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Nevres Erol B‹LEC‹K
Yönetim Kurulu Baflkan›

De¤erli Hissedarlar›m›z,

2007 y›l› Ola¤an Genel Kurulumuza bafllamadan önce, küresel
ekonomide ve Türkiye ekonomisinde yaflanan son geliflmeler ile biliflim
sektörünün 2008 y›l› beklentileri hakk›nda bilgi vermek istiyorum.

Ülkemiz; 2007 y›l›n› Genel seçimler, Cumhurbaflkanl›¤› seçimi,
Anayasa de¤iflikli¤i ve terör sorunlar› nedeniyle daha çok siyaset ve
güvenlik konular› ile geçirmifl olup bu konulara odaklanm›flt›r. Mali disiplin
geçmifl y›llarda oldu¤u gibi etkin bir  flekilde uygulanm›fl, ABD baflta
olmak üzere, dünyay› etkileyen mortgage krizine ra¤men ülkemiz
ekonomisi  istikrar›n› korumufl ve geliflmesini sürdürmüfltür. 2007 y›l›nda
Enflasyon rakamlar› beklenenin biraz üzerinde %8,4 olarak gerçekleflmifl
olmas›na ra¤men, 2008 y›l›nda yeniden düflme e¤ilimi gösterece¤i
beklenmektedir. ‹stihdam ve iflsizlik öncelikli temel sorunlar olmay›
sürdürmüfl 2007 y›l›nda iflsizlik oran› %9,9,  büyüme %4,5,  d›fl ticaret
aç›¤› 62,8 milyar ABD dolar›, cari ifllemler aç›¤› ise 38 milyar ABD dolar›
olarak gerçekleflmifltir. Cari ifllemler aç›¤›n›n büyük bir bölümünün
do¤rudan yat›r›m giriflleri ile karfl›lan›yor olmas› olumlu bir geliflmedir.
2007 y›l›nda ülkemize 20 milyar ABD dolar› seviyesinde yabanc› sermaye
girifli oldu¤u tahmin edilmektedir.

Küresel ekonomide yaflanan ve baflta ABD kaynakl› mortgage
krizinin etkileri maalesef;  2008 y›l›nda da devam edece¤i görülmektedir.
Ülkemiz ekonomisi küreselleflmenin do¤al sonucu olarak, uluslararas›
piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenecektir. Kuflkusuz; bankac›l›k
sektörünün 2001 y›l› ekonomik krizinden sonra mali yap›s›n›n oldukça
güçlenmifl olmas› ve bankalar›m›z›n kredi portföyünde önemli
büyüklüklerde yer almamas› nedeniyle, bu krizleri ülkemizin çok rahat
atlataca¤›na inan›yoruz. 2008 y›l›nda da mali disiplinin etkin flekilde
uygulanmas› durumunda büyümenin %4,5, Tüfe’nin %9 - %9,5, y›l
sonu MB faizinin de %14,5’lerde olaca¤›n› tahmin ediyoruz.

Türkiye ‹statistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkemiz 31.12.2007
tarihi itibar› ile 70,5 milyon nüfusa sahiptir. Bu nüfusun 20 milyonu
ö¤renci olup, nüfusun %50’si 28 yafl›ndan küçüktür. Genç nüfus, biliflim
teknolojilerine olan ilginin devam etmesini sa¤layacak en önemli
dinamiklerden birisidir. Biliflim sektörü pazar›  2007 y›l›nda %16 büyüyerek
4,8 milyar ABD dolar›na yükselmifltir. IDC’nin 2007 y›l› raporuna göre
sektör önümüzdeki 3 y›lda ortalama %16,5 büyüme ile 2010 y›l›nda
7,5 milyar dolar›n üzerine ç›kaca¤› tahmin edilmektedir. Biliflim sektörünü
donan›m, yaz›l›m ve servis hizmetleri olmak üzere üç ana bafll›k alt›nda
toplayabiliriz. Sektörün %75’ini oluflturan donan›m ürünleri biliflim
sektörünün dominant›d›r. Özellikle son y›llarda mobil ürünlere olan ilginin
artmas› ile birlikte donan›m ürünlerinde 1.165.000 adet dizüstü bilgisayar
olmak üzere toplam 2,6 milyon bilgisayar sat›fl› yap›lm›flt›r. Türkiye’de
bilgisayar sahiplik oran› %15’ler seviyesindedir. Oysa bu oran geliflmekte
olan ülkelerde %25’ler seviyesindedir. Bilgisayar sahiplik oran›nda
geliflmekte olan ülkeler seviyesine gelebilmek için en az 7.000.000 adet
daha bilgisayar sat›fl› yap›lmas› gerekmektedir. Bu say›lara bakt›¤›m›zda
önümüzdeki y›llarda da donan›m ürünlerinin biliflimdeki paylar›nda bir
de¤ifliklik olmayaca¤›n› tahmin etmekteyiz.
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Yaz›l›m 2007 y›l›nda %11 büyümüfl ve pazar›n %10’unu oluflturmaktad›r. Servis ve hizmetler ise geçen y›l %12 büyüme gerçeklefltirerek
toplam pazar›n %15’ine sahiptir.

fiirketimiz 2007 y›l›nda cirosunu %26,8 art›rarak 195,9 milyon USD sat›fl gelirine ulaflm›flt›r. Biliflim sektörünün 2007 y›l›nda %16 büyüdü¤ü
dikkate al›nd›¤›nda flirketimiz sektörden %10,8  daha fazla büyümüfltür. Faaliyet giderlerimizin 2006 y›l›nda sat›fla oran› %1,78 iken 2007
y›l›nda %1,69 olarak gerçeklefltirilmifl Vergi sonras› net kar›m›z ise; bir önceki y›la göre, %6,42 art›rarak, 1,6 milyon dolar olarak
gerçekleflmifltir.

Hedefimiz; 2008 y›l›nda sat›fl gelirlerimizi yine önceki y›llarda oldu¤u gibi, sektör büyümesinin üzerinde gerçeklefltirmektir. Ayn›
zamanda, daha karl›, düflük maliyetle ifl yapmay› hedefliyoruz. Geçmifl deneyimlerimiz, kazand›¤›m›z birikimler ve bilgiler ›fl›¤›nda
bölgemizde global bir flirket olmak için 2008 y›l›nda daha fazla performans göstermifl olaca¤›z.

2007 y›l›nda elde etmifl oldu¤umuz bu baflar›da eme¤i geçen baflta ifl ortaklar›m›za, tedarikçilerimize, çal›flanlar›m›za ve siz de¤erli
hissedarlar›m›za teflekkürlerimi sunuyorum.

Sayg›lar›mla,

Erol B‹LEC‹K
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Genel Kurul Gündemi

DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZEMELER‹ T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹ YÖNET‹M KURULU BAfiKANLI⁄I'NDAN

2007 YILI OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹:

1. Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› Seçimi,

2. Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’n›n Baflkanl›k Divan›’nca  imzalanmas› hususunda yetki verilmesi,

3. 2007 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflu Güreli Yeminli

Mali Müflavirlik A.fi.'nin raporunun okunmas› ve görüflülmesi,

4. 2007 y›l›na ait bilanço ve gelir tablosunun okunmas›, görüflülmesi ve onaylanmas›,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 y›l› faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri,

6. Ba¤›ms›z denetleme kuruluflu seçiminin onaylanmas›,

7. fiirket ana sözleflmesinin “Maksat ve Mevzuu” ile ilgili 5. maddesinin de¤ifltirilmesi önerisinin görüflülüp karara ba¤lanmas›,

8. Yönetim Kurulunun 2007 y›l› kar da¤›t›m önerisinin okunmas›, görüflülmesi, onaylanmas› ve kar da¤›t›m tarihinin tespiti,

9. 2008 y›l› için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

10. Denetçilerin say›s›n›n ve ücretlerinin belirlenmesi ve denetçilerin seçilmesi,

11. Dilekler ve kapan›fl.

Toplant› Tarihi : 14.05.2008

Toplant› Saati : 11.30

Toplant› Yeri : Ayaza¤a Mah.Cendere Yolu Sok. No: 9/2 fiiflli / ‹STANBUL
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1. fiirket
1.1 Özet Bilgiler
• Datagate, OEM olarak da bilinen bitmemifl ürünler ve orijinal bilgisayar parçalar› alan›nda Türkiye’nin en büyük da¤›t›m flirketidir. fiirket

1000’den fazla BT ürününün da¤›t›m›n› yapmakta ve dünyan›n önde gelen flirketlerinin bilgisayar parçalar›, donan›m, tafl›nabilir
bilgisayar, yaz›c› ve yaz›l›m ürünlerini tüm Türkiye’de Indeks Grup ile birlikte 6,000’den fazla sat›fl noktas›na ulaflt›rmaktad›r.

• 2001 y›l›nda Türkiye'nin en büyük biliflim ürünleri da¤›t›m grubu olan ‹ndex Grup taraf›ndan Datagate‘in %50,5’luk ço¤unluk hissesi
al›nm›flt›r. 2003 y›l›nda Index Grup’un fiirket sermayesindeki pay›n› %85’e ç›kartmas›n›n ard›ndan h›zlanan yeniden yap›lanma faaliyetleri,
Datagate’in bilgisayar parçalar› ve OEM alan›ndaki konumunu güçlendirmesine yol açm›flt›r. Bu operasyon sonras›nda kulvar›nda
en güçlü sermaye yap›s›na sahip flirket konumuna yükselen Datagate, Grubun bilgisayar parçalar› ve OEM alan›na odaklanm›fl üyesi
olarak son derece iddial› bir duruma gelmifltir. Halka arz öncesi %85 olan ‹ndeks Bilgisayar Malz. San.Tic.A.fi.’nin pay› % 59,24 ‘ye
düflmüfltür.

• Sat›n alma operasyonu sonras›nda, Index Grup bünyesinde Grubun bilgisayar parçalar› ve OEM alan›ndaki üyesi olarak yeniden
yap›land›r›lan Datagate, daha iyi bir norm kadro yap›s› ile geliflmifl lojistik imkânlara ve daha güçlü bir bayi da¤›t›m kanal›na kavuflmufltur.
Bu do¤rultuda ürün portföyünü gelifltiren fiirket’in sat›fl ve karl›l›k performans› geliflmelerden olumlu etkilenmifltir ve Datagate, Index
Grup’un ikinci büyük flirketi haline gelmifltir.

• fiirket, sat›n alma sonras› dönemde a¤›rl›kl› olarak kiflisel PC pazar›nda yerel üreticilere sabit disk, mikroifllemci, bellek, optik ürün,
anakart, teyp backup, ekran kart›, monitör ve yedekleme yaz›l›mlar› sa¤laman›n yan› s›ra, ürün gam›na yeni mamuller eklemeye devam
etmifltir. Datagate, 2004 y›l›ndan itibaren  tafl›nabilir bilgisayar, yaz›c› gibi kiflisel elektronik ürünleri de portföyüne eklemifltir. Ancak,
temel olarak fiirket, PC üretiminde vazgeçilmez parçalar›n tedarikçisi konumundaki markalar›n ithalat, temsilcilik, sat›fl, pazarlama,
da¤›t›m, lojistik ve sat›fl sonras› hizmetleri alan›nda servis vermektedir.

• 24.07.2007 tarihinde flirketimize ait bulunan Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.’nin %24 hissesi kendi kulvar›nda dünyan›n en
büyük flirketlerinden birisi olan Westcon Group Eurepean Operation Limited flirketine sat›lm›flt›r. Sat›fl sonras›nda flirketimizin Neteks
‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.’de hissesi kalmam›flt›r.

• Datagate’in 1998’de 8,6 milyon USD olan sat›fllar›, 2000 y›l› sonunda 38,4 milyon USD’ye, 2002 y›l› sonunda 75,1 milyon USD’ye,
2004 y›l› sonunda104,4 milyon USD’ye, 2005 y›l›nda 146,5 milyon USD‘ye 2006 y›l›nda154,5 milyon USD’ye, 2007 y›l›nda ise
195,9 milyon USD‘ye ulaflm›flt›r. fiirket 2007 y›l›nda dolar baz›nda sat›fllar›n› % 26,8 artt›rm›flt›r.
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• Tedarikçileri uluslararas› üreticilerden oluflan Datagate, da¤›t›m›n› yapt›¤› ürünlerin ithalat›n› ana üreticilerden distribütörlük sözleflmelerine
uygun olarak daha önceden belirlenmifl fiyat ve vadelere uygun flekilde gerçeklefltirmektedir. ‹thal edilen ürünlerin sat›fl› Türkiye’de
faaliyet gösteren yerli markal› veya markas›z bilgisayar üreticilerin yan› s›ra, bölgesel toptanc›lara, bayilere ve perakende ma¤azalara
da yap›lmaktad›r. Son kullan›c›ya do¤rudan sat›fl yapmak ise Datagate’in faaliyetleri içinde yer almamaktad›r.

• Donan›m pazar›na yönelik ifllemci, anakart ve sunuculardan oluflan bu ürün gam›nda yer alan ürünlerin temel tüketici grubu yerli
bilgisayar üreticileridir.

• Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.fi. fiubat 2006’da mevcut ortaklar›n rüçhan haklar› k›s›tlanmak suretiyle baflar›l› bir halka arz
ile halka aç›lm›fl ve ‹stanbul Menkul K›ymetleri Borsas› Yeni Ekonomi Pazar›nda ifllem görmeye bafllam›flt›r. fiirketin mevcut 1.550.000
YTL’lik sermayesi de 6.600.000 YTL’ye yükseltilmifltir. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.fi. 2007 y›l›nda kay›tl› sermaye sistemine
geçmifltir. fiirketimizin kay›tl› sermaye tavan›, Sermaye Piyasas› Kurulunun 04.05.2007 tarihli ve 11539 say›l› yaz›s› ve T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ünün 09.05.2007 tarih ve 3271 say›l› yaz›lar› ile gerekli izinler al›narak, 20.000.000 YTL
olarak belirlenmifltir. 2007 y›l›nda 6.600.000 YTL olan flirket sermayesi 2006 y›l› net da¤›t›labilir dönem kar› olan 1.910.004 YTL ve
1.489.996 YTL Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin sermayeye ilave edilmesiyle, 6.600.000 YTL’den 10.000.000 YTL’ye artt›r›lm›flt›r.

Mikro ‹fllemci

Sabit Disk

Anakart

Ekran Kart›

Ekranlar

Optik Ürünler

Sunucu Ürünleri

Haf›za Ürünleri

Dizüstü Bilgisayarlar

Lazer Yaz›c›lar

Yedekleme Yaz›l›mlar›

Güvenlik Ürünleri

Datagate Ürün Gruplar›
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Asustek Computer. 23.05.2007 fiirketimiz dünyan›n önde gelen yüksek kaliteli Server Parçalar› üreticileri aras›nda
yer alan Asus marka Server Parçalar› ürünlerinin Türkiye da¤›t›m› konusunda Asustek
Computer ile sözleflme imzalad›. Asus server parça sat›fllar›ndan 2007 y›l›nda 650.000
USD. 2008 y›l›nda ise 1.250.000 USD sat›fl geliri elde edece¤imizi tahmin etmekteyiz.

Al›nan Distribütörlükler Tarih Aç›klama

GKB CCTV Co. Ltd. 19.07.2007 fiirketimiz kapal› devre kamera sistemleri (CCTV) ve dijital kay›t görüntü transfer
sistemleri (DVR) ürünlerinin Türkiye da¤›t›m› konusunda GKB CCTV Co.Ltd. firmas›
ile sözleflme imzaland›. GKB CCTV Co.Ltd. kamera sistemleri üretimi konusunda
dünyan›n önde gelen firmalar›ndan birisi olup merkezi Tayvan'dad›r

Kye System Corp. 19.07.2007 fiirketimiz dünyan›n say›l› pc ürünleri çevre birimleri üreticisi olan ve GENIUS markas›
ile Klavye, Mouse, internet Kameras› (Web Cam) Bilgisayar Hoparlörleri ve kulakl›klar›,
bilgisayar oyun konsollar› üretimi yapan KYE SYSTEM CORP. ile bu ürünlerin Türkiye
distribütörlü¤ü konusunda 25.12.2007 tarihinde sözleflme imzalad›.

2007 Y›l›nda Alm›fl Oldu¤umuz Distribütörlükler:



• Datagate'nin sektördeki hedefi mevcut ürün gruplar›nda pazar paylar›n› art›rmak, flirket misyonuna uygun yeni markalar›n da¤›t›m›n›
yapmak, müflteri taban›nda ürünlerini ve markalar›n› yayg›nlaflt›rmak, yeni oluflmufl olan ekonomik koflullarda maksimum verimli çal›flmak,
web imkanlar›n› ifl modeline uygun kullanmakt›r.

• Datagate, 26.10.2006  tarihinden itibaren merkez ofis operasyonlar› ve lojistik faaliyetleri Ayaza¤a Köyü, Cendere Yolu No:9/2 34396
fiiflli / ‹stanbul'daki yeni binas›nda yürütmeye bafllam›flt›r.

a) Sat›fllar›n Da¤›l›m›:
Sat›fllar›n %41,8’lik k›sm› ifllemci sat›fllar›ndan kaynaklanmaktad›r. Diz üstü sat›fllar› %23,2’lik pay ile 2. s›rada, Hard Disk sat›fllar›
%12,7’lik pay ile 3.s›rada yer almaktad›r. Sat›fllar›n % 77,7‘lik k›sm› ifllemci, diz üstü bilgisayar ve hard disk sat›fllar›ndan meydana
gelmifltir.

Sat›fllar›n Ürün Baz›nda Da¤›l›m›

Optik Ürünler
2.9%

Ekran Kart›
3.1%

Yaz›c›
2.0%

Dizüstü
Bilgisayar

23.2%

Monitör
3.6%

‹fllemci
41.8%

Hard Disk
12.7%

Di¤er
3.7%

Anakart
7.0%

b) Sat›fllar›n Bölgesel Da¤›l›m›:
fiirket gelirlerinin büyük bir bölümü geçmifl y›llarda oldu¤u gibi Marmara Bölgesinden elde edilmifltir. Sanayi flehirlerinin ve ‹stanbul’un
kalabal›k tüketim ve üretim toplulu¤unun etkisi büyüktür. Sat›fllar›n %78’lik kesimi Marmara Bölgesinden, % 8’lik kesimi ‹ç Anadolu
Bölgesinden, %6’l›k kesimi Ege Bölgesinden, % 5’lik kesimi ise Akdeniz bölgesinden elde edilmifltir. Di¤er 3 bölgenin toplam içerisindeki
pay› %3’dür.

Sat›fllar›n Bölgesel Da¤›l›m›

Akdeniz
5%

Ege
6%

‹ç Anadolu
8%

Karadeniz
1%

Do¤u Anadolu
1%

Güneydo¤u
 Anadolu

1%

Marmara
78%
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c) En Çok Sat›fl Yap›lan fiehirler:
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana ve Bursa illeri haricinde sat›fllar›n en fazla oldu¤u ilk 5 flehir Antalya, Konya Gaziantep, Kayseri ve
Trabzon’dur.

d) Bafll›ca Distribütörlüklerimiz:
Genifl bir ürün yelpazesine sahip olan Datagate Bilgisayar bu avantaj›n› kullanarak daha çok say›da bayiiye ulaflabilmekte ve sat›fllar›n›
sektör ortalamas›n›n üzerinde artt›rabilmektedir.

e) Hisse Senedi Fiyatlar›n›n Y›l ‹çinde Gösterdi¤i Geliflme:
‹MKB‘de DATAGATE: fiubat 2006'da halka arz edilmifl olan flirketimiz DGATE kodu ile ‹MKB’de Yeni Ekonomi pazar›nda ifllem
görmektedir. 2007 y›l›n› 39.117 puandan açan ‹MKB100 Endeksi Ekim ay›nda 58.232 seviyesine kadar yükselmifltir. Y›l›n en düflük
seviyesi Ocak 2007’de 36.630 olarak gerçekleflmifl ve y›l› 55.538 seviyesinden kapatm›flt›r. Y›l içerisinde ‹MKB 100 endeksi %42 de¤er
kazanm›flt›r. Y›l›n bafllang›c›nda 1.41’den aç›lan ABD Dolar› y›l içinde düzenli olarak düflerek genel seçim tarihi olan Temmuz ay›nda
1,25’e kadar gerilemifl, A¤ustos ay›ndaki Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri ile 1,39’a kadar ç›km›fl ve daha sonra ise düflme e¤ilimi göstererek
y›l› 1,17 ile kapatm›flt›r. ABD dolar› y›l içinde %21 de¤er kaybetmifltir.

Y›lbafl›nda 2,17’den (bölünme sonras› de¤eri) aç›lan 1 adet hissenin de¤eri y›l sonunda 2,23 YTL olmufltur.Y›l içerisinde 1 adet hissenin
de¤eri 2,37 YTL’ye kadar yükselmifltir. Raporun yaz›ld›¤› 16 Nisan tarihi itibariyle 1 adet hissenin de¤eri 3,06’dir. Y›l›n son ifllem günündeki
kapan›fl de¤eri olan 2,23 hisse fiyat›na göre flirketimizin de¤eri 22.300.000 YTL’dir.
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f) Finansal Yap›ya ‹liflkin Bilgiler:

L‹K‹D‹TE ORANLARI 2007 2006

Cari Oran 1,26 1,28

Likidite Oran› 0,77 0,89

FAAL‹YET ORANLARI  (*) 2007 2006

Alacaklar›n Ortalama Tahsil Süresi 46 50

Borçlar›n Ortalama Ödeme Süresi 54 54

Stok Bekleme Süresi 21 19

(*) Ortalamalar bulunurken 3’er ayl›k mali tablolardaki tutarlar dikkate al›nm›flt›r.

KARLILIK ORANLARI 2007 2006

Brüt Kar Marj› %   3,4 %   4,3

Esas Faaliyet Kar Marj› %   1,7            %   2,6

Net Kar Marj› %   0,7 %   1,0

Vergi Öncesi Kar Marj› %   0,9 %   1,1

Özsermaye Karl›l›¤› % 11,0 % 15,1

F‹NANSAL YAPI ORANLARI 2007 2006

Özsermaye / Pasif Toplam› %   20,9 %   22,4

K›sa Süreli Borçlar / Pasif Toplam› %   79,0 %   77,5

Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplam› %   0,1 %     0,1

Banka Kredileri / Toplam Borçlar %   5,9 %   19,7

Faiz Karfl›lama Oran› % 227,4 % 181,2

‹ndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.fi. %59,24 5.924.229

Tayfun Atefl %10,45 1.045.454

Di¤er %0,01 14

Halka Arz %30,30 3.030.303

TOPLAM %100,00 10.000.000

1.2 Sermaye ve Ortakl›k Yap›s›
31.12.2007 tarihi itibariyle flirketimizin ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:
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Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi.‘nin hisseleri fiubat 2006‘da ‹MKB de ifllem görmeye bafllam›flt›r. Halka arz öncesi 1.550.000
YTL olan sermayesi halka arz sonras› 6.600.000 YTL olmufltur. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.fi. 2007 y›l›nda kay›tl› sermaye
sistemine geçmifltir. fiirketimizin kay›tl› sermaye tavan›, 20.000.000 YTL olarak belirlenmifltir. 2007 y›l›nda 6.600.000 YTL olan flirket
sermayesi 2006 y›l› net da¤›t›labilir dönem kar› olan 1.910.004 YTL ve 1.489.996 YTL Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin sermayeye ilave
edilmesiyle, 6.600.000 YTL’den 10.000.000 YTL’ye  artt›r›lm›flt›r.

fiirketimizin 10.000.000 YTL olan sermayesi 151.51 YTL tutar›ndaki A Grubu nama yaz›l› ve 9.999.848,49 YTL tutar›ndaki B Grubu
hamiline yaz›l› hisselerden oluflmaktad›r.

A Grubu paylar›n yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu paylar›n hiçbir imtiyaz› yoktur. Yönetim Kurulu üye say›s›n›n
yar›s›ndan bir fazlas› A grubu pay sahiplerinin gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilir.

1.3 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Denetleme Komitesi

Yönetim Kurulu:
28.04.2006 tarihli Genel Kurul Toplant›s›’nda Yönetim Kurulu Üyeleri üç y›l için 29.05.2007 tarihli Genel Kurul Toplant›s›’nda Denetim
Kurulu Üyeleri bir y›l için seçilmifl olup görev ve yetkileri flirket esas sözleflmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmifltir.
28.04.2006 tarihli Genel Kurul 01.06.2006 tarih ve 6568 say›; 29.05.2007 tarihli Genel Kurul 08.06.2007 tarih ve 6826 say›l› Türkiye
Ticaret Sicili Gazetelerinde yay›mlanm›flt›r.

Nevres Erol Bilecik Yönetim Kurulu Baflkan› 3 Y›l

Salih Bafl Yönetim Kurulu Bflk. Yrd. 3 Y›l

Tayfun Atefl Yönetim Kurulu Bflk. Yrd. 3 Y›l

Atilla Kayal›o¤lu Yönetim Kurulu Üyesi 3 Y›l

Halil Duman Yönetim Kurulu Üyesi 3 Y›l

Erhan DO⁄AN Denetim  Kurulu Üyesi 1 Y›l

Ferudun SABAH Denetim  Kurulu Üyesi 1 Y›l

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Görev Süresi

Görev Süresi

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri :

Atilla Kayal›o¤lu ve Halil Duman’d›r.
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1.4 Organizasyon fiemas›
fiirketin organizasyon flemas› afla¤›da verilmifltir.
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Erol B‹LEC‹K
Yönetim Kurulu Baflkan›

Tayfun ATEfi, Salih BAfi
Halil DUMAN,Atilla KAYALIO⁄LU

‹cra Komitesi

Salih BAfi
Genel Müdür

Arlet LAÇ‹NO⁄LU
‹thalat/‹hracat Müdürü

Erkan BERBER
Bilgi ‹fllem

Mahmut ARIMAN
Lojistik

Tolga GÜLDAN
Müflteri Hizmetleri

Çetin EK‹NC‹
Servisler

Atilla ALKAfi
Sat›fl Müdürü

Ankara Bölge

‹zmir Bölge

Emre BA⁄CI
Muhasebe

Hakan VARDARLI
Finans

Ertan K‹REZ
Mali ‹fller Müdürü

Elektronik Ticaret

Ürün Yönetimi

Banu SÜREK
Pazarlama Müdürü

Antalya Bölge

‹zmit Bölge



1.5 Yönetim Kurulu
fiirket’in Yönetim Kurulu befl üyeden oluflmaktad›r. Yönetim kurulundaki kiflilerin özgeçmiflleri afla¤›da yer almaktad›r.

Nevres Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Baflkan›: 1962 y›l›nda do¤an Erol Bilecik, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümünden mezun olmufltur. 1989 y›l›nda ‹ndeks’i kuran Erol Bilecik ayn› zamanda, grup flirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama
ve Ticaret A.fi., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi., Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi., Neotech Teknolojik Ürünler Da¤›t›m
A.fi.,Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret Afi., ‹nbil Teknolojik Ürünler Ticaret Afi., ‹nko ‹letiflim ve Dijital Hizmetler San. Tic. Afi. ve Teklos
Teknoloji Lojistik Hizmetleri Afi.’de yönetim kurulu baflkanl›¤›n› da yapmaktad›r. Ayr›ca, Türkiye biliflim sektörünün toplam ifllem hacminin
%95’ini kapsayan firmalar›n üye oldu¤u, 1974 y›l›nda kurulmufl olan ve kulvar›nda, sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluflu olan Türkiye
Biliflim Sanayicileri ve ‹fl Adamlar› Derne¤i’nin (TÜB‹SAD) 2002-2005 dönemi baflkanl›¤›n› da yapm›flt›r. Evli ve 2 çocu¤u olan Erol Bilecik
‹ngilizce bilmektedir.

Salih Bafl, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili - Genel Müdür: 1965 y›l›nda do¤an Salih Bafl, Anadolu Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nden
mezun olmufltur. 1990’dan beri ‹ndeks Grubu’nda çal›flmaktad›r. 2003 y›l›nda ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret
Afi’nin Mali ‹fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürütürken grup flirketlerinden Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret
A.fi.’ye Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ve Genel Müdür olarak atanan Salih Bafl, halen grup flirketlerinden ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Afi., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Afi., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri Afi., ‹nbil Teknolojik
Ürünler Ticaret Afi., ‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi.’nin Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›klar› ile
‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz. San. Tic. Afi., Neotech Teknolojik Ürünler Da¤›t›m A.fi. ve Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.’nin Yönetim
Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocu¤u olan Salih Bafl ‹ngilizce bilmektedir.

Tayfun Atefl, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili: 1955 y›l›nda do¤an Tayfun Atefl, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olmufltur. Çal›flma hayat›na 1980 y›l›nda Berliner Kupfer Raffinerie AG. Berlin‘de vardiya mühendisi olarak bafllam›flt›r.
1992 y›l›nda Datagate’i kuran Tayfun Atefl, halen Datagate  Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi.‘de Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
olarak görevini sürdürmektedir. Tayfun Atefl, ayr›ca sa¤l›k sektöründe faaliyet gösteren Medikodental T›bbi, Cerrahi Difl. Malz. Ltd. fiti
ve Ortodent Ortodonti ve D›fl. Tic. Ltd. fiti.’nin orta¤› ve ‹stanbul Erkek Liseliler E¤itim Vakf›’n›n Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve 2 çocu¤u
olan Tayfun Atefl Almanca ve ‹ngilizce bilmektedir.

Atilla Kayal›o¤lu, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 y›l›nda do¤an Kayal›o¤lu, 1974 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olmufl, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nde yüksek lisans›n› tamamlam›flt›r. 1980-
1999 y›llar› aras›nda IBM Türk’te çeflitli görevlerde çal›flm›fl ve 1999 y›l›nda Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk’ten ayr›larak ‹ndeks’e
kat›lm›flt›r. ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Kayal›o¤lu
halen Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.’nin Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤› ile Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Afi., ‹nko
‹letiflim ve Dijital Hiz. San. Tic. Afi., ‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi.’nin Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocu¤u
olan Atilla Kayal›o¤lu ‹ngilizce bilmektedir.

Halil Duman, Yönetim Kurulu Üyesi: 1965 y›l›nda do¤an Halil Duman, Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme
Bölümü’nden mezun olmufltur. 1987-2000 y›llar› aras›nda Yücelen ‹nflaat A.fi.’de çeflitli görevlerde çal›flm›fl ve 2000 y›l›nda Mali ‹fller
Müdürü iken Yücelen ‹nflaat’tan ayr›larak Mali ‹fller Direktörü olarak ‹ndeks’e kat›lm›flt›r. ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi
ve Ticaret A.fi.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Afi.’nin ,Neteks ‹letiflim Ürünleri
Da¤›t›m Afi., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri Afi., Neotech Teknolojik Ürünler Da¤›t›m Afi., ‹nko ‹letiflim ve Dijital Hiz. San. Tic. Afi.,
Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi. ve Alk›m Bilgisayar Afi.’de Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik
Sanayi ve Ticaret A.fi.’de ise Mali ‹fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevlerini yürütmektedir. Halil Duman evli ve 2 çocukludur.

Di¤er yöneticilerin isimleri ve görevleri afla¤›da özetlenmifltir:

Genel Müdür Salih BAfi sbas@datagate.com.tr

Mali ‹fller Müdürü Ertan K‹REZ ekirez@datagate.com.tr

Pazarlama Müdürü Banu SÜREK bsurek@datagate.com.tr

Sat›fl Müdürü Atilla ALKAfi aalkas@datagate.com.tr

‹thalat Müdürü Arlet LAÇ‹NO⁄LU alacinoglu@datagate.com.tr
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1.6 Tarihçe
Datagate, 1992 y›l›nda ‹stanbul'da C-Gate Bilgisayar Malzemeleri Limited fiirketi olarak kurulmufltur. Ticaret unvan› 02.05.1995 tarihinde
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Ltd. fiti olarak, 03.11.2000 tarihinde de Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi. olarak
de¤ifltirilmifltir. Kiflisel PC pazar›nda yerel üreticilere sabit disk, mikroifllemci, bellek, optik ürün, anakart, teyp backup, ekran kart› ve
backup exec yaz›l›mlar› sa¤lamas›n›n yan› s›ra, ürün grubuna devaml› yeni ürünler ekleyerek, Notebook, MP3 çalar gibi kiflisel elektronik
ürünlerininde tedarikçisi konumuna geldi. Temel olarak flirket, PC üretiminde vazgeçilmez olan bu ürünlerin ilgili markalar›n›n ithalat,
temsilcilik, sat›fl, pazarlama, da¤›t›m, lojistik ve sat›fl sonras› hizmetleri alan›nda servis vermektedir.

2001 y›l›n›n Mart ay›nda, Türkiye'nin en büyük biliflim ürünleri da¤›t›m grubu olan ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve
Ticaret A.fi. ile ortakl›k kuran Datagate, kulvar›ndaki en güçlü sermaye yap›s›yla, son derece iddial› bir duruma geldi. Kurulan bu stratejik
ortakl›k sonucu ‹ndeks, Datagate'in %85 hissesini sat›n alm›fl ve Datagate indeks Grup flirketleri aras›ndaki yerini alm›flt›r. Ancak flubat
2006’da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fl.’nin %30,30‘u halka arz edilmifl olup flirket hisseleri 10.02.2006 tarihinde ‹MKB
Yeni Ekonomi pazar›nda ifllem görmeye bafllam›flt›r. ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. Halka arz öncesi
%85 olan ortakl›k oran› halka arz sonras› %59,2‘ye düflmüfltür.

Datagate’nin 1998’de 8,6 milyon USD olan sat›fllar›, 2000 y›l› sonunda 38,4 milyon USD’ye, 2002 y›l› sonunda 75,1 milyon USD’ye,
2004 y›l› sonunda 104,4 milyon USD’ye, 2005 y›l›nda 146,5 milyon USD‘ye 2006 y›l›nda ise 154,5 milyon USD’lik sat›fl rakam›na
ulafl›lm›flt›r. fiirket sat›fl rakam›n› 2007 y›l›nda 195,9 milyon dolara ç›km›flt›r.

Datagate’nin sat›n alma operasyonu sonras›nda, Index Grubun büyüme stratejilerine ba¤l› olarak, network donan›m ürünleri konusunda
pazar›n önde gelen flirketlerinden Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.’nin (“Neteks”) %70 oran›ndaki hissesi 2001 y›l›nda ‹ndeks
Bilgisayar; %24 oran›ndaki hissesi ise Datagate taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. 24.07.2007 tarihinde flirketimiz Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m
A.fi.’nin %24 hissesini kendi kulvar›nda dünyan›n en büyük flirketlerinden birisi olan Westcon Group European Operation Limited
flirketine satm›flt›r. Sat›fl sonras› fiirketimizin baflka ifltiraki kalmad›¤›ndan 30.09.2007 tarih ve sonraki mali tablolar solo olarak
düzenlenmeye bafllanm›flt›r.

fiirketin ana orta¤› olan ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. Tic. A.fi, Mart 2006‘da lojistik merkezi olarak kullan›lmak üzere 39.761
m2 arsa üzerine kurulmufl, 18.969 m2 kapal› alan› bulunan Karadeniz Örme A.fi.’yi sat›n alm›flt›r. fiirket unvan› Teklos Teknoloji Lojistik
Hizmetler A.fi. olarak de¤ifltirilmifl ve flirketin ifltigal konusu, lojistik hizmetleri yapmaya uygun hale getirilmifltir. Teklos Teknoloji Lojistik
A.fi. ilk önceleri gruba ve daha sonra biliflim teknolojileri konusunda faaliyet gösteren di¤er flirketlere de lojistik hizmetleri verecektir.

fiirket merkezi 26.10.2006 tarihinde Ayaza¤a Köyü Cendere Yolu No: 9/2 fiiflli / ‹stanbul adresine tafl›nm›flt›r. fiirket merkezi, ana
orta¤›m›z olan ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. Tic. A. fi.’nin %99,99 oran›nda ifltiraki bulundu¤u Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetler
A.fi.’ne ait yere tafl›nm›flt›r.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu, 26.03.2007 tarihinde Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 12. maddesi ve Seri
IV No:7 say›l› Tebli¤i çerçevesinde kay›tl› sermaye sistemine geçilmesine ve genel kurul onay›na sunmak üzere kay›tl› sermaye tavan›n›n
20 Milyon YTL’ye ç›kar›lmas›na karar vermifltir. Sermaye Piyasas› Kurulunun 04.05.2007 tarihli ve 11539 say›l› yaz›s› ve T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ünün 09.05.2007 tarih ve 3271 say›l› yaz›lar› ile gerekli izinler al›nm›flt›r. Karar Genel
Kuruldan da geçerek, flirketimiz kay›tl› sermaye tavan› 20.000.000 YTL olmufltur. 2007 y›l›nda 6.600.000 YTL olan flirket sermayesi
2006 y›l› net da¤›t›labilir dönem kar› olan 1.910.004 YTL ve 1.489.996 YTL Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin sermayeye ilave edilmesiyle,
6.600.000 YTL’den 10.000.000 YTL’ye  artt›r›lm›flt›r.

Datagate, 01.01.2007 tarihi itibari ile EVOS (Etkin Verimli Operasyonel Sonuç Odakl›) ERP Sistemini kullanmaya bafllam›flt›r. 2006 y›l›nda
‹ndeks A.fi. bünyesinde gelifltirilen EVOS Projesi 9 ayl›k bir zaman dilimi içinde ‹ndeks A.fi. Yaz›l›m Mühendisleri Grubu taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. 250 kullan›c›s› bulunan Sistem’de, 389 form ve 120,000 sat›r kod ile Grup flirketlerinin depolama otomasyonu dahil tüm
süreçleri takip edilmektedir.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.fi., Türkiye'nin lider OEM (yedek parça) ürünleri da¤›t›m flirketi olarak Türk BT sektöründeki büyümeden
en yüksek oranda etkilenecek flirketlerden birisi konumundad›r. 1992 y›l›ndan beri sektörün büyük firmalar›ndan olan Datagate, bafll›ca
Seagate, Intel, Maxtor, Sapphire, Xerox, Lite-on, MSI, AOC, ALPS, Kingmax, Veritech, Sony, GKB, Genius ürünlerini pazarlamaktad›r.
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Datagate'nin sektördeki hedefi mevcut ürün gruplar›nda pazar paylar›n› art›rmak, flirket misyonuna uygun yeni markalar›n da¤›t›m›n›
yapmak, müflteri taban›nda ürünlerini ve markalar›n› yayg›nlaflt›rmak, yeni oluflmufl olan ekonomik koflullarda maksimum verimli çal›flmak,
web imkanlar›n› ifl modeline uygun kullanmakt›r.

‹stanbul merkezli olmak üzere tüm Türkiye'ye etkin hizmet veren flirketin distribütörlü¤ünü yapt›¤› markalar Seagate, Intel, Maxtor,
Sapphire, Xerox, Lite-on, MSI, AOC, ALPS, Kingmax, Veritech, Sony, GKB, Genius olarak s›ralanabilir.
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1. Faaliyet Sektörü
2.1 BT Sektörü

2.1.1 Türk BT Sektörü
Türkiye’ye kiflisel bilgisayarlar›n girifli 80’li y›llar›n sonlar›nda bafllam›flt›r. 1990-1995 y›llar› aras›nda sektörde çok h›zl› bir geliflme yaflanm›fl,
ancak bilgisayar kullan›m› finans sektörü baflta olmak üzere daha çok devlet, büyük iflyerleri ve üniversitelerde s›n›rl› kalm›flt›r. 90’l› y›llar›n
ikinci yar›s›nda ise, bilgisayar kullan›m›ndaki art›fl, biliflim teknolojileri sektörünü Türkiye’nin en h›zl› büyüyen sektörlerinden biri haline
getirmifltir. International Data Corporation (“IDC”) verilerine göre, 1997 ile 2000 y›llar› aras›nda Türkiye Biliflim Teknolojileri (“BT”) sektörü
yaklafl›k y›ll›k ortalama (“CAGR”) %20’lik bir büyüme sergilemifltir. 2000 y›l›nda 2.3 milyar USD ifl hacmi ile o zamana kadar ki en büyük
hacime ulaflan Türkiye BT sektörü, 2000 y›l› sonunda yaflanan ekonomik krizin getirdi¤i küçülme ve özel sektör ile kamu kesiminin BT
yat›r›m ihtiyac›n› ertelemesine paralel olarak 2001 y›l›nda %49 oran›nda küçülerek 1.2 milyar USD’ye gerilemifltir. 2000 y›l› sonunda
ulafl›lm›fl olan de¤ere ancak 2004 y›l›nda gelinmifl ve sektör ifl hacmi 2.4 milyar USD‘ye ulaflm›flt›r. Dolay›s›yla krizin etkisi ancak 4 y›ll›k
bu dönemde ortadan kald›r›labilmifltir. Bu noktada Biliflim Endüstrisinin genel yap›s›n› teflkil eden, ürünlerdeki sürekli fiyat düflüflü
gerçe¤ini de göz ard› etmememiz gerekmektedir.

2001 y›l› sonras›nda makro ekonomik göstergelerde yaflanan iyileflmeye paralel olarak özellikle özel sektörde ertelenen BT yat›r›mlar›n›n
gerçekleflmesi sonucu 2001 -2005 y›llar› aras›nda BT sektörü kriz öncesi dönemdeki büyüme oranlar›n›n üzerinde bir y›ll›k ortalama
büyüme oran› (“CAGR”) olan %30 ile geliflmeye devam etmifltir. Özellikle son y›llarda internet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›n›n bu geliflmeye
büyük katk›s› olmufltur. Türkiye BT Sektörü tüketim malzemeleri hariç 2005 y›l›nda pazarda tafl›nabilir bilgisayarlara yönelik artan ilginin
ve devam eden yat›r›mlar›n da katk›s› ile %42 gibi büyük bir seviyede geliflerek, 3.4 milyar USD pazar büyüklü¤üne ulaflm›flt›r. 2006
y›l›nda May›s ve Haziran aylar›nda YTL’nin yabanc› para birimleri karfl›s›nda yaflad›¤› h›zl› de¤er kayb› ve y›l›n devam eden k›sm›nda
süren volatilitenin BT tüketimi üzerinde yaratt›¤› bask›ya ra¤men sektör %21 oran›nda yükselerek 4.1 milyar USD seviyesine yükselmifltir.
2007 y›l›nda da sektörün yaklafl›k %16 oran›nda büyüyerek 4,8 milyar USD‘ye ulaflt›¤› tahmin edilmektedir.

Türkiye BT Sektörü ‹fl Hacmi (Milyon US$)
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IDC’nin, Türkiye IT Harcamalar› 2007 Araflt›rmas›’nda Türkiye BT pazar› büyüklü¤ünün 2006-2011 y›llar› aras›ndaki 5 y›ll›k dönemde
y›ll›k ortalama bileflik (Compound Annual Growth Rate-CAGR) %15 büyüme ile 2011 y›l›nda 8.4 milyar USD’ye ulaflaca¤› öngörülmektedir.
Kriz döneminde ertelenen BT yat›r›m ihtiyaçlar› ekonomide istikrarl› bir görünümün yükselmesiyle birlikte 2004 y›l›ndan itibaren h›zla
hayata geçirilmeye bafllanm›flt›r. Bu yat›r›m harcamalar› 3 y›lda pazar›n en güçlü dinamiklerinden birisi olmufltur. Devam eden bu nitelikteki
yat›r›mlar›n yan›nda 2005 y›l›ndan itibaren mali ve telekominikasyon sektörlerinden bafllayarak genele yay›lan birleflme ve sat›nalma
ifllemleri sonras›nda h›zlanarak artan yeni yat›r›mlar, yenileme yat›r›mlar›, e-devlet modeli ile kamunun BT yat›r›mlar›nda art›fl beklentisinin
ve h›zla geliflen teknolojiyi takip eden kullan›c›lar›n itici gücü ile önümüzdeki y›llarda sektörde yakalanan h›zl› büyüme seyrinin devam
etmesi beklenmektedir.

Türkiye, ülkedeki ekonomik koflullar›n iyileflmesi ve küreselleflme yolunda her aç›dan ilerleme kaydetmesi sayesinde geliflmekte olan
ülkeler aras›nda ön s›ralarda yer almaktad›r. Kalifiye ve uygun maliyetli insan kayna¤›na ek olarak, say›s› fazla olan genç nüfus da ülkenin
çekicili¤ini artt›rmaktad›r. Sektörün 2008 y›l› sonunda tüm bu etkenlerin etkisi ile %21 gibi bir seviyede büyüyerek; 5.8 milyar USD
seviyesinde bir pazar büyüklü¤üne ulaflaca¤› tahmin edilmektedir.

Gartner Dataquest’in 2005 y›l›nda yapt›¤› ülke ve bölgeler baz›nda kiflisel bilgisayar yo¤unlu¤u araflt›rmas›na bak›ld›¤›nda Türkiye dünya
ortalamas›n›n çok alt›ndad›r. PC sahipli¤i oran› Türkiye’de %4,1 iken ABD’de %78,5, Bat› Avrupa’da % 40,1, Do¤u Avrupa’da %10,4,
Ortado¤u ve Afrika’da %2,2, Asya ve Pasifik Ülkelerinde ise %3,8’dir. Görüldü¤ü gibi Türkiye PC sahipli¤i oran›nda Ortado¤u ve Afrika
ile Asya ve Pasifik ülkelerinden daha iyi olmas›na ra¤men Avrupa ve dünya ortalamalar›n›n çok alt›ndad›r.

Kaynak : Gartner Dataquest , Mart 2005, DPT  9. Kalk›nma Plan› BT Alt Komsiyonu Raporu 2007
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En yüksek ve düflük PC yo¤unlu¤una sahip 10 ülke ise afla¤›daki gibidir;

Her iki tabloda ülkemizde PC sahipli¤i oran›n›n geliflmifl ülke ve dünya ortalamalar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça düflük oldu¤u
görülmektedir.

Türkiye’de Biliflim Teknolojileri ile ilgili 2002-2006 y›llar› aras›ndaki istatistik afla¤›daki gibidir:

Kaynak: DPT 2007 e dönüflüm Türkiye Projesi
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2006 y›l› itibariyle sabit telefon abone yo¤unlu¤u %25,8, mobil telefon abone yo¤unlu¤u %72,2, geniflbant abone yo¤unlu¤u %3,86,
internet kullan›c› yo¤unlu¤u ise %18’dir.

2002- 2006 y›llar› aras›nda internet kullan›m oran›na bakt›¤›m›zda %216 artt›¤›n› görmekteyiz. 2002-2006 y›llar› aras›nda sabit telefon
abone yo¤unlu¤unda %14‘lük azalma görülmüfl ayn› dönemde mobil telefon sahipli¤inde ise %116 art›fl görülmüfltür. Bilgisayar sahipli¤i
oran›n›n ise 2007 y›l› itibariyle %14-15 oldu¤unu tahmin etmekteyiz.

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) 2007 Hane Halk› Biliflim Teknolojileri Kullan›m› Araflt›rmas› Cinsiyete göre kent-k›r ayr›m›nda bilgisayar
ve internet kullan›m oranlar› afla¤›daki gibidir:

Cinsiyete göre kent-k›r ayr›m›nda bilgisayar ve internet kullan›m oranlar› (%)

Son üç ay içinde
(Nisan - Haziran 2007)
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Kaynak: TÜ‹K 2007

Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan gerçeklefltirilen 2007 y›l› hane halk› Biliflim Teknolojileri Kullan›m› Araflt›rmas› sonuçlar›na göre;
hanelerin %18.94’ü internete eriflim imkân›na sahiptir. ‹nternete eriflim imkân› olan hanelerin %79.39'u evden internete ba¤lanabilen
kiflisel bilgisayara sahiptir. ‹nternet eriflim imkân› olan hanelerde en yayg›n kullan›lan internet ba¤lant› türü %78.03 ile genifl bant (ADSL
vb.) ba¤lant›d›r.

2007 y›l› Nisan-Haziran döneminde 16-74 yafl grubundaki hane halk› bireylerinin bilgisayar ve internet kullan›m oranlar› s›ras›yla %29.46
ve %26.67’dir. Ayn› dönemde internet kullanan hane halk› bireylerinin %61.11’i interneti hemen hemen her gün kullanmakta iken
%25.50’si haftada en az bir kez internet kullanm›flt›r. Bilgisayar ve internet kullan›m oran›n›n en yüksek oldu¤u yafl grubu 16-24’tür.
Bu yafl grubunu 25-34 yafl grubu izlemektedir. E¤itim durumuna göre en fazla bilgisayar ve ‹nternet kullan›mlar› s›ras›yla %84.86 ve
%82.89 ile yüksekokul, fakülte ve daha üstü bireylerdedir. Ö¤rencilerin %86.83’ü bilgisayar ve %81.89’u internet kullanmaktad›r.
‹stihdam edilenlerden ücretli ve maafll› çal›flanlar›n bilgisayar ve internet kullan›m oranlar› s›ras›yla %54.82 ve %51.38’dir. Ayn› oranlar
iflsizlerde s›ras›yla %44.06 ve %41.15’tir.

2007 y›l› Nisan-Haziran döneminde internet kullanan hane halk› bireylerinin %90.54’ü bilgi arama ve on-line hizmetlerde, %80.74’ü
iletiflim faaliyetlerinde, %52.27’si e¤itim faaliyetlerinde, %26.18’i kamu kurum/kurulufllar›yla iletiflimde interneti kullanm›flt›r. 

Sözkonusu sonuçlara göre; Türkiye nüfusunun yüzde 66.82’si, yani üçte ikisi hiç bilgisayar kullanmam›fl, yüzde 70.05’i ise hiç internet
kullanmam›fl. K›rda hiç bilgisayar kullanmama oran› yüzde 80.48’e, internet kullanmama oran› ise yüzde 83.14’e ç›k›yor. 

2004-2006 dönemi bilgisayar ve internet kullan›m oranlar› karfl›laflt›rmal› olarak afla¤›da verilmifltir. Tablodan da görüldü¤ü üzere 3 y›lda
bilgisayar kullan›m oran› %67, internet kullan›m oran› ise %91 artm›flt›r. Tablonun ilgi çekici bir taraf› da k›rlarda oturanlar›n bilgisayar
ve internet kullan›m oran› kente göre düflük olmas›na ra¤men k›rlarda oturanlar›n bilgisayar kullan›m oran› art›fl› %98, internet kullan›m
oran› art›fl› ise %135 olarak gerçekleflmifltir. Art›fl h›z› sevindirici olmakla beraber hala kenttekilerin bilgisayar ve internet kullan›m oran›
k›rlar›n 2 kat›ndan daha fazlad›r.

FAAL‹YET RAPORU 2007

21



Cinsiyete göre Kent-K›r ayr›m›nda bilgisayar ve ‹nternet kullan›m oranlar› karfl›laflt›rmas› (%) (2004-2006)

Son üç ay içinde
(Nisan - Haziran 2007)
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37.00

16.36

1.55

1.62

1.43

2.17

2.43

1.73

66.82

58.95

80.48

Kaynak: TÜ‹K 2005, 2007

Art›fl Art›fl

2004

13.93

18.57

6.05

1.52

1.96

0.78

2.10

2.54

1.36

82.45

76.94

91.81

2006

26.67

33.85

14.21

1.77

1.82

1.70

1.50

1.82

0.95

70.05

62.51

83.14

%

67

60

98

-17

-34

55

-37

-39

-29

-13

-16

-9

%

91

82

135

16

-7

118

-29

-28

-30

-15

-19

-9

Kent –K›r ayr›m›nda bilgisayar ve internet kullan›m oranlar›n› gösterir tablo  afla¤›daki gibidir:

0

5

10

15

20

25

30

35

40

29.46

37.00

16.36

26.67

33.85

14.21

Bilgisayar Kullan›m Oran› ‹nternet Kullan›m Oran›

Türkiye Kent K›r

Kent - K›r Ayr›m›nda Bilgisayar ve ‹nternet Kullan›m›

Kaynak: TÜ‹K 2007
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2002 203

Y›l Proje say›s›

Bin YTL

204

211

200

203

237

Ürünleri

2003

2004

2005

2006

2007

Bin Dolar Bin YTL Bin Dolar

Toplam Ödenek Tutar›

(Cari fiyatlar)

Toplam Ödenek Tutar›

(2007 y›l› fiyatlar›)

286.013

369.321

451.181

626.253

791.065

783.905

158.808

208.656

281.285

388.494

557.716

533.124

379.465

468.427

521.804

750.135

834.574

816.753

249.203

282.403

340.381

459.024

588.391

555.463

Kaynak: DPT 2007  2002-2007 Dönemi Kamu Bilgi ve ‹letisim Teknolojisi Yat›r›mlar›

e-Dönüflüm Türkiye Projesinin etkisiyle Kamu’nun BT yat›r›mlar›nda ciddi art›fl e¤ilimi görülmektedir. BT yat›r›mlar›n›n 2002 y›l›nda toplam
kamu yat›r›mlar› içindeki pay› 158,8 milyon USD’ye 2005 y›l›nda 388,5 milyon USD‘ye yükselmifl, 2007 y›l›nda ise 533 milyon USD
olaca¤› tahmin edilmektedir.

2.1.2 Dünyada BT Pazar› ve Türkiye Karfl›laflt›rmas›

Dünya’da Biliflim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Pazar›, 2007

Avrupa 33.10

ABD 28.40

Japonya 13.70

Di¤er 24.80

Kaynak: EITO 2007 Pazar De¤eri 2,1 Trilyon EURO Kaynak: EITO 2007
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Kaynak: EITO 2007

FAAL‹YET RAPORU 2007

23

Dünya



Kaynak: IDC

Alt gruplar baz›nda BT’nin ülkeleraras› analizine bakt›¤›m›zda IT Servisinin en önde yer ald›¤› görülmektedir. Dünya ortalamas› %40 olan
IT servisinin toplam BT içindeki pay› ABD de %42, ‹spanyada %36,  Ülkemizde ise %13’dür. Yaz›l›mda da Türkiye bir hayli geride yer
almaktad›r. Yaz›l›m›n toplam BT içindeki pay› ABD‘de %29, Dünyada %22, ‹srail’de %17 olmas›na karfl›n Türkiye’de pay› %9 dur.
Donan›m›n toplam BT içindeki pay›nda ise Türkiye’de %78, ABD’de %29, Meksika’da %59, Dünya’da %38’dir. Türkiye IT ve yaz›l›mda
dünya ortalamas›n›n çok alt›nda kalm›fl olmas›na ra¤men büyümesini donan›m a¤›rl›kl› olarak sürdürmektedir. Ülkemizde BT sektöründe
donan›m bilefleninin a¤›rl›¤› dünya ortalamalar›n›n üzerindedir. ABD ve Avrupa gibi geliflmifl ülkelerde ise sektörün yaz›l›m ve hizmetler
a¤›rl›kl› oldu¤u görülmektedir.

‹srail %16

Suudi Arabistan %9

Güney Afrika %30

BAE %6

Türkiye %12

Di¤er %24 M›s›r %3

Ortado¤u ve Afrika Ülkeleri, Bölge Pazar Paylar›, 2004 (Yüzde)

Kaynak: IDC Black Book, Temmuz 2005

Türkiye

Polonya

‹srail

Meksika

‹spanya

ABD

Dünya

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alt Gruplar Baz›nda BT’nin Ülkeleraras› Analizi

IT Servisi

Yaz›l›m

Veri ‹letiflim Donan›m›

Di¤er Donan›m

Tek Kullan›c›l› Sistemler

Çok Kullan›c›l› Sistemler

Dünya

40%

22%

6%

11%

16%

4%

ABD

42%

29%

6%

7%

11%

5%

‹spanya

36%

15%

6%

21%

19%

3%

Meksika

28%

13%

8%

9%

39%

3%

‹srail

38%

17%

7%

12%

19%

7%

Polonya

33%

17%

7%

12%

28%

3%

Türkiye

13%

9%

6%

15%

54%

3%
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Orta Do¤u ve Afrika Ülkeleri Pazar paylar›na bak›ld›¤›nda Güney Afrika’n›n %30’un üzerindeki pazar pay› dikkat çekicidir. ‹srail %16’l›k
pazar pay› ile 2. s›rada yer almakta, Türkiye %12’lik pazar pay› ile 3. s›rada yer almaktad›r.

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) taraf›ndan 2001 y›l›ndan bu yana haz›rlanan “Küresel Bilgi Teknolojisi” raporlar›nda,
ülkelerin bilgi toplumuna geçiflteki haz›rl›klar› ve bu konudaki çeflitli göstergeleri dikkate alarak bir s›ralama yap›lmaktad›r.

Bu s›ralaman›n yap›lmas›nda, teknik altyap› göstergeleri kadar, ülkelerin hizmetlerin sunumu ve gelifltirilmesindeki durumu, teknoloji
üretme yetenekleri, insan sermayesi, hukuki düzenlemeleri gibi pek çok kriter de¤erlendirilmektedir. Türkiye, 2004-2005 y›l› raporunda
de¤erlendirmeye al›nan 104 ülke aras›nda 52'nci s›rada, 2005-2006 y›l› raporunda 115 ülke aras›nda 48'nci s›rada yer al›rken, 2006-
2007 raporunda 122 ülke aras›nda 52'nci s›rada yer alm›flt›r. ‹lk on s›rada yer alan ülkeler ve Türkiye'nin s›ralamadaki yeri afla¤›daki
tabloda verilmektedir.

OECD Ülkelerindeki Geniflband Penetrasyonu (%) 2007

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu
(Not: Ülke puanlamalar›ndaki farkl›l›k puanlama endekslerindeki de¤ifliklikten kaynaklanmaktad›r.)

2004-2005

S›ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

52

2005-2006 2006-2007

Ülke

Singapur

‹zlanda

Finlandiya

Danimarka

ABD

‹sveç

Honk Kong

Japonya

‹sviçre

Kanada

...

TÜRK‹YE

Puan

1,73

1,66

1,62

1,60

1,58

1,53

1,39

1,35

1,30

1,27

-0,14

Toplam 104 ülke

S›ra

1
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4
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48

Ülke

ABD

Singapur

Danimarka

‹zlanda

Finlandiya

Kanada

Tayvan

‹sveç

‹sviçre

‹ngiltere

...

TÜRK‹YE

Puan

2,02

1,89

1,80

1,78

1,72

1,54

1,51

1,49

1,48

1,44

-0,00

Toplam 115 ülke Toplam 122 ülke
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1
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5
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...

52

Ülke

Danimarka

‹sveç

Singapur

Finlandiya

‹sviçre

Hollanda

ABD

‹zlanda

‹ngiltere

Norveç

...

TÜRK‹YE

Puan

5,71

5,66

5,60

5,59

5,58

5,54

5,54

5,50

5,45

5,42

3,86

Ülkelerin Bilgi Toplumuna Haz›r Olma Durumu (Networked Readiness)

Danimarka’n›n 1. oldu¤u OECD ülkelerindeki geniflbant penetrasyonuna bakt›¤›m›zda Türkiye Meksika’n›n ard›ndan sondan 2. durumdad›r.
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2.2 BT Sektörü Alt  Segmentleri
Türkiye BT sektörü temelde donan›m, yaz›l›m ve BT hizmetleri olmak üzere üç ana gruba ayr›lmaktad›r. 2006-2011 y›llar› aras›nda
Türkiye BT Sektörü’nde alt segmentlerde toplam sat›fl hacimleri afla¤›daki grafikte yer almaktad›r.

IDC Türkiye’nin 2006 y›l› sonuçlar›na göre, Türkiye Biliflim Teknolojileri (BT) pazar›n›n 4.14 milyar USD’lik ifl hacmine ulaflt›¤› görülmektedir.
2007 y›l›nda ise sektörün 4.78 milyar USD‘ye ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. Bu verilerden yola ç›karak, Türkiye BT sektörünün yarat›lan
gelire göre “donan›m” a¤›rl›kl› oldu¤u ve donan›m alt sektörünün 2007 y›l›nda BT sektöründe elde edilen gelirler içindeki pay›n›n %75.4
olarak gerçekleflece¤i tahmin edilmektedir. Yaz›l›m ve BT Hizmetleri alt sektörlerinin 2007 y›l›nda toplam pazardan ald›¤› paylar›n s›ras›yla
%10.3,  % 14.3 seviyesinde olaca¤› hesaplanmaktad›r.
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2006 2007T 2008T 2009T 2010T 2011T

611,1 684,5 768,0 865,1 957,9 1,088,0

444,0 494,1 548,6 609,0 671,6 738,2

3.083.7 3,602,9 4,490,7 5,189,2 5,934,0 6,541,9

- IT Hizmetleri

- Yaz›l›m

- Donan›m

BT Sektörü Harcalamalar›, 2006-2011 (mn US$)

Kaynak: IDC 2007

Türkiye Biliflim Sektörü 2006-2011 (Milyon ABD Dolar› )

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Donan›m 3.083,7 3.602,9 4.490,7 5.189,2 5.934,0 6.541,9

Yaz›l›m 444,0 494,1 548,6 609,0 671,6 738,2

Servis 611,1 684,5 768,0 865,1 957,9 1.088,0

Toplam BT 4.138,8 4.781,5 5.807,3 6.663,3 7.563,5 8.368,1

Büyüme (%) 16% 21% 15% 14% 11%

Kaynak: IDC 2007
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Türkiye BT sektöründe 2006 – 2011 aras› dönemde CAGR %15 seviyesinde büyüme beklenmektedir. Sektörde büyüme tahminleri
yap›l›rken, Türkiye’de ekonomik büyüme h›z›n›n %5 seviyesinde olaca¤› ve 2001 y›l›ndan krizinde flirketlerin ileriye yönelik erteledikleri
yat›r›m ihtiyaçlar›n›n artan bir h›zla hayata geçirecekleri, e-devlet projesi’nin kamu BT tüketimi üzerindeki art›r›c› etkileri, e¤itimde BT
kullan›m›n›n artmas› ve yenileme yat›r›mlar› dikkate al›nm›flt›r.

Türkiye BT Pazar› Büyüme Rakamlar› ve Büyüme Hedefleri (2006 - 2011)

Kaynak: IDC 2007
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10.9 0.3 12.2 0.3 13.1 0.2 7.6 0.1 9.6 0.1 8.2 0.1

0.9 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0

2165.5 52.3 2533.1 53.0 3241.2 55.8 3812.7 57.2 4372.2 57.8 4895.4 58.5

64.8 1.6 76.5 1.6 86.8 1.5 100.0 1.5 109.4 1.4 117.6 1.4

620.7 15.0 723.1 15.1 847.6 14.6 921.1 13.8 1049.0 13.9 1115.0 13.3

-5.5

42.7 1.0 54.5 1.1 61.1 1.1 73.2 1.1 79.0 1.0 81.2 1.0 13.7

109.1 2.6 103.2 2.2 126.9 2.2 141.0 2.1 159.6 2.1 185.6 2.2 11.2

2001.9 48.4 2362.8 49.4 3039.6 52.3 3590.6 53.9 4123.8 54.5 4620.3 55.2 18.2

-35.6

17.7

12.7

12.4

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Ürün Grubu

M$ %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y›ll›k
Bileflik

Büyüme
Oran› (%)

Donan›m Sistemler

Üst Seviye Sunucular

Orta Seviye Sunucular

Girifl Seviyesi Sunucular

Kiflisel Bilgisayarlar

Geleneksel ‹fl ‹stasyonlar›

Toplam Sistemler

Veri Depolama Ayg›tlar›

Çevre Birimleri

232.7 5.6 270.2 5.7 315.1 5.4 355.4 5.3 403.4 5.3 413.9 4.9 12.2A¤ Donan›m›

3083.7 74.5 3602.9 75.4 4490.7 77.3 5189.2 77.9 5934.0 78.5 6541.9 78.2 16.2Toplam Donan›m

611.1 14.8 684.5 14.3 768.0 13.2 865.1 13.0 957.9 12.7 1088.0 13.0 12.2

Toplam Paketlenmifl Yaz›l›mlar 444.0 10.7 494.1 10.3 548.6 9.4 609.0 9.1 671.6 8.9 738.2 8.8 10.7

4,138.80 100.0 4,781.5 100.0 5,807.3 100.0 6,663.3 100.0 7,563.5 100.0 8,368.1 100.0 15.1Toplam BT Pazar›

Kaynak: IDC 2007

Toplam BT Hizmetleri

2.2.1 Donan›m Ürünleri Pazar›
Türkiye BT Sektörü içinde donan›m (hardware) pazar›, sat›fl tutarlar› bak›m›ndan 1995 – 2005 y›llar› aras›nda %50 - %75 aras›nda
de¤iflen oran ile en büyük paya sahip olan alt gruptur. Türkiye’de donan›m ürünleri sat›fllar› 2006 y›l›nda bir önceki y›la göre sat›fl tutar›
bak›m›ndan %26 art›fl göstermifltir. 2007 y›l›nda ise %17 art›fl göstermesi beklenmektedir. BT Sektörü Donan›m alt grubu pazar
büyüklü¤ünün 2006 y›l›nda 3.083,7 milyon USD seviyesine ulaflt›¤› hesaplan›rken bu büyüklü¤ün 2007 y›l›nda 3.602,9 milyon USD
seviyesine ulaflaca¤› öngörülmektedir. Donan›m›n alt gruplar› olarak Sistemler, A¤ Donan›m Ürünleri, Veri Depolama ve Çevre Birimleri
görülmektedir. Sistemler olarak adland›r›lan grubun içinde sunucular, kiflisel bilgisayarlar ve geleneksel ifl istasyonlar› yer almaktad›r.
2007 y›l›nda Sistemler BT pazar›n›n %53’ünü, bu grubun en büyük alt birimi ise toplam pazar›n Kiflisel Bilgisayarlar ise BT pazar›n›n
%49.4’ünü oluflturmaktad›r. 2007 y›l›nda Veri Depolama Ayg›tlar›, Çevre Birimleri ve A¤ Donan›m› alt segmentlerinin toplam BT pazar›ndan
ald›klar› pay s›ras›yla %1.6, %15.1 ve %5.7 olarak gerçeklefltirece¤i tahmin edilmektedir. Türkiye BT donan›m sektöründe 2006 – 2011
aras› dönemde CAGR %16,2 seviyesinde büyüme gerçeklefltirece¤i tahmin edilmektedir.

Donan›m Da¤›l›m›
(milyon $) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sunucu 162,7 169,9 201,1 221,8 248,2 275

Masaüstü ve Dizüstü 2.002,80 2.363,20 3.040,10 3.590,90 4.124,00 4.620,40

Yedekleme 64,8 76,5 86,8 100 109,4 117,6

Çevre Birimleri 620,7 723,1 847,6 921,1 1.049,00 1.115,00

‹letiflim A¤› Ürünleri 232,7 270,2 315,1 355,4 403,4 413,9

Donan›m Toplam› 3.083,70 3.602,90 4.490,70 5.189,20 5.934,00 6.541,90

Büyüme 17% 25% 16% 14% 10%

Donan›m Da¤›l›m›
(%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sunucu 5,28% 4,72% 4,48% 4,27% 4,18% 4,20%

Masaüstü ve Dizüstü 64,95% 65,59% 67,70% 69,20% 69,50% 70,63%

Yedekleme 2,10% 2,12% 1,93% 1,93% 1,84% 1,80%

Çevre Birimleri 20,13% 20,07% 18,87% 17,75% 17,68% 17,04%

‹letiflim A¤› Ürünleri 7,55% 7,50% 7,02% 6,85% 6,80% 6,33%

Ürün grubuna göre Türkiye Biliflim Teknolojileri (BT) Pazar de¤eri (mn US$) 2006 - 2011
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2.2.1.1 Kiflisel Bilgisayar Pazar›:
Masaüstü PC ürünleri (Desktop PC), tafl›nabilir PC ürünleri (“Dizüstü PC”, “Notebook”) ve sunucu (“Server”) ve çevre ürünlerinden oluflan
donan›m alt grubu, sat›fllar›n çok önemli bir k›sm›n› temsil eden PC pazar›ndaki sat›fl verileri dikkate al›narak izlenmektedir. PC pazar›ndaki
sat›fllara adetsel bazda bak›ld›¤›nda bu pazarda a¤›rl›¤›n masaüstü PC ürünlerinde oldu¤u ancak tafl›nabilir bilgisayar sat›fllardaki
büyümenin son y›llarda daha fazla gerçekleflti¤i gözlenmektedir. Bu ürünlerin toplam PC pazar›ndan ald›klar› pay 2004 y›l›nda %74.7,
2005 ve 2006 y›llar›nda %62,8, 2007 y›l›nda ise %53,7 olmufltur.

2005 y›l› bafl›ndan itibaren tafl›nabilir PC ürünlerinin, yüksek performans ve uygun fiyat politikalar› ile tüketiciye sunulmas› ile pazarda
tafl›nabilir bilgisayar sat›fllar›nda önemli oranda art›fl yaflanmas›na neden olmufltur. 2004 y›l›nda tafl›nabilir PC ürünleri sat›fllar›n›n toplam
pazardan ald›¤› pay %23,30, 2005 y›l›nda %35,54, 2006 y›l›nda %35,74, 2007 y›l›nda ise %44,94 olmufltur.

2004 y›l›nda %74,7 olan Masaüstü PC ürünlerinin pay› 2007 y›l›nda %53,7’ye gerilerken tafl›nabilir PC ürünlerinin 2004 y›l›nda %23,30
olan pay› 2007 y›l›nda %44,94’e yükselmifltir.
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Kaynak: IDC 2007, ‹ndeks Bilgisayar
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Kiflisel bilgisayar pazar›ndaki geliflmeler, devlet ve e¤itim sektörlerinde süregelen projelerle yak›ndan ilgilidir. Tüketici talebindeki kararl›
büyüme de baflka bir etken olarak görülmektedir. Büyüyen perakende zincirleri ve bu zincirler taraf›ndan tüketicilere sa¤lanan finansal
kolayl›klar, kiflisel bilgisayar sat›fllar›n› tetiklemektedir. Ayr›ca, kurumsal müflterilerin, mobil bilgi sistemlerinin (mobile computing) faydalar›n›
görmeleri de büyümenin önemli bir sebebi olarak görülmektedir. Mobil bilgi sistemlerinin önemli bir unsuru olan tafl›nabilir bilgisayarlara
olan talebin küçük ve büyük iflletmelerde 2005 y›l›ndan itibaren artt›¤› da gözlenmektedir. Kiflisel Bilgisayarlar›n toplam BT pazar› içindeki
pay› 2006 y›l›nda %48,4 iken bu oran›n 2011 y›l›nda %55,2‘ye ç›kaca¤› beklenmektedir. Kiflisel Bilgisayarlar›n toplam donan›m içindeki
pay› 2006 y›l›nda %64,9 iken 2011 y›l›nda %70,6’ya ulaflaca¤›, toplam tutar›n 4.620,3 milyon USD olaca¤› tahmin edilmektedir.

Notebook
35.7%

Ana Formlar ‹tibar› ile Türkiye PC Pazar› (adet)  2006-2007

Desktop PC
62.8%

Server
1.4%

2006

Toplam PC Sat›fl Adedi: 2.118.467

Notebook
44.9%

Server
1.3%

Desktop PC
53.7%

2007

Toplam PC Sat›fl Adedi: 2.592.840

Kaynak: IDC 2007, ‹ndeks Bilgisayar

Donan›m alt sektörü, 2000 y›l›nda en yüksek seviyesi olan 1.56 milyar USD’ye ulaflmas›n›n ard›ndan yaflanan ekonomik kriz döneminde
2001 y›l›nda 669 milyon USD seviyesine gerilemifltir. 2001 y›l› sonras› ekonomik büyümeye paralel olarak donan›m alt sektörü son dört
y›ll›k dönemde CAGR %38 oran›nda büyüme göstererek 2005 y›l›nda 2.48 milyar USD büyüklü¤e ulaflm›flt›r. 2006 y›l› sonunda 3.1
milyar USD’ye ulaflan donan›m harcamalar›n›n 2007 y›l› sonunda 3.6 milyar USD seviyesine ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. Donan›m
sektöründe 2006-2011 y›llar› aras›nda y›ll›k bileflik %16 oran›nda büyüyece¤i tahmin edilmektedir.
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Uluslararas› markalar› olan üreticilerin yan› s›ra, gerek yurtiçinde gerekse yurtd›fl›nda donan›m üretiminin önemli bir bölümünün büyük
ve küçük flirketler taraf›ndan global bilgisayar parçalar› sa¤lay›c›lar›ndan sa¤lanan ana parçalar ile gerçeklefltirilmesi, donan›m ürünlerinin
ve özellikle PC pazar›n›n y›llar içinde gittikçe katma de¤erin düflük, rekabetin fiyata duyarl› oldu¤u bir yap›ya ulaflmas›na sebep olmufltur.

Tedarikçilerin Da¤›l›m›na Göre Türkiye PC Marketi, 2007

Kaynak: IDC, ‹ndeks Bilgisayar

Masaüstü (Desktop) Dizüstü (Notebook) Sunucu (Server)

Uluslararas›
Üreticiler

21%

Yerli Üreticiler
79%

Uluslararas›
Üreticiler

82%

Yerli Üreticiler
18%

Uluslararas›
Üreticiler

87%
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13%

Türkiye PC Pazar›, Biçim, Marka Tipi ve Adet Baz›nda, 2007

Uluslararas› Yerel ToplamBiçim

Adet (%) Adet (%) Adet (%)
Masaüstü 296.635 23,2 1.096.101 83,4 1.392.736 53,7
Dizüstü 951.873 74,4 213.232 16,2 1.165.104 44,9
Sunucu 30.336 2,4 4.664 0,4 35.000 1,3
Toplam 1.278.844 100,0 1.313.996 100,0 2.592.840 100,0

Türkiye PC Pazar›, Biçim, Marka Tipi ve Adet  Baz›nda, 2006-2007

2006 2007 Büyüme (%)Biçim

Adet (%) Adet (%) Adet
Masaüstü 1.331.144 62,8 1.392.736 53,7 4,6%
Dizüstü 757.173 35,7 1.165.104 44,9 53,9%
Sunucu 30.221 1,4 35.000 1,3 15,8%
Toplam 2.118.538 100,0 2.592.840 100,0 22,4%

Kaynak: IDC, ‹ndeks Bilgisayar

2.2.1.1.1 Masaüstü Bilgisayar (“Desktop PC”) Ürünleri
Masaüstü PC ürünleri, adetsel ve sat›fl hacmi bak›m›ndan donan›m alt grubu içerisinde en büyük ürün kategorisini teflkil etmektedir.
Toplam Masaüstü PC sat›fllar› 2000 y›l›nda tarihi en yüksek seviyesi olan 594 binden ekonomik krizin yafland›¤› 2001 y›l›nda 251 bin
adete kadar gerilemifltir. Bu segmentteki PC sat›fllar› 2002, 2003, 2004 ve 2005 y›llar›nda, 2001 y›l›ndaki küçülmenin de etkisi ile
ekonomik büyümenin çok üzerinde, CAGR %41 oran›nda art›fl ile büyümüfltür. 2005 y›l›nda Masaüstü PC sat›fllar› bir önceki y›la göre
%42 art›flla 1 milyon adet seviyesine, 2006 y›l›nda ise %32 yükselerek 1.33 milyon adet seviyesine yükselmifltir. Bu rakam›n 2007 y›l›nda
sektörde artan hareketlili¤in devam etmesiyle 1.39 milyon adede ulaflaca¤› tahmin edilmektedir.

Masaüstü PC pazar› yerli üreticilerin pazar›n hakimi oldu¤u parçalanm›fl bir yap› sergilemektedir. Uluslararas› tan›nm›fl 5 üretici olan
HP, Dell, Lenovo, Fujitsu Siemens ve Acer pazardan adet baz›nda %20-25 oran›nda pay al›rken pazar›n geri kalan bölümü büyük ve
küçük yerli üreticilerin kontrolündedir.
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Masaüstü PC Sat›fllar› (’000 adet) ve Sat›fllar›n Sat›c›lar Baz›nda Da¤›l›m›, 2007

Kaynak: IDC
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2.2.1.1.2Dizüstü Bilgisayar (“Notebook”) Ürünleri
2005 y›l› bafl›ndan itibaren uluslararas› büyük üreticilerin geliflen teknoloji ve bu pazarda artan rekabetle fiyatlar›n› afla¤› çekmesiyle
birlikte Dizüstü PC ürünleri pazar›nda tüm dünyada önemli bir tüketim hareketlili¤i bafllad›. Türkiye’de ortalama 750 - 800 - 1000 USD
seviyesine çekilen Notebook fiyatlar› ofislerde dizüstü PC notebook kullan›mlar›n›n yayg›nlaflmas› ev kullan›c›lar›n›n da bu ürünleri sat›n
alma yetene¤inin artmas›na neden olmufltur.

1998 y›l›nda adet baz›nda notebook sat›fllar›n›n toplam PC sat›fllar› içindeki pay› %5 seviyesindeyken bu oran 2004 y›l›nda %23.3’e,
2005 y›l›nda  %35.5’e, 2006 y›l›nda  %35.7’ye yükselmifltir. Bu rakam›n 2007 y›l› sonunda da %44,9 seviyesinde gerçekleflece¤i tahmin
edilmektedir. Öte yandan 2004 y›l›nda 221 bin adet olan toplam notebook sat›fllar› 2005 y›l›nda %158 gibi rekor bir seviyede artarak
570 bin adet seviyesine ulaflm›flt›r. 2006 y›l›nda bu sat›fl rakam›n›n bir önceki y›la göre pazarda bu ürün üzerinde artan ilginin olumlu
katk›s›yla %33 seviyesinde artarak 757 bin seviyesine ulaflm›flt›r. 2007 y›l›nda ise bu segmentteki yeni teknolojilere artan tüketici ilgisi
ve 2006 y›l›nda ertelenen yat›r›mlar›n hayata geçirilece¤i beklentisi ile adet baz›nda pazar›n yaklafl›k %53,8 seviyesinde artarak 1,165
bin seviyesinde gerçekleflece¤i tahmin edilmektedir. Önümüzdeki dönemde pazarda dizüstü PC segmentindeki tüketici ilgisinin artan
bir flekilde devam edece¤i 2010 y›l› sonunda bu segmentte sat›fl adedinin 2 milyon adede yaklaflaca¤› tahmin edilmektedir.

Dizüstü PC pazar›, PC Desktop pazar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha az parçalanm›fl bir yap› ile daha çok uluslararas› markalar›n
egemenli¤indedir. IDC’nin 2007 y›l verilerine göre notebook pazar›n›n önde gelen büyük markalar› olan Hewlett Packard, Acer, Toshiba,
Asus ve Dell pazar›n adet baz›nda %70.2’sini kontrol etmektedir. Notebook ürünlerin de daha önce desktop ürünlerde oldu¤u gibi
gittikçe standart bir ürün yap›s› almas› sonucu, y›llar itibariyle pazarda uluslararas› markalar›n, pazar paylar›n›n bir k›sm›n› yerli üreticilere
b›rakt›klar› görülmektedir. 2003 y›l› sonunda yerli üreticilerin %10 seviyesindeki pazar pay›, 2004 y›l›nda %14 seviyesine, 2005 y›l›nda
%18.8 seviyesine 2006 y›l›nda ise %19.5 seviyesine yükselmifltir. 2007 y›l›nda ise %18 seviyesinde oldu¤u tahmin edilmektedir.

Dizüstü PC Sat›fllar› (’000 adet) ve Sat›fllar›n Sat›c›lar Baz›nda Da¤›l›m›, 2007

Kaynak: IDC

150.0

300.0

450.0

600.0

750.0

900.0

1,050.0

Dizüstü PC  23,9 51,1 33,2 68,9 138,1 221,5 570,4 757,2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1,200.0

1.165,1

Di¤er
13.1% Hewlett-Packard

24.7%

Acer
19.2%

Toshiba
14.1%

Casper
4.3%

Asus
8.1%0.0

1,350.0

1,500.0

Datron
4.2%

Dell
4.1%

MSI
3.0%

Packard
Bell

2.9%

LG Electronics
2.3%

FAAL‹YET RAPORU 2007

32



2.2.1.1.3 Sunucu (“Server”) Ürünleri
Daha çok kurumsal kullan›c›lara hitap eden ve masaüstü ürünler ile diz üstü ürünlere göre birim fiyat› yüksek olan Sunucu ürün sat›fllar›
y›llara göre çok h›zl› olmayan bir art›fl seyri izlemifltir. 1999 – 2004 y›llar› aras›ndaki dönemde ekonomik krizin yafland›¤› 2001 y›l› hariç
her y›l ortalama 12 bin ile 19 bin aral›¤›nda seyreden Sunucu sat›fllar›, 2005 y›l›nda bir önceki y›la göre %44 artarak 27.1 bin adet
seviyesine, 2006 y›l›nda %11 artarak 30.2 bin seviyesine ulaflm›flt›r. 2007 y›l›nda ise %15,8 artarak 35 bin seviyesine ulaflt›¤› tahmin
edilmektedir. Türkiye server pazar› a¤›rl›kl› Intel tabanl› sunucular›n egemenli¤indedir. 2006 y›l› sonuçlar›na göre, Intel tabanl› sunucu
sa¤lay›c›lardan uluslararas› markalar HP, IBM ve Dell server pazar›n›n %79.3’ünü  elinde tutmaktad›r.

Server Sat›fllar› (’000 adet) ve Sat›fllar›n Sat›c›lar Baz›nda Da¤›l›m›, 2007
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Kaynak: IDC
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Kiflisel Bilgisayar Sat›fllar›n› Tetikleyen Etkenler:
• Finansman ve kredi imkanlar›ndaki art›fl: Finansman ve kredi imkanlar›ndaki art›fl›n ev ve küçük iflletme pazarlar›n›n büyümesinin

devam etmesinde önemli bir katk› sa¤lamaktad›r.
• Diz üstü PC Talebindeki art›fl: Dizüstü bilgisayar pazar›, uluslararas› üreticiler ve pazara yeni giren markas›z ithal ürünler aras›nda

rekabet yaratmaktad›r.
• E¤itim Sektörü: Okullar›n bilgisayarlaflt›r›lmas› amac›yla süregelen ihale ve projeler ile e¤itim sektörü ana talep yaratan kaynaklardan

birisidir.
• Küçük Ölçekli ‹flletme Talebi: Gelir da¤›l›m›ndaki de¤iflkenlik küçük ve orta büyüklükteki (KOB‹) iflletmelerin büyümesine engel

oluflturmaktad›r. Say›lar› oldukça fazla olan KOB‹’lerin tek bafllar›na ekonomiye katt›klar› de¤er ve bununla beraber bütçeleri s›n›rl›d›r.
Finansal k›s›tlamalar›n sonucunda KOB‹’lerin a¤›rl›kl› olarak yerel üretim masaüstü kullan›m›na yönelimlerinin devam etmesi beklenmektedir.
Pazar›n üst katman›n›n ise daha fazla mobil bilgisayar kullan›m›na öncü olmas› beklenmektedir.

• e-Devlet Projeleri: Kamu taraf›ndaki devam eden alt yap› yat›r›mlar›n›n ve e-Devlet inisiyatifindeki projelerin devam etmesinin bilgisayar
sat›fllar›ndaki büyümeyi destekleyen unsurlardan biridir.

2.2.2 Yaz›l›m Ürünleri Pazar›
Yaz›l›m alt grubunun büyüklü¤ü 1999 y›l›nda 276 milyon USD’den 2000 y›l›nda 377.3 milyon USD’ye yükselmifltir. Ancak 2001 krizinde,
donan›m sektöründe oldu¤u gibi, yaz›l›m sektörü yaklafl›k %54 oran›nda daralma ile 172.3 milyon USD’ye gerilemifltir. Yaz›l›m pazar
büyüklü¤ü 2006 y›l›nda %14 artarak 444 milyon USD’ye yükselmifltir. 2007 y›l› için ise ise yaklafl›k %11 büyüme oran› ile 494 milyon
USD’ye ulaflaca¤› tahmin edilmektedir.

Yaz›l›m alt grubunun toplam ciro bak›m›ndan tüm BT pazar› içerisindeki pay›, korsan kullan›m sebebi ile %10.6’l›k bir pay ile Avrupa
ve Amerika’ya göre çok daha düflük seviyelerdedir. Yayg›n olarak kullan›lan Microsoft Office en çok korsan kullan›m›n görüldü¤ü
programd›r. 1995 y›l›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tescil haklar›n›n korunmas›n› sa¤lamak amac› ile ç›kartt›¤› kanunlar korsan
kullan›m oran›n› düflürmüfltür. fiirketimizin tahminlerine göre Türkiye’de yaz›l›mlar›n %75’lik bir k›sm› korsan yollardan kullan›l›rken,
Amerika’da bu oran %35 dolaylar›ndad›r.

‹flletim sistemi yaz›l›mlar›, bilgisayar›n içine yüklenmifl bir biçimde sat›n al›nd›¤› için, di¤er yaz›l›mlara oranla daha az bir oranda korsan
olarak kullan›lmaktad›r. Tescil hakk› kanunlar›n›n, korsanl›¤› en çok kullanan fason tedarikçiler üzerinde büyük etkisi olmufltur. Fason
tedarikçilerinin büyük k›sm› art›k lisansl› iflletim sistemi yaz›l›mlar› kullanmaktad›rlar.
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BT Sektörü Yaz›l›m Harcamalar› Büyüme Rakamlar› ve Büyüme Hedefleri, 1999-2011 (M USD,%)

Kaynak: IDC 2007
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Kaynak: DPT 2007, Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Özel ihtisas Komisyonu

Türkiye’nin en büyük 20 yaz›l›m firmas› flirket yafl›na bakt›¤›m›zda ortalama 13 y›l oldu¤unu görmekteyiz. Yaz›l›m sektöründe ithal ürünler
en önemli paya sahipken, Türkiye kökenli yaz›l›mlarda da art›fl gözlenmektedir. Devletin baz› projelerinde yerli yaz›l›mlar›n kullan›lmas›n›
zorunlu tutmas›ndan dolay›, Türkiye kökenli yaz›l›m firmalar›n›n paylar›ndaki art›fl›n devam etmesi beklenmektedir. Türkiye’de üretilen
yaz›l›mlar›n büyük k›sm›; bankac›l›k, muhasebe, insan kaynaklar› ve tekstil sektöründe üretim amaçl› kullan›lmaktad›r.

Yaz›l›m flirketlerinin bir bölümü haz›r paket çözümleri sunarken özellikle sektördeki yerli firmalar belirli ihtiyaçlara uygun yaz›l›m çözümlerini
müflterilere sunmaktad›r. Microsoft, uygulama yaz›l›mlar›nda IBM ise sistem yaz›l›mlar›nda lider konumdad›r. Yaz›l›m alt grubunda belli
bafll› di¤er flirketler SAP, Oracle, Havelsan, Logo Yaz›l›m, Likom Yaz›l›m ve Link Bilgisayar’d›r.
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2.2.3 Biliflim Teknolojisi (BT) Hizmetleri Pazar›
Donan›m ve yaz›l›m alt sektöründen farkl› olarak BT Hizmetleri alt sektörü mevcut BT yat›r›mlar› ile ilgili olarak y›llar itibar› ile süregelen
ve yap›lmas› zorunlu hizmetleri içermesi nedeniyle 2000 y›l› sonunda yaflanan ekonomik kriz ve BT sektöründe küçülmeden önemli
oranda etkilenmifltir. Toplam BT Hizmetleri alt sektörü 2000 – 2006 y›llar› aras›nda 288 – 611 milyon USD aral›¤›nda seyretmifltir.
BT Hizmetleri alt sektörünün tüm BT pazar› içerisindeki pay› 1999-2006 döneminde %14 – %24  aras›nda de¤iflmifltir. 2005 y›l›nda
BT Hizmetlerinin toplam pazardan ald›¤› pay %16 seviyesine, %13.6 seviyesinde büyüdü¤ü 2006 yal›nda %14.8 seviyesine gerilemifltir.
2007 y›l›nda ise %12 büyüme beklenmekte ve toplam BT içindeki pay›n›n da %14.3’e düflece¤i beklenmektedir. Ancak bu pay›n,
önümüzdeki dönemde iflletmelerde mevcut sistemlerin üzerine daha yeni teknolojili sistemlerin entegrasyonu s›ras›nda do¤acak ihtiyaçlar
ve büyük flirketlerin -özellikle bankalar›n- BT operasyonlar›n› d›flar›dan tedarik etmeleri ve ile artmas› beklenmektedir.

BT Sektörü BT Hizmetleri Büyüme Rakamlar› ve Büyüme Hedefleri, 1999-2011 (M USD,%)

Kaynak: IDC 2007

0

200

400

600

800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-50%

-40%

-20%

0%

20%

30%

50%

Yaz›l›m % Büyüme

355.0

472.5

288.2

403.5 424.3
473.4

538.0

611.1

684.5
768.0

865.1
957.9

2011

1088.0

(%
 B

üy
üm

e)

Y
az

›l›m

-30%

-10%

10%

40%
1000

1200

2.3 Türk BT Sektörünün Büyümesi
Türk BT Sektörünün Büyümesini Tetikleyen Etkenler:

H›zla Artan Teknoloji Kullan›m›: Teknolojik araçlar› kullanarak kaynaklar üzerindeki denetimi art›rma, üretkenli¤i gelifltirme, ifl hacmini
büyütme, müflteri ihtiyaçlar›n› analiz edebilmenin de¤eri tüm ifl ve kamu kurulufllar› taraf›ndan kabul görmektedir.

Ekonomik Performans: Biliflim Teknolojileri pazar›ndaki geliflim, 2001 y›l›nda ülkemizde yaflan›lan ekonomik krizle darbe alm›flt›.
Ekonomik kriz sonras›nda Türkiye, s›k› ekonomik politikalar›n sürdürüldü¤ü toparlanma sürecine girdi. Ekonomik istikrar, Biliflim Teknoloji
yat›r›mlar› üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Ekonomik istikrar:

• Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m ak›fl›n› h›zland›r›r ve artmas›n› sa¤lar,
• Endüstriyel sektörlerin ifl gelifltirme yat›r›mlar›n› teflvik eder,
• Tüketici talebinde istikrar› sa¤lar,
• Kamu yat›r›mlar›n›n devaml›l›¤›n› garanti eder.

De¤iflen Ekonomik Yap›: Geçen on y›lda, Türkiye’de hizmet sektörünün önemi artarken tar›m›n ekonomideki pay›nda azalma yafland›.
Hizmet sektörlerindeki artan faaliyetler, perakende, toptanc›, profesyonel hizmetler ve kiflisel hizmetler sektörlerinde, Biliflim Teknolojileri
yat›r›mlar›n› teflvik etmektedir.

Avrupa Birli¤i-27 ve Di¤er AB Ülkeleri  ile Geliflen Ticaret: Türkiye ithalat›n›n 2005 y›l›nda %45, 2006 y›l›nda %43, 2007 y›l›nda
ise %40‘l›k kesimi Avrupa Birli¤i (AB) 27 ülkelerinden elde edilmifltir. Di¤er Avrupa ülkeleri de dahil edildi¤inde ithalat›n 2005 y›l›nda %63,
2006 y›l›nda %61, 2007 y›l›nda %60’l›k kesimi AB ülkelerinden yap›lm›flt›r. Toplam ‹hracat›n 2005, 2006 ve 2007 y›llar›nda y›l›nda %56’l›k
kesimi Avrupa Birli¤i -27 (AB), ülkelerine yap›lm›flt›r. Di¤er Avrupa ülkeleri dahil edildi¤inde 2005 y›l›nda %64, 2006 y›l›nda %65 ve 2007
y›l›nda %66’l›k kesimi AB ülkelerine yap›lm›flt›r. Ayr›ca ilk defa 2007 y›l›nda ihracat %25’lik büyüme ile 100 milyar USD‘yi aflm›fl ve toplam
ihracat rakam› 107.2 milyar USD olarak gerçekleflmifltir. Ayn› dönemde ithalat rakam› da %22 artarak 170 milyar USD olarak gerçekleflmifltir.
‹thalat›n ihracat› karfl›lama oran› da %63 olmufltur. Avrupa Birli¤i ile ticaretin geliflmesi ve Türkiye’ye gelen Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar;
yerel endüstrilerdeki Biliflim Teknolojileri yat›r›mlar›n› ve rekabet h›rs›n› art›r›rken, Avrupa Birli¤i kökenli flirketlerin Türkiye’deki yat›r›mlar›n›
büyütecek ve bu da veri yönetimi ve analiz sistemlerinde kalite standartlar›n›n de¤iflimini h›zland›racakt›r.
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Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m Ak›fl›:
Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelerde do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› ülke ekonomisinin geliflmesine önemli katk› sa¤lamaktad›r.
Ülkemiz son 2 - 3 y›la kadar yeterli derecede yabanc› sermaye çekememifl potansiyelinin alt›nda kalm›flt›r.

Türkiye’nin 2001 krizi ertesinde uygulamaya koydu¤u ekonomik reformlar ve makroekonomik istikrar, siyasi istikrarla birlikte, ifl ve yat›r›m
ortam›n›n iyileflmesine katk›da bulunmufl ve flirketler kesiminin yat›r›m kararlar›nda ufkunu geniflletmifltir. Türkiye yakalad›¤› ekonomik
ve siyasi istikrar ortam› sayesinde ciddi miktarda yurtd›fl› kaynak kullanm›flt›r. Türkiye’ye giren do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m tutar›
2003 y›l›nda 1.8 milyar dolar, 2004 y›l›nda 2.8 milyar dolar, 2005 y›l›nda 10 milyar dolar,2006 y›l›nda 19.9 milyar dolar ve 2007 y›l›nda
22 milyar dolar olmufltur.

Artan uluslararas› ortakl›klar, üretim ve hizmet sektörlerindeki ortak giriflimler bu sektörlerdeki Biliflim Teknolojileri (BT) yat›r›mlar›n›
kuflkusuz art›racakt›r.

Özellefltirme: Son 3 y›lda özellefltirme gelirlerinde büyük art›fl görülmektedir. Özellefltirme idaresinin verilerine göre özellefltirme rakamlar›
2003 y›l›nda 187 milyon USD, 2004 y›l›nda 1.3 milyar USD, 2005 y›l›nda 8.2 milyar 2007 y›l›nda ise 4.3 milyar USD gelir elde edilmifltir.
2006 y›l› içerisinde 3 adet büyük özellefltirme yap›lm›flt›r. TÜPRAfi (%51)’tan 4 milyar 140 milyon USD, Erdemir’den (%46,12) 2 milyar
770 milyon USD  ve Baflak Sigortan›n blok sat›fl›ndan da 268 milyon USD elde edilmifltir. 2007 y›l›nda ise 4.259 milyon USD özellefltirme
geliri elde edilmifl olup bu tutar›n 1.839 milyon USD’lik k›sm›n› Halk Bankas›n›n %24,98’lik k›sm›n›n halka arz› ile gerçekleflmifltir. Mersin
Liman› 755 milyon USD’ye, Karayollar›n›n ‹stanbul Levent arsas› 800 milyon USD‘ye , 1. ve 2. bölge araç muayene istasyonlar› da
toplam 613.5 milyon USD‘ye özellefltirilmifltir.

Özellefltirmelerin BT pazar›na etkisi afla¤›da s›ralanm›flt›r:
• K›sa vadeli etkisi – Özellefltirilmifl flirketlerde artan verimlilik endifleleri ve teknoloji araçlar›n›n daha iyi kullan›lmas›na iliflkin talepler,
• Orta vadeli etkisi – Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m ak›fl› ve buna dayal› dolayl› geliflmeler,
• Uzun vadeli etkisi – ‹lgili yan sektörlerde aktif olan özel flirketlerdeki yat›r›m dürtüsü.

Bankac›l›k Sektörü: Bankac›l›k sektörü, 2001 y›l›ndan beri yap›sal bir de¤iflim sürecindedir. Bankalar, de¤iflen piyasa koflullar› sonucunda
azalan karl›l›¤›n bask›s› alt›ndad›r. Yönetimler, karl›l›klar›n› art›r›rken pazar paylar›n› korumaya çal›flmaktad›rlar. Tüm bankalar için, pazarlama
odakl› olmak ve hedef müflteri segmentlerine daha iyi hitap edebilmek zorunluluk olmufltur. Ço¤u bankalar›n, tüm müflteri segmentlerinde
kuvvetli büyüme hedefleri vard›r.

• BRSA, detayl› bir yol haritas›na ba¤lanm›fl BASEL-II sermayesi, koflullar› ve çerçevesinin gerçeklefltirilmesine Ocak 2008 ve
ileri ad›mlara ise Ocak 2009 tarihinde bafllanaca¤›n› duyurmufltur.

• Türk Bankalar›’ndaki Biliflim Teknolojileri Yönetimi, mevcut Biliflim Teknolojileri (BT) altyap›lar›n› kökten de¤ifltirmek yerine verimli
kullanabilme ve rekabetin oluflturdu¤u ihtiyaçlara cevap verebilmek için s›rayla de¤ifltirmektedirler.

• Afla¤›da belirtilen çözümler, bankac›l›k sektöründeki Biliflim Teknolojilerine olan yat›r›m ve harcamalar›n artmas›na yol açmaktad›r.

• Devam eden altyap› projeleri- veri merkezi, SAN, flube otomasyonu ve benzeri uygulamalar
• Arka ve ön ofis aras›ndaki veri entegrasyonunu art›rma amaçl› bankac›l›k entegrasyon araçlar›n›n gerçeklefltirilmesi,
• Mevcut kullan›c›lar üzerinde daha iyi kontrol sa¤layabilmek ve potansiyel kullan›c›lara eriflimin geliflmesi için analitik
   Müflteri ‹liflkileri Yönetimi yat›r›mlar›,
• Yeni ifl çözümleri oluflturmak için mevcut altyap›n›n kullan›lmas›na yönelik “Service Oriented Architecture” (SOA) 
   gerçeklefltirmeleri,
• Güvenlik projeleri, ID yönetimi projeleri, uyum sorunlar›n› yan›tlayan ITIL (IT Infrastructure Library) dan›flmanl›k
   projeleri.

Kamu Sektörü: Hükümetin 5. Acil Harekât Plan›n›n bir parças› olarak, bilgi toplumu konular› en önemli projelerden biri olarak aç›klanm›flt›r.
e-dönüflüm Türkiye Projesi, farkl› kurumlar taraf›ndan yap›lan bilgi toplumu oluflumu ve aktivitelerinin koordinasyonunun ve gelifltirilmesinin
geniflletilip tek çat› alt›nda toplanmas›n› amaçlamaktad›r. Bu spesifik proje için sorumlu kurum, Baflbakanl›k a ba¤l› Devlet Planlama
Teflkilat›’d›r.

2003’ten beri Kamu Biliflim Teknolojileri yat›r›mlar› için e-dönüflüm program› önemli bir ad›m olmufltur. Tamamen veya k›smen
sonuçland›r›lm›fl kilit projeler olarak Vatandafl Kimlik Sorgu Sistemi (MERNIS 1-2), Vergi Ofisleri’nin otomasyonu (VEDOP 1-2), Milli Yarg›
A¤› (UYAP), Gümrüklerin Modernlefltirilmesi (GIMOP), Polis Kuvvetleri’nin bilgisayara geçifli (POLNET), Sosyal Güvenlik Sisteminin
otomasyonu say›labilir.
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Mevcut verimsizlik, arka-ofis süreçlerinin standartlaflmas›na, elektronik posta sistemine, güvenlik sistemlerinin standartlaflmas›na,
kurumlar aras› entegrasyona, kurumlar aras› network entegrasyonuna, veri ve Biliflim Teknolojileri (BT) kaynak entegrasyonuna ve kalifiye
eleman yetifltirilmesine ba¤l›d›r. K›sa ve orta vadede, projeler bu konulara odaklanacakt›r.

Telekomünikasyon Sektörü: 2004 y›l›n›n ocak ay›nda, Türk Telekom’ un tekel durumunun kald›r›lmas›ndan sonra pazar rekabete aç›k
olmas›na ra¤men; hukuki çerçevenin uygulanmas›n›n erken devrelerinde olunmas› sebebiyle, yeni giriflimciler baz› engellerle karfl› karfl›ya
kalmaktad›rlar. 16 veri iletiflim servis sa¤lay›c›s› lisans alm›flt›r. Buna ra¤men; pratikte, Türk Telekom pazar›n tüm kontrolünü kendi elinde
tutmaktad›r. 2006 y›l› rakamlar› ile sabit telefon sahiplik oran› % 25,8, mobil telefon sahiplik oran› da %72 olmufltur. Sabit ve mobil
telefonlara uygulanan iletiflim vergileri son derece yüksek kalmaktad›r.

• Türk Telekom’un özellefltirilmesi; faturaland›rma, Müflteri ‹liflkileri Yönetimi uygulamalar› ve iletiflim altyap›s›nda gelifltirmeler gibi
yat›r›mlar›n› art›rmaktad›r.

• Yeni telekomünikasyon flirketlerinin aç›l›m›, altyap› yat›r›mlar›yla sonuçlanacakt›r.
• GSM flirketleri aras›ndaki rekabet artmaktad›r. Fiyat rekabeti ile iliflkili maliyet kontrolü, servis yelpazesinde ve kalitesinde art›fl

ihtiyac›; Biliflim Teknolojileri yat›r›mlar›n›n  önceden bafllamas›na sebep olmufltur.
• Sistem yönetim araçlar›, SOA, geliflmifl faturaland›rma ve portal çözümler alan›ndaki yat›r›mlar artacakt›r.
• 3. jenerasyon teknolojiler için haz›rl›klar sürmektedir.

Lojistik Sektörü: Lojistik sektöründe artan rekabet, malzeme arz›n› ve da¤›t›m maliyetlerini kontrol edebilmek için ifl süreçlerinin, Tedarik
Zinciri Yönetim (SCM) çözümleri üzerinden takibini gerektirmektedir. Tüketim mallar› ve ev cihazlar› segmentlerinde aktif olan büyük
üreticiler bu ihtiyac› büyük ölçüde hissetmektedirler. Tedarik Zinciri Yönetimi çözümleri; Web teknolojileri ve iletiflim a¤lar› gibi, altyap›da
ek yat›r›mlar gerektirmektedir. “IP VPN” veya “frame cell” gibi entegre edilmifl telekomünikasyon hizmetlerinin ve a¤lar›n geliflimi; üretim,
da¤›t›m ve sat›fl gibi farkl› yerlerde yap›lan çoklu ifl aktivitelerinin gerçek zamanl› entegrasyonunu sa¤layan Tedarik Zinciri Yönetimi
uygulamalar› için gerekli deste¤i sa¤layacakt›r.

Perakende Sektörü: Türkiye’de, perakende sektöründe rekabet artmaktad›r. Uluslararas› oyuncular, Türk pazar›na yapt›klar› yat›r›mlar›n›
artt›rmaktad›r. Son y›llarda Türkiyede zincir ma¤azalar zincirine Media Markt , Dixons, Darty, Electro World‘de kat›lm›flt›r. Uluslararas›
oyuncular›n gelmesi ile sektör daha fazla büyüyecektir.

Tüketici Sektörü: Tüketicilerin Biliflim Teknolojilerini daha yo¤un kullanmaya bafllad›¤› görülmektedir. Kredi kartlar›yla taksitli ödeme
imkan› ve perakende ma¤azalar›n›n süratle büyümesi, tüketici pazar›n›n büyümesini desteklemektedir. Son kullan›c›lar›n kiflisel bilgisayar
kullan›m› ve de çevre birimlerine olan talebi istikrarl› bir flekilde artmaktad›r.

‹nternet Teknolojisi ve Portaller (Kap›lar): ‹nternet teknolojisinin kurumsal kullan›m›, geliflimini sürdürmektedir. Bilgi portalleri, ‹nternet
bankac›l›¤›yla pazarda yayg›nlaflmaktad›r. e-devlet projelerinden dolay›, portal cirolar›n› tetikleyen ana sektör kamudur. Telekomünikasyon,
üretim, sigorta ve da¤›t›m sektörleri; ifl ortaklar›yla ve tedarikçilerle ifl gelifltirmek; müflteri iletiflimini ve iflbirli¤ini artt›rmak ve iç ifl süreçlerinin
yönetimini gelifltirmek için portallerden yararlanmaktad›r.

Bilgi toplumu stratejisi (2006-2010 ) y›l› raporuna göre;bilgi toplumuna yönelik tüm bu giriflimlerde ele al›nan öncelikli alanlar ve afl›lmas›
gereken engeller genellikle afla¤›daki hususlarda yo¤unlaflmaktad›r:

• Sürdürülebilir büyüme ve rekabetçili¤in art›r›lmas›,
• Yaflam kalitesinin art›r›lmas›,
• Say›sal uçurumun önlenmesi,
• ‹nsan kayna¤› yetkinliklerinin ve istihdam›n art›r›lmas›,
• Kamu hizmetlerinin çoklu platformlardan, vatandafl odakl› ve etkin sunulmas›,
• e-ticaretin yayg›nlaflt›r›lmas›,
• Bilgi toplumu uygulamalar›nda standardizasyon ve güvenli¤in sa¤lanmas›,
• Pazara uyumlu Ar-Ge ve yenilikçili¤in gelifltirilerek de¤er yarat›lmas›,
• Geniflbant iletiflim altyap›lar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›,
• ‹çeri¤in ve bilgi toplumu uygulamalar›n›n zenginlefltirilmesi,
• Teknolojilerin yak›nsama potansiyelinden faydalan›lmas›,
• Bilgi toplumunun gelifliminde medya kanallar›ndan faydalan›lmas›,

Türkiye’nin Stratejik Öncelikleri
Bilgi toplumu stratejisi (2006-2010 ) y›l› raporuna Türkiyenin Stratejik öncelikleri 7 temel üzerine kuruludur. Bunlar,

1- Sosyal Dönüflüm; “Herkes için bilgi ve iletiflim teknolojileri f›rsat›”. Vatandafllar›n gündelik ve ifl yaflamlar›nda bilgi ve iletiflim teknolojilerini
etkin kullan›m› ile ekonomik ve sosyal fayda art›r›lacakt›r.
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2- Bilgi ve ‹letiflim Teknolojilerinin ‹fl Dünyas›na Nüfuzu; “‹flletmelere bilgi ve iletiflim teknolojileri yoluyla rekabet avantaj›”
Bir yandan, KOB‹’lerin bilgisayar sahipli¤i ve ‹nternet eriflimi art›r›larak e-ticaret yapmaya teflvik edilmeleri, di¤er yandan stratejik önem
tafl›yan sektör ve bölgelere iliflkin bilgi ve iletiflim teknolojileri ihtiyac›n›n belirlenerek bu ihtiyac› karfl›lamak üzere sektöre özel verimlilik
programlar› hayata geçirilecektir.

3- Vatandafl Odakl› Hizmet Dönüflümü; “Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunumu”
Kamu hizmetleri, bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yard›m›yla, kullan›m› yo¤un ve getirisi yüksek hizmetlerden bafllamak üzere elektronik
ortama tafl›nacak, ayn› zamanda ifl süreçleri kullan›c› ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeniden yap›land›r›larak hizmet sunumunda etkinlik
sa¤lanacakt›r.

4- Kamu Yönetiminde Modernizasyon; “Bilgi ve iletiflim teknolojileriyle desteklenen kamu yönetimi reformu”
Verimlili¤i ve vatandafl memnuniyetini öncelikli olarak gözeten, ülke koflullar›na uygun örgüt ve süreç yap›lanmalar›na sahip etkin bir e-
devlet oluflumu, bilgi ve iletiflim teknolojileri deste¤iyle hayata geçirilecektir.

5- Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü; “Uluslararas› oyuncu bilgi teknolojileri sektörü”
Bilgi teknolojileri hizmetleri alan›nda proje odakl› hizmetler ve kamu özel sektör iflbirlikleriyle sektör yetkinliklerinin gelifltirilerek d›fl pazarlara
aç›l›ma, yaz›l›mda ise rekabet avantaj›n›n daha yüksek oldu¤u sektörel çözümlere odaklan›lacakt›r.

6-Rekabetçi, Yayg›n ve Ucuz ‹letiflim Altyap› ve Hizmetleri; “Toplumun her kesimine yüksek kalitede ve ucuz geniflbant eriflim
imkan›”
‹letiflim altyap› ve hizmetlerinin gelifltirilebilmesi ve yayg›n kullan›m›n›n sa¤lanmas› için telekomünikasyon sektöründe hizmet ve altyap›larda
etkin rekabet ortam› tesis edilecek, bu yolla h›zl›, güvenli, sürekli ve kaliteli iletiflim hizmetlerinin uygun maliyetlerle sunulmas›n›n yan›s›ra
yeni teknolojilere dayal› telekomünikasyon altyap›lar›n›n kurulmas› için uygun ortam yarat›lacakt›r.

7- Ar-Ge ve Yenilikçili¤in Gelifltirilmesi; “Küresel pazar›n taleplerine uygun yeni ürün ve hizmetler”
Dünya pazarlar›nda talebi giderek artan, yenilikçi ve yüksek katma de¤erli bir sektör olarak bilgi ve iletiflim teknolojileri sektöründe Ar-
Ge faaliyetlerine öncelik verilecek, bu alanda yeni teknolojilerin gelifltirilmesi ve üretime dönüfltürülmesi desteklenecektir. Di¤er taraftan,
Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin gelifltirilmesi ve etkinlefltirilmesinde bilgi ve iletiflim teknolojilerinden azami ölçüde faydalan›lacakt›r.
Yukar›da s›ralanan stratejik önceliklerden ilk dördü; ekonomik ve sosyal dönüflümde pay sahibi olan vatandafllar, kamu sektörü ve ifl
dünyas›nda de¤iflim sa¤lamaya, di¤er stratejik öncelikler ise bu dönüflümün gerçeklefltirilebilmesi için gerekli olan bilgi ve iletiflim
teknolojileri altyap›s› ve bu altyap›y› sa¤layacak sektörün güçlendirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünü art›racak, pazar taleplerine uygun
yeni ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesine yöneliktir.

Ayn› rapora göre 2010 y›l› hedefleri afla¤›daki gibidir:
• Genç nesiller, küresel bilgi ekonomisine haz›r hale getirilecektir.
• Ortaö¤retimden mezun olan her ö¤renci temel bilgi ve iletiflim teknolojileri kullan›m yetkinliklerine sahip olacakt›r.
• ‹nternetin etkin kullan›m› ile her üç kifliden birisi e-devlet, e-ticaret veya e-e¤itim hizmetlerinden faydalanacakt›r.
• ‹nternet gündelik hayat›n ola¤an parças› haline gelecektir. Kamu ‹nternet eriflim merkezlerinde, herkese bilgi ve iletiflim teknolojilerini

ö¤renme ve kullanma f›rsat› sunulacakt›r.
• Her iki kifliden biri ‹nternet kullan›c›s› olacakt›r.
• ‹nternet, toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilecektir.
• Türkiye’de mikro ölçekli iflletmeler hariç tüm KOB‹’lerin tamam›na yak›n› en az bir bilgisayara sahip olacakt›r.
• Bu iflletmelerin yüzde 70’i geniflbant ‹nternet eriflimine sahip olacakt›r.
• Y›ll›k toplam ticaretin yüzde 15’i e-ticaret arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecektir.
• ‹flletmelerin en az yüzde 15’i kurumsal kaynak planlamas›, yüzde 12’si tedarik zinciri yönetimi gibi bilgi ça¤›n›n gerektirdi¤i modern

ifl uygulamalar›n› kullan›r hale gelecektir.
• Vatandafllar elektronik kamu hizmetlerine, 7 gün, 24 saat ve tercih ettikleri kanaldan ulaflabileceklerdir.
• 2010 y›l›nda kamu hizmetlerinin yüzde 70’i elektronik ortamlarda sunulur hale gelecek; elektronik kamu hizmetlerinin kullan›m›nda

en az yüzde 80 vatandafl memnuniyetine ulafl›lacakt›r.
• 2010 y›l›nda her üç kamu iflleminden biri elektronik kanallardan yap›lacakt›r.
• Vatandafl ve iflletmeler elektronik kamu hizmetlerine tek noktadan, e-devlet kap›s› üzerinden ulaflabileceklerdir.
• Türkiye bölge ülkeleri içinde yaz›l›m ve hizmet merkezi olarak konumland›r›lacakt›r.
• Bilgi teknolojileri pazar›n›n GSY‹H içindeki pay›, yüzde 0,8’den OECD ortalamas› olan yüzde 2’nin üzerine ç›kar›lacakt›r.
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Tedarikçi

DATAGATE A.fi.

Yerel PC
Üreticileri

Bölgesel
Da¤›t›c›

Alt Toptanc›lar
Klasik Bayiler ve
Perakende Kanal

Perakende
Zincirler

Klasik
Ma¤azalar

E-ticaret

SON KULLANICI

3.1. Ürün Tedarik ve Da¤›t›m Yap›s›
Datagate, temel olarak BT Sektöründe yerli bilgisayar üreticilerine yedek parça sa¤lamaktad›r. Bunun d›fl›nda ise dizüstü bilgisayar ve
lazer yaz›c›lar›n sat›fl›n› da afla¤›daki flemada gösterilen da¤›t›m kanallar›n› kullanarak yapmaktad›r.

Datagate, sat›fl›n› yapmakta oldu¤u ürünleri, ana üreticilerden distribütörlük sözleflmelerine uygun olarak daha önceden belirlenmifl
fiyat ve vadelere uygun flekilde Türkiye ye ithalat›n› yapt›ktan sonra, Türkiye’deki yerli markal› veya markas›z bilgisayar üreticilerine sat›fl›n›
yapt›¤› gibi, bölgesel toptanc›lara, bayilerine ve perakende ma¤azalara da sat›fl yapmaktad›r. Datagate son kullan›c›ya do¤rudan sat›fl
yapmad›¤› gibi yak›n gelecekte de sat›fl yapmay› planlamamaktad›r.

3. Operasyon

3.2. Tedarikçiler
Datagate yaln›zca da¤›t›c›s› oldu¤u ürünlerini, do¤rudan üreticisinden almakta ve ithalat yolu ile Türkiye’ye getirmekte ve da¤›t›m›n›
yapmaktad›r. fiirket’in ürün tedarikçileri iki ana grup alt›nda s›n›fland›r›lmaktad›r.

a) Türkiye’de fiubesi ya da Ofisi Olan (Türkiye’de Faaliyet Gösteren) Global Üreticiler: INTEL, SEAGATE, MSI,
XEROX, SAPPHIRE) Datagate’nin da¤›t›m›n› yapmakta oldu¤u ürünleri sa¤layan üreticilerin birço¤unun Türkiyede kurulu flubeleri
veya irtibat ofisleri mevcuttur.Türkiyede kurulu ofisi olan flirketlerden en büyü¤ü Intel ve Xerox’tur.

Söz konusu global flirketler da¤›t›m ve tahsilât ifllemlerine ek olarak çok say›da müflteri ile do¤rudan temas etmek istemedikleri
için daha az say›da olan da¤›t›c›larla çal›flmay› tercih etmektedirler. Bu flirketler, da¤›t›m flirketlerinin performanslar›n› yak›ndan
takip etmekte ve onlar›n ifl planlar›n› kontrol etmektedirler. Ayr›ca flirketlerle birlikte pazarlama kampanyalar› düzenleyerek
da¤›t›c›lara destek verirler. Büyük müflterilere yapt›klar› sat›fllarda da, genellikle bu müflterileri kendi da¤›t›c›lar›na yönlendirirler.
Üreticiler bu ofislerde bulunan elemanlar› vas›tas› ile hem da¤›t›c›lar› ile haftal›k, ayl›k düzenli görüflmeler yapmakta, müflterileri
birlikte ziyaret ederek onlar›n ihtiyaçlar›n› tespit etmektir. Bu personel ayr›ca da¤›t›c›lar› ile birlikte büyük ihale ve proje ifllerini
takip etmekte, geliflmelerle ilgili olarak genel merkez ile görüflerek özel fiyatlar almakta ve iflin h›zl› sonuçlanmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bunlar›n d›fl›nda tedarikçiler pazardaki müflterilere ürün ile ilgili teknik e¤itimler vermekte,düzenledikleri rutin toplant›larla yeni
teknolojiler hakk›nda pazar› bilgilendirmektedirler. Bu ofislerde bulunan personel pazarlama çal›flmalar› yapmakta ve iflin kendi
markalar› lehine büyümesini desteklemektedirler.

b) Türkiye’de fiubesi ya da Ofisi Olmayan (Türkiye’de Faaliyet Göstermeyen) Global Üreticiler: (AOC, VERITECH, ALPS,
LITE-ON) Bu flirketler henüz Türkiye’de ofis kurmam›fllard›r. Da¤›t›c›lar vas›tas› ile ithalat, sat›fl ve pazarlama ifllemlerini
yürütmektedirler. Pazarlama ve reklâm dokümanlar›n› da¤›t›c›lara sa¤layarak destek olurlar. Bu flirketler, büyük projelerde
finansman deste¤i de sa¤lamaktad›rlar. Türkiye’de flirketi veya irtibat ofisi olmayan üretici firmalar ise tüm pazarlama ve sat›fl
faaliyetlerini da¤›t›c›lar› üzerinden yapmakta olup, da¤›t›c›lar› y›lda en az iki kez olmak üzere ziyaret ederek ifl planlar› uygulamas›n›
gözden geçirmekte, y›ll›k sat›fl hedeflerinin gerçekleflmesini kontrol ve takip etmektedirler.
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3.3. Da¤›t›m Kanal›
Datagate, bir da¤›t›m flirketi olarak tedarikçilerden ürünleri sat›n almakta ve bu ürünleri daha sonra bilgisayar üretiminde kullanacak
yerli bilgisayar üreticilerine, küçük bayi teflkilat›na satacak bölgesel toptanc›lara, son kullan›c›ya satacak bayilerine ve irili ufakl› zincir
ma¤azalara satmaktad›r. Datagate’in sat›fl yapt›¤› ve Türkiye’de BT ürünlerini son kullan›c›ya ulaflt›ran da¤›t›m kanallar›n›n yap›s› afla¤›da
özetlenmifltir:

3.3.1. Yerli Bilgisayar Üreticileri
Bu müflteriler Datagate’in en büyük müflteri grubunda yer almaktad›r. Yerli bilgisayar üreticilerini bafll›ca iki grupta toplamak mümkün
olacakt›r.

a) Büyük Yerli Üreticiler (Büyük Yerli Markalar):
Türkiye’de uzun süredir kendi markas› ile masaüstü, dizüstü ve sunucu yapan markalard›r. Bu markalar özellikle son y›llarda marka
bilinilirli¤ini art›rmak suretiyle masaüstü bilgisayar üretim ve sat›fl adetlerinde çok önemli büyümeler gerçeklefltirmifl ve uluslar aras›
markalar›n yerini alm›flt›r. Bu markalar›n standartlara ve teknolojik geliflmelere uygun bilgisayar üret meleri, süreç içinde pazarda
marka bilinirli¤inin ve sat›fl hacimlerinin yükselmesi, daha iyi koflullarda ürün sat›n almalar›n› sa¤lam›fl ve fiyat rekabeti ile bilgisayar
tüketicilerinin tercihi haline gelmeyi baflarm›flt›r. Bu firmalar üretmifl olduklar› bilgisayarlar›n sat›fl sonras› garanti ve teknik hizmetlerini
de düzenli olarak sa¤lamaktad›r. Son y›llarda yürürlü¤e giren tüketiciyi koruma kanunundaki düzenlemeler ile birlikte daha iyi
koflullarda hizmet verilmesi zorunlu hale gelmifltir. Türkiye de bu kategoride bulunan yerli bilgisayar markalar› flunlard›r: Casper,
Vestel, Escort, Beko , Exper, Aidata, Pro 2000. Bu markalar›n üretimlerinin tamam› Vestel hariç Marmara Bölgesi’ndedir (‹stanbul).
Bu markalar›n üretimleri kendi personeli taraf›ndan yap›lmakta olup, yine kendilerine ait sat›fl ve da¤›t›m kanallar› mevcuttur. Bu
gruptaki birkaç markan›n kendilerine ait anlaflmal› zincir ma¤azalar› mevcuttur.

b) Küçük Yerli Üreticiler (Küçük Yerli Markalar):
Bu grupta yer alan bilgisayar üreticileri birinci gruba yak›n olan markalar› bilinirli¤i yükselen, üretim standartlar› geliflmifl, fakat y›ll›k
sat›fl adetleri 20.000 adedin alt›nda olan yerli bilgisayar üreticileridir. Bu markalar›n say›lar› ise yaklafl›k 20 kadar olup, bir k›sm›
Marmara Bölgesi’nde bir k›sm› ise Anadolu’nun farkl› co¤rafi bölgelerine da¤›lm›flt›r. Geliflmekte olan bu markalar yine kendilerine
ait personel ile bilgisayar üretimlerini yapmakta, kendi sat›fl ve pazarlama kadrolar› ile sat›fl pazarlama faaliyetlerine devam
etmektedirler.

3.3.2. Distribütörler ve ‹thalatç›lar
Türkiye’de ulusal da¤›t›m yapan bilgisayar flirketleri kendi ürün portföyü ile rakip olmayan ürünleri, yine kendi ürün portföyünü zenginlefltirmek
için Datagate’den sat›n almakta ve kendi da¤›t›m kanallar› vas›tas› ile sat›fl›n› yapmaktad›r. Bu grupdaki müflterilerin ülke çap›nda büyük
bir da¤›t›m örgütü ve genifl bir organizasyon yap›s› bulunmaktad›r. Müflteri say›lar› 1000-6000 aras›ndad›r. Bu firmalarda çal›flan say›lar›
100- 300 aras›ndad›r.

3.3.3. Bölgesel Alt Toptanc›lar
Bölgesel Alt toptanc›lar kendilerine belirlemifl olduklar› co¤rafi bölgede veya kendi flehirlerinde bir alt bayilik teflkilat› kurarak Bilgisayar
ürünlerine ait tüm ürünleri satan flirketlerdir. Bu firmalar ürünlerini Türkiye’deki Distribütörden temin ederek satmaktad›r. Hemen hiçbir
bölgesel alt toptanc› ürün ithalat› yapmaz. Kendi belirlemifl olduklar› sat›fl hedefleri veya Türkiye’deki üretici temsilcilerinin prime dayal›
olarak vermifl olduklar› hedeflere ulaflmak için ana da¤›t›c›dan ürünü alarak sat›fl›n› yaparlar.

Bu firmalar distribütör firmalardan yüksek adetli sat›n alma yapt›klar›ndan daha iyi fiyat ve vade koflullar› ile ürün sa¤lamaktad›r. Bu
firmalar›n kendi sat›fl, pazarlama lojistik, mali ve idari ifller kadrolaflmas›n› tamamlam›fl firmalard›r. Bu firmalarda çal›flan say›s› 50- 75
kifli seviyesindedir.

3.3.4. Klasik Bayiler
Çal›flan say›s› 5-25 kifliden oluflan oldukça küçük firmalard›r. Kendilerine özgü çözümleri yoktur. Hedef kitleleri KOB‹’ler ve ev
pazar›d›r. Türkiye’de say›sal olarak 4,000-5,000 civar›nda olup BT sektöründeki büyük niceli¤i oluflturan gruptur.

Hedef kitleleri teknolojiyi daha basit düzeyde kullanan müflteri gruplar› olmas› sebebi ile ve k›s›tl› kaynaklara sahip olduklar›ndan
know-how düzeyleri düflüktür.
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Bu firmalar %100 da¤›t›c› firma kaynaklar›yla ifllerini sürdürürler. Sat›fllar›, Markal› ürünlerden çok OEM (orijinal bilgisayar parçalar›) ürünleri
ve çevre birimlerine dönüktür. Kendileri bir bilgisayar› oluflturan parçalar› sat›n alarak markas›z bilgisayarlar üreterek sat›fl›n› yapar ve
servisini verirler.

3.3.5. Perakende Kanal
Bu kategoriye vitrinleri olan ma¤azalar›n sat›fl organizasyonlar› girmektedir. Datagate için 3 tip perakende grubu mevcuttur.

a) Perakende Zincirler
Perakende zincirler Teknosa, Bimeks, Vatan, Gold, Media Markt , Dixons, Darty, Teknolojiks, NT, Vestel Shop,
Yalç›nlar, Evkur, Metro gibi ayn› ad alt›nda birden fazla ma¤azas› olan büyük gruplard›r. Bunlar›n bir k›sm›n›n ana ifllevi bilgisayard›r,
di¤er k›s›m ise Metro Hipermarket gibi bilgisayar ifllevi tali olan zincirlerdir.

b) Klasik Bilgisayar Ma¤azalar›
Bu ma¤azalar zincir ma¤aza kavram›ndan uzak olmas›na karfl›n hem çal›flan insan say›s› hem de sat›fl hacimleri aç›s›ndan sektörde
önemli bir yer iflgal etmektedirler. Bu ma¤azalar›n yönetimi genellikle flirket ortaklar› taraf›ndan yürütülmekte olup çal›flan müflteri
temsilcileri say›lar› yüksek, zincir ma¤azalarda oldu¤u gibi müflteri arad›¤› bütün ürünleri bir arada bulabilece¤i güçlü stok yap›s›na
sahip, kendi finansal çözümleri olan, ma¤azac›l›k yapmaya uygun büyük al›flverifl merkezlerinde veya yaya trafi¤inin çok oldu¤u
ana caddelerde bulunan iflletmelerdir. Bunlar Türkiye’nin genellikte büyük flehirlerinde faaliyet göstermektedir.

c) E-Perakende
Bu kanal tamam›yla ‹nternet ortam›nda sanal dükkân aç›p faaliyet gösteren sanal marketlerden olufluyor. E-ticaret son internet
erifliminin yayg›nlaflmas› ile son birkaç y›lda dünyada ve ülkemizde çok önemli bir noktaya gelmifltir. ‹flletme maliyetlerinin afla¤›
çekilmesi, yayg›n sat›fl›n artmas› ve karl›l›¤›n yükselmesi için Datagate bu müflteri segmentine büyük önem vermektedir. Bu amaçla
kurulmufl www.dgpazar.com adl› elektronik ticaret sat›fl sitesinden yaln›zca kendi bayilerine flifreli olarak sat›fl yapmaktad›r.
Datagate elektronik ticaret ile nihai tüketiciye ürün satmay› planlam›yor.

3.4. Lojistik
fiirketimiz ana orta¤› olan ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin %99,99 oran›nda ifltiraki bulundu¤u Teklos
Teknoloji Lojistik Hiz. A.fi.’ne ait olan Ayaza¤a Köyü Cendere Yolu No:9/2 fiiflli - ‹stanbul adresinde bulunan yeni yerine 26.10.2006
tarihi itibari ile tafl›nm›flt›r.

Datagate Türkiye’nin hemen hemen her ilde 3100’ü aflk›n bayisine, 41 çal›flan› ile hizmet vermektedir. Bayilerine orta¤› olan ‹ndeks
Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin lojistik filosu ve anlaflmal› oldu¤u Yurtiçi Kargo A.fi. ile ürün da¤›t›m›
yapmaktad›r.

1992 y›l›nda kurulan Ankara irtibat bürosu ve 1995 y›l›nda kurulan izmir irtibat bürosu “bölge müdürlükleri” olarak faaliyet göstermektedir.
Ankara ve ‹zmir bölgelerinde bulunan personelimiz on-line olarak merkezdeki bilgisayar sistemini kullanmakta olup buradan an›nda stok
ve ürün bilgilerine ulaflmakta ve siparifl alabilmektedir. Ankara iç Anadolu, ‹zmir, Ege bölgelerinden sorumludur. Bu bölgelerin d›fl›nda
bulunan di¤er bölgeler ‹stanbul Merkez Ofis sorumlulu¤undad›r. fiirketin ayr›ca ‹stanbul AHL serbest bölgesinde ve Dubai Jebel Ali
Serbest bölgesinde flubeleri bulunmaktad›r.

3.5. Faturalama ve Tahsilât
Datagate Türkiye’deki irili ufakl› bilgisayar üreten, yedek parça al›m› ve sat›m› yapan neredeyse her kurulufla mal satmaktad›r. Da¤›t›m
kanal› içerisindeki yerli bilgisayar flirketlerinin, ulusal distribütörlerin ve bölgesel toptanc›lar ile perakende kanalda faaliyet gösteren tüm
müflterilerin finansal yap›s› klasik bayilere oranla çok daha güçlüdür. Datagate Türkiye’de toplam 3.100 civar›nda flirket ile ticaret
yapmakta olup, risk yönetimi aç›s›ndan alacak riskini en aza indirmek için kendi organizasyonu ve çal›flma sistemini kurarak gerekli
önlemleri ald›¤› gözleniyor. Al›nan önlemler afla¤›daki gibi s›ralanabilir:

a) Sektörde 1 y›l›n› doldurmam›fl firmalar ile nakit çal›flma: Sektörde bir y›l›n› doldurmam›fl bilgisayar firmalar› ile nakit d›fl›nda
çal›fl›lmamaktad›r.

b) Cari hesaplar istihbarat›: Cari hesaplar departman› içerisindeki personel müflterilerin sürekli ve düzenli olarak bayilerin
istihbaratlar›n› yapmaktad›rlar. Bu çal›flmalar firmalar›n çal›flt›¤› di¤er firmalar ile olan cari hesaplar iliflkileri yan›nda, banka ve di¤er
finans kurulufllar› ile olan çal›flmalar›n›, yaz›lan çeklerinin olup, olmad›¤› gibi birçok bilgiyi edinmektedirler.
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c) Kredi Komitesi: Sektörde bir y›l›n› doldurmufl firmalar ile kredi limit art›r›m›nda bulunulan firmalar›n gerekli istihbarat çal›flmalar›
istihbarat ekibince düzenlenerek, her hafta Sal› ve Çarflamba günleri toplanan kredi komitesine sunulur. Kredi komitesi, Grup mali
ifllerden sorumlu genel müdür yard›mc›s› baflkanl›¤›nda finansman müdürü, cari hesaplar flefi, istihbarat elaman› ve sat›fl müdüründen
oluflur. Belirgin bir rakam›n üzerindeki krediler ise Ortaklar Kurulu veya Genel Müdür’e götürülür. Çal›flma fleklini belirler ve gerekirse,
bayiden teminata avalli çek al›nmas›n›, ipotek talep edilmesini ister.

d) Arflivleme: Kredi komitesinden geçmifl tüm bayilerin bilgileri cari hesaplar departman› içerisinde arflivlenir.fiirket, müflterilerine,
USD baz›nda 30 güne kadar vade tan›maktad›r. Bunun d›fl›nda dönem dönem bankalar ile anlafl›larak kredi kart›na 12 ay vade
ve s›f›r faize kadar taksitlendirme de yap›lmaktad›r.

3.6. Teknik Hizmet ve Müflteri Hizmetleri
fiirket, sat›fl sonras› garanti kapsam›nda olan tüm ürünlerin ar›zal› olanlar›n›n bir k›sm›n› geri alarak bu ürünleri üreticilerine ileterek, iade
etmifl oldu¤u ürünlerin bedelini kredi notu olarak üreticiden tahsil etmektedir. fiirket ürünlerin bir k›sm›n› yurtd›fl›na göndererek tamir
edilmesini sa¤lamaktad›r. Sat›fl›n› yapmakta oldu¤u baz› ürünlerin sat›fl sonras› ar›za hizmetlerini, üreticilerin atam›fl oldu¤u servislere
göndermek sureti ile tüketicinin korunmas› kanunu hükümlerine uygun olarak tamir ve bak›m›n›n yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
fiirketin bu iflle ilgili olarak satm›fl oldu¤u ürünleri seri numaralar›ndan takip etti¤i bir ar›za kabul servisi bulunmaktad›r. Ar›za kabul servisi
ürünlerin seri numaralar›ndan kime hangi tarihte sat›fl yap›ld›¤›n› tespit ettikten sonra ürünü teknik ekibe teslim ederek ürünün sorununun
tespitini sa¤lamakta, bu tespit yap›ld›ktan sonra ilgili ürünle ilgili ar›za kabul, servis, de¤iflim ya da onar›m sürecinin bafllamas›n›
sa¤lamaktad›r.

fiirket servis iflini bir gelir merkezi olarak görmemekte, sat›fl sonras› hizmet verilen bir bölüm olarak konumland›rmaktad›r.

3.7. Pazarlama ve Sat›fl
BT sektörünün yap›s› nedeni ile Datagate’in da¤›t›m›n› gerçeklefltirdi¤i ürünlerin teknolojileri ve fiyatlar› sürekli olarak de¤iflmekte ve
yenilenmektedir. Bu nedenle etkin ve verimli stok yönetimi ile stok devir h›zlar› flirketlerin operasyonel performanslar›n› önemli ölçüde
etkileyebilmektedir. Yurtd›fl› teknoloji pazarlar› günlük olarak takip edilerek, fiyatland›rmalar›n bu çerçevede gerçekleflmesi sa¤lanmaktad›r.
Ürünler taraf›ndaki bütün bu ifllemlerde planlama ve uygulaman›n bafl›nda Pazarlama Müdürü bulunmaktad›r. Pazarlama Müdürünün
alt›nda ise Ürün Müdürleri bulunmaktad›r.

Datagate, sektörün dinamik yap›s› gere¤i her ürün grubu için bir ürün müdürü istihdam etmektedir.  Ürün müdürleri sorumlu oldu¤u
markaya ait ürünlerin sat›n alma siparifllerinin üreticilere verilmesi, üreticiler ile ayl›k, 3 ayl›k ve y›ll›k hedeflerin takibi ve raporlanmas›,
ürün teknik e¤itimlerinin üreticilerden al›nmas› ve flirket içi müflteri temsilcilerine ve müflterilere e¤itim verilmesinden sorumludur.Halen
flirkette 8 adet Ürün Müdürü ve bir Ürün Müdür yard›mc›s›, bir adet Pazar ‹letiflim Uzman› bulunmaktad›r. Ürün müdürleri stok devir
h›z›n›n yüksek olmas› için afla¤›daki görevleri üstlenmifllerdir.

1) Etkin bir piyasa araflt›rmas› ve ifl plan› çerçevesinde, pazar›n beklentilerini saptamak, ürünlerin geçmifl performans›n› araflt›rmak,
pazar araflt›rmas› verilerine göre rakip ürün ve flirketlerin konumlar›n› belirlemek,

2) Olas› teknolojik de¤ifliklikleri güncel biçimde takip etmek, ürünlerin pazarlanabilir gelece¤i öngörüsü, fiyat/performans analizi
ve stok durumunu da dikkate alarak, ürünlerin siparifl edilmesini sa¤lamak, lojistik, ithalat ve finans bölümleri ile üst düzeyde
koordinasyon oluflturarak, ürünlerin sa¤l›kl› bir biçimde sevkini ve depolanmas›n›, gerekti¤inde siparifl de¤iflikli¤i ve iptallerini,
ürün bedellerinin üreticilerle yap›lan sözleflme hükümlerine uygun ödenmesini, gere¤inde lojistik elemanlar›na ürün e¤itimini
sa¤lamaya ek olarak stok devir h›z›n›n sürekli denetimini yapmak, yafllanm›fl envanterin ar›t›lmas› için özel sat›fllar, genel
kampanyalar planlamak ve gerçeklefltirmek,

3) Tüm pazarlama, reklâm, promosyon ifllevleri ile gerek genel ve gerekse münferit bütün bayi ve kanal iliflkilerini yürütmek, kanal›n
ve sat›fl kadrolar›n›n sürekli olarak ürün yelpazesine iliflkin e¤itimleri organize etmek, ürün gurubu ve bölge baz›nda, ürün ve
bayi analiz ve de¤erlendirmeleri yapmak, ürünün maliyetine, kanal yap›s›na uygun ve flirket karl›l›k hedeflerini sa¤lar biçimde
fiyatland›r›lmas›n› ve her türlü fiyat de¤ifliklikleri yapmak,

4) Bölümünün/ürününün gelir ve brüt karl›l›k hedeflerine ulaflmas›n› sa¤lamak, müflteri hizmetleri müdürü ve lojistik müdürü ile
birlikte de¤ifltirme amaçl› ç›kan ürünler deposuna iliflkin ifllemlerin denetimini, ürün iade ifllemlerinin denetimini yapmak,
gerekti¤inde talep edilen konfigürasyon de¤iflikliklerini denetlemek ve onaylamak promosyon ürünleri ve üretim deposu ile
stoktaki ekonomik de¤eri kalmayan veya hurda ürünlerin denetim ve art›r›lmas›n› sa¤lamak,
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5) Mevcut ürün yelpazesinin performans›n› kovuflturmaktan ve performans›n ifl plan›na uygunlu¤unu denetlemek; ayl›k, üç ayl›k
veya dönemlik ifl planlar› yapmak, üreticilerle yap›lan sözleflmelere uyum, üretici plan ve programlar›nda belirlenen, fiyat fark›
iadeleri, ürün iadeleri, stok koruma ödemeleri, duyurulan her tür prim, ödül, geri alma ifllerini organize etmek,

6) Tedarikçilerin ürün gruplar› ve di¤er yetkililerle olan iliflkileri yönetmek ve Datagate’i üreticiler nezdinde temsil etmek, pazar
araflt›rmalar› yaparak rakip ürün ve flirketlerin konumlar›n› analiz etmek, elde etti¤i bulgular› di¤er bölümler ve yönetim ile
paylaflmak.

Datagate’nin sat›fl ve pazarlama kampanyalar› tedarikçi firmalar›n iflbirli¤i ile yap›lmaktad›r. Genellikle flirket ve tedarikçi firma ortak bir
pazarlama bütçesi üzerinde anlaflarak kampanyaya bafllarlar. Kampanya aktiviteleri, elektronik posta duyurular›, seminerler, ayl›k müflteri
organizasyonlar› ve broflürler ile yap›lmaktad›r. Müflteriler ile bilgi al›flverifli, web üzerinden, e-mail veya faks ile sa¤lanmaktad›r.

fiirket’in sat›fl ve pazarlama organizasyonu afla¤›daki gibi oluflturulmufltur.

a) ‹stanbul Merkez Sat›fl Departman›:
fiirketin sat›fl organizasyonun bafl›nda sat›fl müdürü bulunmaktad›r. ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir flubelerde bulunan Müflteri temsilcilerinin
tamam› sat›fl müdürüne ba¤l›d›r. fiirketin düzenli al›flverifl eden her müflterisinin sistemde kay›tl› olan cari hesap kart›nda müflterinin
bütün bilgileri kay›tl›d›r. Bu anlamda her müflterinin bir Müflteri Temsilcisi mevcuttur. Müflteriler ya da Müflteri Temsilcileri iletiflimi
telefon ya da elektronik haberlefleme yöntemi ile sa¤lamaktad›rlar. Gündelik ifllemlerin d›fl›ndaki proje ve adetli al›mlara iliflkin
teklifler ve kabuller yaz›l› olarak yap›lmaktad›r. fiirketin Sat›fl Müdürünün ve Müflteri Temsilcilerinin düzenli olarak yapm›fl olduklar›
ziyaretler sat›fl hacminin büyümesine katk›da bulunmaktad›r. Halen flirkette flubeler dâhil 15 adet Müflteri temsilcisi mevcuttur.

b) Yerli bilgisayar üreticileri müflteri iliflkileri dan›flman›:
Yerli bilgisayar üreticileri flirketin müflteri portföyünde önemli bir yer iflgal etmekte oldu¤undan bu müflterilere özel bir müflteri
iliflkileri dan›flman› atanm›fl böylelikle yerli bilgisayar üreticilerin vermifl olduklar› sipariflten itibaren, üretim ve yol bilgisinin düzenli
bir flekilde üreticilere aktar›lmas›n›, ürünlerin ithalat›n›n yap›lmas›n› takiben faturalanmas›na ve sevkine kadar olan süreci takip eder.

c) Kanal Gelifltirme bölümü:
fiirketin bu bölümü 2005 y›l›nda kurulmufltur. Bu bölümün amac› flirkete yeni müflteri kazand›rmak için Anadolu da bilgisayar
firmalar›n› ziyaret ederek, onlar›n flirketle çal›flmalar› için etkin bir pazarlama faaliyeti yürütmektedir. Burada özellikle üzerinde
durulan konu, müflterinin kredilendirme prosedürüne uygun bir flekilde kredilendirilmesi, ziyaret edilen müflterinin Datagate’in ürün
portföyüne ve sat›fl stratejilerine uygun bir firma olmas›na dikkat edilmektedir. Bu bölümde 2 personel istihdam edilmektedir.

d) Elektronik Sat›fl Departman›:
fiirketin da¤›t›m kanal› yap›s›ndaki tüm bayilere www.dgpazar.com sitesinden siparifl, ödeme, ürün yönetimi ve flirket ile ilgili
bilgilendirme servisi verilmektedir. fiirketin web sayfas›n›n düzenlenmesi, gelifltirilmesi, bayiler ile sözleflmelerin yap›lmas›, siparifl 
ve kampanyalar yönetiminin icra edilmesi ifllemlerinden sorumludurlar. Bu ifl ile ilgili olarak çal›flmakta olan 2 personel mevcuttur.
Elektronik ticaret sitesi 2005 y›l›nda hizmete aç›lm›fl ve halen 3.100 adet kay›tl› müflterisi mevcuttur.

e) Ankara Bölge:
Da¤›t›m kanal›nda tüm Ankara ve ‹ç Anadolu’daki bayilere tüm ürünlerin sat›fl ifllemlerinde hizmet vermektedir. fiubede sat›fl
ifllemlerini yürüten bir personelimiz ve bir adet proje müdürümüz bulunmakt›r.

f) ‹zmir Bölge:
Da¤›t›m kanal›nda tüm ‹zmir ve Ege deki bayilere tüm ürünlerin sat›fl ifllemlerinde hizmet vermektedir. fiubede sat›fl ifllemlerini
yürüten iki personelimiz bulunmakt›r.
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UYUM RAPORU
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4. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZEMELER‹ T‹C. A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
fiirketimiz 2007 y›l› faaliyet döneminde Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uymaktad›r ve bunlar›
uygulamaktad›r.Söz konusu ilkeler flirket yönetimi taraf›ndan prensip olarak benimsenmifltir.Söz konusu ilkelerin bir k›sm› hemen
uygulanm›fl olup eksikliklerin giderilmesi konusunda çal›flmalar devam etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi:
fiirketimizde pay sahipleri ile olan iliflkilerin yürütülmesi amac›yla Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi oluflturulmufltur. Genel Müdür Salih Bafl’a ba¤l›
olarak faaliyet göstermekte olup bilgileri afla¤›ya ç›kar›lm›flt›r.

Ad› ve Soyad› Unvan› E-mail Adresi Telefon No

Salih Bafl Genel Müdür sbas@datagate.com.tr 0-212 332 15 00

Naim Saraç ‹ndeks Grup ‹ç Denetim Müdürü nsarac@indeks.com.tr 0-212 331 21 15

Ertan Kirez Mali ‹fller Müdürü ekirez@datagate.com.tr 0-212 332 15 00

Emre Ba¤c› Muhasebe fiefi ebagci@datagate.com.tr 0-212 332 15 00

Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi dönem içerisinde pay sahiplerine ve arac› kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmufl, bu
amaçla telefon, faks veya elektronik posta ile yöneltilen sorular cevaplanm›flt›r.  Dönem içerisinde yat›r›mc›lardan veya arac› kurumlar
taraf›ndan yöneltilen sorular SPK Seri: VIII No: 39 say›l›” Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” çerçevesinde
cevaplanm›flt›r. Ayr›ca flirketimiz her y›l bas›n toplant›s› yaparak geçmifl y›l› de¤erlendirmekte ve ilgili y›l hedeflerini yay›nlayarak
yat›r›mc›lar›m›z› bilgilendirmektedir. En son 18.03.2008 tarihinde grup flirketleri için yap›lan bas›n toplant›s›nda faaliyetler hakk›nda bilgi
verilmifltir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›:
Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu fiirketimize iletmektedirler. fiirketimize yat›r›mc›lar taraf›ndan sorulan
sorular›n büyük bir k›sm›n› flirketin ba¤l› ortakl›klar› hakk›nda bilgi, imzalanan distribütörlük anlaflmalar›n›n içeri¤ine iliflkin bilgiler, sermaye
art›r›m›na iliflkin bilgi, hisse senedi fiyat hareketlerine iliflkin bilgiler oluflturmaktad›r. fiirketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n
kullan›m›nda, pay sahipleri aras›nda ay›r›m yap›lmamaktad›r.

Y›ll›k olarak yap›lan ola¤an bas›n toplant›s›n›n haricinde genel bilgilendirme yöntemini ‹MKB’ye yap›lan özel durum aç›klamalar›
oluflturmaktad›r. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n› etkin olarak sunabilmek amac›yla www.datagate.com.tr adresindeki yat›r›mc›
bölümünde detayl› bilgilere yer verilmifltir.

Ana sözleflmede özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak ayr›ca düzenlenmemifltir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n›
teminen, az›nl›¤› teflkil eden pay sahiplerinin flüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konular› Denetimden Sorumlu Komite’ye iletmelerini
ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemifltir. Faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayin talebi olmam›flt›r.

Ayr›ca yabanc› yat›r›mc›lar›m›z›n bilgi edinme haklar›n› temin edebilmek için internet sitemizin yat›r›mc› bölümünün ‹ngilizce versiyonu
oluflturularak firma bilgileri, mali tablo ve dipnotlar, faaliyet raporlar› ile araflt›rma raporlar› bu bölüme eklenmifltir.
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4. Genel Kurul Bilgileri:
fiirketimiz dönem içerisinde 1 adet genel kurul gerçeklefltirmifltir. 2007 y›l›nda 2006 y›l›na ait genel kurul 29.05.2007 tarihinde %69,6‘lik
bir toplant› nisab› ile gerçeklefltirilmifl olup toplant›ya medya ifltirak etmemifltir. Toplant›ya davet kanun ve ana sözleflmede belirtildi¤i
üzere gündem ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Referans ve Hürses  gazetelerinde ilan edilmifltir. Referans ve Hürses
gazetelerinde ilan edilmifltir. Nama yaz›l› pay sahiplerinin genel kurula kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için herhangi bir süre
öngörülmemifltir. Genel kurul öncesinde ola¤an genel kurul gündemi, kar da¤›t›m önerisi, denetçi raporunu içeren faaliyet raporu
toplant›dan önce flirket merkezinde ve flirket internet adresinde pay sahiplerinin tetkiki için haz›r tutulmufltur. Pay sahiplerinden arzu
edenler genel kurul toplant›s›nda soru sorma haklar›n› kullanm›fllar ve sorular fiirket yönetimince yan›tlanm›flt›r. Bölünme, önemli tutarda
mal varl›¤› al›m›, sat›m›, kiralanmas› vb. önemli nitelikteki kararlar›n genel kurulda al›nmas› konusunda ana sözleflmede hüküm yoktur.
Bu tür kararlar yönetim kurulu taraf›ndan al›nmaktad›r. Genel Kurul tutanaklar› flirket internet adresinde hissedarlar›n incelemesine aç›k
tutulmaktad›r.

Genel Kurula kat›lmak isteyen ortaklar›m›z›n sahibi olduklar› kaydilefltirilmemifl paylar›n› bir bankaya bloke ettirerek alacaklar› paylar›n
tertip/ grup, seri no, küpür ve tutar›n› ihtiva eden bloke makbuzunu, paylar›n› ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› arac› kurumlar›ndaki
yat›r›m hesaplar›nda bulunduran ortaklar›m›z›n ise ilgili arac› kurumlar vas›tas›yla Merkezi Kay›t Kuruluflu A.fi. den alacaklar› bloke
mektuplar›n› veya paylar›n› do¤rudan do¤ruya fiirketimize ibraz ederek toplant›dan en az bir hafta önce girifl kartlar›n› almalar› bizzat
veya bir temsilci vas›tas› ile Genel Kurul toplant›s›’na kat›lmalar› gerekmektedir. Genel Kurul tutanaklar› flirket internet adresinde
hissedarlar›n incelemesine aç›k tutulmaktad›r.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›:
Genel olarak oy hakk›nda imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

• Ana sözleflmenin Yönetim Kurulunu Belirleyen 9.maddesi uyar›nca, “Yönetim Kurulu Üye say›s›n›n yar›s›ndan bir fazlas› A Grubu
pay sahiplerinin gösterece¤i adaylar aras›nda seçilir” ibaresi bulunmaktad›r.

• Ana sözleflmenin “Genel Kurul” bölümünü düzenleyen 12. maddesi uyar›nca“ Türk Ticaret Kanunu’nun 341, 348, 356, 359, 366,
367 ve 377”nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tan›nan haklar, flirketin ödenmifl
sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri taraf›ndan kullan›l›r.

• Karfl›l›kl› ifltirak içinde olan pay sahibi flirket bulunmamaktad›r. Ana sözleflmenin yukar›da aç›klanan hükmü uyar›nca az›nl›k paylar›n›n
yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanmas› yönteminin kullan›lmas› söz konusu de¤ildir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›:
fiirketimizin Kar Da¤›t›m Politikas›; Sermaye Piyasas› mevzuat›n›n öngördü¤ü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme
ve stratejiler, yat›r›m ve fon gereksinimleri, karl›l›k durumu ve ortaklar›n beklentisi do¤rultusunda ekonomik koflullardaki ola¤anüstü
geliflmelerin gerektirece¤i özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay
vermektir.

2007 y›l› içerisinde Kar›n da¤›t›m› yasal süreler içerisinde gerçeklefltirilmifltir.

7. Paylar›n Devri:
fiirketimiz ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
Ana sözleflmemizin “Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k“ bölümünü düzenleyen 20.maddesine göre flirket bilgilendirme politikas› oluflturulmufltur

“Bilgilerin kamuya aç›klanmas›nda sermaye piyasas› mevzuat› hükümlerine uyulur.

Kamunun ayd›nlat›lmas› ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikas› oluflturulur ve kamuya aç›klan›r. Kamuya aç›klanacak bilgiler zaman›nda
do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir, eriflilebilir ve eflit bir biçimde kamunun kullan›m›na sunulur.
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fiirketin etik kurallar› Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluflturulan etik kurallar› ile ilgili uygulamalar
kamuya aç›klan›r. fiirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kurallar›n içerisinde yer al›r.

Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›nda fiirketin tabi oldu¤u mevzuata, iflbu ana sözleflmeye ve di¤er fiirket içi düzenlemelere uyulur.
Yönetim Kurulu,  pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›n› sa¤layacak önlemleri al›r. Pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n›n geniflletilmesi
amac›na yönelik olarak, haklar›n kullan›m›n› etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmas›na özen
gösterilir.

Y›ll›k faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar da¤›t›m önerisi, esas sözleflme de¤ifliklik önerileri, organizasyon de¤ifliklikleri ve
fiirketin faaliyetleri hakk›ndaki önemli de¤ifliklikleri içeren bilgilerin fiirketin merkez ve flubeleri ile elektronik ortamda pay sahiplerinin
en rahat ulaflmas›n› sa¤layacak flekilde incelemeye aç›k tutulmas›na özen gösterilir.

Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak, haz›rlanan bilgilendirme döküman› ve gündem maddelerine dayanak teflkil eden di¤er
belgeler de genel kurul toplant›s›na yap›lan davet için yap›lan ilan tarihinden itibaren ortaklar›n incelemesine aç›k tutulur. Grup flirketleri
ve di¤er ortaklarla gerçekleflen ticari iliflkiler piyasa fiyatlar› çerçevesinde gerçeklefltirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotlar›, flirketin gerçek finansal durumunu gösterecek flekilde haz›rlanmas›na ve fiirket faaliyet
raporunun, fiirket faaliyetleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi vermesine özen gösterilir.

Bilgilendirme politikas› ile ilgili olarak sorumlu olan kiflilerin isimleri ve görevleri afla¤›ya ç›kar›lm›flt›r.

Ad› ve Soyad› Unvan› E-mail Adresi Telefon No

N.Erol Bilecik Y.K. Baflkan› ebilecik@indeks.com.tr 0-212 331 21 11

Salih Bafl Genel Müdür - Datagate sbas@datagate.com.tr 0-212 332 15 00

fiirketimizin halen www.datagate.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirtilen hususlar
do¤rultusunda pay sahipleri, yat›r›mc›lar, arac› kurulufllar›n araflt›rma uzmanlar› ve di¤er menfaat sahiplerinin yararlanabilece¤i bir iletiflim
kanal› olarak kullan›l›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›:
fiirket 2007 y›l› içerisinde 15 adet özel durum aç›klamas› olup, SPK veya ‹MKB taraf›ndan ek  aç›klama istenmemifltir. fiirket özel durum
aç›klamalar›na iliflkin yükümlülüklerinin tamam›n› zaman›nda yerine getirmifltir.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i:
fiirketimizin internet sitesi mevcut olup adresi www.datagate.com.tr‘dir. ‹nternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortakl›k
ve yönetim yap›s›, Yönetim ve Denetim Kurulu, Denetlemeden sorumlu komite üyeleri, genel kurul ile ilgili bilgiler, flirket ana sözleflmesi,
periyodik mali tablolar ve raporlar, ba¤›ms›z denetçi raporlar› faaliyet raporlar› halka arz ile ilgili bilgiler ile flirket taraf›ndan yap›lan özel
durum aç›klamalar› yer almaktad›r.

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç›klanmas›:
Halka arz sonras› flirketimizdeki gerçek kifli nihai hâkim pay sahipleri afla¤›da belirtilmifltir.

Ortak Ad› Ülkesi Hisse Oran›

Nevres Erol Bilecik* T.C. % 23,67

Tayfun Atefl T.C. % 10,45

(*) fiirketimizin %59,24 orta¤› bulunan ‹ndeks Bilgisayar Mühendislik Sistemleri Tic. A.fi.’nin %39,96’sine Nevres Erol Bilecik sahiptir.
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›:
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kifliler afla¤›daki gibidir.

fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri
Nevres Erol Bilecik
Salih Bafl
Tayfun Atefl
Atilla Kayal›o¤lu
Halil Duman

fiirketin TTK’na göre seçilmifl murak›p
Erhan Do¤an
Ferudun Sabah

fiirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi yöneticileri
Salih Bafl Genel Müdür
Ertan Kirez Mali ‹fller Müdürü
Arlet Laçino¤lu ‹thalat/‹hracat Müdürü
Atilla Alkafl Sat›fl Müdürü
Banu Sürek Pazarlama Müdürü

fiirketin Mali ‹fller ve Muhasebe departman›ndaki flefler
Emre Ba¤c›

Tam tasdikten sorumlu YMM
Hakk› Dede

Di¤er ‹lgili fiirket Yöneticileri
Atilla Kayal›o¤lu ‹ndeks A.fi. Genel Müdürü
O¤uz Gülmen Despec A.fi. Genel Müdürü
Erhan Do¤an Neteks A.fi. Genel Müdürü
Mete Ataman Neotech A.fi. Genel Müdürü
Naim Saraç ‹ndeks Grup ‹ç Denetim Müdürü

BÖLÜM III – MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahipleri düzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda flirket taraf›ndan bilgilendirilecektir. Bilgilendirme arac› olarak daha
çok e-mail ve flirket internet sitesi kullan›lacakt›r. Düzenli olarak, her y›l en az bir kere olmak üzere tedarikçiler ile ayr› ayr› toplant›lar
düzenlenmektedir. Türkiye geneline yay›lm›fl bayi kanal›na bölgesel bazda çeflitli bilgilendirme toplant›lar› yap›lmaktad›r. Y›lda bir kez
olmak üzere tüm çal›flanlara ve efllerine flirket hakk›ndaki geliflmeleri duyurmak amac›yla bilgilendirme yemekleri düzenlenmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›:
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda herhangi bir çal›flma yap›lmam›flt›r. Ancak tedarikçilerimizin, bayilere yönelik özel kanal
programlar› çerçevesinde, ürün temini ve sat›fl politikalar› birlikte yürütülmektedir.
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15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›:
Tüm çal›flanlar› taraf›ndan be¤enilen ve takdir edilen bir flirket olma hedefiyle özdefllefltirilmifl bir personel politikam›z mevcuttur.

Personel politikam›z› oluflturan ana kriterler;

• Çal›flanlar›m›z›n tümünün gelecekleriyle ilgili endifle duymamalar›n›n sa¤lanmas›,
• Çal›flanlar›n öncelikle yöneticilerine ve flirkete yüksek güvenlerinin sa¤lanmas›,
• Tüm personelin performanslar›n›n ölçümlerinin yap›lmas› ve baflar› kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sa¤lanmas›,
• fieffaf yönetim sergilenmesi,
• Yönetime kolayca ulafl›m›n sa¤lanmas›,
• Çal›flanlar›m›z›n düflündüklerini söyleme ve anlatma rahatl›klar›n›n olmas›,
• ‹fl disiplinine önem verilmesi,
• Tüm çal›flanlar›m›z›n bireysel de¤il, tak›m ruhu içinde çal›flmalar›n›n sa¤lanmas›,
• Kariyer planlanmas›na önem verilmesi,
• Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
• Verimli çal›flabilme ortam› ve koflullar›n sa¤lanabilmifl olmas›.

fiirketimizde hiçbir hal ve koflulda, kiflilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ›rk›na, dinine ve di¤er inan›fllar›na ba¤l› olarak ayr›mc›l›k
yapmamaktay›z. Bununla ilgili olarak flirket yönetimine intikal etmifl herhangi bir flikâyet bulunmamaktad›r.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler:
Mal ve hizmetlerin pazarlanmas› ve sat›fl›nda müflteri memnuniyeti önemli ve vazgeçilmez hedeflerimiz aras›ndad›r. Bunu sa¤layabilmek
için flirket içi prosedürlerimiz oluflturulmufl ve uygulanmaktad›r. Müflteri ve tedarikçilerle ilgili olarak ziyaretlerde düzenlenerek ve ara
s›ra müflteri memnuniyet anketleri düzenlenerek onlar›n beklentileri ö¤renilmekte ve bunlara çözüm yollar› aranmaktad›r.

Ürün Tedarik ve Da¤›t›m Yap›s›;
Datagate, temel olarak BT Sektöründe yerli bilgisayar üreticilerine yedek parça sa¤lamaktad›r. Bunun d›fl›nda ise dizüstü bilgisayar ve
lazer yaz›c›lar›n sat›fl›n› da çeflitli da¤›t›m kanallar›n› kullanarak yapmaktad›r.

Tedarikçiler;
fiirket’in tedarikçilerinin tamam› uluslararas› üreticiler ve tedarikçilerden oluflmaktad›r. Bu anlamda Datagate yaln›zca da¤›t›c›s› oldu¤u
ürünleri, do¤rudan üreticisinden almakta ve ithalat yolu ile Türkiye’ye getirmekte ve da¤›t›m›n› yapmaktad›r.

17. Sosyal Sorumluluk:
Topluma, do¤aya ve çevreye, ulusal de¤erlere, örf ve adetlere sayg›l›y›z, fleffafl›k ilkemiz ›fl›¤›nda pay ve menfaat sahiplerine, flirketimizin
hak ve yararlar›n› da gözetecek flekilde zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, analiz edilebilir, kolay eriflilebilir durumda flirket yönetimi,
finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunar›z, Türkiye Cumhuriyeti yasalar›na ba¤l›y›z; tüm ifllemlerimizde ve kararlar›m›zda
yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolay› flirket aleyhine aç›lan bir dava bulunmamaktad›r.

BÖLÜM IV – YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeleri:

Yönetim Kurulu Unvan› ‹crada Görevli / De¤il

Nevres Erol Bilecik Baflkan ‹crada Görevli De¤il

Salih Bafl Baflkan Yard›mc›s› ‹crada Görevli

Tayfun Atefl Baflkan Yard›mc›s› ‹crada Görevli

Atilla Kayal›o¤lu Üye ‹crada Görevli De¤il

Halil Duman Üye ‹crada Görevli De¤il
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Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye bulunmamakta olup flirket ana sözleflmesinde ba¤›ms›z üye seçimi öngörülmemifltir. Her y›l yap›lan
ola¤an genel kurul toplant›lar›nda Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyelerine flirket konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na yapmak
ve bu nevi iflleri yapan flirketlerde ortak olabilmek ve di¤er ifllemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri
uyar›nca izin verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin Index Grup’un di¤er flirketlerinin Yönetim Kurul’lar›nda da üyelikleri söz konusudur.
Bu flirketler, biliflim sektöründe faaliyet gösteren, ancak farkl› alanlarda uzmanl›k alanlar›na sahip olduklar›ndan, yönetim kurulu üyelerinin
flirket d›fl›nda baflka flirketlerde de görev yapmalar›na izin verilmektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:
fiirket ana sözleflmesinin “Yönetim Kurulu”nu düzenleyen 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari ve temel
nitelikler belirlenmifltir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamam› SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölümü’nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3  maddelerinde
say›lan niteliklerin tamam›na sahiptir.

20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:
fiirketimizin misyonu “Türkiye kiflisel bilgisayar bileflenleri pazar›nda, tüm çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla ve tüm paydafllar› için art› de¤er
yaratarak sürekli geliflen kurumsal, yarat›c› ve güvenilir bir hizmet flirketi olarak varl›¤›n› sürdürebilmektir”. Bu tan›m Yönetim Kurulu
taraf›ndan belirlenmifl olup, flirketin internet sitesi ile kamuoyuna aç›klanm›flt›r.

fiirketimizin vizyonu ise “Türkiye kiflisel bilgisayar bileflenleri sektöründe ifl süreçleri, sat›fl sonuçlar›, müflteri tatmini, birinci s›n›f müflteri
hizmetleri ve yüksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma“ olmakt›r. Yöneticiler her y›l stratejik ifl plan› yaparak yönetim kuruluna sunarlar
ve Ocak ay›n›n ilk haftas› onaylanarak yürürlü¤e girer. Aral›k bafl›ndan itibaren haz›rlanmaya bafllanan stratejik ifl plan›, gider ve gelir
bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›:
Risk yönetimi flirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktad›r. fiirketimizin karfl› karfl›ya oldu¤u veya karfl›laflmas› muhtemel
bütün risklerin tan›mlanmas› ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktas›d›r. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyilefltirici ve gelifltirici
uygulamalar› sürekli olarak flirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemifllerdir. fiirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde flu
flekilde s›n›fland›r›lmaktad›r:

a- Alacak Riski: Da¤›t›m yap›s› içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanal›n›n sermaye yap›s› düflüktür. 5000 civar›nda oldu¤u
düflünülen bu grup bayiler s›k s›k el de¤ifltirdi¤i gibi aç›l›p, kapanma oranlar› da oldukça yüksektir. fiirket Türkiye’de bilgisayar malzemeleri
al›m› ve sat›m› yapan hemen hemen her kurulufla mal satmaktad›r.

b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi: Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelli¤i, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlar›n›n
sürekli olarak de¤iflmesi ve yenilenmesidir. Stok devir h›zlar›n› bu de¤iflime uyarlayamayan firmalarda zarar oluflma riski yüksektir.

c- Sektörel Yo¤un Rekabet ve Kar Marjlar›: Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar baz›nda dünya çap›nda yo¤un
rekabet içerisindedirler. Üretici firmalar›n bu rekabet ortam› ulusal pazarda da fiyatlara yans›maktad›r. Finans yap›s› ve maliyet yap›lar›
güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk tafl›maktad›r.

d- Kur Riski: Biliflim teknolojileri ürünlerinin büyük bir ço¤unlu¤u yurtd›fl›ndan ithal edilmektedir. Ürünler al›n›rken yabanc› para birimi
cinsinden borçlan›lmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yap›lmaktad›r. Sat›fl politikalar›n› ürün girifl para birimi üzerinden yapmayan
firmalar kur art›fllar›nda zarar riski ile karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.

e- Üretici firmalar›n distribütörlük atamalar›nda münhas›rl›k yoktur: Üretici firmalar ile yap›lan distribütörlük anlaflmalar›nda
karfl›l›kl› münhas›rl›k iliflkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalar›nda, pazar›n koflullar›na göre baflka bir distribütörlük atayabilece¤i
gibi, ayn› zamanda distribütör firmalar da di¤er üretici firmalar ile distribütörlük anlaflmalar› imzalayabilirler.

f- ‹thalat rejimlerinde yap›lan de¤ifliklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapm›fl olduklar› de¤ifliklikler ithalat›
olumlu yönde etkiledi¤i gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumluluklar›:
fiirketin ana sözleflmesinde yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na Türk Ticaret Kanunu hükümlerine at›fta
bulunmak suretiyle yer verilmifltir.
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23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›:
Yönetim Kurulu dönem içerisinde 15 kez toplanm›flt›r. Toplant›ya iliflkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine bir hafta
öncesinden bildirilmektedir. ‹letiflim Yönetim Kurulu Baflkan› sekreteri taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Görüflülen tüm konular karara ba¤lanamazken karar al›nan konular›ndaki tutanaklar kamuoyuna aç›klanmamaktad›r. Öte yandan,
Yönetim Kurulunda karara ba¤lanan önemli konular›n tümü Özel Durum Aç›klamas›yla kamuoyuna duyurulmaktad›r.

24. fiirketle Ticari Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak flirketle ticari muamele yapma ve rekabet yasa¤›
konusunda genel kurul taraf›ndan izin verilmifltir.

25. Etik Kurallar:
fiirket yönetim kurulu taraf›ndan çal›flanlar için etik kurallar oluflturulmufltur. Bu kurallar flirketin internet adresi olan www.datagate.com.tr
adresindeki yat›r›mc› köflesinde flirketin halka aç›l›fl s›ras›nda yay›mlanan izahnamesinde yer alm›flt›r.

26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›:
fiirketimizde denetimden sorumlu komite 17.03.2006 tarih ve 92 karar say›l› Yönetim Kurulu karar› ile üyelerden Atilla Kayal›o¤lu ve
Halil Duman’dan oluflmufltur. Denetim komitesi flirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen
mali tablolar›n gerçek mali durumu yans›t›p yans›tmad›¤›n›n kontrol edilmesi, genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata
uygunlu¤unun araflt›r›lmas› amac›yla kurulmufltur.

fiirketimizde henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmamaktad›r. Bu komitenin kurulmas› hedeflenmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar:
Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulunda Baflkan›, Baflkan Yard›mc›s› ve Üye olan ‹cra Kurulu Baflkan›’na
Genel Müdüre ve Genel Müdür Yard›mc›s›na görevleri ile ilgili olarak ayr›ca ayl›k ücret ödenmektedir.

fiirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemifl, kredi ve üçüncü bir kifli
arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›rmam›flt›r.
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YÖNET‹M KURULU’NUN
KAR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹
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5. Yönetim Kurulu’nun Kar Da¤›t›m Önerisi

Yönetim Kurulumuz bugün flirket merkezinde toplanarak afla¤›daki karar› alm›flt›r.

fiirketimizin Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri:XI, No:25 say›l› tebli¤i uyar›nca haz›rlanan 2007 dönemi mali tablolar›nda vergi sonras›
net kar› 1.854.560 YTL'dir. Yasal kay›tlara göre oluflan net kar›n %5’i olan 97.187,56 YTL'nin 1. Tertip Yedek Akçe ayr›lmas›na, kalan
net da¤›t›labilir dönem kar› olan 1.757.372,44 YTL'nin %20'sine tekabül eden 351.474,49 YTL temettü tutar›n›n ödenmifl sermayenin
%5'inden az olmas› nedeni ile da¤›t›lmadan ola¤anüstü yedek akçe olarak flirket bünyesinde bulundurulmas›na, kalan tutar›n da
ola¤anüstü yedek akçe olarak ayr›lmas›na, bu önerimizin Genel Kurul onay›na sunulmas›na karar vermifltir.

Kar da¤›t›m tablosu önerisi afla¤›da yer almaktad›r.
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DENETÇ‹ GÖRÜfiÜ
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6. Denetçi Görüflü
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BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
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7. Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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MAL‹ TABLOLAR
VE D‹PNOTLAR
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8. Mali Tablolar ve Dipnotlar
01.01.2007 - 31.12.2007 Hesap Dönemine Ait Ba¤›ms›z Denetimden geçmifl ve Sermaye Piyasas› Mevzuat› uyar›nca Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar›na göre düzenlenmifl Mali Tablolar ve Dipnotlar afla¤›da bilgilerinize sunulmufltur.

‹liflik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZEMELER‹ T‹CARET A.fi.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹fi B‹LANÇO
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

CAR‹ / DÖNEN VARLIKLAR 80.275.535 61.599.203

Haz›r De¤erler 4 837.243 870.004

Menkul K›ymetler (Net) 5 - -

Ticari Alacaklar (Net) 7 24.004.464 26.281.485

Finansal Kiralama Alacaklar› (Net 8 - -

‹liflkili Taraflardan Alacaklar (Net) 9 15.808.458 8.825.540

Di¤er Alacaklar (Net) 10 2.557 467

Canl› Varl›klar (Net) 11 - -

Stoklar (Net) 12 31.168.260 18.643.089

Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (Net) 13 - -

Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -

Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15 8.454.553 6.978.618

CAR‹ OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR 359.037 517.996

Ticari Alacaklar (Net) 7 244.959 1.684

Finansal Kiralama Alacaklar›  (Net) 8 - -

‹liflkili Taraflardan Alacaklar (Net) 9 - -

Di¤er Alacaklar (Net) 10 - -

Finansal Varl›klar (Net) 16 - 401.457

Pozitif / Negatif fierefiye (Net) 17 - -

Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (Net) 18 - -

Maddi Varl›klar (Net) 19 55.600 82.677

Maddi Olmayan Varl›klar (Net) 20 11.108 7.651

Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 47.370 24.528

Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15 - -

TOPLAM VARLIKLAR 80.634.572 62.117.199

VARLIKLAR

B‹LANÇO Dipnot Referanslar› Cari Dönem Önceki Dönem

� 31.12.2007 31.12.2006
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DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZEMELER‹ T‹CARET A.fi.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹fi B‹LANÇO
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.739.350 48.141.541

Finansal Borçlar (Net) 6 3.740.192 9.494.948

Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (Net) 8 - -

.Ticari Borçlar (Net) 7 58.132.708 30.143.581

‹liflkili Taraflara Borçlar (Net) 9 406.476 7.486.918

Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net) 10 - -

Al›nan Avanslar 21 219.033 120.072

Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri 13 - -

Borç Karfl›l›klar› 23 723.667 556.730

Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -

Di¤er Yükümlülükler (Net) 15 517.274 339.292

UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.656 77.574

Finansal Borçlar 6 - -

Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar 8 - -

Ticari Borçlar 10 - -

‹liflkili Taraflara Borçlar 7 - -

Di¤er Finansal Yükümlülükler (Net) 9 - -

Al›nan Avanslar 21 - -

Borç Karfl›l›klar› 23 49.656 77.574

Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -

Di¤er Yükümlülükler 15 - -

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 - -

ÖZSERMAYE 16.845.566 13.898.085

Sermaye 25 10.000.000 6.600.000

Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi 25 - -

Sermaye Yedekleri 26 2.927.309 4.417.305

Hisse Senetleri ‹hraç Primleri 2.872.723 4.362.719

H‹sse Senedi ‹ptal Karlar› - -

Yeniden De¤erleme Fonu - -

Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu    - -

Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 54.586 54.586

Birikmifl Karlar, Zararlar ve Yasal Yedekler 27 1.554.333 572.246

Yasal Yedekler 214.348 113.217

Statü Yedekleri - -

Ola¤anüstü Yedekler                         247.064 459.029

Özel Yedekler - -

Sermayeye Eklenecek ‹fltirak H‹sseleri ve 1.092.921 -

Gayrimenkul Sat››fl Kazançlar›

Yabanc› Para Çevrim Farklar› - -

Net Dönem Kar› / Zarar› 26 1.854.560 2.103.157

Geçmifl Y›llar Kar / Zararlar› 28 509.364 205.377

TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 80.634.572 62.117.199

B‹LANÇO Dipnot Referanslar› Cari Dönem Önceki Dönem

� 31.12.2007 31.12.2006



ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fl Gelirleri (Net) 36 254.921.956 221.083.014

Sat›fllar›n Maliyeti (-) 36 (246.366.665) (211.472.418)

Hizmet Gelirleri (net) - -

Esas faaliyetlerden Di¤er Gelirler/Faiz+temettü+kira (net) 36 - -

BRÜT SATIfi KARI/ZARARI 8.555.291 9.610.596

Faaliyet Giderleri (-) 37 (4.303.869) (3.937.850)

NET ESAS FAAL‹YET KARI/ZARARI 4.251.422 5.672.746

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 6.136.091 5.372.433

Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (6.224.318) (5.407.699)

Finansman Giderleri (-) 39 (1.831.047) (3.111.968)

FAAL‹YET KARI/ZARARI 2.332.148 2.525.511

Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar› 40 - -

ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ZARARI 24 - -

VERG‹ ÖNCES‹ KAR/ZARARI 2.332.148 2.525.511

Vergiler 41 (477.588) (422.355)

NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.854.560 2.103.157

H‹SSE BAfiINA KAZANÇ 42 % 22,36 % 34,78

      Cari Dönem Önceki Dönem

� 01.01.2007 01.01.2006
31.12.2007 31.12.2006

GEL‹R TABLOSU (YTL) Dipnot Referanslar›
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DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZEMELER‹ T‹CARET A.fi.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹fi B‹LANÇO
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)



A) ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Net dönem kar›  1.854.560 2.103.157

Düzeltmeler: - -

Amortisman (+) 19  46.259 103.124

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›ndaki Art›fl (+) 23  (27.918) 11.247

Alacaklar Reeskont Tutar› (+) 7,9  (19.514) 95.942

Cari Dönem fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (+)  90.302 94.523

Konusu Kalmayan fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (-) - -

Stok De¤er Düflüfl Karfl›l›¤› (+) 12  140.285 79.145

Borç Senetleri Prekontu (-) 9  (56.166) (134.751)

‹fltirak De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-) 16 - -

Kur Farklar›ndan Do¤an Zarar (+) - -

Menkul K›ymet veya uzun vadeli yat›r›mlardan elde edilen kazançlar (-) - -

‹flletme Sermayesinde De¤iflikler Öncesi Faaliyet Kar› (+)  2.027.808 2.352.387

Ticari ‹fllemlerdeki ve Di¤er Alacaklardaki Art›fl(-) 7 - 9 - 10  (5.022.050) (10.720.819)

Stoklarda azal›fl(+) 12  (12.665.456) (2.784.092)

Al›m Sat›m amaçl› Menkul K›ymetlerdeki art›fl (-) - -

Ticari Borçlardaki Ve Di¤er Borçlardaki azal›fl(-) 7 - 9 21.063.811 9.726.307

Esas Faaliyet ile ‹lgili  Oluflan Nakit (+) - -

Faiz Ödemeleri (-) - -

Vergi Ödemeleri (-) - -

Di¤er  Art›fllar/Azal›fllar  (+)/(-)  340.521 324.785

Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit  5.744.634 (1.101.432)

B) YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI         -  -

Mali Duran Varl›k al›mlar› neti (-) - -

Maddi duran varl›k al›mlar› (-) 19  (22.639) (44.979)

Maddi duran varl›k ç›k›fllar› net de¤eri - -

Tahsil Edilen Faizler (+) - -

Tahsil Edilen Temettüler (+) - -

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit  (22.639) (44.979)

C)F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNALANAN NAK‹T AKIMLARI - -

Sermaye Art›r›m›ndan Kaynaklanan Nakit - 2.000.000

Hisse Senedi ‹hraçlar› Nedeniyle Oluflan  Nakit Giriflleri (+) - 4.362.719

K›sa vadeli mali borçlardaki art›fl (+) 6  (5.754.756) (6.519.863)

Uzun vadeli mali borçlardaki art›fl (+) 6   - -

Ödenen Temettüler (-) - (264.001)

Finansman  Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit  (5.754.756) 421.145

Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Art›fl (32.761) (1.567.556)

DÖNEM BAfiI NAK‹T DE⁄ERLER 4  870.004 2.437.560

DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 4  837.243 870.004

                                         

�                               

Dipnot Referanslar› 31.12.2007 31.12.2006NAK‹T AKIM TABLOSU
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DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZEMELER‹ T‹CARET A.fi.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹fi NAK‹T AKIM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)
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DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZEMELER‹ T‹CARET A.fi.
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹fi ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)



1. fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi. (fiirket) 1992 y›l›nda Türkiye'de kurulmufl olup faaliyet konusu; bilgisayar ve bilgisayar yan
ürünleri al›m ve sat›m›d›r.

fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariye en büyük ortaklar› ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. %59,24,
Tayfun Atefl %10,45 ve Halka Arz %30,30’dur.

fiirketin y›llar itibariyle ortalama personel say›s› 31.12.2007:44,  (31.12.2006:50)'dir.

fiirket'in ticaret siciline kay›tl› adresi Ayaza¤a Mah. Cendere Yolu No:9/2 fiiflli / ‹stanbul'dur. fiirketin ana merkezi ‹stanbul olup, ‹stanbul
Atatürk Havaliman› Serbest Bölgesinde ve Dubai Jebel Ali Serbest Bölgesinde flubeleri bulunmaktad›r.

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

2.01. Uygulanan Muhasebe Standartlar›
fiirket muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Yeni Türk liras› cinsinden, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun
yay›nlam›fl oldu¤u tebli¤lere ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak haz›rlamaktad›r.

fiirketin mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›nlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartlar›)
uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25 no'lu "Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›" tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri
seti yay›nlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu "IASB" taraf›ndan ç›kart›lm›fl olan Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar›'n›n (UFRS) uygulanmas›n›nda SPK Muhasebe Standartlar›'na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir.

2.02. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Yeni Türk liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle al›m gücünde oluflan de¤iflim sonucunda mali tablolardaki enflasyon etkilerinin giderilmesi,
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK), 15 Kas›m 2003 tarihli Seri XI, No: 25 "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda
Tebli¤"ine dayanmaktad›r. Tebli¤'e göre, hiperenflasyonist bir ekonomiye ait para birimiyle haz›rlanan mali tablolar, bilanço tarihinde
geçerli olan al›m gücünde, geçmifl raporlama dönemlerine ait rakamlar da yine son bilanço tarihinde geçerli endeksle düzeltilmek suretiyle
ifade edilmelidir.

Y›ll›k bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin bafl›ndaki fiyat endeksi rakam›n›n
iki kat›n› aflmas› ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n, hesap döneminin bafl›na göre %10 veya daha fazla bir
oranda artmas› halinde içinde bulunulan y›ll›k hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon dönemi bafllar. Yukar›da belirtilen süreden
daha k›sa bir sürede fiyat endeksi rakam›n›n iki kat›na ulaflmas› halinde de y›ll›k mali tablo tarihi itibariyle yüksek enflasyon dönemi bafllar.

Endeksleme ifllemi, Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) taraf›ndan aç›klanan ve ülke çap›nda geçerli olan Toptan Eflya Fiyat Endeksi (TEFE)'nin
esas al›nd›¤› düzeltme katsay›lar› ile yap›lmaktad›r.

Yukar›da bahsi geçen düzeltme ile ilgili önemli uygulamalar afla¤›daki gibidir:

• Hiperenflasyonist bir ekonominin para biriminde haz›rlanm›fl mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli olan al›m gücünde, geçmifl raporlama
dönemlerine ait de¤erler ise, yine en son bilanço tarihine endekslenerek ifade edilmektedir.

• Parasal varl›k ve borçlar, halihaz›rda, bilanço tarihindeki parasal birim ile ifade edildi¤inden, endekslenmemektedir.
• Parasal olmayan varl›k ve borçlar ile özsermaye hesaplar›, ilgili ayl›k düzeltme katsay›lar› kullan›larak endekslenmektedir. Maddi ve

maddi olmayan duran varl›k al›mlar› aktife girdi¤i y›l›n ilgili ay›n›n düzeltme katsay›lar› ile endekslenmektedir.
• Gelir tablosundaki tüm kalemler, ilgili ay›n düzeltme katsay›lar› kullan›larak endekslenmektedir.
• Önceki dönem mali tablolar›, en son bilanço tarihindeki al›m gücüne getiren genel enflasyon endeksi kullan›larak düzeltilmektedir.
• Enflasyonun net parasal pozisyon üzerindeki etkisi, gelir tablosuna net parasal kazanç veya zarar olarak dahil edilmifltir.
• Sermaye kalemlerinin düzeltiminden yeniden de¤erlemeden dolay› oluflan sermayeye bedelsiz ilavelerin etkileri iptal edilmifl ancak

geçmifl y›l karlar› ve benzeri kalemlerin etkileri yasal tarihinden itibaren düzeltilmifltir.

2.03. Konsolidasyon Esaslar›
fiirket konsolidasyona tabi de¤ildir. % 24 oran›nda ifltirak etmifl oldu¤u Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.'nin tamam›n› 24 Temmuz
2007 tarihinde satm›fl olup flirketin baflka ifltiraki kalmam›flt›r. Önceki dönemlerde fiirket ifltiraki Neteks ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.'ni
özkaynak metoduna göre konsolidasyona tabi tutmufltur. fiirket'in yönetimine ve iflletme politikalar›n›n belirlenmesine kat›lma anlam›nda
devaml› bir ba¤›n›n veya do¤rudan dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisinin bulundu¤u yada sermayesine %20 veya daha fazla, %50'den
az oranda paya ve bu oranda yönetime kat›lma hakk›na sahip oldu¤u flirketler ifltirak olarak nitelenmifl ve özkaynak metoduna göre
mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
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Özkaynak yöntemi; ifltiraklerin bafllang›çta elde etme maliyeti ile kaydedilerek, bu tutar›n ifltirakin özkayna¤›ndan ana ortakl›¤›n pay›na
düflen k›sm›n› gösterecek flekilde art›r›lmas› veya azalt›lmas› suretiyle mali tablolara yans›t›lmas› yöntemidir. ‹flletmelerin ifltirak niteli¤i
kazand›¤› tarih itibariyle ve daha sonraki pay al›mlar›nda, bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortakl›¤›n ifltirakin sermayesinde sahip
oldu¤u paylar›n elde etme de¤eri ile bu paylar›n ifltirakin makul de¤erler esas al›narak düzenlenmifl bilançosundaki özsermayesinde
temsil etti¤i de¤er aras›nda oluflan fark pozitif flerefiye olarak nitelendirilmektedir. fierefiyelerin tamam› itfa edilmifltir.

2.04. Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Gerekti¤i durumlarda cari dönem mali tablolar›ndaki s›n›fland›rma de¤ifliklikleri, tutarl› olmas› aç›s›ndan önceki dönem mali tablolar›na
da uygulan›r.

2.05. Netlefltirme / Mahsup
Mali tablolarda yer alan finansal varl›klar ve yükümlülükler, ilgili de¤erleri netlefltirmeye izin veren yasal bir yetkinin olmas› ve de¤erlerin
net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olmas› ya da varl›¤›n gerçekleflmesi ile borcun yerine getirilmesinin ayn› anda olmas›
durumunda mali tablolarda net de¤erleri üzerinden gösterilmektedirler.

3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI

3.01. Has›lat
Gelir, mal ve hizmet sat›fllar›n›n faturalanm›fl de¤erlerini içerir. Gelirler PC, Laptop gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlar› sat›fllar›ndan
oluflmaktad›r. Sat›fllar›n tamam› bayiler kanal› ile yap›lmakta olup nihai kullan›c›lara mal sat›fl› gerçeklefltirilmemektedir. Sat›fllardan gelirler,
sahiplikten kaynaklanan önemli risk ve faydalar›n al›c›ya transfer edilmesi suretiyle mali tablolara dahil edilir. Sat›fllarda önemli riskler ve
faydalar mallar al›c›ya teslim edildi¤inde ya da yasal sahiplik al›c›ya geçti¤inde devredilir. Net sat›fllar, teslim edilmifl mallar›n fatura edilmifl
bedelinin, sat›fl iadelerinden ve sat›fl iskontolar›ndan ar›nd›r›lm›fl halidir. Sat›fllar›n içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunmas›
durumunda, makul bedel gelecekte oluflacak tahsilatlar›n, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oran› ile indirgenmesi ile tespit
edilir. Gerçek de¤erleri ile nominal de¤erleri aras›ndaki fark tahakkuk esas›na göre faiz geliri olarak de¤erlendirilir.

3.02. Stoklar
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan›yla mali tablolara yans›t›l›r. Maliyet F‹FO metodu ile hesaplanmaktad›r.
Stoklar borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleflebilir de¤er sat›fl fiyat›ndan stoklar› sat›fla haz›r hale getirebilmek için yap›lan
giderlerle pazarlama ve sat›fl giderleri düflüldükten sonraki de¤erdir.

3.03. Maddi Varl›klar
Maddi varl›klar, 01 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre
düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden ve 01 Ocak 2005 tarihinden sonra al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erlerinden birikmifl
amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düflülerek yans›t›l›r.

Amortisman, normal amortisman metodu ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel de¤erine getirmek üzere ekonomik ömürler esas al›narak
afla¤›daki oranlara göre hesaplanmaktad›r.

Makine ve Tesisler 20 20

Döfleme ve Demirbafllar 20-25 20-25

Nakil Vas›talar› 20 20

C‹NS‹ 31.12.2007 ORAN (%) 31.12.2006 ORAN (%)

Sabit k›ymetlerin sat›fl› dolay›s›yla oluflan kar ve zararlar net defter de¤erleriyle sat›fl fiyat›n›n karfl›laflt›r›lmas› sonucunda belirlenir ve
faaliyet kar›na dahil edilir.

Bak›m ve onar›m giderleri gerçekleflti¤i tarihte gider yaz›l›r. E¤er bak›m ve onar›m gideri ilgili aktifte geniflleme veya gözle görünür bir
geliflme sa¤l›yorsa aktiflefltirilir.
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3.04. Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar, 01 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine
göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden ve 01 Ocak 2005 tarihinden sonra al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erlerinden itfa pay›
ve kal›c› de¤er kay›plar› düflülerek yans›t›l›r.

Maddi olmayan duran varl›klar haklar ve  özel maliyetleri içermektedir.

Maddi olmayan duran varl›klar maliyetten itfa ve tükenme paylar›n›n düflülmesiyle ifade edilir. ‹tfa ve tükenme paylar› befl y›l ile on y›ll›k
sürelerde normal amortisman yöntemiyle hesaplanmaktad›r.

3.05. Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü
Maddi duran varl›klar ile maddi olmayan duran varl›klar› da içeren di¤er duran varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin herhangi bir olay ve de¤ifliklik
sonucunda geri kazan›m tutarlar›n›n alt›nda kal›p kalmad›¤› incelenir. Net sat›fl fiyat› ile kullan›m de¤erinin yüksek olan› olarak belirlenen
geri kazan›m tutar›n›n, kay›tl› de¤erin alt›nda kalmas› durumunda, kay›tl› de¤eri geri kazan›m tutar›na getirecek de¤er düflüklü¤ü mali
tablolara dahil edilir.

3.06. Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma giderleri genel olarak olufltuklar› tarihte giderlefltirilmektedirler. Borçlanma giderleri, bir varl›¤›n elde edilmesiyle, yap›m›yla
veya üretimiyle do¤rudan iliflkilendirilebiliyor ise aktiflefltirilmektedirler. Borçlanma giderlerinin aktiflefltirilmesi, ilgili varl›¤›n kullan›ma haz›r
olma süreci devam etti¤i ve masraflar ile borçlanma giderleri gerçekleflti¤i zaman bafllamaktad›r. Borçlanma giderleri, varl›klar›n amaçlanan
kullan›ma haz›r oluncaya kadar aktiflefltirilmektedirler. Borçlanma giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili di¤er maliyetleri içermektedir.

3.07. Finansal Araçlar
Finansal varl›klar ilk kay›t tarihinde ifllem tarihi esas›na göre kay›tl› de¤erleri ile muhasebelefltirilirler. ‹lk kay›t tarihinden sonraki raporlama
dönemlerinde, fiirketin  vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan finansal varl›klar, iskonto edilmifl maliyet de¤erleri üzerinden
de¤er düflüklü¤ü dikkate al›narak de¤erlenirler.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar haricinde kalan al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›flan›r ve bilanço tarihindeki rayiç de¤erleri ile de¤erlendirilirler. Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl
kar ve zararlar dönem kar zarar›nda muhasebelefltirilir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kar ve zararlar
ise, sat›fla ya da sürekli de¤er düflüklü¤üne karar verilene kadar, özkaynaklar alt›nda muhasebelefltirilir ve sat›flta ya da de¤er düflüklü¤ünde
daha önce özkaynaklar içinde oluflan kümülatif kar/ zarar dönem kar zarar›na intikal ettirilir.

Afla¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve varsay›mlar belirtilmifltir.

Nakit ve nakit benzeri kalemler
Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan de¤erlenmifllerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki
mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, gerçekleflebilir de¤erleriyle, etkin faiz oran› ile iskonto edilmifl net gerçekleflebilir de¤erlerinden olas› flüpheli alacaklara
iliflkin karfl›l›klar›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. fiüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar, fiirket Yönetimi’nce tahsil edilemeyen alacaklar›n
tutar›, al›nan teminatlar, geçmifl tecrübeler ›fl›¤›nda ve mevcut ekonomik koflullar gözönünde bulundurularak ayr›lmaktad›r. Tahsil
edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlafl›ld›¤› y›lda zarar kaydedilmektedir.

Kullan›lan krediler
Kullan›lan krediler,kullan›ld›klar› tarihte geçerli olan faiz oranlar›na tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar›ndan muhasebelefltirilirler.
Finansman giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilir ve olufltuklar› dönemde ödenmeyen k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir.

Tahsilat riski
fiirketin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Ticari alacaklar›n tamam›na yak›n› bayilerden olan alacaklardan
kaynaklanmaktad›r. fiirket bayileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmufl olup bu ifllemlerden do¤an kredi riski yönetimce takip
edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler s›n›rland›r›lm›flt›r. Bayilerden yeterli teminat al›nmas› kredi riskinin yönetiminde kullan›lan di¤er
bir yöntemdir. fiirket önemli tutarlarda az say›da müflteri yerine, çok say›da müflteriden alacakl› olmas› nedeniyle önemli bir ticari alacak
riski bulunmamaktad›r. Ticari alacaklar, fiirket yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak de¤erlendirilmekte
ve uygun oranda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

Likidite riski
fiirket genellikle k›sa vadeli finansal enstrümanlar›n› nakde çevirerek; örne¤in alacaklar›n› tahsil ederek, menkul k›ymetlerini elden ç›kararak
kendisine fon yaratmaktad›r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun de¤erleriyle kay›tlarda yer almaktad›r.
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Kur riski
fiirket genellikle mal al›m› yapt›¤› döviz cinsleri baz›nda mal sat›fllar›n› gerçeklefltirmektedir. Dolay›s›yla önemli bir kur riski tafl›mamaktad›r.

3.08. ‹flletme Birleflmeleri
fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle iflletme birleflmeleri kapsam›nda herhangi bir ifllemi bulunmamaktad›r.

3.09. Kur De¤ifliminin Etkileri
fiirket, yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemleri ve bakiyeleri YTL'ye çevirirken ifllem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar› esas almaktad›r.
Bilançoda yer alan yabanc› para birimi baz›ndaki parasal varl›klar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurlar› kullan›larak YTL'ye çevrilmifltir.
Yabanc› para cinsinden olan ifllemlerin YTL'ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden do¤an kur fark› gider veya
gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.

3.10. Hisse Bafl›na Kazanç
Hisse bafl›na kazanç, dönem net kar›n›n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölünmesi ile
bulunmaktad›r.

3.11. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
fiirket; 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.

3.12. Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar
Karfl›l›klar ancak fiirketin 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.

3.13. Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda ve sunulmas›nda, kullan›lan ilkeler, esaslar, varsay›mlar ve kurallar, SPK muhasebe standarlar› ve SPK'nun
Seri:XI, No:25 say›l› tebli¤ine uygun olarak belirlenmekte ve tutarl› bir flekilde uygulanmaktad›r.

Gerekli olmas› veya fiirketin mali durumu, performans› veya nakit ak›mlar› üzerindeki ifllemlerin ve olaylar›n etkilerinin mali tablolarda
daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu do¤uracak nitelikte ise muhasebe politikalar›nda de¤ifliklik yap›l›r. Muhasebe politikalar›nda
yap›lan de¤iflikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullan›mdaym›fl gibi mali tablolarda geriye dönük
olarak da uygulan›r.

Yap›lan politika de¤iflikli¤inin uygulanmas›, gelecek dönemlere de yans›mas› durumunda, ilgili politika de¤iflikli¤inin etkileri, de¤iflikli¤in
yap›ld›¤› dönemlerde mali tablolara al›n›r.

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayan›larak yap›l›r. Ancak, tahminin yap›ld›¤› koflullarda de¤ifliklik
olmas›, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliflmelerin ortaya ç›kmas› sonucunda tahminler gözden geçirilir. 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›¤› dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kar› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak flekilde
mali tablolara yans›t›l›r.

Muhasebe politikalar›n›n yanl›fl uygulanmas›, bilgilerin yanl›fl yorumlanmas›, dikkatten kaçmas› ve matematiksel hatalar›n olmas› durumunda,
hata tutar› geriye dönük olarak dikkate al›n›r. Hatan›n fark edildi¤i dönemde kar veya zarar›n belirlenmesinde dikkate al›nmaz. Hatan›n
niteli¤i, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutar›, karfl›laflt›rmal› bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarlarlar› konular›nda
aç›klama yap›l›r.

FAAL‹YET RAPORU 2007

80



3.14. Kiralama ‹fllemleri
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle flirkete ait bir varl›k olarak görülür. Kiralayana karfl›
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhütü ile varl›¤›n gerçe¤e uygun
de¤eri aras›ndaki fark›n oluflturdu¤u finansal giderler, her muhasebe dönemine düflen yükümlülü¤ün sabit faiz oran› ile da¤›t›lmas›
suretiyle kiralama süresi boyunca olufltu¤u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.

3.15. ‹liflkili Taraflar
Bu rapor kapsam›nda fiirketin  hissedarlar›, fiirketin ba¤l› oldu¤u ‹ndeks Grubu fiirketleri,  bunlar›n yöneticileri ayr›ca bu flirketler taraf›ndan
kontrol edilen veya onlarla ilgili olan di¤er flirketler iliflkili kurulufl olarak kabul edilmifltir. ‹liflkili taraflarla olan ifllemler mali tablo dipnotlar›nda
aç›klan›r.

3.16. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›
fiirket  ve ba¤l› ortakl›klar› biliflim sektöründe faaliyet gösterdi¤inden dolay› finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamam›flt›r.

3.17. ‹nflaat Sözleflmeleri
fiirketin faaliyet konusu gere¤i inflaat sözleflmelerine iliflkin hükümler kapsam›nda de¤erlenebilecek herhangi bir ifllemi bulunmamaktad›r.

3.18. 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.

3.19. Devlet Teflvik ve Yard›mlar›
Hükümet teflvikleri, fiirketin  bu teflviklerle ilgili gerekleri yerine getirdi¤i ve bu teflvikin al›naca¤› ile ilgili makul bir sebep oluflmad›¤› sürece
muhasebelefltirilmez.

Bu teflvikler karfl›lamalar› beklenen maliyetlerle eflleflecek flekilde ilgili dönemde gelir olarak muhasebelefltirilir. Hükümetin sa¤lad›¤›
teflviklerden elde edilen gelir uygun bir gider kaleminden indirim olarak muhasebelefltirilir.

3.20. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
fiirketin yat›r›m amaçl› gayrimenkulu bulunmamaktad›r.

3.21. Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
fiirket, Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabidir. fiirketin Kurum Kazanc› üzerinden istisna mahiyetindeki kazançlar düflüldükten ve ilave
mahiyetindeki gider kalemleri eklendikten sonra ortaya ç›kan matrah üzerinden %20 oran›nda kurumlar vergisi hesaplanmaktad›r.

Ortaklara kar da¤›t›m› nedeniyle oluflacak gelir vergisi kar da¤›t›m› esnas›nda muhasebelefltirilir.

3.22. Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›
Yürürlükteki kanunlara göre, fiirket, 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.

3.23. Emeklilik Planlar›
fiirketin emeklilik planlar› bafll›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak ifllemi bulunmamaktad›r.

3.24 Tar›msal Faaliyetler
fiirketin faaliyet konusu gere¤i tar›msal faaliyetler kapsam›nda herhangi bir ifllemi bulunmamaktad›r.

3.25. Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ve nakit benzeri de¤erler bilançoda maliyet de¤erleri ile yans›t›lmaktad›rlar. Nakit ak›m tablosu için nakit ve nakit benzeri de¤erler
eldeki nakit, banka mevduatlar› ve likiditesi yüksek yat›r›mlar› içermektedir.
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4. HAZIR DE⁄ERLER

fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Haz›r De¤erleri afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006

Nakit 1.890 5.138

Banka 743.955 833.573

Di¤er Haz›r De¤erler (Kredi Kart› Slip Alacaklar›) 91.398 31.293

Toplam 837.243 870.004

5. MENKUL KIYMETLER

fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Menkul K›ymetleri bulunmamaktad›r.

6. F‹NANSAL BORÇLAR

fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Finansal Borçlar› afla¤›daki gibidir:

Nev’i Döviz Tutar› YTL Tutar› Faiz Oran› (%)

USD Krediler 2.505.543 2.918.206 5,35 - 5,85

YTL Krediler - 821.986 Faizsiz

TOPLAM 2.505.543 3.740.192

31.12.2007

Hev’i Döviz Tutar› YTL Tutar› Faiz Oran› (%)

USD Krediler 6.562.684 9.224.508 6,00 - 7,00

YTL Krediler - 270.440 Faizsiz

TOPLAM 6.562.684 9.494.948

31.12.2006

7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Ticari Alacaklar› afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006

K›sa Vadeli Uzun Vadeli K›sa Vadeli Uzun Vadeli

Al›c›lar 16.074.267 - 14.840.605 -

Alacak Senetleri 8.121.034 - 11.651.141 -

Alacak Reeskontu (-) (190.837) - (210.351) -

Verilen Depozito ve Teminatlar - 244.959 90 1.684

fiüpheli Ticari Alacaklar 536.780 - 446.478 -

fiüpheli Ticari Alacak Karfl›l›¤› (-) (536.780) - (446.478) -

Toplam 24.004.464 244.959 26.281.485 1.684
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fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Ticari Borçlar› afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006

Sat›c›lar 58.498.081 30.452.788

Borç Prekontu (-) (365.373) (309.207)

Toplam 58.132.708 30.143.581

Alacaklara karfl›l›k olarak al›nan teminatlar›n niteli¤i ve tutarlar› afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006

Cinsi YTL USD EURO YTL USD EURO

Teminat Senetleri 3.500 178.000 - - 63.000 -

Teminat Çekleri 880.500 2.328.500 15.000 393.000 1.660.500 5.000

Teminat Mektubu 235.000 - - - - -

Toplam 1.119.000 2.506.500 15.000 393.000 1.723.500 5.000

8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Finansal Kiralama Alacak ve Borcu bulunmamaktad›r.

9.  ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Toplulu¤un 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle iliflkili taraflardan alacaklar› ve borçlar› afla¤›daki gibidir:

31.12.2007

1) ‹liflkili Taraflar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan

Ortaklar - - - -

‹ndeks A.fi. 14.554.648 - - -

Neteks - - 16.885 -

‹nfinA.fi. 1.076.569 - 138.273 -

Neotech A.fi. 1.725 - - -

Despec A..fi. 180.714 - 28.850 -

Teklos A.fi. - - 161.960 -

Personel - 4.802 - 60.508

Toplam 15.803.656 4.802 345.968 60.508
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31.12.2006

1) ‹liflkili Taraflar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan

Ortaklar - - - -

‹ndeks A.fi. 7.765.680 - 7.311.811 -

Neteks 877 - 61.071 -

‹nfinA.fi. 509.000 - 959 -

Neotech A.fi. 334.896 - 96.512 -

Despec A.fi.     215.087 - 15.176 -

Personel - - - 1.389

Toplam 8.825.540 - 7.485.529 1.389

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Di¤er Alacaklar› ve Borçlar› afla¤›daki gibidir:

Alacaklar

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006

Di¤er Çeflitli Alacaklar 2.557 467

Toplam 2.557 467

11. CANLI VARLIKLAR
Toplulu¤un 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle  Canl› Varl›¤› bulunmamaktad›r.

12. STOKLAR
Toplulu¤un 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Stoklar› afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006

Ticari Mallar 17.454.491 15.842.043

Di¤er Stoklar 301.315 161.030

Stok De¤er Düflüflü Karfl›l›¤› (301.315) (161.030)

Yoldaki Mallar 13.622.559 2.791.936

Verilen Siparifl Avanslar› 91.210 9.110

Toplam 31.168.260 18.643.089

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ HAKED‹fi BEDELLER‹
fiirketin faaliyet alan›na inflaat girmedi¤inden böyle bir ifllem ve bakiye bulunmamaktad›r.

FAAL‹YET RAPORU 2007

84

Alacaklar Borçlar

Toplam Alacak / Toplam Borç 8.825.540 7.486.918



14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

Kurumlar Vergisi:
21 Haziran 2006 tarihli resmi gazetede yay›nlanarak 2006 y›l› kazançlar›na da uygulanmak üzere yürürlü¤e giren 5520 Say›l› Kurumlar
Vergisi kanunu ‹le kurumlar vergisi oran› %20 olarak tespit edilmifltir.

Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir. Ancak oluflan zararlar geriye
dönük olarak, önceki y›llarda oluflan karlardan düflülemez.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyar›nca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyan› üzerine tarh olunur.

Türkiye'de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili y›l›n hesap kapama
dönemini takip eden y›l›n 25 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve
buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilirler.

Gelir Vergisi Stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lan kar paylar› üzerinden gelir vergisi stopaj›  hesaplanmas› gerekmektedir. 23.07.2006 tarihli Resmi
Gazete'de yay›mlanan 2006/10731 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile Gelir vergisi stopaj oran› %10'dan %15'e ç›kar›lm›flt›r.

Ertelenmifl Vergi:
fiirketin vergiye esas yasal mali tablolar› ile  SPK Seri XI, No: 25 "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤"ine göre
haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi aktifi ve pasifini
muhasebelefltirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile Seri  XI, No: 25 "Sermaye
Piyasas›da Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤" ine  göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta
olup afla¤›da aç›klanmaktad›r.

Zamanlama farkl›l›klar›, muhasebe ve vergi amaçl› kaydedilen gelir ve giderlerin y›llar aras›nda meydana gelen farklar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Zamanlama farkl›l›klar›, maddi duran varl›klar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varl›klar, stoklar›n ve peflin ödenen giderlerin
yeniden de¤erlenmesi ile alacaklar›n ve borçlar›n reeskontu, k›dem tazminat› karfl›l›¤›, geçmifl y›l zararlar› ve yararlan›lacak yat›r›m indirimi
tutarlar› üzerinden hesaplanmaktad›r.

Ertelenmifl vergiye ve kurumsal vergiye baz teflkil eden kalemler afla¤›da belirtilmifltir.

31.12.2007

Birikmifl Geçici Ertelenmifl Vergi
Farklar Alaca¤› / (Borcu)

Sabit K›ymetler 10.328 (2.065)

Reeskont Gideri 190.837 38.168

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 49.656 9.931

Dava Karfl›l›¤› 14.837 2.967

fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› 55.906 11.181

Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› 301.315 60.263

Prekont Geliri 365.373 (73.075)

Toplam Ertelenmifl Vergi     47.370
Alaca¤› / (Borcu)
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31.12.2006 Ertelenmifl Vergi Alaca¤› / (Borcu) 24.528

Ertelenmifl Vergi Geliri 22.842

31.12.2007 Ertelenmifl Vergi Alaca¤› / (Borcu) 47.370

15. D‹⁄ER CAR‹ / CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er Cari  Varl›klar (K›sa Vadeli)
fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Di¤er Cari Varl›klar› afla¤›daki gibidir:

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006

Gelecek Aylara Ait Giderler 50.242 36.085

Gelir Tahakkuklar› 1.461.917 1.495.571

Devreden KDV 6.427.431 5.012.663

Peflin Ödenen Vergiler 500.824 412.113

Personel Avanslar› - 6.948

‹fl Avanslar› 14.139 15.238

Toplam 8.454.553 6.978.618

Di¤er Cari Olmayan  Varl›klar (Uzun Vadeli)
fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Di¤er Cari Olmayan Varl›klar› bulunmamaktad›r.

Di¤er Yükümlülükler

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006

Ödenecek Vergi, Harç ve Di¤er Kesintiler 281.597 334.790

Gelecek Aylara Ait Sat›fllar 235.677 -

Di¤er - 4.502

Toplam 517.274 339.292
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Birikmifl Geçici Ertelenmifl Vergi
Farklar Alaca¤› / (Borcu)

Sabit K›ymetler 23.110 (4.622)

Reeskont Gideri 210.351 42.070

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 77.574 15.515

Dava Karfl›l›¤› 6.000 1.200

Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› 161.030 32.206

Prekont Geliri 309.207 (61.841)

Toplam Ertelenmifl Vergi     24.528
Alaca¤› / (Borcu)

31.12.2006Hesap ‹smi



16. F‹NANSAL VARLIKLAR
fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Finansal Varl›klar› afla¤›daki gibidir:

‹fltirak (Neteks A.fi.) - 401.457

Toplam - 401.457

Hesap ‹smi 31.12.2007 31.12.2006 

18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
fiirketin Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkulu bulunmamaktad›r.

31.12.2007

17. POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE
fierefiyeler oluflturduklar› dönemde gelir tablosuna intikal ettirdi¤inden dönem sonlar›nda bakiye vermemektedir.

19. MADD‹ VARLIKLAR
Dönem içerisinde maddi varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir.

Aktif De¤er

Hesap ‹smi 31.12.2006 Al›fl Sat›fl 31.12.2007

Makina Tesis Cihazlar 3.709 - - 3.709

Nakil Vas›talar› 98.776 - 34.353 64.423

Döfleme Demirbafllar 751.130 12.664 - 763.794

Toplam 853.615 12.664 34.353 831.926

31.12.2007

Aktif De¤er

Hesap ‹smi 31.12.2005 Al›fl Sat›fl 31.12.2006

Makina Tesis Cihazlar 3.709 - - 3.709

Nakil Vas›talar› 64.015 34.761 - 98.776

Döfleme Demirbafllar 743.564 7.566 - 751.130

Toplam 811.288 42.327 - 853.615

31.12.2006 tarihinde biten dönem için maddi varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir:

Dönem Sat›fl
Hesap ‹smi 31.12.2006 Amortisman› Amortisman› 31.12.2007

Makina Tesis Cihazlar› 3.087 507 - 3.594

Nakil Vas›talar› 56.415 12.884 34.353 34.946

Döfleme Demirbafllar 711.436 26.350 - 737.786

Toplam 770.938 39.741 34.353 776.326

Net De¤er 82.677 55.600

Birikmifl Amortismanlar
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20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR
Dönem içerisinde maddi varl›k olmayan hareketleri afla¤›daki gibidir.

Aktif De¤er

Hesap ‹smi 31.12.2006 Al›fl Sat›fl 31.12.2007

Haklar 2.651 - - 2.651

Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 197.261 - - 197.261

Özel Maliyetler 75.417 9.975 75.417 9.975

Toplam 275.329 9.975 75.417 209.887

31.12.2007

Dönem Sat›fl
Hesap ‹smi 31.12.2006 Amortisman› Amortisman› 31.12.2007

Haklar 133 530 - 663

Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 192.128 5.111 - 197.239

Özel Maliyetler 75.417 877 75.417 877

Toplam 267.678 6.518 75.417 198.779

Net De¤er 7.651 - 11.108

Hesap ‹smi 31.12.2005 Al›fl Sat›fl 31.12.2006

Haklar - 2.651 - 2.651

Özel Maliyetler 75.417 - - 75.417

Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 197.261 - - 197.261

Toplam 272.678 2.651 - 275.329

31.12.2006 tarihinde biten dönem için maddi olmayan varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir:

Aktif De¤er

Birikmifl Amortismanlar

Dönem Sat›fl
Hesap ‹smi 31.12.2005 Amortisman› Amortisman› 31.12.2006

Makina Tesis Cihazlar› 2.345 742 - 3.087

Nakil Vas›talar› 44.689 11.726 - 56.415

Döfleme Demirbafllar 668.220 43.216 - 711.436

Toplam 715.254 55.684 - 770.938

Net De¤er 96.034 82.677

Birikmifl Amortismanlar
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Dönem Sat›fl
Hesap ‹smi 31.12.2005 Amortisman› Amortisman› 31.12.2006

Haklar - 133 - 133

Özel Maliyetler 48.811 26.606 - 75.417

Di¤er Maddi Olmayan Varl›klar 171.428 20.700 - 192.128

Toplam 220.239 47.439 - 267.678

Net De¤er 52.439 - 7.651

Birikmifl Amortismanlar

Al›nan Avanslar 31.12.2007 31.12.2006

Al›nan Siparifl Avanslar› 219.033 120.072

Toplam 219.033 120.072

21. ALINAN AVANSLAR
fi‹rketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Al›nan Avanslar› afla¤›daki gibidir:

22. EMEKL‹L‹K PLANLARI
fiirketin emeklilik planlar› bafll›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak ifllemi bulunmamaktad›r.

23. BORÇ KARfiILIKLARI
fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibariyle Borç Karfl›l›klar›› afla¤›daki gibidir:

K›sa Vadeli 31.12.2007 31.12.2006

Vergi Karfl›l›¤› 500.429 412.113

Dava Karfl›l›¤› 14.837 6.000

Di¤er (Elektrik, Telefon, Su, Risturn) 208.401 138.617

Toplam 723.667 556.730

Uzun Vadeli 31.12.2007 31.12.2006

K›dem Tazminat Karfl›l›¤› 49.656 77.574

Toplam 49.656 77.574

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Türkiye'de mevcut kanunlar çerçevesinde, fiirket bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene ba¤l› olmaks›z›n ifline
son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden, erkekler için 25 kad›nlar için 20 y›ll›k hizmet süresini dolduran ya da emeklilik
yafl›na gelmifl (kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yafl) personeline k›dem tazminat› ödemesi yap›lmas› zorunludur.

K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maafl üzerinden hesaplanmaktad›r. ‹lgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek
k›dem tazminat›, 31 Aral›k 2007 için 2.030,19 YTL tavan›na tabidir (31 Aral›k 2006: 1.857,44 YTL)

Türkiye'de k›dem tazminat› karfl›l›¤› için fon oluflturma zorunlulu¤u olmad›¤›ndan dolay› mali tablolarda herhangi bir özel fon ayr›lmam›flt›r.

Net fark› reel iskonto oran›n› veren tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran› belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto
oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü de¤erlerinin hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r.
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‹ste¤e ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, fiirket’e kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› da dikkate al›nmal›d›r.

Sonuç olarak, 31 Aral›k 2007 itibariyle 49.656 YTL tutar›ndaki (31 Aral›k 2006: 77.574 YTL) fiirket’in elemanlar›n›n gelecekteki
emeklili¤inden kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliflkin karfl›l›k, bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara
yans›t›lm›flt›r. Yukar›daki tarihler itibariyle k›dem tazminat› yükümlülükleri, y›ll›k %5,71 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmifltir.

Tutar

31.12.2006 77.574

Dönem geliri (27.918)

31.12.2007 49.656

K›dem  tazminat› hareketi afla¤›daki gibidir.

24. ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR ZARAR

fiirketin 31.12.2007 tarihi itibariyle ifltiraki kalmad›¤›ndan Ana Ortakl›k d›fl› kar/zarar› bulunmamaktad›r.

25. SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹

fiirketin 31.12.2007 tarihi itibariyle ç›kar›lm›fl sermayesi 10.000.000 YTL’dir.

fiirket Sermaye Piyasas› Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17/483 nolu izni ile kay›tl› sermaye sistemine geçmifl olup kay›tl› sermaye tavan›
20.000.000 YTL olarak belirlenmifltir. Söz konusu karar 29.05.2007 tarihinde yap›lan 2006 y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda kabul
edilmifltir.

fiirket ç›kar›lm›fl sermayesinin 20.000.000 YTL kay›tl› sermaye tavan› içinde 1.910.004 YTL 2006 y›l› dönem kar›ndan ve 1.489.996
YTL Hisse Senedi ‹hraç Primlerinden karfl›lanmak suretiyle 6.600.000 YTL'den 10.000.000 YTL'ye art›r›lmas› talebi 25.06.2007 tarih
ve 58/626  say›l› Kurul Karar› ile uygun görülmüfltür. Sözkonusu sermaye art›fl› 02.07.2007 tarihinde tescil edilmifl ve 05 Temmuz 2007
tarih ve 6845 say›l› Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmifltir.

fiirketin 31.12.2007 ve 31.12.2006 tarihleri itibar›yle flirketin sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir;

31.12.2007

Orta¤›n Ad› Pay Tutar› Pay Oran›

‹ndeks A.fi. 5.924.228 %59,24

Tayfun Atefl 1.045.455 %10,45

Halka Arz 3.030.303 %30,30

Di¤er 14 %0,01

Toplam 10.000.000 %100
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31.12.2006

Orta¤›n Ad› Pay Tutar› Pay Oran›

‹ndeks A.fi. 3.909.991 %59,24

Tayfun Atefl 690.000 %10,45

Halka Arz 2.000.000 %30,30

Di¤er 9 %0,01

Toplam 6.600.000 %100



26. SERMAYE YEDEKLER‹
Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden
"Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler" kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri
ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farklar› toplu halde öz sermaye grubu içinde "öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar›"
hesab›nda yer al›r.

Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda; ola¤anüstü yedeklerin kay›tl›
de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›, nakit kar da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir.

31.12.2007 31.12. 2006

Sermaye 10.000.000 6.600.000

Hisse Senedi ‹hraç Primleri 2.872.723 4.362.719

Yasal yedekler 214.348 113.217

Ola¤anüstü Yedekler 247.064 459.029

Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› 54.586 54.586

Sermayeye Eklencek ‹fltirak Sat›fl Kar› (*) 1.092.921 -

Net Dönem Kar› 1.854.560 2.103.157

Geçmifl Y›l Karlar› 509.364 205.377

Toplam Öz Sermaye 16.845.566 13.898.085

Yukar›daki hususa göre fiirket'in Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ine göre kar da¤›t›m›nda esas al›nacak öz sermaye tablosu 31 Aral›k 2007
ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle afla¤›daki gibidir.

(*) Sermayeye eklenecek ifltirak sat›fl kar› Netek ‹letiflim Ürünleri Da¤›t›m A.fi.’nin %24 oran›nda sat›fl›ndan kaynaklanm›flt›r. 31.12.2007
tarihi itibariyle Neteks ‹letiflim Ürünleri A¤›t›m A.fi.’ye ifltirak oran› %50’ye düflmüfltür.

27. KAR YEDEKLER‹
Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluflmaktad›r. Birinci tertip yasal yedek
akçeler, tarihi ya da tescil edilmifl 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. 31.12.2007 tarihinde flirketin yedek akçe tutar› 214.348 YTL ve ola¤anüstü yedek akçe tutar›
247.064 YTL'dir. (31.12.2006 Yasal Yedek 113.217 YTL, Ola¤anüstü Yedek 459.029 YTL )

28. GEÇM‹fi YIL KAR/ZARARLARI
Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m Onbefl madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya
ç›kan ve "geçmifl y›llar zarar›"nda izlenen tutar›n, SPK'n›n kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl
mali tablolara göre da¤›t›labilecek kar rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, "geçmifl y›llar
zarar›"nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l karlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü
yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r.

31.12.2007 31.12. 2006

Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› - -

Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltme Fark› 17.430 17.430

Ola¤anüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Fark› 37.156 37.156

Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› 54.586 54.586
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Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

Tebli¤'ye uygun olarak haz›rlanan mali tablolar esas al›narak hesaplanan karlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kar›n en az %20'si
oran›nda kar da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m, flirketlerin  genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da
da¤›t›labilir kar›n %20'sinden afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse
senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilecektir.

29. YABANCI PARA POZ‹SYONU
fiirket taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n kay›tl› tutarlar› yabanc› para cinslerine göre afla¤›daki gibidir:

Kasa 267 311 - - - -

Banka 590.976 688.310 1.734 2.965 32 75

Al›c›lar 13.622.166 15.865.736 2.231 3.815 - -

Alacak Senetleri  6.940.605 8.083.723 - - - -

‹liflkili Taraftan Alacaklar 13.638.558 15.884.829 - - - -

Verilen Siparifl Avans› 11.760.312 13.697.235 - - - -

Di¤er Dönen Varl›klar 1.251.263 1.457.346 - - - -

Banka Kredileri 2.505.543 2.918.206 - - - -

Sat›c›lar 50.037.850 58.279.084 - - - -

‹liflkili Tarafa Borçlar 297.045 345.968 - - - -

Di¤er Çeflitli Borçlar 4.520 5.264 - - - -

Al›nan Siparifl Avans› 181.546 211.447 - - - -

Gelecek Aylara Ait Gelirler 190.996 222.453 - - - -

Gider Tahakkuklar› 173.504 202.080 - - - -

USD EURO GBP

Döviz YTL Döviz YTL Döviz YTL

31.12.2007

Kasa 1.636 2.300 - - - -

Banka 485.698 682.697 3.400 6.295 32 89

Al›c›lar 10.503.891 14.764.269 2.319 4.293 - -

Alacak Senetleri  8.275.860 11.632.549 - - - -

Ortaklardan Alacaklar - - - - - -

‹liflkili Taraftan Alacaklar 6.249.581 8.784.411 - - - -

Verilen Siparifl Avans› 1.931.078 2.714.314 - - - -

Di¤er Dönen Varl›klar 1.041.957 1.464.575 - - - -

Banka Kredileri 6.562.684 9.224.508 - - - -

Sat›c›lar 21.492.343 30.209.637 49 90 - -

Borç Senetleri - - - - - -

‹liflkili Tarafa Borçlar 5.253.196 7.383.892 45 83

Di¤er Çeflitli Borçlar 1.950 2.741 - - - -

Al›nan Siparifl Avans› 83.553 117.443 - - - -

Gider Tahakkuklar› 92.121 129.485 - - - -

USD EURO GBP

Döviz YTL Döviz YTL Döviz YTL

31.12.2006
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Net Döviz Pozisyonu:

USD EURO GBP

Dövizli Alacak 47.804.147 3.965 32

Dövizli Borç 53.391.005 - -

Net Döviz Pozisyonu (5.586.858) 3.965 32

USD EURO GBP

Dövizli Alacak 28.489.701 5.719 32

Dövizli Borç 33.485.847 45 -

Net Döviz Pozisyonu (4.996.146) 5.674 32

31.12.2007

31.12.2006

30. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
Yoktur.

31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

fiirketin 31.12.2007 tarihi itibariyle flirket aleyhine aç›lan 14.837 YTL tutar›ndaki davalar›n tümü için yasal karfl›l›k ayr›lm›fl olup sözkonusu
tutarlar mali tablolara yans›t›lm›flt›r. (31.12.2006: 6.000 YTL)

AKT‹F DE⁄ERLER ÜZER‹NDEK‹ S‹GORTA TUTARI

31.12.2007
31.12.2007 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerindeki toplam sigorta tutar› 90.835 YTL ve 8.500.125 USD’d›r.

31.12.2006
31.12.2006 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerindeki toplam sigorta tutar› 90.835 YTL ve 8.680.000 USD’d›r.

Pasifte yer almayan taahütlerin toplam tutar› afla¤›daki gibidir:

YTL USD EURO

Verilen Teminat Mektuplar› 33.250 6.000.000 -

Toplam 33.250 6.000.000 -

31.12.2007

YTL USD EURO

Verilen Teminat Mektuplar› - 4.250.000 -

Toplam - 4.250.000 -

31.12.2006
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Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat;
Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan ipotek ve teminat tutar› yoktur.

32. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
Bilanço dönemleri itibariyle herhangi bir iflletme birleflmesi olmam›flt›r.

33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
fiirket biliflim sektöründe faaliyet gösterdi¤inden dolay› finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamam›flt›r.

34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Yoktur.

35. DURDURULAN FAAL‹YETLER
Bilanço tarihi itibariyle fiirketin durdurulan faaliyeti yoktur.

36.  ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fllar 01.01.2007 – 31.12.2007 01.01.2006 – 31.12.2006

37.  FAAL‹YET G‹DERLER‹

Hesap ismi                 01.01.2007 – 31.12.2007 01.01.2006 – 31.12.2006

Personel Giderleri 2.123.452 2.326.912

Nakliye ve Depolama Giderleri 570.274 506.079

Kiralama Giderleri 348.075 115.292

Büro Giderleri 169.252 94.725

Reklam ve Tan›t›m Giderleri 102.911 85.736

Haberleflme Giderleri 82.936 67.613

Müflavirlik ve Denetim Giderleri 64.647 73.403

Amortisman ve Tükenme Paylar› 46.260 103.413

Di¤er Giderler 796.062 564.677

Toplam Faaliyet Giderleri 4.303.869 3.937.850
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Yurtiçi sat›fllar 203.497.319 190.850.824

Yurtd›fl› sat›fllar 45.063.349 18.189.780

Di¤er sat›fllar 17.756.741 21.797.680

‹ndirimler (11.395.453) (9.755.270)

Sat›fl Gelirleri (Net) 254.921.956 221.083.014

Sat›fllar›n Maliyeti (246.366.665) (211.472.418)

Brüt Esas Faaliyet Kar› / Zarar› 8.555.291 9.610.596



38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARAR

Di¤er Gelirler 01.01.2007 – 31.12.2007 01.01.2006 – 31.12.2006

39. F‹NANSMAN G‹DERLER‹

Finansman Giderleri 01.01.2007 – 31.12.2007 01.01.2006 – 31.12.2006
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Kur Fark› Geliri 3.750.546 2.694.318

Vade Fark› Geliri 1.381.320 1.646.820

Prekont Geliri 575.723 423.615

‹fltirak Geliri 40.984 92.023

Vadeli Mevduat ve Faiz Geliri 36.981 219.348

Konusu Kalmayan Karfl›l›klar 112.575 148.167

Di¤er 237.962 148.142

Toplam Di¤er Gelirler:� 6.136.091 5.372.433

Di¤er giderler: - -

Cari Dönem Sat›fl Maliyetinden 1.552.238 1.737.762
Elemine Edilen Faiz

Kur Fark› Giderleri 4.144.809 3.076.164

Reeskont Gideri 500.044 384.807

Önceki Dönem Gider ve Zararlar - -

Di¤er 27.227 208.966

Toplam Di¤er Giderler:� 6.224.318 5.407.699

Di¤er Gelirler / (Giderler) - Net (88.227) (35.266)

Kur Fark› Giderleri - 802.825

Faiz Giderleri ve Banka Masraflar› 1.831.048 2.309.143

Toplam Finansman Gideri 1.831.048 3.111.968



40. NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI
SPK 17.03.2005 tarihinde 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verildi¤ini
kamuoyuna duyurmufltur. An›lan SPK tebli¤i uyar›nca 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas› yap›lmad›¤›
için, parasal kazanç kay›p oluflmamaktad›r.

41. VERG‹LER

43.  NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmifltir.

44. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R
VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan
aç›klanmas› gerekli baflka bir husus bulunmamaktad›r.

01.01.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006

Kurumlar Vergisi Karfl›l›k Gideri (500.430) (412.114)

Ertelenmifl Vergi Gelir/ Gideri (Not:14) 22.842 (10.241)

Dönem Vergi (Gelir) / Gideri (477.588) (422.355)

42. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

01.01.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006

Net Dönem Kar› 1.854.560 2.103.157

Nominal de¤eri 1 YTL olan a¤›rl›kl› 8.295.342 6.046.575
ortalama hisse say›s›

Hisse Bafl›na Kar Oran› %22,36 %34,78
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