹ GRUBU
SU ÜRÜNLER‹ GRUBU
Toplulu¤umuza dahil ﬂirket ve müesseselerin 2007 y›l›na iliﬂkin faaliyetleri aﬂa¤›da ayr›nt›l› bir biçimde
aç›klanm›ﬂ olup, Genel Kurulunuzun görüﬂ ve de¤erlendirmelerine sunulmaktad›r.

TAAHHÜT GRUBU
Yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir co¤rafyada genel müteahhit olarak faaliyet gösteren Taahhüt Grubumuz,
y›llar›n birikimi ile büyük altyap› iﬂleri, sanayi tesisleri, iﬂ merkezi, otel, hastahane ve benzeri projelerin
yap›m›n› gerçekleﬂtirmektedir.
Taahhüt sektörü uluslararas› ölçekteki ﬂirketlerin k›yas›ya rekabet etti¤i sektörlerin baﬂ›nda gelmektedir.
Sektörde dünya ölçe¤inde artan iﬂ olanaklar›na ra¤men, s›k› rekabet koﬂullar›nda iﬂ almak her geçen gün
biraz daha zor hale gelmektedir. Bu nedenle, bir yandan pazar ve müﬂteri çeﬂitlili¤ini art›rmak bir yandan
da al›nm›ﬂ olan iﬂlerin en k›sa sürelerde ve azami kârl›l›kla bitirilmesi rekabet için zorunlu hale gelmektedir.
Dünyan›n çok geniﬂ bir co¤rafyas›nda faaliyet gösteren Grubumuz, halen bat›da Cezayir, do¤uda Sahalin
Adas›, güneyde Yemen-Katar, kuzeyde ise Rusya ve Kazakistan aras›nda çok say›da projeyi yürütmektedir.
Geliﬂen pazar olanaklar›n› de¤erlendirmek amac›yla 2007 y›l› baﬂ›nda, körfez ülkelerindeki projelerin takibine
yönelik olarak Katar'da bir ofis aç›lm›ﬂ ve faaliyetlerine baﬂlam›ﬂt›r. Petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ bu sektörde
yat›r›mlar›n canlanmas›na neden olmuﬂ, çok say›da rafineri ve petrokimya yat›r›m› gündeme gelmiﬂtir.
Do¤algaz ve petrol boru hatlar›nda da önemli geliﬂmeler kaydedilmektedir.
Organizasyon ve yönetim sistemlerimiz devaml› olarak gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede iﬂ yapma
usullerimizin ciddi bir rekabet üstünlü¤ü sa¤layacak ﬂekilde geliﬂtirilmesine 2007 y›l›nda da devam edilmiﬂtir.
Personel e¤itimlerine yo¤un olarak devam edilmiﬂ, artan iﬂ yükü nedeniyle mevcut kadrolar takviye edilmiﬂtir.
Malzeme ve hizmet al›mlar› konusunda bir yandan kaliteyi art›r›rken di¤er yandan da maliyetleri azaltmak
için yeni kaynaklar araﬂt›r›lm›ﬂ ve kayda de¤er sonuçlar elde edilmiﬂtir. ‹ﬂlerin en k›sa zamanda ve hatas›z
olarak yap›labilmesi için gerekli iyileﬂtirmelerin yap›lmas›na devam edilmiﬂtir. Bu sayede 2007 y›l›nda önemli
maliyet tasarruflar› sa¤lanabilmiﬂtir. ﬁantiyelerin sürekli ve periyodik olarak denetlenmesine iliﬂkin faaliyetlere
devam edilmiﬂ, denetimde etkinlik art›r›lm›ﬂt›r. Uygulanmakta olan ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
sayesinde iﬂ kazalar›nda ciddi azalmalar olmuﬂ ve kaza oranlar›m›z geliﬂmiﬂ ülkelerin standartlar›na
eriﬂmiﬂtir. Uygulanmas›na devam edilen Çevre Yönetim Sistemi, faaliyetlerimizde çevreye verilmesi muhtemel
zararlar› kabul edilebilir düzeylere getirmemizi sa¤lam›ﬂt›r. ﬁirketimiz ISO 14001, ISO 9001 : 2000 ve OHSAS
18001 belgelerine sahip olup yönetim sistemlerinin sürekli geliﬂtirilmesi için çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Taahhüt Grubunun genel müteahhit olarak faaliyet gösterdi¤i alanlar ana hatlar›yla aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda
toplanabilir:
• Havaalanlar›,
• Metro ve Demiryolu Sistemleri,
• Su ve At›k Su Ar›tma Tesisleri,
• Gaz ve Akaryak›t Boru Hatlar›,
• Anahtar Teslimi Komple Fabrikalar,
• ‹ﬂ Merkezi, Konut, Hastahane ve Okul
‹nﬂaatlar›,
• Yol ve Barajlar,
• Kompresör ve Pompa ‹stasyonlar›,
• Kuvvet Santrallar›,
• Tank Çiftlikleri,
• Petrokimya ve Rafineri Tesisleri.
2007 y›l›nda yap›m› devam eden projelerle yeni al›nan iﬂlerin son durumlar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.
TCDD Ankara - ‹stanbul H›zl› Tren Projesi
Projede deneme seferleri baﬂlam›ﬂ olup, 12 ay sürecek olan deneme seferlerinde H›zl› Tren' in güvenli bir
ﬂekilde 250 km/saat h›zla gitmesi için her türlü teknik kontrol yap›lmaktad›r. ‹talya' dan deneme seferleri
için özel olarak getirilen tren, ilk deneme seferine 30 km/saat h›z ile baﬂlam›ﬂ ve ulaﬂmas› gereken azami
test h›z› olan 275 km/saat' e Eylül ay› içinde ulaﬂm›ﬂt›r. Deneme seferleri sonunda TCDD, Ankara-Eskiﬂehir
aras› yolcu taﬂ›mac›l›¤›na baﬂlayacakt›r. Böylece karayolu ile 2 saat 30 dakika olan seyahat süresi, H›zl› Tren
ile 1 saate düﬂecektir.
Adana Metro Projesi
Adana' n›n kuzeyini güneyine ba¤layacak olan Adana Rayl› Taﬂ›ma Sistemi (RTS) Projesi ilave kredi temin
edilmesini takiben süratle ilerlemeye baﬂlam›ﬂt›r. Yaklaﬂ›k 14 km uzunlu¤unda ve 13 istasyondan oluﬂan
RTS Projesi tamamland›¤›nda, nüfus yo¤unlu¤unun en fazla oldu¤u bölgelerde kent içi trafik ak›ﬂ›n› azaltarak,
gürültü ve hava kirlili¤ini k›smen ortadan kald›racak, Adanal›lara çevreye sayg›l›, konforlu ve güvenli ulaﬂ›m
imkan› sunacakt›r. Bunu sa¤layabilmek için iﬂ sa¤l›¤›, güvenli¤i, çevre kurallar›na uygun ve uluslararas›
kalite standartlar›nda yap›lan çal›ﬂmalar 24 saat aral›ks›z olarak sürdürülmektedir.
‹stanbul Belediyesi
Taksim - Yenikap› Metro Projesi

Taksim - Yenikap› aras› elektromekanik iﬂleri ve ince inﬂaat iﬂlerini kapsayan bu projemizde, iki ayr› konkors
yap›s›yla yolcular›n metro hatt›na ulaﬂabildi¤i ﬁiﬂhane ‹stasyonu içerisindeki ince iﬂler ile Taksim - ﬁiﬂhane
aras› tünelde hat iﬂlerine ait imalatlar baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r. Proje, mevcut Taksim - 4. Levent Metrosu ile
tam uyum sa¤layacak ﬂekilde ﬁiﬂhane, Unkapan›, ﬁehzadebaﬂ› ve Yenikap› ‹stasyonlar› ile 5.200 m'lik tünelde
çift hat metroya yönelik imalatlar› kapsamaktad›r. Projede istasyon bölgelerindeki inﬂaat ince iﬂlerinin imalatlar›
yan›nda, enerji temini ve da¤›t›m›, sinyalizasyon, kontrol ve haberleﬂme, scada, ayd›nlatma, telsiz, telefon,
tünel ve özel alan havaland›rma gibi sistemler ve s›hhi tesisat, yürüyen merdivenler, asansörler ve hat iﬂleri
gibi imalatlar da yer almakta olup, bunlara yönelik tasar›m çal›ﬂmalar› h›zla devam etmektedir. Yine iﬂletmesi
devam eden Aksaray - Havaliman› hafif metro hatt›n›n Yenikap› ile ba¤lant›s› yap›larak Atatürk Havaliman›,
Esenler Otogar metro ve bo¤az tüp geçit entegrasyonlar› tamamlanm›ﬂ olacakt›r. Yenikap›'da ‹DO deniz
otobüsleriyle de entegre edilecek bu sistemin Taksim - ﬁiﬂhane aras›ndaki önemli hatt›n›n 2008 y›l› sonunda
ticari iﬂletmeye aç›labilmesi için imalat
ve montaj çal›ﬂmalar› h›zland›r›lm›ﬂt›r.
DS‹ Melen Su Temin Projesi
Proje sözleﬂme süresinden 6 ay önce tamamlanm›ﬂt›r. Tamamlanm›ﬂ olan birinci boru hatt› ile y›lda 268 milyon
m3 su temin edilecek olan projenin 2. ve 3. aﬂamalar› da tamamland›¤› zaman ‹stanbul'a y›lda 1 milyar m3 su
sa¤lanabilecektir. Böylece, ‹stanbul kentinin 2040 y›l›na kadar olan su ihtiyac› bu projeyle garanti alt›na al›nm›ﬂ
olacakt›r.
DS‹ K›br›s Su Temini Projesi
Proje, KKTC'nin içme ve kullanma suyu ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› için, Türkiye'deki Anamur Dragon Çay› üzerine
inﬂa edilecek Alaköprü Baraj›ndan al›nacak suyun denize yak›n bir rezervuarda dengelenerek, Akdeniz'de su
yüzeyinin 250 metre alt›na 80 km uzunlu¤unda inﬂa edilecek yüzen bir sistem olarak tasarlanan 1600 mm
çap›nda HDPE - 100 (Yüksek Yo¤unluklu Polietilen) boru hatt› ile KKTC'ye götürülmesi ve burada inﬂa edilecek
Geçitköy Baraj›nda depolanmas› iﬂidir. Dünyada ilk defa tasarlanan bu sistem için Türk Patent Esntitüsü ve
Avusturya Patent Enstitüsü müﬂterek çal›ﬂarak ﬁirketimizin çal›ﬂmalar›n› ‹ncelemeli Patent ile
koruma alt›na alm›ﬂlard›r. Bu aﬂamada projenin en önemli bölümünü teﬂkil eden deniz geçiﬂi mühendislik
hizmetleri kapsam›nda Türkiye ile K›br›s aras›nda tayin edilen güzergahta, jeofizik, geoteknik, oﬂinografik,
biofouling deniz araﬂt›rma ve ölçme çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂ, boru hatt›n›n model testleri, dinamik ve hidrolik
analizleri yap›lm›ﬂt›r. Deniz geçiﬂi mühendislik hizmetleri iﬂinin % 87'si tamamlanm›ﬂ, iﬂveren DS‹'nin prensip
onay› al›narak barajlar, dengeleme tank›, pompa istasyonu, vana odas› ve kara taraf›ndaki isale hatlar›ndan
oluﬂan kara yap›lar›n›n projelendirilmesi iﬂlerine baﬂlanm›ﬂt›r. 2008 y›l› Ekim ay›n›n sonuna kadar kara
yap›lar›n›n proje hizmetlerinin de tamamlanmas› ve DS‹ ile proje bütününün yap›m› görüﬂmelerine baﬂlanmas›
planlanmaktad›r.
‹stanbul Belediyesi
4.Levent - Ayaza¤a Metro ‹nﬂaat›
‹stanbul Metrosu, 4. Levent - Ayaza¤a - Maslak - Do¤aköy kesimi, Seyrantepedeki Depo Sahas› ve ba¤lant›
hatlar› inﬂaat› Garanti Koza - Alsim Alarko Ortak Giriﬂimi taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Proje, Levent Maslak güzergah›nda trafik yo¤unlu¤unu giderecek, ilave olarak Bo¤az - Sar›yer - Zekeriyaköy bölgesinde
yaﬂayanlar ile Oto Sanayi ve iﬂ merkezlerinde çal›ﬂanlar›n hem kaliteli hem de rahat ulaﬂ›m yapmalar›n› temin
ederek, ‹stanbul toplu taﬂ›ma sistemi çözümüne büyük bir katk› sa¤layacakt›r. Baﬂlang›çta 8.500 metre olan
tek hat tünel uzunlu¤u, güzergah›n Belediye taraf›ndan iki defa uzat›lmas› sonucu ﬂu anda 14.450 metreye
ç›km›ﬂ olup, mevcut Sanayi ve Ayaza¤a istasyonlar›na Atatürk Oto Sanayi istasyonu da eklenmiﬂtir. 2007 y›l›
sonu itibar›yla tünel kaz›s› iﬂinin % 96's› (13.849 m), kaplama betonu iﬂinin %58'i (8.427 m), aç-kapa istasyon
yap›lar›n›n ise % 50'si tamamlanm›ﬂt›r. Kalan iﬂlerin ise 2008 Eylül ay›nda bitirilmesi planlanmaktad›r. Projede
tamamlanan k›s›mlar etap etap ‹dare'ye teslim edilecektir.
Tüpraﬂ K›r›kkale Rafinerisi DHRP
(Dizel-Kerozen) Projesi
K›r›kkale TÜPRAﬁ Rafinerisi'nin kurﬂunsuz benzin üretim potansiyelinin art›r›lmas› ve dizel yak›ttaki kükürt
üst s›n›r de¤erinin Avrupa Birli¤i standartlar›na çekilmesi amac›yla yap›lan ek ünitelerin inﬂaat› tamamlanma
aﬂamas›na yaklaﬂm›ﬂt›r. Teslimi iki terminde yap›lmas› planlanan projenin 24 ayl›k ilk dilimi olan iﬂler
kapsam›nda; Do¤al Çekiﬂli So¤utma Kulesi, TPP Binas› ve Burner Sisteminin modifikasyonu ve Demi Water
Ünitesinin tamamlanarak devreye al›nmas› çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir. Proje 2008 y›l› içerisinde tamamlanarak
TÜPRAﬁ'a teslim edilecektir.
Moskova Onkoloji Hastanesi
Moskova'da inﬂaat› yar›m kalan projenin devam› için 2005 y›l›nda ‹dare ile yeni bir sözleﬂme imzalanm›ﬂt›r.
Finansman› Türk Eximbank taraf›ndan sa¤lanmakta olan projenin mobilizasyon çal›ﬂmalar› devam etmektedir.

TAAHHÜT GRUBU
Astana Su Projesi
Sözleﬂmesi 2005 y›l› sonunda imzalanan proje; Astana ﬂehrinin içme ve at›k su tesislerinin mevcut kapasitelerinin
art›r›lmas›na yönelik olarak tesislerin rehabilitasyonu, ilave yap›lar ve bunlara ait yaklaﬂ›k 120 km da¤›t›m
hatlar› ﬂebekesi inﬂaat›n› kapsamaktad›r. Ayr›ca proje kapsam›nda; Astana ﬂehir merkezine 50 km mesafedeki
Vyacheslavka gölünden yaklaﬂ›k 250 metre mesafedeki su alma yap›s› ile muhtelif yerlerdeki 17 adet terfi
pompa istasyonlar›n›n rehabilitasyonu ve yeni inﬂaat› iﬂleri, konut ve iﬂ yerlerine yönelik 155.000 adet so¤uk
ve s›cak su sayac› tak›lmas› iﬂleri de yer almaktad›r. Projenin 2010 y›l›nda tamamlanmas› planlanmaktad›r. Bu
kapsamda 2007 - 2008 y›llar›nda inﬂaat iﬂlerinin yap›m›, 2009 y›l›nda ise elektrik-mekanik montaj iﬂlerinin
yap›m› gerçekleﬂtirilecektir. Test ve iﬂletmeye alma iﬂlemleri ise 2010 y›l›nda tamamlanacakt›r.
Alkent 2000 Göl Malikaneleri ‹nﬂaat›
Büyükçekmece gölü eteklerinde gerçekleﬂtirdi¤imiz ödüllü projemiz Alkent ‹stanbul 2000'in üçüncü faz›n›
oluﬂturan Göl Malikanelerinin inﬂaat iﬂleri tamamlanm›ﬂ olup, 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde sahiplerine teslimler
baﬂlayacakt›r. Mimari projeleri Amerikal› mimar taraf›ndan Akdeniz mimarisi tarz›nda haz›rlanan Göl Malikaneleri,
yine Amerikal› mimar taraf›ndan haz›rlanan peyzaj projesiyle ‹stanbul' un en prestijli sitesi vasf›n› kazanm›ﬂt›r.
Proje Alarko'nun yüksek inﬂaat kalitesi ile 1,5 y›lda
tamamlanm›ﬂ ve teslim aﬂamas›na gelmiﬂtir.
Atrau-Aktau Yolu Rehabilitasyon Projesi
2006 y›l›nda sözleﬂmesi imzalanan proje Kazakistan'›n Hazar Denizi bölgesinde Opornoya-Beynau aras›ndaki
122,6 km'lik bir güzergah rehabilitasyonunu kapsamaktad›r. Projenin finansman› “Avrupa Kalk›nma ve Yeniden
Yap›lanma Bankas›” taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Yap›m süresi ve garanti dönemi 24'er ayd›r. ﬁantiye
organizasyonunda iki ayr› ﬂantiyenin öngörüldü¤ü projede ﬁetpe ﬂantiyesindeki agrega üretimi 2007 sonu
itibariyle tamamlanm›ﬂt›r. Korkol ﬁantiyesindeki imalatlar›n ise 2008 sonu itibar›yla bitirilmesi planlanmaktad›r.
Proje tamamland›¤›nda Kazakistan'›n bat› ﬂeridindeki iki önemli ﬂehir aras›ndaki ulaﬂ›m kolaylaﬂacak, petrol
trafi¤i üzerinde yer alan bu hatta ekonomik canl›l›k yaﬂanacakt›r.
Antalya Hafif Rayl› Sistem
1. Aﬂama Yap›m ‹ﬂleri Projesi
2007 y›l›nda sözleﬂmesi imzalanan proje 11,1 km uzunlu¤unda olacakt›r. ‹ﬂin kapsam›nda yap›m ve iﬂletmeye
alma bulunmaktad›r. Bu kapsamda 14 adet araç sat›n al›nacakt›r. Hat boyunca 16 adet durak (ikisi aç-kapa),
8 adet trafo yap›s›, 1 adet depo sahas› ve depo ba¤lant› hatt› (aç-kapa) yer almaktad›r. Hatt›n iki ucunda toplu
taﬂ›m aktarma bölgeleri mevcut olup, araçlar›n doruk saat süresinde % 95 doluluk oran› ile çal›ﬂaca¤›
varsay›lm›ﬂt›r.
‹stanbul Metrosu 4. Levent - Ayaza¤a Elektromekanik ‹ﬂleri Projesi
2007 y›l›n›n sonlar›nda sözleﬂmesi imzalanan proje; ‹stanbul Metrosu 1. Aﬂama Sonu 4. Levent ‹stasyonu
kuyruk hatt›ndan Hac› Osman ‹stasyonu kuyruk hatt› sonuna kadar olan ana hat kesimi, Sanayi, ‹TÜ Ayaza¤a,
Atatürk Oto Sanayi, Darüﬂﬂafaka, Hac› Osman ‹stasyonlar›, Seyrantepe Depo Sahas› Ba¤lant› Hatlar› ile
Seyrantepe Depo Sahas›, Atölye ve ‹stasyon Binas›, ‹nﬂaat ‹nce ‹ﬂleri ile Elektro-Mekanik Sistemler Temin,
Montaj ve ‹ﬂletmeye alma iﬂlerini kapsamaktad›r. Seyrantepe Depo Sahas›, Atölye ve ‹stasyon Binas› yap›m
iﬂleri, mevcut 1.Aﬂama 4. Levent ‹stasyonu geçici bak›m atölyesinin kald›r›larak hatt›n çift yönlü ticari iﬂletmeye
aç›lmas› iﬂleri ile mevcut Taksim Kumanda Merkezine entegrasyon ve Seyrantepe trafik kontrol merkezinin
teﬂkili iﬂlerini kapsamaktad›r. Proje' nin 2010 y›l›nda tamamlanmas› planlanmaktad›r.
Tüpraﬂ ‹zmit Rafinerisi DHRP
(Dizel-Kerozen) Projesi
2003 y›l›nda inﬂaat›na baﬂlanan Tüpraﬂ ‹zmit DHRP projesinde; Avrupa Birli¤i normlar›nda kükürt oran› ihtiva
eden, çevreye sayg›l› Dizel-Kerozen ünitesinde Temmuz 2007'de ve kurﬂunsuz benzin üretimini art›ran CCR
ünitesinde May›s 2007'de üretim baﬂlam›ﬂt›r. Ayn› sözleﬂme kapsam›nda bir y›l önce 40 mw gücüne sahip
cogenerasyon ünitesi devreye
al›nm›ﬂ ve Tüpraﬂ'a teslim edilmiﬂtir.
Sahalin LNG Projesi
Rusya Federasyonu'na ba¤l› Sahalin Adas›'nda, dünyan›n en büyük do¤al gaz s›v›laﬂt›rma tesisinin inﬂaat› 2007
y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda sözleﬂmesi yap›lan ve son 48 ayd›r devam eden yo¤un inﬂaat süreci
sonucunda deneme üretimi çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Rusya Federasyonu için büyük önem taﬂ›yan bu tesis
dünyadaki benzerleri içinde de kapasite ve teknoloji aç›s›ndan birinci s›rada yer almaktad›r. Tesis ticari üretime
2008 y›l›nda baﬂlayacakt›r.

ARAZ‹ GEL‹ﬁT‹RME GRUBU
Arazi Geliﬂtirme Grubumuz; yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda tüm alt yap›s› haz›rlanm›ﬂ, rekreasyon alanlar›na sahip,
modern yönetim organizasyonlar›yla yönetilen uydu kentler tasarlay›p inﬂa etmektedir. Bu Grubumuz 40 y›l›
aﬂm›ﬂ bilgi ve tecrübe birikimi ile kaliteli yap›lar üreten, piyasada güvenilir bir kurum kimli¤i kazanm›ﬂt›r.
Gerçekleﬂtirdi¤i tüm projelerde, sundu¤u yeni yaﬂam tarz› ile büyük bir fark yaratan Grubumuz en prestijli
arazi geliﬂtirme faaliyetlerine imza atm›ﬂt›r.
Bu Grubumuzun 2007 y›l›na iliﬂkin faaliyetleri ve yeni projeleri aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.

Alkent ‹stanbul 2000
Farkl› konseptiyle ‹stanbul' un en prestijli yerleﬂim yerlerinden biri olan Alkent 2000 Rekreasyon ﬁehrinde
800 aile çok ayr›cal›kl› bir yaﬂam sürmektedir. Büyükçekmece'de do¤a ve göl manzaral›, yeﬂillikler aras›nda
bulunan bu yerleﬂim yerinde tamamlanmakta olan yeni projemiz üçüncü faz “GÖL MAL‹KANELER‹” olarak
tasarlanm›ﬂt›r. Bu fazda yer alan 63 adet malikane tarz›, büyük boyutlu ve geniﬂ bahçeli villalar ile Alkent
2000' in en nitelikli projesi geçti¤imiz y›l pazara sunulmuﬂtur. Bu projenin inﬂaat faaliyetleri büyük ölçüde
bitmiﬂ olup 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde müﬂterilere teslim edilmeye baﬂlanacakt›r.

Riva Projesi
Riva projesi ile ilgili ﬂantiye kuruluﬂ ruhsatlar› 2006 y›l›nda al›nm›ﬂ ve ﬂantiye kurulmuﬂtur. Haz›rlanan
ruhsata esas projeler Beykoz Belediyesi taraf›ndan onaylanarak Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu'
na gönderilmiﬂtir. Ancak ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan bölgede yeni planlama çal›ﬂmas› yap›ld›¤›ndan, bu
planlama çal›ﬂmas›n›n sonuna kadar projenin durdurulmas› istenmiﬂ olup, dosya Kurulda beklemektedir.
Bu geliﬂmeler sonucunda, 2007 y›l› içinde ‹stanbul Belediyesi Metropol Planlama Teﬂkilat› ile birlikte, Riva
bölgesindeki tüm arazi sahiplerinin de kat›l›m›yla çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ olup, bu bölgede yap›lacak yeni
plan›n bir an önce sonuçland›r›lmas› için çaba sarfedilmiﬂtir. Bu arada, Riva bölgesinin tümünü kapsayan
altyap› projeleri di¤er arazi sahipleriyle birlikte yürütülen çal›ﬂmalar sonucunda tamamlanm›ﬂ, gerekli
onaylar› al›nmak üzere belediye ve ilgili birimlere gönderilmiﬂtir. Ancak orta¤›m›z ortakl›k sözleﬂmesinin
iptali için dava açm›ﬂt›r.

Di¤er Projelerimiz
‹stanbul ili s›n›rlar› içinde, depreme karﬂ› güvenli ve kaliteli konut ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere, kentin en
tercih edilen bölgelerinde yeni uydu kent tasar›mlar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Arazi sahipleriyle yap›lmakta olan
görüﬂmelerin ard›ndan bu projelere de baﬂlamay› planlamaktay›z.
Ayr›ca ‹stanbul' un uygun bir yerinde Otel, Rezidans ve Al›ﬂveriﬂ Merkezinden oluﬂan karma bir projenin
yap›m› için çal›ﬂmalar›m›z devam etmektedir.
Di¤er yandan, Türkiye' yi faaliyet alan› olarak seçen, Birleﬂik Arap Emirlikleri' nden Dubai Emirli¤i' nde
kurulu bulunan, ülkenin önde gelen arazi geliﬂtirme, konut ve iﬂyeri inﬂaatlar› gerçekleﬂtiren Deyaar
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Development PJSC firmas› ile % 50 - % 50 hisseli bir ortakl›k kurulmuﬂtur. Yaklaﬂ›k 77 Milyon YTL sermayeli
olarak kurulan ﬂirket, özellikle Türkiye' de arazi ve proje geliﬂtirme faaliyetleri yapmay› planlamaktad›r.
ﬁirketin kuruluﬂu ile birlikte uygun proje aray›ﬂ›na baﬂlanm›ﬂ olup, 2008 y›l› içerisinde iki projeye baﬂlanmas›
hedeflenmektedir.

ALARKO GAYR‹MENKUL
YATIRIM ORTAKLI⁄I A.ﬁ.
Geliﬂmiﬂ ülke ekonomilerinde yaﬂanan tüm belirsizliklere ra¤men, Türkiye ekonomisi 2007 y›l›n› % 4,5 büyüme
ile tamamlam›ﬂ, yabanc› yat›r›mc›lar›n da ilgisiyle gayrimenkul piyasas›nda olumlu geliﬂmeler devam etmiﬂtir.
Uygulanan s›k› maliye ve para politikas›n›n etkisiyle faiz oranlar› belli ölçülerde düﬂmüﬂ, yasal altyap›s›
tamamlanan mortgage sistemi ile gayrimenkul piyasas›n›n önü aç›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Mortgage sistemiyle birlikte kredi faizlerinde düﬂüﬂ gerçekleﬂti¤inde gayrimenkul sektöründe hareketlenme
h›zlanacakt›r. ﬁirketimiz de proje çal›ﬂmalar›na devam etmekte olup sahibi oldu¤u arazilerde uygun zamanda
yeni konut, hipermarket, al›ﬂveriﬂ merkezi ve di¤er gayrimenkul projelerini devreye sokacakt›r.
ﬁirketimiz, Alkent 2000 projesinin üçüncü faz›n› oluﬂturan Göl Malikaneleri projesini sürdürmektedir. Bu projenin
inﬂaat faaliyetleri büyük ölçüde bitmiﬂ olup, 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde müﬂterilere teslim edilmeye baﬂlanacakt›r.
Daha önce portföyümüze dahil etti¤imiz Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü ve ‹stanbul' un en prestijli konut
projelerinden Alkent Etiler Çarﬂ›s› ile birlikte ﬁirketimiz önemli ölçüde sabit gelir elde etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Ayr›ca bu gayrimenkullerin de¤er art›ﬂ› Ortakl›¤›m›z›n aktif yap›s›n› güçlendirmiﬂtir.

SANAY‹ VE T‹CARET GRUBU
Sanayi ve Ticaret Grubumuz; ana faaliyet konular› olan ›s›tma, havaland›rma, klima ve pompa konular›nda
üretim yapmakta, bu ürünlerin sat›ﬂ› ve sat›ﬂ sonras› hizmetlerini sunmaktad›r.
Sektöründe dünyan›n lider ﬂirketlerinden biri olan Carrier ile yap›lan stratejik ortakl›¤›n sonucu olarak,
Carrier teknolojisi ve markas› ile üretilen ve birlikte geliﬂtirilerek yenilenen Klima Santrallar›, Roof-toplar
ve Fan Coillerin iç ve d›ﬂ pazarda sat›ﬂ›na 2007 y›l›nda da devam edilmiﬂtir. Roof-toplar›n sadece so¤utma,
›s› pompal› ve gaz ›s›tmal› versiyonlar›n›n gerekli tüm sertifikasyonlar› tamamlanarak, tam seride alt›ﬂar tip
olarak üretimine ve sat›ﬂ›na devam edilmiﬂtir. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., Carrier Avrupa
Organizasyonunda Roof-toplar alan›nda (48-50AZ/UZ016-042) tek üretici konumunda olup, bu avantaj›n›
kullanarak ihracat sat›ﬂlar›n› h›zla art›rmaktad›r. Bu çerçevede, de¤iﬂen pazar ihtiyaçlar›na cevap verebilmek
üzere ürünlerimizin geliﬂtirilmesine devam edilecek ve sat›ﬂlar›n art›r›lmas›na yönelik pazarlama faaliyetlerine
a¤›rl›k verilecektir. 39 HQ Klima Santrallar› baﬂar›l› bir sat›ﬂ performans› göstererek sektöründe öncü ürün
oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r. So¤utma gruplar›nda, Carrier' in büyük baﬂar› sa¤layan ozon dostu Puron serisi
Aquasnap ve R134a so¤utucu ak›ﬂkanl› Aquaforce serileri bu y›l pazarda iyi bir yer edinmiﬂlerdir. 2008 y›l›nda
hedefimiz, tüm bu ana ve yard›mc› ürünlerle birlikte pazar pay›m›z› art›rarak maksimum kârl›l›¤› yakalamak
olacakt›r.
Lüks kombi segmentinde, yeni Serena kombinin 24 kw kapasiteli modeli; daha küçük boyutlar›, 3* verim
s›n›f› ve dijital görünümüyle piyasaya sürülmüﬂtür. 32 kw kapasiteli modeli ise 2008 y›l›n›n Ocak ay›nda
piyasaya sürülecektir. Harmony ve Trendy kombilerin sat›ﬂlar› devam etmektedir. Supercomfort boylerli
kombinin de 3* verimli yeni serisi ürün gam›na eklenmiﬂtir. Yo¤uﬂmal› kombide standart segmentte E serisi
ürün gam›na eklenmiﬂ ve yo¤uﬂmal› cihaz sat›ﬂlar›m›z içinde % 40' a yak›n bir pay alm›ﬂt›r. 2008 y›l›n›n
üçüncü çeyre¤inde, Atag ekonomik yo¤uﬂmal› kombi B serisinin üretimine baﬂlanacakt›r. Yo¤uﬂmal› kombilerin
klasik kombiler içindeki sat›ﬂ oran›, 2006 y›l›nda % 3,5 iken 2007 y›l›nda % 6 seviyesine yükselmiﬂtir. Yerli
yo¤uﬂmal› kombi üretimi için çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r. Genel olarak kombide pazar pay›m›z korunmuﬂ,
yo¤uﬂmal› kombide ise artm›ﬂt›r. Radyatör ambalaj› ve palet yükleme sistemi yenileme projesi tamamlanm›ﬂ
olup 2008 y›l›n›n Ocak ay› sonu itibar›yla yeni sistemler uygulamaya konulacakt›r.
Brülörlerde geliﬂtirme faaliyetleri devam etmiﬂ, ALF 130/2, 180/2 ve ALM 125/2, 174/2 brülörleri piyasaya
sürülmüﬂ, MS 7-8 ve L 7-8 tipleri üretimden kald›r›lm›ﬂt›r. L, MS, RL, RMS 9-10 modelleri yerine üretilecek
4. gövde s›v› yak›t brülör çal›ﬂmas› 2008 y›l› içinde baﬂlayacakt›r. ALG 120/2 brülör 2008 y›l› ﬁubat ay› sonunda
ürün gam›m›za eklenecektir. Ayr›ca gaz brülörlerinin modülasyonlu hale getirilmesine yönelik çal›ﬂmalar
yap›lacakt›r.
Is›tma sistemi için tamamlay›c› ürün olan kazan, boyler, radyatör vanas› ve genleﬂme tanklar› yerli üreticilerden
Alarko markas› ile tedarik edilerek sat›lmaktad›r. Genleﬂme tank› tedarikçisi de¤iﬂtirilerek daha ekonomik
bir kayna¤a geçilmiﬂtir. Alarko' nun en eski ürünü olan ve halen piyasada sat›lmakta olan ADA ve ATA
apareyleri de (unit heater) yeniden tasarlanm›ﬂ, geliﬂtirilmiﬂ ve piyasaya sunulmuﬂtur.
Ana faaliyet konular›m›zdan pompa konusunda ise, 2007 y›l›nda da önemli çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. 4 inç Dalg›ç
Pompalarda rekabetçi ekonomik seri oluﬂturulmas›na yönelik çal›ﬂmalar tamamlanm›ﬂt›r. 8 inç serisinde 8131
N serisi ile elde edilen baﬂar› ve tecrübe do¤rultusunda ya¤murlama sulamaya uygun yüksek verimli yeni
bir seri olan 8090 N modeli geliﬂtirilerek piyasaya sürülmüﬂtür. 8 inç Dalg›ç Motorlarda geliﬂtirme sa¤lanarak
eksenel yatak sistemleri de¤iﬂtirilmiﬂtir. Daha az parçadan oluﬂan yeni sistem ile dayan›kl›l›k ve motor ömrü
art›r›lm›ﬂt›r. Komple paslanmaz çelik 6 inç dalg›ç pompalar 2007 y›l›n›n Temmuz ay›nda sat›ﬂa sunulmuﬂtur.
ALD Hidroforlar›m›zda geliﬂtirmeye gidilerek frekans invertörü teknolojisine sahip, yüksek hidrolik performans
ve verimli yeni bir model olan ALDF serisi piyasaya sürülmek suretiyle tip say›s› 7' den 14' e, model say›s›
ise 63' ten 126' ya yükseltilmiﬂtir. Sirkülasyon Pompalar›nda ikiz tip sirkülasyon pompalar› (HCPC 5/10 D
ve HCPC 6/13 D) geliﬂtirilerek 2007 y›l› A¤ustos ay›nda piyasaya sürülmüﬂtür. Tüm sirkülasyon pompalar›
için IP koruma s›n›f› yükseltilmesine yönelik çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.

SANAY‹ VE T‹CARET GRUBU

Bireysel ve hafif ticari klimalarda Carrier, Toshiba ve Alarko markalar›n›n sat›ﬂ›na devam edilmiﬂtir. Bu sayede
fiyat çeﬂitlili¤i sa¤lanm›ﬂ ve her türlü müﬂteri kitlesine hitabedilmiﬂtir. Ayr›ca fiyat çeﬂitlili¤inin yan›s›ra 28
farkl› seri ile pazar›n tüm ihtiyaçlar› karﬂ›lanmaktad›r. Çevre dostu so¤utucu gazlar kullanan ürün seçenekleri
ile ülkemizde çevre bilincinin yerleﬂmesine katk› yap›lmakta, en son inverter teknolojisine sahip “A+ enerji
etiketli” ürünler ile de enerji tasarrufu sa¤lanmaktad›r. De¤iﬂken so¤utucu debili (VRF) sistemlerde Toshiba
ve Airstage markal› 5 farkl› sistem seçene¤imiz mevcuttur. Teknoloji, enerji tasarrufu ve ilk yat›r›m maliyetlerine
önem veren kullan›c›lar›n tüm ihtiyaçlar› karﬂ›lanm›ﬂ, VRF pazar›nda lider konuma ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 ve SA 8000 (Social Accountability - Sosyal Sorumluluk) sertifikalar› daha
önceki y›llarda al›nm›ﬂ olup, bu kapsamda yap›lan çok say›da denetimden de baﬂar›yla geçilmiﬂ ve kalite bir
firma kültürü haline gelmiﬂtir. Bu kalite düzeyi bundan sonra da ödünsüz olarak sürdürülecektir.
ÜRET‹M FAAL‹YETLER‹
Ana Üretim Tesisi
Ana Üretim Tesisimiz, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 60.000 m2 alanda kurulmuﬂ olup, 20.000 m2 kapal›
üretim alan›, 2.000 m2 ofisleri, 2.000 m2 test ve araﬂt›rma geliﬂtirme binas› ile sosyal ve e¤itim tesislerinden
oluﬂan modern bir komplekstir. Bu tesislerde üretilen ürünler aﬂa¤›da yer almaktad›r.
Merkezi Klima Alan›nda :
• Klima Santrallar›,
• Fan Coiller,
• Roof-top Klimalar,
• So¤utucu Bataryalar.
Is›tma Alan›nda :
• Do¤al Gaz ve LPG' li Kombiler,
• Motorin, A¤›r Ya¤ ve Gaz Brülörleri,
• Is›t›c› Bataryalar.
Su Bas›nçland›rma Alan›nda :
• Dalg›ç Pompalar ve Motorlar›,
• Sirkülasyon Pompalar›,
• Hidroforlar.
Gebze kompleksimizde, Carrier' in ba¤l› bulundu¤u UTC' nin tüm bölgelerinde kullan›lan ACE (Achieving
Competitive Excellence - Mükemmel Rekabet Gücüne Ulaﬂmak) projesi uygulanmaktad›r. Tesislerimizde
üretilen ürünleri sürekli geliﬂtirmek amac›yla, Test ve Ar-Ge Tesislerinde ve Üniversiteler - TÜB‹TAK ile ortak
çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Ayr›ca Carrier'dan yap›lan teknoloji transferleri ile de ürünlerimizde önemli geliﬂmeler
sa¤lanmaktad›r.
Radyatör Üretim Tesisi
Panel radyatör üreten bu tesisimiz, ‹stanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi' nde kurulu bulunmaktad›r. 2006
y›l›nda tamamlanan tevsi yat›r›m› ile üretim kapasitesi iki kat›na ç›kar›lan ve ayn› zamanda bina olarak da
modernize edilen bu tesis 12.000 m2 kapal› alanda kuruludur. ‹ç pazar için Alarko markas›yla, ihracata yönelik
olarak da Carrier markas›n›n yan›s›ra muhtelif OEM markalarla da üretim yap›lmaktad›r.

T‹CARET VE PAZARLAMA FAAL‹YETLER‹
Türkiye genelinde yayg›n ve güçlü bir sat›ﬂ ve servis a¤›na sahip olan Sanayi ve Ticaret Grubumuzun; ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Adana ve Antalya'da bürolar› bulunmaktad›r. Ülke genelinde 305 bayi ve 379 sat›ﬂ sonras› servis
birimimiz vard›r. Gerek bayileri ve gerekse servis teﬂkilat›, showroomlar› ve e¤itim düzeyleri ile sektörde özel
bir yere sahiptir. Piyasadaki e¤ilimler dikkate al›narak üretim tesislerimizde üretilen ürünlerin yan›s›ra ithal
ürünler de ürün gam›nda bulundurulmaktad›r. Müﬂteri odakl› hizmet veren bu Grubumuz, bayilere ürün
çeﬂitlili¤i sunmakta ve müﬂteriler için komple çözümler üretmektedir.
Tesislerimizde üretilen ürünlere ilave olarak sat›ﬂ gam›m›zda yer alan tamamlay›c› ürünler ﬂunlard›r:
• Otomatik Kontrol Cihazlar›,
• Kanal Ekipmanlar› ve Filtreler,
• Aksiyal Fanlar,
• So¤uk Odalar,
• Ameliyathane Klima Cihazlar›,
• Aspiratörler,
• Radyatör Vanalar› ve Termostatik Vanalar.
Özellikle büyük iﬂ merkezleri, oteller, hastaneler gibi komplike binalar› “ak›ll› binalar” yapan bina otomasyonu
uygulamalar› da komple çözüm olarak önemli bir fark yaratmaktad›r. Hastanelerde ameliyathane klimalar›
ve telekomünikasyon için özel çözümler de uzmanl›k alan›m›za girmektedir. Is›tma konusunda merkezi sistem
kazan brülör çözümü yan›nda, bireysel ›s›tmada kombi radyatör paketleri ile de her müﬂteri profili için çeﬂitli
seçenekler sunulmaktad›r. Bireysel klimada ise Carrier ve Alarko markalar›na ilave olarak, daha ekonomik
çözüm sa¤layan Flair ve en üst s›n›fa hitabeden Toshiba marka cihazlarda önemli
say›labilecek sat›ﬂ hacimlerine ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
TOTALINE MÜESSES‹
Is›tma, iklimlendirme ve su bas›nçland›rma ürünleri ile ilgili yedek parça ve teknik servis ekipmanlar›n› 2002
y›l›ndan bu yana Totaline yedek parça marketimiz sa¤lamaktad›r. Merkezi ‹stanbul' da bulunan Totaline'nin
‹stanbul, Ankara ve ‹zmir' de marketleri, ‹stanbul ve Bursa' da ise sat›ﬂ noktalar› bulunmaktad›r. Ayr›ca, büyük
tesislerdeki ›s›tma so¤utma cihaz ve sistemleri için yap›lan “Bak›m Anlaﬂmalar›” kapsam›nda verilmeye
baﬂlanan hizmet h›zla geliﬂen bir alan olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
Modern e¤itim merkezlerimizde, kendi personelimiz ile bayi ve servislerimizin e¤itimleri yap›lmaktad›r.
E¤itimlerde teknik konular›n yan›s›ra kiﬂisel geliﬂim konular›na da yer verilmektedir.
Sanayi ve Ticaret Grubumuz 2007 y›l›nda, geçen y›llarda oldu¤u gibi ›s›tma, iklimlendirme, hijyenik klimatizasyon
ve bina otomasyonu alanlar›nda çok
say›da yüksek prestijli projeye imza atm›ﬂt›r.

TUR‹ZM GRUBU

“Boﬂ zamanlar› en verimli, en kaliteli ﬂekilde de¤erlendirme” iﬂi olarak tan›mlanan “Leisure Management”
bir sektör olarak dünyada h›zla büyümektedir. Bu büyük endüstride Türkiye'yi temsilen yer alan ilk ﬂirketlerden
biri olan Alarko Turizm Grubu, bu alanda kurumsall›k çerçevesinde büyümeye devam ediyor. Kiﬂilerin
kendilerini iyi hissedecekleri, boﬂ zamanlar›n› en keyifli ﬂekilde geçirebilecekleri farkl› konseptler üreten
Turizm Grubu, üretti¤i konseptlerin baﬂar›l› bir biçimde pazarlanmas›, mükemmel servis kalitesi, ürün ve
faaliyetleri ile art› de¤er yaratmas› aç›s›ndan da sektörde lokomotif konumdad›r. Grup, bünyesinde yer alan
HILLSIDE BEACH CLUB Tatil Köyü, HILLSIDE SU HOTEL, HILLSIDE CITY CLUB-ET‹LER, HILLSIDE CITY
CLUB-TR‹O ve Aral›k 2007' de ‹stinyePark projesinde faaliyete geçen HILLSIDE CITY CLUB-‹ST‹NYE sporrekreasyon merkezleri, CINECITY S‹NEMALARI ve SANDA SPA zinciri ile “iyi hissettirme” iﬂinde yakalad›¤›
baﬂar›s›n›, her zaman “rekabet üstü” olmay› hedefleyerek sürdürmektedir.
HILLSIDE BEACH CLUB - Fethiye
Fethiye' de kendine ait bir koyda yer alan Hillside Beach Club, Türk turizminde yüksek doluluk oranlar› ve
hizmet kalitesiyle edindi¤i hakl› liderlik konumunu baﬂar›yla sürdürmektedir. Her y›l ulusal ve uluslararas›
pek çok ödül kazanan 1. s›n›f tatil köyü, 2007 sezonunda da yerli-yabanc› 25.000' e yak›n konu¤u a¤›rlam›ﬂt›r.
Güler yüzlü personeli, beklentilerin ötesindeki servis anlay›ﬂ› ve eﬂsiz do¤as›yla konuklar›na bir rüya yaﬂatan
tesis, her sezon sürpriz yenilikler yaparak, sürekli yenilenme prensibine ba¤l› kalmakta ve bu do¤rultuda
kulübe tekrar tekrar gelen konuk oran›n› da her y›l art›rmaktad›r.
Fiyat politikas›n› karﬂ›laﬂt›¤› yüksek talebe de¤il, konuklar›n “paralar›n›n karﬂ›l›¤›n› almas›” prensibine
dayand›ran Hillside Beach Club; 2007 sezonunda da yine istisnai doluluk oranlar› yakalam›ﬂ ve dünya üzerinde
80 ülkede 500 kulübü ve toplam 25.000 üyesi ile seyahat ve turizmin tüm kollar›n› bir araya getiren uluslararas›
organizasyon Skal International'›n, kalite konusunda yapt›¤› de¤erlendirmelerin sonucunda En ‹yi Tatil Köyü
ve Resort Ödülü' ne lay›k görülmüﬂtür.
HILLSIDE SU HOTEL - Antalya
Antalya, Konyaalt›' nda yer alan delüks hotel Hillside Su, Alarko Turizm Grubu' nun, hizmet sektöründe
edindi¤i know-how birikimini seçkin projelerde iﬂletme anlaﬂmalar› yoluyla de¤erlendirme politikas›n›n
önemli örneklerinden biridir. Dünya çap›nda ses getirmeyi baﬂaran ve ünlü Design Hotels Grubu' nun Türkiye'
de çal›ﬂmay› seçti¤i ilk konsept otel olarak da öne ç›kan Hillside Su; özel tasar›m›, misafirlerine sundu¤u
dinamik yaﬂam stili, sade, farkl› ve ﬂaﬂ›rt›c› özellikleriyle hem Türkiye'yi, hem de dünyay› yeni bir otelcilik
anlay›ﬂ›yla tan›ﬂt›rm›ﬂt›r. Y›l boyunca tam bir tatil oteli olarak hizmet veren Hillside Su, ayn› zamanda tam
donan›ml› toplant› salonlar› ile s›k s›k pek çok uluslararas› firman›n toplant›lar›na da ev sahipli¤i yapmaktad›r.
Hizmete girdi¤i günden bugüne uluslararas› bas›nda 80' e yak›n yay›nda sayfalarca yer alan, pek ço¤una da
kapak olan Hillside Su, gerek dünya bas›n›n›n bu ilgisi, gerekse seçkin gruplar› ve dünya çap›nda önemli
isimleri a¤›rlamas› sayesinde Türkiye' nin tan›t›m›nda önemli bir rol üstlenmeye devam etmektedir.
HILLSIDE CITY CLUB - Etiler
17 y›ll›k “know-how”› ve “bilinçli spor” mottosu ile Türkiye' de fitness kavram›n›n tam bir sektör haline
gelmesine öncülük eden Hillside City Club-Etiler, kulüp ruhunun hissedildi¤i gerçek bir yaﬂam merkezidir.
Müﬂteri öncelikli rekreasyon merkezleri alan›nda da bir ilk olan tesis, özellikle profesyonel iﬂ dünyas›
taraf›ndan tercih edilmektedir. Dünyadaki spor ak›mlar›n› Türkiye' de eﬂzamanl› uygulamas›n›n yan› s›ra,
üyelerin sosyal hayatlar›n› zenginleﬂtirmek için turlar, kültürel geziler, turnuvalar, partiler de düzenleyerek
oldukça kalabal›k bir “community” oluﬂturan Hillside City Club-Etiler, kendisiyle birlikte an›lmak isteyen
birçok ulusal ve uluslararas› firma ile y›llard›r oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da önemli iﬂbirlikleri gerçekleﬂtirmeye
devam etmiﬂtir. Geçen sene rekor düzeye ç›kard›¤› üye say›s›n› bu sene de korumay› baﬂaran tesis, bünyesinde
bulundurdu¤u D-Point Cinecity Sinemalar›, Mezzaluna Restoran, Starbucks Coffee, D&R, SANDA DAY SPA,
Mos Kuaför, Sun Vital Solaryum gibi markalar karmas› ile güçlü bir sinerji oluﬂturmay› ve kulübü ziyaret
eden misafirler taraf›ndan yüksek ra¤bet görmeyi sürdürmüﬂtür.
HILLSIDE CITY CLUB - Trio
Alarko Turizm Grubu iﬂletmesinde 2003 y›l›nda hizmete giren Hillside City Club-Trio, k›sa sürede Anadolu
Yakas›' nda Ba¤dat Caddesi' ne alternatif olmay› baﬂarm›ﬂt›r. Bugün yaklaﬂ›k 5.500 üyesi ile yat›r›mc›lar
aç›s›ndan Kozyata¤› bölgesine de¤er katan, dev bir “rekreasyon merkezi” konumundaki Hillside City ClubTrio, kendi türünde Avrupa' n›n en büyük tesislerinden biridir. Toplam 23.500 metrekareye yay›lan alan›nda
spor salonlar›, aç›k-kapal› yüzme havuzlar›, kapal› basket sahas›, squash, racquetball ve tenis kortlar›n›n

yan› s›ra 7 salonuyla Bonus Premium Cinecity Sinemalar›, Mezzaluna Restoran, Il Chianti Wine Bar, Sosa Cafe,
Toastop, Starbucks Coffee, D&R, Mos Kuaför, Sun Vital Solaryum, Bal Pete¤i Çocuk Kulübü ve SANDA DAY
SPA gibi pek çok iﬂletmeyi de bir arada bulunduran Hillside City Club-Trio, grup sinerjisine de önemli bir katk›
sa¤lamaktad›r.
HILLSIDE CITY CLUB - ‹stinye
Alarko Turizm Grubu' nun yeni giriﬂimi, ‹stinyePark Al›ﬂveriﬂ Merkezi içerisinde, toplam 6.000 m2' lik bir alana
yay›lan Hillside City Club-‹stinye renkli bir yaﬂam alan› olarak Ekim 2007' de kap›lar›n› açt›. Etiler ve Trio'
da toplam 9.000 üyeye hizmet veren Hillside City Club' lar, ‹stinyePark' ta da “yepyeni bir leisure konsepti”
ile ﬂehirli insan›n tüm ihtiyaçlar›n› üst düzeyde karﬂ›layabilece¤i bir keyif ve yaﬂam merkezi yaratm›ﬂt›r. Aç›k
ve kapal› yüzme havuzlar›, DJ eﬂli¤inde spor yapma imkan› sunan gym ve cardio alanlar›, Express Gym,
Butts&Gutts, Pilates ve Grup Egzersiz Stüdyolar›' ndan oluﬂan spor alanlar›n›n yan› s›ra sadece üyelere de¤il,
d›ﬂar›dan gelen misafirlerin de kaliteli zaman geçirmeleri için düﬂünülmüﬂ iﬂletmeler bulunmaktad›r. Leisure
dünyas› konseptini tamamlayan ve Hillside' ›n “en iyiler” olarak seçti¤i iﬂletmeler aras›nda; Doors Group' un
ünlü restaurant zinciri Kitchenette, bayan kuaförü Bahçecik, erkek kuaförü ﬁükrü Dudu, Patika Kitapevi, DVD
kiralanabilecek DVD Soka¤›, Sun Vital Solaryum, Before'n After Café ve SANDA DAY SPA yer almaktad›r.
CINECITY S‹NEMALARI
Turizm Grubumuzun, 1993 y›l›ndan bu yana iﬂletti¤i Cinecity Sinemalar›, verdi¤i özgün hizmetlerle y›lda
yaklaﬂ›k 1.000.000 kiﬂi taraf›ndan ziyaret edilmektedir. Bugün; Hillside-Etiler'de 3, Zeytinburnu Olivium Outlet
Center' da 6, Kozyata¤› Hillside-Trio' da 7 ve ‹zmir Kipa Al›ﬂveriﬂ Merkezi' nde ise 9 salonu bulunan Cinecity
Sinemalar›, bünyesinde bulundurdu¤u tan›nm›ﬂ restoran ve cafelerle hoﬂ bir sinerji yaratmakta, kendisini
sürekli yenilemesi, yaratt›¤› konseptler ve butik sinemac›l›k anlay›ﬂ›yla sektörde “kalite” kelimesi ile birlikte
an›lmaktad›r. Turizm Grubu'nun Cinecity Sinemalar› için hedefi, butik lokasyonlarda ve büyük illerde salon
say›s›n› art›rarak sinema iﬂletmecili¤ine devam etmektir.
SANDA DAY SPA
Turizm Grubu, bundan 6 y›l önce Fethiye-Hillside Beach Club' da, dünyada büyük ilgiyle karﬂ›lanan do¤al SPA
kültürünü Türk insan› ile buluﬂturmuﬂtur. Alarko Turizm Grubu, Uzakdo¤u, Akdeniz ve yerel etkilerin senteziyle
tasarlanan SANDA SPA'lar› Türkiye'nin ilk ve en büyük SPA zinciri haline getirmiﬂtir. Grup, Hillside Otelleri
ve Hillside Spor Merkezleri bünyesinde olmak üzere toplam 6 ﬂubede, Türk ve Uzakdo¤ulu terapistlerle hizmet
veren SANDA SPA' lar› özellikle büyük ﬂehirlerde büyütme yolunda ilerlemektedir. Zincirin son halkas› Hillside
City Club-‹stinye' de 11 oda ile hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
HILLSIDER MAGAZINE
Alarko Turizm Grubu' nun yay›n organ› Hillsider Magazine 2007 y›l›nda 12. yaﬂ›n› doldurmuﬂ, yay›n dünyas›ndaki
“örnek al›n›r” konumunu, zengin içeri¤i ve ulusal-uluslararas› firmalar›n ilanlar› ile kârl›l›kla devam ettirmektedir.

ENERJ‹ GRUBU

Enerji Grubumuz, Türkiye ekonomisindeki büyümeye ba¤l› olarak enerji talebinin artaca¤›n› göz önünde
bulundurarak bu sektördeki yat›r›mlar›na h›z vermiﬂtir. Bu kapsamda bir yandan mevcut santrallar›n
kapasitesinin art›r›lmas› bir yandan da yeni santrallar›n inﬂa edilmesi için proje çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.
Grubumuzun 2007 y›l›ndaki faaliyetleri ile kurulacak olan yeni santrallara iliﬂkin çal›ﬂmalar› aﬂa¤›da
özetlenmiﬂtir.
‹ﬂletmedeki Santrallar›m›z
Yap-‹ﬂlet-Devret Modelinin Türkiye' deki ilk örneklerinden olan Düzce-Hasanlar, Tarsus-Berdan ve MalatyaTohma Hidroelektrik Santrallar›nda elektrik üretimine devam edilmektedir. 2005 y›l› sonunda ticari
iﬂletmeye al›nan 82 MWe gücündeki K›rklareli Do¤al Gaz Santral›m›z ise 600 milyon kwh üretim kapasitesine
sahiptir. ‹ﬂletmedeki dört santral›m›zda 2007 y›l›nda yaklaﬂ›k 700 milyon kwh net üretim yap›lm›ﬂt›r.
K›rklareli Kombine Çevrim Do¤al Gaz Santral›m›z›n kapasitesini iki kat›na ç›karmak amac›yla EPDK' ya
lisans tadilat› baﬂvurusu yap›lm›ﬂ olup 82 MWe kurulu gücündeki yeni tesisin inﬂaat›na 2008 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde baﬂlanacakt›r. Yap›lacak yeni yat›r›m sonucunda y›ll›k üretim kapasitemiz 612 GWh artm›ﬂ
olacakt›r. Bu proje 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda öncelikle simple-cycle, daha sonra ise kombine çevrim olarak
üretime geçecektir.

Yeni Santral Projelerimiz
Enerji Grubumuz, üretim kapasitesini art›rmak amac›yla çok say›da hidroelektrik ve termik santral projelerine
iliﬂkin çal›ﬂmalar›na devam etmektedir. Çal›ﬂmalar› sürdürülen bu projeler aﬂa¤›da k›saca özetlenmiﬂtir.
Hidroelektrik Santral Projeleri
Karakuz Santral› : Adana ili s›n›rlar› içindeki Körkün Irma¤› üzerinde kurulacak bu santral 87 MWe kurulu
güce ve 300 GWh/y›l üretim kapasitesine sahip olacakt›r. Bu santral›n yap›m› için aç›lan lisans ihalesi 2005
y›l›nda kazan›lm›ﬂ olup 2006 y›l›nda su kullan›m anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r. EPDK' dan üretim lisans› 2006
y›l› Kas›m ay›nda al›nm›ﬂt›r. 2008 y›l›nda kesin projelerin haz›rlan›p onaylanmas›n› takiben ÇED raporu
al›nacak ve kamulaﬂt›rma iﬂlerine baﬂlanacakt›r. 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde finansman sa¤land›ktan sonra
inﬂaat iﬂlerine baﬂlanmas› hedeflenmektedir.
Mut Santral› : Mersin ili s›n›rlar› içindeki Göksu Irma¤› üzerinde inﬂa edilecek 30 MWe kurulu güce ve 172
GWh üretim kapasitesine sahip Mut HES için ABD ile Türkiye aras›nda imzalanm›ﬂ olan ikili anlaﬂma iptal
edilerek projenin ortaklar›na üretim lisans› verilmesi öngörülmüﬂtür. Toplulu¤umuza dahil ﬂirketlerden
Alsim A.ﬁ. bu projenin ortaklar› aras›nda olup, DS‹ ile imzalanacak sözleﬂmeye göre EPDK' dan lisans
al›nd›¤›nda bu proje de
Grubumuzun projesi haline gelecektir.
Termik Santral Projeleri
Samsun - Çarﬂamba Santral› : 485 MWe kurulu güce ve 3.300 GWh/y›l üretim kapasitesine sahip kombine
çevrim do¤al gaz santral› için EPDK' ya baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r. Bu projenin lisans› al›nd›ktan sonra 2008 y›l›n›n
son çeyre¤inde inﬂaat iﬂlerine baﬂlanmas› hedeflenmektedir.
Çanakkale - Ezine Santral› : Bu santral da 500 MWe kurulu güce ve 3.250 GWh/y›l üretim kapasitesine
sahip ithal taﬂ kömür yakan termik santral projesidir. Bu proje için de EPDK' ya baﬂvuru yap›lm›ﬂ olup
lisans al›nd›ktan sonra çal›ﬂmalara baﬂlanacakt›r.
Karabiga Santral› : 1.200 MWe ila 1.600 MWe aras›nda kurulu güce sahip ithal taﬂ kömürlü termik santral
kurmak üzere Karabiga' da 665 dönüm arazi sat›n al›nm›ﬂ ve lisans almak üzere 2007 y›l›nda EPDK' ya
müracaat yap›lm›ﬂt›r. Bu projeye
2008 y›l› içinde baﬂlamay› planlamaktay›z.

SU ÜRÜNLER‹ GRUBU

Somon bal›¤› yetiﬂtirmek ve iﬂlemek üzere 1991 y›l›nda kurulan Alfarm A.ﬁ., kendi tesislerinde iﬂledi¤i somon,
deniz alabal›¤› ve di¤er bal›k çeﬂitlerini iç ve d›ﬂ piyasalarda sat›ﬂa sunmaktad›r.
‹lk somon bal›¤› iﬂleme tesisimiz 1993 y›l›nda ‹stanbul Dudullu' da aç›lm›ﬂt›r. 2001 y›l›nda ise ‹zmit Suadiye'
de Türkiye' nin ilk ve tek modern somon iﬂleme fabrikas› kurulmuﬂtur. Yeni kurulan fabrikam›zla birlikte
pazar pay›m›z büyümüﬂ ve
üretim kapasitemiz on kat›na ç›km›ﬂt›r.
2007 Y›l› Faaliyetleri, Yeni Projeler ve Yeni Ürünler
Sektöründe dünyan›n lider firmalar›ndan Leröy Group ASA ile 2005 y›l›nda kurulan ortakl›k sayesinde piyasada
önemli bir rekabet üstünlü¤ü yakalanm›ﬂt›r. Norveç' ten ithal edilen somon bal›¤›n›n tüm ma¤aza zincirleri
yoluyla sat›ﬂ›na devam edilmiﬂ, hal bal›kç›lar› ve bal›k tezgahlar› kanal›yla ülke geneline ulaﬂ›lm›ﬂt›r. 2007
y›l›nda taze somon bal›¤›n›n tan›t›m çal›ﬂmalar›na Türkiye genelinde devam edilmiﬂ ve y›ll›k da¤›t›m hedeflerinin
üzerine ç›k›lm›ﬂt›r.
Pazarlama, ürün tan›t›m› ve da¤›t›m organizasyonunun geniﬂletilmesine yönelik faaliyetlere h›z verilmiﬂ,
sat›ﬂ hacminin art›r›lmas› için yap›lan çal›ﬂmalarda önemli mesafeler al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca 2007 y›l›nda sat›ﬂ
ve stok takibine iliﬂkin sistemlerimiz gözden geçirilmiﬂ, barkod sistemine geçilmiﬂtir. Orta¤›m›z Leröy' ün
sistemine entegre olunmak suretiyle, ürünlerimizin yumurtadan sofraya gelen nihai ürüne kadar olan
izlenebilirli¤i sa¤lanacakt›r.
Fabrikam›zda kendi mühendislerimiz taraf›ndan yeni somon füme ve trout füme ürünlerinin geliﬂtirilmesi
çal›ﬂmalar›na devam edilmiﬂ, geliﬂtirilen yeni ürünler market raflar›nda yerini alm›ﬂt›r. Bu ürünlerle birlikte
haﬂlanm›ﬂ donuk et, herring bal›¤› ve karides ithalat› art›r›larak sat›ﬂ›na devam edilmiﬂtir.
2007 y›l›nda yap›lmas› planlanan tüm yat›r›mlar›m›z gerçekleﬂtirilmiﬂ, kalite, kapasite ve ürün çeﬂitlili¤i
art›r›lm›ﬂt›r.
Tan›t›m faaliyetleri kapsam›nda, 2007 ﬁubat ay›nda ANFAﬁ Fuar›nda, 2007 Nisan ay›nda ise Brüksel' de ESE
2007 fuar›nda orta¤›m›z Leröy ile birlikte standlar aç›lm›ﬂt›r. Marka ve ürünlerimizin bilinirli¤ini art›rmak
amac›yla y›l içinde çeﬂitli
fuarlara ve organizasyonlara iﬂtirak edilmiﬂtir.
Planlanan Yeni Yat›r›mlar ve Yeni Hedefler
2008 y›l›nda yap›lmas› planlanan yat›r›mlar kapsam›nda; steak makinas›, ilave taze bal›k deposu, k›lç›k alma
makinas›, yeni laboratuvar kurulmas›, barkod otomasyon sisteminin kurulmas› yer almaktad›r. Bu yat›r›mlar
tamamland›¤›nda kapasitemiz ve ürün çeﬂidimiz artacakt›r.
Marka geliﬂtirme çal›ﬂmalar›m›z 2008 y›l›nda tamamlanarak Alarko-Leröy markas› ön plana ç›kar›lacakt›r.
Yeni dizaynl› ambalajlar›m›zla yaz›l› ve görsel medyada tan›t›m faaliyetlerine baﬂlanacak, hedef kitlemizin
markam›z› ve ürünlerimizi daha iyi tan›mas› sa¤lanacakt›r.

Ülkemizde turizm sektörünün geliﬂmesi ve su ürünleri tüketim bilincinin artmas›n›n sonucu olarak özellikle
Akdeniz ve Ege bölgelerinde kurdu¤umuz sat›ﬂ da¤›t›m a¤›m›z baﬂar›l› ﬂekilde devam etmektedir. Bu bölgelere
ilave olarak potansiyeli olan Karadeniz, ‹ç Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde sat›ﬂ a¤›m›z yeni
oluﬂturulan bayi kanallar›yla geliﬂtirilmektedir. Gerek tesislerimizde üretilen ürünlerin gerekse yerli üreticiler
taraf›ndan üretilen di¤er su ürünlerinin ihracat›n›n orta¤›m›z Leröy kanal› ile gerçekleﬂtirilmesine yönelik
çal›ﬂmalar›m›z devam etmektedir. Ürünlerimizin ihracat›na yönelik pazarlama çal›ﬂmalar›na 2008 y›l›nda a¤›rl›k
verilecektir.
Su ürünleri sat›ﬂ›nda her geçen gün pay›n› biraz daha art›ran zincir ma¤azalara yönelik sat›ﬂ ve pazarlama
faaliyetlerimiz geliﬂtirilecek, private label anlaﬂmal› ürünlerle bu ma¤azalardaki sat›ﬂlar›m›z art›r›lacakt›r.
Katma de¤eri yüksek, iﬂlenmiﬂ ve ileri iﬂlenmiﬂ su ürünlerinin üretim ve ithalat›na a¤›rl›k verilecek, zincir
ma¤azalarla yap›lan özel anlaﬂmalarla bu ürünlerin sat›ﬂ› art›r›lacakt›r.
ﬁirketimiz, Alarko-Leröy markas› alt›nda üstün kalite standartlar›na sahip ürünlerinin iç piyasada sat›ﬂ›n›
art›rm›ﬂ, özellikle taze somon bal›¤› ithalat ve sat›ﬂ›nda önemli bir mesafe katetmiﬂtir. Bundan sonra ihracata
yönelik çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilecek
ve çabalar›m›z bu alanda yo¤unlaﬂt›r›lacakt›r.

ALARKO HOLD‹NG A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDEK‹
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(YTL)

VARLIKLAR

Not

31 Aral›k 2007

Cari / Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari / Dönen Varl›klar

1.012.394.059

948.343.659

3,4
3,5
3,7
3,8
3,9
10
11
3,12

253.487.178
108.730.590
319.948.395
29.811
3.774.291
1.088.527
158.885.195

229.316.965
99.873.720
276.588.739
3.438.764
12.471.987
120.426.188

3,13
3,14
15

139.880.907
26.569.165

183.377.698
22.849.598

Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
Pozitif / Negatif ﬁerefiye (net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Al›m Sat›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar

31 Aral›k 2006

278.315.386
3,7
3,8
3,9
10
3,16
3,17
3,18
3,12
3,19
3,20
3,14
15

Toplam Varl›klar
‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

723.678
63.888
50.250
12.313.344
(1.269.257)
2.038.448
212.904.589
8.354.211
43.136.235

243.491.020
720.460
14.515.798
(821.312)
2.138.886
181.758.755
4.602.575
8.654.823
31.921.035

1.290.709.445

1.191.834.679

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n
K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Devam Eden ‹nﬂaat Sözlemeleri
Hakediﬂ Bedelleri (net)
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)

Not

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

472.539.208

463.130.421

3,6

55.231.829

51.803.211

3,6
3,8
3,6
3,7
3,9
3,21

8.743.867
605.921
135.920
199.946.819
1.232.503
85.980.198

6.560.969
1.080.003
498.321
181.605.815
207.085
84.886.023

3,13
3,23
3,14
10

80.054.539
15.321.925
25.285.687

82.367.804
27.794.729
26.326.461

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)

3,6
3,8
3,6
3,7
3,9
3,21
3,23
3,14
10

16.493.483
1.182
1.054.587
585.704
20.744.151
13.567.165
13.136.133
270.894

ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR

2,24

65.853.299

ÖZSERMAYE
Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse Senetleri ‹ptal Kârlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›ﬂ Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekler
Ola¤anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr› / Zarar›
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar› / Zararlar›

25,26
25

80.576.031

96.352.442

671.740.907

553.860.826

215.876.230
(587.562)
135.535.203

(115.721)
27 135.650.924
29
5.183.494
80.733.244
-

176.880.000
(555.126)
129.603.938
(118.916)
129.722.854

85.496.884

38.286.695
2.228.043
33.005.106
-

(419.854)
30

78.490.990
23.994.306
575.633
776.747
39.584.854
13.370.065
189.385

3.053.546
48.311.969
161.333.350

37.644.509
197.775.643

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

1.290.709.445

1.191.834.679

ALARKO HOLD‹NG A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 ve 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN
YILLARA A‹T KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(YTL)

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di¤er
Gelirler/faiz+temettü+kira (net)

Not

31 Aral›k 2007

37
37
37

747.947.561
(653.364.471)
-

634.637.827
(595.772.882)
-

-

-

94.583.090

38.864.945

BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI / (ZARARI)
Faaliyet Giderleri (-)

38

NET ESAS FAAL‹YET KÂRI / (ZARARI)
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)

39
39
40

FAAL‹YET KÂRI / (ZARARI)
Net Parasal Pozisyon Kâr›/(Zarar›)
ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR / (ZARAR)

41
2,24

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR / (ZARAR)
Vergiler

3,42

NET DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ / (ZARAR)

31 Aral›k 2006

(65.320.044)

(49.411.744)

29.263.046

(10.546.799)

128.298.008
(97.726.373)
(4.595.996)

205.583.829
(116.815.779)
(21.685.259)

55.238.685

56.535.992

-

-

(1.685.180)

(4.147.172)

53.553.505

52.388.820

(15.908.996)

(4.076.851)

37.644.509

48.311.969

0,187
0,187

0,274
0,257

3,43

- Basit
- Yeniden düzenlenmiﬂ

‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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31 ARALIK 2007 ve 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN
YILLARA A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(YTL)
A. ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Not

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Vergi öncesi net kâr (+)
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
K›dem tazminat›
Borç karﬂ›l›klar›
Kur farklar›ndan do¤an kâr (-)
Menkul k›ymet veya uzun vadeli yat›r›mlardan elde edilen kazançlar (-)
ﬁerefiye itfa pay› (-)
Sabit k›ymet sat›ﬂ geliri
Faiz geliri (-)
Faiz gideri (+)
‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂikliklerden önceki faaliyet kâr› (+)

53.553.505

52.388.820

20.797.747
857.611
(14.806.768)
(591.532)
139.351
(25.685.394)
34.264.520

24.334.958
1.122.167
10.346.634
(1.622.281)
(60.027)
(14.196.714)
72.313.557

Ticari iﬂlemlerdeki ve di¤er alacaklardaki azal›ﬂlar (+) / art›ﬂlar (-)
‹liﬂkili kuruluﬂlardan ve ortaklardan alacaklarda azal›ﬂlar (+) / art›ﬂlar (-)
Stoklardaki art›ﬂ (-)
Di¤er alacaklardaki azal›ﬂ (+) / art›ﬂ (-)
Di¤er dönen varl›klardaki art›ﬂ (-)
Devam eden inﬂaat sözleﬂmelerinden alacaklardaki azal›ﬂ (+) / art›ﬂ (-)
Ticari borçlarda art›ﬂ (+)
‹liﬂkili kuruluﬂlara ve ortaklara borçlardaki art›ﬂ (+)
Al›nan avanslardaki azal›ﬂ (-) / art›ﬂ (+)
Oran de¤iﬂikli¤inin ertelelenen vergi üzerindeki etkisi
Devam eden inﬂaat sözleﬂmeleri hakediﬂ bedellerindeki art›ﬂ (+) / azal›ﬂ (-)
Di¤er yükümlülüklerdeki azal›ﬂ (-) / art›ﬂ (+)
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluﬂan nakit (+)
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
44

(43.362.874)
(335.527)
(38.459.007)
11.333.210
(14.934.767)
43.496.791
18.926.708
1.025.418
(17.746.528)
16.618.131
(2.313.265)
(959.265)
(9.062.717)
(1.509.172)

(80.246.991)
(331.808)
(31.242.376)
(11.644.608)
(19.824.709)
(27.525.025)
51.837.472
29.000
58.606.890
(385.301)
(30.332.393)
11.148.457
(4.999.626)
(12.597.461)

2.202.454
(8.856.870)
308.594
(49.747.828)
(5.846.952)
25.685.394
591.532
(35.663.676)

1.129.154
18.261.306
18.934.206
(84.901)
(799.570)
14.196.714
1.622.281
53.259.190

(1.048.533)
(93.699)
(1.973.868)
1.524.363
82.766.704
(1.491.633)

593.346
(4.775.641)
1.478.809
-

44

(32.436)
(1.033.955)
11.826
(1.509.297)
(15.776.411)
61.343.061

(103.057)
3.791.963
465.816
(1.125.600)
2.647.680
2.973.316

3
4
4

24.170.213
229.316.965
253.487.178

43.635.045
185.681.920
229.316.965

B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Mali varl›k al›m›. al›ﬂ tutar›n›n neti (-)
Menkul k›ymetlerdeki de¤iﬂim
Pozitif / Negatif ﬁerefiyede art›ﬂ (+) / azal›ﬂ (-)
Maddi varl›k sat›n al›mlar›, net (-)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul al›m› (-)
Al›m sat›m amaçl› gayrimenkul al›m› (-)
Maddi varl›k sat›ﬂ› nedeniyle elde edilen nakit giriﬂleri (+)
Maddi olmayan varl›klardaki art›ﬂlar, net (-)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
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C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIﬁLARI
Hisse senedi ihrac› nedeniyle elde edilen nakit giriﬂleri (+)
Finansal kiralama borçlar›ndaki azal›ﬂ (-) /art›ﬂ (+)
Finansal kiralama iﬂlemlerindeki art›ﬂlar (-)
Finansal borçlardaki azal›ﬂ (-) / art›ﬂ (+)
Finansal varl›klardaki de¤er azal›ﬂ› (-) / art›ﬂ› (+)
‹ﬂletme birleﬂmeleri etkisi
Ba¤l› ortakl›k hisse art›ﬂ› etkisi
Ba¤l› ortakl›k taraf›ndan edinilen,
Ana ortakl›¤a ait nominal de¤erdeki hisse senedi art›ﬂ›
Oran de¤iﬂikli¤inin etkisi
Yabanc› para çevrim fark›
Özsermaye ile konsolidasyonun etkisi
Ödenen temettüler (-)
Ana Ortakl›k d›ﬂ› paylardaki art›ﬂ (+)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Haz›r de¤erlerde meydana gelen azal›ﬂ (-) / art›ﬂ (+)
Dönem baﬂ›ndaki haz›r de¤erler mevcudu
Dönem sonundaki haz›r de¤erler mevcudu
‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

-

2005 y›l› kâr›n›n transferi

Yedeklere transfer

Oran de¤iﬂikli¤inin etkisi

Temettü ödemesi

Yabanc› para çevrim fark›

Net kâr

-

Yedeklere transfer

Ba¤l› ortakl›k hisse art›ﬂ› etkisi

Konsolidasyondan ç›kan ba¤l› ortakl›k etkisi

Temettü ödemesi

Yabanc› para çevrim fark›

Net dönem kâr›
215.876.230

-

2006 y›l› kâr›n›n transferi

31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla

-

Finansal varl›klardaki de¤er art›ﬂ›/azal›ﬂ›

-

27.079.065

‹ﬂletme birleﬂmeleri etkisi

Özsermaye ile konsolidasyonun etkisi

11.917.165

Sermaye art›r›m›

176.880.000

-

Finansal varl›klardaki de¤er art›ﬂ›/azal›ﬂ›

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla

-

160.800.000

16.080.000

Özsermaye ile konsolidasyonun etkisi

Sermaye art›r›m›

1 Ocak 2006 tarihi itibar›yla

Sermaye

135.650.924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.928.070

-

129.722.854

-

-

-

-

-

-

-

-

(160.800.000)

290.522.854

Özsermaye
Düzeltme
Farklar›

(115.721)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.195

-

(118.916)

-

-

-

-

-

-

(11.666)

-

-

(107.250)

5.183.494

-

-

-

-

-

1.464.607

-

-

-

1.490.844

-

2.228.043

-

-

-

(904)

1.350.445

-

-

57.567

-

820.935

Finansal Varl›klar
De¤er Art›ﬂ
Yasal
Fonu
Yedekler

80.733.244

-

-

-

-

-

18.788.075

-

-

-

28.940.063

-

33.005.106

-

-

-

(6.538)

14.554.553

-

-

-

-

18.457.091

Ola¤anüstü
Yedekler

‹liﬂikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

(587.562)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(32.436)

(555.126)

-

-

-

-

-

-

-

-

428.479

(983.605)

Karﬂ›l›kl›
Sermaye ‹ﬂtirak
Düzeltmesi

197.775.643

-

-

(1.509.297)

2.461.733

(1.491.633)

(20.252.682)

48.311.969

1.524.363

11.826

19.303.179

(11.917.165)

161.333.350

-

-

(1.125.600)

(98.375)

(15.904.998)

60.238.872

1.490.475

408.249

(428.479)

116.753.206

Geçmiﬂ
Y›l Kâr›

31 ARALIK 2007 ve 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN
YILLARA A‹T KONSOL‹DE ÖZSERMAYE DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI
(YTL)

ALARKO HOLD‹NG A.ﬁ.

(419.854)

-

(1.033.955)

-

(2.461.733)

-

-

-

-

-

22.288

-

3.053.546

-

3.791.963

-

2.759

-

-

-

-

-

(741.176)

Yabanc› Para
Çevrim
Farklar›

37.644.509

37.644.509

-

-

-

-

-

(48.311.969)

-

-

-

-

48.311.969

48.311.969

-

-

-

-

(60.238.872)

-

-

-

60.238.872

Dönem
Kâr›

671.740.907

37.644.509

(1.033.955)

(1.509.297)

-

(1.491.633)

-

-

1.524.363

11.826

82.766.704

(32.436)

553.860.826

48.311.969

3.791.963

(1.125.600)

(103.058)

-

-

1.478.809

465.816

-

501.040.927

Toplam

ALARKO HOLD‹NG A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁKIN D‹PNOTLAR
1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu
Alarko Holding A.ﬁ. (Ana Ortakl›k) 1972 y›l›nda kurulmuﬂ olup, ba¤l› ortakl›klar› ve iﬂtirakleri aras›nda taahhüt, inﬂaat, arazi geliﬂtirme, sanayi,
ticaret, turizm, enerji ve su ürünleri üretim ve ticareti alanlar›nda faaliyet gösteren ﬂirketler ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar bulunmaktad›r.
‹lerleyen bölümlerde, Alarko Holding A.ﬁ. ve finansal tablolar› konsolidasyona tabi tutulan ba¤l› ortakl›k, iﬂtirak ve müﬂterek yönetime tabi
ortakl›klar birlikte “Alarko Toplulu¤u/Topluluk” olarak an›lacakt›r.
Konsolidasyona tabi tutulan ba¤l› ortakl›k, iﬂtirak ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›n isimleri, faaliyet alanlar› ve dolayl› ve dolays›z
ortakl›k paylar› aﬂa¤›daki gibidir:
ﬁirketin ‹smi

Faaliyet Alan›

Toplulu¤un Ortakl›k Pay›
(%)
31 Aral›k 2007
31 Aral›k 2006

Ba¤l› Ortakl›klar * :
Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.ﬁ. (Türkiye)
Aldem Alarko Konut ‹nﬂaat ve Tic. A.ﬁ. (Türkiye)
Attaﬂ Alarko Turistik Tesisler A.ﬁ. (Türkiye)
Alarko Fenni Malzeme Sat›ﬂ ve ‹malat A.ﬁ. (Türkiye)

Almüt Alarko S›nai Gereçler
‹malat ve Müm. A.ﬁ. (Türkiye)
Alamsaﬂ Alarko A¤›r Makina Sanayii A.ﬁ. (Türkiye)
Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ort. A.ﬁ. (Türkiye) **

Alsim-Moskova Çocuk Hastanesi ‹nﬂaat›( Rusya)
Alsim-Kazakistan - Astana ﬁubesi (Kazakistan)***
Alsim-Aktobe ﬁubesi (Kazakistan) ***
Alsim-Bishkek Almaty Karayolu
Projesi ‹nﬂaat› (Kazakistan)***
Alsim-Cezayir Arzew Desalinasyon ve
Kuvvet Sant. ‹nﬂaat› (Cezayir)

Taahhüt ve ‹nﬂaat
Konut, ‹nﬂaat
Turistik Tesis ‹ﬂletmecili¤i
Sanayi Mamullerinin
Pazarlamas› ve Sat›ﬂ Sonras›
Hizmetleri
Teknik Malzeme ve Teçhizat ‹malat
Pazarlama ve Mümessillik
S›nai Yat›r›mlar için Makina ve
Ekipman ‹malat›
Gayrimenkul ve Gayrimenkule
Dayal› Piyasa Araçlar›n›n
Al›m, Sat›m›
Rusya-Moskova Çocuk Onkoloji
Hastanesi ‹nﬂaat›
Kazakistan-Astana Havaalan›
Projesi ‹nﬂaat›
Kazakistan - Bat› Kazakistan
Yollar› Rehabilitasyon Projesi
Karayolu Projesi ‹nﬂaat›

99,56
99,56
99,58

96,41
96,31
94,66

99,90

65,50

94,30

65,44

78,65

52,93

50,94

49,19

99,56

96,41

-

96,41

-

96,41

-

96,41

99,56

96,41

99,56

96,41

Aktau Atrau Karayolu Projesi ‹nﬂaat› (Kazakistan)

Cezayir-Arzew Desalinasyon
Projesi
TCDD Ankara-Eskiﬂehir Demiryolu
Rehabilitasyonu Projesi
DS‹ Melen Su Temini Projesi
‹nﬂaat›
Karayolu Projesi ‹nﬂaat›

99,06
99,56

95,93
96,41

Astana Su Projesi (Kazakistan)****

Su Projesi

99,56

-

Saret Sanayi Taahhütleri ve Tic. A.ﬁ.*****

‹nﬂaat

100,00

-

Sansal ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.*****
Antalya Hafif Rayl› Sistem
1. Aﬂama Yap›m ‹ﬂleri (Türkiye)****

‹nﬂaat Malzemeleri Al›m Sat›m›

100,00

-

99,56

-

Alsim - TCDD (Türkiye)
Alsim-Rosneftegastroy JSC ‹ﬂ Ort. (Türkiye)

Hafif Rayl› Sistem Projesi

*

Tam konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.

**

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda kote edilmiﬂ olup, halka aç›k ﬂirkettir.

***

Projeler tamamland›¤›ndan dolay› 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla Alsim Alarko San.Tes. ve Tic. A.ﬁ.'ye devrolmuﬂlard›r.

****

31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla tam konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.

*****

Alarko Holding A.ﬁ.ve Anmak Holding A.ﬁ. birleﬂmesi nedeniyle Saret Sanayi Taahhütleri ve Tic. A.ﬁ. ile Sansal ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret

A.ﬁ. ba¤l› ortakl›k olarak konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.

ﬁirketin ‹smi

Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar* :
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (Türkiye)**
Altek Alarko Elektrik Sant. Tes. ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ. (Türkiye)
OAO Mosalarko (Rusya)
Alsim-E.M.‹.T. SpA ‹ﬂ Ort. (Türkiye)
Alsim-Akfen ‹nﬂaat Tur. ve Tic. A.ﬁ. ‹ﬂl. Ort. (Türkiye)
Streicher-Haustad & Timmermann
Günsay›l-Alsim A.ﬁ. (Türkiye)
Garanti Koza Alsim Ortak Giriﬂimi (Türkiye)
Obrascon Huarte Alsim SA - Alsim Alarko San.Tes.
ve Ticaret A.ﬁ. (‹spanya)
Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri
San. ve Tic. A.ﬁ. (Türkiye) ***

Faaliyet Alan›

Toplulu¤un Ortakl›k Pay›
(%)
31 Aral›k 2007
31 Aral›k 2006

Is›tma, So¤utma , Klima Cihazlar› ‹malat›
Elektrik Enerjisi Üretimi
Rusya-Gayrimenkul Proje, ‹nﬂaat
ve Kullan›m›
‹zmit Körfezi At›k Su Ar›tma ve
Deﬂarj Tesisleri ‹nﬂaat›
Tüpraﬂ ‹zmit Rafinerisi Kükürt
Giderme Projesi ‹nﬂaat›

43,19
49,89

42,09
38,44

50,00

50,00

39,82

38,56

49,78

48,20

Bakü-Tiflis- Ceyhan Ham Petrol
Boru Hatt› Projesi
Metro ﬂantiyesi

49,78
49,78

48,20
48,20

TCDD Ankara - Eskiﬂehir
Demiryolu rehabilitasyon projesi

44,80

43,38

Su Ürünleri Üretimi ve Pazarlamas›

49,99

-

*
Oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.
** ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda kote edilmiﬂ olup, halka aç›k ﬂirkettir.
*** 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla özsermaye yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂ olup, 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla Alarko Holding A.ﬁ.ve
Anmak Holding A.ﬁ. birleﬂmesi nedeniyle oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.
‹ﬂtirakler*
Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri
San. ve Tic. A.ﬁ. (Türkiye)
Al-Riva Projesi Arazi De¤. Konut
‹nﬂ. ve Tic. A.ﬁ (Türkiye)**
Al-Riva Arazi De¤. Konut
‹nﬂ. ve Tic. A.ﬁ. (Türkiye)**
Al-Riva Arazi De¤. Konut ‹nﬂ., Tur.
Tes. Golf ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ. (Türkiye)**
*
**

Su Ürünleri Üretimi vePazarlamas›

-

40,99

Konut, ‹nﬂaat

12,13

12,11

Konut, ‹nﬂaat

2,63

2,62

Konut, ‹nﬂaat ve Turistik Tesis
‹ﬂletmecili¤i

2,28

2,28

Öz sermaye yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.
Söz konusu iﬂtiraklerde Ana Ortakl›k'›n kontrol ve kardan pay alma oran› % 40' t›r.
Ana Ortakl›¤›n merkez adresi aﬂa¤›daki gibidir :
Muallim Naci Cad. No : 69 Ortaköy/ ‹STANBUL
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibar›yla ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla,
Ad›
Pay Oran›
‹shak Alaton
% 28,72
‹zzet Garih
% 18,18
Dalia Garih
% 18,18
Vedat Aksel Alaton
% 3,82
Leyla Alaton Günyeli
% 3,82
Di¤er*
% 27,28
%100,00

*

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla,
Ad›
Pay Oran›
Anmak Holding A.ﬁ.
% 69,40
Di¤er*
% 30,60
%100,00

Sermayenin % 10'undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermektedir.
Alarko Holding A.ﬁ. hisseleri 24 May›s 1989 tarihinden beri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (IMKB) iﬂlem görmekte olup, 31 Aral›k
2007 tarihi itibar›yla ﬁirket hisselerinin % 26,46 oran›ndaki k›sm› halka aç›kt›r.
Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. Sermaye Piyasas› Kurulu'na (SPK) kay›tl› olup, hisselerinin
%14,77 oran›ndaki k›sm› halka aç›kt›r. 27 Ocak 1992 tarihinden beri IMKB'de iﬂlem görmektedir.
Ba¤l› ortakl›klardan Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. Sermaye Piyasas› Kurulu'na (SPK) kay›tl› olup, hisselerinin % 49'u halka aç›kt›r.
1996 y›l›ndan itibaren IMKB'de iﬂlem görmektedir.

Kategorileri itibar›yla dönem içinde çal›ﬂan personelin ortalama say›s› aﬂa¤›daki gibidir.
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Maaﬂl›

1.509

1.617

Ücretli

1.960

1.349

3.469

2.966

2. Finansal Tablolar›n Sunumuna ‹liﬂkin Esaslar
(a) Haz›rlan›ﬂ Esas› :
Alarko Toplulu¤u muhasebe kay›tlar›n› ve kanuni defterlerini, yürürlükteki ticari ve mali mevzuat› esas alarak haz›rlamaktad›r. ‹liﬂikteki
konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda aﬂa¤›da aç›kland›¤› üzere, Seri XI/25 No.lu Tebli¤'e uyum sa¤lamak amac›yla belli düzeltme
ve s›n›fland›rma kay›tlar› yap›lm›ﬂt›r. ‹liﬂikteki konsolide finansal tablolara yans›t›lan düzeltmeler Dipnot 2(b) ve (d)'de özetlenmiﬂtir.
ﬁirket'in ‹spanya, Rusya, Cezayir ve Kazakistan'da faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar›n›n ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n fonksiyonel
para birimleri s›ras›yla, Euro, Ruble, Dinar ve Tenge'dir. SPK'n›n Seri XI/25 No.lu Tebli¤'ine göre, bilanço kalemleri bilanço tarihindeki
kur ile gelir ve giderler ise y›ll›k ortalama kur ile YTL'ye çevrilmektedir. Yap›lan çevrim iﬂleminden do¤an kâr ya da zarar, öz sermaye
alt›nda “yabanc› para çevrim farklar›” hesab›nda gösterilmektedir.
(b) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi :
Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'in 15.K›sm›'na göre, yüksek enflasyon ekonomisinin hakim oldu¤u bir ülkenin para birimini kullanarak finansal
tablolar›n› haz›rlamakta olan kuruluﬂlar›n bu tablolardaki kalemleri bilanço tarihi itibar›yla endekslenen birim de¤erleri ile göstermeleri
ve ayn› uygulamay› geçmiﬂ dönemlere de yans›tmalar› gerekmektedir. Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)'nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367
say›l› Karar› uyar›nca, 2005 y›l›nda finansal tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas› sona ermiﬂtir. Bu nedenle, finansal tablolar,
31 Aral›k 2004 tarihindeki Türk Liras›'n›n sat›n alma gücü cinsinden ifade edilmiﬂtir.
‹liﬂikteki konsolide finansal tablolar›n, 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla geçerli olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmesinde, Türkiye
‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan Türkiye için yay›nlanan toptan eﬂya fiyatlar› genel endeksi baz al›narak kullan›lan endeks ve çevirim
faktörleri aﬂa¤›daki gibidir:
Tarih

Endeks

Düzeltme katsay›s›

31 Aral›k 2001

4.951,7

1,70

31 Aral›k 2002

6.478,8

1,30

31 Aral›k 2003

7.382,1

1,14

31 Aral›k 2004

8.403,8

1,00

31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla finansal tablolar›n endekslenen birim de¤erleriyle haz›rlanmas›nda aﬂa¤›daki prensipler uygulanm›ﬂt›r:
- Finansal tablolar 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla endekslenen birim de¤erleri ile gösterilmiﬂ, ayn› uygulama geçmiﬂ dönemlere de yans›t›lm›ﬂt›r.
- Parasal varl›k ve borçlar bilanço tarihindeki parasal birim de¤eri ile gösterildi¤i için ayr›ca endekslenmemiﬂtir.
- Parasal olmayan bilanço kalemleri ilgili düzeltme katsay›lar› kullan›larak endekslenen birim de¤erleri ile gösterilmiﬂtir.
- Enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n etkisi, gelir tablosunda “Net Parasal Pozisyon Kâr›/ (Zarar›)” hesab›nda gösterilir.
Parasal olmayan kalemlere 1 Ocak 2005 tarihinden sonra yap›lan giriﬂler nominal de¤erleriyle gösterilmiﬂtir. Yabanc› para cinsinden
bilanço kalemleri bilanço tarihindeki kur ile yabanc› para cinsinden gelir ve giderler dönemin ortalama kuru ile YTL'ye çevrilir. Yap›lan
çevrim iﬂleminden do¤an kâr ya da zarar, özsermaye hesap grubu alt›nda yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda gösterilir.
(c) Konsolidasyon Esaslar› :
Konsolidasyon, Ana Ortakl›k olan Alarko Holding A.ﬁ. bünyesinde gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, konsolidasyona tabi tutulan iﬂtirakler, ba¤l›
ortakl›klar ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardaki Ana Ortakl›k'›n do¤rudan ve dolayl› hisse paylar› aﬂa¤›daki gibidir :
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Ba¤l› Ortakl›klar*
Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.ﬁ.
Aldem Alarko Konut ‹nﬂaat ve Tic. A.ﬁ.
Attaﬂ Alarko Turistik Tesisler A.ﬁ.
Alarko Fenni Malzeme Sat›ﬂ ve ‹malat A.ﬁ.
Almüt Alarko S›nai Gereçler ‹malat ve Müm. A.ﬁ.
Alamsaﬂ Alarko A¤›r Makina Sanayii A.ﬁ.

% 99,56
% 99,56
% 99,58
% 99,90
% 94,30
% 78,65

% 96,41
% 96,31
% 94,66
% 65,50
% 65,44
% 52,93

Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ort. A.ﬁ.
Alsim-Moskova Çocuk Hastanesi ‹nﬂaat›
Alsim-Kazakistan-Astana ﬁubesi
Alsim-Aktobe ﬁubesi
Alsim-Bishkek Almaty Karayolu Projesi ‹nﬂaat›
Alsim-Cezayir-Arzew Desalinasyon ve
Kuvvet Santral ‹nﬂaat›
Alsim TCDD Türkiye
Alsim-Rosneftegastroy JSC. ‹ﬂ Ort.
Aktau Atrau Karayolu Projesi ‹nﬂaat›
Astana Su Projesi
Saret Sanayi Taahhütleri ve Ticaret A.ﬁ.
Sansal ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Antalya Hafif Rayl› Sistem
1. Aﬂama Yap›m ‹ﬂleri (Türkiye)

% 50,94
% 99,56
-

% 49,19
% 96,41
% 96,41
% 96,41
% 96,41

% 99,56
% 99,56
% 99,06
% 99,56
% 99,56
% 100,00
% 100,00

% 96,41
% 96,41
% 95,93
% 96,41
-

% 99,56

-

% 43,19
% 49,89
% 50,00
% 39,82
% 49,78

% 42,09
% 38,44
% 50,00
% 38,56
% 48,20

% 44,80

% 43,38

% 49,78
% 49,78

% 48,20
% 48,20

% 49,99

-

% 12,13
% 2,63

% 40,99
% 12,11
% 2,62

% 2,28

% 2,28

Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar**
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Altek Alarko Elektrik Sant. Tes. ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ.
OAO Mosalarko
Alsim-E.M.‹.T SpA ‹ﬂ Ort.
Alsim-Akfen ‹nﬂaat Tur. ve Tic. A.ﬁ. ‹ﬂ Ort.
Obrascon Huarte Lain SA - Alsim
Alarko San. Tes. ve Tic. A.ﬁ. (‹sp.)
Streicher-Haustad & Timmermann
Günsay›l-Alsim A.ﬁ.
Garanti - Koza - Alsim Ortak Giriﬂimi
Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri
San. ve Tic. A.ﬁ. (Türkiye)
‹ﬂtirakler***
Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri San. ve Tic. A.ﬁ.
Al-Riva Projesi Arazi De¤. Konut ‹nﬂ. ve Tic. A.ﬁ.
Al-Riva Arazi De¤. Konut ‹nﬂ. ve Tic. A.ﬁ.
Al-Riva Arazi De¤. Konut ‹nﬂ. Tur. Tes.
Golf ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ.

* ‹liﬂikteki konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiﬂtir.
** ‹liﬂikteki konsolide finansal tablolara oransal konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiﬂtir.
*** ‹liﬂikteki konsolide finansal tablolara öz sermaye yöntemi ile dahil edilmiﬂtir.
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda aﬂa¤›daki prensipler uygulanm›ﬂt›r:
Tam Konsolidasyon Yöntemi :
•
•
•

•

•

Ana Ortakl›k ile ba¤l› ortakl›klar›n ödenmiﬂ sermayesi ve sat›n alma tarihindeki öz sermayeleri d›ﬂ›ndaki bilanço kalemleri toplan›r. Yap›lan
toplama iﬂleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirlerinden olan alacak ve borçlar› karﬂ›l›kl› indirilir.
Ana Ortakl›k'›n ba¤l› ortakl›klardaki paylar›; Ana Ortakl›k'daki Finansal Duran Varl›klar ve ba¤l› ortakl›klardaki Sermaye hesab›ndan karﬂ›l›kl›
olarak elimine edilir.
Konsolidasyon kapsam›ndaki ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›k haline geldi¤i tarih itibar›yla ve daha sonraki pay al›mlar›nda bir defaya mahsus
olmak üzere, ana ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›¤›n sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n elde etme maliyeti, bu paylar›n ba¤l› ortakl›¤›n makul
de¤ere göre de¤erlenmiﬂ bilançosundaki öz sermayesinde temsil etti¤i de¤erden mahsup edilir. Kay›tl› de¤er lehine oluﬂan fark, pozitif
ﬂerefiye olarak konsolide bilançonun aktifinde ayr› bir kalemde gösterilir ve ﬂerefiyenin izafe edildi¤i ekonomik birimin faydal› ömrünü
geçmemek üzere en fazla 20 y›l içinde itfa edilir; kay›tl› de¤er aleyhine oluﬂan fark ise negatif ﬂerefiye olarak bilançonun aktifinde negatif
olarak ayr› bir kalemde gösterilir ve en fazla 20 y›l içinde itfa edilir.
Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar›n ödenmiﬂ/ç›kar›lm›ﬂ sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, Ana
Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar d›ﬂ› paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançonun öz sermaye hesap grubundan önce; “Ana
Ortakl›k D›ﬂ› Paylar”, gelir tablosunda ise “Ana Ortakl›k D›ﬂ› Kâr/Zarar” hesap grubu ad›yla gösterilir.
Ana Ortakl›k ve Ba¤l› Ortakl›klar›n birbirleri aras›ndaki sat›n alma ve sat›ﬂ iﬂlemleri ve bu iﬂlemlerden kaynaklanan kâr ve zararlar,
konsolide gelir tablosunda iptal edilir. Bahse konu iptal edilen kâr ve zararlara, konsolidasyona tabi ortaklar›n kendi aralar›nda al›msat›ma konu olan, menkul k›ymetler, stoklar, maddi ve maddi olmayan varl›klar, finansal varl›klar ve di¤er aktifler dahildir.

Oransal Konsolidasyon Yöntemi :
•

Konsolidasyon kapsam›ndaki müﬂterek yönetime tabi ortakl›klara ait finansal tablolarda yer alan varl›k, borç, özkaynaklar ile gelir ve
giderler Ana Ortakl›k'›n bu ortakl›klarda sahip oldu¤u pay›n yüzdesi ile konsolidasyona tabi tutulup, ilgili konsolidasyon düzeltmeleri buna
uygun yap›larak konsolide finansal tablolar haz›rlan›r.

•

Ana Ortakl›k'›n bu ortakl›klardaki paylar›; Ana Ortakl›k'daki Finansal Duran Varl›klar ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardaki Sermaye
hesab›ndan karﬂ›l›kl› olarak elimine edilir.

Özsermaye Yöntemi :
•

‹ﬂtirakler öncelikle elde etme maliyeti ile kaydedilir.

•

Ana Ortakl›k'›n, iﬂtiraki sat›n ald›¤› tarihten, bilanço tarihine kadar geçen süre içinde, iﬂtirakin özkaynaklar›ndaki art›ﬂ ve azal›ﬂlardan Ana
Ortakl›k'›n pay›na düﬂen k›s›m, iﬂtirakin elde etme maliyetine eklenir veya düﬂürülür. Bu iﬂlemlerde, elde etme maliyetine k›yasla öz
sermaye pay›na isabet eden tutarda meydana gelen art›ﬂlar kâr, azal›ﬂlar ise zarar olarak gelir tablosunda gösterilir. Öz sermayedeki
de¤iﬂikli¤in kâr veya zarar d›ﬂ›ndaki öz sermaye kalemlerinden kaynaklanmas› halinde Ana Ortakl›k'›n öz sermayesinde de bu kalemlere
iliﬂkin gerekli düzeltmeler yap›l›r. ‹ﬂtiraklerden tahsil edilen kâr paylar› ilgili iﬂtirak tutar›ndan düﬂürülür.

•

‹ﬂletmelerin iﬂtirak niteli¤i kazand›¤› tarih itibar›yla ve daha sonraki pay al›mlar›nda, bir defaya mahsus olmak üzere, Ana Ortakl›k'›n
iﬂtirakin sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n elde etme de¤eri ile bu paylar›n iﬂtirakin makul de¤erler esas al›narak düzenlenmiﬂ
bilançosundaki öz sermayesinde temsil etti¤i de¤er aras›nda oluﬂan pozitif veya negatif fark ﬂerefiye olarak bilançoda ayr› kalemler olarak
gösterilir ve tam konsolidasyon yönteminde belirtilen ﬂekilde itfa edilir. Önceki dönemlerde elde edilen iﬂtirakler için gerekli ﬂerefiye ve
itfa pay› hesaplamalar› yap›larak sonuçlar geçmiﬂ y›llar kâr ve zarar› ile iliﬂkilendirilir.

(d) Düzeltmeler :
‹liﬂikteki konsolide finansal tablolar Seri XI/25 No.lu Tebli¤'e göre haz›rlanm›ﬂt›r ve kanuni kay›tlarda yer almayan aﬂa¤›daki düzeltmeleri
içermektedir.
- ﬁüpheli alacaklara karﬂ›l›k ayr›lmas›
- ‹sim hakk› ve royalti karﬂ›l›¤› ayr›lmas›
- Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›lmas›
- Vadeli çekler, alacak senetleri, al›c›lar, sat›c›lar için reeskont hesaplanmas›
- Kredilerin etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi
- Amortisman düzeltmesi
- K›dem tazminat› düzeltmesi
- Ertelenen vergi düzeltmesi
- Borsada iﬂlem gören finansal varl›klar›n borsa rayici ile de¤erlenmesi
- Tamamlanma oran› metodu ile taahhüt sözleﬂme getirisinin gelir ve gider olarak yans›t›lmas›
- Grup içi bakiyelerin ve iﬂlemlerin konsolidasyon prosedürüne uygun olarak elimine edilmesi
- Finansal kiralama ile ilgili düzeltme kayd›
- Sat›ﬂlar için garanti karﬂ›l›¤› ayr›lmas›
- Gelecek aylara ait gelirlerin düzeltilmesi
- Dava giderleri ile ilgili karﬂ›l›k ayr›lmas›
- ﬁerefiyelerin ve itfa paylar›n›n hesaplanmas›
(e) Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi :
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihli bilançolar ve bilançolara iliﬂkin dipnotlar ile ayn› tarihlerde sona eren y›llara ait gelir, nakit ak›m› ve özsermaye
de¤iﬂim tablolar› ile ilgili dipnotlar karﬂ›laﬂt›rmal› olarak sunulmuﬂtur. Cari dönem finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas›
aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
f)

Netleﬂtirme:
Finansal varl›k ve borçlar›n netleﬂtirilmesi, sadece hukuken mümkün olmas› ve iﬂletmenin bu yönde bir niyetinin olmas› veya varl›klar›n
elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eﬂ zamanl› oldu¤u durumlarda mümkündür.

3. Uygulanan Muhasebe Politikalar› ve De¤erleme Yöntemleri
(a) Finansal Araçlar :
Finansal araçlar aﬂa¤›daki finansal varl›k ve borçlardan oluﬂmaktad›r :
i.

Haz›r de¤erler
Kasa, bankalar, al›nan çekler ve yoldaki paralar haz›r de¤erleri oluﬂturmaktad›r.

Kasadaki paralar Yeni Türk Liras› ve dövizli bakiyelerden oluﬂmaktad›r. Yeni Türk Liras› bakiyeler kay›tl› de¤eriyle, dövizli bakiyelerse
bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz kuru ile de¤erlenerek kay›tlarda gösterilmektedir.
Banka mevduatlar›, vadeli ve vadesiz mevduatlardan ve bu mevduatlar›n faizlerinden oluﬂmaktad›r. Yeni Türk Liras› mevduatlar maliyet
de¤erleriyle, döviz tevdiat hesaplar› ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz kuru kullan›lmak suretiyle Yeni Türk Liras›'na çevrilmiﬂ
de¤erleriyle kay›tlarda gösterilmektedir.
Al›nan çeklerin vadesi bilanço tarihini aﬂanlar ticari alacaklar içinde gösterilmiﬂ olup bilanço tarihinde yürürlükte olan Hazine taraf›ndan
belirtilen iç borçlanma senetlerinin ilgili vadeye isabet eden oran› üzerinden reeskonta tabi tutulmuﬂtur. Yabanc› para cinsinden çekler
Libor, Euribor ve Tibor oranlar› kullan›larak reeskont iﬂlemine tabi tutulmuﬂtur.
Makul De¤er
Makul de¤er; herhangi bir finansal arac›n, al›m sat›ma istekli iki taraf aras›nda, muvazaadan ar›nd›r›lm›ﬂ olarak el de¤iﬂtirdi¤i de¤er olup,
öncelikle ilgili varl›¤›n borsa de¤eri, borsa de¤erinin oluﬂmamas› durumunda ise de¤erleme gününde bu tan›ma uygun al›m sat›m de¤eri,
makul de¤er olarak kabul edilir.
Yabanc› para cinsinden haz›r de¤erlerin, bilanço tarihindeki geçerli kurlardan Yeni Türk Liras›'na çevrilmiﬂ olmas› sebebiyle, bu varl›klar›n
makul de¤erlerinin kay›tl› de¤erlerine eﬂde¤er oldu¤u kabul edilmektedir.
Banka mevduatlar›, kasan›n kay›tl› de¤erlerinin ve al›nan çeklerin, bu varl›klar›n k›sa vadelerde elden ç›kar›lmalar› ve de¤er düﬂüklü¤ü
riski olmamas› nedeniyle, makul de¤erleriyle ayn› oldu¤u varsay›lmaktad›r.
ii. Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar, Alarko Toplulu¤u taraf›ndan, al›c›lara do¤rudan mal ve hizmet satmak suretiyle yarat›lan finansal varl›klard›r. Alacak
senetleri, vadeli çekler ve al›c›lar reeskonta tabi tutulmuﬂtur.
Makul De¤er
Ticari alacaklar›n iskonto edilmiﬂ ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lm›ﬂ de¤erlerinin, varl›klar›n makul de¤erine eﬂde¤er oldu¤u varsay›lmaktad›r.
iii. ‹liﬂkili Taraflar
Alarko Toplulu¤u'nun hissedarlar›, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür gibi yönetici personeli, yak›n aile üyeleri ve onlar taraf›ndan
kontrol edilen veya onlara ba¤l› ﬂirketler, iﬂtirakler ve ortakl›klar iliﬂkili taraf olarak kabul edilmiﬂtir.
iv. Finansal Kiralamalardan Alacaklar
Finansal kiralama konusu varl›k net kira yat›r›m tutar›na eﬂit bir alacak olarak finansal tablolara kaydedilir. Brüt finansal kiralama
alacaklar›yla, finansal kiralama alacaklar›n›n bugünkü de¤eri aras›ndaki fark ertelenmiﬂ finansman geliri olarak tan›mlan›r. ‹ﬂlem günündeki
ertelenmiﬂ finansal gelirlerin toplam› olan kira geliri, kiralaman›n vadesi boyunca, finansal kiralama kapsam›ndaki net yat›r›ma sabit
dönemsel getiri oran› yaratacak ﬂekilde gelir tablosuyla iliﬂkilendirilir.
v. K›sa ve Uzun Vadeli Banka Kredileri ve Ticari Borçlar
K›sa ve uzun vadeli banka kredileri, anapara ve bilanço tarihi itibar›yla tahakkuk eden faiz giderlerinin toplanmas› sonucu oluﬂan de¤erlerin
etkin faiz oran› yöntemi ile iskonto edilmiﬂ tutarlar› ile kay›tlarda gösterilmektedir. Ticari borçlar, sat›c›lardan do¤rudan mal ve hizmet
almak suretiyle oluﬂan finansal borçlar olup iskonto edilmiﬂ tutarlar› ile kay›tlarda gösterilmektedir.
Makul De¤er
K›sa ve uzun vadeli banka kredilerinin makul de¤erinin; bahse konu finansal borçlar›n maliyetine, etkin faiz oran› üzerinden hesaplan›p
bilanço tarihleri itibar›yla tahakkuk etmiﬂ faiz borçlar›n›n eklenmesi suretiyle oluﬂturulan kay›tl› de¤erlerine eﬂde¤er oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Benzer ﬂekilde, ticari borçlar›n iskonto edilmiﬂ maliyet de¤erleri makul de¤erleri olarak kabul edilmiﬂtir.
(b) Finansal Risk Yönetimi:

i.

Faiz Riski
Alarko Toplulu¤u'nun, finansal kredi sözleﬂmeleri ABD Dolar›, Euro ve JPY baz›nda olup, faiz oran› sabittir. Piyasa faiz haddinin, ödemelerin
yabanc› para biriminde olmas› nedeniyle, vade boyunca, önemli oranlarda de¤iﬂmeyece¤i öngörülmekte ve bu nedenle faiz oran› riskinin
ihmal edilebilir seviyede oldu¤u kabul edilmektedir.

ii. Yabanc› Para Riski
Alarko Toplulu¤u'nun iﬂletme, yat›r›m ve finansal faaliyetlerinden do¤an dövizli iﬂlemlerinin rapor tarihi itibar›yla bakiyeleri 28 no.lu dipnotta
aç›klanm›ﬂt›r. Alarko Toplulu¤u, döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan tutarlarla ilgili olarak; Yeni Türk Liras› karﬂ›s›nda söz
konusu dövizlerin kurlar›ndaki de¤iﬂmelerde döviz kuru riskine maruz kalabilir. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun sürekli
analiz edilmesi ile s›n›rland›r›lmaktad›r.
iii. ﬁüpheli Alacaklar Riski
Alarko Toplulu¤u, rapor tarihine kadar oluﬂan ﬂüpheli alacaklar için karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r.
iv. Likidite Riski
Alarko Toplulu¤u, k›sa vadeli finansal araçlar›n›, örne¤in ticari alacaklar›n›, nakte çevirerek kendisine fon yaratmaktad›r. Alarko Toplulu¤u'nun,
likit varl›klar›n›n (dönen varl›klar - stoklar), k›sa vadeli borçlar›n›n üzerinde olan k›s›mlar›, dönemler itibariyle aﬂa¤›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007

380.969.656

31 Aral›k 2006

364.787.050

v. Karﬂ› Taraf Riski
Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karﬂ› taraf›n anlaﬂman›n gereklerini yerine getirmeme riskini de taﬂ›maktad›r. ﬁirket yönetimi bu
riskleri, her anlaﬂmada bulunan karﬂ› taraf (iliﬂkili taraflar hariç) için ortalama riski k›s›tlayarak ve gerekti¤i takdirde teminat olarak
karﬂ›lamaktad›r.
(c) Stoklar :
Stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlendirilmiﬂtir. Maliyet, ilk madde ve malzeme, yar› mamul,
mamul, emtia ve di¤er stoklar için hareketli a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi kullan›larak belirlenmektedir. Stoklar içerisinde yer alan
al›m-sat›m amaçl› gayrimenkullerin her biri enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiﬂ elde etme maliyeti ile de¤erlenmiﬂtir. Ancak al›msat›m amaçl› gayrimenkullerin makul de¤erine esas teﬂkil eden ekspertiz de¤erlerinin düzeltilmiﬂ elde etme maliyetine göre düﬂük olmas›
durumunda “Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü” bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde de¤er düﬂüklü¤ü kayb› ayr›lmaktad›r. Bu de¤er
düﬂüklükleri tüm al›m-sat›m amaçl› gayrimenkuller için ayr› ayr› belirlenir ve uygulan›r.
(d) Menkul K›ymetler :
Alarko Toplulu¤u menkul k›ymetlerini al›m-sat›m amaçl› ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›fland›rm›ﬂt›r. Al›msat›m amaçl› finansal varl›klar, piyasada k›sa dönemde oluﬂan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sa¤lamak amac›yla
elde edilen veya elde edilme nedeninden ba¤›ms›z olarak, k›sa dönemde kâr sa¤lamaya yönelik bir portföyün parças› olan finansal
varl›klard›r. Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar, bilançoya ilk olarak iﬂlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet de¤erleri ile yans›t›l›r
ve izleyen dönemlerde rayiç de¤erleri üzerinden de¤erlenir. Rayiç de¤ere esas teﬂkil eden fiyat oluﬂumlar›n›n aktif piyasa koﬂullar› içerisinde
gerçekleﬂmemesi durumunda rayiç de¤erin güvenilir bir ﬂekilde belirlenemedi¤i kabul edilmekte ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas›'n›n
aç›klad›¤› gösterge niteli¤indeki fiyatlar kullan›larak hesaplanan de¤erler rayiç de¤er olarak dikkate al›nmaktad›r. Gerçekleﬂen ya da
gerçekleﬂmeyen kazanç ve zararlar konsolide gelir tablosunda yer al›r.
Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar, özel kesim menkul k›ymetleri yat›r›m fonu kat›lma belgelerinden ibaret olup, ilgili yat›r›m fonunun
bilanço tarihi için aç›klad›¤› al›ﬂ fiyat› üzerinden de¤erlendirilmiﬂtir.
Vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli
koﬂullar›n sa¤lanm›ﬂ oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan devlet tahvili vadeye kadar elde tutulacak finansal
varl›k olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar›n ilk kayd› maliyet de¤eri ile yap›lm›ﬂt›r. Vadeye kadar elde tutulacak
yat›r›mlar etkin faiz oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ bedel üzerinden de¤erlenmiﬂtir.

(e) Finansal Varl›klar :
Alarko Toplulu¤u, finansal varl›klar›n› sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›rm›ﬂt›r.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, iﬂletme kaynakl› krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak ve al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar
d›ﬂ›nda kalan finansal varl›klardan oluﬂmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde rayiç (makul)
de¤erle de¤erlenmiﬂtir.
Topluluk'un do¤rudan ve dolayl› olarak toplam oy haklar›n›n % 20'nin alt›nda oldu¤u veya % 20'nin üzerinde olmakla birlikte önemli bir
etkiye sahip olmad›¤› veya konsolide finansal tablolar aç›s›ndan önemlilik teﬂkil etmeyen, teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem görmeyen ve
makul de¤erleri güvenilir bir ﬂekilde belirlenemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, de¤er kayb›
ile ilgili karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla Türk Liras›'n›n cari al›m gücüne göre düzeltilmiﬂ olarak finansal tablolara
yans›t›lm›ﬂt›r (öz sermaye yöntemi ile gösterilenler hariç). Bunun yan› s›ra, aktif piyasalarda kote pazar fiyatlar› olan ve rayiç de¤erleri
güvenilir bir ﬂekilde hesaplanabilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, rayiç (makul) de¤erleriyle konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤erindeki de¤iﬂikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar konsolide öz sermaye de¤iﬂim
tablosunda finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu hesab› içerisinde yer alm›ﬂt›r.
(f) Maddi Varl›klar :
Maddi varl›klar, maliyet bedellerinden birikmiﬂ amortismanlar›n ve e¤er varsa, de¤er düﬂüklü¤ünün indirilmesi suretiyle gösterilmiﬂtir.
Maddi varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla endekslenerek bilanço tarihindeki Türk Liras›'n›n al›m gücüne getirilmesinde aktife ilk
giriﬂ tarihleri dikkate al›nm›ﬂt›r. 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki al›mlar nominal de¤erleriyle gösterilmiﬂtir. Maddi varl›klar için amortisman,
enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiﬂ tutarlar› ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki al›mlar›n nominal de¤erleri üzerinden varl›klar›n
tahmini faydal› ömürleri esas al›nmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullan›larak ayr›lm›ﬂt›r. Varl›klar›n tahmini faydal› ömürlerine
iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›daki gibidir:
Binalar

3-50 y›l

Yeralt› ve yerüstü düzenleri

4-50 y›l

Makina, tesis ve cihazlar

4-40 y›l

Taﬂ›t araç ve gereçleri

2-15 y›l

Döﬂeme ve demirbaﬂlar

3-50 y›l

Di¤er maddi varl›klar

2-20 y›l

(g) Maddi Olmayan Varl›klar :
Maddi olmayan varl›klar, maliyet bedellerinden birikmiﬂ itfa paylar›n›n ve e¤er varsa, de¤er düﬂüklü¤ünün indirilmesi suretiyle gösterilmiﬂtir.
Maddi olmayan varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla endekslenerek bilanço tarihindeki Türk Liras›'n›n al›m gücüne getirilmesinde
aktife ilk giriﬂ tarihleri dikkate al›nm›ﬂt›r. 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki al›mlar nominal de¤erleriyle gösterilmiﬂtir. Maddi olmayan
varl›klar, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiﬂ tutarlar› ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki al›mlar›n nominal de¤erleri üzerinden,
aﬂa¤›da belirtilen sürelerde faydal› ömürlerine göre itfa edilmiﬂtir:
Haklar

2-19 y›l

Özel maliyetler

2-19 y›l

Di¤er maddi olmayan varl›klar

5 y›l

(h) Finansal Kiralanan Varl›klar ve Kiralama Yükümlülükleri :
Alarko Toplulu¤u, finansal kiralama yoluyla edinmiﬂ oldu¤u sabit k›ymetleri, konsolide bilançoda ilgili varl›¤›n makul de¤eri ile asgari kira
ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü de¤erinden düﬂük olan› üzerinden kay›tlara almaktad›r. Asgari kira ödemelerinin bilanço
tarihindeki bugünkü de¤eri hesaplan›rken, finansal kiralama iﬂlemindeki geçerli faiz oran›, gelecek dönemlerdeki kira ödemelerinin iskonto
edilmesinde kullan›lmaktad›r. Bilanço tarihi itibar›yla, ana para finansal kiralama yükümlülükleri, vadelerine göre k›sa ve uzun vadeli
olarak bilançoda gösterilmekte olup, cari döneme ait faiz giderleri, gelir tablosuyla iliﬂkilendirilmektedir.
Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit k›ymetler, konsolide bilançoda ilgili maddi duran varl›k kalemlerine dahil edilmiﬂ olup, ekonomik
ömür ile kira süresinden hangisi k›sa ise ona göre amortismana tabi tutulmaktad›r.
Makina, tesis ve cihazlar

4-10 y›l

(i) Yabanc› Para Cinsinden Varl›k ve Borçlar :
Bilançoda yer alan yabanc› paraya ba¤l› varl›klar ve borçlar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankas› döviz

kuru,

kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleﬂen yabanc› paraya ba¤l› iﬂlemler, iﬂlem tarihindeki fiili kurlar
kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Bu iﬂlemlerden do¤an kur fark› gelir ve giderleri gelir tablolar›na dahil edilmektedir. Alarko
Toplulu¤u'nun bilanço tarihi itibar›yla de¤erlemede kulland›¤›, T.C. Merkez Bankas› döviz kurlar› aﬂa¤›daki gibidir :
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Al›ﬂ

Al›ﬂ

Sat›ﬂ

Sat›ﬂ

ABD Dolar› - USD

1,1647

1,1703

1,4056

1,4124

EURO - EUR

1,7102

1,7184

1,8515

1,8604

‹sviçre Frang› - CHF

1,0273

1,0339

1,1503

1,1577

‹ngiliz Sterlini - GBP

2,3259

2,3381

2,7569

2,7713

Japon Yeni - JPY

0,0103

0,0104

0,0118

0,0119

‹sveç Kronu - SEK

0,17981

0,18168

0,20355

0,20567

Suudi Arabistan Riyali - SAR

0,31115

0,31211

0,37592

0,37660

(j) Varl›klar›n De¤er Düﬂüklü¤ü :
Varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin, geri kazan›labilir de¤erlerinden fazla oldu¤u durumlarda, de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ay›rmak suretiyle,
varl›¤›n kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir tutar›na indirilir ve karﬂ›l›k gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r.
Di¤er taraftan; nakit üreten varl›klar›n geri kazan›labilir tutar›, net sat›ﬂ fiyatlar› ile kullan›m de¤erlerinden yüksek olan›d›r. Bahse konu
varl›klar›n kullan›m de¤eri, bu varl›klar›n sürekli kullan›m›ndan ve sat›ﬂlar›ndan elde edilecek net nakit giriﬂlerinin, uygun bir iskonto oran›
ile iskonto edilmiﬂ net bugünkü de¤erlerini ifade eder.
(k) Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller :
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, düzeltilmiﬂ elde etme maliyetinden birikmiﬂ amortisman ve de¤er düﬂüklü¤ü ar›nd›r›larak finansal tablolara
yans›t›l›r.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin makul de¤erine esas teﬂkil eden ekspertiz de¤erleri düzeltilmiﬂ elde etme maliyetleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmakta
ve ekspertiz de¤erinin düzeltilmiﬂ elde etme maliyetine göre düﬂük olmas› durumunda varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü bölümünde belirtilen
esaslar çerçevesinde de¤er düﬂüklü¤ü kayb› ayr›lmaktad›r. Bu de¤er düﬂüklükleri tüm yat›r›m amaçl› gayrimenkuller için ayr› ayr› belirlenir
ve uygulan›r.
Amortisman yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin ekonomik ömürleri dikkate al›narak normal (do¤rusal) amortisman yöntemine göre k›st
baz›nda hesaplanmaktad›r. Bu kapsamda yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin ekonomik ömürleri dikkate al›narak saptanan ve uygulanan,
amortisman oranlar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Binalar

%5

(l) ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri :
Müteahhit s›fat›yla üstlenilen y›llara yayg›n inﬂaat iﬂleri ile ilgili inﬂaat sözleﬂmeleri tamamlanma oran› yöntemine göre muhasebeleﬂtirilmektedir.
Sözleﬂme gelir ve giderleri, inﬂaat sözleﬂmesinin getirisi do¤ru bir ﬂekilde tahmin edildi¤i zaman, gelir ve gider kalemi olarak kay›t edilir.
‹lgili hesap döneminin sonunda oluﬂan toplam sözleﬂme giderlerinin, sözleﬂmenin tahmin edilen toplam maliyetine oran› tamamlanma
oran›n› ifade eder. Bu oran ise sözleﬂme gelirinin cari döneme ait k›sm›n›n finansal tablolara kaydedilmesinde kullan›l›r.
‹nﬂaat sözleﬂmelerinin sonuçlar› güvenilir biçimde tahmin edilemiyorsa, sözleﬂme maliyetleri katlan›lan dönemde tamamen, sözleﬂme
has›lat› ise, yaln›zca katlan›lm›ﬂ sözleﬂme maliyetlerinin geri kazan›labilmesi mümkün olan k›sm› kadar finansal tablolara al›n›r.
Toplam sözleﬂme maliyetlerinin toplam sözleﬂme has›lat›n› aﬂma olas›l›¤› varsa, beklenen zarar gider olarak finansal tablolara al›n›r.
(m) Borçlanma Maliyetleri :
Borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varl›kla iliﬂkili borçlanma maliyetleri do¤rudan ilgili bulundu¤u özellikli
varl›¤›n maliyetine dahil edilir. Özellikli bir varl›¤›n amaçland›¤› ﬂekilde kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin

tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleﬂtirilmesine son verilir. Yap›lmakta olan yat›r›mlar ile do¤rudan ilgili
faiz giderlerinden lehteki kur farklar›n›n indirilmesi sonucu kalan net (250.160) YTL ( 31 Aral›k 2006 -232.883 YTL) ilgili varl›k maliyetine
ilave edilmiﬂtir.
(n) Ertelenen Vergiler :
Ertelenen vergiler, yükümlülük metodu kullan›larak, varl›klar›n ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrah› ile bunlar›n finansal tablolardaki
kay›tl› tutarlar› aras›nda oluﬂan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad›r. Baﬂl›ca geçici farklar, gelir ve giderlerin Seri XI/ 25 No.lu Tebli¤
ile vergi kanunlar›na göre de¤iﬂik finansal tablo dönemlerinde muhasebeleﬂmesinden kaynaklanmaktad›r. Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplan›rken, indirilecek geçici farklardan oluﬂan ertelenen vergi alacaklar›, Alarko Toplulu¤u'nun,
gelecek dönemlerde vergiye tabi kazançlar›n›n olaca¤› varsay›m›yla hesaplanmaktad›r.
Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak ﬂart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda
yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karﬂ›l›kl› olarak
birbirinden mahsup edilir.
(o) Vergiler :
Kurum kazançlar› % 20 oran›nda kurumlar vergisine tabidir. Yat›r›m indirimi istisnas› uygulanmas› halinde di¤er Kurumlar Vergisi'nden
istisna kazançlarda oldu¤u gibi bu kârlar da¤›t›lmad›kça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte yararlan›lan yat›r›m indirimi, GVK'nun 4842
say›l› Kanunla kald›r›lan Ek 1 ila Ek 6'nc› maddelerine dayan›yorsa ayn› Kanun'un Geçici 61'nci ve 69'ncu maddeleri uyar›nca, yararlan›lan
yat›r›m indirimi tutar› üzerinden da¤›t›ls›n, da¤›t›lmas›n %19,8 oran›nda gelir vergisi stopaj› hesaplan›r. ‹stisna kaynakl› olsun olmas›n tam
mükellef gerçek kiﬂiler ile dar mükellef gerçek kiﬂi ve kurumlara nakit olarak da¤›t›lan kâr paylar› üzerinden ayr›ca %15 (26 Temmuz 2006
tarihinden önce % 10' dur) oran›nda gelir vergisi stopaj› hesaplanmaktad›r. Bununla birlikte kâr da¤›t›m›n›n 1998 ve öncesi kârlar ile 1999,
2000, 2001 ve 2002 y›llar›na ait istisna kaynakl› kârlardan ve yukar›da belirtilen % 19,8 stopaj yap›lm›ﬂ yat›r›m indirimlerine tekabül eden
kârlardan yap›lmas› durumunda gelir vergisi stopaj› do¤mayacakt›r. Cari y›l ve geçmiﬂ y›l kârlar›n›n sermayeye ilavesi suretiyle yap›lan
kâr da¤›t›mlar›nda da gelir vergisi stopaj› hesaplanmamaktad›r. Di¤er yandan tam mükellef kurumlara yap›lan kâr da¤›t›mlar›nda da stopaj
yap›lmamaktad›r.
Ayr›ca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere y›l içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %20 oran›nda geçici vergi
ödenmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69'uncu maddesine istinaden yat›r›m indiriminden yararlananlar için kurumlar vergisi ve kurum geçici
vergi oran› % 30 olarak uygulan›r.
Vergi Usul Kanununun 5024 say›l› Kanunla de¤iﬂtirilen mükerrer 298 inci maddesi uyar›nca, bilanço esas›na göre defter tutan mükellefler,
TEFE’deki art›ﬂ›n, Mart 2005 itibar›yla son 36 ayda % 100’den ve son 12 ayda % 10’dan düﬂük olmas› nedeniyle 2004'te baﬂlayan enflasyon
düzeltme uygulamas› sona ermiﬂtir. 31 Aral›k 2007 ve 2006 hesap dönemlerinde de ÜFE'de % 100 ve % 10 ﬂartlar› birlikte gerçekleﬂmedi¤i
için enflasyon düzeltmesi uygulamas› yap›lmam›ﬂt›r.
Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden beﬂ y›l içindeki mali kârlar (matrah) ile mahsup edilebilmekte olup, önceki y›llar matrahlar›ndan
mahsup mümkün de¤ildir.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla vergi karﬂ›l›¤› yürürlükteki vergi mevzuat› çerçevesinde ayr›lm›ﬂt›r.
(p) K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤› :
‹ﬂ Kanunu'na göre, Topluluk, bir senesini doldurmuﬂ olup, Kanun'un 25/II. maddesinde belirtilen hakl› nedenler olmaks›z›n Topluluk'la
iliﬂkisi kesilen, askere ça¤r›lan, evlenip bir y›l içinde iﬂten ayr›lan (kad›nlar için), emekli olan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat›
ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat, çal›ﬂ›lan her sene için bir ayl›k maaﬂ tutar› olup, bu tutar 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla her
hizmet y›l› için 2.030,19 YTL ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r (31 Aral›k 2006 - 1.857,44 YTL).
Alarko Toplulu¤u, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar›nda k›dem tazminat› yükümlülü¤ünü Seri XI/ 25 No.lu Tebli¤'in 29. K›s›m'daki
“Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”da belirtilen finansal tablolara alma ve de¤erleme esaslar›na göre hesaplam›ﬂt›r. K›dem tazminat›
yükümlülüklerinin, özellikleri aç›s›ndan, bu k›s›mda tan›mlanan 'Çal›ﬂma Dönemi Sonras›na ‹liﬂkin Belirli Fayda Planlar›'yla özdeﬂ olmas›
nedeniyle, bahse konu yükümlülükler, aﬂa¤›da aç›klanan 'Öngörülen Birim Kredi Yöntemi' ve baz› varsay›mlar kullan›larak hesaplanm›ﬂ
ve finansal tablolara al›nm›ﬂt›r.

-

Çal›ﬂanlar›n geçmiﬂ y›llardaki personel hizmet süreleri dikkate al›narak, mevcut sosyal güvenlik yasalar›na göre emeklilik haklar›n›
kazanacaklar› tarihler belirlenir.

-

Çal›ﬂanlar›n emekli olmalar› veya iﬂten ç›kar›lmalar› durumunda gelecekte ödenecek yükümlülü¤ün bugünkü de¤eri hesaplan›rken,
çal›ﬂanlar›n mevcut maaﬂlar› veya devlet taraf›ndan saptanan k›dem tazminat› tavan›ndan küçük olan› al›narak 31 Aral›k 2007 ve 2006
de¤erinin, enflasyon etkisinden ar›nd›r›lmas› amac›yla sabit kalaca¤› varsay›lm›ﬂ ve daha sonra bu de¤er Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerinin
ortalama faiz oran› olarak öngörülen % 11'in (31 Aral›k 2006 - % 11), öngörülen enflasyon oran› % 5'e (31 Aral›k 2006 - % 5) oranlamas›
suretiyle hesaplanan y›ll›k % 5,71 (31 Aral›k 2006 - % 5,71) reel iskonto oran› ile indirgenerek k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün bilanço
tarihindeki net bugünkü de¤eri hesaplanm›ﬂt›r.

-

K›dem tazminat›na hak kazanacak kiﬂilerin toplam çal›ﬂanlara olan oran›n›n saptanmas›, aktueryal hesaplamay› gerektirmektedir. Bu
hesaplama; geçmiﬂte Topluluk çal›ﬂanlar›ndan k›dem tazminat›na hak kazananlar›n toplam personele olan oran›n›n tespit edilmesi suretiyle
yap›l›r.

(r) Gelir ve Giderler :
Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esas› uygulanmaktad›r. Buna göre has›lat, gelir ve kârlar ayn› döneme ait maliyet,
gider ve zararlarla karﬂ›laﬂt›r›lacak ﬂekilde muhasebeleﬂtirilmektedir. Vadeli sat›ﬂ ve al›mlar üzerinde bulunan vade fark› gelir ve giderleri,
vadeleri süresince etkin faiz oran› yöntemi ile hesaplanmakta ve tahakkuk esas›na göre di¤er faaliyetlerden gelir ve giderler kalemi alt›nda
gösterilmektedir.
(s) Hisse Baﬂ›na Kazanç / (Zarar) :
Hisse baﬂ›na kazanç / (zarar), dönem net kâr› veya zarar›n›n cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine ait adi hisse senetleri adedinin
a¤›rl›kl› ortalamas›na bölünmesi suretiyle hesaplanmaktad›r.
Türkiye'de ﬂirketler, mevcut hissedarlar›na birikmiﬂ kârlardan ve özsermaye enflasyon düzeltme farklar›ndan hisseleri oran›nda hisse
da¤›tarak (bedelsiz hisseler) sermayelerini artt›rabilirler. Hisse baﬂ›na kâr /(zarar) hesaplan›rken, bu bedelsiz hisseler ç›kar›lm›ﬂ hisseler
olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse baﬂ›na kâr /(zarar) hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse senedi ortalamas›, bedelsiz hisseler aç›s›ndan
geriye dönük olarak uygulanmak suretiyle elde edilir.
(t) Muhasebe Tahminleri :
Finansal tablolar›n Seri XI/ 25 Nolu Tebli¤'e göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim'in, bilanço tarihi itibar›yla finansal tablolarda yer alan
varl›klar ve yükümlülüklerin bilanço de¤erini, bilanço d›ﬂ› yükümlülüklere iliﬂkin aç›klamalar›, dönem içerisinde oluﬂan gelir ve giderlerin
tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlarda bulunmas› gerekmektedir. Ancak, gerçek sonuçlar, bu sonuçlardan farkl›l›k
gösterebilmektedir.
(u) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar :
Topluluk bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, finansal tablolara al›nan tutarlar› bu yeni
duruma uygun ﬂekilde düzeltmekte, bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen olaylar›n olmas› halinde ise önemli
olmas› durumunda ilgili dönemde aç›klamaktad›r.
(v) ﬁarta Ba¤l› Varl›klar ve Yükümlülükler :
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iﬂletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin
olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar finansal tablolara al›nmamakta
ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.
(y) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlamas› :
Alarko Toplulu¤u'nun faaliyetleri holding, turizm, sanayi ve ticaret, enerji, taahhüt, arazi geliﬂtirme ve su ürünleri(*) olmak üzere yedi
sektör alt›nda toplanm›ﬂt›r.
(*) 31.12.2006 tarihi itibar›yla su ürünleri grubu konsolidasyona öz sermaye yöntemi ile dahil edilirken 31.12.2007 tarihi itibar›yla müﬂterek
yönetime tabii ortakl›k olarak tam konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.

4. Haz›r De¤erler
Haz›r de¤erler aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Kasa
Banka
vadesiz YTL mevduat
vadesiz döviz mevduat
vadeli YTL mevduat
vadeli döviz mevduat
bloke vadeli mevduatlar
Al›nan çekler
Di¤er haz›r de¤erler

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

208.809
251.505.460
604.715
4.078.059
43.576.910
202.046.541
1.199.235
1.637.390
135.519

232.774
227.682.689
487.215
1.479.947
45.397.235
179.237.701
1.080.591
1.321.255
80.247

253.487.178

229.316.965

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

50.777.241

42.064.923

57.953.349

57.808.797

108.730.590

99.873.720

5. Menkul K›ymetler
Menkul k›ymetler aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar
-Yat›r›m Fonlar›
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Finansal Varl›klar
-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar›

31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar›n faiz oranlar› % 4,75 - % 5,59 aras›nda de¤iﬂmektedir ( 31 Aral›k
2006 - % 2,75 - % 6,01).
6. Finansal Borçlar
Finansal borçlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

K›sa Vadeli Banka Kredileri
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara
Faizleri ve Taksitleri
Uzun Vadeli Banka Kredileri
K›sa Vadeli Di¤er Finansal Yükümlülükler
Uzun Vadeli Di¤er Finansal Yükümlülükler

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

55.231.829

51.803.211

8.743.867
16.493.483
135.920
1.054.587

6.560.969
23.994.306
498.321
776.747

81.659.686

83.633.554

K›sa ve uzun vadeli kredilerin vadeleri 03.01.2008 ile 14.12.2012 tarihleri aras›nda de¤iﬂmektedir.
7. Ticari Alacak ve Borçlar
K›sa vadeli ticari alacaklar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Al›c›lar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacak reeskontu (-)
Alacak senetleri
Alacak reeskontu (-)
Alacak senetleri
Vadeli çekler
Al›c›lar
Verilen depozito ve teminatlar
Di¤er k›sa vadeli alacaklar
ﬁüpheli ticari alacaklar
ﬁüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤› (-)

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

197.312.038
35.519.396
(14.812)
36.912.927

150.998.166
27.320.627
(19.897)
30.289.683

(473.651)
(560.562)
(542.380)
43.654.970
8.140.469
2.673.149
(2.673.149)

(537.368)
(512.372)
(596.976)
54.907.104
14.739.772
2.416.921
(2.416.921)

319.948.395

276.588.739

Uzun vadeli ticari alacaklar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Al›c›lar
Alacak senetleri
Alacak reeskontu (-)
Alacak senetleri
Verilen depozito ve teminatlar

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

8.511
135.462

9.316
212.129

(11.889)
591.594

(37.364)
536.379

723.678

720.460

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

113.790.722
9.224.631

97.891.895
8.904.393

(1.118.268)
(26.075)
37.779.304
40.296.505

(974.549)
(28.125)
26.120.757
49.691.444

199.946.819

181.605.815

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

628.963

-

(43.259)

-

585.704

-

K›sa vadeli ticari borçlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Sat›c›lar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Borç reeskontu (-)
Sat›c›lar
‹liﬂkili taraflar
Al›nan depozito ve teminatlar
Di¤er ticari borçlar

Uzun vadeli ticari borçlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Sat›c›lar
Borç reeskontu (-)
Sat›c›lar

8. Finansal Kiralama Alacaklar› ve Borçlar›
K›sa ve uzun vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden alacaklar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Brüt finansal kiralama alacaklar›
Kazan›lmam›ﬂ faiz geliri
Toplam

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

125.739
(32.040)

-

93.699

-

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

K›sa Vadeli Finansal Kiralama Alacaklar›
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Alacaklar›

29.811
63.888

-

Toplam

93.699

-

K›sa ve uzun vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL):

Toplam finansal kiralama yükümlülükleri
Ödenecek faiz (-)

Vadesi 1 y›la kadar olan finansal
kiralama yükümlülükleri
Vadesi 1 y›ldan fazla olan finansal
kiralama yükümlülükleri

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

667.624
(60.521)

1.933.544
(277.908)

607.103

1.655.636

605.921

1.080.003

1.182

575.633

607.103

1.655.636

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

2.830.117
13.468
387.043
543.663

124.354
2.991.829
1.337
321.244
-

3.774.291

3.438.764

9. ‹liﬂkili Taraflarla Alacaklar ve Borçlar ve ‹ﬂlemler
‹liﬂkili taraflardan alacaklar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

E.M.I.T. S.p.A.
Max Streicher GmbH Co.
Obrascon Huarte Lain SA-(OHL)
OHL-Alsim Alarko GYO Ortak Giriﬂim Projesi
Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri San.Tic. A.ﬁ.

‹liﬂkili taraflara borçlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

204.770
150.493
877.240

6.367
200.718
-

1.232.503

207.085

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

360.978
415.131
1.972
5.663
1.811
80.638
220.901
10.630

19.987
7.239
650.842
1.790
4.870
1.686
90.446
2.419
1.874
-

1.097.724

781.153

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Al-Riva Arazi De¤. Konut ‹ns. ve Tic. A.ﬁ
Alfarm Alarko Leröy Su Ürün. San. ve Tic. A.ﬁ.

-

31.987
5.114

Toplam

-

37.101

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

1.088.091
436
6.259
(6.259)

1.155.309
11.312.665
4.013
6.099
(6.099)

1.088.527

12.471.987

Ortaklara Temettü
Obrascon Huarte Lain SA-(OHL)
Max Streicher GmbH Co.

‹liﬂkili taraflara yap›lan sat›ﬂlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Anmak Holding A.ﬁ.
Alsim A.ﬁ.-Wacon Hillwater Terrasan
Al-Riva Proje Ar. De¤. Konut ‹nﬂ. Tic. A.ﬁ.
Al-Riva Arazi De¤. Konut Ins. ve Tic. A.ﬁ.
Al-Riva Ar. De¤. Kon. ‹nﬂ. Tur. Tes. Golf A.ﬁ.
Tüm Tesisat ve ‹nﬂaat A.ﬁ.
Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri San. ve Tic. A.ﬁ.
Alsim Alarko A.ﬁ-Rana Int. Ltd.
Alsim A.ﬁ.-Akfen A.ﬁ. Çarﬂamba Havaalan›
Alarko Deyaar Gayrimenkul Geliﬂtirme A.ﬁ.
Toplam
‹liﬂkili taraflardan yap›lan al›ﬂlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

10. Di¤er Alacaklar ve Yükümlülükler
K›sa vadeli di¤er alacaklar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
Di¤er çeﬂitli alacaklar
T.C. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›ndan alacaklar
Personelden alacaklar
Di¤er ﬂüpheli alacaklar
Di¤er ﬂüpheli alacaklar karﬂ›l›¤› (-)

Uzun vadeli di¤er alacaklar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
31 Aral›k 2007
Di¤er çeﬂitli alacaklar

31 Aral›k 2006

50.250

-

50.250

-

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

22.711
8.296.521
1.160.317
2.282.579
1.733.227
8.618.739
1.954.705
33.478
190.171
747.996
245.243

9.236
9.200.655
6.806.583
151.195
1.521.676
1.129.461
5.265.153
1.750.497
34.424
221.641
235.940
-

25.285.687

26.326.461

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

270.894

189.385

270.894

189.385

K›sa vadeli di¤er yükümlülükler aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Personele borçlar
T.C. Devlet Demiryollar› ‹ﬂletmesi'ne olan borçlar
Türkiye Petrol Rafinerileri A.ﬁ.'ye olan borçlar
Di¤er çeﬂitli borçlar
Gider tahakkuklar›
Gelecek aylara ait gelirler
Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Di¤er Özel Tüketim Vergisi
Hesaplanan KDV
Di¤er KDV
Di¤er Yükümlülükler

Uzun vadeli di¤er yükümlülükler aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
Gelecek y›llara ait gelirler

11. Canl› Varl›klar
Yoktur (2006 : Yoktur).
12. Stoklar
Stoklar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
‹lk madde ve malzeme
Yar› mamuller
Mamuller
Emtia (*)
Di¤er stoklar
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› (-)
Verilen sipariﬂ avanslar›

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

65.609.490
1.627.515
6.181.318
76.559.456
212
(933.917)
9.841.121

43.897.466
1.923.261
5.179.324
54.498.287
777
(911.381)
15.838.454

158.885.195

120.426.188

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla emtia stoklar›n›n net 71.483.041 YTL tutar›ndaki k›sm› al›m-sat›m amaçl› gayrimenkullerden oluﬂmaktad›r
(31 Aral›k 2006 - 45.692.837 YTL). 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla detaylar bir sonraki sayfada sunulmuﬂtur.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla al›m-sat›m amaçl› gayrimenkullerin detay› aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2007

Konut Projesi

Düzeltilmiﬂ Ekspertiz
Defter De¤eri De¤eri

31 Aral›k 2006
Ekspertiz
Tarihi

Düzeltilmiﬂ
DefterDe¤eri

Ekspertiz
De¤eri

Ekspertiz
Tarihi

12.12.2007
12.12.2007

914.353
24.281.037

5.119.000
56.496.000

15.12.2006
15.12.2006

25.195.390

61.615.000

Arsa Pay› (1 Parsel)
Proje Maliyeti

673.408
51.382.186

6.908.000
58.241.000

Toplam

52.055.594

65.149.000

4.321.594

7.690.000

12.12.2007

4.321.594

7.100.000

15.12.2006

Alkent ‹stanbul 2000 - 1 Villa
Maliyet
De¤er Düﬂüklü¤ü Kayb› (-)

-

-

-

1.344.261
-

1.070.000
(274.261)

15.12.2006
-

Toplam

-

-

-

1.070.000

1.070.000

Maslak Arsas›
Arsa Maliyeti

15.105.853

29.390.000

12.12.2007

15.105.853

28.445.000

Toplam

71.483.041 102.229.000

45.692.837

98.230.000

Büyükçekmece Arsas›
Arsa Maliyeti (5 Parsel)

15.12.2006

Konut Projesi: ﬁirket, gayrimenkul portföyünde bulunan Büyükçekmece Eskice Mevkii'nde kain 106 no.lu ada, 18 no.lu parseldeki 239.466
m2 arsa üzerinde 63 adet villa ve 1 adet sosyal tesisin yap› ruhsat›n› 21 Ekim 2005 tarihinde alm›ﬂ ve sat›ﬂ faaliyetlerine baﬂlam›ﬂt›r. 31 Aral›k
2007 tarihi itibar›yla 35 adet villa için sat›ﬂ sözleﬂmesi yap›lm›ﬂt›r.
Büyükçekmece Arsas›: Toplam 819.272 m2 büyüklü¤ünde 5 adet parsel bulunmaktad›r.
Maslak Arsas›: ‹stanbul Maslak'taki 18.962 m2 arsa üzerinde Al›ﬂveriﬂ Merkezi yap›lmas› planlanmaktad›r.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla stoklar üzerindeki toplam sigorta tutar› s›ras›yla 300.000 YTL ve 898.856 YTL'dir. Ayr›ca Konut Projesi
için ‹nﬂaat All Risk ve ‹ﬂveren Mali Sorumluluk Sigortalar› tutar› 35.983.360 YTL'dir.
13. Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Alacaklar› ve Hakediﬂ Bedelleri
Devam eden inﬂaat sözleﬂmeleri ile ilgili maliyetler ve tahmini kazançlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Devam eden inﬂaat sözleﬂmeleri
ile ilgili maliyetler
Tahmini kazançlar
Eksi: Dönem sonu itibar›yla toplam
faturalanan hakediﬂ bedeli

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

1.507.720.308
224.428.875

1.653.740.543
235.863.570

(1.672.322.815)

(1.788.594.219)

59.826.368

101.009.894

Yukar›daki net bakiye iliﬂikteki konsolide bilançolarda aﬂa¤›daki ﬂekilde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (YTL) :

Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden
Alacaklar (net)
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri
Hakediﬂ Bedelleri

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

139.880.907

183.377.698

(80.054.539)

(82.367.804)

59.826.368

101.009.894

14. Ertelenen Vergi Varl›klar› ve Yükümlülükleri
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiﬂ vergi hesaplamalar›na temel teﬂkil eden geçici farklar aﬂa¤›daki
gibidir ( YTL):
Geçici Gelir / (Gider) Farklar›
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

(7.765)

(43.923)

458.338.134

309.166.459

(514.562.407)
37.716
995.178
36.566
228.676
1.372.207
965.198

(343.633.613)
56.320
631.962
141.375
91.159
1.225.950
287.804

(394.070)

(294.584)

(53.031)
155.590
6.174.936

(361.521)
388.290
5.663.977

(293.986)

(166.328)

(19.445.360)
1.908.836

(12.807.119)
5.008.437

Toplam Geçici Gelir / (Gider) Farklar›

(64.543.582)

(34.645.355)

Ertelenen Vergi Varl›klar› / (Yükümlülükleri)

(13.136.133)

8.654.823

Stoklar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi
matrahlar›ndaki net fark
Y›llara yayg›n inﬂaat maliyetlerinin
de¤erleme fark›
Y›llara yayg›n inﬂaat hak ediﬂlerinin
de¤erleme fark›
‹tfa olmam›ﬂ finansman gideri
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› kayd›
Di¤er ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› kayd›
‹sim hakk› karﬂ›l›¤› kayd›
Dava açma gider karﬂ›l›¤›
Garanti karﬂ›l›¤›
Al›c›lar ve alacak senetleri reeskontu
düzeltme kayd›
Sat›c›lar ve borç senetleri reeskontu
düzeltme kayd›
Finansal araçlar de¤erleme fark› kayd›
K›dem tazminat› kayd›
Parasal olmayan hesaplar›n de¤erleme
fark› kayd›
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n
kay›tl› defter de¤erleri ile vergi
matrahlar›ndaki net fark
Yat›r›m indirimi

Vergi oran›, Yat›r›m ‹ndirimi kullanan ﬂirketler için % 30, di¤er ﬂirketler için de % 20 olarak kullan›lm›ﬂt›r. Yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca
y›llara yayg›n inﬂaat hak ediﬂlerinin de¤erleme farklar› üzerinden ertelenen vergi oran› % 20 olarak, müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan
OAO Mosalarko (Rusya) için ertelenen vergi hesaplamas›nda vergi oran› % 24 olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca kullan›lacak teﬂvikli yat›r›m indirimi
üzerinden % 10,2 ve teﬂviksiz yat›r›m indirimi üzerinden % 30 oran›nda ertelenen vergi hesaplanm›ﬂt›r.

Cari dönem ertelenmiﬂ vergi
varl›klar› / (yükümlülü¤ü)
Önceki dönem ertelenmiﬂ vergi
yükümlülü¤ünün / varl›klar›n›n iptali
Birleﬂme etkisi
Ertelenmiﬂ vergi geliri / (gideri) (Dipnot 42 )

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

(13.136.133)

8.654.823

(8.654.823)
16.618.131

(5.314.546)
(385.301)

( 5.172.825)

2.954.976

15. Di¤er Cari/Cari Olmayan Varl›klar ve K›sa/Uzun Vadeli Yükümlülükler
Di¤er cari / dönen varl›klar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkuklar›
Devreden KDV
Di¤er KDV
‹ﬂ avanslar›
Personel avanslar›
Peﬂin ödenen vergiler ve fonlar
Özel tüketim vergisi
Di¤er çeﬂitli dönen varl›klar

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

2.460.901
5.098.897
12.889.302
747.779
11.925
1.536
5.186.680
33.478
138.667

1.619.648
2.508.736
10.312.313
235.729
12.012
2.150
8.035.901
34.424
88.685

26.569.165

22.849.598

Di¤er cari olmayan / duran varl›klar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

1.379.984
41.756.061
190

636.595
31.284.260
180

43.136.235

31.921.035

Gelecek y›llara ait giderler
Peﬂin ödenen vergi ve fonlar
Di¤er çeﬂitli duran varl›klar

16. Finansal Varl›klar

‹ﬂtirakler ;

31 Aral›k 2007
‹ﬂtirak
Oran› %

Al-Riva Proje Ar. De¤. Konut ‹nﬂ. ve Tic. A.ﬁ.
Al-Riva Arazi Ar. De¤.
Konut ‹nﬂ. ve Tic. A.ﬁ.
Al-Riva Arazi De¤. Konut ‹nﬂ. Turistik
Tes. Golf ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ.
Is› Sanayi Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme A.ﬁ.
San-Bir San. Hiz. ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ.
Alfarm Alarko Leröy Su Ürün. San. ve Tic. A.ﬁ (*).
Di¤er (**)

31 Aral›k 2006

‹ﬂtirak
Tutar›

‹ﬂtirak
Oran› %

‹ﬂtirak
Tutar›

12,13

4.695.468

12,11

4.785.083

2,63

95.661

2,62

161.405

2,28
3,93
1,21
-

1.153.919
7.348
2.643
304.137

2,28
2,65
1,18
40,99
-

1.175.972
7.348
2.643
2.450.094
303.227

6.259.176

8.885.772

Ba¤l› Ortakl›klar ;
Tüm Tesisat ve ‹nﬂaat A.ﬁ.(***)
Temzet Elektrik Üretim ‹letim A.ﬁ.(***)
Alarko SA (***)
Alsim Alarko KZ (***) (****)
Betagas SRL (***)
Alarko Deyaar Gayrimenkul
Geliﬂtirme A.ﬁ. (***) (*****)

49,58
50,00
42,33
100,00
50,00

355.714
5.561.576
50.129
7.033
54.716

1,38
50,00
41,25
100,00
-

12.565
5.561.576
48.852
7.033
-

49,34

25.000

-

-

Toplam

6.054.168

5.630.026

12.313.344

14.515.798

(*)

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla özsermaye yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂ olup, 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla Alarko
Holding A.ﬁ. ve Anmak Holding A.ﬁ. birleﬂmesi nedeniyle oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmiﬂtir.
(**)
%1'in alt›ndad›r.
(***)
‹lgili ﬂirketler faaliyet hacimlerinin düﬂük olmas› ve toplulu¤un konsolide finansal tablolar›n› önemli ölçüde etkilememeleri sebebi
ile konsolidasyon kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂlard›r.
(****) Alsim Alarko KZ, s›n›rl› sorumlu ﬂirket olarak Kazakistan Cumhuriyeti'nde kurulmuﬂ olup, 4 A¤ustos 2006 tarihinde resmi makamlar
nezdinde tescili yap›lm›ﬂt›r.
(*****) Alarko Deyaar Gayrimenkul Geliﬂtirme A.ﬁ.'nin 8 Kas›m 2007 tarihinde resmi makamlar nezdinde tescili yap›lm›ﬂt›r.

17. Pozitif/Negatif ﬁerefiye
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla konsolide finansal tablolarda yer alan 1.269.257 YTL (31 Aral›k 2006 - 821.312 YTL) tutar›ndaki ﬂerefiye, 31 Aral›k
2007 tarihi itibar›yla Alarko Holding A.ﬁ. ve Anmak Holding A.ﬁ. birleﬂmesi nedeniyle Alarko Holding A.ﬁ.'nin Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ. ve Altek Alarko Elektrik Sant. Tes. ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ. hisselerini devralmas›, Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.ﬁ.'nin Aldem Alarko Konut
‹nﬂaat ve Tic. A.ﬁ. hisselerini sat›n almas› ve Alarko Holding A.ﬁ.'nin Alamsaﬂ Alarko A¤›r Makina Sanayi A.ﬁ. hisselerini sat›n almas›ndan
kaynaklanmakta olup, ilgili iﬂlem tarihi itibar›yla hesaplanan ﬂerefiye ve bilanço tarihi itibar›yla birikmiﬂ itfa paylar› aﬂa¤›daki gibidir ( YTL):
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla ;
‹ﬂlem Tarihi
21 Haziran 1994
07 Ekim 1998

‹ﬂlem Tarihi
10 Aral›k 2007
31 Ocak 2000
11 Mart 2002
30 Kas›m 1995

Negatif ﬁerefiye,Net

Hesaplanan Brüt
ﬁerefiye Tutar›

Birikmiﬂ ‹tfa
Pay›

Pozitif ﬁerefiye, Net

161.302
218.549

(110.693)
(102.353)

50.609
116.196

379.851

(213.046)

166.805

Birikmiﬂ ‹tfa
Pay›

Negatif ﬁerefiye, Net

Hesaplanan Brüt
ﬁerefiye Tutar›
684.764
855.251
345.277
3.681

(11.413)
(338.489)
(100.754)
(2.255)

673.351
516.762
244.523
1.426

1.888.973

(452.911)

1.436.062
1.269.257

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla ;

‹ﬂlem Tarihi
31 Ocak 2000
11 Mart 2002

Hesaplanan Brüt
ﬁerefiye Tutar›

Birikmiﬂ ‹tfa
Pay›

Negatif ﬁerefiye, Net

855.251
345.277

(295.727)
(83.489)

559.524
261.788

1.200.528

(379.216)

821.312

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

1 Ocak 2006
Giriﬂler
Birikmiﬂ amortismanlar
De¤er art›ﬂ› öncesi, net
De¤er art›ﬂ›

2.909.894
(871.446)
2.038.448
-

2.824.993
11.483
(771.008)
2.065.468
73.418

De¤er art›ﬂ› sonras›, net

2.038.448

2.138.886

18. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkuller üzerindeki toplam sigorta tutar› s›ras›yla 37.625.077 YTL ve 44.489.776
YTL'dir.
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin enflasyona göre düzeltilmiﬂ maliyet de¤erlerinin rayiç de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Ekspertiz Raporu
Tarihi

31 Aral›k 2007
Rayiç
De¤eri

Maliyet De¤eri,
Net

Gayrimenkul ad›
‹stanbul ﬁiﬂhane ‹ﬂ Merkezi
‹stanbul Karaköy ‹ﬂ Merkezi
Ankara Çankaya ‹ﬂ Merkezi

06.12.2007
06.12.2007
11.12.2007

1.210.000
1.040.000
2.330.000

1.263
804.201
1.232.984

4.580.000

2.308.448

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin enflasyona göre düzeltilmiﬂ maliyet de¤erlerinin rayiç de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
aﬂa¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2006
Ekspertiz Raporu
Rayiç
Tarihi
De¤eri

Maliyet De¤eri,
Net

Gayrimenkul ad›
‹stanbul ﬁiﬂhane ‹ﬂ Merkezi
‹stanbul Karaköy ‹ﬂ Merkezi
Ankara Çankaya ‹ﬂ Merkezi

15.12.2006
15.12.2006
15.12.2006

1.135.000
935.000
2.175.000

1.304
874.587
1.262.995

4.245.000

2.138.886

31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla, ‹stanbul Karaköy ‹ﬂ Merkezi için ayr›lmas› gereken de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› yoktur. 31 Aral›k 2005 tarihi
itibar›yla ise 73.418 YTL tutar›nda de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› maliyet bedelinden indirilmek suretiyle iliﬂikteki finansal tablolara yans›t›ld›¤›ndan
31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla, ‹stanbul Karaköy ‹ﬂ Merkezi için 73.418 YTL genel yönetim giderlerinden düﬂülmek suretiyle de¤er düﬂüklü¤ü
iptali gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

19. Maddi Varl›klar
Maddi varl›klar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2007

Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü
düzenleri
Binalar
Tesis, makina ve
cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve
demirbaﬂlar
Di¤er maddi varl›klar
Yap›lmakta olan
yat›r›mlar
Verilen sipariﬂ
avanslar›
Toplam

Birleﬂme
Etkisi

6.914.160

58.067

28.903.146
156.814.727

Aktifleﬂtirilen
Borçlanma
Konsolidas Konsolidas
Maliyetleri Transferler
yona
yondan
‹laveler ve Kur Fark› ve Sat›ﬂlar Giriﬂler
Ç›k›ﬂlar

28.072.351

31 Aral›k 2007
Eliminasyon
Kay›tlar›
Eliminasyon Sonras›
Kay›tlar›
Toplam›

-

240.965

73.665

- (18.456.138)

16.903.070

126.558
2.474.530

29.210
1.489.069 (1.455.458)

2.044.789

93.340
1.119.929

(212.304)

- 29.152.254
- 162.275.282

151.792.146 19.283.298
7.714.970
98.149

9.556.548 (1.011.123)
9.446.672
(432.558)

(8.195.988)
(2.168.262)

1.377.858
-

(1.864.721)
(262.715)

- 170.938.018
- 14.396.256

46.319.512
7.633.737

375.713
355.282

8.613.565
261.948

(144.675)
-

(3.284.646)
51.095

518.776
-

(214.592)
-

79

52.183.653
8.302.141

2.292.424

671.373

5.657.022

(250.160)

(5.188.058)

-

-

-

3.182.601

2.242.439

29.878

2.122.149

-

(2.094.903)

-

-

-

2.299.563

410.627.261 23.472.848 65.248.534 (3.293.974) (18.595.008) 3.183.568

(2.554.332) (18.456.059) 459.632.838

Maddi varl›klar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Konsolidas
Sat›ﬂlar›n
yona
Amortisman›
Giriﬂler

Konsolidas
yondan
Ç›k›ﬂlar

31
Aral›k
2007

31 Aral›k 2006
Eliminasyon
Eliminasyon Kay›tlar›
Kay›tlar› Sonras›

Dönem
Aç›l›ﬂ
Birleﬂme Amortisman
1 Ocak 2007 Etkisi
Gideri

Kur
Fark›

düzenleri
Binalar

27.804.765
73.302.001

50.256
1.268.038

120.179
2.435.439

141.081

(212.344)

20.975
336.154

(46.678)

27.996.175
77.223.691

1.221.666

27.996.175
78.445.357

Tesis, makina
ve cihazlar

83.699.615

4.113.677

8.491.395

(246.775)

(3.959.483)

574.265

(819.221)

91.853.473

-

91.853.473

Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Di¤er maddi varl›klar

3.020.086
35.151.768
5.890.271

44.594
242.813
144.181

2.363.463
3.559.603
379.795

(27.252)
(52.010)
-

(809.120)
(1.777.974)
(65.968)

455.475
-

(71.662)
(45.273)
-

4.520.109
37.534.402
6.348.279

30.454
-

4.520.109
37.564.856
6.348.279

5.863.559 17.349.874

(184.956)

(6.824.889)

1.386.869

Birikmiﬂ Amortismanlar

Yeralt› ve yerüstü

Toplam Birikmiﬂ
Amortismanlar
Maddi Varl›klar, Net

228.868.506

(982.834) 245.476.129

181.758.755

212.904.589

Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit k›ymetler tesis, makina ve cihazlara dahil edilmiﬂ olup aﬂa¤›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007
Tesis, makina ve cihazlar
Birikmiﬂ amortismanlar (-)
Birleﬂme etkisi

1.252.120 246.728.249

31 Aral›k 2006

2.300.731
(753.167)
50.591

2.300.731
(287.890)
-

1.598.155

2.012.841

Oran
De¤iﬂikli¤i
Etkisi

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2006
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü
düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve
cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve
demirbaﬂlar
Di¤er maddi varl›klar
Yap›lmakta olan
yat›r›mlar
Verilen sipariﬂ
avanslar›
Toplam

Aktifleﬂtirilen
Borçlanma
Maliyetleri Transferler
ve Kur Fark› ve Sat›ﬂlar

laveler

Konsolidas
yondan
Ç›k›ﬂlar

31 Aral›k 2006
Eliminasyon
Eliminasyon Sonras›
Kay›tlar›
Toplam

7.016.205

(8)

3.468.016

-

(1.027.602)

(3.398.711)

856.260

6.914.160

28.679.458
151.324.121

(48)
50.699

199.348
2.029.160

676.942

24.388
2.754.011

-

(20.206)

28.903.146
156.814.727

181.912.223
13.922.752

87.142
(13.915)

9.670.721
2.639.833

3.682.606
662.449

(43.560.219)
(9.496.149)

-

(327)
-

151.792.146
7.714.970

50.588.577
7.398.860

92.277
3.549

4.270.085
265.700

773.832
25.961

(9.488.847)
70.007

(219.512)
(130.340)

303.100
-

46.319.512
7.633.737

8.074.406

(287)

3.386.117

232.883

(9.400.695)

-

-

2.292.424

2.308.301

(13)

420.735

-

(486.584)

-

-

2.242.439

451.224.903

219.396

26.349.714

6.054.673

(70.611.690)

(3.748.563)

Oran
Dönem
Aç›l›ﬂ
De¤iﬂikli¤i Amortisman
1 Ocak 2006
Etkisi
Gideri

Kur
Fark›

Konsolidas
Sat›ﬂlar›n
yondan
31
Amortisman› Ç›k›ﬂlar Aral›k 2006

1.138.827 410.627.261
31 Aral›k 2006
Eliminasyon
Eliminasyon Kay›tlar›
Kay›tlar›
Sonras›

Birikmiﬂ Amortismanlar
Yeralt› ve yerüstü
düzenleri
Binalar
Tesis, makina
ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Di¤er maddi varl›klar
Toplam Birikmiﬂ
Amortismanlar

228.119.215

Maddi Varl›klar, Net

223.105.688

27.701.167
70.643.777

(18)
33.619

103.616
2.250.731

86.199.154
3.733.959
34.250.386
5.590.772

50.910
(3.848)
62.358
1.605

12.390.841
2.358.697
3.667.567
363.772

144.626 21.135.224

144.247

(988.640)

-

27.804.765
72.083.734

1.218.267

27.804.765
73.302.001

499.228 (15.444.903)
101.441 (3.170.163)
153.470 (2.940.358)
7.731
(34.791)

(96.506)
(38.818)

83.695.230
3.020.086
35.096.917
5.890.271

4.385
54.851
-

83.699.615
3.020.086
35.151.768
5.890.271

906.117 (22.578.855) (135.324) 227.591.003

1.277.503 228.868.506
181.758.755

20.Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar aﬂa¤›daki gibidir :
Maliyet
1 Ocak 2006 tarihi itibar›yla
Oran de¤iﬂimi etkisi
‹laveler
Transfer
Ç›k›ﬂ
Kur fark›
31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla

Birleﬂme etkisi
‹laveler
Transfer
Ç›k›ﬂ
Kur fark›
Konsolidasyona giriﬂler
Konsolidasyondan ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla

Haklar

Özel
Di¤er Maddi
Verilen Sipariﬂ
Maliyetler Olmayan Varl›klar
Avanslar›

Toplam

3.468.925

12.073.413

301

2.315

15.544.954

(522)
333.437
(1.861)
4.781

22.790
115.327
223.818
(101.007)
-

148.673
-

12.584
(3.012)
-

22.268
610.021
220.806
(102.868)
4.781

3.804.760

12.334.341

148.974

11.887

16.299.962

34.363
389.246
(43.882)
(1.191)
(3.346)
4.377
(19.593)

28.455
5.482.145
(51.307)
65.030
-

11
(309)
-

22.159
(30.180)
-

62.829
5.893.550
(74.062)
(52.807)
(3.346)
69.407
(19.593)

4.164.734

17.858.664

148.676

3.866

22.175.940

Birikmiﬂ
‹tfa Paylar›

Di¤er Maddi
Olmayan
Varl›klar

Haklar

Özel
Maliyetler

1 Ocak 2006 tarihi itibar›yla
Oran De¤iﬂimi Etkisi
Cari dönem ayr›lan
Ç›k›ﬂ
Kur Fark›
Eliminasyon kay›tlar›

2.693.621
(272)
378.628
(1.861)
1.380
-

7.226.297
10.061
1.328.243
(53.870)
95.101

164
19.895
-

9.920.082
9.789
1.726.766
(55.731)
1.380
95.101

31 Aral›k 2006 Eliminasyon
Kay›tlar› Sonras› Toplam

3.071.496

8.605.832

20.059

11.697.387

23.374
456.158
(840)
(1.351)
2.206
(8.346)
-

21.861
1.514.001
(8.174)
542
95.386

8
29.771
(254)
-

45.243
1.999.930
(9.268)
(1.351)
2.748
(8.346)
95.386

3.542.697

10.229.448

49.584

13.821.729

Birleﬂme Etkisi
Cari dönem ayr›lan
Ç›k›ﬂ
Kur Fark›
Konsolidasyona giriﬂler
Konsolidasyondan ç›k›ﬂlar
Eliminasyon kay›tlar›
31 Aral›k 2007 Eliminasyon
Kay›tlar› Sonras› Toplam

Toplam

Net Defter De¤eri
31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla

4.602.575

31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla

8.354.211

21. Al›nan Avanslar
Al›nan avanslar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

K›sa vadeli al›nan sipariﬂ avanslar›
Uzun vadeli al›nan sipariﬂ avanslar›

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

85.980.198
20.744.151

84.886.023
39.584.854

106.724.349

124.470.877

22. Emeklilik Planlar›
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla emeklilik planlamas› bulunmamaktad›r.
23. Borç Karﬂ›l›klar›
K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Önceki dönemlere ait vergi karﬂ›l›¤›*
Cari dönem vergi karﬂ›l›¤› (Dipnot 42)
Peﬂin ödenen vergi ve fonlar
Maliyet giderleri karﬂ›l›¤› (Dipnot 32)
Di¤er borç karﬂ›l›klar› (Dipnot 32)

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

27.295
10.736.171
(1.709.965)
1.018.319
5.250.105

2.230.932
7.031.827
(1.882.711)
795.981
19.618.700

15.321.925

27.794.729

* Kazakistan'da faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar için bu ülkedeki yerel mevzuat uyar›nca 2006 y›l›nda ayr›lm›ﬂ olan vergi karﬂ›l›¤› tutar›d›r.
Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Di¤er borç karﬂ›l›klar› (Dipnot 32)

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
aç›l›ﬂ bakiyesi
Cari dönem etkisi
Birleﬂme etkisi
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
kapan›ﬂ bakiyesi

9.777.331
3.789.834

8.919.720
4.450.345

13.567.165

13.370.065

8.919.720

7.797.553

662.822
194.789

1.122.167
-

9.777.331

8.919.720

24. Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar/Ana Ortakl›k D›ﬂ› Kâr/Zarar
Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar ve ana ortakl›k d›ﬂ› kâr/zarar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Sermaye
Emisyon primi
Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Yabanc› para çevrim farklar›
Geçmiﬂ y›llar zararlar›
Dönem kâr›

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

35.080.912
528.171
650
2.345.688
43.734.556
1.763
(2.800.889)
1.685.180

47.126.560
546.952
1.519.932
2.339.022
43.639.788
75.204
(3.042.188)
4.147.172

80.576.031

96.352.442

25. Sermaye/Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Ana Ortakl›k'›n sermayesinde pay› bulunan ba¤l› ortal›klardan iﬂtiraki dolay›s›yla yap›lan sermaye düzeltmesi aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Ana Ortakl›k'›n sermayesi
Ba¤l› Ortakl›k taraf›ndan edinilen,
Ana Ortakl›k'a ait nominal de¤erdeki
hisse senedi tutar› (-)
Toplam Sermaye

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

215.876.230

176.880.000

(587.562)

(555.126)

215.288.668

176.324.874

26. Sermaye
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla Ana Ortakl›k'›n sermayesi aﬂa¤›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla,
Ad›
‹shak Alaton
‹zzet Garih
Dalia Garih
Vedat Aksel Alaton
Leyla Alaton Günyeli
Di¤er *

Sermaye
Düzeltmesi

Pay Oran›

Pay Tutar›

% 28,73
% 18,18
% 18,18
% 3,82
% 3,82
% 27,27

62.011.609
39.252.873
39.252.873
8.247.068
8.247.068
58.864.739

224.574

62.011.609
39.252.873
39.252.873
8.247.068
8.247.068
59.089.313

% 100,00

215.876.230**

224.574

216.100.804

Sermaye
Düzeltmesi

Toplam
Düzeltilmiﬂ
Sermaye

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla,
Ad›
Anmak Holding A.ﬁ.
Di¤er *

Toplam
Düzeltilmiﬂ
Sermaye

Pay Oran›

Pay Tutar›*

% 69,40
% 30,60

122.754.720
54.125.280

224.754

122.754.720
54.350.034

% 100,00

176.880.000

224.754

177.104.754

* Sermayenin %10' undan daha az›na sahip ortaklar›n toplam›n› göstermekte olup, Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. taraf›ndan 2003
y›l›nda edinilen, Ana Ortakl›k'a ait 587.562 YTL (31 Aral›k 2006 - 555.126 YTL) tutar›ndaki (31 Aral›k 2004 tarihindeki Türk Liras›'n›n sat›n alma
gücüne göre düzeltilmiﬂ tutar -1.208.359 YTL) hisse senetleri, 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihli konsolide bilançolardaki sermaye hesab›ndan
düﬂülerek muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
** 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla pay tutar› 176.880.000 YTL olan ﬁirket sermayesi, 13 Temmuz 2007 tarihi itibar›yla ﬁirket'in Anmak Holding A.ﬁ.'ni
bütün aktif ve pasifiyle kül halinde aynen devralmas› suretiyle birleﬂmesi sonucu 27.079.065 YTL artt›r›larak toplam 203.959.065 YTL'ye
ç›kar›lm›ﬂt›r. 13 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla pay tutar› 203.959.065 YTL olan ﬁirket sermayesi, tamam› gayrimenkul sat›ﬂ kâr›ndan karﬂ›lanmak
suretiyle 11.917.165 YTL artt›r›larak toplam 215.876.230 YTL'ye ç›kar›lm›ﬂt›r. Söz konusu sermaye art›ﬂ›nda kullan›lan tutar, gerek yasal kay›tlarda
yer alan iç kaynak tutar›ndan ve gerekse SPK'n›n muhasebe standartlar› uyar›nca bulunan iç kaynak tutar›ndan düﬂüktür.
27. Sermaye Yedekleri
Enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler,
Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler” bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer almaktad›r. Bu hesap kalemlerine iliﬂkin düzeltme
farklar› ise toplu halde öz sermaye hesap grubu içinde “Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›” hesab›nda yer almaktad›r. Tüm öz sermaye
kalemlerine iliﬂkin “Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›” sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda kullan›labilecektir.
Sermaye, yasal ve ola¤anüstü yedeklerin endekslenmesi sonucu oluﬂan öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› dönemler itibar›yla aﬂa¤›daki
gibidir (YTL) :
31 Aral›k 2007
31 Aral›k 2006
Sermaye'ye ait enflasyon düzeltmesi *
Yedeklere ait enflasyon düzeltmesi
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›

135.650.924

129.722.854

135.650.924

129.722.854

* Sermayeye ait enflasyon düzeltmesi, ba¤l› ortakl›¤›n Ana Ortakl›k'taki hisse senetleri ile ilgili 224.754 YTL tutar›ndaki enflasyon düzeltmesi
düﬂüldükten sonra gösterilmiﬂtir.

28. Yabanc› Para Pozisyonu
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc› paralar›n
dökümü aﬂa¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2007
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler
K›sa Vadeli TicariAlacaklar
Verilen Depozito ve
Teminatlar K.V.
Di¤er K›sa Vadeli Alacaklar
Taﬂeronlara Verilen Avanslar
Taahhüt Ön Masraflar›
Verilen Sipariﬂ Avanslar› K.V.
Di¤er Dönen Varl›klar
Uz. Vad. Tic. Alacaklar
Di¤er Duran Varl›klar
Verilen Depozito ve
Teminatlar U.V.
Finansal Borçlar
K›sa Vadeli Ticari Borçlar
Di¤er K›sa Vadeli Borçlar
Al›nan Depozito ve
Teminatlar K.V.
Al›nan Sipariﬂ Avanslar› K.V.
Y›llara Yayg›n ‹nﬂaat
Onar›m ve Hakediﬂleri
K›sa Vadeli Borç ve
Gider Karﬂ›l›klar›
K›sa Vadeli Di¤er Yükümlülükler
Uzun Vadeli Ticari Borçlar
Uzun Vadeli Borç ve Gider
Karﬂ›l›klar›
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Al›nan Sipariﬂ Avanslar› U.V.
Uzun Vadeli Di¤er
Yükümlülükler
Net Yabanc› Para Pozisyonu

31 Aral›k 2006
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler
K›sa Vadeli Ticari Alacaklar
Verilen Depozito ve
Teminatlar K.V.
Di¤er K›sa Vadeli Alacaklar
Taﬂeronlara Verilen Avanslar
Taahhüt Ön Masraflar›
Verilen Sipariﬂ Avanslar› K.V.
Di¤er Dönen Varl›klar
Uz. Vad. Tic. Alacaklar
Verilen Depozito ve
Teminatlar U.V.
Verilen Sipariﬂ Avanslar› U.V.
Finansal Borçlar
K›sa Vadeli Ticari Borçlar
Di¤er K›sa Vadeli Borçlar
Al›nan Depozito ve
Teminatlar K.V.
Al›nan Sipariﬂ Avanslar› K.V.
Y›llara Yayg›n ‹nﬂaat Onar›m
ve Hakediﬂleri
K›sa Vadeli Borç ve Gider
Karﬂ›l›klar›
K›sa Vadeli Di¤er Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borç ve Gider
Karﬂ›l›klar›
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Al›nan Sipariﬂ Avanslar› U.V.
Net Yabanc› Para Pozisyonu

KZT

DNR

101.369.044
48.280.348
48.706.005

ABD Dolar›

50.530.190
28.632.841

Euro

GBP
116
207.608

216.763.788
1.375.378.208

JPY

CHF
-

127.596.345
2.801.926.947

63.653
19.650.742

3.473.852
2.037.727

2.642.716
177.555
1.289.015
3.090.435
249.469
700
-

18.010.190
6.393.544
1.464.453
29.240
282.097
1.290.077
4.500
51.592

-

188.924.266
-

-

637.183.858
19.380.270
99.957.926
23.273.516
168.597.748
-

7.745.512
-

147.004
7.922.629
-

4.300
(40.942.796)
(32.717.820)
(2.746.470)

(5.245.404)
(20.531.401)
(8.649.086)

(5.153)
-

(31.462.412)
(115.397)
-

(15.213)
-

(556.951.612)
-

(2.805.686)
-

(118.897)
-

(3.489.016)
(1.931.875)

(10.867.661)
( 2.753.869)

(1.828)
(1.119) (1.683.715.618)

(34.207.088)
- (1.295.176.504)

- (17.525.956)

(1.630)

-

- (1.348.261.562)

- (2.171.293.333)

-

-

(490.373)
(1.132.196)
(502.880)

(1.486.836)
(6.817)
-

-

-

-

(16.130.786)
(315.366.339) (11.071.113)
-

(8.315.407)
(1.710.812)
-

( 3.253.914)
(14.862.359)
(17.810.725)

-

-

(23.142.404)
-

-

85.927.533

(103.777)
57.043.873

199.624 (1.305.631.131)

(15.213)

CHF

-

RBL

-

-

(511.209.052) 13.583.108 (14.089.860)

ABD Dolar›

Euro

GBP

JPY

74.998.085
32.818.162
72.995.942

38.717.342
4.234.097
27.150.777

170.201
108.082

1.767.316

-

299.633.603
1.114.077.123

KZT

1.574.013
20.583.256

DNR

496.888
2.070.283

RBL

SEK
-

10.825.255
263.105
6.418.160
6.914.399
2.576.212
247.902
700

19.921.547
1.652.773
3.153.381
361.229
3.851.831
825.543
4.500

5.932
-

-

-

29.176.517
116.370.093
107.735.124
312.709.411
-

7.745.513
-

264.389
9.014.195
-

-

2.300
196.613
(38.784.374)
(26.495.104)
(6.529.617)

(1.802.767)
(18.607.278)
(5.083.607)

(45.570)
-

(39.823.248)
(4.506.703)
-

(2.783)
-

(598.672.884)
-

(6.798.568)
-

(40.247)
-

(528)
-

(2.808.647)
(14.082.785)

(7.703.124)
(6.129.176)

(1.135)
(666)

(841.793)

-

(327.738.565)
(1.652.624.085)

(6.113.926)
- (18.129.526)

-

(1.793.733)

-

-

-

-

(93.657.260)

-

-

-

(7.172.179)
(830.737)

(4.896.443)
(37.094)

-

-

-

(250.505.078)
(679.831)

(11.205.005)

(8.917.004)
(1.354.426)

-

(3.150.910)
(17.182.745)
(27.404.788)
62.021.216

55.613.531

236.844

(42.285.719)
(85.690.147)

(2.783)

(944.175.832)

5.785.283 (16.595.448)

(528)

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar›n YTL karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Toplam aktif döviz pozisyonu
Toplam pasif döviz pozisyonu

479.641.373
(300.338.064)

501.576.876
(324.576.338)

Toplam net döviz pozisyonu

179.303.309

177.000.538

29. Kâr Yedekleri
Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na göre yasal yedekler I. Tertip ve II. Tertip olmak üzere aﬂa¤›daki ﬂekilde ayr›lmaktad›r :
a) I. Tertip Yedek : Net kâr›n % 5'i ödenmiﬂ sermayenin % 20'sine ulaﬂ›ncaya kadar I. Tertip yedek akçe olarak ayr›l›r.
b) II. Tertip Yedek : Safi kârdan I. Tertip yedek akçe ve pay sahipleri için sermayenin % 5'i tutar›nda kâr pay› ayr›ld›ktan sonra, da¤›t›lmas›na
karar verilen kâr›n % 10'u II. Tertip yedek akçe olarak ayr›l›r.
Yasal yedek akçeler sermayenin yar›s›n› geçmedikçe, münhas›ran zararlar›n kapat›lmas›nda veya iﬂlerin iyi gitmedi¤i zamanlarda iﬂletmenin
idamesine, iﬂsizli¤in önüne geçmeye veya sonuçlar›n› hafifletmeye yönelik önlemler al›nmas› amac›yla kullan›labilir.
30. Geçmiﬂ Y›l Kâr/(Zararlar›)
Geçmiﬂ y›l kâr/(zararlar›) aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Geçmiﬂ y›l kâr›
2006 y›l› kâr›n›n transferi
Sermaye art›r›m›
Öz sermaye ile konsolidasyon etkisi
Finansal varl›klardaki de¤er art›ﬂ›
Yedeklere transfer
Konsolidasyondan ç›kan ﬂirketlerin etkisi
‹ﬂletme birleﬂmeleri etkisi
Ba¤l› ortakl›k hisse art›ﬂ› etkisi
Oran de¤iﬂikli¤inin etkisi
Temettü ödemesi

161.333.350
48.311.969
(11.917.165)
11.826
1.524.363
(20.252.682)
2.461.733
19.303.179
(1.491.633)
(1.509.297)

116.753.206
60.238.872
(428.479)
408.249
1.490.475
(15.904.998)
(98.375)
(1.125.600)

Geçmiﬂ y›llar kârlar›

197.775.643

161.333.350

31. Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Yoktur (2006 : Yoktur).

32. Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Varl›k ve Yükümlülükler
a) Aktif De¤erler Üzerindeki ‹potek Tutar›:
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla Ba¤l› Ortakl›klardan Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.'nin stoklar ve sabit k›ymetler
hesaplar›nda gösterilen; Büyükçekmece ‹lçesi, Eskice Mevkii'ndeki arsas›n›n, projede yeﬂil alan öngörülen iki adet parseli üzerinde içme
ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklar›n›n kirlenmeye karﬂ› korunmas› hakk›nda yönetmelik hükümlerine
göre mutlak koruma alan› olmas› nedeniyle ‹SK‹ lehine istimlak ﬂerhi, Beﬂiktaﬂ ‹lçesi, Etiler Alkent Sitesi'nde bulunan dükkanlar› ile ilgili
olarak 14 Ekim 1987 tarih ve 6430 yevmiye numaras› ile ﬁirket'in olan 1411 ada 1 parsel lehine ve 1408 ada 1 parsel aleyhine merkezi ›s›tma
tesislerinden yararlanmak için irtifak hakk› tesisi ve baz› k›s›mlarda 1,5 m geniﬂli¤inde ›s›tma tesislerine ait kanal geçirmek için 49 y›l süre
ile 7,72 YTL bedelle irtifak hakk› tesisi bulunmaktad›r. Ayr›ca, ayn› parsel ile ilgili olarak 26 ﬁubat 1992 tarih ve 784 yevmiye numaras› ile
bu parsel aleyhine projede belirtilen ihtiyaç fazlas› otoparktan faydalanmak üzere 1410 ada ve 1 parsel malikleri lehine ﬂahsi irtifak hakk›
bulunmaktad›r.
b) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla aktif de¤erler üzerindeki verilen ipotek tutar› 2.364.170 YTL'dir (31 Aral›k 2006- 2.713.310 YTL).
c)

31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla pasifte yer almayan taahhüt tutar› 668.573.562 YTL'dir (31 Aral›k 2006 - 720.559.654 YTL).

d) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla k›sa vadeli ticari alacaklar için al›nm›ﬂ teminat tutar› 264.582.287 YTL'dir (31 Aral›k 2006 - 212.522.823 YTL).
e) Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Altek Alarko Elektrik Santrallar› Tesis ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.'ye 31 Aral›k 2003 tarihinde, 2001 ve
2002 y›llar›na iliﬂkin olarak, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.ﬁ. (TETAﬁ) taraf›ndan toplam 2.300.000 YTL tutar›nda tarife düzeltmesi
faturalar› tanzim edilmiﬂtir. ﬁirket yukar›da sözkonusu edilen faturalar› 2003 y›l› kay›tlar›na sat›ﬂlardan indirim olarak alm›ﬂ olmakla beraber,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤› (ETKB)'ye bu faturalar›n hesaplama baz› ile ilgili itiraz baﬂvurusunda bulunmuﬂ ve düzeltme talep etmiﬂtir.
ﬁirket, ETKB'den herhangi bir yan›t al›namamas› sebebi ile 2004 y›l›nda faturalar›n iptali talebiyle ETKB aleyhine dava açm›ﬂ olup, bu rapor
tarihi itibar›yla konu ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.
f)

Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Altek Alarko Elektrik Santrallar› Tesis ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.'ye 25 Haziran 2007 tarihinde ETKB
taraf›ndan Hasanlar ve Berdan Hidroelektrik Santrallar› için 2005 y›l› itibariyle revize edilmiﬂ 2003,2004 ve 2005 y›llar›na ait tarifeler
gönderilmiﬂtir. Ayr›ca TETAﬁ taraf›ndan ETKB'nin sözkonusu yaz›s›na tarife tablosu eklenerek 2003-2007 y›llar›na ait tarifelerin revize
edildi¤inden bahisle ﬁirket'efark faturalar› gönderilmiﬂ bulunmaktad›r. Sözkonusu fark faturalar›n›n toplam tutar› KDV hariç 3.139.550,07
YTL (KDV Dahil 3.704.669,08 YTL) tutar›nda olup bunun 207.332,45 YTL tutar›ndaki k›sm› Ocak - Haziran 2007 hesap dönemine aittir. ﬁirket

taraf›ndan ilgili fark faturalar› noter kanal›yla iade edilmiﬂ olup, revize edilen tarifelere muhtelif tarihlerde itirazlar yap›lm›ﬂt›r. Bununla
birlikte, TETAﬁ taraf›ndan ﬁirket'in enerji sat›ﬂ bedeline ait KDV dahil toplam 1.990.834 YTL tutar›ndaki faturalar› rapor tarihi itibariyla henüz
ödenmemiﬂtir. Ayr›ca rapor tarihi itibar›yla Tohma Hidroelektrik Santral› ile ilgili ﬁirket'e herhangibir revize tarife bildirimi yap›lmam›ﬂ olup,
bu konuda ﬁirket yönetiminin bir öngörüsü bulunmamaktad›r.
g) Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Altek Alarko Elektrik Santrallar› Tesis ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ., ETKB Enerji ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü'ne,
Hasanlar Hidroelektrik Santral›na iliﬂkin ayl›k sistem kullan›m, iﬂletim ve iletim ek bedellerinin tahakkuk ettirilmesi ve ﬁirket taraf›ndan
ödenmesi yönündeki talebin iptaline ve yürütmenin durdurulmas›na iliﬂkin davalar açm›ﬂt›r. Bu kapsamda ﬁirket kendisine ayl›k olarak
Sakarya Elektrik Da¤›t›m A.ﬁ. (SEDAﬁ) taraf›ndan düzenlenen ve tebli¤ edilen Da¤›t›m Hizmet Bedeli faturalar›n› dava aﬂamas›nda olmas›
sebebiyle noter kanal› ile SEDAﬁ'a iade etmektedir. ﬁirket'in rapor tarihi itibariyla kay›tlar›na almadan ve herhangi bir karﬂ›l›k ay›rmadan
iade etmiﬂ oldu¤u sözkonusu faturalar›n toplam tutar› KDV hariç 581.961 YTL'dir.
h) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla ﬁirket'in kay›tlar›nda yer alan vadesi geldi¤i halde tahsil edemedi¤i alacaklar ve bu alacaklar için ayr›lan
karﬂ›l›k tutarlar› 2.679.408 YTL'dir (31 Aral›k 2006 - 2.423.020 YTL).
i)

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla ﬁirket'in borç karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir (YTL):

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›;
Kira giderleri
Ödenecek haberleﬂme gideri
Ödenecek elektrik gideri
Tamir bak›m giderleri karﬂ›l›¤›
Prim karﬂ›l›¤›
Sözleﬂmeye dayal› giderler
Ödenecek su gideri
Ödenecek yak›t gideri
Di¤er gider karﬂ›l›¤›

571.147
7.290
321.512
3.020
91.282
15.657
8.087
324

555.515
10.466
128.734
800
2.184
73.812
6.305
18.104
61

Maliyet giderleri karﬂ›l›¤› (Dipnot 23)

1.018.319

795.981

Belgesi gelmeyen mal ve hizmet borçlar›
Dava karﬂ›l›klar›
Garanti karﬂ›l›klar›

2.325.636
2.924.469
-

17.850.285
1.480.611
287.804

Di¤er borç karﬂ›l›klar› (Dipnot 23)

5.250.105

19.618.700

Toplam

6.268.424

20.414.681

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Uzun vadeli di¤er borç karﬂ›l›klar›;
Zarar karﬂ›l›klar› (Dipnot 23)

3.789.834

4.450.345

33. Bölümlere Göre Raporlama
Bölümlerine göre raporlama aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

31 Aral›k 2007

VARLIKLAR
Holding

Turizm

Cari / Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari / Dönen Varl›klar

119.311.192
49.338.035
2.297.981
1.086.019
300.253
4.405
1.681.080

Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
Pozitif / Negatif ﬁerefiye (net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Al›m Sat›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar

231.005.820
2.572.761
100.682
103.869
786

11.315.612
2.337.997
435
795.506
2.171.132
91.568
50.250
57.679
16.687.360
7.356.936
979.607
55.818

Toplam Varl›klar

Sanayi
ve
Ticaret

Enerji

17.208.336 3.502.468
334.198
1.570
40.478.749 1.017.799
29.811
117.014
28.020.947 1.055.055
1.715.292 4.771.525
154.147
3.591
63.888
4.449.168
26.091.754 68.831.800
392.945
40.067
1.242.975
474.929
1.279
-

Taahhüt ve
Arazi
Geliﬂtirme

Su
Ürünleri

101.736.453
59.056.787
480.067.133
50.769.931
671.205
135.733.564
24.868.490
15.983.627

413.117
1.705.127 (207.956.391)
- (48.082.094)
55
731.504
(7.455.786)
- 115.012.417
246.509
-

253.487.178
108.730.590
319.948.395
29.811
3.774.291
1.088.527
158.885.195
139.880.907
26.569.165

473.753
86.623.042
37.325.950
80.990.381
286.277
101.422.201
43.078.224

619
- (309.822.365)
(1.269.257)
- (35.287.502)
1.834.956
15.895.577
71.201
106.103
102.766 (104.326.347)
128
-

723.678
63.888
50.250
12.313.344
(1.269.257)
2.038.448
212.904.589
8.354.211
43.136.235

Eliminasyon

Toplam

407.802.883 41.899.900 120.300.503 79.698.804 1.219.087.018 5.105.982 (583.185.645)1.290.709.445

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n
K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden
Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Devam Eden ‹nﬂaat Sözlemeleri
Hakediﬂ Bedelleri (net)
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden
Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR

-

-

11.747.544

25.019

43.459.266

-

-

55.231.829

-

222.832

-

8.122.289

331.322

67.424

-

8.743.867

49.247
5.963
-

8.783.389
6.113.899

7.085.193
614
4.564.644

135.920
3.152.711
-

605.921
254.852.160
72.337.104
73.272.404

465.843
717.342
-

(74.441.724)
(71.828.520)
2.029.251

605.921
135.920
199.946.819
1.232.503
85.980.198

1.955
149.757

347.248
1.980.417

1.660.562
1.752.051

266.745
1.663.461

80.054.539
12.793.457
21.743.104

251.958
26.147

(2.029.250)

80.054.539
15.321.925
25.285.687

-

217.327

- 13.722.380

2.533.223

20.553

-

16.493.483

519.093
51.539
-

1.357.982
908.624
93.415

3.744.447
326.596
-

1.054.587
585.704
227.860
3.248.460
-

1.182
20.744.151
7.640.857
113.236.894
177.479

76.926
148.038 (104.784.018)
-

1.182
1.054.587
585.704
20.744.151
13.567.165
13.136.133
270.894

-

-

-

-

-

80.576.031

80.576.031

158.358.261 3.147.498 (220.697.471)
(587.562)
35.196.813
32.851.250
114.664.465
484.986 (203.119.850)
38.041.763
959.121
(21.033.984)
169.042.653 (1.259.854)
(119.798)

215.876.230
(587.562)
135.535.203
85.496.884
37.644.509
197.775.643

ÖZ SERMAYE
Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Net Dönem Kâr› / (Zarar›)
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar› / (Zararlar›)

216.100.984
5.907.067 44.803.229 8.256.662
67.314.333
172.807
90.534.523
3.535.998 56.703.553 22.693.209
315.420
1.168.813
7.785.600 10.407.776
32.760.069 11.262.889 (20.046.337) 6.136.021

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

407.802.883 41.899.900 120.300.503 79.698.804 1.219.087.018

-

5.105.982 (583.185.645) 1.290.709.445

31 Aral›k 2007

Holding

Sanayi
ve
Ticaret

Turizm

Taahhüt ve
Arazi
Geliﬂtirme

Enerji

Su
Ürünleri

Eliminasyon

Toplam

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di¤er
Gelirler/faiz+temettü+kira (net)

5.104.783 45.160.508 117.723.370 46.350.057 624.583.790
(5.205.517) (26.539.768) (89.932.709) (37.956.486) (568.890.572)
-

747.947.561
(653.364.471)
-

-

-

-

-

-

(100.734) 18.620.740

27.790.661

8.393.571

55.693.218

2.104.399

(17.918.765)

94.583.090

(2.400.577) (18.815.139)

(22.828.237)

(1.614.269)

(23.752.458)

(977.440)

5.068.076

(65.320.044)

(194.399)

4.962.424

6.779.302

31.940.760

1.126.959

(12.850.689)

29.263.046

33.958.270 4.089.373
(31.163.396) (1.743.318)
(210.379)

11.143.284
(5.914.229)
(574.527)

5.815.790
(53.181)
(1.371.872)

80.360.004
(59.058.398)
(2.378.010)

297.028
(207.184)
(61.208)

(7.365.741)
413.333
-

128.298.008
(97.726.373)
(4.595.996)

BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)

10.881.326 (101.856.273)
(8.776.927) 83.937.508
-

(2.501.311)

FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Net Parasal Pozisyon Kâr›/(Zarar›)
ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/(ZARAR)
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI/(ZARARI)

-

293.563

1.941.277

9.616.952

11.170.039

50.864.356

1.155.595

(19.803.097)

55.238.685

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.685.180)

(1.685.180)

293.563

1.941.277

9.616.952

11.170.039

50.864.356

1.155.595

(21.488.277)

53.553.505

21.857

(772.464)

(1.831.352)

(762.263)

(12.822.593)

(196.474)

454.293

315.420

1.168.813

7.785.600

10.407.776

38.041.763

959.121

(21.033.984)

(15.908.996)
37.644.509

31 Aral›k 2006

VARLIKLAR

Sanayi
ve
Ticaret

Enerji

Taahhüt ve
Arazi
Geliﬂtirme

Holding

Turizm

Eliminasyon

Toplam

77.723.750
38.712.155
361.807
116.128
3.940

17.561.622
1.224.604
739.574

13.206.958
589.737
37.804.639
51.530
21.281.489

2.640.402

823.290

1.080.071

Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
Pozitif / Negatif ﬁerefiye (net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Al›m Sat›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar

225.541.557
565.644
157.157
92.394
8

82.818
57.679
13.942.698
3.430.537
1.323.901
169.619

Toplam Varl›klar

345.914.942 39.356.342 106.579.057 60.668.866 1.110.527.384 (471.211.912)1.191.834.679

Cari / Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari / Dönen Varl›klar

416.538 120.408.097
126 60.571.702
261.134 490.162.163
- 14.686.515
- 12.304.329
552.102 108.998.058
2.675.579

36.270.924
15.630.256

204.265
2.766
4.352.083
26.758.688 56.267.733
272.781
31.463
976.701
461.425
115
-

430.611
67.227.140
38.877.651
48.616.268
509.149
64.083.228
31.751.293

- 229.316.965
99.873.720
(253.225.608) 276.588.739
(11.247.751)
3.438.764
12.471.987
(11.148.975) 120.426.188
147.106.774
-

183.377.698
22.849.598

720.460
(282.662.661) 14.515.798
(821.312)
(821.312)
(36.738.765)
2.138.886
35.607.724 181.758.755
201.488
4.602.575
(58.282.826)
8.654.823
31.921.035

31 Aral›k 2006

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n
K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri
Hak ediﬂ Bedelleri (net)
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR
ÖZ SERMAYE
Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Net Dönem Kâr› / (Zarar›)
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar› / (Zararlar›)
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

Sanayi
ve
Ticaret

Eliminasyon

46.617.311

-

51.803.211
6.560.969
1.080.003
498.321
181.605.815
207.085
84.886.023

Holding

Turizm

-

-

5.185.900

7.347
5.675
-

260.558
8.560.912
4.100.458

7.956.971
562
5.341.069

6.102.635
197.776
1.080.003
498.321
2.002.065 269.197.354 (106.118.834)
- 11.448.600
(11.247.752)
- 73.061.577
2.382.919

1.724.727
265.986

483.215
1.433.900

1.155.710
1.231.127

88.377
1.224.944

82.367.804
24.342.700
24.553.423

(2.382.919)

82.367.804
27.794.729
26.326.461

457.593
63.527
-

502.143
1.251.409
768.408
189.385

- 19.219.653
776.747
3.530.158
172.783
398.265
2.010.978
-

4.272.510
575.633
39.584.854
7.958.122
55.045.022
-

(58.286.200)
-

23.994.306
575.633
776.747
39.584.854
13.370.065
189.385

-

-

-

96.352.442

96.352.442

145.423.366 (202.318.328)
(555.126)
32.522.525
19.650.498
99.995.598 (196.858.057)
41.809.628 (18.081.139)
150.473.578
6.250.584

176.880.000
(555.126)
129.603.938
38.286.695
48.311.969
161.333.350

177.104.754
77.260.586
67.206.662
21.752.878
65.207

Enerji

Taahhüt ve
Arazi
Geliﬂtirme

-

-

-

5.907.067 44.401.899 6.361.242
170.329
2.316.450 48.142.342 17.483.700
1.959.568
9.020.243 (8.149.209)
11.622.869 (19.955.518) 12.876.630

Toplam

345.914.942 39.356.342 106.579.057 60.668.866 1.110.527.384 (471.211.912) 1.191.834.679
31 Aral›k 2006

Holding

Sanayi
ve
Ticaret

Turizm

Taahhüt ve
Arazi
Geliﬂtirme

Enerji

Eliminasyon

Toplam

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di¤er
Gelirler/faiz+temettü+kira (net)
BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAAL‹YET KÂRI/(ZARARI)
Net Parasal Pozisyon Kâr›/(Zarar›)
ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/(ZARAR)
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI/(ZARARI)

3.978.587 44.022.410 105.230.529 19.449.181 494.065.622
(4.186.470) (24.111.676) (78.228.115) (20.330.108) (496.678.752)
-

(32.108.502) 634.637.827
27.762.239 (595.772.882)
-

-

-

-

-

-

-

(207.883) 19.910.734

27.002.414

(880.927)

(2.613.130)

(4.346.263)

38.864.945

(2.342.640) (18.102.063) (20.220.044) (2.668.829) (11.890.437)

5.812.269

(49.411.744)

(2.550.523)

1.466.006

(10.546.799)

40.804.451
(14.792.153)
-

1.808.671

6.782.370

(3.549.756) (14.503.567)

4.274.746 11.475.238 5.432.627 158.570.539
(3.283.807) (4.670.641)
(190.379) (93.449.220)
(490.170) (2.334.852) (7.399.457) (11.460.780)

(14.973.772) 205.583.829
(429.579) (116.815.779)
- (21.685.259)

23.461.775

2.309.440

11.252.115

(5.706.965)

39.156.972

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.147.172)

(4.147.172)

23.461.775

2.309.440

11.252.115

(5.706.965)

39.156.972

(18.084.517)

52.388.820

(349.872) (2.231.872) (2.442.244)

2.652.656

3.378

(4.076.851)

41.809.628

(18.081.139)

48.311.969

(1.708.897)
21.752.878

1.959.568

9.020.243

(8.149.209)

(13.937.345)

56.535.992
-

34. ‹ﬂletme Birleﬂmeleri
Alarko Holding A.ﬁ.'nin Anmak Holding A.ﬁ.'yi bütün aktif ve pasifiyle kül halinde aynen devralmak suretiyle birleﬂmesi ve birleﬂmenin 31
Aral›k 2006 tarihli bilançolar üzerinden ve Kurumlar Vergisi Kanunu 19-20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. madde hükümlerine
uygun olarak gerçekleﬂtirilmesine yönelik talebi Sermaye Piyasas› Kurulunun 23/05/2007 tarih ve 20/568 say›l› toplant›s›nda uygun bulunmuﬂ
ve her iki ﬂirketin 28/06/2007 tarihinde yap›lan genel kurul toplant›lar›nda birleﬂme sözleﬂmesi onaylanm›ﬂt›r. Alarko Holding A.ﬁ.'nin Anmak
Holding A.ﬁ.'yi bütün aktif ve pasifiyle kül halinde aynen devralmak suretiyle birleﬂmesi 5 Temmuz 2007 tarihinde tescil edilmiﬂ, buna istinaden,
Alarko Holding A.ﬁ.'nin 500.000.000 YTL'lik kay›tl› sermaye tavan› içersinde ç›kar›lm›ﬂ sermayesi 176.880.000 YTL'den 203.959.065 YTL'ye
artt›r›lm›ﬂ ve bu sermaye art›ﬂ› 13 Temmuz 2007 tarihinde tescil edilmiﬂtir.
Art›r›lan 27.079.065 YTL'yi temsil eden paylar›n Anmak Holding A.ﬁ. ortaklar›na da¤›t›m› 19/07/2007-24/06/2008 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Anmak Holding A.ﬁ. ortaklar›n›n ellerindeki 1 YKr itibari de¤erdeki 1 Adet Anmak Holding A.ﬁ. pay›na 0,631110657935 adet 1 YKr nominal
de¤erli hamiline yaz›l› Alarko Holding A.ﬁ. pay› alma hakk› bulunmaktad›r. Anmak Holding A.ﬁ. devir sonucu birleﬂmek suretiyle tasfiyesiz
infisah etti¤inden ticaret sicili kayd›n›n 10.07.2007 tarihi itibar›yla silinmesi hususu 05.10.2007 tarihinde tescil edilmiﬂtir.
Birleﬂme iﬂleminden önce; Alaton ve Garih aileleri, devrolan Anmak Holding A.ﬁ. sermayesine % 99 oran›nda sahiptir. Di¤er yandan, Anmak
Holding A.ﬁ. de, devralan Alarko Holding A.ﬁ.'nin % 69,40 oran›ndaki sermaye pay›na sahiptir. Buna göre, Alaton ve Garih aileleri, Alarko
Holding A.ﬁ.'nin dolayl› olarak (% 99 * % 69,40=) % 68,71 oran›nda yönetim hakimiyetine sahiptir.
Birleﬂme iﬂlemiyle birlikte Anmak Holding A.ﬁ. tasfiyesiz infisah etmiﬂ olup Alaton ve Garih aileleri, Alarko Holding A.ﬁ.'nin do¤rudan orta¤›
konumuna gelmiﬂtir. Ayr›ca birleﬂme iﬂleminden dolay› Alarko Holding A.ﬁ. sermaye art›r›m›nda bulunmas› ve temsil eden paylar›n Anmak
Holding ortaklar›na verilmesi sonucu Alaton ve Garih aileleri, Alarko Holding A.ﬁ.'nin do¤rudan %72,73 oran›nda orta¤› olmuﬂlard›r.
Sonuçta, birleﬂme öncesinde, Alarko Holding A.ﬁ.'nin sermayesinin % 68,71'ine Anmak Holding A.ﬁ. vas›tas›yla dolayl› olarak sahip olan
Alaton ve Garih aileleri, birleﬂme iﬂlemi sonras›nda Alarko Holding A.ﬁ.'nin sermayesinin % 72,73'üne do¤rudan sahip olmuﬂtur. Birleﬂme
iﬂlemiyle, Alaton ve Garih ailelerinin Alarko Holding A.ﬁ.'deki dolayl› yönetim hakimiyeti, do¤rudan yönetim hakimiyetine dönüﬂmüﬂtür. Bir
baﬂka deyiﬂle, birleﬂme öncesi ve sonras›nda Alarko Holding A.ﬁ.'nin yönetim hakimiyetinde herhangi bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
Söz konusu birleﬂme öncesi ve sonras› Alarko Holding A.ﬁ.'nin nihai kontrol hakk›na sahip ortaklar›n›n de¤iﬂmemiﬂ olmas› sebebiyle, bu
birleﬂme iﬂlemi ortak kontrol alt›ndaki iﬂlemler olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Ortak kontrol alt›ndaki iﬂletme birleﬂmelerinin muhasebeleﬂtirilmesi
konusu Seri XI ve 25 No.lu Tebli¤'inde veya baﬂka bir standart içerisinde yer almamas› sebebiyle, genel kabul görmüﬂ di¤er muhasebe
standartlar›nda yer alan prensipler çerçevesinde inceleyerek ilgili iﬂlemin ekonomik özünü güvenilir ve en do¤ru ﬂekilde yans›taca¤› kanaatiyle
ortak kontrol alt›ndaki iﬂletme birleﬂmelerin muhasebeleﬂtirilmesinde Anmak Holding A.ﬁ.'nin Alarko Holding A.ﬁ.'ye olan ortakl›l›¤› d›ﬂ›ndaki
tüm aktif ve pasifleri kay›tl› de¤erleri ile devredilerek konsolide edilmiﬂtir. Sonuç olarak birleﬂme iﬂlemi ile ilgili olarak herhangi bir ﬂerefiye
hesaplanmam›ﬂt›r. Gelir tablolar› ise iﬂletme birleﬂmesinin gerçekleﬂti¤i mali y›l›n baﬂlang›c›ndan itibaren birleﬂtirilmiﬂtir.
Birleﬂme iﬂlemi Dipnot 1'de aç›klanan de¤iﬂikliklere yol açm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂiklikler özellikle konsolidasyona yeni giren Sansal ‹nﬂaat Sanayi ve
Ticaret A.ﬁ. ve Saret Sanayi Taahhütleri ve Ticaret A.ﬁ.'nin birleﬂme öncesi dönemlerde faal birer ﬂirket olmamalar› nedeniyle Alarko Holding
A.ﬁ.'nin yap›s›nda çok önemli bir de¤iﬂikli¤e neden olmam›ﬂt›r. Bu nedenle, 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide finansal tablolar, 31 Aral›k 2006
tarihli Alarko Holding A.ﬁ. konsolide finansal tablolar›n›n devam› olarak dikkate al›nm›ﬂ, 31 Aral›k 2006 finansal tablolar› yeniden düzenlenmemiﬂtir.
Ba¤l› ortakl›klardan Alsim-Aktobe ﬁubesi Bat› Kazakistan Yollar› Rehabilitasyon Projesi ve Alsim-Astana Havaalan› Projesi ‹nﬂaat› (Kazakistan)
31 Aral›k 2007 itibar›yla, Alsim-Bishkek Almaty Karayolu Projesi ‹nﬂaat› (Kazakistan) 30 Haziran 2007 tarihi itibar›yla ve Rostov Donsky Dabak
Sigara Fabrikas› Projesi 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla oluﬂan tüm öz sermayelerini ba¤l› ortakl›klardan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve
Ticaret A.ﬁ.'ye devretmiﬂtir. Söz konusu ﬂirketler aras›nda gerçekleﬂen birleﬂme, yasal birleﬂme oldu¤undan pozitif veya negatif ﬂerefiye
hesaplanmam›ﬂt›r.
35. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
a) 31 Aral›k 2007 tarihinde 2.030,19 YTL olan k›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2.087,92 YTL'ye ve 1 Temmuz
2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2.122,59 YTL'ye yükseltilmiﬂtir (31 Aral›k 2006 - 1.857,44 YTL).
b) Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'nin 11 ﬁubat 2008 tarihli Ola¤anüstü Genel
Kurul Karar›'na göre, ﬁirket'in 1.100.000 YTL'lik sermayesinin 695.000 YTL art›r›larak 1.795.000 YTL'ye ç›kar›lmas›na ve art›r›lan sermayenin
tamam›n›n ortaklar›n cari hesap alaca¤›ndan karﬂ›lanmas›na karar verilmiﬂtir.
c) Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.'nin 6 ﬁubat 2008 tarihli Ola¤anüstü
Genel Kurul Karar›'na göre, ﬁirket'in 2.000.000 YTL'lik sermayesinin 34.000.000 YTL art›r›larak 36.000.000 YTL'ye ç›kar›lmas›na ve art›r›lan
34.000.000 YTL sermayenin 14.548.000 YTL'lik k›sm›n›n enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluﬂan sermaye olumlu farklar›ndan, 2.820.000
YTL'lik k›sm›n›n enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluﬂan yasal yedekler olumlu farklar›ndan, 9.140.000 YTL'lik k›sm›n›n enflasyon düzeltmesi
nedeniyle oluﬂan ola¤anüstü yedekler olumlu farklar›ndan, 7.492.000 YTL'lik k›sm›n›n ise enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluﬂan geçmiﬂ
y›l kârlar›ndan karﬂ›lanmas›na ve hissedarlara ödenmiﬂ sermaye hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak da¤›t›lmas›na karar verilmiﬂtir.
d) Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Altek Alarko Elektrik Santrallar› Tesis ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.'nin 19 Mart 2008 tarihli Ola¤an Genel
Kurul Karar›'na göre, ﬁirket'in 14.496.901,58 YTL olan 2007 y›l› dönem kâr›n›n, 2005 ve 2006 y›llar›na ait toplam 32.536.237,82 YTL'lik geçmiﬂ
y›l zararlar›yla mahsup edilmesine karar verilmiﬂtir.
e) Ba¤l› ortakl›klardan Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.'nin 5 Mart 2008 tarih ve 214 nolu Yönetim Kurulu Karar›'na göre, ﬁirket'in
2007 y›l›na ait finansal tablolar›nda yer alan 3.106.176 YTL net dönem kâr›ndan; Sermaye Piyasas› Mevzuat›, ﬁirket Ana Sözleﬂmesi ile di¤er
mevzuat hükümleri uyar›nca 118.654 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayr›ld›ktan sonra kalan 2.987.522 YTL tutar›ndaki da¤›t›labilir kâr›n;
% 25,73'üne tekabül eden 768.614 YTL (net) tutar›ndaki k›sm›n›n ortaklara kâr pay› olarak nakden da¤›t›lmas›na, kâr pay› da¤›t›m›na 30
May›s 2008 tarihinde baﬂlanmas›na, da¤›t›lacak kâr pay› üzerinden 49.411 YTL tutar›nda ikinci tertip yasal yedek akçe ayr›lmas›na ve kalan
2.169.497 YTL tutar›ndaki k›sm›n›n ola¤anüstü yedek akçelere eklenmesine karar verilmiﬂtir.
f) Ba¤l› ortakl›klardan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.ﬁ.'nin 21 ﬁubat 2008 tarih ve 522 nolu Yönetim Kurulu Karar›'na göre, ﬁirket'in
Kepezalt› Mahallesi, 3232. Sokak No:12 Antalya adresinde bir ﬂube açmas›na ve ﬂubenin “Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.ﬁ.

Antalya ﬁubesi” ünvan› ile her türlü inﬂaat, tesisat, makina, montaj iﬂlemlerinin bölüm veya komple anahtar teslimi ﬂeklinde yap›lmas›
konular›nda pazarlama faaliyeti göstermesine ve söz konusu ﬂubeye sermaye tahsis edilmemesine karar verilmiﬂtir.
g) Ba¤l› ortakl›klardan Saret Sanayi Taahhütleri ve Ticaret A.ﬁ.'nin 25 ﬁubat 2008 tarih ve 106 nolu Yönetim Kurulu Karar›'na göre, Alsim
Alarko KZ. Ltd. ﬂirketine ait %100 hisseyi Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.ﬁ. ﬂirketinden devren sat›n almas›na karar verilmiﬂtir.
h) Ba¤l› ortakl›klardan Saret Sanayi Taahhütleri ve Ticaret A.ﬁ.'nin 19 Mart 2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Karar›'na göre, ﬁirket'in 2007
y›l› dönem kâr›ndan; 17.352,86 YTL geçmiﬂ y›l zararlar›n›n mahsup edilmesine, yasal tavana ulaﬂ›ld›¤›ndan birinci tertip yasal yedek akçe
ayr›lmamas›na, kalan 283.597,02 YTL (brüt) tutar›ndaki k›sm›n ortaklara kâr pay› olarak da¤›t›lmas›na, kâr pay› da¤›t›m›na 3 Kas›m 2008
tarihinde baﬂlanmas›na, da¤›t›lacak kâr pay›ndan, ödenmiﬂ sermayesinin % 5'i oran›nda birinci temettü ayr›ld›ktan sonra kalan tutar
üzerinden TTK'n›n 466/3 maddesi gere¤ince % 10 ikinci tertip yasal yedek akçe ayr›lmas›na karar verilmiﬂtir.
i) Ba¤l› ortakl›klardan San-Sal, ‹nﬂaat, Tesisat, Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'nin 3 Mart 2008 tarih ve 102 nolu Yönetim Kurulu Karar›'na göre, ﬁirket'in
maksat ve mevzuuna enerji üretim konusunun ilavesi nedeniyle “San-Sal, ‹nﬂaat, Tesisat, Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.” olan ünvan›n›n “Alarko
Enerji Üretim A.ﬁ.” olarak tadiline karar verilmiﬂtir.
j) Ba¤l› ortakl›klardan Alarko Deyaar Gayrimenkul Geliﬂtirme A.ﬁ.'nin 15 Ocak 2008 tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu Karar›'na göre, ﬁirket'in
50.000 YTL'lik sermayesinin 77.369.087 YTL art›r›larak 77.419.087 YTL'ye ç›kar›lmas›na, art›r›lan sermayenin 22.168.713 YTL'si imzalanan
K›smi Bölünme Sözleﬂmesi uyar›nca ba¤l› ortakl›klardan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.ﬁ.'nin maliki bulundu¤u gayrimenkullerin
k›smi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak konulmas› ve kalan 55.200.374 YTL'nin de Deyaar Development PJSC
taraf›ndan nakden taahhüt edilmiﬂ olmas› nedeniyle di¤er ortaklar›n rüçhan haklar›n›n k›s›tlanmas›na karar verilmiﬂtir.
k) Ba¤l› ortakl›klardan Alamsaﬂ Alarko A¤›r Makina Sanayii A.ﬁ.'nin 24 Mart 2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Karar›'na göre; ﬁirket'in 335.005,07
YTL dönem zarar›n›n, 2006 y›l› kâr›ndan ola¤anüstü yedeklere aktar›lm›ﬂ olan tutardan mahsup edilmesine, hissedarlara, 1981-2006
aras›ndaki y›llara ait kârlardan ola¤anüstü yedeklere aktar›lm›ﬂ olan tutarlardan 1.826.457,75 YTL (brüt) kâr pay›n›n nakden da¤›t›lmas›na,
kar pay›n›n 9 Nisan 2008 tarihinde ödenmesine, hissedarlara da¤›talacak kâr pay› üzerinden TTK'n›n 466/3'üncü maddesi gere¤ince % 10
oran›nda ikinci tertip yasal yedek akçe ayr›lmas›na karar verilmiﬂtir.
l) Ba¤l› ortakl›klardan Aldem Alarko Konut ‹nﬂaat ve Ticaret A.ﬁ.'nin 19 Mart 2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Karar›'na göre, ﬁirket'in 17.483,98
YTL olan 2007 y›l› net dönem kâr›n›n geçmiﬂ y›llar zararlar›yla mahsup edilmesine karar verilmiﬂtir.
m) Ba¤l› ortakl›klardan Attaﬂ Alarko Turistik Tesisler A.ﬁ.'nin 24 Mart 2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Karar›'na göre, ﬁirket'in 2007 y›l
1.265.094,96 YTL dönem kâr›ndan; vergiler ve di¤er yasal yükümlülükler ayr›ld›ktan sonra, ödenmiﬂ sermayesinin % 20'sine var›ncaya kadar
%5 birinci tertip kanuni ihtiyat akçesi ayr›lmas›na, hissedarlara toplam 460.000,00 YTL (brüt) temettü'nün nakden da¤›t›lmas›na, da¤›t›lacak
temettü tutar›ndan, hissedarlar›n ödemiﬂ olduklar› sermayenin % 5'i oran›ndaki birinci dilim temettü pay› düﬂüldükten sonra kalan tutar
üzerinden TTK'n›n 466/3'üncü maddesi hükmü uyar›nca % 10 kanuni ihtiyat akçesi ayr›lmas›na, temettü da¤›t›m›na 3 Kas›m 2008 tarihinde
baﬂlanmas›na karar verilmiﬂtir.
n) Ba¤l› Ortakl›klardan Alarko Fenni Malzeme Sat›ﬂ ve ‹malat A.ﬁ.'nin 24 Mart 2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Karar›'na göre, ﬁirket'in 22.411,61
YTL olan 2007 y›l› net dönem kâr›n›n geçmiﬂ y›llar zararlar›yla mahsup edilmesine karar verilmiﬂtir.
o) Ba¤l› Ortakl›klardan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.ﬁ.'nin Makyol ‹nﬂaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.ﬁ. ile oluﬂturdu¤u ortak
giriﬂim; "‹stanbul Metrosu III. Aﬂama IV. Levent-Ayaza¤a Kesimi, Seyrantepe Depo Sahas› ve Depo Ba¤lant› Hatlar› ‹kmal ‹nﬂaat› ve ElektroMekanik Sistemler Temin, Montaj ve ‹ﬂletmeye Alma ‹ﬂleri" projesi 24 Aral›k 2007 tarihinde imzalanan sözleﬂme ile ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi'ne karﬂ› taahhüt edilmiﬂ olup 18 Ocak 2008 tarihinde tescil edilmiﬂtir. Ortak giriﬂimde Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret
A.ﬁ.'nin pay› % 51, Makyol ‹nﬂaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.ﬁ.'nin pay› % 49'dur.
p) ‹ﬂtiraklerden Al-Riva Projesi Arazi De¤. Konut ‹nﬂ. ve Tic. A.ﬁ., Al-Riva Arazi De¤. Konut ‹nﬂ. ve Tic. A.ﬁ., Al-Riva Arazi De¤. Konut ‹nﬂ.
Tur. Tes. Golf ‹ﬂl. ve Tic. A.ﬁ. ile ilgili olarak, iﬂtiraklerin di¤er orta¤› taraf›ndan ﬂirketlerin feshi talebiyle dava aç›lm›ﬂt›r. Dava devam
etmektedir.
r) Alarko Holding'in 13 Mart 2008 tarih ve 595 nolu Yönetim Kurulu Karar›'na göre, müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Alarko Carrier
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'nin maliki bulundu¤u Alamsaﬂ Alarko A¤›r Makina Sanayii A.ﬁ.'ye ait toplam 187.475,48 YTL nominal de¤erli hissenin
toplam 4.650.000 YTL bedelle sat›n al›nmas›na, bu bedelin % 25'i olan 1.162.500 YTL'nin devir iﬂlemi tarihinde peﬂin olarak, kalan 3.487.500
YTL'nin ise üç eﬂit taksitte 30 Haziran 2008, 29 Eylül 2008 ve 30 Aral›k 2008 tarihlerinde ödenmesine karar verilmiﬂtir.
36.Durdurulan Faaliyetler
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla durdurulan faaliyet bulunmamaktad›r.
37.Esas Faaliyet Gelirleri
Sat›ﬂ gelirleri aﬂa¤›daki gibidir (net) (YTL) :

Yurtiçi sat›ﬂlar
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar
Di¤er sat›ﬂlar
Sat›ﬂtan iadeler (-)
Sat›ﬂ iskontolar› (-)
Di¤er kesintiler (-)

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

601.429.379
149.778.669
3.191.372
(1.569.716)
(4.882.143)
-

526.259.707
109.850.860
2.617.200
(1.387.633)
(2.680.371)
(21.936)

747.947.561

634.637.827

Sat›ﬂlar›n maliyetleri aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

40.746.971
95.922.563
509.327.019
512.477
6.855.441

34.701.327
65.333.685
493.143.702
608.821
1.985.347

653.364.471

595.772.882

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

884.773
18.289.757
46.145.514

819.902
15.229.604
33.362.238

65.320.044

49.411.744

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

591.531
25.685.394
12.920
3.650.228
8.429.779
61.850.269
2.601.230
21.010.665
217.786
824.876
3.423.330

1.631.753
14.196.714
36.969
2.848.124
5.383.608
124.219.629
2.230.612
23.251.324
3.352
18.601.161
11.945.407
1.235.176

128.298.008

205.583.829

Sat›lan mamullerin maliyeti
Sat›lan ticari mallar maliyeti
Sat›lan hizmet maliyeti
Sat›lan yar› mamul maliyeti
Di¤er sat›ﬂlar›n maliyeti

38.Faaliyet Giderleri
Faaliyet giderleri aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Giderleri
Pazarlama, Sat›ﬂ ve Da¤›t›m Giderleri
Genel Yönetim Giderleri

39.Di¤er Faaliyetlerden Gelir/Gider ve Kâr/Zarar
Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL):

Temettü Gelirleri
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Konusu Kalmayan Karﬂ›l›klar
Menkul K›ymet Sat›ﬂ Kârlar›
Kambiyo Kârlar›
Reeskont Faiz Gelirleri
Faaliyetle ‹lgili Di¤er Gelirler ve Kârlar
Önceki Dönem Gelir ve Kârlar›
Sabit K›ymet Sat›ﬂ Kârlar›
Al›nan Tazminatlar
Di¤er Ola¤anüstü Gelirler ve Kârlar

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Komisyon Giderleri
Karﬂ›l›k Giderleri
Menkul K›ymet Sat›ﬂ Zararlar›
Kambiyo Zararlar›
Reeskont Faiz Giderleri
Di¤er Ola¤an Gider ve Zararlar
Önceki Dönem Gider ve Zararlar›
Sabit K›ymet Sat›ﬂ Zararlar›
Di¤er Ola¤anüstü Giderler ve Zararlar

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

27.917
45.908
638.061
82.776.721
2.293.532
8.868.502
2.976.256
99.476

75.001
15.677
1.757.996
60.415.066
2.585.542
9.117.574
698
42.632.313
215.912

97.726.373

116.815.779

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

4.269.552
326.444

21.152.364
532.895

4.595.996

21.685.259

40.Finansman Giderleri
Finansman giderleri aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

K›sa vadeli borçlanma giderleri
Uzun vadeli borçlanma giderleri

41.Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›
SPK, yüksek enflasyon döneminin sona erdi¤ini belirtmiﬂtir. Dolay›s›yla 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibar›yla konsolide finansal tablolar
enflasyon düzeltme iﬂlemine tabi tutulmad›¤›ndan parasal kay›p/kazanç gelir tablosuna yans›t›lmam›ﬂt›r.

42.Vergiler
Türkiye'de kurumlar vergisi oran› 2007 ve 2006 y›llar› için % 20'dir. Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna ve indirimlerin düﬂülmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r.
Toplulu¤un cari dönem vergisi aﬂa¤›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

Cari dönem vergisi (Dipnot 23)
Ertelenmiﬂ vergi gideri /(geliri) (Dipnot 14)

10.736.171
5.172.825

7.031.827
(2.954.976)

Toplam vergi gideri

15.908.996

4.076.851

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

37.644.509

48.311.969

176.880.000

16.080.000

-

160.800.000

27.079.065

-

11.917.165
(587.562)

(555.126)

201.749.137

188.242.039

0,187
0,187

0,274
0,257

43.Hisse Baﬂ›na Kazanç
Hisse baﬂ›na kazanç oluﬂumu aﬂa¤›daki gibidir:

Dönem kâr› (YTL)
Dönem baﬂ› adi hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama adedi*
27 Haziran 2006 tarihinde yap›lan bedelsiz
sermaye art›ﬂ›ndan kaynaklanan hisse adedi*
13 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan
Anmak Holding Birleﬂme sonras›
sermaye art›ﬂ›ndan kaynaklanan hisse adedi*
13 Aral›k 2007 tarihinde yap›lan gayrimenkul
sat›ﬂ kâr›ndan kaynaklanan hisse adedi*
Karﬂ›l›kl› sermaye-iﬂtirak düzeltmesi*
Yeniden düzenlenmiﬂ adi hisse senetlerinin
a¤›rl›kl› ortalama adedi *
Hisse baﬂ›na kazanç (YTL)
- Basit
- Yeniden düzenlenmiﬂ
*

1 YTL nominal de¤erdeki hisseye isabet eden.

ﬁirket Yönetimi, iliﬂikteki konsolide finansal tablolara göre da¤›t›labilir kâr›n, yasal kay›tlardaki da¤›t›labilir kârdan yüksek oldu¤unu ve bu
nedenle, kâr da¤›t›m›na esas olarak yasal finansal tablolar› ald›klar›n› belirtmiﬂtir.

44.Nakit Ak›m Tablosu
Cari dönemde gerçekleﬂen nakit ak›mlar› aﬂa¤›daki gibidir (YTL) :

Esas faaliyetlerden kaynaklanan
net nakit giriﬂi/(ç›k›ﬂ›)
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan
net nakit giriﬂi/(ç›k›ﬂ›)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan
net nakit giriﬂi/(ç›k›ﬂ›)

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

(1.509.172)

(12.597.461)

(35.663.676)

53.259.190

61.343.061

2.973.316

45.Finansal Tablolar› Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tablolar›n Aç›k, Yorumlanabilir ve Anlaﬂ›labilir Olmas› Aç›s›ndan Aç›klanmas›
Gerekli Olan Di¤er Hususlar
a) Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutarlar› dönemler itibar›yla aﬂa¤›daki gibidir (YTL):
31 Aral›k 2007
31 Aral›k 2006

1.326.013.812
1.512.096.551

b) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyeleri gibi üst düzey yöneticilere sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam
tutar› 9.637.371 YTL'dir. (31 Aral›k 2006 - 7.175.593 YTL).
c) Rekabet Kurumu taraf›ndan müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'ye (ﬁirket)'e gönderilen yaz›da,
ﬁirket hakk›nda yetkili sat›c› ve servisleri ile olan sözleﬂmelerinin rekabet k›s›tlamas› içerip içermedi¤i yönünden soruﬂturma baﬂlat›ld›¤›
belirtilmiﬂtir. Belirtilen yaz›ya istinaden Rekabet Kurulu taraf›ndan yap›lan soruﬂturma sonucunda, ﬁirket aleyhine 2005 y›l› net sat›ﬂlar›n›n
% 0,1'ine karﬂ›l›k gelecek ﬂekilde, 225.273 YTL idari para cezas› uygulanmas›na karar verildi¤i 8 Mart 2007 tarihinde bildirilmiﬂtir. ‹liﬂikteki
finansal tablolarda bu idari para cezas› tutar›n›n tamam› için karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r. ﬁirket, söz konusu idari para cezas›yla ilgili 11 Haziran
2007 tarihinde öncelikle yürütmenin durdurulmas›, daha sonra ise karara itiraz için Dan›ﬂtay'a baﬂvuruda bulunmuﬂ olup rapor tarihi
itibar›yla dava henüz sonuçlanmam›ﬂt›r.

KÂR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹

1) Genel Kurulumuzun onay›na sunulan, 2007 y›l›na ait konsolide finansal tablolarda yer alan 37.644.509, - YTL
net dönem kâr›ndan; Sermaye Piyasas› Mevzuat›, ﬁirket Ana Sözleﬂmesi ve di¤er mevzuat hükümleri uyar›nca
16.228, - YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayr›ld›ktan ve 26.307.450, - YTL tutar›ndaki da¤›t›ma tabi tutulmayan
iﬂtirak ve ba¤l› ortakl›klar net dönem kârlar› indirildikten sonra kalan net da¤›t›labilir dönem kâr› 11.320.831,
- YTL' dir. Yasal kay›tlardaki net da¤›t›labilir dönem kâr› ise 308.331,78 YTL' dir.
• Net da¤›t›labilir dönem kâr›na 1.290, - YTL tutar›ndaki ba¤›ﬂlar›n ilavesi ile oluﬂan 11.322.121, - YTL' nin
% 20' si yasal kay›tlardaki net da¤›t›labilir dönem kâr›ndan büyük oldu¤undan, 308.331,78 YTL' nin (Brüt)
ortaklara kâr pay› olarak nakden da¤›t›lmas›n›,
• Kalan tutar›n ola¤anüstü yedek akçelere eklenmesini,
2) 2005 y›l› kâr›ndan ola¤anüstü yedeklere aktar›lm›ﬂ olan tutardan 1.516.914, - YTL ve 2006 y›l› kâr›ndan ola¤anüstü
yedeklere aktar›lm›ﬂ olan tutardan 441.454,22 YTL olmak üzere toplam 1.958.368,22 YTL' nin (Brüt) ortaklara
kâr pay› olarak nakden da¤›t›lmas›n›,
3) Vergi tevkifat›na tabi olan kâr pay› k›sm› üzerinden gerekli vergi tevkifat›n›n yap›lmas›n›,
4) Kâr pay› da¤›t›m›na 30 May›s 2008 tarihinde baﬂlanmas›n›,
teklif ediyoruz.

Yönetim Kurulu

DENET‹M KURULU RAPORU
ALARKO HOLD‹NG A.ﬁ. GENEL KURULU' NA
•
•
•
•

UNVANI
MERKEZ‹
SERMAYES‹

: ALARKO HOLD‹NG A.ﬁ.
: Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Ortaköy - ‹stanbul
: KAYITLI
500.000.000 YTL
ÇIKARILMIﬁ 215.876.230 YTL
FAAL‹YET KONUSU : Esas Mukavelede Gösterildi¤i ﬁekilde.

DENETÇ‹ VEYA DENETÇ‹LER‹N ADI VE GÖREV SÜRELER‹, ORTAK VEYA ﬁ‹RKET‹N PERSONEL‹
OLUP OLMADIKLARI :
1. MUSTAFA AYDIN AYSAN (Görev Süresi 24.07.2007 - 22.05.2008 tarihleri aras›nda olup, ortak ve ﬂirket
personeli de¤ildir.)
2. AHMET ZEYYAT HAT‹PO⁄LU (Görev Süresi 24.07.2007 - 22.05.2008 tarihleri aras›nda olup, ortak ve ﬂirket
personeli de¤ildir.)
3. HAL‹L KEMAL KAFALI (Görev Süresi 24.07.2007 - 22.05.2008 tarihleri aras›nda olup, ortak ve ﬂirket personeli
de¤ildir.)
KATILINAN YÖNET‹M KURULU VE YAPILAN DENET‹M KURULU TOPLANTI SAYISI :
Kat›l›nan Yönetim Kurulu toplant› say›s› üçtür. Denetim Kurulu toplant› say›s› ikidir.
ORTAKLI⁄IN HESAPLARI, DEFTER VE BELGELER‹ ÜZER‹NDE YAPILAN ‹NCELEMEN‹N KAPSAMI, HANG‹
TAR‹HLERDE ‹NCELEME YAPILDI⁄I VE VARILAN SONUÇ :
Ortakl›¤›n yasal defter ve belgeleri üzerinde Türk Ticaret Kanunu, Di¤er Mevzuat Hükümleri, Ortakl›¤›n Esas
Mukavelesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlar›na uygunlu¤u aç›s›ndan, birinci alt› ayl›k dönem için 2627 Temmuz 2007 tarihinde, ikinci alt› ayl›k dönem için 29-30 Ocak 2008 tarihinde olmak üzere yap›lan iki
denetimde var›lan sonucun müsbet oldu¤u görülmüﬂtür.
TÜRK T‹CARET KANUNU' NUN 353. MADDES‹N‹N I. FIKRASININ 3 NUMARALI BEND‹ GERE⁄‹NCE ORTAKLIK
VEZNES‹NDE YAPILAN SAYIMLARIN SAYISI VE SONUÇLARI :
Ortakl›k veznesi dört defa kontrol edilerek say›m yap›lm›ﬂt›r.
TÜRK T‹CARET KANUNU' NUN 353. MADDES‹N‹N I. FIKRASININ 4 NUMARALI BEND‹ GERE⁄‹NCE YAPILAN
‹NCELEME TAR‹HLER‹ VE SONUÇLARI :
Her ay ﬂirket kay›tlar› TTK.' n›n 353/1-4 maddesinde bahsi geçen k›ymetlerin mevcut olup olmad›¤› noktas›ndan
incelenmiﬂ olup, k›ymetlerin kay›tlara uygunlu¤u görülmüﬂtür.
‹NT‹KAL EDEN ﬁ‹KAYET VE YOLSUZLUKLAR VE BUNLAR HAKKINDA YAPILAN ‹ﬁLEMLER:
Göreve atand›¤›m›z 24.07.2007 tarihinden bugüne kadar taraf›m›za herhangi bir yolsuzluk veya ﬂikayet intikal
etmemiﬂtir.
Alarko Holding Anonim Ortakl›¤›' n›n 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemi hesap ve iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu,
Ortakl›¤›n Esas Sözleﬂmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüﬂ muhasebe ilke ve standartlar›na göre
incelemiﬂ bulunmaktay›z.
Görüﬂümüze göre, içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2007 tarihi itibar›yla düzenlenmiﬂ bilanço, Ortakl›¤›n
an›lan tarihteki mali durumunu, 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet
sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak yans›tmakta, kâr›n da¤›t›m› önerisi yasalara ve ortakl›k esas
sözleﬂmesine uygun bulunmaktad›r.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu' nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.
DENET‹M KURULU
Prof. Dr. Mustafa Ayd›n Aysan Prof. Dr. Ahmet Zeyyat Hatipo¤lu

Prof. Dr. Halil Kemal Kafal›

SONUÇ
De¤erli Ortaklar›m›z,
2007 y›l›na iliﬂkin faaliyetlerimiz ile Toplulu¤umuzla ilgili önemli hususlar› her zaman oldu¤u gibi detayl›
olarak Faaliyet Raporumuza yans›tt›k.
Rekabet gücümüzü kaybetmeden sa¤l›kl› bir ﬂekilde büyüme hedefimiz önümüzdeki y›llarda da devam
edecektir. Ekonomik belirsizliklere ra¤men bu hedefimize ulaﬂaca¤›m›zdan eminiz.
Çal›ﬂanlar›m›z sonuca odakl› ve özenli çal›ﬂmalar› ile bu konuda en büyük paya sahip olmaya devam
edeceklerdir.
Hedefe ulaﬂmak için yapt›¤›m›z ve yapaca¤›m›z çal›ﬂmalar s›ras›nda hep yan›m›zda olan ve bizden deste¤ini
esirgemeyen siz de¤erli ortaklar›m›za ﬂükranlar›m›z› sunuyor, sa¤l›kl› ve baﬂar›l› bir y›l diliyoruz.

Yönetim Kurulu

SOSYAL VE ENDÜSTR‹YEL
FAAL‹YETLER

‹ST‹HDAM
Alarko Holding A.ﬁ.' nin bünyesinde yer alan ﬁirket ve Müesseselerde 2007 y›l› içinde ço¤unlu¤u mühendis
- mimar 1387 beyaz yakal›, 1832 teknisyen ve iﬂçi olmak üzere toplam 3219 kiﬂi istihdam edilmiﬂtir.
Ayr›ca, alt müteahhit ve d›ﬂ atölye personeli olarak, ortalama 3107 elemana iﬂ imkan› sa¤lanm›ﬂt›r. Alarko
Holding A.ﬁ.' nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla k›dem tazminat› yükü (iﬂtirakler hariç) 609.534,12 YTL' dir.
E⁄‹T‹M
2007 y›l›nda Topluluk bünyesinde toplam 78.018 adam/saat ve d›ﬂar›dan al›nan e¤itimlerle birlikte yaklaﬂ›k
90.083 adam/saat e¤itim yap›lm›ﬂt›r. Personelimizin e¤itim ihtiyaçlar› do¤rultusunda ﬁirket içinde teknik,
mali, idari ve bilgisayar e¤itimi seminerleri düzenlenmiﬂ, ﬂirket d›ﬂ›nda tan›nm›ﬂ e¤itim kuruluﬂlar›n›n
organize etti¤i seminerlere ilgili personelimizin kat›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Ayr›ca Fabrikalar›m›zda; kaynak, montaj ve di¤er imalat, inﬂaat, ISO 9000 ve ‹ﬂ Güvenli¤i konular›nda iﬂbaﬂ›
e¤itimleri verilmiﬂtir. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.' nin bayi ve servislerine verilen e¤itim çal›ﬂmalar›
bu y›l da devam etmiﬂtir.
‹ﬁÇ‹ - ‹ﬁVEREN ‹L‹ﬁK‹LER‹ VE SA⁄LANAN HAKLAR
Ülkemizin ekonomik dengeleri göz önünde bulundurularak, iﬂgörenle iﬂveren aras›ndaki dengenin gerçekçi
bir ﬂekilde kurulmas›na ve iﬂçileri imkanlar ölçüsünde ekonomik koﬂullara ezdirmeyen çözümler getirilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Grup ﬂirketlerimizle MESS - Türk Metal aras›nda 01/09/2006 - 31/08/2008 dönemini kapsayan
toplu iﬂ sözleﬂmesi imzalanm›ﬂ ve uygulamas› devam etmektedir.
ALARKO E⁄‹T‹M - KÜLTÜR VAKFI
1986 y›l›nda kurulan Alarko E¤itim - Kültür Vakf› taraf›ndan, 2007 - 2008 ö¤retim y›l› için çeﬂitli üniversitelerin
mühendislik, inﬂaat, iktisat, maliye, iﬂletme bölümlerinin son s›n›flar›nda okuyan ve master yapmakta olan
toplam 39 ö¤renciye, teknik ve meslek liselerindeki 26 ö¤renciye, baﬂar›l› ve bursa ihtiyac› olan 25
mensubumuzun çocu¤una burs verilmiﬂtir. Böylece, bugüne kadar 1200' ü aﬂan yüksek ö¤renim ve 600'ü
aﬂan orta ö¤renim bursu verilmiﬂ olup Vakf›m›z›n burslar› karﬂ›l›ks›zd›r.
Öte yandan Vakf›m›z, çeﬂitli kültür ve sanat etkinliklerine katk›lar›n› bu y›l da sürdürmüﬂtür. Vakf›m›z, önde
gelen bilim ve kültür vak›flar›yla iﬂbirli¤ine devam etmektedir.
ALARKO ‹ST‹KBAL KULÜBÜ
Alarko ﬁirketler Toplulu¤u' nun gelece¤i; yüksek ö¤renimlerini tamamlam›ﬂ, dinamik, çal›ﬂkan, yarat›c›,
bilgili, yükselme istek ve azmi taﬂ›yan, Alarko' dan istikbal bekleyen genç kuﬂaklar›n elinde olacakt›r.
Alarko ‹stikbal Kulübü, Alarko' yu gelece¤e taﬂ›yacak nitelikli gençlerin tak›m ruhu ve uyum içerisinde
çal›ﬂarak, ileride yetiﬂmiﬂ uzman veya yönetici olmalar›n› sa¤lamak amac›yla, mesleki ve kiﬂisel anlamda
geliﬂmelerini amaçlayan etkinliklerini 2007 y›l›nda da devam ettirmiﬂtir.

ÜZEY‹R GAR‹H’‹N
KALEM‹NDEN

ﬁ‹RKETLER‹N YÖNET‹M S‹STEMLER‹NDE
ROTASYONUN ÖNEM‹
Ülkemizin ﬂirketleﬂme süreci genelde 1950’lere
dayanmaktad›r. Bugün için birçok büyük ﬂirket ikinci
jenerasyon yönetimine girmiﬂ veya girmek üzere
bulunmaktad›r. Bu geliﬂme süreci içerisinde ﬂirketler
kiﬂi kadar sistemlere dayal› yönetim aﬂamas›na
gelmiﬂler, baﬂka bir deyimle atölyeden fabrikaya,
veya bakkaliyeden süpermarkete dönüﬂmüﬂlerdir.
Büyüyen ﬂirketler muhasebe sistematiklerini maliyet
veya kârl›l›k sorumluluk merkezleri esas›na göre
düzenlemiﬂler ve bu türdeki her bir merkezin baﬂ›na
bir yönetici tayin ederek, muhasebeci, ambarc›,
personelci ve sair uzmanlardan meydana gelen bir
belkemi¤i kadro oluﬂturmuﬂlard›r. Büyüyen ﬂirketler
ço¤u kez bu belkemi¤i kadrolar› kendi bünyeleri
içinden yetiﬂtirememiﬂler baﬂka müesseselerden
eleman transferi sureti ile bu kadrolar› yerlerine
oturtmuﬂlard›r.
Bu birbirine benzemesi ve baz› hallerde homotetik
olmas› gerekli kadrolara, kâr veya maliyet
sorumluluk merkezleri d›ﬂ›nda, taahhüt ﬂirketlerinde
muhtelif ﬂantiyelerde ve ayr›ca, holdinglere ba¤l›
müstakil ﬂirketlerde de rastlanmaktad›r.
Baﬂ›ndaki bilgili ve uzman kiﬂiler, yönettikleri her
birim için kendi yetiﬂme tarzlar›na uygun sistemler
getirmiﬂler veya geliﬂtirmiﬂlerdir. Kendi içinde herbiri
belki fevkalade iyi olabilecek bu sistemlerin farkl›l›¤›,
ana ﬂirket taraf›ndan denetimi zorlaﬂt›rmakta, bu
farkl›l›klar muhtelif birimlerde çal›ﬂan personel
aras›nda g›pta, k›skançl›k, sürtüﬂme ve
haz›ms›zl›klara sebep olmaktad›r.
Bunun en iyi çözüm yolu mutlaka “Belkemi¤i” tabir
etti¤imiz bu ana kadrolar›n bünye “Ekol” ünde yetiﬂip,
birbirleri ile uyumlu sistemlerle, birimlerini hedeflere
götürmeleridir.
Asl›nda büyük müesseselerde bilinçli veya bilinçsiz
bir hadiselere yaklaﬂ›k ve uygulama “Ekol”ü
mevcuttur. Bu “Ekol” amir-memur, iﬂçi-iﬂveren,
sat›c›-müﬂteri, planlamac›-uygulamac›, muhasebe
raporlama, gibi önemli konular d›ﬂ›nda, harc›rah,
izin, avans, ambarlama, bilgisayar, ve benzeri

* Bu yaz› “DENEY‹MLER‹M 1” Kitab›n›n A¤ustos 1990 bask›s›ndan al›nm›ﬂt›r.

sistemlerde kendini gösterir.
Aslolan bunlar›n “en iyi” olmas› kadar belki de daha
çok birbirleri ile “uyumlu” olmalar›d›r.
Bir askeri mangada, optimum aç›kl›kta ad›m atma
kadar, manga mensubu tüm erat›n ayn› aç›kl›kta
ad›m atmas› öngörülmektedir. Aksi takdirde yürüyüﬂ
halinde erlerin birbirleri üzerine
yuvarlanmalar› mukadderdir.
Her ne kadar büyük ﬂirketlerde ana metodlar›
vazeden merkezi organizasyon teﬂkilatlar› mevcut
ise de, 3 y›l kadar aral›kl› periyodlarla ve her bir
birimde ayn› periyod sonunda bir kiﬂiyi geçmemek
üzere, yönetici, maliyeci, personelci veya ambarc›
gibi kiﬂilerin birimler veya ﬂirketler aras› rotasyona
tabi tutulmalar› uyum ve büyük fayda sa¤lar. Bu
rotasyonun özellikle üst kademe yöneticileri aras›nda
yap›lmas› büyük sa¤l›k ve geliﬂme getirir.
Rotasyona tabi tutulan kiﬂi eski görevi ile yeni
görevinin sistemati¤i aras›nda mukayese yaparak
“daha iyi” yöntemleri seçme yoluna girer.
Bünyelerdeki sistemler gelir ve farkl› birimlerdeki
sistemler birbirleri ile uyum sa¤lamaya baﬂlar. Ayr›ca
ve en önemlisi baz› tabular y›k›l›r.
Çok birimli bir müessesede 15 y›ll›k bir periyod
içindeki bu rotasyon sirkülasyonu sonunda her birim
optimum ve fakat birbirine benzer sistemlerle
yönetilir, ana bünye sa¤l›k ve güç kazan›r.
Bu sistemin ‹ngiltere ve Hindistan'da kamu
sektöründe ilgisiz müesseseler aras›nda yaln›z en
üst yönetimde uygulanm›ﬂ ve büyük baﬂar› kazanm›ﬂ
oldu¤u belirtilmektedir.
Tüm büyük say›labilecek müesseselerin rotasyon
sistemini üst yönetimden baﬂlayarak a¤›r a¤›r da
olsa tecrübe ederek sonucuna göre
h›zland›rmalar›n› öneririz.

‹ﬁ HACM‹

Raporun önceki bölümlerinde aç›klad›¤›m›z faaliyetlerimiz sonucunda ulaﬂt›¤›m›z büyüklükleri, rakamlara
yans›tarak son beﬂ y›lda gerçekleﬂtirdi¤imiz cirolar› aﬂa¤›daki tabloda say›n ortaklar›m›z›n görüﬂlerine
sunmaktay›z:

Faaliyet Konular›na Göre ﬁirket

Konsolide

ve Müesseseler

(Bin YTL)

Konsolide

Toplam

(Bin YTL)
2007

2003

2004*

2005

2006

31.099

55.306

432.447

465.541

527.099

624.584

155.870

203.092**

227.066 **

248.237**

287.613 **

298.086

Turizm

31.100

36.416

37.637

43.995

45.114

45.161

Enerji

9.178

50.594**

92.898 **

92.899

Taahhüt ve Arazi Geliﬂtirme
Sanayi ve Ticaret

TOPLAM

13.786**

227.247 308.600

7.957 **

808.367

705.107

952.724

1.073.790

* Enflasyona göre düzeltilmiﬂ tutarlar.
** Önceki y›llarla uyumlu olmas› için cironun tamam› al›nm›ﬂt›r.
2008 Perspektifleri
Planl› çal›ﬂmay› ilke edinen ﬂirketimiz, bunu faaliyet raporlar›na da yans›tmay› gelenek haline getirmiﬂtir.
2007 y›l› sonuçlar›yla, 2008 y›l› için öngördü¤ümüz büyüklükleri bir arada sunarak karﬂ›laﬂt›rma ve
de¤erlendirmeye katk›da bulunmay› amaçl›yoruz.
Bu noktadan hareketle, 2008 y›l› için planlanan cirolar, faaliyet gruplar› itibar›yla ﬂöyledir:

Faaliyet Konular›na Göre ﬁirket
2008 Y›l›

ve Müesseseler

Konsolide (Bin YTL) Toplam (Bin YTL)
Taahhüt ve Arazi Geliﬂtirme

618.810

623.811

Sanayi ve Ticaret

328.238

333.038

Turizm

55.301

55.301

Enerji

121.367

121.367

1.123.716

1.133.517

TOPLAM

ÖDENEN VERG‹LER
VE PERSONEL MASRAFLARI
ÖDENEN VERG‹LER

(B‹N YTL)

80.000
74.588

75.000
70.000
65.000
60.000

56.813

55.000
50.000
44.148

45.000
40.000
33.549

35.000
28.510

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2003

2004
TAAHHÜT
GRUBU VE
ARAZ‹
GEL‹ﬁT‹RME
GRUBU

2005

SANAY‹
ve
T‹CARET
GRUBU

TUR‹ZM
GRUBU

2006

2007

ENERJ‹
GRUBU

PERSONEL MASRAFLARI
(B‹N YTL)

120.000

114.116

110.000
100.000

95,190
88.394

90.000
80.000

75.941

70.000
60.000

53.528

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2003

2004

2005

2006

2007

SON BEﬁ YILDAK‹
GEL‹ﬁ‹M

Holdingimizin mukayeseli bilanço kalemlerinden, dönem kâr›/zarar›, iﬂtirakler ve da¤›t›lan temettülerin,
son beﬂ y›ldaki geliﬂim trendi aﬂa¤›daki gibidir.
2003

2004

2005

2006

2007

Vergi Öncesi Kâr/Zarar (YTL)

15.918.082

**
***
***
(2.446.328)
67.867.271
52.388.820

***
53.553.505

‹ﬂtirakler (YTL) *

46.131.045

15.479.298

15.644.952

14.515.798

12.313.344

- Bedelsiz hisse karﬂ›l›¤›

11.127.284

11.127.284

11.127.284

171.927.284

210.923.514

- Nakden

4.952.716

4.952.716

4.952.716

4.952.716

Toplam

16.080.000

16.080.000

16.080.000

176.880.000

215.876.230

Kay›tl›

25.000.000

25.000.000

25.000.000

500.000.000

500.000.000

- Nakden ödenmiﬂ sermayeye göre

-

-

0,20

0,274

0,398

- Bedelsiz da¤›t›lan hisseleri de içeren
ç›kar›lm›ﬂ sermayeye göre

-

-

0,06

0,0076

0,0091

Net temettü oran›
- Nakden ödenmiﬂ sermayeye göre

-

-

% 20,4

% 27,4

% 39,8

- Bedelsiz da¤›t›lan hisseleri de içeren
ç›kar›lm›ﬂ sermayeye göre

-

-

% 6,3

% 0,76

% 0,91

Sermaye (YTL)
•

•

Ç›kar›lm›ﬂ

4.952.716

Temettü
•

•

Net temettü tutar›
(1 YTL' lik beher hisseye YTL)

*
2003 y›l› iﬂtirakler sat›r›nda yer alan tutar iﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klar›, 2004, 2005, 2006 ve 2007 y›llar›nda ise sadece iﬂtirakleri içermektedir.
** Enflasyona göre düzeltilmiﬂ , konsolide tutarlard›r.
*** Konsolide tutarlard›r.

ALARKO HOLD‹NG A.ﬁ.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
ﬁirketimiz Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan prensiplerin
uygulanmas› için gerekli özeni göstermiﬂtir. Konuya iliﬂkin aç›klamalar aﬂa¤›daki bölümlerde yer almaktad›r.
BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi
Pay Sahipleri ile iliﬂkiler biriminin görevleri Alarko ﬁirketler Toplulu¤u bünyesinde oluﬂturulan Hissedarlar
Servisi taraf›ndan yürütülmektedir.
Hissedarlar Servisi Müdürü Av. Aysel Yürür ve Personel Emel Ecevit' tir.
‹letiﬂim bilgileri:
Tel : 0212 310 33 00 - 0212 227 52 00 (Pbx)
Faks : 0212 236 42 08
E-mail adresi: aysel.yurur@alarko.com.tr
Dönem içinde ﬂirketin Genel Kurul toplant›s› yap›lm›ﬂ, Genel Kurul toplant›s›nda pay sahiplerinin yararlanaca¤›
dokümanlar haz›rlanm›ﬂ ve Genel Kurul sonuçlar› kamuyu ayd›nlatmak amac›yla ‹MKB ve SPK' ya
bildirilmiﬂtir. Dönem içinde 120 civar›nda yat›r›mc›n›n baﬂvurusu yan›tlanm›ﬂt›r.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay Sahipleri genel olarak ﬂirketin yat›r›mlar›, cirosu, sermaye art›r›m› ve kâr pay› ödemeleri konusunda
sorular yöneltmektedirler. Y›l içinde 120 civar›nda bilgi talep edilmiﬂtir. Talep edilen bilgiler ve verilen
cevaplar Yönetim Kuruluna bildirilmiﬂtir.
Özel denetçi atanmas› konusu ana sözleﬂmede düzenlenmemiﬂ olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi
olmam›ﬂt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› yap›lm›ﬂ ve % 73,54 nisapla toplanm›ﬂt›r. Toplant›ya medya kat›lm›ﬂt›r.
Toplant›ya davet ilanla, ortaklara mektup gönderilerek ve ‹MKB' ye bildirim suretiyle yap›lm›ﬂt›r.
Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, murak›p raporu, mali tablolar, ana sözleﬂme, gündem, Yönetim
Kurulunun kâr da¤›t›m önerisi ﬂirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuﬂtur. Kâr da¤›t›m
önerisi ‹MKB ve SPK' ya Genel Kurul öncesi bildirilmiﬂtir. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklar›n›
kullanmakta ve bu sorulara cevap verilmektedir. Büyük ortaklar d›ﬂ›nda öneri verilmemiﬂtir.
Bölünme, malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› kararlar›n›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda
ana sözleﬂmede hüküm yoktur. Genel Kurul tutanaklar› ﬂirket merkezinde pay sahiplerine aç›k tutulmaktad›r.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Oy hakk›nda imtiyaz yoktur. Az›nl›k paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine
yer verilmemiﬂtir.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
ﬁirketin kâr›na kat›l›m konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr da¤›t›m› yasal süreler içinde
gerçekleﬂtirilmektedir.
2008 ve izleyen y›llarda Sermaye Piyasas› Kurulu' nun kâr da¤›t›m› zorunlulu¤unu kald›rmas› halinde,
yap›lacak yeni yat›r›mlar ve likidite durumu dikkate al›nmak suretiyle kâr da¤›t›m› konusunda karar
verilecektir.
7. Paylar›n Devri
ﬁirket ana sözleﬂmesinde pay devrini k›s›tlayan özel bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
ﬁirketin Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›ndan sonra, Genel Koordinatör taraf›ndan yaz›l› ve görsel bas›n
yoluyla kamuya y›ll›k bilgiler ve gelecek döneme iliﬂkin beklentiler aç›klanmaktad›r. Y›l içinde ise, Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve Genel Koordinatör taraf›ndan kamuoyuna gerekli bilgiler aç›klanmaktad›r.
Y›l içinde kamuya aç›klanacak önemde geliﬂmeler olmas› halinde, gerekli özel durum aç›klamalar› da
zaman›nda yap›lmaktad›r.
Münhas›ran kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ﬂirkete yöneltilen sorular› cevaplamak
üzere Hissedarlar Servisi Müdürlü¤ü görevlendirilmiﬂtir. Y›l içinde ﬁirkete yöneltilen yaz›l› ve sözlü sorular
bu birim taraf›ndan cevapland›r›lmakta, sorulan sorular ve cevaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu da
bilgilendirilmektedir. ﬁirketin bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesi ile sorumlu kiﬂi Genel Koordinatör
Ayhan Yavrucu' dur.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
2007 y›l› içinde 29 özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r.
‹MKB taraf›ndan 4 adet ek aç›klama istenmiﬂtir.
10. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
Alarko Holding A.ﬁ.' nin internet sitesi bulunmaktad›r. ﬁirketin internet sitesinin adresi www.alarko.com.tr'
dir. ‹nternet Sitesi' nde bulunan “Yat›r›mc› ‹liﬂkileri” sayfas› linkinden aﬂa¤›daki baﬂl›klara iliﬂkin linkleri
içeren “SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu” na eriﬂilebilmektedir.
Bu raporun 10. maddesi kapsam›nda ise Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5' te say›lan
bilgilere, yine aﬂa¤›da belirtilen linklerden ulaﬂ›labilmektedir.
L‹NKLER‹N L‹STES‹:
1) KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2) Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
4) Genel Kurul Bilgileri
5) Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
6) Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
7) Paylar›n Devri
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8) ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
9) Özel Durum Aç›klamalar›
10) ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
- Ticaret Sicili Bilgileri
- Son durum itibar›yla ortakl›k ve yönetim yap›s›
- ‹mtiyazl› paylar hakk›nda detayl› bilgi
- De¤iﬂikliklerin yay›nland›¤› Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve say›s› ile birlikte ﬁirket Esas
Sözleﬂmesinin son hali
- Özel Durum Aç›klamalar›
- Y›ll›k Faaliyet Raporlar›
- Periyodik Mali Tablo ve Raporlar
- ‹zahnameler ve Halka Arz Sirkülerleri
- Genel Kurul Toplant›lar›n›n Gündemleri
- Genel Kurul Toplant›lar›n›n Kat›lanlar Cetveli ve Toplant› Tutanaklar›
- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- Ça¤r› yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmas›nda haz›rlanan zorunlu bilgi formlar› ve benzeri formlar

-

Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n de¤erine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararlar›n›n toplant›
tutanaklar›
- S›kça sorulan sorular (ﬂirkete ulaﬂan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar)
11) Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
12) ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
15) ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
16) Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
17) Sosyal Sorumluluk
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18) Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
20) ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
21) Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
23) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
24) ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
25) Etik Kurallar
26) Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
27) Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirketin gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahipleri istendi¤i takdirde ﬂirketimiz taraf›ndan aç›klanmaktad›r.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden ö¤renebilecek kiﬂilerin listesi ilk kez 2004 y›l› faaliyet raporunda kamuya duyurulmuﬂ olup, 2007
y›l› sonu itibar›yla bu kiﬂilerin isimleri aﬂa¤›da yer almaktad›r.
‹shak Alaton
‹zzet Garih
Vedat Aksel Alaton
Ayhan Yavrucu
Güner Koçel
Dalia Garih
Leyla Alaton Günyeli
Iﬂ›k Biren
Ahmet Vural Ak›ﬂ›k

Mustafa Filiz
Ümit Nuri Y›ld›z
Mehmet Ahkemo¤lu
Erol Uçmazbaﬂ
Ömer Çelik
Aysel Yürür
Süleyman ‹nal
Melis Ayl›kç›

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
ﬁirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
ﬁirketin çal›ﬂanlar›, her y›l düzenli olarak yap›lan y›ll›k toplant›larda bilgilendirilmekte, ayr›ca 6 ayda bir
yay›mlanan “Bizim Dünyam›z” ve “News” adl› dergiler ile de ﬁirket içindeki geliﬂmeler sürekli olarak
duyurulmaktad›r. Di¤er yandan; web sayfam›z, e-bültenler ve faaliyet raporlar› yoluyla da geniﬂ bir
bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
ﬁirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda özel bir model oluﬂturulmam›ﬂt›r.
Menfaat sahiplerinin haklar› mevzuat taraf›ndan korunmaktad›r.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirketimiz taraf›ndan oluﬂturulan insan kaynaklar› politikas›, her y›l düzenli olarak yay›mlanan Politikam›z
kitapç›¤›nda aç›klanmakta ve y›ll›k toplant›larla çal›ﬂanlara duyurulmaktad›r. Personel al›m›na iliﬂkin
kriterler yaz›l› olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uyulmaktad›r. ‹ﬂe eleman al›m›nda, görevin gerektirdi¤i
fizyolojik, psikolojik ve entelektüel özellikler dikkate al›n›r. Bu özellikleri ölçmek ve de¤erlendirmek üzere
mutlaka bir yaz›l› test uygulan›r. ‹nsan kaynaklar› birimi taraf›ndan yap›lan ilk de¤erlendirmeden sonra,
personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir görüﬂme yapar.
E¤itim, terfi ettirme hususlar›nda tüm çal›ﬂanlara eﬂit davran›lmakta, çal›ﬂanlar›n bilgi, beceri ve görgülerini
art›rmalar›na yönelik e¤itim planlar› ve e¤itim politikalar› oluﬂturulmaktad›r. Çal›ﬂanlara her y›l düzenli
olarak e¤itim verilmektedir.
Tüm çal›ﬂanlar için bir görev tan›m› yap›lmaktad›r. Her y›l performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmekte
ve çal›ﬂanlarla mutab›k olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans
de¤erlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve de¤erlendirme iﬂlemi yap›lmakta, ücretlendirme ve kariyer
planlamas› s›ras›nda dikkate al›nmaktad›r.
Di¤er yandan, her y›l belirli say›daki personele gösterdi¤i yüksek performans nedeniyle “Alt›n Rozet”
verilmekte, düzenlenen “Buluﬂ Ödülü” yar›ﬂmas›n› kazananlara da ödül verilmektedir. Bu yolla yarat›c›l›¤›
yüksek personelin motivasyonu yükseltilmektedir. Çal›ﬂanlar için güvenli çal›ﬂma ortam› sa¤lanmakta ve
bu ortam sürekli iyileﬂtirilmektedir.
16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Alarko Holding A.ﬁ. bir holding ﬂirket olup bünyesinde yer alan grup ﬂirketlerine hizmet sa¤lamaktad›r.
Alarko Holding A.ﬁ. ve çat›s› alt›nda faaliyet gösteren Topluluk ﬁirketleri müﬂteri odakl› olarak çal›ﬂmakta,
müﬂteri memnuniyetini devaml› olarak ölçüp de¤erlendirmektedir. Müﬂteri memnuniyetini art›rmak
amac›yla tüm çal›ﬂanlar›m›z devaml› olarak e¤itilmektedir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlar›na
uyulmakta ve standard›n korunmas›na azami özen gösterilmektedir. Bu amaçla kalite garantisi sa¤lanmakta,
kalite standard›n›n alt›nda kalan mal ve hizmetler süratle telafi edilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Alarko Holding A.ﬁ. sosyal sorumluluklar›na azami ölçüde duyarl› bir ﬂirket olup; çevreye, tüketiciye, kamu
sa¤l›¤›na iliﬂkin düzenlemelere ve etik kurallara uygun hareket etmektedir.
Alarko Holding A.ﬁ. ve çat›s› alt›nda faaliyet gösteren Topluluk ﬁirketleri tüm faaliyetlerinde do¤ay› ve
çevreyi korumak amac›yla aﬂa¤›daki ilkeleri tüm çal›ﬂanlar›, uzman ekipleri ve yan sanayii ile birlikte
benimsemiﬂ ve uygulamaktad›r.
•
•
•
•

Çevre ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve standartlar› takip etmek ve gereklerini yerine getirmek,
Her faaliyetinde hava, su, toprak ve ses kirlili¤ini engelleyecek önlemleri almak,
Bitki ve hayvan do¤as›n› korumak ve at›klar›n geri dönüﬂümünü sa¤lamak,
Resmi ve gayri resmi kurum ve kuruluﬂlar ile çevreyi koruyan politika ve sistemlerin geliﬂtirilmesi
konusunda iﬂbirli¤i yapmak,
• Üretim sistemlerimizin ve ürünlerimizin çevre dostu olma özelli¤ini geliﬂtirici çal›ﬂmalar› sürdürmek,
• Do¤al kaynak ve enerji tüketimini optimum düzeye indirmek,
• Do¤ay› ve çevreyi koruma duyarl›l›¤›na katk›da bulunmak amac›yla sürekli e¤itim çal›ﬂmalar›nda
bulunmak, mensuplar›m›z›n çevre bilincini geliﬂtirmek. Bu hedeflere ulaﬂmak için mevcut en ileri
teknolojiyi kullanmak.
Gerek dönem içinde gerekse geçmiﬂ y›llarda, çevreye verilen zararlardan dolay› Alarko Holding A.ﬁ. ve
di¤er Topluluk ﬁirketleri aleyhine hiçbir dava aç›lmam›ﬂ, herhangi bir uyar› al›nmam›ﬂt›r.
E¤itim ve kültür alan›nda çal›ﬂmalar yapmak üzere, 1986 y›l›nda kurulan Alarko E¤itim - Kültür Vakf›
taraf›ndan çok say›da ö¤renciye ö¤renim bursu verilmiﬂtir. Kuruluﬂundan bugüne kadar 1200'ü aﬂan yüksek
ö¤renim ve 600' ü aﬂan orta ö¤renim bursu verilmiﬂ olup, Vakf›m›z›n burslar› karﬂ›l›ks›zd›r. 2007 - 2008
ö¤retim y›l›nda ise toplam 92 ö¤renciye burs verilmiﬂtir.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulu
‹shak Alaton
‹zzet Garih
Vedat Aksel Alaton
Ayhan Yavrucu
Dalia Garih
Leyla Alaton Günyeli
Güner Koçel
Iﬂ›k Biren
Ahmet Vural Ak›ﬂ›k

Baﬂkan
Baﬂkan vekili
Baﬂkan vekili
Üye
Üye
Üye
Üye (Ba¤›ms›z)
Üye (Ba¤›ms›z)
Üye (Ba¤›ms›z)

Yönetim Kurulunda 3 ba¤›ms›z üye vard›r. Yönetim Kurulu üyelerinin ﬂirket d›ﬂ›nda baﬂka görevler almas›
belirli kurallara ba¤lanmam›ﬂ ve s›n›rland›r›lmam›ﬂt›r.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan niteliklerle
örtüﬂmektedir. Buna iliﬂkin esaslar ana sözleﬂmede yer almamaktad›r. Çünkü Yönetim Kurulu üye seçiminde
ilkeler do¤rultusunda gereken özen gösterilmektedir.
20. ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler
ﬁirketin vizyonu; tüm faaliyetlerinde devlete, müﬂteriye, orta¤a ve çal›ﬂanlar›na karﬂ› dürüst davranmak
suretiyle, evrensel kalitede mal ve hizmetler sunan, en büyük olmak yerine en sa¤lam, en güvenilir ve en
sayg›n dünya ﬂirketlerinden biri olmakt›r.
ﬁirketin misyonu ise; bilgi, teknoloji ve insan› yarat›c› bir organizasyon içinde bir araya getirerek, müﬂteri
beklentilerini aﬂan mal ve hizmetler sunmak, müﬂteri, ortak ve çal›ﬂanlar›m›z› tatmin etmektir.
Stratejik hedefler, Genel Koordinatör taraf›ndan haz›rlan›p Denetim Dan›ﬂma ve Onay Kurulu taraf›ndan
de¤erlendirilmekte ve Yönetim Kurulunun onay›na sunulmaktad›r. Onaylanan stratejik hedeflerle ilgili
gerçekleﬂme düzeyleri, ayl›k raporlarla Denetim Dan›ﬂma ve Onay Kurulu ile Yönetim Kuruluna sunulmakta,
gerçekleﬂme oranlar› de¤erlendirilmektedir.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizmas› oluﬂturmuﬂtur. Yönetsel riskler Holding Yönetim
Kurulu üyelerinden oluﬂan Denetim Dan›ﬂma ve Onay Kurulu (DDO) taraf›ndan periyodik olarak gözden
geçirilmektedir. Söz konusu Kurulda iç kontrol mekanizmas›n›n Topluluk genelinde kurulmas›, geliﬂtirilmesi
ve güncel tutulmas› karar› al›nm›ﬂt›r. Bu karara uygun olarak; iç kontrol mekanizmas›n›n kurulmas›na
nezaret edilmesi ve iﬂlerli¤inin denetlenmesi konusunda Topluluk Denetim Grubu görevlendirilmiﬂtir.
Denetim Grubu onay›n› ald›¤› y›ll›k denetim planlar› gere¤ince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmas›n›
denetlemekte ve tespit etti¤i konular ile görüﬂlerini üst yönetime bildirmektedir. Ayr›ca kurulan Denetimden
Sorumlu Komite de söz konusu hususlar› inceleyerek, Denetim Dan›ﬂma ve Onay Kuruluna önerilerde
bulunmaktad›r. Denetim Dan›ﬂma ve Onay Kurulu ile Denetimden Sorumlu Komite al›nmas› gereken
önlemleri belirlemekte ve Genel Koordinatör arac›l›¤› ile gerekli talimatlar› ﬂirket yöneticilerine vermektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na ﬂirket ana sözleﬂmesinde yer verilmiﬂtir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu dönem içinde 21 toplant› yapm›ﬂt›r. Toplant›lara kat›l›m fiilen sa¤lanm›ﬂt›r.
Yönetim kurulu kararlar›n› oybirli¤i ile almaktad›r. Yönetim Kurulu Üyelerine a¤›rl›kl› oy hakk› veya olumsuz
veto hakk› tan›nmam›ﬂt›r.

24. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Genel Kurulda verilen karar uyar›nca ﬁirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde ﬂirketle iﬂlem yapma
ve rekabet yasa¤› uygulanmam›ﬂt›r.
25. Etik Kurallar
ﬁirketin Yönetim Kurulu ile Denetim Dan›ﬂma ve Onay Kurulu (DDO) taraf›ndan onaylanan ve tüm Alarko
Holding A.ﬁ. Mensuplar› ve Yönetimi taraf›ndan kabul edilen ALARKO ﬁirketler Toplulu¤u Felsefesinde de
belirtilen etik kurallar aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenmiﬂtir. Bu etik kurallar Alarko politikalar›, hedefleri,
prosedürleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir.
-

Tüm faaliyetinde Devlete, Müﬂteriye, Paydaﬂa, Personele, Orta¤a, Alt ve Yan Sanayiye daima dürüst
davranmak.
Tüm faaliyetinde do¤ay› ve kurum içi sosyal dengeyi korumak.
Müﬂteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müﬂteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.
Kaliteyi daima ön planda tutmak, müﬂteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona daha iyisini
daha ucuza vermeye çal›ﬂmak.
Bu ﬂartlar alt›nda paydaﬂlar›n hakk› olan kâr› gerçekleﬂtirmek.
Kurumsallaﬂm›ﬂ veya baﬂka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle ba¤lam›ﬂ bir kurum
olarak ekip çal›ﬂmas›n› önde tutmak, kâr›, zarar›, baﬂar›y› ve baﬂar›s›zl›¤› paylaﬂmak.

Politikalar›m›z bu felsefe do¤rultusunda yönlendirilmiﬂ bulunmaktad›r. Bu felsefe, ﬂirket ve müesseselerimize
ait muhtelif birimlerin görünen yerlerine çerçevelenip as›lm›ﬂ, ayr›ca her y›l yap›lan Politikalar Toplant›s›
ve yay›mlanan Politikam›z Kitab› ile, tüm çal›ﬂanlar bilgilendirilmektedir. Ayr›ca çal›ﬂanlar ve Toplulu¤umuza
yeni kat›lanlar, yap›lan e¤itimlerle bu felsefe ve kurallar konusunda bilgilendirilmektedir. Etik kurallar›
içeren bu felsefemiz ayr›ca kurum içi intranet sisteminde ve www.alarko.com.tr web sitelerinde
yay›nlanmaktad›r.
Tüm Alarko Holding mensuplar› bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar, çal›ﬂanlar›n amirleri
taraf›ndan hiyerarﬂik yap›da takip edilir. Etik kurallara ayk›r› herhangi bir unsurun tespiti durumunda
çal›ﬂanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Genel Koordinatör ve di¤er ilgili yöneticiler
taraf›ndan kendisine bildirilen, bilinen veya kuﬂkulan›lan ihlalleri inceleyerek veya gerekti¤inde Denetim
Grubu' na inceleterek bu etik kurallara uyulmas›n› sa¤lar. ‹hlalin sabit olmas› halinde, Yönetim Kurulu
taraf›ndan yetkilendirilmiﬂ olan Genel Koordinatör uygun gördü¤ü disiplin cezalar›n› verir.
26. Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
ﬁirketimizin denetimden sorumlu komitesi yasal süresi içinde oluﬂturulmuﬂ olup, SPK tebli¤i ile belirlenen
görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri ‹zzet Garih ve Vedat Aksel Alaton' dur.
ﬁirketin Yönetim Kurulu' nda yer alan 5 kiﬂiden oluﬂan Denetim Dan›ﬂma ve Onay Kurulu stratejik kararlar›
onaylad›ktan sonra Yönetim Kurulu' na sunmaktad›r.
27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir hak ve menfaat sa¤lanmam›ﬂ olup, Genel Kurul karar› gere¤i ücret
de ödenmemektedir.
ﬁirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticilerine borç verilmemiﬂ, kredi kulland›r›lmam›ﬂ ve
lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiﬂtir.

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
VE
F‹NANSAL TABLOLAR

BA⁄IMSIZ
DENETLEME KURULUﬁU RAPORU

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Yönetim Kurulu ve Hissedarlara
Alarko Holding A.ﬁ.
Alarko Holding A.ﬁ.'nin (Ana Ortakl›k) 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide
bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de¤iﬂim
tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemiﬂ
bulunuyoruz. 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilanço aktifinin toplam %21,86 ve ayn› tarihte sona eren y›la
ait konsolide gelir tablosundaki gelirin toplam %35,90 pay›n› oluﬂturan Alarko Holding A.ﬁ.'nin ba¤l›
ortakl›klar›ndan Alarko Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan Altek
Alarko Elektrik Santrallar› Tesis ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.'nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla bilançolar› ve
bu tarihte sona eren y›la ait gelir tablolar›, öz sermaye de¤iﬂim tablolar› ve nakit ak›m tablolar› di¤er
ba¤›ms›z denetim kuruluﬂu taraf›ndan denetlenmiﬂtir.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹ﬂletme Yönetiminin Sorumlulu¤u
‹ﬂletme yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama
standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide
finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde
haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin
yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüﬂ
bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na
uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, konsolide
finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi
sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t›
toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p
kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini
de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iﬂletmenin iç
kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda
görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iﬂletme
yönetimi taraf›ndan haz›rlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya
koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iﬂletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar›
ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun
de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na
yeterli ve uygun bir dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Alarko Holding A.ﬁ.'nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla
finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye
Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›tmaktad›r.
Görüﬂümüzü Etkilememekle Birlikte, Yap›lan Aç›klamalar
31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla Ana Ortakl›¤›n % 100'üne sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klardan Alsim Alarko KZ
ve %50'sine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klardan Temzet Elektrik Üretim ‹letim A.ﬁ. ile Betagas SRL konsolide
finansal tablolar› önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle konsolidasyon kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂlard›r.

Ana Ortakl›k, Anmak Holding A.ﬁ.'yi bütün aktif ve pasifiyle kül halinde aynen devralmak suretiyle birleﬂmiﬂ
olup birleﬂme sözleﬂmesi 13 Temmuz 2007 tarihi itibar›yla tescil edilmiﬂtir.
Alarko Holding A.ﬁ.'nin Anmak Holding A.ﬁ.'yi bütün aktif ve pasifiyle kül halinde aynen devralmak suretiyle
birleﬂmesi sonucunda Ana Ortakl›¤›n % 100'üne sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klardan Saret Sanayi Taahhütleri
ve Ticaret A.ﬁ. ile Sansal ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. 31 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla tam konsolidasyon
yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiﬂtir.
Ana Ortakl›k 2007 y›l› içerisinde iç kaynaklar›ndan sermaye art›ﬂ› yapm›ﬂ olup söz konusu sermaye art›ﬂ›nda
kullan›lan tutarlar gerek yasal kay›tlarda yer alan iç kaynak tutarlar›ndan ve gerekse SPK'n›n muhasebe
standartlar› uyar›nca bulunan iç kaynak tutarlar›ndan düﬂüktür.
Konsolide finansal tablolar›n 43 no.lu dipnotunda görülece¤i üzere, ﬁirket Yönetimi, iliﬂikteki konsolide
finansal tablolara göre da¤›t›labilir kâr›n, yasal kay›tlardaki da¤›t›labilir kârdan yüksek oldu¤unu ve bu
nedenle, kâr da¤›t›m›na esas olarak yasal finansal tablolar› ald›klar›n› belirtmiﬂtir.
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