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Sn. Pay Sahiplerimiz;

ﬁirketimizin 2008 Faaliyet Y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›na hoﬂ geldiniz. Malumlar›n›z oldu¤u üzere ﬂirketimiz son y›llarda
yeni bir yap›lanma içerisine girmeye baﬂlam›ﬂ, Et sektörünün yan› s›ra madencilik, enerji, kargo taﬂ›mac›l›¤› ve lojistik hizmetleri gibi
sektörlerde de faaliyet göstererek ülke çap›nda yeni bir de¤er olarak do¤may› hedeflemiﬂtir. 2008 Faaliyet Y›l›nda ﬁirketimiz hedeflerine
ulaﬂmak için ihtiyaç duydu¤u sermaye art›ﬂ›n› gerçekleﬂtirmiﬂ ve sermayemiz 8.400.000 TL'den 40.000.000 TL'na ulaﬂm›ﬂt›r. ﬁirketimiz,
hedefledi¤i büyük vizyonun gerçekleﬂmesi ve baﬂlang›c› olarak mali yap›s›n› sa¤lam bir temele oturtmak amac›yla kay›tl› sermayesini
300.000.000 TL'na ç›kartmay› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Sn. Pay Sahiplerimiz 2008 Y›l›nda gerçekleﬂen ileriye dönük bu faaliyetlerimiz, önümüzdeki y›llarda ﬂirketimizi sadece Et Sektörüne
ba¤l› kalm›ﬂ bir yap›dan, bir k›s›r döngü çal›ﬂmas›ndan kurtarmakla kalmayacak, yeni at›l›mlar ve yeni sektörlere aç›larak ulusal bir de¤er
olarak uluslararas› cazibesi olan bir yap›ya dönüﬂecektir. Bunun en önemli göstergesi, ﬁirketimizin Metro Turizm Seyahat Organizasyon
ve Tic A.ﬁ. iﬂletmesini bünyesine katmas› karar›n› alm›ﬂ olmas›d›r. Bunun gerçekleﬂmesi ve ard›ndan ﬂirket isminin yeni çal›ﬂma alanlar›n›
da kapsayacak ﬂekilde, et, madencilik, enerji, kargo taﬂ›mac›l›¤›, pazarlama, turizm ve ulaﬂ›m sektörlerindeki ﬂirketlerini de çat›s› alt›nda
toplayan “METRO T‹CAR‹ VE MAL‹ YATIRIMLAR A.ﬁ.” olarak de¤iﬂtirilmesi ile birlikte ﬂirketimiz yeni ve büyük vizyonuyla yola
ç›km›ﬂ olacakt›r.
Sn. Pay Sahiplerimiz yukar›da arz etti¤imiz çal›ﬂmalar›m›z›n yan› s›ra Et Sektöründeki çal›ﬂmalar›m›za da k›saca de¤inecek olursak;
maalesef sektördeki yap›sal sorunlardan ve denetim eksikli¤i sorunlar›ndan kaynaklanan nedenlerden dolay› K›rm›z› Et alan›nda çal›ﬂan
bütün firmalar›n yaﬂad›¤› s›k›nt›lar ﬂirketimizce de yaﬂanm›ﬂt›r. Sektördeki kay›t d›ﬂ›l›k oran› %70'lerde ifade edilmektedir. Hal böyleyken
Kamu ‹hale Kanununda yap›lan bir de¤iﬂiklikle sektörün en büyük toptan pazar› olan MSB pazar›n›n sadece Et ve Bal›k Kurumuna ba¤lanmas›
sektördeki s›k›nt›lar› derinleﬂtirmiﬂtir. K›rm›z› Et Sektöründeki bu büyük problemler ve sektörün genel durumu Hükümetler üstü bir politika
ﬂeklinde, bir Devlet Politikas› olarak tesbit edilip sorunu çözecek politikalar üretilmelidir.
ﬁirketimizin çal›ﬂma detaylar› Ek'li mali tablolar, dipnotlar› ve aç›klay›c› tablolarla bilgilerinize arz edilmiﬂtir. Genel Kurulumuzun
ﬁirketimiz ve Ülkemiz için hay›rl› olmas›n› dileriz.

Sayg›lar›m›zla
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HAKKIMIZDA

Vanet A.ﬁ. 1977 Y›l›nda bir Dünya Bankas› Projesi olarak Van 'da kurulmuﬂ bir ﬂirkettir. Türkiye 'nin önde gelen Bankalar› ve Van ‹l Özel
‹daresi 'nin ortakl›¤›yla hayata geçen ﬂirket, 1985 y›l›nda Entegre Et Tesislerinin temelini atm›ﬂt›r. 1988 y›l›nda, ülkemizin halen en büyük
Entegre Et Tesislerinden biri olan VANET A.ﬁ. Tesisleri tamamlanarak üretime baﬂlam›ﬂt›r. 563 dönüm arazi üzerine 24000 m2 kapal› alana
sahip tesislerde S›¤›r, Koyun besiciligi, Hindi ve Tavuk yetiﬂtiricili¤i yap›lmakta ve Dana, Kuzu, Hindi ve Tavuk Karkas›, Parça Etler,
ﬁarküteri Ürünleri (Salam, Sosis, Sucuk, Kavurma, Past›rma, Jambon) gibi di¤er et ürünleri üretebilmektedir. Üretimlerde, dünyada et
sektöründe kullan›lan son teknoloji ürünü makinalar kullan›lmaktad›r. Tesislerde kesimler, Islami usullere göre yap›lmakta ve T.C. Tar›m
Bakanl›g› ile Sagl›k Bakanl›g› 'n›n üretimde istedi¤i, hijyen kurallar›na tam uyum göstermektedir. Üretimler Avrupa Birli¤i ve U.S.D.A.
(A.B.D. Tar›m Bakanl›¤›) standartlar›nda yap›lmaktad›r. Vanet A.ﬁ. 'nin üretimleri ISO 9000, ISO22000, G›da Sicil Sertifakas›, Üretim ‹zin
Belgeleri ve TSE Kalite Belgeleri ile belgelendirilmiﬂtir. Tesislerde günde ortalama 240 Baﬂ S›¤›r, 1250 Baﬂ Koyun, 4000 Baﬂ Kanatl›
Kesiminin yan›nda, günde 24 Ton Parça Et, 20 Ton ﬁarküteri Ürünleri üretimi yap›lmaktad›r. Vanet A.ﬁ. ülke çap›nda yemek üretimi ve
servisi hizmetleri izin ve kalite belgelerine sahiptir. Tesislerde ç›kan tüm at›k ve art›klar Rendering Tesislerinde de¤erlendirilerek, Kemik
Unu ve Rendering ya¤› gibi ürünler elde edilmektedir. Tesis 1500 ton Karkas Et ve Mamül Depolama Kapasitesine sahiptir.
Hisse senetleri 1998 y›l›ndan itibaren ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› 'nda ‹ﬂlem Gören ﬁirketin Yönetimi, Nisan 2006 tarihinden itibaren
METRO GRUBU 'na geçmiﬂtir.

KAYITLI SERMAYE
ÇIKARILMIﬁ SERMAYE
MERKEZ

: 40.000.000 TL
: 40.000.000 TL
: ‹STANBUL
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VAN-ET T‹CAR‹ YATIRIMLAR GIDA SANAY‹ TUR‹ZM ‹Ç VE DIﬁ T‹CARET A.ﬁ.
13/ 05/2009TAR‹HL‹ 32. HESAP YILI OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM‹

MADDE 1-

Yoklama, aç›l›ﬂ, Genel Kurul Baﬂkanl›k Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2-

Baﬂkanl›k Divan›na Ola¤an Genel Kurul Toplant› Tutana¤›'n›n imzalanmas› için yetki verilmesi,

MADDE 3-

2008 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanmas›
ve Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetim Raporunun okunmas›,

MADDE 4-

2008 y›l› Bilanço Kar ve Zarar Hesab›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5-

Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2008 y›l› faaliyetleri ile ilgili ayr› ayr› ibra
edilmeleri hakk›nda karar al›nmas›,

MADDE 6-

Nilgün Polat Gevrek'ten boﬂalan Yönetim Kurulu üyeli¤ine Yönetim Kurulu taraf›ndan atanan Fatma Öztürk'ün
Yönetim Kurulu üyeli¤inin onaylanmas›,

MADDE 7-

Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 30/01/2009 tarihli, B.02.1.SPK.0.13-131 1525 say›l› ve 25/02/2009 tarihli
B.02.1.SPK.0.13-270 2788 say›l› yaz›s› ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü'nün 10/04/2009
ve B.14.0.‹TG.0.10.00.01/401.01-02-7083-44947.2001 say›l› yaz›s› ile verilen izinler çerçevesinde ﬁirket ana
sözleﬂmesinin 2.,6.,10.,30.,31.,32. ve 33. maddelerinde ve geçici maddesinde yap›lacak de¤iﬂikli¤in
Genel Kurul'un tasvibine sunulmas›,

MADDE 8-

Yönetim Kurulu taraf›ndan 2009 y›l› için seçilen Can Uluslararas› Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.'nin onaylanmas›,

MADDE 9-

2008 y›l› faaliyetleri sonucunda vergi sonras› da¤›t›lacak dönem kar› kalmad›¤›ndan kar pay› da¤›t›lmamas›
konusunda ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 10-

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakk› ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakk›nda karar al›nmas›,

MADDE 11-

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyar›nca izin verilmesi,

MADDE 12-

ﬁirketimiz taraf›ndan, Galip Öztürk'e ait ve Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.ﬁ.'nin sermayesinin
%99,38'ini temsil eden hisselerin sat›n al›nmas›na iliﬂkin olarak ortaklara bilgi verilmesi, Metro Turizm Seyahat
Organizasyon ve Tic. A.ﬁ.'nin ba¤›ms›z denetim raporu ile Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.ﬁ.'nin
de¤erinin tespitine yönelik olarak iki ayr› ba¤›ms›z yetkili kuruluﬂ taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalar neticesinde
düzenlenen de¤erleme raporlar›n›n ortaklara sunulmas› ve bilgi verilmesi,

MADDE 13-
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Dilek, temenniler ve kapan›ﬂ.
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F‹NANSAL FAAL‹YETLER

F‹NANSAL FAAL‹YETLER

KAR DA⁄ITIMINA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMA
2008 faaliyetleri sonucunda vergi sonras› da¤›t›lacak dönem kar› kalmad›¤›ndan kar pay› da¤›t›lmamas›na karar verilmiﬂtir.

ORTAKLIK YAPISI
2008 y›l› içerisinde 8.400.000 TL olan sermayemiz 40.000.000 TL ç›kar›lm›ﬂt›r. Tamam› ödenmiﬂtir. 31.12.2008 tarihi itibariyle Sermaye
Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na yaz›lan bildirimlere göre ortakl›k yap›m›z ﬂöyledir.

Ortakl›¤›n Ad›

Pay Tutarlar›(TL)

Pay Oran› (%)

20.083.552
7.420.402
1.545.000
1.062.038
9.889.008

50,20
18,50
3,90
2,70
24,70

40.000.000

100,00

Galip Öztürk
Fatma Öztürk Gümüﬂsu
Metro Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.
Büyük ‹stanbul Otobüs ‹ﬂletmesi A.ﬁ.
Di¤er

TOPLAM

YÖNET‹M VE DENET‹M KURULU
Yönetim Kurulu
Ad› Soyad›

Görevi

‹mza Yetkisi

Görevin Baﬂlama-Bitiﬂ

Hayati ÜSTÜN
Mustafa ÖZATA
Nedim Korhan ﬁENGÜN
Tar›k CENG‹Z
Nilgün Polat GEVREK

Baﬂkan
Baﬂkan Yrd.
Üye
Üye
Üye

Müﬂterek 1.Derece
Müﬂterek 1.Derece
-------

06.06.2008 - 06.06.2011
06.06.2008 - 06.06.2011
06.06.2008 - 06.06.2011
06.06.2008 - 06.06.2011
06.06.2008 - 06.06.2011

Yönetim Kurulu Yetki S›n›rlar›
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde yaz›l› iﬂlemlerin yap›lmas›nda, ﬂirketi hakiki ve hükmi ﬂah›slar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak
temsil ve ilzam etmeye, gerekti¤inde bu yetkilerin bir k›sm›n› veya tamam›n› devretmeye, baﬂkalar›n› tevkil etmeye ve bu hususlarla ilgili
her türlü vekaletname düzenlemeye, ﬂirket kaﬂesi alt›nda atacaklar› imza ile Yönetim Kurulu baﬂkan› Hayati Üstün'ün, Yönetim Kurulu
baﬂkan yard›mc›s› Mustafa Özata ile beraber ﬂirket kaﬂesi alt›nda tatbik edecekleri Müﬂterek imzalar› ile ﬂirketin temsil ve ilzama yetkili
olmas› ﬂeklindedir.

Denetim Kurulu
Ad› Soyad›

Görevi

‹mza Yetkisi

Görevin Baﬂlama-Bitiﬂ

Yalç›n BAKIR
U¤ur DA⁄ISTANLI

Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu

-----

06.06.2008 - 06.06.2011
06.06.2008 - 06.06.2011

ÜST YÖNET‹M
Hayati ÜSTÜN
Mustafa ÖZATA
Münür KARAM

Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Genel Müdür
Fabrika Müdürü

YAPILAN BA⁄IﬁLAR
2008 y›l› döneminde Van Spor Klübü' ne 100.000,00 TL di¤er kiﬂi ve kuruluﬂlara 130,00 TL ba¤›ﬂ yap›lm›ﬂt›r.

YÜRÜTME VE ‹ST‹HDAM
2008 faaliyet y›l›nda ﬂirketimizde ortalama 51 kiﬂi kadrolu 35 kiﬂi taﬂeron arac›l›¤› ile olmak üzere toplam 86 Kiﬂi istihdam edilmiﬂtir.

Faaliyet Raporu
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ÜRET‹M KAPAS‹TE B‹LG‹LER‹
Kesimhane Kapasitesi
S›¤›r Kesim Kapasitesi
Koyun Kesim Kapasitesi
Kanatl› (Hindi-Tavuk) Kesim Kapasitesi

: 30.240 Ton / Y›l
: 16.500 Ton / Y›l
Hindi
Tavuk

: 12.000 Ton / Y›l
: 3.600 Ton / Y›l

So¤uk Depo Kapasitesi
S›¤›r Karkas So¤utma
Koyun Karkas So¤utma
Kanatl› Karkas So¤utma
Et ﬁoklama
Donmuﬂ Muhafaza
Paketlenmiﬂ Et
Paketlenmiﬂ Mamül

: 30.240 Ton / Y›l
: 16.500 Ton / Y›l
: 5.750 Ton / Y›l
: 6.000 Ton / Y›l
:
500 Ton / Y›l
: 2.400 Ton / Y›l
: 29.100 Ton / Y›l

Üretim Kapasitesi
S›¤›r Karkas Et
Koyun Karkas Et
Hindi Karkas Et
Tavuk Karkas Et
Parça Et (S›¤›r-Koyun-Hindi-Tavuk)
ﬁarküteri
Salam
Sosis
Sucuk
Kavurma
Past›rma
Jambon
Jöle ‹ﬂkembe
Füme Ürünler
S›¤›r Deri
Koyun Deri
S›¤›r ‹nce Ba¤›rsak
Koyun ‹nce Ba¤›rsak
Et-Kemik Unu
Rendering Ya¤›
Kan Unu
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: 30.240 Ton / Y›l
: 16.500 Ton / Y›l
: 12.000 Ton / Y›l
: 3.600 Ton / Y›l
: 14.600 Ton / Y›l
: 1.350 Ton / Y›l
:
960 Ton / Y›l
: 1.894 Ton / Y›l
:
540 Ton / Y›l
:
120 Ton / Y›l
:
75 Ton / Y›l
:
60 Ton / Y›l
:
75 Ton / Y›l
: 5.040 Ton / Y›l
:660.000 Adet / Y›l
:144.000 Adet / Y›l
:660.000 Adet / Y›l
: 1.205 Ton / Y›l
:
281 Ton / Y›l
:
733 Ton / Y›l

F‹NANSAL FAAL‹YETLER

ÜRET‹M FAAL‹YETLER‹
K›rm›z› et ve beyaz et ürünleri ile ﬂarküteri ürünleri üretimlerine pazar›m›z›n ihtiyaç duydu¤u oranda devam edilmiﬂtir.

31.12.2008 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE ÜRET‹MLER TABLOSU

C‹NS‹

CAR‹ DÖNEM
31.12.2008

ÖNCEK‹ DÖNEM
31.12.2007

M‹KTAR

M‹KTAR

Büyükbaﬂ Karkas,Kesim ve Mübaaya (Kg)

1.811.470,90

2.083.246,87

Küçükbaﬂ Karkas,Kesim ve Mübaaya (Kg)

24.251,81

44.578,25

Hindi Karkas,Kesim ve Mübaaya (Kg)

4.646.261,50

270.510,77

Tavuk karkas,Mübaaya (Kg)

1.124.818,86

931.241,05

Parça S›¤›r Eti,Kesim ve Mübaaya (Kg)
Parça Hindi Eti, Kesim ve Mübaaya (Kg)
Parça Tavuk Eti Mübaaya (Kg)
Yaﬂ Deri (Kg)
Koyun Pösteki (Ad)
‹ç ve Çöz Ya¤lar› (Kg)
Orijinal Koyun Ba¤›rsa¤› (Ad)
Salamura Deri (Kg)
Erimiﬂ Ya¤ (Kg)
Ya¤ Emülsüyonu (Kg)

106.227,70

196.547,53

4.453.349,06

781.711,47

131.038,53

53.273,49

56.653,00

48.551,67

575,00

1.972,00

4.430,00

1.519,00

575,00

1.972,00

56.653,00

48.551,67

490,00

-

4.910,00

-

Salam (Kg)

31.514,90

33.718,91

Sosis (Kg)

29.047,16

40.627,71

Sucuk (Kg)

134.114,93

162.383,68

9.177,57

27.495,60

Kavurma (Kg)
Jambon (Kg)
Past›rma

275,97

361,30
157,97

Füme (Kg)

-

93,10

Rendering Ya¤› (Kg)

-

2.000,00

Et-Kemik Unu (Kg)

-

4.820,00

Tavuk Mks, Mübaaya (Kg)

-

3.296,00

Kemik (Kg)
Kesim Salonu Art›klar› (Kg)

361.564,39

29.951,00

55.638,68

1.310,60

Faaliyet Raporu
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PAZARLAMA FAAL‹YETLER‹
43.078.759 TL net ciro ile kapanan 2008 bilançomuzun sat›ﬂ detaylar›n› içeren tablosu aﬂa¤›dad›r.

31.12.2008 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE SATIﬁLAR TABLOSU
C‹NS‹

CAR‹ DÖNEM
31.12.2008
M‹KTAR
TUTAR

Gövde S›¤›r Eti
Gövde Koyun Eti
Gövde Hindi Eti
Gövde Tavuk Eti
Bonfile
Kontrofile
Antrikot
K›sa But
Ekstra Et
1.Kalite Et
2.Kalite Et
3.Kalite Et
Böbrek
Diyafram Eti
Parça Hindi Eti
Parça Tavuk Eti
Parça Koyun Eti
S›¤›r Sakatat
Koyun Sakatat
Hindi Sakatat
Tavuk Sakatat
Kuyruk Ya¤›
Orijinal Koyun Ba¤›rsa¤›
Salamura Deri
Salamura Pösteki
Salam
Sosis
Sucuk
Kavurma
Past›rma
Jambon
Füme Dil
Rendering Ya¤›
Et Kemik Unu
Kemik
Canl› Hindi
Cafeterya Sat›ﬂlar›
Sandöviç Ekme¤i
Hizmet Sat›ﬂlar›

TOPLAM
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1.583.223,85
20.340,94
22.685,56
1.477.933,82
1.367,17
883,04
988,63
0,00
12.065,00
11.909,31
8.974,21
14,42
1.864,60
0,00
2.823.563,84
161.176,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,40
1.116,00
62.520,00
1.117,00
30.399,88
21.710,88
133.624,89
8.988,70
226,13
0,00
0,00
0,00
0,00
70,72
176.334,00
0,00
0,00
0,00

12.712.070,30
57.553,43
103.971,07
4.357.442,68
30.866,56
14.783,41
21.313,45
0,00
304.516,46
84.087,86
93.092,85
180,08
2.284,88
0,00
14.248.687,95
724.024,15
181.265,92
61.904,31
1.770,27
420.943,27
4.070,40
43,45
1.481,00
92.573,40
2.295,50
272.207,25
146.430,14
1.550.229,78
204.029,46
7.283,96
0,00
0,00
0,00
0,00
53,21
526.146,64
301.753,60
413.146,56
31,80

36.942.535,05

ÖNCEK‹ DÖNEM
31.12.2007
M‹KTAR
TUTAR
1.979.620,20
38.521,34
624.076,07
2.602.402,54
2.993,84
3.883,72
4.817,28
13.000,80
26.511,30
11.001,85
3.815,80
0,00
2.530,80
2.935,10
2.347.126,33
172.189,10
18.773,52
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
1.572,00
56.320,57
1.414,00
31.917,12
33.682,30
132.655,48
43.372,52
449,31
99,34
0,17
3.780,00
4.740,00
14.350,67
0,00
249.789,85
0,00
0,00

14.514.715,68
159.350,10
2.225.518,13
7.642.829,87
58.711,30
55.396,74
69.451,55
120.127,39
245.494,50
117.684,21
133.299,82
0,00
3.592,50
3.522,12
12.596.395,38
523.219,40
221.506,04
52.173,56
6.536,62
384.264,68
67.061,78
32,75
2.920,40
103.996,26
3.718,25
319.405,12
367.796,64
1.804.837,28
934.202,76
12.322,23
1.123,46
47,22
1.890,00
2.370,00
534,12
0,00
1.329.587,92
0,00
0,00

44.085.635,78
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ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME FAAL‹YETLER‹
ﬁirketimiz sürekli geliﬂen teknolojiyi, pazar koﬂullar›n›, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlar›m›z› en yüksek noktaya
taﬂ›mak, müﬂteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeﬂitlili¤ini art›rmak için çal›ﬂmalar›m›z devam etmektedir.

YATIRIMLARDAK‹ GEL‹ﬁMELER
‹ﬂtiraklerimizden olan Metro Maden Metro Maden Paz. Ve Da¤›t›m Hizmetleri A.ﬁ. çeﬂitli maden sahalar›n› sat›n alm›ﬂt›r. Bunlar,
Mersin - Anamur Barit ve Kuvarsit
Mersin - Gülnar Demir
Mersin - Anamur Kalsit sahalar›d›r.
ﬁirketimizin yeni sahalar sat›n alma ve Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile saha kapatma faaliyetleri devam etmektedir.

‹ﬁT‹RAKLER
ﬁirketimizin devam eden k›rm›z› et ve beyaz et pazar›n›n yan›nda yeni iﬂ alanlar› açmak ve baﬂka sektörlerde faaliyette bulunmak amac›
ile aﬂa¤›da yaz›l› iﬂtirakleri edinmiﬂtir.
Ortakl›k
Metro Çarﬂamba ‹nﬂ. Kargo Taﬂ. San. Tic. A.ﬁ.
Metro Tur. Otel. Ve Pet. Ürünleri A.ﬁ.
Metro Ya¤l› Tur. Tes. ‹ﬂl. Ve Pet. Ürn. Tic. Ltd.ﬁti.
Metro Enerji Paz. Ve Da¤›t›m Hizmetleri A.ﬁ.
Metro Maden Paz. Ve Da¤›t›m Hizmetleri A.ﬁ.
Metro Kargo Taﬂ. Ve Loj. Hizmetleri A.ﬁ.
Van Bes Besicilik San. Ve Tic. A.ﬁ.

‹ﬂtirak Oran› %
40
96
99
94
94
80
99,15

SERMAYE P‹YASASI ARAÇLARI
2008 Dönemi içinde 31.600.000 TL tutar›nda bedelli sermaye art›ﬂ› yap›lm›ﬂt›r.

ANA SÖZLEﬁME DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹
Dönem içinde ana sözleﬂmemizin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 6. maddesinde de¤iﬂiklik yap›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂikli¤in
nedeni ise; sermayemizin 8.400.000 TL den 40.000.000 TL ye ç›kar›lmas›d›r.

MERKEZ DIﬁI ÖRGÜTLER
ﬁirketimizin toplam 4 ﬂubesi mevcuttur.
ﬁube
---------------------------------------------------Fabrika
Mega Center Sandviç ‹malathanesi
Mega Center Büro
Ankara Büro

‹li
-------------Van
‹stanbul
‹stanbul
Ankara

Durumu
---------------Faal
Faal De¤il
Faal De¤il
Faal De¤il

SEKTÖR VE ﬁ‹RKET‹N BU SEKTÖRDEK‹ YER‹
Et Sektörünü iki ayr› ana konuda de¤erlendirmek gerekmektedir. Birincisi K›rm›z› Et Sektörüdür. Sektördeki ilkesel politika noksanl›klar›,
mali s›k›nt›lar ve bu s›k›nt›lar› aﬂacak politikalar›n bulunmay›ﬂ›, kay›t d›ﬂ›l›k, denetimsizlik ve daha bir çok temel say›labilecek problemler
nedeni ile sektör maalesef istenen ölçüde geliﬂmiﬂlik sa¤layamam›ﬂ hatta bir çok konuda geriye gitmiﬂtir diyebiliriz. Y›ll›k 1200 tonlarla
ifade edilen tüketim miktar›na ra¤men kurban kesimleri dahil kay›tl› kesimler 400 tonlar civar›nda kalmaktad›r. Sektörde kay›t d›ﬂ›l›k oran›
%70'ler civar›nda ifade edilmektedir. Bütün bunlar›n yan› s›ra Devletin Taret Projesi ile gerek Kamu ‹hale Kurumu Kanununda Et ve Bal›k
Kurumu lehine yap›lan de¤iﬂiklikle özel sektöre rakip olmas›, sektördeki s›k›nt›lar› derinleﬂtirmiﬂtir. Sektörün sorunlar› bir Devlet Politikas›
olarak ele al›n›p yeni politikalar üretilmedi¤i müddetçe devam edecek gibi görülmektedir.‹kinci olarak Beyaz Et Sektöründe özellikle üretim
ve pazarlama konular›nda sektör, K›rm›z› Et Sektörüne nazaran daha fazla toparlanm›ﬂ vaziyettedir. Beyaz ette kay›t d›ﬂ› oran› k›rm›z› ete
göre çok az durumdad›r. Beyaz Et Sektöründe ham maddelerinde d›ﬂa ba¤›ml›l›k ve ihracat problemleri aﬂ›ld›¤› takdirde ülkemizdeki gelece¤i
çok olumlu görülmektedir. ﬁirketimizin sektördeki yeri aç›s›ndan bakt›¤›m›zda Van Et K›rm›z› Et ve Et Ürünleri sektöründe ülkemizdeki
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dört büyük iﬂletmeden biri olarak yerini alm›ﬂt›r. ﬁirketimiz sektördeki bu yerini muhafaza etmek ve daha iyi yerlere gelmek için sektördeki
büyük problemlere ra¤men çal›ﬂmalar›n› devem ettirmektedir. Beyaz et sektöründe de ﬂirketimiz Hindi Yetiﬂtiricili¤i ve Hindi Eti üretiminde
ülkemizin önde gelen tesislerine sahiptir. Bu alandaki üretimlerimiz, pazar›m›z ölçüsünde devam edecektir.

‹ﬁLETMEN‹N GEL‹ﬁ‹M‹ HAKKIDAK‹ ÖNGÖRÜLER
ﬁirketimiz, her y›l sektördeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazar›n gereklili¤i ve mali gücü oran›nda makine ekipmanlar›n›
yenilemektedir. K›rm›z› et ve et ürünleri alan›nda kay›t d›ﬂ›l›k ve denetimsizlik her ne kadar bütün et camias›nda moral bozuklu¤una ve
yenilikte isteksizli¤e neden olsa da, ﬁirketimiz gelecekte pazar›n› daha da büyütmek ve sektördeki yerini pekiﬂtirmek aç›s›ndan geliﬂmeleri
titizlikle takip etmektedir.

GENEL KURUL TAR‹H‹NE KADAR MEYDANA GELEN ÖNEML‹ OLAYLAR
•
•
•
•
•

ﬁirketimizin faal olmayan Megacenter Sandviç ‹malathanesi, Megacenter Büro ve Ankara Bürolar› kapat›lm›ﬂt›r.
Sn. Serdar KOCABAﬁO⁄LU Genel Müdür Yard›mc›l›¤›na atanm›ﬂt›r.
Sn. Mustafa ÖZATA genel müdürlük görevinden istifa etmiﬂ olup yerine Sn. Hayati ÜSTÜN genel müdür
olarak seçilmiﬂtir.
Sn. Nilgün Polat GEVREK yönetim kurulu üyeli¤inden istifa etmiﬂ olup yerine Sn. Fatma Öztürk GÜMÜﬁSU
yönetim kurulu üyesi seçilmiﬂtir.
Sn. Galip ÖZTÜRK' den %99,38 hissesini sat›n ald›¤›m›z Metro Turizm Seyahat ve Organizasyon A.ﬁ.
iﬂtiraklerimiz aras›na kat›lm›ﬂt›r.

TEMEL RASYOLAR
ÖZET B‹LANÇO (TL)
Dönen Varl›klar
Duran Varl›klar
Toplam Varl›klar
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar
Ana Ortakl›¤a Ait Özsermaye

31.12.2008
25.597.656
41.394.769
66.992.425
14.151.351
311.414
24.752
52.504.908

31.12.2007
29.292.547
39.437.066
68.729.613
44.118.389
457.014
10.026
24.144.184

ÖZET GEL‹R TABLOSU (TL)
Net Sat›ﬂlar
Brüt Kar
FVÖK
FVAÖK
Net Dönem Kar›
FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kar
FVÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar
FVÖK: FVÖK + Amortisman

31.12.2008
43.078.759
5.976.546
-420.980
1.014.374
-3.899.355

31.12.2007
48.217.180
7.493.662
2.616.061
3.852.050
642.707

ÖNEML‹ ORANLAR
Brüt Kâr Marj› (%)
FVAÖK Marj› (%)
Net Kar Marj› (%)
Öz sermaye Getirisi (%)
Kullan›lan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)
FVAÖK / Net Faiz gideri (%)
Hisse Baﬂ›na Kar

31.12.2008
13,87
2,35
-9,05
-7,43
-0,01
0,29
-0,3448

31.12.2007
15,54
7,99
1,33
2,66
0,04
2,31
0,0753
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‹Ç‹NDEK‹LER
Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
BÖLÜM I- PAY SAH‹PLER‹
1- Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
3- Genel Kurul Bilgileri
4- Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
5- Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
6- Paylar›n Devri
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
1- ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
2- Özel Durum Aç›klamalar›
3- ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
4- Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
5- ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
BÖLÜM III- MENFAAT SAH‹PLER‹
1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
3- ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
4- Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
5- Sosyal Sorumluluk
BÖLÜM IV- YÖNET‹M KURULU
1- Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
2- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
3- ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ‹le Stratejik Hedefleri
4- Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ‹le Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
6- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
7- ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
8- Etik Kurallar
9- Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
10- Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
Bu Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›, Van-Et A.Aﬁ'nin ortaklar› ve menfaat sahipleri ile iliﬂkilerinin düzenlenmesi, Yönetim
Kurulu ve ona ba¤l› olarak çal›ﬂan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklar›n›n belirlenmesi konular›nda Van-Et A.ﬁ' nin taahhütlerini
ifade etmektedir. Van-Et A.ﬁ. öncelikli olarak ﬂirket de¤erinin art›r›lmas› hedefini benimser ve bunu ﬂeffafl›k, eﬂitlik, sorumluluk, hesap
verebilirlik ilkeleri üzerinde kurdu¤u yönetim sistemi ile sa¤lamay› taahhüt eder. Van-Et A.ﬁ' nin 32 y›ll›k zaman dilimine s›¤d›rd›¤› büyüme,
bu ilkelere sadakati ve yönetim mekanizmalar›n› ayn› do¤rultuda güçlendirerek sürdürmesi sayesinde mümkün olmuﬂtur. Yönetim Kurulu
ve profesyonel yönetimin ﬂeffaf oldu¤u kadar kat›l›mc›l›¤› ve eﬂitli¤i ön plana ç›kartan davran›ﬂ üslûbu, Van-Et'in do¤ru zamanda do¤ru
karar› alarak f›rsatlar› de¤erlendirmesine imkân vermiﬂtir. Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)'nun benimsedi¤i “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”
Van-Et A.ﬁ.' nin dinamik büyüme süreci içinde devam eden yap›lanmas›na katk› sa¤layacakt›r. Bu bak›ﬂ aç›s›yla oluﬂturulan “Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri” Van-Et A.ﬁ. taraf›ndan benimsenmiﬂtir. Bu beyanla sorumluluk ve de¤er yaratan bir yönetim sa¤lamak amaçlanm›ﬂt›r.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri mevcut ve potansiyel ortaklar›m›z›n, çal›ﬂanlar›m›z›n, müﬂterilerimizin, hammadde ve yard›mc› madde üreticileri
ve sat›c›lar›n›n, ulusal ve uluslar aras› kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve art›rmak amac›n› taﬂ›maktad›r.
BÖLÜM I- PAY SAH‹PLER‹
1- Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
Van-Et A.ﬁ' de Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi bulunmaktad›r. Pay sahipleri ile iliﬂkilerde eﬂitlik ilkesi esast›r.
Van-Et A.ﬁ' de pay sahipli¤ine iliﬂkin kay›tlar güvenli bir ﬂekilde Muhasebe Servisi biriminde tutulmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.
Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi Baﬂkan›:
*Orhan SEZER
Tel : 212 - 319 28 00
E-mail : info@vanet.com.tr
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2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay sahiplerinin sorular›na do¤ru ve zaman›nda cevap verebilmek için oluﬂturulan pay sahipleri ile iliﬂkiler birimi, ticari s›r niteli¤inde
olmayan tüm sorulara eﬂitlik ilkesi gözetilerek, cevap vermekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletiﬂim içinde olmas›n› sa¤lamaktad›r.
Genel Kurul Toplant› Gündemi, her y›l 2 ulusal gazete de ve Web sayfam›zda ilan edilmektedir.
Anasözleﬂmemizde Özel Denetçi ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almam›ﬂt›r. Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi olmam›ﬂt›r.
3- Genel Kurul Bilgileri
Van-Et A.ﬁ.'nin Genel Kurullar›, Ola¤an veya Ola¤anüstü olarak T.T.K.'nda belirtilen nisaplarda toplan›r. Ola¤an Genel Kurul; y›lda
1 defa ve ﬂirketin hesap dönemi sonras›ndaki üç ay içinde veya uygun bir zamanda toplan›r. Genel Kurul Toplant›lar› menfaat sahipleri ve
medyaya aç›kt›r. ﬁirket Hisse Senetleri hamiline yaz›l› oldu¤undan, davet; Yönetim Kurulu Karar› al›narak, T.Ticaret Sicili Gazetesi ve 2
Ulusal Gazetede yay›nlanarak, S.P.K. ve ‹.M.K.B. de bildirim yap›larak duyurulur. Genel Kurul öncesi ﬂirketin kay›t, hesap ve di¤er tüm
bilgileri ‹stanbul merkez ve Van'daki Tesislerinde pay sahiplerinin incelemelerine haz›r bulundurulur. Genel Kurullarda pay sahipleri soru
sorma haklar›n› kullanmakta ve sorular›na mutlaka cevap verilmektedir. Bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› al›m›, sat›m›, kiralanmas› gibi
kararlar, Anasözleﬂme ile Yönetim Kuruluna tan›nm›ﬂt›r. Genel Kurul Toplant› Tutanaklar›, ‹stanbul merkez adresimizde pay sahiplerine
aç›k tutulmaktad›r.
4- Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Van-Et A.ﬁ.'nin hissedarlar› aras›nda imtiyazl› pay sahipleri bulunmamaktad›r. Bütün ortaklar sadece paylar› oran›nda temsil ve oy
hakk›na sahiptirler. Oy hakk›n›n kullan›lmas›n› zorlaﬂt›r›c› uygulamalardan kaç›n›l›r. S›n›r ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy
hakk›n›n en kolay ve en uygun ﬂekilde kullanma f›rsat› sa¤lan›r. ﬁirket Anasözleﬂmesinde az›nl›k pay sahibi ve birikimli oy kullanma
yöntemine yer verilmemiﬂtir.
5- Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
ﬁirketin Kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz yoktur. ﬁirket, kâr da¤›t›m› konusunda T.T.K., V.U.K. ve S.P.K. mevzuat›n› esas alarak
karar verir. Genel Kurullarda kâr da¤›t›m konusundaki Yönetim Kurulu Karar›na yer verilir. Kâr da¤›t›m›, yap›ld›¤› dönemlerde yasal süreler
içerisinde gerçekleﬂmiﬂtir.
6- Paylar›n Devri
ﬁirket Esas Sözleﬂmesinde Pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
1- ﬁirket Sürekli Bilgilendirme Politikas›
Amaç ;
Van-Et Ticari Yat›r›mlar G›da Sanayi Turizm ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. Sermaye Piyasas› Mevzuat›, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di¤er
mevzuatlar kapsam›nda gereken her türlü finansal bilgi ile di¤er aç›klama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüﬂ muhasebe prensipleri
ile kurumsal yönetim ‹lkelerini gözeterek yerine getirir. Burada temel amaç ticari s›r kapsam› d›ﬂ›ndaki gerekli bilgi ve aç›klamalar›n pay
sahipleri, yat›r›mc›lar ve ilgili di¤er taraflara zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlaﬂ›labilir, kolay ve en düﬂük maliyetle ulaﬂ›labilir ﬂekilde, eﬂit
koﬂularda iletilmesinin sa¤lanmas› esast›r.
Bilgilendirme politikas›, ﬁirketimiz pay sahipleri ve yat›r›mc›lar›n›n en do¤ru bilgiye ulaﬂmas› amac›yla düzenlenmektedir.
Yetki ve Sorumluluk ;
Bilgilendirme politikas› Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluﬂturulmuﬂ olup,
ﬁirketimiz bilgilendirme politikas›n›n izlenmesi, gözetimi ve geliﬂtirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulu¤u alt›ndad›r.
ﬁirketimizde Pay sahipleri ile iliﬂkiler bölümü kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü konuyu izlemek üzere görevlendirilmiﬂtir.
Kamuyu Ayd›nlatma Yöntem ve Araçlar›
• Periyodik olarak üçer ayl›k dönemlerde Sermaye Piyasas› Mevzuat›na göre düzenlenen Mali Tablolar,
dönemsel faaliyet raporlar› yasal süreleri içinde aç›klanmak üzere ‹MKB'ye ve Sermaye Piyasas› Kuruluna
iletilir.( Elektronik ortamda KAP sistemine bildirimi Mali Tablo ve Faaliyet raporunun IMKB Bülteninde ilan›n›
müteakiben yap›l›r.)
• Herhangi bir otorite'ye Kamuya Aç›klanmam›ﬂ bir mali tablo gönderilmesi halinde eﬂ zamanl› olarak IMKB'de
gönderilip ‹MKB'de ilan edilerek ortaklar›n bilgilenmesi sa¤lan›r.
• ‹MKB'ye gönderilen özel durum aç›klamalar› ayr›ca ﬁirketimiz web sayfas›nda ilan edilir. ( Elektronik ortamda
KAP sistemine bildirimi IMKB bülteninde ilan›n› müteakiben yap›l›r.)
• Genel Kurul ça¤›r›lar›, izahname, sirküler ilanlar› T.Ticaret Sicili Gazetesi, Günlük Gazeteler, IMKB bülteninde
ve ﬁirketimiz web sitesinde yap›lan ilanlar ile duyurulur.
• ﬁirketimiz web sitesi (www.vanet.com.tr)
• Gerekli görüldü¤ü takdirde yaz›l› ve görsel medya arac›l›¤› ile bas›n aç›klamalar› yap›labilir. Bu aç›klamalar
Yönetim Kurulu Baﬂkan›, üyeleri, ﬁirket Müdürü veya Yönetim Kurulunun uygun görece¤i di¤er yetkili kiﬂi
yada kiﬂiler taraf›ndan yap›labilir, ilgili aç›klamalar ﬁirketimiz web sitesinde yay›nlan›r.
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• Yurtiçi ve Yurtd›ﬂ›ndan yat›r›mc›lar ile düzenlenebilecek toplant›larda kullan›lan sunumlar ve raporlar küçük
yat›r›mc›lar için ﬁirketimiz web sitesinde yay›nlan›r.
Kurumsal Web Sitesi
ﬁirketimiz web sitesi bilgilendirme ve kamunun ayd›nlat›lmas› amac›na uygun olarak aktif bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r.Kurumsal web
sitemiz sayesinde ﬁirketimiz hissedarlar›n›n günün her saatinde ﬂirket ile ilgili her türlü bilgiye eriﬂmelerine olanak sa¤lamaktad›r. Kurumsal
web sitemiz sürekli güncellenmekte ve ortaklar›m›z›n en do¤ru bilgiye eriﬂmelerine imkan sa¤lanmaktad›r. Kurumsal web sitemizden
eriﬂilebilecek bilgilere iliﬂkin baﬂl›klar aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortakl›k yap›s›
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ü hakk›nda Bilgiler
ﬁirket Anasözleﬂmesi
Son yap›lan sermaye art›r›m›na iliﬂkin ‹zahname
Mali Tablolar ve Y›ll›k Faaliyet Raporlar›
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
Özel Durum Bildirimleri
Genel Kurullara ait Gündemler, Toplant› tutanaklar›, hazirun cetvelleri ve Vekaleten oy kullanma formu

Mali Tablolar›n Kamuya Aç›klanmas›
ﬁirketimiz mali tablolar› ve Dipnotlar› Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (UFRS) uygun olarak haz›rlan›r ve belirlenen
tarihler aras›nda Denetimden sorumlu komitenin uygun görüﬂleri ile Yönetim Kurulunun onay›ndan geçirilerek ‹MKB ve Sermaye Piyasas›
Kuruluna gönderilir. Ait olduklar› mali y›l›n üçüncü ve dokuzuncu ay›nda haz›rlanacak tablolar ﬁirket taraf›ndan, alt›nc› ay ve y›lsonu
itibariyle haz›rlanan Mali tablolar ise ba¤›ms›z denetimden geçirilmektedir. Mali tablo, dipnotlar› ve eki dökümanlar Yönetim Kurulu onay›n›
takiben ayn› gün içerisinde kapal› zarf ile ilan edilmek üzere ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›na ve Sermaye Piyasas› Kuruluna gönderilir.
Bas›n Yay›n Organlar›n›n Takibi
Bas›n ve yay›n organlar›nda ç›kan ﬁirketimizle ilgili haberler takip edilir. Yat›r›mc›lar›n yat›r›m
Kararlar›n› ve ﬁirketimizin borsada iﬂlem gördü¤ü Pay de¤erini etkileyebilecek, önceden kamuya duyurulmuﬂ olan bilgilerden farkl› içerikte
haberlerin varl›¤› halinde konuya iliﬂkin özel durum aç›klamas› ivedilikle kamuya duyurulmak üzere ‹MKB'ye gönderilir. Bas›n yay›n
organlar›nda ç›kan haberlere ﬁirketimiz yetkili Kurullar› taraf›ndan de¤erlendirilerek aç›klama yap›lmayabilir. Ancak, IMKB ve SPK
taraf›ndan ç›kan habere cevap verilmesinin istenmesi halinde ç›kan haberlere IMKB özel durum aç›klamas› ve Kurumsal Web sitesi arac›l›¤›
ile cevap verilecektir.
Özel Durum Aç›klamalar›n›n Kamuya Aç›klanmas› ve Yetkili Kiﬂiler
SPK Tebli¤i Seri VIII No:54 “ Özel durumlar›n kamuya aç›klanmas›na iliﬂkin esaslar” tebli¤ ile belirlenen özel durumlar›n gerçekleﬂmesi
halinde konuya iliﬂkin özel durum aç›klamalar› ‹MKB'ye bildirilir.ﬁirket özel durum aç›klamalar›n› ﬁirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip
imza sirkülerinde tespit edilmiﬂ kiﬂilerin imzalar› ile ‹MKB'ye bildirir. Özel durum aç›klamalar› ‹MKB'ye faks ile iletilir ayr›ca Kamuyu
Ayd›nlatma Platformuna (KAP) Özel durum aç›klamas›n›n ‹MKB Bülteninde ilan›n› takiben elektronik ortamda iletilir ve Kurumsal Web
sitesinde duyurulur.
‹dari Sorumluluk
‹dari sorumlulu¤u bulunan kiﬂiler, do¤rudan yada dolayl› olarak ﬁirketimiz ile ilgili içsel bilgiye düzenli olarak eriﬂen ve ﬁirketimizin
gelecekteki geliﬂimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar› verme yetkisine sahip kiﬂilerdir.
Kamuya Aç›klanacak bilgilerin Gizlili¤inin Sa¤lanmas›
ﬁirketimiz ortaklar›n›n bilgilendirilmesi ile ﬁirket menfaatlerinin korunmas›n sa¤lanmas›na yönelik, içsel bilgiye eriﬂim imkan› olan
kiﬂilerin ö¤rendikleri içsel bilgileri kullan›m›n› kamuya yap›lacak özel durum aç›klamas›na kadar söz konusu bilgilerin gizlili¤inin korunmas›na
yönelik gereken tedbirler al›n›r. ﬁirketimiz ‹çsel Bilgiye eriﬂim imkan› olan kiﬂiler için düzenlenmiﬂ bir gizlilik protokolü bulunmakta olup,
içsel bilgiye eriﬂebilecek kiﬂilerin ö¤rendikleri bilgileri gizli tutmalar› temin edilmektedir. Ayr›ca ﬁirketimize ait düzenlenmiﬂ olan Etik
kurallar› ile eriﬂilen içsel bilginin korunmas› hedeflenmektedir. Hizmet alan kiﬂi ve kuruluﬂlarla yap›lan sözleﬂmelerde de böyle bir maddeye
yer verilecektir.
2-Özel Durum Aç›klamalar›
1998 Y›l›ndan 2009 Y›l›na kadar olan Özel Durum Aç›klamalar› ‹.M.K.B.'na sunulmuﬂtur.
3- ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
ﬁirketin ‹nternet Sitesi mevcuttur. ‹nternet Adresi: www.vanet.com.tr 'dir. ﬁirketin internet sitesinde S.P.K. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
II.Bölüm Madde 1.11.5'te yer alan bilgilere yer verilmiﬂtir.
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4- Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirketin Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi Galip ÖZTÜRK'tür.
5- ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
Van-Et A.ﬁ.'nde içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂiler ﬂunlard›r.
-

Galip ÖZTÜRK
Hayati ÜSTÜN
Mustafa ÖZATA
Tar›k CENG‹Z
Nedim Korhan ﬁENGÜN
Fatma Öztürk GÜMÜﬁSU
Yalç›n BAKIR
U¤ur DA⁄ISTANLI
Serdar KOCABAﬁO⁄LU
Münür KARAM
Orhan SEZER
Fikret ÖZCOﬁAR
Yusuf ELMAS
Dan›ﬂmanl›k hizmeti al›nan , sermaye piyasas›, hukuk , mali müﬂavirlik ve ba¤›ms›z denetim ﬂirketi çal›ﬂanlar›

BÖLÜM III- MENFAAT SAH‹PLER‹
1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
ﬁirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden sat›c›lara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüﬂmeleri ile de¤iﬂiklikler ve kendilerini ilgilendiren
konularda bilgi verilmektedir. Çal›ﬂanlarla zaman zaman toplant›lar yap›larak ve her halükârda ilan panolar› vas›tas› ile gerekli bilgiler
ulaﬂt›r›lmaktad›r.
2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Menfaat Sahiplerinden çal›ﬂanlar› temsilen, ﬁirketin Genel Müdürü ayn› zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
ﬁirketin uygulad›¤› Besicilik Modelinde (Küçük Aile ‹ﬂletmecili¤i Modeli) Besiciler grup halinde organize edilip, grup temsilcileri ayn›
zamanda hayvan ve yem al›m› ile Denetleme Komisyonlar›nda görevlendirilmiﬂ ve böylece do¤rudan karar sahibi olma konumuna
getirilmiﬂlerdir. Bununla birlikte ﬁirketin Kurumsal Yönetim Uygulamalar›, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karﬂ›l›kl› sözleﬂmelerle
düzenlenen haklar›n› garanti alt›na al›r. ﬁirketin Kurumsal Yönetim Yap›s› çal›ﬂanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal
ve etik aç›dan uygun olmayan iﬂlemlere iliﬂkin kayg›lar›n› da Yönetime iletilmesine imkan tan›m›ﬂt›r.
3- ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirketin insan kaynaklar› politikas› konusunda yönetmeli¤i mevcuttur. Bu yönetmelikte çal›ﬂanlar›n görev ve sorumluluk tan›mlar›,
personelin istihdam esaslar›, ücret ve özlük haklar› gibi konular detayland›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar ile iliﬂkileri yürütmek üzere temsilci atanm›ﬂt›r.
Bu temsilci halen Personel ve ‹dari ‹ﬂler Sorumlusu Sabri KIZILTAﬁ'd›r. Çal›ﬂanlardan, birimler, görevler, çal›ﬂt›rma ve hakkaniyette
ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir ﬂikayet olmam›ﬂt›r.
Personel politikas›n›n amac›; Van-Et A.ﬁ. hizmetlerinin en iyi biçimde yürütülebilmesi için, personelin seçiminde, kuruluﬂ için de da¤›l›m›nda,
e¤itiminde, çal›ﬂma biçim ve koﬂullar›n›n belirlenmesinde uygulanacak temel ilkeleri saptamakt›r. Van-Et A.ﬁ.'nin personel politikas›, iﬂ
programlar›, kârl›l›k ve verimlilik ö¤eleri göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca saptan›r. Yönetim kutulunca saptanan ilkeler ve
bu yönetmeli¤in 4. maddesinde say›lan ana ilkeler sakl› kalmak koﬂulu ile Genel Müdür taraf›ndan uygulan›r. Bu politikan›n geliﬂtirilmesinden
Genel Müdür sorumludur.(Personel Yönetmeli¤i madde 3)
Van-Et A.ﬁ. Personel Politikas›n›n dayana¤› olan baﬂl›ca ana ilkeler ﬂunlard›r:
• Tüm personele, e¤itim yetene¤i, bilgi ve becerilerine göre çal›ﬂma koﬂullar›, yetiﬂme ve geliﬂme yönünden
eﬂit olanaklar sa¤lamak,
• Personelin kiﬂili¤ine sayg› göstermek, maddi ve manevi haklar›n›n korunmas›na özen göstermek,
• Yönetim kademeleri ile çal›ﬂanlar aras›nda çal›ﬂma iste¤ini artt›r›c› bir ortam› ve sosyal iliﬂkileri sa¤lamak,
• Baﬂar›l› personelini, olanaklar ölçüsünde, özendirip, ödüllendirip, onlara bilgi ve görgülerini artt›rma olana¤› sa¤lamak,
• Personeli ilgilendiren konularda zaman›nda bilgi vermek, görüﬂ ve fikirlerini yönetime kolayl›kla bildirmelerini sa¤lamak amac›yla
iletiﬂim yöntemleri ve olanaklar›n› geliﬂtirmek,
• Tüm personele bilgi ve beceri geliﬂtirme olanaklar› vermek,
• Çal›ﬂma h›z›n› ve iﬂ güvenli¤ini sa¤lay›c› koﬂullar› yaratmak.(personel yönetmeli¤i madde 4)
4- Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Van-Et A.ﬁ. mal ve hizmetlerinin pazarlanmas›nda müﬂteri memnuniyetini sa¤lay›c› her türlü tedbiri al›r. Bu konuda çal›ﬂan personel,
bu konunun bilincindedir. Müﬂteri memnuniyetinin önemini artt›rmak için ﬂirketimiz nezdinde ücretsiz müﬂteri dan›ﬂma ve ﬂikayet bildirme
mekanizmas› oluﬂturulmuﬂ bu amaçla oluﬂturulan ücretsiz dan›ﬂma hatt› 24 saat hizmet vermektedir.
Van-Et A.ﬁ ile müﬂteriler aras›nda sa¤lanan iletiﬂim faaliyetleri için ﬂu düzenlemeler uygulanmaktad›r:
• Ürün kataloglar› güncel ﬂekilleriyle müﬂterilere gönderilmekte, müﬂterilerin kolayca ulaﬂmalar› için ürün
etiketlerine yaz›lan ücretsiz bilgi hatlar› ile müﬂteriler, ürünlerle ilgili bilgilendirilmektedir,
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• Firmam›z adreslerine telefon veya yaz›l› olarak yap›lan her türlü sipariﬂ ve benzeri müracaatlar de¤erlendirilir, birim sorumlular›,
ilgili kay›tlar› muhafaza ederler,
• Müﬂteriden gelen öneri, ﬂikayet ve memnuniyet mektuplar› ya da sözlü bildirimler, de¤erlendirilir ve sonuçlar müﬂteri adresine
yaz›l› olarak gönderilir, kay›tlar Kalite Yönetim Sorumlusu taraf›ndan muhafaza edilir,
• Ürünlerin da¤›t›ld›ktan sonra g›da güvenli¤i aç›s›ndan bir tehlike oluﬂturdu¤unun belirlendi¤i hallerde Bildirim ve Geri Toplama
prosedürü (VEP-10)'ne göre iﬂlem yap›l›r.
Van-Et A.ﬁ. mal ve hizmetlerde kalite standartlar›na uyar, standard›n korunmas›na ve geliﬂmeleri takip etmeye özen gösterir. Bu amaçla
kaliteye iliﬂkin belirli bir garanti sa¤lan›r. Kalite Standard›n›n alt›na düﬂen mal ve hizmetler telafi ve tazmin edilir. Van-Et A.ﬁ. Kalite ve
G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi Performans ölçmelerinden biri olarak müﬂteri memnuniyetini aﬂa¤›daki metotlarla izlemektedir;
a) Anket Metodu: Y›lda 2 kez yap›l›r. Bölge baz›nda müﬂterilerle yap›lan soru(anket)formlar›n›n doldurulmas› yönetimi uygulan›r.
Elde edilen veriler toplan›r, Kalite Güvence Birimi taraf›ndan istatistiksel de¤erlendirmeye tabi tutulur.
b) Müﬂteriden do¤rudan firmam›za gönderilen ﬂikâyet, memnuniyet ve teﬂekkür yaz›lar› gibi bilgiler ve plaketler toplan›r, Kalite
Güvence Biriminde muhafaza edilir.
5- Sosyal Sorumluluk
Van-Et A.ﬁ., gücünün, isminin ve bulundu¤u bölgenin bilincinde olarak bulundu¤u çevreye, bölgeye ve ‹l'e yap›labilecek her türlü
katk›y› sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
ﬁirketin faaliyetlerinden dolay› sa¤lad›¤› ekonomik katk› ve istihdam›n yan›nda,
Özetle;
Ekonomik Faaliyetler: ﬁirketimiz, kurumsallaﬂm›ﬂ yap›s› ile ‹l'deki yat›r›mlar›n büyük ço¤unlu¤una örnek teﬂkil etmiﬂ ve kurumsal
yap›lar›n›n oluﬂmas›na destek sa¤lam›ﬂt›r. ‹limizde Ticaret Borsas›'n›n kurulmas›na öncülük etmiﬂ ve destek sa¤lam›ﬂt›r. Ticaret Odas› veya
di¤er kuruluﬂlar arac›l›¤› ile di¤er illerden veya d›ﬂ ülkelerden gelen giriﬂimciler ve yat›r›m ile ilgili heyetlere ‹limiz ad›na iyi bir ﬂekilde
ev sahipli¤i yap›lm›ﬂt›r. ﬁirketimiz ekonomik anlamda ‹limizi ve Bölgemizi çok iyi temsil eden bir kuruluﬂ olmuﬂtur.
Yüzüncü Y›l Üniversitesi ile birlikte Besicilik, Et ve ﬁarküteri üretimi vb. konularda iﬂbirli¤i yap›lm›ﬂ ve Üniversiteye bu anlamda katk›lar
sa¤lam›ﬂt›r.
E¤itim, Kültür Faaliyetlerine Katk›: 2005 Y›l› içersinde Gürp›nar ‹lçemizde Van-Et Lisesi ad›n› alacak olan 10 derslikli bir Lise Binas›
ve Müﬂtemilat› yap›larak Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n hizmetine sunulmuﬂtur. Okulumuzda, 2006 Y›l› içerisinde e¤itime baﬂlanm›ﬂt›r. Devlet
Tiyatrolar› Van Sahnesinin kurulmas› ve oturtulmas› aﬂamas›nda maddi destek sa¤lanm›ﬂ, duyuru panolar› afiﬂ asma yerleri gibi iﬂlerde
destek sa¤lanm›ﬂt›r. ‹limizden di¤er illere giden e¤itim ve kültür kafilelerinin büyük ço¤unlu¤una maddi katk› ve destek sa¤lanm›ﬂt›r.
Sportif Faaliyetlere Katk›: ‹lin sportif faaliyetlerinin geliﬂmesi için Vanspor'a sponsorluk yap›lm›ﬂ, Van-Et A.ﬁ. ‹limizin en güvenilir
kuruluﬂlar› aras›nda bulundu¤undan, Yönetim kademesinden saha organizasyon ve mali iﬂlerine kadar Vanspor'a her türlü deste¤i sa¤lam›ﬂt›r.
Çevreye Katk›: Van-Et A.ﬁ., kendi arazisinde yapt›¤› yeﬂillendirme çal›ﬂmalar› ile çevreye ve di¤er kuruluﬂlara örnek teﬂkil edecek bir
duruma gelmiﬂtir. Tesislerden ç›kan bütün at›klar;
1) RENDER‹NG S‹STEM‹ denilen tesisleri ile bütün hayvansal at›klar, kan ve ya¤lar iﬂlenerek, baﬂka sanayi
kollar›na ham veya yard›mc› madde ürünleri elde edilmektedir.
2) ATIKSU ARITMA S‹STEM‹ ile bütün sanayi ve evsel at›k sular› biyolojik ar›tma yöntemi ile ar›t›larak, sulama
suyu olarak kullan›l›r hale getirilmektedir.
3) ÇÖP YAKMA YER‹ ile yukar›da say›lan at›klardan baﬂka ç›kan di¤er at›klar, Tesislerin kendi sahas›nda
yap›lan çöp toplama ve yakma yerinde yak›larak, çevreye en ufak bir zarar gelmesini önleyecek tedbirler
al›nm›ﬂt›r.
4) AMBALAJ ve AMBALAJ ATIKLARI Yönetmeli¤i çerçevesinde Yurt geneline da¤›lan bütün ürün ambalajlar›
at›klar›n›n toplanmas› için bu konuda yetkili olan bir firma ile sözleﬂme yap›lm›ﬂt›r, böylece Van-Et A.ﬁ. ile
ilgili olarak Yurt genelinde ortaya ç›kan ambalaj at›klar› tekrar toplat›larak ekonomiye kazand›r›lmaktad›r.
ﬁirketin çevresel etki yönünden Çevre ‹l Müdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan sürekli olarak denetlenmektedir.
Tesislerin Çevresel Etki De¤erlendirme Raporlar› bulunmaktad›r
BÖLÜM IV- YÖNET‹M KURULU
1- Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Van-Et A.ﬁ.'nin Yönetim Kurulu ﬂu ﬂekilde teﬂekkül etmiﬂtir;
Yönetim Kurulu Üyesinin;
Ad› - Soyad›
Hayati ÜSTÜN
Mustafa ÖZATA
Tar›k CENG‹Z
Nedim Korhan ﬁENGÜN
Fatma Öztürk GÜMÜﬁSU

Görevi
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yrd.
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu Üyelerinden sadece Hayati ÜSTÜN icrac› olarak görev yapmaktad›r.
Yönetim Kurulunun ﬂirket d›ﬂ›nda yapt›klar› görevler aﬂa¤›da yaz›lm›ﬂt›r.
Yönetim Kurulu Üyesinin;
Ad› - Soyad›
Hayati ÜSTÜN
Mustafa ÖZATA
Tar›k CENG‹Z
Nedim Korhan ﬁENGÜN
Fatma Öztürk GÜMÜﬁSU

Görevi
Metro Grup Finans Grup Baﬂkan›
Metro ‹kram Genel Müdürü
Metro Grup Ankara Koordinatörü
Avukat
Metro Turizm Seyahat ve Organizasyon A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin, ﬂirket d›ﬂ›nda yapacaklar› görevler ile ilgili kurallar veya s›n›rlamalar getirilmemiﬂtir. Ancak her halükârda
üyeli¤in gerektirdi¤i niteliklere haiz olunmas› aranmaktad›r.
2- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün nitelikleri; Sermaye Piyasas› Kurulu Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5
Maddelerinde yer alan niteliklerle örtüﬂmektedir.
3- ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ‹le Stratejik Hedefleri
Van-Et A.ﬁ. Yönetim Kurulu ﬂirketin misyonunu/vizyonunu belirleyerek kamuoyuna aç›klam›ﬂt›r.
Misyon ve Vizyonumuz;
Van-Et A.ﬁ. olarak g›da güvenli¤i ve kalite bilinci geliﬂen çal›ﬂanlar›m›zla, müﬂteri memnuniyetinin en üst seviyede sa¤lanmas›
do¤rultusunda, teknolojik geliﬂmelerle artan performans›m›z› kullanarak, hammaddeden son ürüne kadar olan aﬂamalarda gerekli kontrolleri
yaparak, uluslar aras› standartlara uygun, güvenilirli¤i yüksek ürünler üretmek ve böylece halk›m›z›n damak zevkine uygun, sa¤l›kl› ve
ekonomik ürünler sunmak, bunun gerçekleﬂtirilmesinde hijyenik ﬂartlar›n oluﬂturulmas› ve sürdürülmesi, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemi ve TS-EN-ISO 22000 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemini uygulayarak ve sürekli iyileﬂtirme ile Kuruluﬂumuzu Ulusal ve
Uluslararas›'nda lider haline getirmek taahhüdümüzdür.
Destekleyici Sloganlar›m›z;
• Do¤adan Gelen Lezzet
• Et ve Et Ürünlerinde Gönül Rahatl›¤›
• Do¤adan Bize Bizden Size Sa¤l›kl› Et ve Et Ürünleri
• Ülkemiz ‹nsan›n›n Damak Tad›n› Biliyoruz
Stratejik Hedefler;
Van-Et A.ﬁ.'nin hedefleri aﬂa¤›da maddeler halinde belirtilmiﬂtir.
1) Memnun Müﬂteri Say›s›/Toplam Müﬂteri Say›s›
Y›lda en az 2 kez yap›lan Tüketici Anketleri sonuçlar› de¤erlendirilir. Ankete kat›lan toplam müﬂteri say›s› içindeki VAN-ET ürünü
kullanmaktan memnun kalan müﬂteri say›s›n›n oran› tespit
edilir. Müﬂteriden do¤rudan Van-Et A.ﬁ.'ye ulaﬂan memnuniyet mektuplar› say›s› de¤erlendirmeye kat›l›r.
2) Müﬂteri ﬁikayet Say›s›/Toplam Müﬂteri Say›s›
Y›lda en az 2 kez yap›lan tüketici anketleri sonuçlar› de¤erlendirilir. Ankete kat›lan toplam müﬂteri say›s› içindeki VAN-ET ürünü
kullanm›ﬂ olup, memnun kalmayan müﬂteri say›s›n›n oran› tespit edilir. Ayr›ca müﬂteriden Van-Et A.ﬁ.'ye do¤rudan ulaﬂan ﬂikayet mektuplar›
say›s› de¤erlendirmeye kat›l›r.
3) Müﬂteri Öneri ve ‹steklerinin Gerçekleﬂtirilme Oran›
Bir y›l içerisinde müﬂteriden gelen Van-Et A.ﬁ. taraf›ndan uygulanabilir sat›ﬂ noktas› say›s›n›n artt›r›lmas›, en yak›n sat›ﬂ noktas›ndaki
ürün çeﬂitlili¤inin artt›r›lmas›, promosyon kampanyalar›, indirim kampanyalar›, vb. istek ve önerilerin toplam say›s› içindeki gerçekleﬂtirilmiﬂ
olanlar›n oran› tespit edilir. Bu oran›n yüksek olmas› Van-Et A.ﬁ.'nin müﬂteri beklentilerini karﬂ›lama performans›n› gösterir.
4) Pazar Pay› Oran›
Van-Et A.ﬁ.'nin faaliyet alan› içerisinde kalan toplam pazar pay› içindeki sat›ﬂ oran› tespit edilir. Y›lda en az 2 kez yap›lan anketler
sonucu elde edilen veriler de¤erlendirilir. Ayr›ca ba¤›ms›z ﬂirketler, ekonomi çevreleri, yay›n organlar› vb. kaynaklardan sa¤lanan veriler
de¤erlendirilir.
5) Y›ll›k Üretim Miktar›n›n Artt›r›lmas›
Firmam›zda üretilen bütün ürünlerin toplam› baz›nda y›ll›k üretim miktarlar›n›n, bir önceki y›la göre artt›r›lmas›.
6) ‹ade Edilen Ürün Miktar›n›n/Toplam Üretim Miktar›na Oran›
Bir y›l içerisinde belirtilen toplam ürün miktar›na göre, ayn› y›l içinde gelen iade ürün miktar› oran› tespit edilir. Bu oran›n azalt›lmas›
hedeflenir.
7) Y›ll›k Sat›ﬂlar Toplam›n›n/Toplam Çal›ﬂan Say›s›na Oran›
Y›l sonu sat›ﬂlar toplam› tespit edilir. Toplam çal›ﬂan say›s›na bölünerek oran bulunur. Her y›l bu oran›n artt›r›lmas› hedeflenir.
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8) Y›ll›k Toplam Üretim Miktar›n›n/Y›ll›k Çal›ﬂ›lm›ﬂ Toplam ‹ﬂçilik Süresine Oran›
Bir y›l içinde üretilen ürün miktarlar› toplam› al›narak, ayn› y›l içinde saat baz›nda toplam çal›ﬂ›lm›ﬂ iﬂçilik süresine bölünerek oran
bulunur. Bu oran›n artt›r›lmas› hedeflenir.
9) Geri Toplat›lan Ürün Miktar›/Y›l
Bir y›l içerisinde geri toplat›lan ürün miktar› tespit edilir.
Ayr›ca; Yönetimin Gözden Geçirme 2. Dönem Toplant›lar›nda, Kalite Hedeflerimizin Gerçekleﬂme Oranlar› belirtilmekte ve sonuçlar
yorumlanarak gerekli Düzeltici Faaliyetler yap›lmaktad›r.

2008 Y›l› Performans Raporu
1- 2008 y›l› Ocak ve Temmuz aylar›nda yap›lan iç tetkikler sonucunda, entegre yönetim sistemi ﬂartlar›n›n bütün birimlerde yerine
getirildi¤i tespit edilmiﬂtir.
2- Firma politikam›z incelenmiﬂ olup devam etmesi tavsiye edilmektedir.
3- Kalite Yönetim Birimine Müﬂteri ﬁikâyet veya Önerileri ile ilgili herhangi bir bildirim olmam›ﬂt›r.
4- Ürün uygunlu¤unu sa¤lamak için, laboratuar›m›zda yap›lan analizler sonucunda, uygulanan proseslerin belirlenen ﬂartlar alt›nda
gerçekleﬂmekte oldu¤u ve ürünlerin g›da güvenli¤i aç›s›ndan hiçbir risk oluﬂturmad›¤›, proseslerin izlenmesi için tutulan kay›tlar›n
sonucuna göre tespit edilmiﬂtir. Müﬂteri ﬂartlar›n› karﬂ›lamayan hiçbir ürünün sevkiyat› yap›lmam›ﬂt›r.
5- Kalite Yönetim Birimine 01.01.2008 tarihinden itibaren13 adet Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu gelmiﬂ olup, bu
faaliyetlerin tamam› verilen süre içerisinde yerine getirilerek Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler kapat›lm›ﬂt›r.
6- Yap›lan G›da güvenli¤i ekip toplant›lar›nda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiﬂtir.
7- Y›ll›k e¤itim plan› dâhilinde: temizlik ve kiﬂisel hijyen E¤itimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Di¤er e¤itimler ise planlanmaktad›r.
8- Firma içi verilen e¤itimlerin etkinli¤i ise yap›lan mikrobiyolojik analizler (swab) ve portör muayeneleri izleme sonuçlar›
bak›m›ndan de¤erlendirilip e¤itimlerden istenen sonuçlar al›nm›ﬂt›r.
9- Dönem içerisinden tedarikçiler ile herhangi bir sorun yaﬂanmam›ﬂt›r. Tüm talepler istenilen özellikte ve sürelerde temin
edilmiﬂtir.
10- ‹l Tar›m Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan resmi denetimlerde hiçbir uygunsuzlu¤a rastlanmam›ﬂt›r.
11- Birimlerden gelen proses performans izleme formlar› incelenmiﬂ olup y›ll›k hedeflerden sapma görülmemiﬂtir. 2009 y›l›
proses bazl› hedeflerde iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n sürdü¤ü gözlenmektedir
12- Müﬂteri memnuniyet anketi yap›lm›ﬂ ve memnuniyet oran› % 99 olarak belirlenmiﬂtir
13- Acil durum ve kazalar ile uygun olmayan ürünlerin geri toplat›lmas› ile ilgili tatbikat yap›lm›ﬂ hedeflenen süre ve etkinlikte
baﬂar› sa¤lanm›ﬂt›r.
14- AB Aday ülkelere, AB'ye uyum amac›yla sa¤lanacak destekler (IPARD) konusunda gerekli bilgilerin toplanmas›na, ayr›ca
kalite ve g›da güvenli¤inin iyileﬂtirilmesine katk› sa¤lamak için tar›m ve k›rsal kalk›nma kurumuna verilmek üzere (IPARD
Kapsam›nda) proje çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
15- So¤uk hava depolar›n›n so¤utma etkinliklerinin artt›r›lmas› için tüm kompresörlerin yetkili servis taraf›ndan gözden
geçirilerek gerekli bak›mlar yapt›r›lm›ﬂt›r.
16- Organik Hayvanc›l›k ile ilgili ön fizibilite çal›ﬂmas› tamamlanm›ﬂ ve yönetime sunulmuﬂtur.
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2009 Y›l› Hedeflerimiz
•
•
•
•
•
•

S›¤›r eti üretimi 1.000 ton
Koyun eti üretimi 50 ton
Hindi Eti üretimi 300 ton
ﬁarküteri üretimi 700 ton
‹ade ürün ve iskontolar›n genel toplam› % 20
Memnun müﬂteri say›s›n›n % 15 artt›r›lmas› hedeflenmiﬂtir.

4- Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Yönetim Kurulunca bir Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas› oluﬂturulmam›ﬂt›r. Yönetim Kurulu, ﬂirketin iﬂleyiﬂi, gidiﬂat› ve
icraatlar› konusunda detayl› bilgiye sahip oldu¤undan ve ﬂirketin iﬂlemleri;
- ﬁirket Denetleme Kurulu
- Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluﬂu ve
- Yeminli Mali Müﬂavir taraf›ndan kontrol edildi¤inden, bugüne kadar Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›na ihtiyaç
duyulmam›ﬂt›r.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ‹le Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklar›na, ﬁirket Ana sözleﬂmesinin 9-20. Maddeleri aras›nda yer verilmiﬂtir.
6- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu Toplant›lar›n›n Gündemi, ﬂirket faaliyetlerinin gerektirdi¤i konulardan seçilerek, Genel Müdür taraf›ndan Yönetim
Kurulu Baﬂkan ve Üyelerine önceden bildirilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin görüﬂülmesini istedi¤i bir konu varsa, gündeme ilave
edilir. Gündemi de ihtiva eden ça¤r› ve detay bilgi dosyas› önceden üyelere sunulur. Toplant› Gündemi ve tarihi konusunda tüm üyelerin
mütabakat› al›nd›ktan sonra belirlenen tarih ve yerde toplant› yap›l›r.
Toplant›larda Sekreterya görevini Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür yapar. Toplant›larda farkl› görüﬂ olursa, karar zapt›na geçirilir ve
denetçilere verilir. Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin IV. Bölümünün 2.17.4'ncü maddesinde yer alan konularda
Yönetim Kurulu Toplant›lar›na fiilen kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r. Soru soruldu¤u zaman zapta geçirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin oy
haklar› eﬂittir, a¤›rl›kl› oy hakk› veya olumsuz veto hakk› tan›nmam›ﬂt›r.
7- ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Van-Et A.ﬁ Yönetim Kurulu Üyeleri için ﬂirketle iﬂlem yapma ve rekabet yasa¤› ﬂirket esas sözleﬂmesinde aç›kça belirtilmiﬂtir;
- Kiﬂisel ç›karlar›na veya T.T.K.'nun 349. maddesinde say›lan yak›nlar›n›n ç›karlar›na ait hususlar›n görüﬂülmesine
kat›lamazlar,
- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya baﬂkas› nam›na bizzat veya dolay›s›yla ﬂirket ile ﬂirket konusuna giren ticari
iﬂlem yapamazlar.
- Genel Kuruldan izin almad›kça ﬂirket konusuna giren bir iﬂlemi kendi veya baﬂkas› nam veya hesab›na yapamayacaklar›
gibi ayn› konuda çal›ﬂan bir baﬂka ﬂirkete sorumlulu¤u s›n›rland›r›lmam›ﬂ ortak niteli¤i ile giremezler. Yönetim Kurulu
Üyelerinin iﬂlerine son verilmesi veya uygulad›klar› iﬂlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kiﬂiler
taraf›ndan elde edilmiﬂ haklara zarar gelmez.
Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacaklar› zararlardan pay sahiplerine, ﬂirkete ve üçüncü kiﬂilere karﬂ›
sorumlu olup, ﬂirketin taahhütlerinden dolay› kiﬂisel olarak sorumlu de¤ildirler.(anasözleﬂme madde 19)
8- Etik Kurallar
Van-Et A.ﬁ., Pay Sahiplerinin, Müﬂterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, ﬁirket Yönetimi ve ﬁirket Çal›ﬂanlar›n›n haklar›n›n ve
menfaatlerinin korunmas›, Bölgede hayvanc›l›¤›n geliﬂtirilmesi, mali piyasalarda güven ve istikrar›n sa¤lanmas›, ekonomik kalk›nman›n
gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yarar›n gözetilmesi ve do¤al çevrenin korunmas› amac›yla aﬂa¤›da yaz›l› bulunan etik kurallar›
oluﬂturmuﬂtur.
Genel Etik Kurallar;
• Van-Et A.ﬁ., Pay sahiplerine, hammadde üreticilerine, çal›ﬂanlara ve di¤er menfaat sahipleriyle, faaliyetlerinin yürütülmesinde
sorumluluk dürüstlük,aç›kl›k,do¤ruluk ve hesap verebilirlik ilkeleri do¤rultusunda hareket eder.
• Van-Et A.ﬁ., Ülkemizin hukuk kurallar›na ve yürüttü¤ü faaliyetleri ile iliﬂkili oldu¤u bütün mevzuatlara uyar.
• Van-Et A.ﬁ., Mevzuat gere¤i denetim ve kontrol amac›yla istenen bilgi, belge ve kay›tlar›n do¤ru, aç›k, eksiksiz bir ﬂekilde
ve zaman›nda iletilmesi konular›na gereken özeni gösterir.
• Van-Et A.ﬁ., Çal›ﬂanlar›n›n tabi oldu¤u yasal mevzuat hükümlerinden do¤an haklar›n›n tümünü zaman›nda ve eksiksiz
olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
• Van-Et A.ﬁ., ‹ﬂyeri Politikas›n› ﬂirket çal›ﬂanlar›yla sürekli diyalog içerisinde, onlar›n düﬂüncelerini de de¤erlendirerek
oluﬂturur.
• Van-Et A.ﬁ., Faaliyet gösterdi¤i sektörde kendisiyle ayn› faaliyet dal›nda olan firmalarla iliﬂkilerinde her zaman dürüst
davranmay› ilke edinmiﬂtir. Muhatap oldu¤u di¤er firmalar›nda ayn› hassasiyet içinde olmas›n› ister.
Van-Et A.ﬁ.Yönetimi ‹le ‹lgili Etik Kurallar;
• Van-Et A.ﬁ.Yönetiminin en önemli hedefi; hissedarlar›n›n yat›r›mlar›n› en iyi bir ﬂekilde de¤erlendirmek ve bu yat›r›mlar›na
katk› sa¤lamakt›r. Bu amaçla; Van-Et A.ﬁ.Yönetimi hissedarlar›n›n yapt›klar› yat›r›mlar›ndan dolay› ortaya ç›kabilecek
olumsuzluklar› ortadan kald›rmaya çal›ﬂmal›d›r.
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• Van-Et A.ﬁ. Yönetimi, müﬂterileri ile samimi bir ﬂekilde kurdu¤u iliﬂkilerinde dürüst davranmay› kendisine görev bilir.
Sözleﬂmelerindeki taahhütlerini zaman›nda ve eksiksiz olarak yerine getirir.
• Van-Et A.ﬁ Yönetimi, iﬂletmede üretilen mamuller için hammadde üreten firmalarla kurdu¤u iliﬂkilerinin uzun vadeli
güvene dayal› olmas›n› hedefler.
• Van-Et A.ﬁ Yönetimi, gerek ﬂirket mali yap›lar›n›n gerekse iﬂletmede üretilen mamullerinin ve hizmetlerinin tan›t›m ve
pazarlanmas›na iliﬂkin duyuru ve reklamlar›nda, yasalara ve genel eti¤e uygun gerçekçi hareket eder.
• Van-Et A.ﬁ. Yönetimi, SPK taraf›ndan yay›mlanan tebli¤lere uygun olarak faaliyetlerini gerçekleﬂtirir.
• Van-Et A.ﬁ. Yönetimi, pay sahiplerinin hepsine ayn› de¤eri verir, Pay sahiplerinin iletiﬂim kanallar›n› rahat kullanabilmeleri
ve her türlü düﬂüncelerini aç›klamalar› için gerekli ortam› sa¤lar.
• Van-Et A.ﬁ. Yönetimi , mevcut ﬂirket yap›s› ve ticari faaliyetleri ile ilgili de¤iﬂiklikleri periyodik bir ﬂekilde güncelleyerek
her hissedara aktar›lmas›n› ve Hissedarlar›n bu bilgilere istedikleri zamanda ulaﬂmalar› için gerekli özeni gösterir.
• Van-Et A.ﬁ Yönetimi, ‹ﬂ kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyar›nca personel istihdam›nda sözleﬂme ve hareket serbestisi
bulunmakla birlikte, eleman al›mlar›n›n di¤er ﬂirketlerin hizmetlerini kesintiye u¤ratmayacak ﬂekilde olmas›na özen gösterir.
• Van-Et A.ﬁ. Yönetimi, eski çal›ﬂanlar› hakk›nda di¤er ﬂirketler taraf›ndan talep edilen bilgileri yan›tlarken samimi ve dürüst davran›r.
• Van-Et A.ﬁ. Yönetimi, Uluslararas› kurallar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yolsuzluk vb. suçlarla mücadeleyi
önemli bir ilke olarak benimseyerek gerek kendi alanlar›nda, gerekse konuyla ilgili di¤er kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i
yapmaya özen gösterir ve kendi iç bünyesinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri al›r.
• Van-Et A.ﬁ.Yönetimi, çal›ﬂanlar›n günümüz teknolojilerine uyum sa¤lamalar› için gerekli olan e¤itimlerini e¤itim programlar›
gerçekleﬂtirerek iﬂletme için gerekli e¤itimlerini almalar›n› sa¤lar.
Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar› ‹le ‹lgili Etik Kurallar;
• Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, görevlerini yerine getirirken iﬂlerinin gerektirdi¤i bilgi ve tecrübeyi iﬂletmenin her safhas›nda
ihtiyaç duyulmas› halinde bu bilgi ve tecrübelerini ﬂirket menfaati do¤rultusunda kullan›r.
• Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, Kamuya aç›klanan ya da ﬂirketin kay›tl› oldu¤u sermaye piyasalar›na yollanan tüm belgelerde
tam, do¤ru, ve anlaﬂ›l›r aç›klamalar›n› zaman›nda yapacaklar›n›n bilincindedirler.
• Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, Tüm müﬂterilerine ayn› kalitede ve ayn› seviyede hizmet sunar ve yap›lan hizmeti sunarken müﬂterilerin
maddi ve toplumsal statü, cinsiyet vb. farkl›l›klar› uygulamaktan kaç›n›r.
• Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, Van-Et'in ad›n› ve sayg›nl›¤›n› benimsemeleri ve bu bilinçle ﬂirketin ad›n› ve sayg›nl›¤›n› korumak
için gerekli özeni gösterir.
• Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, Van-Et A.ﬁ. Pay Sahipleri ve iliﬂkide bulunulan di¤er bütün menfaat sahipleri ile aç›k, dürüst
ve seviyeli iletiﬂim kurar. Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, müﬂterilere sunulan her türlü ürün ve hizmetlere iliﬂkin olarak, hizmet
iliﬂkisinin her aﬂamas›nda ve her konuda do¤ru, eksiksiz ve zaman›nda bilgi aktar›m› yapacaklar›n›, müﬂterilere yanl›ﬂ
yada eksik bilgi vermekten kaç›nmalar› gerekti¤inin fark›nda olurlar.
• Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, tüm faaliyetlerinde karl›l›k yan›nda, toplumsal yarar›n gözetilmesi ve çevreye sayg› ilkeleri ›ﬂ›¤›nda sosyal
ve kültürel etkinliklere destek sa¤lar ve bunlar› uygulama safhalar›nda gerekli özeni gösterir.
• Van-Et A.ﬁ Çal›ﬂanlar›, ﬂirketin kendisine ait ve pay sahipleri ile iliﬂkilerinde ba¤l› oldu¤u bütün yasalar, yönetmelikler
ve kurallara uygun davran›r.
• Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, yap›lan faaliyetler dolay›s›yla kurulan her iliﬂkide gerekli olan seviye ve mesafelerini korur.
• Van-Et A.ﬁ. Çal›ﬂanlar›, yasal olmayan herhangi bir tutum ve davran›ﬂ içerisinde olmayacaklard›r.
Yukar›da aç›klanan etik kurallarda yap›lacak her türlü de¤iﬂiklik Yürürlükteki mevzuat, yasa ve düzenlemeler gere¤ince www.vanet.com.tr
sitesinde aç›klanacakt›r.
Van-Et A.ﬁ. Yönetimi ve ﬁirkette çal›ﬂan personel yukar›da maddeler halinde aç›klanan etik kurallara uygun hareket eder ve Van-Et
A.ﬁ.'nin tüm faaliyetlerinde yasalara ve Van-Et A.ﬁ. Politikalar›na uygunlu¤un temelini oluﬂturaca¤› bir ﬂirket kültürü yaratmaya gayret
etmelerinin bilincindedirler.
9- Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Van-Et A.ﬁ.'nde Denetleme Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluﬂturulmuﬂtur. Her iki komitede görev alan Yönetim Kurulu
Üyeleri icrac› üyeler de¤ildir. Denetleme ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin çal›ﬂma ﬂekilleri için prosedürler oluﬂturulmuﬂtur. Komitelerin
toplanma s›kl›¤›, çal›ﬂma ﬂekli, görev ve sorumluluklar› vb. konular bu prosedürlerde detayl› bir ﬂekilde belirlenmiﬂtir.

DENETLEME KOM‹TES‹ PROSEDÜRÜ
DAYANAK
Bu Prosedür baﬂta Sermaye Piyasas› Mevzuat› olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve
prensipler dahilinde oluﬂturulmuﬂtur.
KOM‹TEN‹N OLUﬁUMU
Van-ET A.ﬁ Denetleme Komitesi ‹ki kiﬂiden oluﬂur. Komitede yer alan her iki üyede icrada görevli olmayan üyelerdir. Denetleme
Komitesi Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Yalç›n BAKIR ve Sn. U¤ur DA⁄ISTANLI seçilmiﬂlerdir.
AMAÇ
Van-Et A.ﬁ. Denetleme Komitesi, ﬁirketin ‹dari ‹ﬂler departman›na ait; muhasebe, bilgi iﬂlem pazarlama, sat›n alma vb. bölümleri ile
ilgili iﬂlemlerin gözetimi ve düzenli yürümesinde Yönetim Kuruluna yard›mc› olacakt›r.
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YETK‹ VE KAPSAM
Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu taraf›ndan oluﬂturulur ve yetkilendirilir. Denetleme Komitesi ﬁirket çal›ﬂanlar›n› yada ﬁirket
ile iliﬂkili kiﬂi ve kurumlar›n yetkili kiﬂileri ile, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördü¤ü konularda ba¤›ms›z uzman görüﬂlerinden yararlan›r.
Komitenin ihtiyaç duydu¤u dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin bedeli ﬂirket taraf›ndan karﬂ›lan›r.
Denetleme Komitesi, kendisine verilmiﬂ yetki ve sorumluluk s›n›rlar› içerisinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na görüﬂ ve önerilerini
sunar. Ancak son karar› verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir.
Denetleme Komitesi Prosedürü'nde yap›lacak olan de¤iﬂiklikler Yönetim Kurulu'nun karar› ile yürürlü¤e girer.
TOPLANMA ZAMANI
Denetleme Komitesi en az Üç Ayda bir toplan›r ve toplant› sonuçlar›n› Yönetim Kurulu'na sunar. Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂu, Denetim
Komitesi'nin yapt›¤› mali tablolara iliﬂkin de¤erlendirme toplant›lar›na davet edilir ve çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verir.
Denetleme Komitesi Toplant›lar›nda al›nan kararlar komite üyeleri taraf›ndan imzalan›r ve düzgün bir ﬂekilde muhafaza edilir
ÇALIﬁMA SÜRES‹
Denetleme Komitesi Üyeleri en çok Üç y›l için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.
Yönetim Kurulu, Denetleme Komitesi üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakk›
yoktur.
GÖREV YETK‹ VE SORUMLULUKLAR
• Denetleme Komitesi, görevini yerine getirirken gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu taraf›ndan sa¤lan›r.
Denetleme Komitesi, gerekli gördü¤ü yöneticiyi, Ba¤›ms›z Denetçileri toplant›lar›na davet edebilir ve görüﬂlerini alabilir.
• Denetleme Komitesi, kamuya aç›klanacak periyodik mali tablolar›n ve dipnotlar›n›n, mevcut mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe
Sistemine uygunlu¤unu denetler ve Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun görüﬂünü de alarak yönetim kuruluna yaz›l› olarak bildirir.
• Denetleme Komitesi, her türlü Ba¤›ms›z Denetimin, yeterli ve ﬂeffaf bir ﬂekilde yap›lmas› için gerekli tedbirleri al›r.
• Denetleme Komitesi, ﬂirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›n›n, ba¤›ms›z denetiminin iﬂleyiﬂinin
ve etkinli¤inin gözetimini yapar.
• ﬁirketin hizmet alaca¤› Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun seçimi ve bu kuruluﬂtan al›nacak hizmetler, denetimden sorumlu
komitenin ön onay›ndan geçtikten sonra ﬂirket Yönetim Kuruluna sunulur. Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun seçimi için
teklif götürülmeden önce Denetleme Komitesi, Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun ba¤›ms›zl›¤›n› zedeleyebilecek bir husus
bulunup bulunmad›¤›n› belirten bir rapor haz›rlar.
• Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂu, ﬂirketin muhasebe politikas› ve uygulamalar›yla ilgili önemli hususlar›, daha önce ﬂirket
yönetimine iletti¤i Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya aç›klama seçeneklerini, bunlar›n
muhtemel sonuçlar›n› ve uygulama önerisini, ﬂirket yönetimiyle olan önemli yaz›ﬂmalar›, Denetleme Komitesine bildirir.
• Denetleme Komitesi, ﬁirketin kanun ve mevzuatlara uyum konusunda geliﬂtirdi¤i takip sistemini; disiplin cezalar› dahil,
haks›z kazanç, kanun ve mevzuatlara uymama vb. konularda ﬁirket Yönetimi taraf›ndan aç›lan soruﬂturma ve takiplerle
ilgili sonuçlar›n› kontrol eder.
• Denetleme Komitesi, varl›k ve kaynaklar›n de¤erlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava
karﬂ›l›klar› vb. olaylar›n muhasebe kay›tlar›na aktar›lmas›nda ﬂirket yönetiminin görüﬂ ve karar›na b›rak›lan iﬂlemleri kontrol eder.
• Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yap›lan aç›klamalar›n yeterli ve gerekli olan bilgilerden
oluﬂup oluﬂmad›¤› konular›nda gerekli incelemeyi yapar.
• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve di¤er çal›ﬂanlar aras›nda ç›kabilecek ç›kar çat›ﬂmalar›n›
ve ticari s›r niteli¤indeki bilginin kötüye kullan›lmas›n› önleyen ﬂirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
• Denetleme Komitesi, ﬁirketin Bilgisayar Sisteminin güvenli¤i ve iﬂletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirli¤i ile bilgisayar
sisteminin bozulmas› halinde, iﬂlemlerin kay›tlara aktar›lmas› ve güvenli korunmas› konular›nda yap›lan planlar›n› devaml› kontrol
eder.
• Denetleme Komitesi, finansal risk oluﬂturmas› muhtemel alanlar›n tespiti ve bu risklerin ortadan kalkmas› konular›ndaki
projeler hakk›nda ﬁirket Yönetiminin ve Ba¤›ms›z Denetçilerin görüﬂ ve fikirlerini al›r.
• Denetleme Komitesi Baﬂkan›, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplant›s› sonras›nda Denetleme Komitesinin faaliyetleri
hakk›nda yaz›l› rapor verir ve Denetleme Komitesi toplant›s›n›n özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yaz›l› olarak bildirir veya
bildirilmesini sa¤lar.
RAPORLAMA
• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu taraf›ndan verilmiﬂ yetki ve sorumluluk alanlar›nda Yönetim Kurulu'na
gerekli bilgilerin verilmesini sa¤lar.
• Denetleme Komitesi, yapt›¤› bütün çal›ﬂmalar›n› yaz›l› hale getirir ve gerekli kay›tlar› tutar.
• Denetleme Komitesi, yapt›¤› çal›ﬂmalar› ve tavsiyelerini rapor ﬂeklinde oluﬂturarak Yönetim Kurulu'na sunar.
D‹⁄ER GÖREV VE SORUMLUKLAR
• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lmas› istenen di¤er gözetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleﬂtirir.
• Denetleme Komitesi, gerekli gördü¤ü takdirde belirli hususlar› ﬁirket Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Toplant› Gündemine
ald›rabilir.
• Denetleme Komitesi, y›l içerisinde gösterdi¤i performans›n› düzenli bir ﬂekilde kontrol eder.
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YÜRÜRLÜK
Denetleme Komitesi Prosedürü, Bu konudaki Yönetim Kurulu Karar› ile yürürlü¤e girer.
DENETLEME KOM‹TES‹ ÜYELER‹
1- Nedim Korhan ﬁENGÜN
2- Tar›k CENG‹Z

KURUMSAL YÖNET‹M KOM‹TES‹ PROSEDÜRÜ
DAYANAK
Bu Prosedür baﬂta Sermaye Piyasas› Mevzuat› olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve
prensipler dahilinde oluﬂturulmuﬂtur.
KOM‹TEN‹N OLUﬁUMU
Van-Et A.ﬁ Kurumsal Yönetim Komitesi iki kiﬂiden oluﬂur. Komitede yer alan her iki üyede icrada görevli olmayan üyelerdir.
AMAÇ
Kurumsal Yönetim: ﬁirketlerin yönünü ve performans›n› belirlemede etkin olan farkl› kat›l›mc›lar aras›ndaki iliﬂkiler olarak adland›r›l›r.
Burada;
• Ortaklar,
• Yönetim ve
• Yönetim Kurulu, sözü edilen baﬂl›ca kat›l›mc›lar aras›nda say›labilir.
Birbirleriyle iliﬂki içinde bulunan di¤er önemli kat›l›mc›lar ise tedarikçiler, müﬂteriler, çal›ﬂanlar, borç verenler ve toplumdur.
Bu tan›m do¤rultusunda Kurumsal Yönetim Komitesinin amac›; ﬁirketin Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyumunu izlemek, bu konuda
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›nda bulunmak ve Yönetim kuruluna öneriler sunmakt›r.
YETK‹ VE KAPSAM
Kurumsal Yönetim Komitesi Genel olarak; ﬁirkette Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin uygulan›p uygulanmad›¤›n›, uygulanm›yor ise
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolay›s›yla meydana gelen ç›kar çat›ﬂmalar›n› tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamalar›
iyileﬂtirici prensipler konusunda önerilerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi yetki ve sorumlulu¤u dahilinde hareket eder ve
Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak son karar› verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü'nde yap›lacak olan de¤iﬂiklikler Yönetim Kurulu'nun karar› ile yürürlü¤e girer.
TOPLANMA ZAMANI
Kurumsal Yönetim Komitesi, en az Üç ayda bir toplan›r ve toplant› sonuçlar›n› Yönetim Kurulu'na sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi,
toplant›lar›nda al›nan kararlar yaz›l› hale dönüﬂtürülür, komite üyeleri taraf›ndan imzalan›r ve düzgün bir ﬂekilde muhafaza edilir.
ÇALIﬁMA SÜRES‹
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri en çok Üç y›l için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakk› yoktur.
GÖREV YETK‹ VE SORUMLULUKLAR
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay sahipleri ile iliﬂkiler biriminin çal›ﬂmalar›n› koordine eder.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna uygun adaylar›n saptanmas›, de¤erlendirilmesi, e¤itilmesi ve ödüllendirilmesi
konular›nda ﬂeffaf bir sistemin oluﬂturulmas› ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konular›nda çal›ﬂmalar yapar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, ﬁirket performans›n›n yükselmesini hedefleyen yönetim uygulamalar›na yönelik altyap›n›n ﬁirketin
birimlerinde sa¤l›kl› bir ﬂekilde iﬂlemesi, ﬂirket çal›ﬂanlar› taraf›ndan anlaﬂ›lmas› ve yönetim taraf›ndan destek görmesi konular›nda
Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin say›s› konusunda öneriler geliﬂtirir.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, ﬂirketin kamuya aç›klanacak faaliyet raporunu inceleyerek, burada yer alan bilgilerin
Komitenin sahip oldu¤u bilgi ve deneyimlere göre gerçek ve tutarl› olup olmad›¤›n› kontrol eder.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve Yöneticilerin performans de¤erlendirilmesi, kariyer planlamas›
ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaﬂ›m, ilke ve uygulamalar› belirler ve gözetimini yapar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, ‹ﬂletmede risk ve yönetimde boﬂluk oluﬂturabilecek alanlar›n bulunmas› ve eksikliklerin
tamamlanmas› konusundaki planlar hakk›nda Yönetimin ilgili kiﬂilerinden düﬂüncelerini al›r.
• Kurumsal Yönetim Komitesi Baﬂkan›, Yönetim Kurulu'na, komite toplant›s› ertesinde komitenin faaliyetleri hakk›nda
yaz›l› rapor verir ve komite toplant›s›n›n özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yaz›l› olarak bildirir veya bildirilmesini sa¤lar.
RAPORLAMA
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu taraf›ndan verilmiﬂ yetki ve sorumluluk alanlar›nda Yönetim Kurulu'na
gerekli bilgilerin verilmesini sa¤lar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, yapt›¤› bütün çal›ﬂmalar›n› yaz›l› hale getirir ve gerekli kay›tlar› tutar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, yapt›¤› çal›ﬂmalar› ve tavsiyelerini rapor ﬂeklinde oluﬂturarak Yönetim Kurulu'na sunar.
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D‹⁄ER GÖREV VE SORUMLULUKLAR
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim konusunda ileriye dönük araﬂt›rmalar ve geliﬂmeleri takip ederek, bunlar›n ﬁirket
Yönetimi üzerindeki etkisini araﬂt›r›r.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lmas› istenen Kurumsal Yönetim dahilinde de¤erlendirilecek
di¤er faaliyetleri yerine getirir.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, y›l içerisinde gösterdi¤i performans›n› düzenli bir ﬂekilde kontrol eder.
YÜRÜRLÜK
Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü, bu konudaki Yönetim Kurulu Karar› ile yürürlü¤e girer.
KURUMSAL YÖNET‹M KOM‹TES‹ ÜYELER‹
1- Tar›k CENG‹Z
2- Nedim Korhan ﬁENGÜN
10- Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek her türlü hak, menfaat ve ücretler, her y›l Genel Kurul taraf›ndan belirlenir. Bu konuda Pay
sahiplerine de, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine uygulanan ücret politikas›na iliﬂkin görüﬂ ve önerilerini sunma f›rsat›
verilir. Halen Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerine karﬂ›l›k bir ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespitinde,
performansa dayal› bir yöntem veya ödüllendirme yoktur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirine ﬂirket taraf›ndan kredi kulland›r›lmas›, borç verme, üçüncü kiﬂiler arac›l›¤› ile kredi kulland›rma
veya lehlerine kefalet veya teminat verme gibi bir iﬂlem yap›lmam›ﬂt›r.
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ﬁ‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Van-Et Ticari Yat›r›mlar G›da Sanayi Turizm ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. (Van-Et Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.) ticari unvan› ile
1977 y›l›nda Van'da kurulmuﬂtur. ﬁirket Van Ticaret Sicil Memurlu¤u'nda 2047/VAN sicil numaras› ile tescil edilmiﬂtir. Fabrika adresi:
Gevaﬂ-Gürp›nar Karayolu Üzeri 65900-VAN'd›r. ﬁirket'in ‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤unun 597335-544917 sicil numaras›nda kay›tl›
ﬂirket merkezi adresi Büyükdere Caddesi Metrocity, A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/‹STANBUL'dur. ﬁirket'in ‹stanbul Ticaret Sicil
Memurlu¤unun 597335 sicil numaras›nda kay›tl› ticari unvan› “Van-Et Ticari Yat›r›mlar G›da Sanayi Turizm ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.”
olarak 20 Haziran 2007 tarihli ola¤anüstü genel kurul toplant›s›nda (Tescil: 2 Temmuz 2007) de¤iﬂtirilmiﬂtir.
ﬁirket, Yönetim Kurulu'nun 27 Kas›m 2008 tarihli toplant›s›nda al›nan karara istinaden unvan›n›n “Metro Ticari ve Mali Yat›r›mlar A.ﬁ.”
olarak de¤iﬂtirilmesi için SPK'ya baﬂvurmuﬂ olup SPK'n›n 2009/5 say›l› haftal›k bülteninde yay›mlanan duyuru ile ﬁirket Esas Sözleﬂmesinin
unvan ile ilgili maddesinin tadili için uygun görüﬂ verilmiﬂtir. Rapor tarihi itibariyle henüz unvan de¤iﬂikli¤i tescil edilmemiﬂtir.
ﬁirket'in ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:

ﬁirket 19 Kas›m 2007 tarih ve 852 no'lu Yönetim Kurulu karar› ile sermayesinin 8.400.000 TL'den 40.000.000 TL'ye (tamam›
bedelli) ç›kar›lmas› için baﬂvuru karar› alm›ﬂ ve sermaye art›r›m› ile ilgili olarak SPK'ya 27.11.2007 tarih ve 365 say›l› yaz› ile müracaat
etmiﬂtir ve sermaye art›r›m› SPK taraf›ndan 12.09.2008 ve 80/969 say› ile kayda al›nm›ﬂt›r. ﬁirket'in sermaye art›r›m› iﬂlemleri 27 Kas›m
2008 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r.
Ana ortakl›k Van-Et Ticari Yat›r›mlar G›da Sanayi Turizm ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.'nin faaliyeti, büyükbaﬂ ve küçükbaﬂ hayvanlar
ile kanatl› hayvan yetiﬂtiricili¤i, kesimi, bunlara ba¤l› olarak et ve et ürünleri ile yan ürünlerinin ve di¤er g›da maddeleri üretim ve
pazarlamas›ndan oluﬂmaktad›r.
ﬁirket'in, bir adet iﬂtirak ve alt› adet ba¤l› ortakl›¤› bulunmaktad›r. Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.ﬁ., Metro
Ya¤l› Turistik Tesis ‹ﬂletmecili¤i ve Petrol Ürünleri Ticaret Ltd.ﬁti. ve Metro Maden Pazarlama ve Da¤›t›m Hizmetleri A.ﬁ. konsolide
edilerek, Metro Çarﬂamba ‹nﬂaat Kargo Taﬂ›mac›l›k San. ve Tic. A.ﬁ. ise özkaynak yöntemiyle de¤erlenerek finansal tablolara al›nm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ﬁirket'in konsolide edilen ve edilmeyen ba¤l› ortakl›klar›n›n ve iﬂtiraklerinin detay› aﬂa¤›da
gösterilmiﬂtir:
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31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ﬁirket'in konsolide edilen ve edilmeyen ba¤l› ortakl›klar›n›n ve iﬂtiraklerinin detay› aﬂa¤›da
gösterilmiﬂtir:

Metro Tur. Otel. ve Pet. Ürünleri Tic. A.ﬁ.'nin faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fueloil, mazot, LPG, akaryak›t al›m›, sat›m›,
ihracat›, ithalat› yapmak, menkul ve gayrimenkul, makine demirbaﬂ almak satmak ve kiraya vermektir. ‹ﬂtirak edilme tarihi 30 Kas›m
2007'dir.
Metro Ya¤l› Tur. Tes. ‹ﬂl. ve Pet. Ürünleri Tic. Ltd.ﬁti.'nin faaliyet konusu her türlü petrol ürünleri almak, satmak, ithalat ve
ihracat›n› yapmak, bayilik almak, kurmak, iﬂletmek, gerekli istasyonlar› inﬂa etmek ve kiralamakt›r. ‹ﬂtirak edilme tarihi 30 Kas›m
2007'dir.
Metro Maden Paz. ve Da¤›t›m Hiz. A.ﬁ.'nin faaliyet konusu yer alt› ve yer üstü maden ve tabii kaynaklar›n› mevcut kanunlara
uyarak ç›karmak, iﬂletmek, zenginleﬂtirmek, rafine etmek, sat›n almak ve kiraya vermektir. ‹ﬂtirak edilme tarihi 30 Kas›m 2007'dir.
Metro Çarﬂamba ‹nﬂ. Kargo Taﬂ. San. ve Tic. A.ﬁ.'nin faaliyet konusu havaalanlar› kargo terminal iﬂletmecili¤i, her türlü petrol
ürünleri almak, satmak, ithalat ve ihracat›n› yapmak, tesis iﬂletmek, gerekli istasyonlar› inﬂa etmek ve kiralamakt›r. ‹ﬂtirak edilme tarihi
30 Kas›m 2007'dir.
Metro Enerji Paz. ve Da¤›t›m Hiz. A.ﬁ.'nin faaliyet konusu Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisanslar› alarak enerji
kaynaklar›n›n üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüﬂtürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik üretmek ve müﬂterilere satmakt›r.
‹ﬂtirak edilme tarihi 30 Kas›m 2007'dir.
Metro Kargo Taﬂ. ve Loj. Hiz. A.ﬁ.'nin faaliyet konusu yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda her nevi kara, hava ve deniz nakil vas›talar› ile yük
ve eﬂya taﬂ›makt›r. ‹ﬂtirak edilme tarihi 30 Kas›m 2007'dir.
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.ﬁ.'nin faaliyet konusu küçükbaﬂ, büyükbaﬂ ve kanatl› hayvan üretilmesi, yetiﬂtirilmesi, bak›m›,
besisi, kesimi, muhafazas›, al›m› sat›m› ithalat› ve ihracat›d›r. ‹ﬂtirak edilme tarihi 24 Haziran 1987'dir.
Metro ‹kram Pazarlama A.ﬁ.'nin %55 oran›ndaki 55.000 TL nominal bedelli hisseleri nominal bedelle ‹rfan Önal'a 16 Ekim 2008
tarihinde devir ve temlik edilmiﬂtir. Gerekti¤i takdirde yap›lacak de¤erleme sonucunda hisse bedel fark› oluﬂursa bu bedel de ‹rfan
Önal'dan tahsil edilecektir. Devredilen ﬂirket ile ilgili olarak rapor tarihi itibariyle herhangi bir de¤erleme çal›ﬂmas› yapt›r›lmam›ﬂt›r.
Yukar›da unvanlar› yaz›l› konsolide edilmeyen ﬂirketler, küçük iﬂletmeler olmalar› ve ana ortakl›¤›n finansal tablolar›n› önemli
ölçüde etkilemeyecekleri dikkate al›narak konsolide edilmemiﬂlerdir.
ﬁirket, yukar›da detay› verilen ve finansal tablolar›n› konsolide etti¤i ba¤l› ortakl›klar› ve iﬂtirakleri ile beraber ilerleyen dipnotlarda
“Grup” olarak ifade edilecektir.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle Grup'un y›l içinde çal›ﬂan personelinin ortalama say›s› s›ras›yla 53 ve 73 kiﬂidir.
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Grup muhasebe kay›tlar›n›, Tek Düzen Hesap Plan›, Türk Ticaret Kanunu, Türk Vergi Kanunlar› ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (“SPK”)
yay›mlad›¤› ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na kote ﬂirketler için geçerli olan Finansal Raporlama Standartlar›na uygun olarak
tutmakta ve yasal mali tablolar›n› da buna uygun olarak Türk Liras› (“TL”) baz›nda haz›rlamaktad›r.
Grup'un iliﬂikteki konsolide finansal tablolar› SPK'n›n 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanan Seri XI,
29 No'lu “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” (“Tebli¤”) hükümlerine uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Tebli¤'in 5. Maddesine göre iﬂletmeler, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas› Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartlar›'n› (“UMS/UFRS”) uygularlar. Ancak Tebli¤'de yer alan Geçici Madde 2'ye göre Tebli¤'in 5. maddesinin uygulanmas›nda,
Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS'nin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan yay›nlananlardan
farklar› Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS'ler uygulan›r. Bu kapsamda Grup
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren dokuz ayl›k ara döneme iliﬂkin konsolide finansal sonuçlar›n› UMS/UFRS'lere uygun olarak haz›rlam›ﬂt›r.
Grup'un UMSK taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS'lere uygun olarak haz›rlanm›ﬂ konsolide finansal tablolar›, 10 Nisan 2009 tarihinde
ﬁirket Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo ve dipnotlar›n haz›rlanmas›nda, SPK Karar Organ›'n›n 17 Nisan 2008 tarih
ve 11/467 say›l› karar ile aç›klanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i Uyar›nca
Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatlar› Hakk›nda Duyuru”da belirtilen esaslar kullan›lm›ﬂt›r. Grup, 31 Aral›k 2007 tarihli
konsolide bilançosu ve ayn› tarihli gelir tablosunu SPK'n›n söz konusu duyurusuna istinaden 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço
ve gelir tablosu ile uyumlu hale getirmek amac›yla gerekli s›n›fland›rmalar› yapm›ﬂt›r.
Mali Tablolar›n Onay›
Finansal tablolar yay›mlanmak üzere Yönetim Kurulu'nun 10 Nisan 2009 tarihli toplant›s›nda onaylanm›ﬂ ve Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Hayati Üstün ve Yönetim Kurulu Baﬂkan› Yard›mc›s› Mustafa Özata taraf›ndan imzalanm›ﬂt›r.
‹ﬂlevsel ve Raporlama Para Birimi
Grup'un iﬂlevsel ve raporlama para birimi TL'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l› kanunun
1.maddesi ile 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› uyar›nca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere Yeni Türk Liras› (“YTL”) ve Yeni Kuruﬂ'ta (“Ykr”) yer alan “Yeni” ibareleri kald›r›lm›ﬂt›r. Bir önceki para birimi olan YTL
de¤erleri Türk Liras›'na (“TL”) dönüﬂtürülürken 1 YTL, 1 TL'ye ve 1 YKr ise 1 Kr'ye eﬂit tutulmaktad›r.
Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki iﬂlem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü belgenin yan› s›ra ödeme
ve de¤iﬂim araçlar›nda YTL'ye yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüﬂüm oran› ile TL cinsinden yap›lm›ﬂ say›lmaktad›r. Bu
kapsamda 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla haz›rlanan kamuya aç›klanacak mali tablo ve dipnotlar›, karﬂ›laﬂt›rma amac›yla kullan›lacak
olan önceki döneme ait tutarlar da dahil olmak üzere para birimi olarak “TL” üzerinden sunulmuﬂtur.
SPK'n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar›na istinaden mali tablolardaki tutarlar› yeniden ifade etme iﬂleminin uygulanmas›n›
gerektiren objektif koﬂullar›n gerçekleﬂmemiﬂ olmas› ve SPK'n›n var olan verilere dayanarak ileride bu koﬂullar›n gerçekleﬂme emarelerinin
büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› (UMS) 29 uyar›nca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme iﬂlemine tabi tutulmuﬂtur.
Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2008 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k
2004 tarihine kadar olan giriﬂlerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluﬂan giriﬂlerin ise nominal de¤erlerden
taﬂ›nmas›yla hesaplanm›ﬂt›r.
Standartlarda De¤iﬂiklikler ve Yorumlar
2008 y›l›nda yürürlü¤e giren ve Grup finansal tablolar› üzerinde etkisi olmayan de¤iﬂiklik ve yorumlar:
- UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ve ‹ﬂletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liﬂkin ‹ﬂlemler” (1 Mart 2007 tarihinde veya
bu tarihten sonra baﬂlayan y›ll›k raporlama dönemlerinde geçerlidir).
- UFRYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaﬂmalar›” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan y›ll›k raporlama dönemlerinde
geçerlidir).
- UFRYK 13, “Müﬂteri Ba¤l›l›k Programlar›” (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan y›ll›k raporlama
dönemlerinde geçerlidir).
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- UFRYK 14, “UMS 19- Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan
Karﬂ›l›kl› Etkileﬂimleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan y›ll›k raporlama dönemlerinde geçerlidir).
- UFRYK 16, “Yurtd›ﬂ›ndaki ‹ﬂletme ile ‹lgili Net Yat›r›m›n Finansal Riskten Korunmas›”
(1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan y›ll›k raporlama dönemlerinde geçerlidir).
Standartlarda De¤iﬂiklikler ve Yorumlar (Devam›)
2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmam›ﬂ mevcut standartlarla ilgili
de¤iﬂiklikler ve yorumlar:
a) 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan y›ll›k raporlama dönemlerinde geçerli olanlar
- UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”.
- UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
- UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Sat›n Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Do¤acak
Yükümlülüklerin Aç›klanmas› Hakk›nda De¤iﬂiklik
- UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu” Do¤rudan Öz kayna¤a Kaydedilen Net Gelir Tablosu Gereklili¤ine ‹liﬂkin Kapsaml›
De¤iﬂiklikler
- UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere ‹lgili De¤iﬂiklikler
- UFRS 1 (De¤iﬂiklik) “UFRS'nin ‹lk Defa Uygulanmas›na ‹liﬂkin ‹lkeler”
- UFRS 2 (De¤iﬂiklik), “Hisse bazl› ödemeler”
- UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri”
- UMS 40 (De¤iﬂiklik), “Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller”
- UMS 31 (De¤iﬂiklik), “Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n Muhasebeleﬂtirilmesi”
- UMS 28 (De¤iﬂiklik), “‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar”
b) 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan y›ll›k raporlama dönemlerinde geçerli olanlar
-

UMS 27 (De¤iﬂiklik), “Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar”
UFRS 3 (De¤iﬂiklik), “‹ﬂletme Birleﬂmeleri”
UFRS 5 (De¤iﬂiklik), 'Sat›ﬂ Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler

Grup, yukar›da yer alan de¤iﬂikliklerin operasyonlar›na olan etkilerini de¤erlendirip 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacakt›r.
Yukar›daki Standart ve Yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde Grup'un konsolide finansal tablolar› üzerinde önemli bir etki
yaratmayaca¤› beklenmektedir.
Konsolidasyon Esaslar›
(i) Ba¤l› Ortakl›klar
Ba¤l› ortakl›klar, ﬁirket'in, do¤rudan veya di¤er ba¤l› ortakl›klar› vas›tas›yla, sermaye ve yönetim iliﬂkileri çerçevesinde % 50'den fazla
oranda hisseye, oy hakk›na veya yönetim ço¤unlu¤unu seçme hakk›na veya yönetim ço¤unlu¤una sahip oldu¤u iﬂletmelerdir. Grup, ba¤l›
ortakl›k konumundaki ﬂirketlerin finansal ve operasyonel politikalar›n› yürütme gücüne sahip olmas›na ba¤l› olarak, ba¤l› ortakl›¤›n
faaliyet sonuçlar›ndan pay al›r. ﬁirket'in, 1 nolu bilanço dipnotunda detay› verilen söz konusu ba¤l› ortakl›klar› tam konsolidasyona tabi
tutulmuﬂtur.
(ii) ‹ﬂtirakler
ﬁirketin finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu¤u fakat herhangi bir kontrole sahip olmad›¤› iﬂtirakler,
bu etkilerin baﬂlad›¤› tarih ile etkilerin bitiﬂ tarihi aras›nda özsermaye esas›na göre muhasebeleﬂtirilir. ﬁirket'in direkt veya dolayl› olarak
% 20 ila % 50 aras›nda iﬂtirak etti¤i ve 1 nolu bilanço dipnotunda detay› verilen ﬂirketlerin finansal tablolar› özkaynak yöntemine göre
konsolidasyona tabi tutulmuﬂtur. Özkaynak yönteminde iﬂtirak net varl›k tutar›yla konsolide bilançoda gösterilmiﬂ ve faaliyeti sonucunda
ortaya ç›kan ﬁirket pay› konsolide gelir tablosuna dahil edilmiﬂtir.
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Konsolidasyon Esaslar› (Devam›)
(iii) Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosu düzenleme esaslar›
Tam Konsolidasyon Yöntemi:

- ﬁirket'in ve ba¤l› ortakl›klar›n bilanço kalemleri toplanm›ﬂt›r. Yap›lan toplama iﬂleminde, konsolidasyon yöntemine tabi
ortakl›klar›n birbirlerinden olan alacak ve borçlar› karﬂ›l›kl› indirilmiﬂtir.
Konsolide bilançonun ödenmiﬂ sermayesi ﬁirket'in ödenmiﬂ sermayesidir; konsolide bilançoda ba¤l› ortakl›klar›n ödenmiﬂ sermayesi
yer almamaktad›r.
- Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar›n ödenmiﬂ/ç›kar›lm›ﬂ sermaye dahil bütün özsermaye grubu kalemlerinden,
anaortakl›k ve ba¤l› ortakl›klar d›ﬂ› paylara isabet eden konsolide bilançoda “Az›nl›k Paylar›” hesap grubu ad›yla gösterilmiﬂtir.
- Konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirlerinden sat›n alm›ﬂ olduklar› dönen ve duran varl›klar ilke olarak, bu varl›klar›n
konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klara olan elde etme maliyeti üzerinden gösterilmesini sa¤layacak düzeltmeler yap›lmak suretiyle
sat›ﬂ iﬂlemi öncesinde bulunan tutarlar› üzerinden konsolide bilançoda yer alm›ﬂt›r.
- ﬁirket'in ve ba¤l› ortakl›klar›n gelir tablosu kalemleri ayr› ayr› toplan›p, yap›lan toplama iﬂleminde konsolidasyon yöntemine
tabi ortakl›klar›n birbirine yapm›ﬂ olduklar› mal ve hizmet sat›ﬂlar›, toplam sat›ﬂ tutarlar›ndan ve sat›lan mal maliyetinden indirilmiﬂtir.
Konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n stoklar›na iliﬂkin bu ortakl›klar aras›ndaki mal al›m-sat›m›ndan do¤an kar, konsolide finansal
tablolarda stoklardan düﬂülerek sat›lan mal›n maliyetine eklenmiﬂ, zarar ise stoklara eklenerek sat›lan mal›n maliyetinden düﬂürülmüﬂtür.
Konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirleriyle olan iﬂlemleri nedeniyle oluﬂmuﬂ gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda
karﬂ›l›kl› mahsup edilmiﬂtir.
- Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar›n net dönem kar veya zararlar›ndan konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar
d›ﬂ›ndaki paylara isabet eden k›s›m, net konsolide dönem kar›ndan sonra “Az›nl›k Paylar›” hesap grubu ad›yla gösterilmiﬂtir.
- Gerekli görülen durumlarda ba¤l› ortakl›klar›n finansal tablolar›n› di¤er grup içi ﬂirketlerinin uygulad›¤› muhasebe prensiplerine
uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r.
Özkaynak Konsolidasyon Yöntemi:
- Bir grubun iﬂtirakteki ç›kar›, o iﬂtirakte ana ortakl›k ve di¤er ba¤l› ortakl›klar›n›n pay›n›n toplam›d›r. Özkaynak yönteminin
uygulanmas›nda, ilgili iﬂtirakte ba¤l› ortakl›klar›n ve müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsün pay› ihmal edilir. Özkaynak yöntemine göre
muhasebeleﬂtirilecek iﬂtiraklerin iﬂtiraki, ba¤l› ortakl›¤› veya müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsünün varl›¤› halinde, iﬂtirakteki net varl›k,
kar veya zarar olarak iﬂtirakin konsolide bilançosundaki tutarlar dikkate al›n›r. Bu ﬂekilde iﬂleme tabi tutulan iﬂtiraklerde, ilgili iﬂtirakin
iﬂtiraki, ba¤l› ortakl›¤› ve müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsü taraf›ndan uygulanan farkl› muhasebe politikalar›n›n etkileri giderilir.
- Özkaynak yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen iﬂtiraklerle ilgili olarak, iﬂtirak eden ortakl›¤›n iﬂtirakin zarar›ndaki pay›n›n,
iﬂtirakteki adi payla temsil edilen yat›r›m tutar›n› aﬂan k›sm›, iﬂtirak eden ortakl›¤›n iﬂtirakteki haklar›n›n di¤er bileﬂenlerinden tasfiyeden
pay alma önceli¤i dikkate al›narak indirilir.
- Ana ortakl›k ile ba¤l› ortakl›¤›n veya iﬂtirakin hesap dönemlerinin kapan›ﬂ tarihleri aras›nda üç aydan fazla süre olmas› halinde,
ana ortakl›k, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtirak için SPK'n›n ara finansal tablolara iliﬂkin düzenlemeleri çerçevesinde ana ortakl›¤›n hesap dönemi
esas al›narak haz›rlanacak ara finansal tablolar›n kullan›lmas› gerekmektedir. Bu hüküm gere¤i hesap kapan›ﬂ tarihleri 31 Aral›k olan
ve 1 nolu bilanço dipnotunda detaylar› verilen iﬂtirakler için 31 Aral›k 2008 tarihli finansal tablolardan yararlan›lm›ﬂt›r.
Netleﬂtirme / Mahsup
Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netleﬂtirme hakk› var olmas›, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olmas›
veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin eﬂ zamanl› olarak gerçekleﬂebilmesi halinde, bilançoda net de¤erleri
ile gösterilirler.
Has›lat
Sat›lan mallar›n riskinin ve faydas›n›n al›c›ya transfer oldu¤u, sat›ﬂla ilgili ekonomik faydan›n iﬂletmeye akaca¤›n›n muhtemel
olmas› ve gelir tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde hesaplanabildi¤i durumda gelir oluﬂmuﬂ say›l›r. Ayn› iﬂlem ile ilgili has›lat ve giderler eﬂanl›
olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
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Sat›ﬂ karﬂ›l›¤›nda nakit veya nakit benzerlerinin al›nd›¤› durumlarda, has›lat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutar›d›r.
Ancak, Grup sat›ﬂlar› büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleﬂtirilmekte ve sat›ﬂ bedelinin makul de¤eri, alacaklar›n bugünkü de¤erine
indirgenmesi suretiyle bulunmaktad›r. Alacaklar›n bugünkü de¤erinin belirlenmesinde; sat›ﬂ bedelinin nominal de¤erini, ilgili mal veya
hizmetin peﬂin sat›ﬂ fiyat›na indirgeyen faiz oran› kullan›l›r. Sat›ﬂ bedelinin nominal de¤eri ile bu ﬂekilde bulunan makul de¤er aras›ndaki
fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yans›t›lmaktad›r.
Has›lat olarak kay›tlara al›nan tutarlar›n tahsilinin ﬂüpheli hale gelmesi durumunda, ayr›lan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›, has›lat tutar›n›n
düzeltilmesi suretiyle de¤il, bir gider olarak mali tablolara al›n›r.
Net sat›ﬂlar, indirimler ve iadeler düﬂüldükten sonraki faturalanm›ﬂ sat›ﬂ bedelinden oluﬂmaktad›r.
Stoklar
Stoklar net gerçekleﬂebilir de¤er veya maliyet bedelinden düﬂük olan› ile de¤erlenmiﬂtir. Stok maliyetleri “A¤›rl›kl› Ortalama
Maliyet” yöntemi kullan›larak belirlenmektedir. Net gerçekleﬂebilir de¤er, sat›ﬂ fiyat›ndan stoklar›n sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirebilmek için
gerekli sat›ﬂ maliyetlerinin düﬂülmesi suretiyle bulunan de¤erdir.
Vadeli stok al›mlar› için, söz konusu varl›¤›n elde etme maliyeti peﬂin fiyat›na indirgenir. Bu durumda, toplam ödeme tutar› ile
peﬂin fiyat aras›ndaki fark, ilgili dönem boyunca faiz gideri olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
Maddi Varl›klar
Maddi duran varl›klar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiﬂ baﬂlang›ç de¤erleri ve 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren giriﬂlerin maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve varsa kal›c› de¤er kay›plar› düﬂülerek ifade edilmiﬂlerdir.
Amortisman, maddi duran varl›klar›n ekonomik ömürleri dikkate al›narak normal (do¤rusal) amortisman yöntemine göre k›st baz›nda
hesaplanmaktad›r.
Maddi varl›klar›n ortalama ekonomik ömürleri göz önüne al›narak belirlenen amortisman oranlar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
Yerüstü ve Yeralt› Düzenleri
Binalar
Tesis ve Cihazlar
Taﬂ›t Araç ve Gereçleri
Döﬂeme ve Demirbaﬂlar
Özel Maliyetler

% 5 - %10
%2-%6
% 6 - %25
% 20
% 20
% 10 - %20

Grup, yasal kay›tlar›nda, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu'nda ele al›nan enflasyon muhasebesi
uygulamas› kapsam›nda tüm sabit k›ymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutmuﬂtur. Grup yasal kay›tlar›nda 2004 ve sonras›nda edinilen
sabit k›ymetler için Vergi Usul Kanunu'nda faydal› ömürlere yönelik yap›lan yeni düzenlemeler çerçevesinde amortisman ay›rmakta
ancak k›st uygulamamaktad›r.
Maddi Varl›klar (Devam›)
Maddi duran varl›klar›n herhangi bir parças›n› de¤iﬂtirmekten do¤an giderler bak›m onar›m maliyetleri ile birlikte aktifleﬂtirilmektedir.
Sonradan ortaya ç›kan di¤er harcamalar söz konusu varl›¤›n gelecekteki ekonomik faydas›n› artt›r›c› nitelikte ise aktifleﬂtirilebilirler.
Tüm di¤er gider kalemleri tahakkuk esas›na göre gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilmektedir.
Maddi varl›k için yap›lan ödeme taksitlendirilirse, bu varl›¤›n elde etme maliyeti peﬂin fiyat›na eﬂit olarak belirlenir. Bu durumda,
toplam ödeme tutar› ile peﬂin fiyat› aras›ndaki fark, aktifleﬂtirmeye izin verilen durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak
mali tablolara al›nmaktad›r.
Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da hizmet sunma maliyetleri, elemanlar›n e¤itim
maliyeti de dahil yeni bir yerde veya yeni bir müﬂteri kesimiyle iﬂ yapma maliyetleri, genel yönetim maliyetleri gibi maliyetler, maddi
varl›¤›n al›ﬂ fiyat›na dahil olmad›klar›ndan ve varl›¤›, yönetimin amaçlar› do¤rultusunda faaliyet gösterebilmesi amac›yla gerekli pozisyona
ve iﬂler duruma getirmek için katlan›lmad›klar›ndan, varl›kla do¤rudan iliﬂkilendirilemez, dolay›s›yla elde etme maliyetine dahil
edilmemektedir.
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Maddi Olmayan Varl›klar

Maddi olmayan varl›klar, tan›mlanabilir olmas›, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunmas› ve gelecekte elde edilmesi beklenen
bir ekonomik faydan›n varl›¤› kriterlerine göre mali tablolara al›nmaktad›r. Bu çerçevede, e¤itim faaliyetlerine iliﬂkin harcamalar, reklam
ve promosyon faaliyetlerine iliﬂkin harcamalar, k›smen veya tamamen yeniden organizasyona iliﬂkin harcamalar ve maddi varl›klar›n
maliyetine dahil edilebilenler hariç baﬂlang›ç faaliyetlerine iliﬂkin harcamalar gerçekleﬂti¤i anda gider olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
Maddi olmayan duran varl›klar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiﬂ baﬂlang›ç de¤erleri ve 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren giriﬂlerin maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve varsa kal›c› de¤er kay›plar› düﬂülerek ifade
edilmiﬂlerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varl›klar için do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak k›st baz›nda hesaplanm›ﬂt›r.
Maddi olmayan duran varl›klar 5 y›l içinde itfa edilmektedir. Vergi mevzuat› çerçevesinde yap›lan amortisman hesaplamalar›nda da ayn›
faydal› ömürler ve do¤rusal amortisman yöntemi kullan›lmaktad›r ancak k›st uygulanmamaktad›r.
Maddi olmayan varl›k için yap›lan ödeme taksitlendirilirse, bu varl›¤›n elde etme maliyeti peﬂin fiyat›na eﬂit olarak belirlenir. Bu
durumda, toplam ödeme tutar› ile peﬂin fiyat› aras›ndaki fark, aktifleﬂtirmeye izin verilen durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz
gideri olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
Grup, her bir bilanço tarihinde, bir varl›¤a iliﬂkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir.
E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. E¤er söz konusu varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten
herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›ﬂ yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan yüksekse de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelmiﬂtir.
Geri kazan›labilir tutar, varl›¤›n net sat›ﬂ fiyat› ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› seçilerek bulunur. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n
sürekli kullan›m›ndan ve faydal› ömrü sonunda elden ç›kar›lmas›ndan elde edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen bugünkü
de¤eridir. De¤er düﬂüklü¤ü kay›plar› gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Bir alacakta oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›ﬂ›n, de¤er düﬂüklü¤ünün kay›tlara
al›nmalar›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliﬂkilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. Di¤er varl›klarda oluﬂan de¤er
düﬂüklü¤ü kayb›, geri kazan›labilir tutar belirlenirken kullan›lan tahminlerde bir de¤iﬂiklik oldu¤u takdirde geri çevrilir. De¤er düﬂüklü¤ü
kayb›n›n iptali nedeniyle varl›¤›n kay›tl› de¤erinde meydana gelen art›ﬂ, önceki y›llarda hiçbir de¤er düﬂüklü¤ü kayb›n›n mali tablolara
al›nmam›ﬂ olmas› halinde belirlenmiﬂ olacak kay›tl› de¤eri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aﬂmamal›d›r.
Borçlanma Maliyetleri
Amaçland›¤› ﬂekilde sat›ﬂa veya kullan›ma haz›r hale getirilmesi için bir süre gereken özellikli varl›klarla do¤rudan iliﬂkisi kurulan
borçlanma maliyetleri söz konusu özellikli varl›¤›n bir parças› olarak aktifleﬂtirilir. 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. Bunun d›ﬂ›ndaki tüm borçlanma maliyetleri katlan›lan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara al›n›r.
Finansal Araçlar
S›n›fland›rma
Grup'un finansal varl›klar› nakit ve nakit benzeri varl›klar ile ticari alacaklardan oluﬂmaktad›r. Grup'un finansal borçlar›, ticari borçlar
ile faizli borçlar›n› içermektedir. ‹ﬂletme kaynakl› alacaklar, Grup'un ticari alacaklar›ndan ve iliﬂkili ﬂirketlerden alacaklardan oluﬂmaktad›r.
Banka kredileri ve ticari borçlar ise finansal borçlar olarak s›n›flanm›ﬂt›r. Ayr›ca, Grup'un di¤er ﬂirketlerdeki yat›r›mlar›n› ifade eden
finansal varl›klar› ise “Sat›lmaya Haz›r Varl›klar” olarak cari olmayan varl›klar k›sm›nda s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Muhasebeleﬂtirme
Finansal varl›klar Grup'a transfer edildikleri gün, borçlar ise Grup'tan transfer edildikleri gün muhasebeleﬂtirilirler.
De¤erleme
Bir finansal varl›k ya da finansal borç ilk defa mali tablolara al›n›rken maliyeti üzerinden de¤erlenir. Bu maliyet, verilen (bir varl›k olmas›
durumunda) veya al›nan (bir yükümlülük olmas› durumunda) bedelin makul de¤eridir. Makul de¤er, finansal varl›k ve yükümlülüklerin,
zorunlu bir sat›ﬂ veya tasfiye iﬂlemi d›ﬂ›nda, istekli taraflar aras›nda gerçekleﬂecek bir cari iﬂlemde el de¤iﬂtirebilece¤i tutar olup, e¤er
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varsa teﬂkilatlanm›ﬂ bir piyasada iﬂlem gören fiyat› ile en iyi ﬂekilde belirlenir. Elde etme veya ihraçla do¤rudan iliﬂkilendirilebilir iﬂlem
maliyetleri, finansal varl›¤›n veya finansal borcun ilk de¤erlemesine dahil edilir.
Tüm ticari finansal araçlar ve makul de¤erli finansal varl›klar olarak s›n›flanan hisse senetleri kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde
makul de¤erleri üzerinden de¤erlenirler. Ancak, teﬂkilatlanm›ﬂ bir piyasada iﬂlem gören bir fiyat› bulunmayan ve makul de¤eri güvenilir
bir ﬂekilde tespit edilemeyen finansal araçlar maliyet de¤erleri üzerine iﬂlem maliyetleri ve bir de¤er düﬂüklü¤ü bulunmas› durumunda,
de¤er düﬂüklü¤ü için ayr›lan karﬂ›l›k göz önüne al›narak de¤erlenirler.
Sabit bir vadesi olmayan ticari finansal varl›klar ve borçlar elde etme maliyeti üzerinden de¤erlenir. Sabit bir vadesi olan ticari
olmayan finansal borçlar, iﬂletme kaynakl› alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak varl›klar, bir de¤er düﬂüklü¤ü bulunmas› durumunda,
de¤er düﬂüklü¤ü için ayr›lan karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra etkin faiz yöntemi kullan›lmak suretiyle iskontolu maliyet üzerinden de¤erlenir.
‹lk iﬂlem maliyetleri dahil olmak üzere primler ve indirimler de ilgili enstrüman›n maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oran›yla iskontaya
tabi tutulur.
ﬁüpheli alacak tutar›na karﬂ›l›k ayr›lmas›n› takiben, ﬂüpheli alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi durumunda,
tahsil edilen tutar ayr›lan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›ndan düﬂülerek di¤er gelirlere kaydedilir.
Makul de¤er ile de¤erlendirme prensipleri
Finansal varl›klar ve borçlar, kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde, sat›ﬂta veya benzeri elden ç›karma durumlar›nda oluﬂabilecek
iﬂlem maliyetleri dikkate al›nmaks›z›n makul de¤erleri üzerinden de¤erlenir. Ancak, aktif bir pazarda kote edilmiﬂ bir piyasa fiyat› yoksa,
makul de¤er fiyatland›rma modelleri veya iskonto edilmiﬂ nakit ak›m teknikleri kullan›larak bulunur.
‹skonto edilmiﬂ nakit ak›m teknikleri kullan›ld›¤›nda, tahmini nakit ak›mlar› Grup yönetiminin en iyi tahminlerine dayanmakta
ve kullan›lan iskonto oran› da bilanço tarihindeki benzer vadeler ve koﬂullara sahip bir enstrüman için geçerli olan piyasa oran›na
dayanmaktad›r. Fiyatland›rma modellerinde ise bilanço tarihinde geçerli olan piyasa verileri ölçü olarak kullan›l›r.
Aktif bir piyasada iﬂlem gören finansal varl›klar›n de¤erlemesinde ;
- Elde bulundurulan bir varl›k veya ihraç edilecek bir borç için uygun piyasa fiyat kotasyonunun bekleyen güncel emirler
aras›ndaki en iyi al›ﬂ emri iken, elde bulundurulan bir borç veya elde edilecek bir varl›k için bekleyen güncel emirler aras›ndaki en iyi
sat›ﬂ emri oldu¤u;
- Güncel en iyi al›ﬂ ve en iyi sat›ﬂ emirlerinin bulunmamas› durumunda; iﬂlem tarihi ile bilanço tarihi aras›nda ekonomik koﬂullarda
önemli bir de¤iﬂiklik olmad›¤› sürece, en yak›n zamanl› gerçekleﬂen iﬂlemin fiyat›n›n cari makul de¤ere iliﬂkin bir kan›t oluﬂturaca¤›,
hususlar› dikkate al›nmaktad›r.
Finansal araçlar›n makul de¤eri
Makul de¤er, zorunlu sat›ﬂ veya tasfiye d›ﬂ›nda taraflar›n r›zas› dahilindeki bir iﬂlemde, bir finansal arac›n al›m sat›m›n›n
yap›labilece¤i tutard›r. Mevcut olmas› durumunda kote edilmiﬂ piyasa fiyat› makul de¤eri en iyi biçimde yans›t›r.
Grup, finansal araçlar›n tahmini makul de¤erlerini, halihaz›rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemlerini kullanarak
belirlemiﬂtir. Ancak piyasa bilgilerini de¤erlendirip gerçek de¤erleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç
olarak burada sunulan tahminler, her zaman, Grup'un cari bir piyasa iﬂleminde elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.
Finansal araçlar›n makul de¤erinin tahmini için kullan›lan yöntem ve varsay›mlar aﬂa¤›daki gibidir:
Yabanc› para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurlar› kullan›larak Türk Liras›'na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kay›tl›
de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin de dahil oldu¤u belirli finansal varl›klar maliyet de¤erleri ile taﬂ›n›rlar ve k›sa vadeli olmalar›
sebebiyle kay›tl› de¤erlerinin yaklaﬂ›k olarak makul de¤erlerine eﬂit oldu¤u öngörülmektedir.
Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili ﬂüpheli alacak karﬂ›l›klar›yla beraber makul de¤eri yans›tt›¤› öngörülmektedir.
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Parasal yükümlülükler

K›sa vadeli olmalar› sebebiyle banka kredileri ve di¤er parasal borçlar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaﬂt›¤›
varsay›lmaktad›r.
Muhasebe kay›tlar›ndan ç›kar›lma
Finansal varl›klar, Grup bu varl›klar üzerindeki sözleﬂmeye ba¤l› haklar›n› kaybetti¤i zaman muhasebe kay›tlar›ndan ç›kar›l›r.
Bu olay finansal varl›klar sat›ld›¤›, süresi doldu¤u veya haklar›ndan feragat edildikleri zaman gerçekleﬂir. Finansal borçlar, yükümlülükler
yerine getirildi¤i, iptal edildi¤i veya süresi doldu¤unda kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r.
Kur De¤iﬂiminin Etkileri
Grup, yabanc› para cinsinden yap›lan iﬂlemleri ve bakiyeleri TL'ye çevirirken iﬂlem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar› esas
almaktad›r. Yabanc› para cinsinden olan iﬂlemlerin TL'ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden do¤an kur fark›
gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Hisse Baﬂ›na Kazanç
‹liﬂikteki gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kar/(zarar), net kar›n/(zarar›n) dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin
a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölünmesi suretiyle hesaplanm›ﬂt›r.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar› bu yeni
duruma uygun ﬂekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo
kullan›c›lar›n›n ekonomik kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar› halinde mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve ﬁarta Ba¤l› Varl›klar
Karﬂ›l›klar ancak ve ancak Grup'un geçmiﬂten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yap›sal) varsa,
bu yükümlülük sebebiyle iﬂletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcutsa ve yükümlülü¤ün tutar›
güvenilir bir ﬂekilde belirlenebiliyorsa kay›tlara al›nmaktad›r. Paran›n zaman içindeki de¤er kayb› önem kazand›¤›nda, karﬂ›l›klar ileride
oluﬂmas› muhtemel giderleri bugünkü piyasa de¤erlerine getiren ve gereken durumlarda yükümlülü¤e özel riskleri de içeren vergi öncesi
bir iskonto oran›yla indirgenmiﬂ de¤eriyle yans›t›lmaktad›r. ‹ndirgenmenin kullan›ld›¤› durumlarda, karﬂ›l›klardaki zaman fark›ndan
kaynaklanan art›ﬂ faiz gideri olarak kay›tlara al›nmaktad›r. Karﬂ›l›k olarak mali tablolara al›nmas› gerekli tutar›n belirlenmesinde, bilanço
tarihi itibariyle mevcut yükümlülü¤ün ifa edilmesi için gerekli harcama tutar›n›n en gerçekçi tahmini esas al›n›r. Bu tahmin yap›l›rken
mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmal›d›r.
ﬁarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve mali tablo dipnotlar›nda aç›klanmaktad›r. ﬁarta ba¤l›
yükümlülük olarak iﬂleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel
hale gelmesi durumunda, bu ﬂarta ba¤l› yükümlülük, güvenilir tahminin yap›lamad›¤› durumlar hariç, olas›l›ktaki de¤iﬂikli¤in oldu¤u
dönemin mali tablolar›nda karﬂ›l›k olarak mali tablolara al›n›r.
Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤iﬂiklik ve Hatalar
Bir muhasebe politikas› de¤iﬂtirildi¤inde, mali tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere iliﬂkin toplam düzeltme tutar› bir
sonraki dönem birikmiﬂ karlara al›n›r. Önceki dönemlere iliﬂkin di¤er bilgiler de yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalar›ndaki
de¤iﬂikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlar›na etkisi oldu¤unda; de¤iﬂikli¤in
nedenleri, cari döneme ve önceki dönemlere iliﬂkin düzeltme tutar›, sunulandan daha önceki dönemlere iliﬂkin düzeltme tutarlar› ve
karﬂ›laﬂt›rmal› bilginin yeniden düzenlendi¤i ya da aﬂ›r› bir maliyet gerektirdi¤i için bu uygulaman›n yap›lmad›¤› kamuya aç›klan›r.
Bir muhasebe tahminindeki de¤iﬂikli¤in etkisi, yaln›zca bir döneme iliﬂkinse, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde; gelecek dönemlere
de iliﬂkinse, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem kar› veya zarar›n›n belirlenmesinde
dikkate al›nacak ﬂekilde mali tablolara yans›t›l›r.
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Bu kapsamda, ﬁirket taraf›ndan 16 Kas›m 2007 tarihinde 14.850.000 TL ve 1 Kas›m 2007 tarihinde 7.750.000 TL bedelle hisseleri
devir al›nan Metro Ya¤l› Turistik Tesis ‹ﬂletmecili¤i ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd.ﬁti. (Metro Ya¤l›) ve Metro Turizm Otelcilik ve Petrol
Ürünleri Tic. A.ﬁ. (Metro Turizm)'e iliﬂkin devir bedelleri Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yap›lan incelemeye istinaden detay› dipnot
41'de verildi¤i üzere 19 A¤ustos 2008 tarih ve 903 no'lu Yönetim Kurulu Karar› ile Metro Ya¤l› için 12.622.500 TL ve Metro Turizm
için 6.587.500 TL olmak üzere yeniden belirlenmiﬂtir. Bu do¤rultuda ortaya ç›kan toplam fark tutar› olan 3.390.000 TL, iliﬂikteki mali
tablolarda ﬂerefiye tutarlar›ndan indirim konusu yap›lm›ﬂ olup ayn› tutar devir bedellerine iliﬂkin ortaklara borçlar hesab›ndan düﬂülmüﬂtür.
Bir hatan›n düzeltme tutar› geriye dönük olarak dikkate al›n›r. Bir hata, ortaya ç›kt›¤› önceki dönemlere iliﬂkin karﬂ›laﬂt›rmal›
tutarlar›n yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldi¤inde, söz konusu döneme ait birikmiﬂ karlar
hesab›n›n yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir.
Bu kapsamda 31 Aral›k 2008 tarihli mali tablolar›n denetlenmesi s›ras›nda 31 Aral›k 2007 tarihli mali tablolarda hesaplama ve
uygulama hatalar› tespit edilmiﬂtir. Söz konusu hatalara iliﬂkin aﬂa¤›da belirtilen hesap kalemlerinde düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r.

(*) Maddi Duran Varl›klar Birikmiﬂ Amortisman› ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar ‹tfa ve Tükenme Paylar› hesaplar›n›n 31 Aral›k
2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihli bakiyelerinin hatal› hesapland›¤› ve k›st amortisman uygulamas›n›n yap›lmad›¤› tespit edilmiﬂtir.
(**) Dipnot 17'de detay› verilen Gayrimenkuller 31 Aral›k 2005 tarihli mali tablolarda nevi de¤iﬂtirmek suretiyle ilk defa Yat›r›m Amaçl›
Gayrimenkul olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ ve ayn› tarihte makul de¤erle de¤erlenmiﬂtir. Makul de¤er modeli ile de¤erleme sonucu oluﬂan
2.400.545 TL tutar›ndaki de¤er art›ﬂ› ise 2005 y›l› dönem kar›na ilave edilmiﬂtir. UMS 40 Gayrimenkullerin nevi de¤iﬂtirmeleri adl›
bölümde belirtildi¤i üzere halihaz›rda sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkullerin makul de¤er üzerinden izlenecek yat›r›m amaçl› bir
gayrimenkule dönüﬂtü¤ü durumlarda, gayrimenkulün dönüﬂüm tarihi itibariyle oluﬂan makul de¤er fark› UMS 16 yeniden de¤erleme
modelindeki ilkeler çerçevesinde muhasebeleﬂtirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda oluﬂan de¤er art›ﬂ›n›n öz kaynak grubunda yer alan
De¤er Art›ﬂ Fonlar› hesab›nda gösterilmesi gerekmektedir. Bu gösterimi sa¤lamak amac›yla 2.400.545 TL tutar›ndaki de¤er art›ﬂ fark›
geçmiﬂ y›llar zararlar›na ilave edilmiﬂtir.
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Kiralama ‹ﬂlemleri
Finansal Kiralama

Kiraya konu olan varl›¤›n sahipli¤ine iliﬂkin risk ve getirilerin Grup'ta bulundu¤u kiralama iﬂlemleri finansal kiralama olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit k›ymetler Grup'un bilançosunda, ilgili varl›¤›n makul de¤eri ile minimum kira ödemelerinin
bugünkü de¤erinden düﬂük olan› üzerinden aktifte bir varl›k, pasifte ise eﬂit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. Bu ﬂekilde aktifte
izlenen varl›klar›n amortisman›, di¤er benzer varl›klar için uygulanan politikalara uygun olarak ayr›l›r. Kira süresinin kiralanan varl›¤›n
faydal› ömründen k›sa olmas› ve kira süresi sonunda ilgili varl›¤›n Grup taraf›ndan sat›n al›nmas›n›n makul ﬂekilde kesin olmad›¤›
durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varl›k kira süresi içerisinde; kiralanan varl›¤›n faydal› ömrünün kira süresinden k›sa olmas›
durumunda ise faydal› ömrü içinde amorti edilir. Bilançodaki finansal kiralama yükümlülü¤ü anapara geri ödemeleri yoluyla azalt›l›rken,
kira ödemelerinin finansal gider k›sm›, kiralama süresi boyunca oluﬂtu¤u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.
Operasyonel Kiralama
Kiraya veren taraf›n kiralanan varl›¤›n tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttu¤u kiralamalar operasyonel kiralama olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca do¤rusal olarak gider kaydedilmektedir.
‹liﬂkili Taraflar
Bu rapor kapsam›nda ﬁirket'in hissedarlar›, Metro Grubu ﬂirketleri; bunlar›n yöneticileri ayr›ca bu ﬂirketler taraf›ndan kontrol
edilen veya onlarla ilgili olan di¤er ﬂirketler ve yöneticileri iliﬂkili taraf olarak kabul edilmiﬂtir. ‹liﬂkili taraflarla yap›lan iﬂlem, iliﬂkili
taraflar aras›nda kaynaklar›n›n, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karﬂ›l›¤› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n transferidir. ‹liﬂkili
taraflarla olan iﬂlemler mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
Durdurulan Faaliyetler
‹ﬂletmelerin, durdurulan faaliyetle do¤rudan iliﬂkilendirilebilen varl›klar›n›n hemen hemen bütününe iliﬂkin ba¤lay›c› bir sat›ﬂ
sözleﬂmesine taraf olmas› ya da yönetim kurulu veya benzer nitelikteki yönetim organ›n›n durdurma ile ilgili olarak ayr›nt›l› ve resmi
bir plan› onaylamas› veya söz konusu planla ilgili duyuru yapmas› halinde kamuya aç›klama yap›l›r. Durdurulan faaliyetlerin mali tablolara
al›nma ve de¤erleme prensipleri konusunda varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü, karﬂ›l›klar, ﬂarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler, maddi varl›klar
ve çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar kapsam›ndaki ilgili hükümlere uyulur.
Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Makul de¤erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teﬂvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teﬂvikleri, elde edilmesi için gerekli
ﬂartlar›n iﬂletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve teﬂvikin iﬂletme taraf›ndan elde edilebilece¤ine dair makul bir güvence oluﬂtu¤unda
mali tablolara al›n›r. Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat koﬂullar›n›n iﬂletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine dair
makul bir güvence oluﬂmas› durumunda devlet teﬂviki olarak kabul edilir.
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, maliyetinin güvenilir bir ﬂekilde ölçülmesinin mümkün olmas› ve gelecek ekonomik faydalar›n
olas› olmas› durumunda maliyet de¤eri üzerinden mali tablolara al›nmaktad›r. ‹lk kay›t sonras›nda yat›r›m amaçl› gayrimenkuller maliyet
esas›na göre veya makul de¤erlerinin güvenilir bir ﬂekilde tahmin edilebilmesi halinde makul de¤erleriyle de¤erlemeye tabi tutulmakta
ve maddi varl›klar baﬂl›kl› bölümde belirtilen hususlar çerçevesinde muhasebeleﬂtirilmektedir.
Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Haz›rlanan mali tablolarda, Grup'un bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen Kurumlar Vergisi
yükümlülü¤ü için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r. Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler
dikkate al›narak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü veya aktifi varl›klar›n ve borçlar›n mali tablolarda gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah›
hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas›yla belirlenmektedir.
Baﬂl›ca geçici farklar, gelir ve giderlerin SPK tebli¤leri ve vergi kanunlar›na göre de¤iﬂik raporlama dönemlerinde muhasebeleﬂmesinden
kaynaklanmaktad›r.
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Ertelenmiﬂ vergi, varl›klar›n oluﬂtu¤u veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olmas› beklenilen vergi oranlar›
üzerinden hesaplan›r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü veya aktifi, söz konusu geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkaca¤› ilerideki dönemlerde ödenecek vergi
tutarlar›nda yapacaklar› tahmin edilen art›ﬂ ve azal›ﬂ oranlar›nda iliﬂikteki mali tablolara yans›t›lmaktad›rlar. Ertelenmiﬂ vergi aktifi,
gelecek dönemlerde vergi avantaj›n›n sa¤lanmas› olas› durumlarda ayr›l›r. Bu alacaktan art›k yararlan›lamayaca¤› anlaﬂ›ld›¤› oranda ilgili
aktiften silinir.
Kullan›lmayan mali zarardan veya kullan›lmayan vergi indirim ve istisnalar›ndan faydalanmaya yetecek kadar yeterli mali kar›n oluﬂaca¤›
konusunda ikna edici bir kan›t sunulabilmesi veya yeterli vergilendirilebilir geçici farklar›n bulunmas› halinde, kullan›lmayan mali
zarar›ndan veya kullan›lmayan vergi indirim ve istisnalar›ndan kaynaklanan ertelenen bir vergi varl›¤› mali tablolara al›n›r. Bu tür
durumlarda, ertelenen vergi varl›¤›n›n tutar› ve söz konusu varl›¤›n kay›tlara yans›t›lmas›n› destekleyen kan›t›n niteli¤i hakk›nda mali
tablo dipnotlar›nda aç›klama yap›l›r.
Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar / K›dem Tazminatlar›
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve iﬂ kanununda belirtilen davran›ﬂlar d›ﬂ›ndaki sebeplerle
istihdam› sona eren çal›ﬂanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar› bilanço tarihi itibariyle geçerli
olan k›dem tazminat tavan› esas al›narak hesaplan›r. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, tüm çal›ﬂanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak
yükümlülük tutarlar› bugünkü net de¤erine göre hesaplanarak iliﬂikteki mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r.
Emeklilik Planlar›
Grup'un emeklilik planlar› baﬂl›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak iﬂlemi bulunmamaktad›r.
Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliﬂkin nakit ak›mlar› esas, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak
raporlan›r. Nakit ak›m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, banka mevduat›, haz›r de¤er niteli¤indeki çekler ile vadesi 3
ay veya daha k›sa olan menkul k›ymetler toplam›ndan faizsiz kredilerin düﬂülmesi suretiyle gösterilmektedir.
3

‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
Grup'un 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle iﬂletme birleﬂmeleri kapsam›nda herhangi bir iﬂlemi bulunmamaktad›r.

4

‹ﬁ ORTAKLIKLARI
Grup'un 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle iﬂ ortakl›klar› kapsam›nda herhangi bir ortakl›¤› bulunmamaktad›r.

5

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Grup'un ana faaliyet konusu büyükbaﬂ ve küçükbaﬂ hayvanlar ile kanatl› hayvan yetiﬂtiricili¤i, kesimi, bunlara ba¤l› olarak et ve
et ürünleri ile yan ürünlerinin ve di¤er g›da maddeleri üretim ve pazarlamas› olup, konsolidasyona dahil edilen ba¤l› ortakl›klar› bilanço
tarihleri itibariyle büyük oranda tesis iﬂletmecili¤i ile iﬂtigal etmektedir. Buna ba¤l› olarak Grup'un faaliyetleri et ürünleri sat›ﬂ› ve tesis
iﬂletmecili¤i olarak gruplamaya tabi tutulmuﬂtur.
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5

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (DEVAMI)

6

NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzeri de¤erler aﬂa¤›daki gibidir:

Grup'un 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle bloke mevduat› bulunmamaktad›r.
Grup'un 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle B tipi likit fonlar›ndan 256.225 TL tutar›ndaki k›sm› blokedir (31 Aral›k 2007 - 0 TL).
Vadeli banka mevduatlar› Türk Liras› baz›ndaki banka plasmanlar›ndan oluﬂmakta olup uygulanan net faiz oran› % 10'dur.
7

F‹NANSAL YATIRIMLAR

Uzun vadeli finansal yat›r›mlar sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›flanm›ﬂ olup detay› aﬂa¤›daki gibidir:

(*) Grup, 31 Aral›k 2008 mali tablolar›nda ba¤l› ortakl›¤› olan Metro Maden Paz. ve Da¤. Hiz. A.ﬁ.'yi konsolidasyon, iﬂtiraki olan Metro
Çarﬂamba ‹nﬂ. Kargo.Taﬂ. San. ve Tic. A.ﬁ.'yi ise özkaynak yöntemiyle konsolidasyon kapsam›na alm›ﬂt›r.
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8

F‹NANSAL BORÇLAR

Grup'un k›sa vadeli banka kredilerinin detay› ve faiz oran aral›klar› aﬂa¤›daki gibidir:

Yukar›da detay› verilen kredilere iliﬂkin 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, ilgili bankalara toplam 3.250.000 TL
(Not 17) tutar›nda ipotek verilmiﬂtir.
9

D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, Grup'un di¤er finansal yükümlülükleri bulunmamaktad›r.

10

T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
‹liﬂkili taraflardan olanlar d›ﬂ›ndaki ticari alacaklar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

Sat›ﬂ karﬂ›l›¤›nda nakit veya nakit benzerlerinin al›nd›¤› durumlarda, has›lat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutar›d›r. Ancak,
Grup sat›ﬂlar› büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleﬂtirilmekte ve sat›ﬂ bedelinin makul de¤eri, alacaklar›n kalan vade üzerinden bugünkü
de¤erine indirgenmesi suretiyle bulunmaktad›r. Alacaklar›n bugünkü de¤erinin belirlenmesinde; TL için % 15,85 (31 Aral›k 2007 - TL
için % 15,02) ilgili mal veya hizmeti peﬂin sat›ﬂ fiyat›na indirgeyen faiz oran› kullan›lm›ﬂt›r. Alacak bedelinin nominal de¤eri ile bu
ﬂekilde bulunan makul de¤er aras›ndaki fark, vade fark› gideri olarak ilgili dönemlere yans›t›lmaktad›r.
Grup'un 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle vadesi geçmiﬂ alacaklar› ile ilgili bilgi 38 numaral› dipnotta
gösterilmiﬂtir.
Ticari alacaklar›n tahsil süresi yurtiçi sat›ﬂlarda ortalama 45 gündür.
Alacaklara karﬂ›l›k olarak al›nan teminatlar›n niteli¤i ve tutarlar› aﬂa¤›daki gibidir:
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10

T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI)

Grup, sorunlu hale gelen ticari alacaklar› için müﬂteri baz›nda zarar karﬂ›l›¤› ay›rmaktad›r. Karﬂ›l›k tutarlar›, ilgili müﬂterilerin geri ödeme
yapamayaca¤› veya söz konusu alacaklar için al›nm›ﬂ olan teminatlar›n de¤erinin gerçekleﬂtirilemeyece¤i düﬂünülen alacaklar› kapsar.
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›klar›n›n dönem içindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

‹liﬂkili taraflara olanlar d›ﬂ›ndaki ticari borçlar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

Al›mlar karﬂ›l›¤›nda nakit veya nakit benzerlerinin ödendi¤i durumlarda, maliyet söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutar›d›r.
Ancak, Grup al›mlar›n› büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleﬂtirmekte ve al›ﬂ bedelinin makul de¤eri, borçlar›n kalan vade üzerinden
bugünkü de¤erine indirgenmesi suretiyle bulunmaktad›r. Borçlar›n bugünkü de¤erinin belirlenmesinde; TL için % 15,85 (31 Aral›k 2007
- TL için % 14,96) ilgili mal veya hizmetin peﬂin al›ﬂ fiyat›na indirgeyen faiz oran› kullan›lm›ﬂt›r. Al›ﬂ bedelinin nominal de¤eri ile bu
ﬂekilde bulunan makul de¤er aras›ndaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yans›t›lmaktad›r.
Grup'un borçlar›n›n ödeme vadesi yurtiçi al›mlar için ortalama 60 gündür.
11

D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR
Grup'un k›sa vadeli di¤er alacaklar›n›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle Grup'un uzun vadeli di¤er alacaklar› verilen depozito ve teminatlardan
oluﬂmakta olup s›ras›yla 715 TL ve 842 TL'dir.
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11

D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI)
Di¤er k›sa vadeli borçlar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

12

F‹NANS SEKTÖRÜ FAAL‹YETLER‹NDEN ALACAK VE BORÇLAR
Finans sektörü Grup'un faaliyet konusu kapsam› d›ﬂ›ndad›r.

13

STOKLAR
Grup'un stoklar›n›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle stoklar üzerinde sigorta teminat› bulunmamaktad›r.
(*) ‹ﬂletme malzemesi stoklar›ndan oluﬂmaktad›r.
(**) Gövde ve parça s›¤›r, koyun, hindi ve tavuk eti ile ﬂarküteri stoklar›ndan oluﬂmaktad›r.
(***) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle mamul stoklar› içerisinde yer alan ve net gerçekleﬂebilir de¤erleri maliyet bedellerinin alt›nda olan
stok kalemleri için ayr›lan karﬂ›l›¤› ifade etmektedir.
14

CANLI VARLIKLAR

Canl› varl›klar, finansal tablo haz›rlama tarihlerinde iﬂletmede yetiﬂtirilmekte olan kanatl› hayvan grubu (Hindi, tavuk ve civcivleri)
aktif bir piyasas› olmamas›ndan dolay› konsolide finansal tablolarda maliyet ve varsa de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra
gösterilmiﬂtir. Büyükbaﬂ küçükbaﬂ hayvan gurubu, et üretimi ve/veya sat›ﬂ için genel olarak elde bulundurulmamakta, yetiﬂtiricilik
yap›lmamaktad›r, kesim sonucu oluﬂan rand›man ve tart› hesab›na göre yetiﬂtiriciden do¤rudan sat›n al›nmaktad›r.

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle canl› varl›klar toplam› 106.251 TL ve 98.583 TL'dir.
15

DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹NE ‹L‹ﬁK‹N VARLIKLAR

Grup'un faaliyet konusu gere¤i inﬂaat sözleﬂmelerine iliﬂkin hükümler kapsam›nda de¤erlendirilebilecek herhangi bir iﬂlemi
bulunmamaktad›r.
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16

ÖZKAYNAK YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR

Grup, 31 Aral›k 2008 mali tablolar›nda iﬂtiraki olan Metro Çarﬂamba ‹nﬂ. Kargo.Taﬂ. San. ve Tic. A.ﬁ.'yi (“Metro Çarﬂamba”)
özkaynak yöntemiyle konsolidasyon kapsam›na alm›ﬂt›r.
Grup'un özkaynak yöntemine göre de¤erlenen iﬂtirakinin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle detay› aﬂa¤›daki gibidir:

‹ﬂtiraklerin y›l içindeki hareketi aﬂa¤›daki gibidir:
Özkaynak yöntemine göre de¤erlenen yukar›daki iﬂtirake iliﬂkin varl›k, yükümlülük, özkaynak, has›lat ve kar/zarar bilgileri aﬂa¤›da
belirtilmiﬂtir;

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Grup'un özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›m› bulunmamaktad›r.
17

YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 itibar› ile Grup'un yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle yukar›da detay› verilen gayrimenkuller üzerindeki toplam ipotek tutar›
3.250.000 TL'dir.
(*) Söz konusu gayrimenkuller 31 Aral›k 2005 tarihli mali tablolarda nevi de¤iﬂtirmek suretiyle ilk defa Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ ve ayn› tarihte makul de¤erle de¤erlenmiﬂtir. Makul modeli ile de¤erleme sonucu oluﬂan 2.400.545 TL tutar›ndaki
de¤er art›ﬂ› ise 2005 y›l› dönem kar›na ilave edilmiﬂtir. UMS 40 Gayrimenkullerin Nevi De¤iﬂtirmeleri adl› bölümde belirtildi¤i üzere
halihaz›rda sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkullerin makul de¤er üzerinden izlenecek yat›r›m amaçl› bir gayrimenkule dönüﬂtü¤ü
durumlarda, gayrimenkulün dönüﬂüm tarihi itibariyle oluﬂan makul de¤er fark› UMS 16 yeniden de¤erleme modelindeki ilkeler çerçevesinde
muhasebeleﬂtirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda oluﬂan de¤er art›ﬂ›n›n özkaynak grubunda yer alan De¤er Art›ﬂ Fonlar› hesab›nda
gösterilmesi gerekmektedir. Bu gösterimi sa¤lamak amac›yla 2.400.545 TL tutar›ndaki de¤er art›ﬂ fark› geçmiﬂ y›llar zararlar›na ilave
edilmiﬂtir (bkz. Dipnot 2). Söz konusu gayrimenkuller ile ilgili olarak Sermaye Piyasas› Kurulunca yetki belgesi verilmiﬂ de¤erleme
ﬂirketince Mart 2009 tarihli gayrimenkul de¤erleme raporlar›nda belirlenmiﬂ 3.365.000 TL makul de¤eri ile önceki de¤erleme raporunda
belirlenmiﬂ olan 3.270.000 TL makul de¤er aras›ndaki 95.000 TL tutar›ndaki de¤er art›ﬂ› 31 Aral›k 2008 tarihli mali tablolarda gelir
tablosu ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.
(**) Mersin Kazanl›'daki arsa ilk defa 31 Aral›k 2008 tarihli mali tablolarda nevi de¤iﬂtirmek suretiyle Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ ve ayn› tarihte makul de¤erle de¤erlenmiﬂtir. Buna göre 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle defter de¤eri 91.821 TL
olan arsan›n ekspertiz de¤eri 720.000 TL olup makul de¤erle de¤erleme fark› olan 628.179 TL 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle özkaynaklar
grubunda yer alan De¤er Art›ﬂ Fonlar› hesab›na dahil edilmiﬂtir.
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19

MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

20

ﬁEREF‹YE

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle 18.386.000 TL tutar›nda pozitif ﬂerefiye bulunmaktad›r. Detay› aﬂa¤›daki
gibidir:

(*) Dipnot 2 ve 41'de belirtildi¤i üzere ﬁirket taraf›ndan 16 Kas›m 2007 tarihinde 14.850.000 TL ve 1 Kas›m 2007 tarihinde 7.750.000
TL bedelle hisseleri devir al›nan Metro Ya¤l› Turistik ‹ﬂletmecili¤i ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd.ﬁti. (Metro Ya¤l›) ve Metro Turizm
Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.ﬁ.'ye (Metro Turizm) iliﬂkin devir bedelleri için Sermaye Piyasas› Kurulu'nun talebi ile yeniden
de¤erleme çal›ﬂmas› yapt›r›lm›ﬂ ve 19 A¤ustos 2008 tarih ve 903 no'lu Yönetim Kurulu Karar› ile Metro Ya¤l› için 12.622.500 TL ve
Metro Turizm için 6.587.500 TL olmak üzere yeniden belirlenmiﬂtir. Bu do¤rultuda ortaya ç›kan toplam fark tutar› olan 3.390.000 TL,
iliﬂikteki mali tablolarda ﬂerefiye tutarlar›ndan indirim konusu yap›lm›ﬂ olup ayn› tutar devir bedellerine iliﬂkin ortaklara borçlar hesab›ndan
düﬂülmüﬂtür.
21

DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
Grup'un 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle devlet teﬂvik ve yard›mlar› bulunmamaktad›r.
Grup'un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak (de¤erlenmiﬂ) yat›r›m indirimi tutar›
5.928.906 TL'dir.

22

KARﬁILIKLAR, KOﬁULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle k›sa vadeli borç karﬂ›l›klar› bulunmamaktad›r.

Faaliyet Raporu

61

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLAR VE D‹P NOTLAR

23

TAAHHÜTLER

Grup'un Milli Savunma Bakanl›¤› ile yapm›ﬂ oldu¤u 20.05.2008-082 ve 28.04.2008-029 no'lu ihale sözleﬂmeleri gere¤i idare taraf›ndan
sözleﬂmenin 11.3.8'inci maddesinde belirtilen süre uzat›m›ndan ve sözleﬂme kapsam›nda yapt›r›lacak iﬂ art›ﬂlar›ndan kaynaklanan haller
hariç, iﬂ zaman›nda bitirilmedi¤i/mal teslim edilmedi¤i takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yap›lacak ödemelerden sözleﬂme
bedeli üzerinden 0,0002 (onbinde iki) oran›nda gecikme cezas› kesilecektir. Kesilecek ceza tutar› hiçbir ﬂekilde ihale bedelini aﬂamaz.
Grup'un Gürp›nar Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu Müdürlü¤ü ile yapm›ﬂ oldu¤u sözleﬂme gere¤i idare taraf›ndan sözleﬂmenin 18'inci
maddesinde belirtilen süre uzat›m›ndan ve sözleﬂme kapsam›nda yapt›r›lacak iﬂ art›ﬂlar›ndan kaynaklanan haller hariç, iﬂ zaman›nda
bitirilmedi¤i/mal teslim edilmedi¤i takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yap›lacak ödemelerden sözleﬂme bedeli üzerinden
0,50 (yüzde elli) oran›nda gecikme cezas› kesilecektir. Kesilecek ceza tutar› hiçbir ﬂekilde ihale bedelini aﬂamaz.
31 Aral›k 2008 faaliyet dönemi içerisinde Grup 250.663 TL'lik gecikme cezas› ödemiﬂtir (31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 161.412 TL).
(*) Tamam› yat›r›m amaçl› gayrimenkuller üzerindeki ipoteklerden oluﬂmaktad›r.
24

KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I

Yürürlükteki iﬂ kanunlara göre, Grup, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve iﬂ kanununda belirtilen davran›ﬂlar d›ﬂ›ndaki sebeplerle
istihdam› sona eren çal›ﬂanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çal›ﬂ›lan her y›l için, 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle 2.173 TL (2007 - 2.030 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve di¤er haklar esas al›narak hesaplanmaktad›r. Toplam
yükümlülük hesaplan›rken kullan›lan temel varsay›m hizmet sa¤lanan her y›l için maksimum yükümlülü¤ün enflasyon oran›nda her alt›
ayda bir artmas› olarak kabul edilmiﬂtir.
‹ﬂletmenin mevcut emeklilik planlar›na ba¤l› yükümlülü¤ünü tahmin etmekte aktüryel de¤erleme metotlar›n›n kullan›lmas› gerekmektedir.
K›dem tazminat karﬂ›l›¤›, tüm çal›ﬂanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n bugünkü net de¤erine göre
hesaplanm›ﬂ ve iliﬂikteki konsolide mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r. Yükümlülük hesaplamas›nda aﬂa¤›daki varsay›mlar kullan›lm›ﬂt›r:

Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan yükümlülü¤ünün enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r. Böylece uygulanan
iskonto oran› enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›ﬂ gerçek oran› gösterir.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n y›l içindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:
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EMEKL‹L‹K PLANLARI
Grup'un emeklilik planlar› baﬂl›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak iﬂlemi bulunmamaktad›r.

26

D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er cari varl›klar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

27

ÖZKAYNAKLAR

ﬁirket 19 Kas›m 2007 tarih ve 852 no'lu Yönetim Kurulu karar› ile sermayesinin 8.400.000 TL'den 40.000.000 TL'ye (tamam›
bedelli) ç›kar›lmas› için baﬂvuru karar› alm›ﬂ ve sermaye art›r›m› ile ilgili olarak SPK'ya 27.11.2007 tarih ve 365 say›l› yaz› ile müracaat
etmiﬂtir. Sermaye art›r›m›, SPK taraf›ndan 12.09.2008 ve 80/969 say› ile kayda al›nm›ﬂt›r. ﬁirket'in sermaye art›r›m› iﬂlemleri 27 Kas›m
2008 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ﬁirket'in sermayesi, ihraç edilmiﬂ ve her biri 1 Kr nominal de¤erde
4.000.000.000 adet hisseden meydana gelmiﬂtir (31 Aral›k 2007 - ihraç edilmiﬂ ve her biri 1 Kr nominal de¤erde 840.000.000 adet hisse).
Konsolide bilançonun ödenmiﬂ sermayesi ﬁirket'in ödenmiﬂ sermayesidir; konsolide bilançoda ba¤l› ortakl›klar›n ödenmiﬂ sermayesi
ba¤l› ortakl›k hesab›yla karﬂ›l›kl› olarak elimine edilmiﬂtir.
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
31 Aral›k 2004 tarihine kadar yap›lan enflasyon düzeltmesi sonucunda oluﬂan enflasyon farklar› 2005 y›l› içinde yap›lan genel kurul
karar›na istinaden Geçmiﬂ Y›l Zararlar›na mahsup edilmiﬂtir. Sözkonusu mahsup iﬂlemi sonras› yaln›zca sermaye hesab›na iliﬂkin enflasyon
düzeltme fark› olan 15.583.748 TL özsermaye hesab›nda yeralmaktad›r.
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse senetleri ihraç primleri, hisse senetlerinin piyasa fiyatlar›yla sat›lmas› sonucu elde edilen nakit giriﬂlerini ifade eder. Bu primler
özkaynaklar alt›nda gösterilir ve da¤›t›lamaz. Ancak ileride yap›lacak sermaye art›ﬂlar›nda kullan›labilir. ﬁirket'in 27 Kas›m 2008 tarihinde
tamamlanan sermaye art›r›m› esnas›nda oluﬂan hisse senetleri ihraç primleri tutar› 72.785 TL'dir.
Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂ Fonu
Grup'un Ankara'da bulunan genel müdürlük binalar›, ‹stanbul bölge müdürlü¤ü binas› ile Mersin Kazanl›'da bulunan arsas›n›n yat›r›m
amaçl› gayrimenkul olarak s›n›flanma tarihine kadar oluﬂan maliyet de¤erleri ile makul de¤erle de¤erleme farklar› yeniden de¤erleme
de¤er art›ﬂ fonuna kaydedilmiﬂtir. De¤er art›ﬂ fonunun 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle detay› aﬂa¤›daki gibidir:
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ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)

Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler

Yasal Yedekler
Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluﬂmaktad›r. Birinci tertip yasal yedek
akçeler, ﬁirket sermayesinin % 20'sine ulaﬂ›ncaya kadar yasal dönem kar›n›n % 5'i oran›nda ayr›lmaktad›r. ‹kinci tertip yasal yedek
akçeler, ﬁirket sermayesinin % 5'ini aﬂan tüm kar pay› da¤›t›mlar›n›n % 10'u oran›nda ayr›lmaktad›r. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek
akçeler, toplam sermayenin % 50'sini aﬂmad›¤› sürece da¤›t›lamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararlar›n
karﬂ›lanmas›nda kullan›labilirler.
Geçmiﬂ Y›l Karlar› Zararlar›
Geçmiﬂ y›l kar / zararlar›n›n ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:

Az›nl›k Paylar›
Grup'un az›nl›k paylar›na iliﬂkin detay› 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle aﬂa¤›daki gibidir:
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SATIﬁLAR VE SATIﬁLARIN MAL‹YET‹
Sat›ﬂlar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

Sat›lan mal ve mamul maliyetinin detay› aﬂa¤›daki gibidir:

(*) De¤er düﬂüklü¤ü öncesi tutar› göstermektedir.
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FAAL‹YET G‹DERLER‹
Pazarlama ve sat›ﬂ giderleri aﬂa¤›daki gibidir:

Genel yönetim giderleri aﬂa¤›daki gibidir:

Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri aﬂa¤›daki gibidir:
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N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle faaliyet giderleri nitelikleri baz›nda aﬂa¤›daki gibidir:

31

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER
Di¤er faaliyetlerden gelirlerin detay› aﬂa¤›daki gibidir:

(*) ﬁirket'in taﬂeron et üretimi sonucu olarak oluﬂan zararlar›n›n taﬂeron firmalara yans›t›lm›ﬂ k›sm›d›r.
Di¤er faaliyetlerden giderlerin detay› aﬂa¤›daki gibidir:
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32

F‹NANSAL GEL‹RLER

Finansal gelirlerin detay› aﬂa¤›daki gibidir:

33

F‹NANSAL G‹DERLER

Finansman giderlerinin detay› aﬂa¤›daki gibidir:

34

SATIﬁ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle sat›ﬂ amac›yla elde tutulan duran varl›klar ve durdurulan faaliyetler
bulunmamaktad›r.
35

VERG‹LER
Cari Vergi Karﬂ›l›¤›

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 say›l› yasa ile de¤iﬂmiﬂtir. Söz konusu 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂtir. Buna göre Türkiye'de, kurumlar vergisi
oran› 2008 y›l› için % 20'dir (2007 - % 20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (iﬂtirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve
indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baﬂka bir vergi
ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar›
üzerinden hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki stopaj hariç).
Türkiye'deki bir iﬂyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye'de yerleﬂik kurumlara
ödenen kar paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan kiﬂi ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri % 15 oran›nda
stopaja tabidir. Kar›n sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz.
ﬁirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden % 20 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 14. gününe kadar beyan
edip 17. günü akﬂam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmiﬂ geçici vergi tutar› kalm›ﬂ ise bu tutar nakden
iade al›nabilece¤i gibi devlete karﬂ› olan herhangi bir baﬂka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (5024 say›l› Kanun), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit eden gelir veya kurumlar
vergisi mükelleflerin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden baﬂlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir. An›lan
yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap›labilmesi son 36 ayl›k kümülatif enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›ﬂ oran›n›n) %100'ü
ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›ﬂ oran›n›n) %10'u aﬂmas› gerekmektedir. 2007 y›l› için söz konusu ﬂartlar sa¤lanmad›¤›
için enflasyon düzeltmesi yap›lmam›ﬂt›r.
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30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (5024 say›l› Kanun), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit eden gelir veya kurumlar
vergisi mükelleflerin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden baﬂlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir. An›lan
yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap›labilmesi son 36 ayl›k kümülatif enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›ﬂ oran›n›n) %100'ü
ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›ﬂ oran›n›n) %10'u aﬂmas› gerekmektedir. 2007 y›l› için söz konusu ﬂartlar sa¤lanmad›¤›
için enflasyon düzeltmesi yap›lmam›ﬂt›r.
Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi
beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25. günü akﬂam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beﬂ y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› iﬂlem tespit edilirse ödenecek
yap›lacak vergi tarhiyat› nedeniyle vergi miktarlar› de¤iﬂebilir.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler.
Ancak, mali zararlar, geçmiﬂ y›l karlar›ndan mahsup edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktad›r. Bu istisnalardan Grup'a iliﬂkin olanlar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas›:
Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baﬂka kurumun sermayesine iﬂtirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m fonlar›n›n kat›lma
belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kar paylar› hariç) kurumlar vergisinden istisnad›r.
‹ﬂtirak Hissesi Sat›ﬂ Kazanc› ‹stisnas›:
Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan iﬂtirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›, kurucu senedi ve intifa
senetleri sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar›n›n % 75'i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak için söz konusu kazanc›n pasifte
bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iﬂletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›ﬂ bedelinin sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci
takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde yukar›da yer alan istisnalar yan›nda ayr›ca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14 ve mükerrer
14. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate al›n›r.
Grup'un 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle vergi karﬂ›l›¤›n›n hesaplanmas›na iliﬂkin detay aﬂa¤›daki gibidir:

Transfer fiyatland›rmas›
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun transfer fiyatlamas› ile ilgili yeni düzenlemeler getiren 13. maddesi 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle
yürürlü¤e girmiﬂ bulunmaktad›r. AB ve OECD transfer fiyatland›rmas› rehberini esas alan ilgili madde ile birlikte transfer fiyatlamas›
ile ilgili düzenlemelerde ciddi de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede, kurumlar›n iliﬂkili kiﬂilerle yapt›klar› mal veya hizmet al›m ya
da sat›mlar›nda emsallerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmalar› gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, iliﬂkili
kiﬂilerle yap›lan mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin, aralar›nda böyle bir iliﬂkinin bulunmamas› durumunda
oluﬂacak fiyat veya bedele uygun olmas›n› ifade etmektedir. Kurumlar, iliﬂkili kiﬂiler ile gerçekleﬂtirdi¤i iﬂlemlerde uygulanacak emsaline
uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden iﬂlemin mahiyetine en uygun olan›n› kullanmak suretiyle tespit
edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi do¤rultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere iliﬂkin hesaplamalara ait kay›t, cetvel ve belgelerin
ispat edici ka¤›tlar olarak kurumlar taraf›ndan saklanmas› zorunlu k›l›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde iliﬂkili kiﬂiler
ile yapt›klar› iﬂlemlere iliﬂkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek ﬂekilde bir rapor haz›rlayacaklard›r.
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Transfer fiyatlamas› ile ilgili hükümlerin 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmesinden sonra uygulamaya aç›kl›k getirmek amac›yla
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 18 Kas›m 2007 tarihinde Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤
(Seri No: 1) yay›mlanm›ﬂt›r.
Ertelenmiﬂ Vergi Karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü veya aktifi, varl›klar›n ve borçlar›n Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na göre haz›rlanan iliﬂikteki
mali tablolarda gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü veya aktifi, söz konusu geçici
farkl›l›klar›n ortadan kalkaca¤› ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlar›nda yapacaklar› tahmin edilen art›ﬂ ve azal›ﬂ oranlar›nda
iliﬂikteki konsolide mali tablolara yans›t›lmaktad›rlar.
‹leriki dönemlerde gerçekleﬂecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri
için uygulanacak oran Grup için % 20'dir (2007 - % 20).
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle net ertelenmiﬂ vergi aktifi ve yükümlülüklerini do¤uran kalemler aﬂa¤›daki
gibidir:

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri hareketleri aﬂa¤›daki
gibidir:
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Ertelenen vergi varl›k ve yükümlülükleri, cari vergi varl›k ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda yasal olarak
uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› ve cari vergi varl›klar›n›n gerçekleﬂmesi ile cari vergi yükümlülüklerinin ifa edilmesinin eﬂanl› olarak
yap›lmas› niyeti olmas› ﬂartlar› geçerli oldu¤undan mahsup edilmiﬂtir.
Her bilanço tarihi itibariyle, kay›tlara yans›t›lmayan ertelenen vergi varl›¤› yeniden gözden geçirilmektedir. Gelecekte elde edilecek
mali kar›n ertelenen vergi varl›¤›n›n kazan›lmas›na imkan vermesinin muhtemel olmas› durumunda, önceki dönemlerde kay›tlara
yans›t›lmayan ertelenen vergi varl›¤› kay›tlara yans›t›l›r.
36

H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ / (KAYIP)

Hisse baﬂ›na kar / (zarar) miktar›, 3.908.831 TL tutar›ndaki net dönem zarar›n›n ﬁirket hisselerinin dönem içindeki a¤›rl›kl› ortalama
hisse adedine bölünmesiyle hesaplan›r. Hesaplamas› aﬂa¤›daki gibidir:

37

‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup'un iliﬂkili taraflarla olan bakiyeleri aﬂa¤›daki gibidir:
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‹liﬂkili taraflarla olan bakiyelerin detay› aﬂa¤›daki gibidir:
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Grup, iliﬂkili taraflarla yapt›¤› iﬂlemler neticesinde aﬂa¤›da belirtilen gelirleri elde etmiﬂ ve muhtelif giderlere katlanm›ﬂt›r. Bu iﬂlemler
aﬂa¤›da özetlendi¤i gibidir:

‹liﬂkili taraflarla olan iﬂlemlerin ﬂirket baz›nda detay› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle iliﬂkili taraflardan kaynaklanan ﬂüpheli alacaklar bulunmamaktad›r.
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Üst yönetim kadrosuna ve yönetim kuruluna ait ücretler ve menfaatler toplam›:
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sa¤lanan menfaatler toplam› 97.907
TL'dir (31 Aral›k 2007 - 114.880 TL). 2008 y›l› içerisinde ﬁirket Genel Kurul'unda, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere ayl›k 1.000
TL huzur hakk› ödenmesine karar verilmiﬂtir.
38

F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
Kredi riski

Kredi riski, karﬂ›l›kl› iliﬂki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliﬂkin olarak yükümlülü¤ünü yerine getirememesi sonucu
di¤er taraf›n finansal aç›dan zarara u¤ramas› riskidir. Grup, kredi riskini belli taraflarla yap›lan iﬂlemleri s›n›rland›rarak ve iliﬂkide
bulundu¤u taraflar›n güvenilirli¤ini sürekli de¤erlendirerek yönetmeye çal›ﬂmaktad›r.
Ticari alacaklar›n önemli bir k›sm› iliﬂkili ﬂirketlerdendir. ‹liﬂkili olmayan ﬂirketlerden olan riskin yönetiminde alacaklar›n mümkün olan
en yüksek oranda teminat alt›na al›nmas› ilkesi ile teminat mektuplar› ve ipotek senetleri al›nmaktad›r.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kal›nan kredi riskleri
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, finansal araç türleri itibariyle Grup'un maruz kald›¤› kredi risklerini gösteren tablo
aﬂa¤›daki gibidir:

(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan di¤er unsurlar dikkate al›nmaks›z›n, bilanço tarihi itibariyle
maruz kal›nan azami kredi riskini gösteren tutarlard›r.
(2) Daha önce tahsilat sorunu yaﬂanmam›ﬂ veya gecikmeli olsa da tahsilat yap›lm›ﬂ müﬂterilerden oluﬂmaktad›r.
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(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan di¤er unsurlar dikkate al›nmaks›z›n, bilanço tarihi itibariyle
maruz kal›nan azami kredi riskini gösteren tutarlard›r.
(2) Daha önce tahsilat sorunu yaﬂanmam›ﬂ veya gecikmeli olsa da tahsilat yap›lm›ﬂ müﬂterilerden oluﬂmaktad›r.
(3) Grup'un vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ varl›klar›n›n yaﬂland›rma tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

Likidite riski
Grup'un fon kayna¤› olarak bankalar›, sat›c›lar›n› ve hissedarlar›n› kullanma hakk› vard›r. Grup, stratejisi dahilinde belirlenen hedeflerini
gerçekleﬂtirmek için gerekli olan fonlama ﬂartlar›ndaki de¤iﬂimleri saptayarak ve izleyerek likidite riskini sürekli olarak de¤erlendirmektedir.
Grup, tahmini ve fiili nakit ak›ﬂlar›n› düzenli olarak izleyerek ve finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin vadelerinin eﬂleﬂtirilmesi yoluyla
fonlar›n ve borçlanma rezervinin süreklili¤ini sa¤layarak likidite riskini yönetmektedir.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, Grup'un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo
aﬂa¤›daki gibidir:
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Döviz kuru riski
Grup iﬂlemlerini TL üzerinden yapmakta, önemli bir döviz varl›k ve yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r. Bu sebeple Grup döviz kuru riski
taﬂ›mamaktad›r.
Faiz oran› riski
Grup, faiz do¤uran varl›k ve borçlar› sebebiyle faiz riskine maruz kalmaktad›r. Grup'un faaliyetleri, faize duyarl› varl›klar ve borçlar›
farkl› zaman veya miktarlarda itfa olduklar› ya da yeniden fiyatland›r›ld›klar›nda, faiz oranlar›ndaki de¤iﬂim riskine maruz kalmaktad›r.
Söz konusu faiz oran› riski, faiz oran› duyarl›l›¤› olan varl›k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluﬂan do¤al tedbirlerle yönetim
taraf›ndan sürekli kontrol edilerek yönetilmektedir.
Faiz riski duyarl›l›k analizi
Grup'un faiz oran›na duyarl› finansal araçlar›n› gösteren tablo aﬂa¤›daki gibidir:
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31 Aral›k 2008 tarihindeki TL cinsinden olan de¤iﬂken faizli kredilerin yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek/düﬂük
olup di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, de¤iﬂken faizli kredilerden oluﬂan yüksek/düﬂük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem kar›
90.839 TL (31 Aral›k 2007 - 29.872 TL) daha düﬂük/yüksek olacakt›.
Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er hissedarlara fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini azaltmak amac›yla
en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek için Grup'un faaliyetlerinin devam›n› sa¤layabilmektir.
Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için ﬁirket ortaklara ödenen temettü tutar›n› de¤iﬂtirebilir, sermayeyi hissedarlara
iade edebilir, yeni hisseler ç›karabilir ve borçlanmay› azaltmak için varl›klar›n› satabilir.
ﬁirket sermayeyi finansal borç/toplam öz sermaye oran›n› kullanarak izler. Bu oran finansal borçlar toplam›n›n toplam öz sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Finansal borçlar toplam›, uzun ve k›sa vadeli finansal borçlar›n tümünü, toplam öz sermaye ise bilançoda yer alan
öz sermaye kalemini kapsar.

39

F‹NANSAL ARAÇLAR-GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI
Finansal varl›k ve yükümlülüklerin piyasa de¤erleri ve kay›tl› de¤erleri aﬂa¤›daki tabloda gösterilmiﬂtir:

(*) Verilen avanslar, devreden KDV, di¤er KDV, gelecek aylara ait giderler ve peﬂin ödenen vergi ve fonlar gibi finansal olmayan araçlar,
di¤er cari/dönen varl›klar içerisine dahil edilmemiﬂtir.
(**) Al›nan avanslar, ödenecek vergi ve fonlar, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, finansal araç say›lmad›klar›ndan di¤er k›sa vadeli
borçlar notuna dahil edilmemiﬂtir.
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Grup'un finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesinde yapm›ﬂ oldu¤u finansal uygulamalar› bulunmamaktad›r.
40

B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
31.12.2008 tarihi itibariyle,

• ﬁirket, Yönetim Kurulu'nun 27 Kas›m 2008 tarihli toplant›s›nda al›nan karara istinaden unvan›n›n “Metro Ticari ve Mali
Yat›r›mlar A.ﬁ.” olarak de¤iﬂtirilmesi için SPK'ya baﬂvurmuﬂ olup SPK'n›n 2009/5 say›l› haftal›k bülteninde yay›mlanan duyuru ile ﬁirket
Esas Sözleﬂmesinin unvan ile ilgili maddesinin tadili için uygun görüﬂ verilmiﬂtir.
• ﬁirket'in iﬂtiraki olan Metro Maden Pazarlama ve Da¤›t›m Hizmetleri A.ﬁ. (Metro Maden), kira sözleﬂmesi yapt›¤› Antalya
Akseki boksit ve Mersin Anamur Çalt›bükü barit-kuvarsit sahalar› ile sat›n ald›¤› Mersin Anamur Gülnar demir ve Mersin Anamur K›l›ç
Köyü kalsit sahalar› olmak üzere toplam dört maden sahas›nda faaliyette bulunmak üzere 2009 y›l› baﬂ›ndan itibaren giriﬂimlere baﬂlam›ﬂt›r.
• ﬁirket, Gevaﬂ Gürp›nar Karayolu Üzeri Van adresinde bulunan fabrika binas› ve müﬂtemilat›n›n iﬂletme hakk›n›, mali y›lsonlar›nda
tahsil edilmek üzere, vergi öncesi dönem kar›n›n % 20'si olarak belirlenen bedelle, iﬂtiraki olan Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ.'ye vermiﬂ olup, sözleﬂmenin süresi üç y›l, baﬂlang›ç tarihi ise 1 Ocak 2009'dur. Sözleﬂme süresinin bitiminden bir ay önce taraflar
sözleﬂmenin yenilenmeyece¤i hususunda karﬂ› tarafa bir ihtar göndermedikleri takdirde sözleﬂme kendili¤inden bir y›l uzayacakt›r.
• ﬁirket Yönetim Kurulu'nun 12 Ocak 2009 tarihli toplant›s›nda, ﬁirket'in ç›kar›lm›ﬂ sermayesi yap›lan son sermaye art›r›m› ile
kay›tl› sermaye tavan›na ulaﬂt›¤›ndan, kay›tl› sermaye tavan›n›n 40.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye ç›kar›lmas› yönünde Ana Sözleﬂme
de¤iﬂikli¤i için SPK ve di¤er mercilere baﬂvurular›n yap›lmas›na karar verilmiﬂtir.
• ﬁirket'in 8.400.000 TL tutar›ndaki ç›kar›lm›ﬂ sermayesinin 40.000.000 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili olarak sermaye art›r›m
iﬂlemlerinin tamamlanmas› nedeniyle SPK'dan al›nan tamamlama belgesi 16 Ocak 2009 tarihinde ‹stanbul Ticaret Memurlu¤unca tescil
edilmiﬂtir.
• ﬁirket Yönetim Kurulu 12 ﬁubat 2009 tarihli toplant›s›nda, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.ﬁ.'nin (Metro
Organizasyon) 5.000.000 TL'lik ödenmiﬂ sermayesinin % 99,38'ini temsil eden 4.969.000 TL nominal de¤erli hisse senedinin sat›n
al›nmas›na, sat›n al›nacak hisse tutar›n›n Galip Öztürk'ün sat›ﬂa konu ﬂirket sermayesinde sahip oldu¤u 4.969.000 TL nominal de¤erli
ve ﬂirket sermayesinin % 99,38'ini temsil eden paylar olarak belirlenmesine, Metro Organizasyon'un de¤erinin tespitine yönelik olarak
iki ayr› ba¤›ms›z yetkili kuruluﬂ taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalarda ulaﬂ›lan, 81.900.626 ABD Dolar› ve 83.190.368 ABD Dolar› tutar›ndaki
toplam ﬂirket de¤erleri dikkate al›nmak suretiyle hesaplanan ortalama 82.545.497 ABD Dolar› esas al›narak ve bu de¤er üzerinden %
15 oran›nda iskonto yap›larak bulunan tutar›n karar tarihindeki kurdan karﬂ›l›¤› olan 115.610.114 TL'nin 4.969.000 TL'lik nominal de¤erli
pay bedelinin karﬂ›l›¤› olarak belirlenmesine, ﬁirket'in mevcut faaliyet gelirleri ve öz sermayesi dikkate al›narak, sat›n alma bedelinin
tutar› ve zaman›n›n Yönetim Kurulunca ayr›ca belirlenecek sermaye art›r›m› ile karﬂ›lanmas›na karar vermiﬂtir.Yine ayn› karar ile hisse
devir ve ödeme tarihleri aras›nda oluﬂacak zaman ile ilgili olarak Galip Öztürk'e herhangi bir faiz ve kur fark› ödenmeyece¤i hususunun
yap›lacak hisse devir sözleﬂmesinde ayr›ca belirtilmesine karar verilmiﬂtir.
• ﬁirket Yönetim Kurulu 5 Mart 2009 tarihli toplant›s›nda sermayelerine s›ras›yla % 96 ve % 99 oranlar›nda iﬂtirak edilmiﬂ olan
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.ﬁ. (Metro Turizm) ve Metro Ya¤l› Turistik Tesis ‹ﬂletmecili¤i ve Petrol Ürünleri
Tic. Ltd.ﬁti.'nin (Metro Ya¤l›) faaliyet konular›n›n benzerlik taﬂ›mas› nedeniyle tek ﬂirket çat›s› alt›nda birleﬂtirilmeleri amac›yla dönüﬂüm
birleﬂme ve gerekli di¤er hukuki çal›ﬂmalar›n yapt›r›lmas›na, çal›ﬂma sonuçlar›n›n de¤erlendirilerek, dönüﬂüm ve birleﬂme takviminin
belirlenmesine karar vermiﬂtir. Birleﬂme iﬂlemlerinin ilk aﬂamas› olarak limited ﬂirket statüsünde bulunan Metro Ya¤l›'n›n anonim ﬂirkete
dönüﬂmesini teminen ﬁirket paylar› de¤iﬂmeksizin di¤er ortaklarca sembolik pay devri yap›larak ortak say›s›n›n beﬂe yükseltilmesi
sa¤lanm›ﬂt›r. An›lan devir iﬂlemlerini müteakip Metro Ya¤l› Yönetim Kurulu 26 Mart 2009 tarihli nevi de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin karar›yla
bu ﬂirketin 28 ﬁubat 2009 tarihi itibariyle mali tablolar esas al›narak anonim ﬂirkete dönüﬂtürülmesine ve bu amaçla ilgili mahkemeye
baﬂvurularak ﬂirket öz sermayesinin tespit ettirilmesine karar vermiﬂtir.
• ﬁirket'in iﬂtiraki olan Metro Maden, madencilik alan›nda faaliyet gösteren BYS Metal Madencilik San. ve Tic. A.ﬁ. (BYS)
ile sahip oldu¤u maden ruhsat haklar›n›n tek tek veya tamam›n›n devri veya an›lan ﬂirketin tamam›n›n sat›n al›nmas› hususlar›nda görüﬂme
baﬂlatm›ﬂ, bu amaçla 22 Ocak 2009 tarihinde gizlilik anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r. Yap›lan görüﬂmeler neticesinde Metro Maden ile BYS
aras›nda anlaﬂmaya var›larak taraflar aras›nda hisse devir sözleﬂmesi yap›lm›ﬂt›r. Taraflar aras›nda var›lan anlaﬂmaya ile BYS'nin 100.000
TL'lik sermayesinin tamam›n› temsil eden hisselerin ﬂirket hissedarlar›ndan her biri 10 TL nominal bedele sahip 10.000 adet ve 100.000
TL toplam bedele sahip A grubu nama yaz›l› hisse senetlerinin 2.500.000 TL bedelle devir al›nmas›na, söz konusu bedelin hisseleri
oran›nda hissedarlara ödenmesine, söz konusu bedelin ödeme vadeleri hakk›nda taraflar aras›nda ek bir protokol yap›lmas›na, Metro
Maden taraf›ndan BYS için yetkili bir kuruluﬂa de¤erleme yapt›r›lmas›na, yap›lacak de¤erleme neticesinde BYS'nin de¤eri taraflar›n
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üzerinde anlaﬂt›klar› sözleﬂmeye esas bedelden % 10 oran›nda daha az olmas› halinde Metro Maden'in sözleﬂmeyi tek tarafl› ve herhangi
bir ihbar ve ihtara gerek olmaks›z›n feshetmesine karar verilmiﬂtir. Can Uluslararas› Ba¤›ms›z Denetim S.M.M.M. A.ﬁ.'ye yapt›r›lan 1
Nisan 2009 tarihli de¤erleme raporunda BYS firmas›n›n yeni kurulmuﬂ olmas› ve faaliyetinin olmamas› nedeniyle 31 Mart 2009 tarihli
mali tablolardan hareketle de¤er tespitinin anlaml› olmayaca¤›, ancak ﬂirket de¤eri olarak kabul edilmemek üzere, ﬂirketin as›l de¤erinin
sahip oldu¤u haklar ve beﬂ ruhsat sahas› olmas› nedeniyle maden sahalar›ndaki rezervin dikkate al›nmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir. ﬁirketin
sahip oldu¤u ruhsat alanlar›ndaki görünür ekonomik rezervi 136.880.165 ABD Dolar›'d›r. An›lan rapora istinaden, söz konusu maden
iﬂletme ve arama ruhsatlar›na sahip BYS'nin sermaye paylar›n›n % 78'ini temsil eden 78.000 TL nominal de¤erli paylar Metro Maden
taraf›ndan sat›n al›nm›ﬂ ve devir iﬂlemleri tamamlanm›ﬂ olup ﬂirket sermayesinin % 22'sini temsil eden paylar›n devrinin 10 A¤ustos
2009 tarihinde ve sat›n al›nan toplam 2.500.000 TL'lik pay bedellerine iliﬂkin ödemelerin vade fark› olmaks›z›n 1 y›l içerisinde ayl›k
taksitler halinde gerçekleﬂtirilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
• K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2009'dan itibaren 2.260 TL olmuﬂtur.
31.12.2007 tarihi itibariyle,
• Sermaye art›r›m› ve önemli ölçüde di¤er menkul k›ymet ihraçlar› :
ﬁirket 19 Kas›m 2007 tarih ve 852 nolu karar› ile sermayenin 8.400.000. TL' den 40.000.000 TL'ye (tamam› bedelli) ç›kar›lmas›na karar
vermiﬂtir. Sermaye art›r›m› ile ilgili olarak SPK'ya 27.11.2007 tarih ve 365 say›l› (Evrak kay›t tarih ve no:30.11.2007 - 47073) yaz› ile
müracaat edilmiﬂ henüz art›r›m için bir izin al›nmam›ﬂt›r.
• ﬁirket 3 Ocak 2008 tarihinde ba¤l› ortakl›k konumundaki 100.000 TL sermayeli Metro ‹kram Pazarlama Ltd.ﬁti.'yi (% 95 Van
Et) kurmuﬂtur. 4 Mart 2008 tarihinde Sampi Piraye G›da Restoran Dan›ﬂmanl›k ‹nﬂaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ile yap›lan sözleﬂme
gere¤ince 7 Mart 2008 tarihinde ﬂirketin % 38 pay› Kadir Funda Kayhan'a, %1'i ﬁaban Gök'e, % 1'i Mert Özergil'e devredilmiﬂ, hisse
devri sonras›nda Van Et'in hissesi % 55 olmuﬂtur.
• ﬁirket Yönetim Kurulunun 31 Mart 2008 tarih ve 878 nolu karar› ile 100.000 TL nominal de¤erde Çarﬂamba Elektrik Üretim
A.ﬁ.'nin 20 hisseye isabet eden 20.000 TL nominal bedelli Galip Öztürk'e ait hisselerin ve ayn› ﬂekilde 5 hisseye tekabül eden 5.000
TL nominal de¤erde Murat Yan›k'a ait olan hisselerin ﬂirket taraf›ndan devral›nmas›na karar vermiﬂtir.
• K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2008'den itibaren 2.087,92 TL olmuﬂtur.
41
F‹NANSAL TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
ﬁirket taraf›ndan 16 Kas›m 2007 tarihinde 14.850.000 TL ve 1 Kas›m 2007 tarihinde 7.750.000 TL bedelle hisseleri devir al›nan
Metro Ya¤l› Turistik ‹ﬂletmecili¤i ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd.ﬁti. (Metro Ya¤l›) ve Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.ﬁ.
(Metro Turizm)'e iliﬂkin devir bedelleri Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yap›lan incelemeye istinaden ve 19 A¤ustos 2008 tarih ve
903 no'lu Yönetim Kurulu Karar› ile Metro Ya¤l› için 12.622.500 TL ve Metro Turizm için 6.587.500 TL olmak üzere yeniden belirlenmiﬂtir.
Bu do¤rultuda ortaya ç›kan toplam fark tutar› olan 3.390.000 TL, iliﬂikteki mali tablolarda ﬂerefiye tutarlar›ndan indirim konusu yap›lm›ﬂ
olup ayn› tutar devir bedellerine iliﬂkin ortaklara borçlar hesab›ndan düﬂülmüﬂtür.
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