
DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZ.T‹C. A.fi.

FAAL‹YET RAPORU 2011



içindekiler
Yönetim Kurulu Baflkan› Mesaj› ………………………………………………………………………………………….

1. fiirket ………………………………………………………………………………………….……………………….

      1.1 Özet Bilgiler

      1.2 Sermaye ve Ortakl›k Yap›s›

      1.3 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Denetim Komitesi ve

            Kurumsal Yönetim Komitesi

      1.4 Organizasyon fiemas›

      1.5 Yönetim Kurulu

      1.6 Tarihçe

2. Faaliyet Sektörü ………………………………………………………………………..…………………………….

      2.1 BT Sektörü

      2.2 BT Sektörü Alt Segmentleri

      2.3 Türk BT Sektörünün Büyümesi

3. Operasyon ……………………………………………………...…………………………………………………….

      3.1 Ürün Tedarik ve Da¤›t›m Yap›s›

      3.2 Tedarikçiler

      3.3 Da¤›t›m Kanal›

      3.4 Lojistik

      3.5 Faturalama ve Tahsilât

      3.6 Teknik Hizmet ve Müflteri Hizmetleri

      3.7 Pazarlama ve Sat›fl

4. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu…………………………………………………………….......………….

5. Denetleme Kurulu Raporu………………………………………………………………………………....…………

6. Ba¤›ms›z Denetim Raporu……………………………………………………………………....……………………

7. Mali Tablolar ve Dipnotlar …………………………………………………………………….....……………………

1

6

6

9

10

11

12

13

18

18

25

33

38

38

38

38

39

40

40

40

44

52

56

60

FAAL‹YET RAPORU 2011



De¤erli Hissedarlar›m›z, Çal›flanlar›m›z ve ‹fl Ortaklar›m›z,

2011 y›l›na iliflkin flirketimizin faaliyetleri ve bu faaliyetlere göre oluflan
bilanço ve gelir tablolar›m›z› görüflmeye bafllamadan önce, sizlere dünya
ve Türkiye Ekonomisinden söz edip, biliflim sektöründeki geliflmelerle
ilgili bilgi vermek istiyorum.

Dünya 2011 y›l›nda da ekonomik ve siyasi olarak birçok de¤iflime
u¤ram›flt›r. Ortado¤u ve Kuzey Afrika bölgesindeki Arap Bahar›n›n
yans›malar› d›fl›nda AB ülkelerinin kamu maliyesindeki olumsuzlaflan
durumu ve artan finansal riskler do¤rultusunda dünya ancak %4 civar›nda
büyümüfltür. ABD ekonomisinde iflgücü piyasalar›na iliflkin olumlu
geliflmeler, endifleleri geri plana b›rakm›flt›r. Baflta Euro bölgesi olmak
üzere çevremizdeki ülkelerin aksine, ülkemiz gerek ekonomik ve gerekse
siyasi arenada oldukça baflar›l› bir y›l geçirmifl %8.5 büyüme ile Çin’in
arkas›ndan dünyada en fazla büyüyen 2.ülkesi olmufltur. Türkiye son
iki y›lda yakalam›fl oldu¤u bu büyüme ile, Dünya ekonomisindeki risklerin
artt›¤› bu dönemde global krizi f›rsata çevirmifltir. Avrupa ve baflta Euro
bölgesindeki borç krizinin çözüme kavuflturamad›¤› ve yak›n co¤rafyadaki
ülkelerde görünen siyasi istikrars›zl›¤a ra¤men ülkemizin 2012 y›l›nda
da %4-%5 aral›¤›nda üzerinde büyüyece¤ini tahmin etmekteyiz. D›fl
tasarrufa dayal› büyümenin finansman›n›n para maliyetlerine etkisinin
yan› s›ra, cari aç›k geçmifl y›llarda oldu¤u gibi ülkemiz ekonomisi için
tehdit olmaya devam etmektedir.

Faaliyette bulundu¤umuz biliflim sektörü 2011 y›l›n› %8,1 büyüme
ile 5,8 milyar USD büyüklü¤e ulaflm›flt›r. Yaz›l›m›n pay› özellikle son
dönemde artan ar-ge çal›flmalar› ile %13’e ulafl›rken bu oran geliflmifl
ülkelerde %20’lerin üzerindedir. Maalesef yaz›l›m kategorisinde ülkemizin
daha almas› gerek çok yol bulunmaktad›r. Servis kategorisinde de
durum yaz›l›mla paralel ilerlemektedir. Geliflmifl ülkelerde servis
kategorisinin biliflim sektöründen ald›¤› pay %40’›n üzerinde iken,
ülkemizde bu oran sadece %19’dur. 2010 y›l›nda oldu¤u gibi 2011
y›l›nda sektörün kald›rac› yine mobil ürünler oldu. Önümüzdeki dönemlerde
mobil, tablet ürünlerinin yan› s›ra ultra tafl›nabilir bilgisayarlara olan talep
artarak devam edecektir. Biliflim sektörünün 2012 y›l›nda %10 büyüme
ile 6,3 milyar USD büyüklü¤e ulaflaca¤›n› tahmin ediyoruz.
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fiirketimiz 2011 y›l›nda sat›fl gelirlerini 309 milyon TL, net kar›n› da % 220 büyüme ile 5,5 milyon TL olarak gerçeklefltirdi.

Önceki dönemlerde oldu¤u gibi bu y›lda maliyet hesaplar›n› daha titiz yapan, kara odakl›, sat›fl ve stok hedeflerini iyi yöneten,
Anadolu’da yayg›n mobil kanal ekipleri ile ifl ortaklar›m›z›n ihtiyaçlar›n› daha h›zl› çözen, kurumsal ürünler ve kurumsal kanal  ifl ortaklar›m›za
yo¤unlaflarak verimlili¤i ön plana ç›karan anlay›fl içerisinde olaca¤›z.

Türkiye’nin Vizyon 2023 projesinin temelinde, kaydetti¤i ilerlemeleri toplumsal ve ekonomik anlamda yarara dönüfltürerek bilim ve
teknoloji alan›nda yeni uygulamalar üretmeyi baflaran bir neslin yetifltirilmesi yat›yor. Bizler de bu proje kapsam›nda üzerimize düfleni
yapmak için elimizden gelen çabay› gösteriyoruz. Çünkü ekonomik ve toplumsal anlamda geliflmenin öncelikli flartlar›ndan birinin biliflim
ve teknoloji alan›nda ilerlemek oldu¤unu biliyoruz.

Baflar›lar›m›zda ve mali sonuçlar›m›zda eme¤i geçen tüm çal›flanlar›m›za, ifl ortaklar›m›za, tedarikçilerimize ve siz de¤erli ortaklar›m›za
teflekkür ediyorum.

Sayg›lar›mla,

Erol B‹LEC‹K
Yönetim Kurulu Baflkan›
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1. fiirket
1.1 Özet Bilgiler
Datagate, temel olarak BT Sektöründe yerli bilgisayar üreticilerine yedek parça sa¤lamakla birlikte, son y›llarda BT sektöründe meydana
gelen ürün (tafl›nabilirlik), pazara gidifl modeli (zincir ma¤azalar) Sistem bütünlefltiriciler (özel ve kamu sektörü) de¤iflikliklerini dikkatle
izleyerek, bu geliflmeler do¤rultusunda, portföyüne yeni ürünler ve müflterilere  ekleyerek bu ürünlerin sat›fl ve da¤›t›m›n› Türkiye genelinde
3.100 ifl orta¤› arac›l›¤› ile  yapmaktad›r.

Datagate son kullan›c›ya do¤rudan sat›fl yapmad›¤› gibi yak›n gelecekte de sat›fl yapmay› planlamamaktad›r.

2001 y›l›nda Türkiye' nin en büyük biliflim ürünleri da¤›t›m grubu olan ‹ndeks Grup taraf›ndan Datagate‘nin %50,5’lik ço¤unluk hissesi
al›nm›flt›r. 2003 y›l›nda ‹ndeks Grup’un fiirket sermayesindeki pay›n› %85’e ç›kartmas›n›n ard›ndan h›zlanan yeniden yap›lanma faaliyetleri,
Datagate’nin 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. Yukar›da aç›kland›¤› üzere son y›llardaki teknolojik ve sektörel de¤iflikliklerin sonucu OEM
sektöründeki daralma nedeni ile  portföyüne yeni ürün ve müflteriler ilave etmifltir.Halka arz öncesi % 85 olan ‹ndeks Bilgisayar Malz.
San.Tic.A.fi.’nin pay› % 59,24‘ye düflmüfltür.

Sat›n alma operasyonu sonras›nda, ‹ndeks 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, ‹ndeks
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.

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’nin 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
TL’lik sermayesi de 6.600.000 TL’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 TL olarak
belirlenmifltir. 2007 y›l›nda 6.600.000 TL olan flirket sermayesi 2006 y›l› net da¤›t›labilir dönem kar› olan 1.910.004 TL ve 1.489.996
TL Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin sermayeye ilave edilmesiyle, 6.600.000 TL’den 10.000.000 TL’ye  artt›r›lm›flt›r.

‹nterpromedya  A.fi. 28.06.2011 2011 y›l› sat›fl gelirlerine göre yap›lan genel s›ralamada fiirketimiz
donan›m kategorisi içerisinde yer alan OEM (bilgisayar parçalar› )
gelirlerinde birinci oldu.

Al›nan Distribütörlükler ve Ödüller Tarih Aç›klama

Linksys by Cisco ile 26.09.2011 fiirketimiz Linksys by Cisco ile tüketici ve küçük ofis a¤ ürünleri ve
modem ürünlerinin distribütörlü¤ü konusunda sözleflme imzalam›flt›r.
‹mzalanan bu sözleflme ile flirketimiz önümüzdeki 12 ayl›k dönemde
3-4 milyon Amerikan dolar› tutar›nda ek sat›fl geliri tahmin etmektedir.

2011 Y›l›nda Alm›fl Oldu¤umuz Distribütörlükler ve Ödüller:
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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.

• 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.

b) Sat›fllar›n Da¤›l›m›:
Sat›fllar›n % 51,57’lük k›sm› PC sat›fllar›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹fllemci sat›fllar› % 18,06’lik pay ile 2. s›rada, Hard disk sat›fllar› %
13,54’lik pay ile 3.s›rada yer almaktad›r. Sat›fllar›n % 83,17‘lik k›sm› ifllemci, hard disk ve PC sat›fllar›ndan meydana gelmifltir.

c) 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 istanbul’un
kalabal›k tüketim ve üretim toplulu¤unun etkisi büyüktür. Sat›fllar›n % 85,57’lik kesimi Marmara Bölgesinden, % 1’lik kesimi Ege
Bölgesinden, %9,50’lik kesimi ‹ç Anadolu Bölgesinden, % 2,11’lik kesimi ise Akdeniz bölgesinden elde edilmifltir. Di¤er 3 bölgenin
toplam içerisindeki pay› % 1,82’dir.

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

Sabit Disk

Mikroifllemci

Anakart

Ekran Kart›

Monitör

Dizüstü Bilgisayar

Masaüstü Bilgisayar

Haf›za Ürünleri

Sunucu Ürünleri

A¤ Ürünleri

Yedekleme Üniteleri

Aksesuar Ürünleri

Güvenlik ürünleri

Network (Modem-Usb-Adaptör ) Ürünleri

Projektör

Datagate Ürün Gruplar›

Seagate,

Intel

Intel

 Sapphire

AOC, Fujitsu, Acer

Acer, Fujitsu

Fujitsu, Acer

Veritech, Samsung, Transcend

Intel, Fujitsu

Intel,

Fujitsu, Seagate

Belkin, Genius

Avermedia, LG

Belkin  Cisco/Linksys

Acer  Optoma

Markalar

Hard Disk
13,54%

‹fllemci
18,06%

Optik Ürünler
0.01%

Ekran Kart›
1.87%

Bilgisayar
51,57%

Di¤er
6,93%

Anakart
0,62%

Monitör
7,40%
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e) Finansal Yap›ya ‹liflkin Bilgiler:

L‹K‹D‹TE ORANLARI 31.12.2011 31.12.2010

FAAL‹YET ORANLARI  (*) 31.12.2011 31.12.2010

d) 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. 2011 y›l›n› 66.363 puandan açan ‹MKB 100 Endeksi 31.12.2011 da 52.112 seviyesinde kapatm›flt›r. Y›l içerisinde ‹MKB
100 endeksi % 21 de¤er kaybetmifltir. Y›l içerisindeki en düflük seviye 11.08.2011 tarihinde 48.600 puan, en yüksek seviye ise
04.05.2011 tarihinde 70.336 puan olarak kaydedilmifltir.

Y›l›n bafllang›c›nda 1,5450’den aç›lan ABD Dolar› y›l içerisinde baz› dalgalanmalar göstermifl ve y›l› 1,8980 ile kapatm›flt›r. ABD dolar›
y›l içinde % 23 de¤er kazanm›flt›r.

Y›lbafl›nda 3,99 TL’den aç›lan 1 adet hissenin de¤eri y›lsonunda 2,28 TL olmufltur. Y›l›n son ifllem günündeki kapan›fl de¤eri olan 2,28
TL hisse fiyat›na göre flirketimizin de¤eri 22.800.000 TL’dir.

Not: Büyük hacimli perakende ma¤azalar›n merkez depolar› Marmara Bölgesi içinde yerald›¤›ndan ve Anadolunun ve Marmara Bölgesindeki muhtelif ma¤azalar›na bu market
depolardan da¤›t›m yapt›klar›ndan, % 85,15’lik oran içerisinde bu ma¤azalara da¤›t›lan sat›fllarda bunmaktad›r. Oysaki Anadolu’nun muhtelif yerlerindeki perakende ma¤azalara
Marmara Bölgesi’ndeki markez depolardan da¤›t›lan tutarlar düflüldü¤ünde bu oran daha küçük ç›kacakt›r.

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

Cari Oran

Likidite Oran›

1,36

1,27

1,39

1,02

Alacaklar›n Ortalama Tahsil Süresi

Borçlar›n Ort. Ödeme Süresi

Stok Bekleme Süresi

39

47

24

56

73

28

Akdeniz Bölgesi
2,11%

Ege Bölgesi
1,00%

Marmara Bölgesi
85,57%

‹ç Anadolu Bölgesi
9,50% Güneydo¤u

Anadolu Bölgesi
0,67%

Do¤u Anadolu
Bölgesi
0,48%

Karadeniz Bölgesi
0,67%
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KARLILIK ORANLARI 31.12.2011 31.12.2010

F‹NANSAL YAPI ORANLARI 31.12.2011 31.12.2010

Brüt Kar Marj›

Faaliyet Kar Marj›

Net Kar Marj›

Vergi Öncesi Kar Marj›

Özsermaye Karl›l›¤›

5,4%

3,8%

1,8%

2,2%

19,2%

3,3%

1,5%

0,6%

0,8%

7,4%

Özkaynaklar / Pasif Toplam›

K›sa Süreli Borçlar / Pasif Toplam›

Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplam›

Banka Kredileri / Toplam Borçlar

25,6%

73,1%

1,4%

10,9%

28,3 %

71,6 %

0,1 %

-  %

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi. ‘nin hisseleri fiubat 2006 ‘da ‹MKB de ifllem görmeye bafllam›flt›r. Halka arz öncesi
1.550.000 TL olan sermayesi halka arz sonras› 6.600.000 TL olmufltur. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.fi. 2007 y›l›nda kay›tl›
sermaye sistemine geçmifltir.  fiirketimizin kay›tl› sermaye tavan›, 20.000.000 TL olarak belirlenmifltir. 2007 y›l›nda 6.600.000 TL olan
flirket sermayesi 2006 y›l› net da¤›t›labilir dönem kar› olan 1.910.004 TL ve  1.489.996 TL Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin sermayeye
ilave edilmesiyle, 6.600.000 TL’den 10.000.000 TL’ye  artt›r›lm›flt›r.

fiirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesi 151.51 TL tutar›ndaki A Grubu nama yaz›l› ve 9.999.848,49 TL 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 ars›ndan seçilir.

‹ndeks A.fi. (*) %59,24 5.924.228

Tayfun Atefl % 5,00 500.000

Halka Aç›k (**) %35,75 3.575.758

Di¤er %0,01 14

TOPLAM %100,00 10.000.000

1.2 Sermaye ve Ortakl›k Yap›s›
31.12.2011 tarihi itibariyle flirketimizin ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

Ortak Ad› Pay Oran› Pay Adedi

(*) Halka kapal› k›s›m % 51,74, Halka aç›k k›s›m % 7,5 olmak üzere toplam % 59,24’tür. fiirket’in nihai kontrolü ‹ndeks A.fi. vas›tas› ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerindedir.
(**)Halka Aç›k olan 750.000 adetlik pay ‹ndeks Bilgisayar Sis.Müh. San.Tic. A.fi.’ye aittir. Halka aç›k k›s›m dahil ‹ndeks Bilgisayar A.fi.’nin toplam pay› % 59,24’dür.
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Atilla Kayal›o¤lu Komite Baflkan›

Halil Duman Üye

Ayfle ‹nci Bilecik Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Atilla Kayal›o¤lu Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Halil Duman Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri :

Nevres Erol Bilecik Yönetim Kurulu Baflkan› 3 Y›l

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

Tayfun Atefl Yönetim Kurulu Üyesi 3 Y›l

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

Halil Duman Yönetim Kurulu Üyesi 3 Y›l

Yönetim Kurulu

Görev Süresi

Ufuk Esin Denetim  Kurulu Üyesi 1 Y›l

Denetim Kurulu

Görev Süresi

1.3 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Denetleme Komitesi

Yönetim Kurulu:
25.05.2009 tarihli Genel Kurul Toplant›s›’nda Yönetim Kurulu Üyeleri üç y›l için, Denetim Kurulu Üyeleri bir y›l için seçilmifl olup görev
ve yetkileri flirket esas sözleflmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmifltir.   25.05.2009 tarihli Genel Kurul 22.06.2009
tarih ve 7337 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yay›mlanm›flt›r.

FAAL‹YET RAPORU 2011

10



1.4 Organizasyon fiemas›
fiirketin organizasyon flemas› afla¤›da verilmifltir.

Erol B‹LEC‹K
Yönetim Kurulu Baflkan›

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

‹cra Komitesi

Salih BAfi
Genel Müdür

Harun TAfiBAfi
Genel Müdür Yard›mc›s› (Sat›fl)

OEM ‹fl Birimi
Yönetimi

Halil DUMAN
Mali ‹fller Müdürü

Lebriz CANPOYRAZ
Pazarlama Müdürü

Ürün
Yönetimi

Elektronik Ticaret

Muhasebe

Finans

Bilgi ‹fllem

‹thalat - ‹hracat

Servisler

Merkez Sat›fl

Ankara Bölge

‹zmir Bölge

Lojistik

Müflteri Hizmetleri
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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., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret Afi., ‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. 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 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., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri Afi., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret Afi., ‹nfin Bilgisayar Ticaret
A.fi. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi.’nin Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›klar› ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret
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 Üyesi: 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 Üyesi 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 , Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Afi., ‹nfin Bilgisayar Ticaret A.fi. ve Teklos
Teknoloji Lojistik Hizmetleri Afi.’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., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret
Afi., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.fi. Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret Afi., ‹nfin Bilgisayar 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

Genel Müdür Yard›mc›s› Harun TAfiBAfi

Mali ‹fller Müdürü Halil DUMAN

Pazarlama Müdürü Lebriz CANPOYRAZ
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Misyon ve Vizyon
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.

1.6 Tarihçe
Datagate, 1992 y›l›nda ‹stanbul'da C-Gate Bilgisayar Malzemeleri Limited flirketi 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 indeks 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 indeks, 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. indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 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, 2002 y›l› sonunda 75,1 milyon USD, 2004
y›l› sonunda 104,4 milyon USD, 2005 y›l›nda 146,5 milyon USD,  2006 y›l›nda  154,5 milyon US , 2007 y›l›nda 195,9 milyon USD 2008
y›l›nda 162,8 milyon USD, 2009 y›l›nda 191,1 milyon USD ve 2010 y›l›nda ise 204 milyon USD olarak gerçekleflmifltir.

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 Eurepean 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 indeks 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 ünvan› 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 vermektedir.
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 TL’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›¤› iç 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 TL olmufltur. 2007 y›l›nda 6.600.000 TL olan flirket sermayesi 2006 y›l› net
da¤›t›labilir dönem kar› olan 1.910.004 TL ve 1.489.996 TL Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin sermayeye ilave edilmesiyle, 6.600.000 TL
den 10.000.000 TL’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 indeks 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.

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, Acer, Maxtor, Sapphire, Xerox,  Lite-on, MSI, AOC, ALPS, Veritech, Sony, Gkb, Genius, Fujitsu, Samsung, Belkin
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.

Datagate 2010 y›l› sat›fl gelirlerine göre yap›lan genel s›ralamada fiirketimiz donan›m kategorisi içerisinde yer alan OEM (bilgisayar
parçalar› ) gelirlerinde birinci olmufltur. fiirketimiz Linksys by Cisco ile tüketici ve küçük ofis a¤ ürünleri ve modem ürünlerinin distribütörlü¤ü
konusunda sözleflme imzalam›flt›r. Datagate UFRS’e göre haz›rlanm›fl mali tablolar›na göre 2011 y›l›nda 309 milyon TL sat›fl has›lat›,
12 milyon TL faaliyet kar› ve 5,5 milyon TL net kar elde etmifltir.
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DATAGATE B‹LG‹SAYAR MALZ.T‹C. A.fi.
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2. Faaliyet Sektörü
2.1 BT Sektörü

2.1.1 Türkiye 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 kadarki 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› etmemek 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 - 2007 y›llar› aras›nda BT sektörü kriz öncesi dönemdeki büyüme oranlar›n›n üzerinde bir bileflik y›ll›k
ortalama büyüme oran› (Compound Annual Growth Rate-CAGR) olan %27,9 ile geliflmeye devam etmifltir. Özellikle son y›llarda internet
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›n›n bu geliflmeye büyük katk›s› olmufltur. Ancak, global ekonomik daralman›n tüketim e¤ilimi üzerindeki
olumsuz bask›lar ve USD/TL kurundaki dalgalanmalara ra¤men büyüyerek 2009 y›l›nda 4,9 milyar USD‘ye ulaflm›flt›r. 2009 y›l›nda
Kamunun sadece 6 ay› kapsayan vergi teflvik paketlerinin buna büyük olumlu etkisi olmufltur. IDC’nin araflt›rmalar›na göre 2010 y›l›nda
BT pazar› 2009 y›l›na göre %10,4, 2011 y›l›nda ise BT pazar› 2010 y›l›na göre %8,1 civar›nda büyümüfltür.

Türkiye BT Sektörü ‹fl Hacmi (Milyon US$)

Kaynak: IDC 2012
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IDC’nin, Türkiye IT Harcamalar› 2012 Araflt›rmas›’nda Türkiye BT pazar› büyüklü¤ünün 2011-2015 y›llar› aras›ndaki dönemde y›ll›k
ortalama bileflik %12, büyüme ile 2015 y›l›nda 9,1 milyar USD’ye ulaflaca¤› öngörülmektedir. 2001 kriz döneminde ertelenen BT yat›r›m
ihtiyaçlar› ekonomide istikrarl› bir görünümün oluflmas›yla birlikte hayata geçirilmeye bafllanm›fl, 2001 sonras›ndaki ilk 5 y›lda pazar›n
en güçlü dinamiklerinden birisi olmufltur.
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2005 y›l›ndan itibaren mali ve telekomünikasyon sektörlerinden bafllayarak genele yay›lan birleflme ve sat›nalma ifllemleri sonras›nda
h›zlanarak artan yeni yat›r›mlar, teknoloji yenileme yat›r›mlar›, e-devlet projeleri çerçevesinde kamunun artan BT yat›r›mlar›, internet
kullan›m oranlar›nda yaflanan h›zl› büyüme ve h›zla geliflen teknolojiyi takip eden son kullan›c› say›s›ndaki art›fl, 2005-2008 y›llar› aras›nda
pazar›n önemli itici güçleri aras›nda yer alm›flt›r. 2008 y›l›nda, ilk çeyre¤in çok h›zl› bafllamas›na ra¤men, ikinci çeyrekte AKP’nin kapat›lma
süreci ile sektör biraz ivme kaybetmeye bafllam›fl, üçüncü çeyrek yaz döneminin getirdi¤i bir yavafllama ile geçilmifl konjonktürel olarak
çok negatiflerin görülmedi¤i bir dönem olarak yaflanm›flt›r. Ancak son çeyrekle birlikte dünya genelinde Ekim ay›nda bafllayan küresel
mali krizin etkisine girilmifl ve çift haneli küçülmelerin oldu¤u bir çeyrek ile kapanm›flt›r. 2009 y›l› ise kriz yaralar›n›n sar›ld›¤› bir y›l olarak
geçmifl, birinci çeyrekteki krizin etkileri, ikinci ve üçüncü çeyre¤i içine alan 6 ayl›k dönemdeki KDV indiriminin de etkisi ile azalm›fl,
dördüncü çeyrekte ise pozitif büyümeler ortaya ç›km›flt›r. 2010 y›l›nda ise dura¤an geçen yaz sezonundan sonra 3. çeyrek sonundaki
anayasa referandumundan sonra BT sektörü tatl› bir büyüme ivmesi kazanm›flt›r. 2011 y›l›nda ise özellikle y›l›n ikinci yar›s›nda Avrupa
ülkelerindeki borç krizleri sebebi ile kurlarda dalgalanmalar yaflanm›fl, bu da BT sektörünü olumsuz etkilemifltir.

Türkiye, genel ekonomik koflullar›n iyileflmesi, artan kifli bafl›na milli gelir ve küreselleflme yolunda at›lan ad›mlar 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 art›rmaktad›r. 2008 - 2009  dönemindeki kriz nedeniyle azalan tüketim e¤iliminin BT Pazar› üzerinde yaratt›¤› bask›n›n
azalmas›yla birlikte, 2011 y›l›nda bir önceki y›la göre %8,1 büyüyen sektörün 2012 y›l› sonunda 2011 y›l›na göre y›l›na göre %10,3 gibi
bir seviyede büyüyerek; 6,5 milyar USD seviyesinde bir pazar büyüklü¤üne ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. Özellikle 2012 y›l›n›n ikinci
yar›s›nda BT sektöründe olumlu hareketlenmeler beklenmektedir.

Di¤er yandan 1995-2010 döneminde, son kullan›c›lar›n pazardan ald›klar› paylar›n geliflimi izlendi¤inde pazar yap›s›n›n da çok ciddi
bir flekilde de¤iflti¤i görülmektedir. Buna göre, 1995 y›l›nda pazar›n %38’ini devlet ve kamu kurumlar›, %30‘unu finans sektörü flirketleri,
%20‘sini özel sektör flirketleri, %7’sini bireysel kullan›c›lar, %5‘ini ise KOB‹’ler oluflturmaktayd›. Ancak 1995-2009 aras›ndaki dönemde
devlet ve kamu kurumlar›n›n, finans sektörü ve özel sektör flirketlerinin pazardan ald›klar› pay azal›rken bireysel kullan›c›lar ve KOB‹’lerin
pazardan ald›klar› paylar› y›llar itibariyle düzenli bir flekilde yükselmifltir. Sonuç olarak, 2011 y›l› sonunda pazar›n %42’sini bireysel
kullan›c›lar, %18’ini devlet ve kamu kurumlar›, %15‘ini özel sektör flirketleri, %11‘ini finans sektörü flirketleri ve %14‘ünü de KOB‹’ler
oluflturmaktad›r.

Son Kullan›c› Pazar Pay›ndaki De¤iflimler
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ITU (International Telecommunication Union)‘un 2007 verilerini kullanarak aç›klad›¤› 2009 raporuna göre hane halk› bafl›na bilgisayar
sahipli¤i oran› ABD’de %70,2, ‹ngiltere’de %75, Almanya’da %79, Yunanistan’da %40, ‹talya’da %53, Brezilya’da %21,8 ve Türkiye’de
% 29’dur. ‹nternet kullan›m oranlar›na ABD’de %62, ‹ngiltere’de %67, Almanya’da %71, Yunanistan’da %25, ‹talya’da %43, Brezilya’da
%15 ve Türkiye’de %19 olarak görülmektedir.

Türkiye’de 1995 y›l›nda çal›fl›r durumdaki PC say›s›n›n toplam nüfusa oran› %8 seviyesinde iken 2010 y›l› sonunda bu oran›n %27
seviyesine ulaflt›¤›, ayn› dönemde internet kullan›c›s› bireylerin toplam nüfus içerisindeki oran›n›n da %10 seviyesinden %37 seviyesine
yükseldi¤i tahmin edilmektedir. Buna göre son 15 y›ll›k dönemde PC ve internet kullan›m oranlar› 3 kat artt›¤› görülmektedir. Yukar›da
ITU’nun yay›nlad›¤› ülke verileri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda söz konusu oranlar›n geliflmifl ülke oranlar›na göre hala çok düflük seviyede oldu¤u
ve bu alanda al›nmas› gereken ciddi bir yol bulundu¤u görülmektedir. Türkiye’de PC ve internet penetrasyonu’nun 2000 - 2013T y›llar›
aras› geliflimini afla¤›daki grafiklerde yer almaktad›r;

Di¤er yandan TU‹K’in 2010 Nisan Ay› içerisinde yay›nlad›¤› “Hanehalk› Biliflim Teknolojileri Kullan›m Araflt›rmas›” sonuçlar›na göre
bireylerin bilgisayar ve internet kullan›m oranlar› s›ras›yla %46,4 ve %45’dir. Araflt›rma sonuçlar›na göre 16 - 74 yafl grubundaki bireylerde
bilgisayar ve internet kullan›m oranlar› s›ras›yla erkeklerde s›ras›yla %56,1 ve %54,9, kad›nlarda %36,9 ve %35,3 olarak gerçekleflmifltir.

Rapora göre, bilgisayar ve internet kullan›m oranlar›n›n en yüksek oldu¤u yafl grubu 16-24 yafl grubudur. Bu oranlar tüm yafl gruplar›nda
erkeklerde daha yüksektir. E¤itim durumuna göre incelendi¤inde ise yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlar› en yüksek bilgisayar ve
‹nternet kullan›m oranlar›na sahiptir. Ayr›ca, internet kullanan bireylerin kiflisel kullan›m amac›yla internet üzerinden mal veya hizmet
siparifli verme ya da sat›n alma oran› %11,8’dir.

Rapor sonuçlar›na göre, 2010-2011 döneminde bilgisayar kullan›m oran› %7, internet kullan›m oran› ise %8 artm›flt›r. Söz konusu
raporun ilgi çekici bir di¤er 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› %5, internet kullan›m oran› ise %9 ile afla¤› yukar› paralel bir art›fl göstermifltir. Art›fl h›z› sevindirici
olmakla beraber hala kenttekilerin bilgisayar ve internet kullan›m oran› k›rlar›n 2 kat›ndan daha fazla oldu¤u görülmektedir.
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Baflbakanl›k taraf›ndan oluflturulan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem plan› çerçevesinde yürütülen “e-Dönüflüm Türkiye Projesi”nin katk›lar›yla
Kamu’nun BT yat›r›mlar›nda y›llar itibariyle bir art›fl e¤ilimi görülmektedir. Buna göre, afla¤›daki grafikte Kamu Bilgi ‹letiflim Teknolojileri
yat›r›mlar›n y›llar baz›nda da¤›l›m› görülmektedir. 2002 y›l›nda Bilgi ‹letiflim Teknoloji yat›r›mlar› için ayr›lan ödenek 2011 y›l› fiyatlar›yla
yaklafl›k 526 milyon TL iken, 2011 y›l› için bu de¤er 2 milyar TL’yi geçmifltir. 2008 y›l› haricinde bir önceki y›la göre sürekli art›fl gösteren
Kamu Bilgi ‹letiflim Teknoloji yat›r›mlar›nda 2002 y›l›ndan bu yana yaklafl›k 4 katl›k bir art›fl olmufltur. Bu art›fl› özellikle 2011 y›l›nda e¤itim
sektöründeki projeler desteklemifltir.

Kent – K›r ayr›m›nda bilgisayar ve internet kullan›m oranlar›
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2011 y›l›nda Devlet taraf›ndan yap›lan Bilgi ‹letiflim Teknolojileri yat›r›mlar›n›n sektörler aras›ndaki da¤›l›m›nda yukar›daki grafikten de
anlafl›laca¤› üzere, en büyük pay› s›ras› ile e¤itim, di¤er kamu hizmetleri ve ulaflt›rma almaktad›r. ‹çiflleri Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik
Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü gibi kurumlar Di¤er kamu hizmetleri çerçevesinde de¤erlendirilmektedir.

Kamu Bilgi ‹letiflim Teknolojileri Yat›r›mlar› (2002 - 2011)

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu Dairesi
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Devletin 2011 y›l›nda Bilgi ‹letiflim Teknolojilerine yapt›¤› yat›r›mlara proje bazl› bak›ld›¤›nda s›ras› ile “F›rsatlar› Art›rma ve Teknolojiyi
‹yilefltirme Hareketi (FAT‹H) Projesi”, “e-‹mza ve Mobil ‹mza Destekli Elektronik Belge ve Arfliv Yönetim Sistemi Kurulmas› ve Yap›land›r›lmas›”,
 “Ortaö¤retim Projesi”, “‹lkö¤retim Okullar›na Bilgisayar S›n›f› Kurulumu Projesi”, “TAKB‹S Projesi” ve “Merkez ve Taflra Teflkilat› Donan›m
Al›m› ve Modernizasyonu” en büyük yat›r›m yap›lan projelerdir. Bunlardan “F›rsatlar› Art›rma ve Teknolojiyi ‹yilefltirme Hareketi (FAT‹H)
Projesi”, “Ortaö¤retim Projesi”, “‹lkö¤retim Okullar›na Bilgisayar S›n›f› Kurulumu Projesi” gibi projelerle Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n en büyük
pay› bakanl›k baz›nda ald›¤› görülmektedir. Bunu “Merkez ve Taflra Teflkilat› Donan›m Al›m› ve Modernizasyonu”, “e-‹mza ve Mobil ‹mza
Destekli Elektronik Belge ve Arfliv Yönetim Sistemi Kurulmas› ve Yap›land›r›lmas›” gibi projelerle Sosyal Güvenlik Kurumu izlemektedir.
“Nüfus Hizmetleri BT Projeleri” ve “e-‹çiflleri Projesi” gibi projelerle ‹çiflleri Bakanl›¤› ve “TAKB‹S Projesi”ni yürüten Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü de s›ras› ile üçüncü ve dördüncü en büyük pay› alan kamu kurumlar›d›r.

Devletin ay›rd›¤› ödenek baz›nda Kamu Bilgi ‹letiflim Teknolojileri yat›r›mlar›na bak›ld›¤›nda, 496 milyon TL ile “FAT‹H Projesi” ilk s›rada,
110,4 milyon TL ile “e-‹mza ve Mobil ‹mza Destekli Elektronik Belge ve Arfliv Yönetim Sistemi Kurulmas› ve Yap›land›r›lmas› Projesi”
ikinci s›rada, 102 milyon TL ile “Ortaö¤retim Projesi”, 90 milyon TL ile “‹lkö¤retim Okullar›na Bilgisayar S›n›f› Kurulumu Projesi” ve 71,8
milyon TL ile “TAKB‹S Projesi” en fazla ödenek ayr›lan projelerdir.

DPT’nin Bilgi toplumu Dairesi taraf›ndan yay›nlanan raporda yer alan yukar›daki tabloya bak›ld›¤›nda, Devletin Kamu Bilgi ‹letiflim
Teknolojileri’ne toplam 210 adet proje ile yat›r›m yapt›¤›, 2011 y›l› yat›r›m›n toplam tutar›n›n 2,061 milyar TL oldu¤u, bunun ABD dolar›
tutar›n›n ise 1,324 milyar Dolar oldu¤u görülmektedir.

2011 Y›l›nda En Fazla Ödenek Ayr›lan ‹lk 10 Bilgi Teknolojileri Projesi
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100 200 300 400 500 600

ORTAÖ⁄RET‹M PROJES‹ (MEB)

ELEK. BELGE VE ARfi‹V YÖNET‹M PROJES‹ (SGK)

FAT‹H PROJES‹ (MEB)

0 Milyon TL

GENEL TOPLAM 210 1.623.683837.678 4.957.637 204.797 52.986 2.061.121283.135 78.139

Sektör D›fl

Proje Tutar› Kümülatif Harcama

Tar›m

Madencilik

‹malat

Enerji

Ulaflt›rma ve Haberleflme

Turizm

E¤itim(*)

Sa¤l›k

Di¤er Kamu Hizmetleri

7

8

10

8

24

1

28

5

119

51.215

1.182

0

52.311

513.831

0

330.894

37.410

636.840

Projeler

Toplam Kredi Özkaynak Toplam

2011 Y›l› Yat›r›m›

0

6.595

15.000

0

220.410

0

403.000

115.159

77.514

277.848

25.214

20.821

105.312

833.135

882

1.381.909

171.046

2.141.470

0

0

0

0

0

0

176.000

24.910

3.887

0

0

0

0

52.986

0

0

0

0

34.380

24.032

20.821

25.098

182.302

882

884.594

51.949

837.063

Kredi Özkaynak Toplam

0

6.595

0

0

0

0

192.000

39.999

44.541

0

0

15.000

0

63.139

0

0

0

0

GENEL TOPLAM (000 USD) 210 1.043.565538.368 3.186.347 131.626 34.055 1.324.713181.975 50.211

2011 Y›l› Kamu Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Yat›r›mlar› Özet Tablosu (Bin TL)

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu Dairesi

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu Dairesi (*)Yüksek ö¤retim sektöründeki üniversite yat›r›mlar› tek bir proje alt›nda gösterilmektedir.



FAAL‹YET RAPORU 2011

24

2.1.2 Dünyada BT Pazar› ve Türkiye Karfl›laflt›rmas›
IDC’nin yay›nlad›¤› dünya BT pazar› ülkeler aras› büyüme raporuna göre, afla¤›da yer alan muhtelif ülkeler aras›nda 2011 y›l›nda 2010
y›l›na göre en fazla büyüyen ülke %13,7 büyüme rakam› ile Rusya olmufltur. Rusya’y› %13,1 ile UAE, %11,8 ile Suudi Arabistan, %10,6
ile Romanya, %10,3 ile Güney Afrika takip etmektedir. Di¤er ülkeler ise küçülme kaydetmifl olup, en fazla küçülmenin yafland›¤› ülke -
%29,4 ile M›s›r olmufltur. Türkiye ise -%6,7 civar›nda bir küçülme yaflam›flt›r.

Dünya BT Pazar› - Ülkeler Aras› PC Pazar› Büyüme Analizi 2010-2011 (Adet)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Rusya Türkiye Polonya Suudi
Arabistan UAE Ukrayna

11.167 3,579 3,304 2,323 2,283 2,393

12,699 3,340 3,199 2,597 2,582 2,574

13,7% -6,7% -3,2% 11,8% 13,1% 6,5%Büyüme

2011

2010

Güney
Afrika

2,069

2,283

10,3%

‹srail Romanya

1,306 1,100 613

1,149 974 678

-12,0% -11,5% 10,6%

M›s›r

835

590

-29.4%

Çek Cum.

14.000

Kaynak: IDC 2012
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Çin Hindistan Endonezya Rusya Brezilya Meksika Türkiye

Servis

Yaz›l›m

Donan›m

Donan›m 119,760 $ 25,571 $ 10,995 $ 21,747 $ 29,925 $ 12,652 $ 3,993 $

Yaz›l›m 6,598 $ 3,710 $ 4,754 $ 3,377 $ 6,177 $ 2,247 $ 784 $

Servis 13,977 $ 8,020 $ 7,338 $ 5,788 $ 13,233 $ 3,726 $ 1,121 $

Toplam 140,335 $ 37,300 $ 23,087 $ 30,913 $ 49,334 $ 18,626 $ 5,897 $

Dünya BT Pazar› - Geliflmekte Olan Ülkeler Biliflim Sektörü Analizi 2010-2011 (Adet)

Kaynak: IDC 2012
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41%

44%
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38%

26%

36% 32%

49%

19%

35%

46%

19%

34%

41%

24%

42%

39%

19%

IDC’nin yay›nlad›¤› dünya BT pazar› da¤›l›m› raporuna göre, yukar›daki grafikte yer alan ülkeler aras›ndaki analizden de anlafl›laca¤›
üzere, %85 donan›m ile donan›m segmenti en yüksek olan ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bunu %70’lik donan›m oran› ile Rusya, %69
ile Hindistan, %68 ile Meksika ve Türkiye, %61 ile Brezilya ve %48 ile Endonezya izlemektedir.

Yukar›daki grafikte yer alan ülkeler aras›nda servis pay› toplam pay içerisinde en fazla olan %32 ile Endonezya, daha sonra s›ras› ile
%27 ile Brezilya, %22 ile Hindistan, %20 ile Meksika, %19 ile Türkiye ve Rusya, %10 ile Çin Halk Cumhuriyetidir. BT Servis sektörüne
bak›ld›¤›nda ise %21 ile Endonezya, %13 ile Brezilya ve Türkiye, %12 ile Meksika, %11 ile Rusya, %10 ile Hindistan ve %5 ile Çin Halk
Cumhuriyeti’dir.
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Japonya Kanada ABD ‹ngiltere Fransa Almanya ‹talya

Servis

Yaz›l›m

Donan›m

Dünya BT Pazar› - Geliflmifl Ülkeler Biliflim Sektörü Analizi 2010-2011 (Adet)

Donan›m 65,141 $ 17,444 $ 215,871 $ 32,441 $ 24,159 $ 30,352 $ 14,781 $

Yaz›l›m 25,195 $ 6,566 $ 158,335 $ 18,533 $ 13,297 $ 21,768 $ 6,562 $

Servis 55,071 $ 18,935 $ 226,773 $ 49,094 $ 31,890 $ 36,827 $ 13,697 $

Toplam 145,408 $ 42,944 $ 600,979 $ 100,068 $ 69,346 $ 88,947 $ 35,040 $

IDC’nin ayn› raporuna geliflmifl ülkeler donan›m baz›nda bak›l›rsa, %45 ile Japonya, %42 ile Italya, %41 ile Kanada, %36 ile ABD, %35
ile Fransa, %34 ile Almanya ve %32 ile ‹ngiltere s›ralanmaktad›r. Servis baz›nda de¤erlendirildi¤inde ise %49 ile ‹ngiltere, %46 ile Fransa,
%44 ile Kanada, %41 ile Almanya, %39 ile ‹talya, %38 ile ABD ve Japonya s›ralanmaktad›r.

Di¤er taraftan, servis baz›nda de¤erlendirildi¤inde ise %26 ile ABD, %24 ile Almanya, %19 ile ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, %17 ile Japonya
ve %15 ile Kanada s›ralanmaktad›r. Buna göre geliflmifl ülkelerde bu segmentlerdeki da¤›l›m geliflmekte olan ülkelere göre daha
homojendir.

2.2 BT Sektörü Alt  Segmentleri
Türkiye BT sektörü temelde donan›m, yaz›l›m ve BT hizmetleri (servisleri) olmak üzere üç ana grup alt›nda s›n›fland›r›lmaktad›r. IDC’nin
2012 y›l›nda yay›nlad›¤› Türkiye sonuçlar›na göre, 2009 y›l›nda 4,9 milyar USD olan Türkiye Biliflim Teknolojileri (BT) pazar›n›n, 2010
y›l›nda 5,5 milyar USD’lik bir ifl hacmine, 2011 y›l›nda ise 5,9 milyar USD’ye ulaflt›¤› görülmektedir.

Buna göre, “Donan›m” alt sektörünün, 2011 y›l›nda BT sektöründe elde edilen toplam gelirler içindeki pay›n›n %67,7 seviyesinde
gerçekleflirken, ayn› dönemde “Yaz›l›m” ve “BT Hizmetleri” alt sektörlerinin, toplam pazardan ald›¤› paylar›n s›ras›yla %13,3 ve %19
olarak hesaplanmaktad›r.

Bu verilerden hareketle, Türkiye BT sektörü, yarat›lan gelire göre “donan›m” a¤›rl›kl› bir yap›ya sahip olarak tan›mlanmaktad›r.

Kaynak: IDC 2012
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BT Sektörü Harcamalar›, 2009-2015T (mn US$)

Kaynak: IDC 2012

IDC’nin, Türkiye IT Harcamalar› 2011 Araflt›rmas›’nda Türkiye BT pazar› büyüklü¤ünün 2011-2015T y›llar› aras›ndaki dönemde y›ll›k
ortalama bileflik %12 büyüme ile 2015 y›l›nda 9,1 milyar USD’ye ulaflaca¤› öngörülmektedir.

Sektörde söz konusu bu büyüme tahminleri yap›l›rken, Türkiye’nin öngörülen ekonomik büyüme h›z›yla birlikte 2001 ve 2008 y›llar›nda
yaflanan krizler nedeniyle flirketlerin erteledikleri yat›r›m ihtiyaçlar›n› artan bir h›zla hayata geçirecekleri, kamu taraf›nda sürdürülen e-
dönüflüm projelerinin kamunun BT tüketimi üzerindeki art›r›c› etkileri, e¤itimde BT kullan›m›n›n artmas›, internet kullan›m›n›n ve mobil
teknolojilerin kullan›m›nda beklenilen art›fl oranlar› ve yeni teknolojilerle birlikte artan yenileme yat›r›mlar›ndaki beklenilen art›fl oranlar›
dikkate al›nmaktad›r.

Segmentlerde  Büyüme

Donan›m

Yaz›l›m
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11,5%

12,1%
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14,1%
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Türkiye Biliflim Sektörü 2010 - 2015 (Milyon ABD Dolar› )

2010 2011 2012 T 2013 T 2014 T 2015 TBt Sektör Da¤›l›m›
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Segmentlerde  Da¤›l›m
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67,7%

13,3%

19,0%

67,4%

13,4%

19,1%
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13,8%

19,4%

66,8%

13,9%

19,3%
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13,9%

19,0%

68,6%

12,8%

18,6%

Kaynak : IDC 2012, (Telekom Network Ekipmanlar› toplam hesaplar›na dahil edilmemifltir.)
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2.2.1 Donan›m Ürünleri Pazar›
Türkiye BT Sektörü içinde donan›m (hardware) pazar›, sat›fl tutarlar› bak›m›ndan 1999 - 2009 y›llar› aras›nda %57 - %74 aras›nda
de¤iflen oran ile en büyük paya sahip olan alt gruptur. Gerek 2009 y›l›ndaki 6 ay süresince Kamunun vergi teflvik paketleri ile gerekse
2010 y›l›nda 3. Çeyre¤in sonunda yap›lan anayasa referandumunun ard›ndan sektörün kazand›¤› olumlu ivme ile, donan›m pazar›nda
büyüme görülmektedir. Donan›m pazar› 2011 y›l›nda 2010 y›l›na göre %6,7 büyüme kaydetmifltir.

Kaynak: IDC 2012
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6.124
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BT Sektörü Donan›m Harcamalar› Büyüme Rakamlar› ve Büyüme Hedefleri, 2009-2015T (M USD,%)

IDC’nin Türkiye IT Harcamalar› 2012 Araflt›rmas›’nda Türkiye Donan›m pazar› büyüklü¤ünün 2015 y›l› itibari ile 6,124 milyon USD’ye
ulaflaca¤› tahmin edilmektedir.

Kaynak: IDC 2012
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Ana Formlar ‹tibar› ile Türkiye PC Pazar›,  2010 - 2011

Toplam PC Sat›fl Adedi: 3.340.326Toplam PC Sat›fl Adedi: 3.579.406

20112010

Mobil PC
68.0%

Desktop PC
32.0%Mobil PC

66.0%

Desktop PC
34.0%

Kaynak: IDC 2012

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. Buna göre,
2010 y›l›nda 3.579.406, adet olarak gerçekleflen toplam PC pazar› sat›fllar›, 2011 y›l›nda adetsel bazda toplam (masaüstü ve dizüstü)
-%6,7 küçülerek 3.340.326 adede ulaflm›flt›r. Ancak, PC pazar›ndaki sat›fllara sunucu pazar› d›flar›da b›rak›larak adetsel bazda
bak›ld›¤›nda, bu pazarda a¤›rl›¤›n ilk defa 2009 y›l›nda tafl›nabilir bilgisayara geçti¤i görülmektedir.

2004 y›l›ndan itibaren tafl›nabilir PC ürünlerinin, yüksek performans, hafifleyen yap›lar›yla artan tafl›n›labilirlik imkanlar› ve uygun fiyat
politikalar›yla tüketiciye sunulmas› ile pazarda tafl›nabilir bilgisayar sat›fllar›nda önemli oranda art›fl yaflanmas›na neden olmufl ve tafl›nabilir
PC sat›fllar›, 2009 y›l›nda masaüstü PC sat›fllar›n› geçmifltir. 2005 y›l›nda tafl›nabilir PC ürünleri sat›fllar›n›n toplam pazardan (sunucu
hariç) ald›¤› pay %35,7 iken bu oran 2009 y›l› sonunda %63’e, 2010 y›l› sonunda % 66,1’e, 2011 y›l› sonunda ise %68’e yükselmifltir.
Ayn› dönemde, masaüstü bilgisayarlar›n toplam PC pazar›ndan ald›klar› pay 2005 y›l›nda %64,3 iken bu oran, mobil teknolojinin
geliflmesine paralel olarak y›llar itibariyle gerileyerek, 2009 y›l›nda %37’ye, afla¤›daki grafiktende görülebilece¤i üzere 2010 y›l› sonu
itibari ile %33,9’a, 2011 y›l› sonunda ise %32’ye düflmüfltür.

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 ve vadeli sat›fl seçenekleri kiflisel bilgisayar sat›fllar› için en önemli itici güçler aras›nda yer almaktad›r. Ayr›ca, kurumsal
müflterilerin, mobil bilgi sistemlerinin faydalar›n› görmeleri de büyümenin di¤er bir önemli bir sebebi olarak görülmektedir. Bu noktada
mobil bilgi sistemlerinin önemli bir bilefleni olan tafl›nabilir bilgisayarlara olan talebin verimlilik art›fl› arayan küçük, orta ölçekli ve büyük
iflletmelerde artt›¤› pazar sat›fl rakamlar› içerisinde rahatl›kla okunabilmektedir.

-6,7%

-10,0%

-5,0%Mobil PC Pazar› Büyüme

Desktop Pazar› Büyüme

PC Pazar› Büyüme

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 bileflenlerle 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› haline dönmesine neden
olmufltur.
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Kaynak: IDC 2012
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Tedarikçilerin Da¤›l›m›na Göre Türkiye Dizüstü Pazar›,  2011

Masaüstü
(Desktop)

Kaynak: IDC 2012
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(Notebook)
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20,19%
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IDC’nin Türkiye PC pazar› raporuna göre, 2011 y›l› ilk çeyre¤inde 2010 y›l›n›n ilk çeyre¤ine göre adetsel bazda %27,3 bir büyüme ile
953 bin adet PC sat›fl›na ulafl›lm›flt›r. Ayn› y›llar›n ikinci çeyrek karfl›laflt›rmas›nda ise %14,7’lik bir büyüme görülmüfltür. Ancak y›l›n ikinci
yar›s›nda piyasalar›n yaflad›¤› kur floku ile tüketici daha temkinli flekilde konumlanm›fl, bu da PC pazar›n›n y›l›n ikinci yar›s›ndaki geliflimini
olumsuz etkilemifltir.

Buna göre 2011 y›l›n›n üçüncü çeyre¤inde bir önceki y›l›n ayn› çeyre¤ine göre -%19,52lik bir daralma yaflanm›fl, bu daralma dördüncü
çeyrekte daha da yükselerek -% 30,5 yükselmifltir. BT sektöründeki ifl hacminin genellikle %30-35’i dördüncü çeyrekte oluflmakta,
di¤er çeyrekler ise %20-25’lik seviyelerde oluflmaktad›r. 2011 y›l›nda ise bu kural bozulmufl olup, yukar›daki grafi¤e göre PC sektörü
ifl hacminin ilk çeyrekte %29, ikinci çeyrekte %25, üçüncü çeyrekte %20, dördüncü çeyrekte ise %26 s› oluflmufltur.

IDC’nin 2012 y›l›nda yay›nlad›¤› BT Pazar raporuna göre, 2011 y›l›nda Türkiye’de sat›lan masaüstü (Desktop) bilgisayarlar›n adetsel
bazda %32,69’u yerli üreticilerden, %36,43’si ise uluslararas› üreticilerden gelmektedir. Di¤er k›s›m ise %30,88 olup bu rakam yeli
pazardaki ifllemci sat›fllar› üzerinden de¤erlendirilmektedir.

Masaüstü bilgisayar kategorisinde yerli üreticiler dominant bir rol oynamaktad›r. Dizüstü (Notebook) kategorisine bak›ld›¤›nda ise, yerli
üreticilerin pay› %20,19 uluslar aras› üreticilerin pay› ise %79,81 olup uluslar aras› üreticiler dominant rol oynamaktad›rlar.

2.2.1.1.1 Masaüstü Bilgisayar (“Desktop PC”) Ürünleri
Masaüstü PC ürünleri, 2009 y›l›na kadar adetsel ve sat›fl hacmi bak›m›ndan donan›m alt grubu içerisinde en büyük ürün kategorisini
oluflturuyordu. Toplam Masaüstü PC sat›fllar› 2000 y›l›nda ulaflt›¤› 594 bin seviyesinden 2001’de yaflanan ekonomik krizle birlikte, 2001
y›l›nda 251 bin adede gerilemifltir.

Bu segmentteki PC sat›fllar› 2002 - 2005 döneminde, 2001 y›l›ndaki küçülmenin de etkisi ile ekonomik büyümenin çok üzerinde, y›ll›k
ortalama bileflik %41 oran›nda büyüyerek, 2005 y›l›nda 1 milyon adet seviyesine yükselmifltir. 2006 y›l›nda %30 büyüyerek 1,33 milyon
adet seviyesine ulaflan Masaüstü PC sat›fllar›, 2007 y›l›nda ise %6 yükselerek 1,4 milyon adet seviyesine ulaflm›flt›r.

Masaüstü PC Sat›fllar›, 2008 y›l›n›n ilk 3 çeyre¤inde yaklafl›k %10-15 oran›nda büyümesine karfl›n y›l›n son çeyre¤inde derinleflen global
kriz nedeniyle y›l› %2,8 seviyesinde büyüyerek 1,45 milyon adet ile tarihi en yüksek seviyesine ulaflm›flt›r. Ancak, mobil teknolojinin
geliflmesine paralel olarak y›llar itibari ile gerileyen masaüstü bilgisayar sat›fllar›n›n toplam PC pazar›ndan ald›klar› pay 2009 y›l›nda %37
seviyesine düflerken, adet paz›ndaki sat›fllar ise %18,34 civar›nda gerileyerek 1,19 milyon adet seviyesinde gerçekleflmifltir.

Masaüstü PC pazar› yerli üreticilerin pazar›n hakimi oldu¤u parçalanm›fl bir yap› sergilemektedir. Uluslararas› üreticilerin pazardan adet
baz›nda %36,43 oran›nda pay al›rken pazar›n geri kalan bölümü büyük ve küçük yerli üreticilerin kontrolündedir.

Bu kategorilerdeki en büyük üreticilere bak›ld›¤›nda, Hewlett-Packard %17,7, Casper %16,2, Exper %11,1, Fujitsu %4,8, Dell %4,2,
Arçelik %3,8, Pro2000 %3,2, Lenovo %2,7, Acer Group %1,5, Vestel %1,5, Apple %1,2, Asus %0,9 ve Di¤er %30,9 olarak
s›ralanmaktad›r.
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2.2.1.1.2 Dizüstü Bilgisayar (“Notebook”) Ürünleri
2004 y›l›ndan itibaren uluslararas› büyük üreticilerin geliflen teknoloji ve bu pazarda artan rekabetle fiyatlar›n› afla¤› çekmesiyle birlikte
Tafl›nabilir PC ürünleri (notebook, betbooknetbook) pazar›nda tüm dünyada önemli bir tüketim hareketlili¤i bafllad›. Üreticilerin ve
perakendecilerin uygun fiyat politikalar›yla Türkiye’de ortalama 400 - 1000 USD seviyesine çekilen Dizüstü PC son tüketici sat›fl fiyatlar›
ofislerde Dizüstü PC kullan›mlar›n›n yayg›nlaflmas› ev kullan›c›lar›n›n da bu ürünleri sat›n alma yetene¤inin artmas›na neden olmufltur.

Bu geliflime paralel olarak, 1998 y›l›nda adet baz›nda Tafl›nabilir PC sat›fllar›n›n toplam PC sat›fllar› içindeki pay› (sunucu hariç) %5
seviyesindeyken bu oran 2005 y›l›nda %35,7’e, 2007 y›l›nda % 45,7‘ye, 2008 y›l›nda %45,9‘a yükselmifltir. Tafl›nabilir PC ürünlerinin,
yüksek performans, hafifleyen yap›lar›yla artan tafl›nabilirlik imkanlar› ve uygun fiyat politikalar›yla tüketiciye sunulmas› ile pazarda
tafl›nabilir bilgisayar sat›fllar›nda önemli oranda art›fl yaflanmas›na neden olmufl ve Tafl›nabilir PC sat›fllar›, 2009 y›l›nda Masaüstü PC
sat›fllar›n› geçerek %63,03 olarak gerçekleflmifltir. 2010 y›l›nda Tafl›nabilir PC sat›fllar›n›n oran› % 66,1’e, 2011 y›l›nda ise %68’e
yükselmifltir.

Dizüstü PC pazar›, Masaüstü PC pazar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha çok uluslararas› markalar›n hakim oldu¤u bir pazar olarak görülmektedir.
IDC’nin 2012 y›l› verilerine göre Tafl›nabilir PC pazar›n›n büyük global markalar› olan Acer, Hewlett Packard, Toshiba, Casper, Lenovo,
Dell pazar›n adet baz›nda yaklafl›k %68’ini 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›, 2008 y›l›nda %16,8 seviyesine, 2010 y›l›nda %19
seviyesine ve 2011 y›l›nda ise %20 seviyesine yükseldi¤i görülmektedir. 2011 y›l› sonuçlar›na göre pazar›n iki büyük Yerli markas›
Casper ve Exper’in tafl›nabilir PC pazar›ndaki paylar› s›ras›yla %16,4 ve %11,1 olarak gerçekleflmifltir.
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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 gerilemifl olup 2002 y›l›nda
215 milyon USD olarak gerçekleflmifltir. 2009 y›l›nda ise Türkiye yaz›l›m pazar›n›n büyüklü¤ü 635 milyon USD’ye yükselmifltir. 2008’in
son çeyre¤inde derinleflen kriz ortam›n›n tüketim e¤ilimi üzerinde yaratt›¤› bask›dan kaynaklanan temel nedenle Türkiye Yaz›l›m Pazar›
büyüklü¤ü 2001 krizindeki katastrofik daralmadan farkl› olarak 2009 y›l›nda bir önceki y›la göre %19 gibi bir oranda büyüyerek 635
milyon USD seviyesine ulaflm›flt›r. Ancak 2007 y›l›ndan 2008 y›l›na %5,3 civar›nda bir büyüme görülmektedir. 2010 y›l›nda 696 milyon
USD büyüklü¤e eriflen BT yaz›l›m sektörü hacmi, 2011 y›l› sonu itibari ile 784 milyon USD’ye ulaflm›flt›r. IDC’nin tahminlerine göre 2011
ve 2015T y›llar› aras›nda BT Yaz›l›m Sektöründe bileflik ortalama büyüme oran› %13 olarak beklenmekte ve 2015 y›l› sonunda BT Yaz›l›m
Pazar›n›n 1,266 milyar USD’ye ulaflmas› tahmin edilmektedir.

Yaz›l›m alt grubunun toplam ciro bak›m›ndan tüm BT pazar› içerisindeki pay›, korsan kullan›m yayg›n olmas›ndan kaynaklanan temel
nedenle 2010 y›l› sonu itibariyle %13,3’lik bir pay ile Avrupa ve Amerika bölgesi ortalamalar›na göre çok 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 %70 seviyesindeki 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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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 ve kiralama hizmetlerini içermektedir. 2001 krizinde, Türkiye BT Hizmetleri Pazar›, bir önceki y›la göre
%39 oran›nda küçülerek ile 288,2 milyon USD’ye gerilemifltir. Türkiye BT Hizmetleri Pazar› büyüklü¤ü 2002 y›l›nda toplam pazardan
daha h›zl› büyüyerek 403,5 milyon USD olarak gerçekleflirken, BT Hizmetlerinin toplam pazardan ald›¤› pay ise %28,1 gibi rekor bir
seviyeye yükselmifltir. Ancak, 2008’in son çeyre¤inde derinleflen kriz ortam›n›n tüketim e¤ilimi üzerinde yaratt›¤› bask›ya ra¤men, 2009
y›l›nda 881 milyon USD seviyesine yükselerek 2008 y›l›na göre %18,6 büyüme kaydetmifltir.

2009 y›l›nda BT Hizmetlerinin toplam pazardan ald›¤› pay %17,8 iken, bu oran 2010 y›l›nda %18,6 olarak gerçekleflmifltir. 2011 y›l›nda
ise bu oran %19 olmufltur. 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 ile
artmas› beklenmektedir. 2010 y›l›nda 1.014 milyar USD’ye yükselen BT Hizmet pazar›, 2011 y›l›nda 1.121 milyar USD seviyesine
ulaflm›flt›r. IDC’nin tahminlerine göre 2011 ve 2015T y›llar› aras›nda BT Hizmetlerindeki bileflik ortalama büyüme oran› %12 olarak
beklenmekte ve 2015 y›l› sonunda BT Hizmet pazar›n›n 1,734 milyar USD’ye ulaflmas› tahmin edilmektedir.

Kaynak: IDC 2012
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2011 Y›l›nda Sektörde Gerçekleflen Önemli Geliflmeler:

Türkiye BT Sektöründe 2011 y›l› içerisinde gerçekleflen önemli geliflmeler afla¤›da yer almaktad›r:

1- 2011 y›l› Tablet ürünlerin ve ak›ll› mobil cihazlar›n y›l› olmufltur.
2- Türkiye’nin her taraf›ndan internete ba¤lanma iste¤i önemli derecede artm›flt›r.
3- Bireysel Tüketicinin teknoloji dünyas›ndaki liderli¤ini art›rarak devam ettirmektedir.
4- Telekom kampanyalar› sektörü olumlu ve ciddi tutarlarda etkilemifltir.
5- Sosyal paylafl›m sitelerinin yayg›nl›¤› özellikle Anadolu’da artm›flt›r. 2010 y›l›nda sosyal paylafl›m sitelerine 24 milyon üye vatandafl
ile dünya dördüncüsü konumuna gelmifltir, bu say› 2011 y›l›nda da art›fl göstermifltir.
6- E¤itime büyük katk›s› olacak Fatih Projesi’nin seçilen pilot okullarda uygulanmaya bafllanmas› ile projenin genel hatlar› belli olmaya
bafllam›flt›r.
7- Uzakdo¤u’da yaflanan sel felaketleri nedeni ile disk sektöründe bir arz daralmas› yaflanm›flt›r.
8- Özellikle y›l›n ikinci yar›s›ndan sonra piyasalar›n yaflad›¤› kur floku nedeni ile BT sektörü talep s›k›nt›s› yaflamas›na karfl›n, 2011 y›l›n›
2010 y›l›na göre %8,1 civar›nda bir büyüme ile kapatm›flt›r.
9- PC pazar›nda Ultrabooklar, pazara ç›kart›l›p sat›fllar›na bafllanm›flt›r.
10- Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki yenilikler ile biliflim ürünlerinin kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›.

2.3 Türkiye BT Sektörünün Büyümesi:

Türkiye BT Sektörünün Büyümesini Destekleyen Ana Etkenler;

• Milli E¤itime Yap›lan Yat›r›mlar: “Fatih Projesi” kapsam›nda Devlet e¤itime büyük hacimli yat›r›mlar yapmaya bafllam›flt›r. 2011 y›l›nda
Fatih Projesi ile ilgili olarak seçilen 52 pilot okulda bu uygulama bafllat›lm›flt›r. Bu proje sadece 2011 y›l›n› de¤il izleyen birkaç y›l› da
kapsayacak flekilde harekete geçirilmesi düflünülen ve BT sektörünün büyümesine büyük katk›s› olacak bir projedir.

• 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 özel sektör ve kamu kurulufllar› taraf›ndan kabul görmektedir.

• Ekonomik Performans: Biliflim Teknolojileri pazar›ndaki geliflim, 2001 ve 2008 y›llar›ndaki ekonomik krizlerde olumsuz flekilde etkilendi.
Ekonomik kriz sonras›nda Türkiye, s›k› ekonomik politikalar›n sürdürüldü¤ü toparlanma sürecine girdi. Ekonomik istikrar, Biliflim Teknoloji
yat›r›mlar› üzerinde do¤rudan pozitif bir etkiye sahiptir.

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

• ‹thalat ve ‹hracat:

TUIK in yay›nlad›¤› rapora göre Türkiye nin 2011 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ithalat 241 milyar USD’ye, ihracat 135 milyar USD’ye ve toplam
d›fl ticaret hacmi 376 milyar USD’ye ulaflm›flt›r.

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. Bu da BT yat›r›mlar›n›n geliflimine do¤rudan katk› sa¤lamaktad›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› afla¤›daki grafikte de görülebilece¤i gibi 1994-2003 y›llar› aras›nda 1,2 milyar
USD, 2003 y›l›nda 1.8 milyar USD, 2004 y›l›nda 2.8 milyar USD, 2005 y›l›nda 10 milyar USD, 2006 y›l›nda 20.2 milyar USD, 2007 y›l›nda
22 milyar USD ve 2008 y›l›nda 19,5 milyar USD olarak gerçekleflmifltir.

2008 y›l›nda krizin etkilerinin y›lsonuna do¤ru hissedilmeye bafllan›lmas› nedeni ile do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda yaflanan
19,5 milyar USD ile s›n›rl› kalm›fl, ancak 2009 y›l› kriz etkilerinin daha derinden yafland›¤› bir y›l olmufl ve bir önceki y›la göre %56
seviyesinde gerileyerek 8,4 milyar USD olarak gerçekleflmifltir. 2010 y›l›nda %7’lik bir art›flla 9 milyar USD seviyesinde kalm›flt›r. 2011
y›l›nda ise bu rakam 2010 y›l›na göre %77’lik bir art›flla 15,9 milyar USD’ye ulaflm›flt›r. YASED-Uluslararas› Yat›r›mc›lar Derne¤inin TCMB
kaynakl› araflt›rmas›na göre uluslar aras› do¤rudan yat›r›m giriflleri afla¤›daki grafikte görülmektedir.
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Özellefltirme: Son 7-8 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 4.3 milyar USD, 2008  y›l›nda
6.3 milyar USD ve 2009 y›l›nda 2,3 milyar USD gelir elde edilmifltir. 2009 y›l›nda  elde edilen 2,3 milyar USD’nin 1,225 milyon USD‘lik
k›sm› Baflkent Elektrik‘in, 600 milyon USD‘lik k›sm› Sakarya Elektrik’in ve 440 milyon USD‘lik k›sm› Meram Elektrik‘in özellefltirilmelerinden
kaynaklanm›flt›r. 2010 y›l›nda ise 3,1 milyar USD’lik özellefltirme olmufltur. 2011 y›l›nda ise bu rakam 1,4 milyar USD olmufltur.

Özellefltirmeler sonras›nda, yeni yat›r›mc›lar›n özellefltirilen iflletmelerde yapt›klar› yeni altyap› ve teknolojik optimizasyon çal›flmalar›yla
ilgili yat›r›mlar BT sektöründeki büyümeyi destekleyen operasyonlar aras›nda yer almaktad›r.

Türkiye’ye Uluslararas› Do¤rudan Yat›r›m Giriflleri

Kaynak: YASED-Uluslararas› Yat›r›mc›lar Derne¤i:
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Kaynak: YASED-Uluslararas› Yat›r›mc›lar Derne¤i

YASED-Uluslararas› Yat›r›mc›lar Derne¤i’nin yapt›¤› araflt›rmada yer alan yukar›daki grafikten de anlafl›labilece¤i üzere Türkiye’nin
Uluslararas› Endekslerinde bir iyileflme görülmektedir.

Telekomünikasyon Sektörü: Türkiye, telekomünikasyon sektöründe son y›llarda hem AB’ne uyum çerçevesinde hem de küresel
de¤iflimleri yakalama noktas›nda son y›llarda önemli ilerlemeler kaydetmifltir. Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik süreci çerçevesinde
"Bilgi Toplumu ve Medya" fasl›, fasla iliflkin aç›l›fl kriterlerinin karfl›lanm›fl olmas› nedeniyle 19 Aral›k 2008 tarihinde müzakerelere
bafllam›flt›r.
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Di¤er taraftan, 31 Aral›k 2008 tarihinde kabul edilen ve Türkiye’nin AB müktesebat›na uyum taahhütlerini takvimlendiren Üçüncü Ulusal
Program’da Bilgi Toplumu ve Medya bafll›¤› alt›nda, söz konusu düzenlemelerin genel itibariyle 2009–2010 y›llar› aras›nda gerçeklefltirilece¤i
taahhüt edilmiflti. Böylelikle, elektronik haberleflme sektörünün liberalleflmesi, iyi iflleyen bir rekabet ortam› yarat›lmas›, bilgi ve iletiflim
alan›ndaki geliflmelere uyum sa¤lanmas› ve ilgili alanlarda altyap›n›n ve hukuksal dayanaklar›n tesisi hedeflenmekteydi. Bu çerçevede,
mevzuat›n uyumu ve uygulanmas› için gerekli kurumsal yap›lanma için yaklafl›k 8 milyon Euro civar›nda bir finansman ihtiyac› ortaya
ç›km›flt›r.

Türkiye’de 2003 y›l›ndan itibaren befl y›ld›r telekomünikasyon sektörünün gündeminde olan Elektronik Haberleflme Kanunu’nun 10
Kas›m 2008 tarihinde yürürlü¤e girmesi; Elektronik Haberleflme Sektörüne iliflkin yetkilendirme Yönetmeli¤i 28 May›s 2009 tarihinde
yürürlü¤e girmesi son y›llarda yaflanan olumlu geliflmeler aras›nda yer almaktad›r. Bunlara ilave olarak Numara Tafl›nabilirli¤i Yönetmeli¤i’nin
Temmuz bafl›nda kabul edilmifl olmas›, iletiflimde 3.nesil elektronik haberleflme hizmetine geçifle önemli ad›mlar olarak de¤erlendirilebilir
Teknolojik geliflmelerin h›zla ilerlemesi, hayat›m›z›n her alan›n› etkilemekte, bilgi ekonomisi  ve internet ekonomisi gibi kavramlarla bizi
karfl› karfl›ya getirmektedir. BT sektöründeki ola¤anüstü geliflmeler mal ve finans piyasalar›n›n ülke s›n›rlar›n› aflarak, dünyay› ekonomik
bir küreselleflmeye do¤ru götürmektedir. Biliflim teknolojisindeki bu ilerlemeyle birlikte, telekomünikasyon sektöründe de dünyada
geliflmeler devam ederken bu geliflmelere ayak uyduramayan ülkelerin teknolojik olarak ileri ülkelerin hep bir ad›m arkas›ndan gidece¤i
tabiidir.

Perakende Sektörü: Türkiye’de, perakende sektöründe rekabet artmaktad›r. Uluslararas› oyuncular›n Türk pazar›na yapt›klar› yat›r›mlar
artarak devam etmektedir. Son y›llarda Türkiye‘de zincir ma¤azalara Media Markt, Darty, Electro World‘de kat›lm›flt›r. Uluslararas›
oyuncular›n Türkiye’ye gelmesi sektördeki büyüme h›z›na pozitif etki sa¤lamaktad›r. Dünyada ilk defa Best Buy ve Media Markt 2009
y›l›nda Türkiye pazar›nda buluflmufl oldu. Fakat Best Buy 2011 y›l›nda ald›¤› bir karar ile Türkiye pazar›ndan çekildi¤ini aç›klam›flt›r. Yerel
perakende zincirlerinin en büyüklerinde Bimeks 2011 y›l›nda halka arz edilmifltir.

Büyüyen Bireysel Tüketici Pazar›: Tüketicilerin Biliflim Teknolojilerini daha yo¤un kullanmaya bafllad›¤› görülmektedir. Kredi kartlar›yla
artan taksitli ödeme imkanlar› ve perakende ma¤azalar›n›n büyük bir h›zla büyümesi, bireysel tüketici pazar›n›n da geliflimini desteklemektedir.
Bireysel tüketicilerin  kiflisel bilgisayar kullan›m› ve çevre birimlerine pazar›ndan ald›klar› pay 1995 y›l›nda %7 seviyesindeyken 2009
y›l›nda bu oran %38’e yükselmifltir. Buna paralel olarak pazar›n yap›s› de¤iflmifl ve 2007 y›l›ndan itibaren içerisinde son kullan›c› pazar›
içerisindeki en büyük pay› bireysel tüketiciler almaya bafllam›flt›r. 2010 y›l›nda bireysel tüketicinin pay› %40, 2011 y›l›nda ise bu oran
%42 seviyesine yükselmifltir. Bireysel tüketici BT sektöründe dominant bir oyucu konumuna gelmifltir.

‹nternet Teknolojisi ve Portaller: ‹nternet teknolojisinin kurumsal kullan›m›, geliflimini sürdürmektedir. Bilgi portalleri, internet 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. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlü¤e girmesi ile internet kullan›m›
yayg›nlaflacakt›r.
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3.1. Ürün Tedarik ve Da¤›t›m Yap›s›
Datagate, temel olarak BT Sektöründe yerli bilgisayar üreticilerine yedek parça sa¤lamakla birlikte, son y›llarda BT sektöründe meydana
gelen ürün (tafl›nabilirlik), pazara gidifl modeli (zincir ma¤azalar) ve son kullan›c› (ev pazar›) de¤iflikliklerini dikkatle izleyerek, bu geliflmeler
do¤rultusunda, portföyüne yeni ürünler ekleyerek bu ürünlerin sat›fl ve da¤›t›m›n› 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 vadelerde sat›n almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullan›c›ya satacak olan sat›fl kanal›na satmaktad›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
fiirket’in ürün tedarikçileri iki ana grup alt›nda s›n›fland›r›lmaktad›r.

i) Türkiye’de fiubesi ya da Ofisi Olan (Türkiye’de Faaliyet Gösteren) Global Üreticiler: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Global
Markalar: (Intel, Seagate, Sapphire, Fujitsu, Acer, Belkin, Genius, Samsung, Micron) Bu küresel flirketler da¤›t›m ve tahsilât ifllemleri
ve çok say›da müflteri ile do¤rudan temas etmek istemedikleri için daha az say›da olan da¤›t›c›larla çal›flmay› tercih etmektedirler.

ii) Türkiye’de fiubesi ya da Ofisi Olmayan (Türkiye’de Faaliyet Göstermeyen) Global Üreticiler: Türkiye’de Faaliyet
Göstermeyen Optoma, Cisco/linksys gibi Global Markalar henüz Türkiye’de ofis kurmam›fllard›r. Da¤›t›c›lar vas›tas› ile ithalat, sat›fl
ve pazarlama ifllemlerini yürütmektedirler.

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, son y›llarda büyük geliflme ve pazarda önemli bir yer teflkil eden perakenden zincir ma¤azalara, küçük bayi
teflkilat›na satacak bölgesel toptanc›lara, son kullan›c›ya satacak bayilerine ve irili ufakl› zincir ma¤azalara satmaktad›r.

 3.3.1. Yerli Bilgisayar Üreticileri
Bu müflteriler Datagate’nin 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›fllard›r. Türkiye de bu kategoride bulunan yerli bilgisayar markalar› flunlard›r: Casper, Exper, Arçelik, Aidata,
Pro 2000. Bu markalar›n üretimlerinin tamam› Marmara Bölgesi’ndedir (‹stanbul).

TedarikçiTedarikçi
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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 10 kadar olup, bir k›sm›
Marmara Bölgesi’nde bir k›sm› ise Anadolu’nun farkl› co¤rafi bölgelerine da¤›lm›flt›r.

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’ten 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.

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.

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, en az 4.000 – 5.000 civar›nda olup BT sektöründeki en fazla say›y› oluflturan gruptur.

Bu firmalar %100 da¤›t›c› firma kaynaklar›yla ifllerini sürdürürler. Sat›fllar›, Markal› ürünlerden çok OEM (toplama ürünler) ürünleri ve
çevre birimleri sat›fllar›na dönüktür.

3.3.5. Perakende Kanal
Bu kategoride belirleyici olan son y›llardaki hem yerli zincir ma¤azalar›n yat›r›m yapmas› ve büyümesi hemde uluslararas› zincrlerin
Türkiye de yat›r›m yapmas› nedeni ile hem çeflitlenmifl hemde büyük bir ifllem hacmi oluflmufltur. Ayr›ca G›da Zincir ma¤azalar› ve AVM
ler de IT ürünleri konusundaki ifllem hacmini art›rm›flt›r. Türkiye deki ev pazar›n›n ihtiyaçlar›n›n büyük ölçüde bu yukar›da bahsi geçen
zincir maza¤alar kar›fl›lamkatad›r. Datagate için 3 tip perakende grubu mevcuttur.

a) Perakende Zincirler
Perakende zincirler Teknosa, Bimeks, Vatan, Gold, Media Markt , Darty, Electro world, Best Buy Teknolojiks, NT, Evkur, Metro
Gross, Migros, Real, Carrefour, Tesco/ Kipa 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 G›da Hipermarketleri ve Ceyiz Ma¤azalar› ( AVM) gibi bilgisayar ifllevi tali olan zincirlerdir.

b) Klasik Bilgisayar Ma¤azalar›
Bu ma¤azalar ma¤aza sahibi ve birkaç sat›fl dan›flman›n›n çal›flt›¤› küçük kurulufllar olup çok k›s›tl› kaynaklarla ma¤azac›l›k
yapmaktad›rlar. %100 konsantrasyonlar› bilgisayarlard›r.

c) E-Perakende
Bu kanal tamam›yla ‹nternet ortam›nda sanal dükkan aç›p faaliyet gösteren sanal marketlerdir. Özellikle son y›llarda internetin
yayg›n kullan›lmaya bafllanmas› ile birlikte bu kanalda ifl yapan firmalar›n sat›fllar› giderek artmaktad›r. Hepsiburada, gibi firmalar
bu kanala örnek verilebilir.

3.3.6 Sistem Bütünlefltiriciler
Sistem bütünlefltiricler daha çok özel sektördeki üretim iflletleleri, sanayi ve endüstri flirketleri , bankac›l›k ve finans sektörleri, hizmet
sektörleri baflta olmak üzere ticari kurumlar ile kamu ve askeri  kurumlar›ndaki IT ifllerini anahtar teslim yapan yada ihalelere girerek
donan›m ve taahhüt iflleri yapan flirketlerdir. Bu grup flirketlerde yerel, bölgesel ve ulusal çapta hizmet vermekte olup, uzmanl›klar› olan
e¤itimli ve deneyimli bir ekip ile çal›flan katma de¤erli ifller yapan flirketlerdir.

3.4. Lojistik
fiirketimiz ana orta¤› olan indeks 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 Grup flirketi olan Teklos
Teknoloji Lojistik Hizmetler 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 ‹zmir irtibat bürosu “bölge müdürlükleri” olarak faaliyet göstermektedir.
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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 ifli yapan, 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 almaktad›r.

Kredi Komitesi: Her hafta toplanan kredi komitesine, bayilerle ilgili kredi talepleri sunulur. Kredi komitesi, mali ifllerden sorumlu genel
müdür yard›mc›s› baflkanl›¤›nda finansman müdürü, Kredi & Risk Yönetim Müdürü ve ilgili müflterinin sat›fl departman› müdüründen
oluflur.

3.6. Teknik Hizmet ve Müflteri Hizmetleri
fiirket, sat›fl sonras› teknik destek sa¤lamamaktad›r. Bunun yerine, müflterilerini, ürünlerin servis veren yetkili flirketlerine yönlendirmektedir.
Bunun sebebi tedarikçi firmalar›n kendi çözüm ortaklar›n›n son kullan›c›ya servis vermelerini tercih etmeleridir.

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.

Datagate, sektörün dinamik yap›s› gere¤i her ürün grubu için bir ürün müdürü istihdam etmektedir. Afla¤›da özetlenen yap› ile hedef
ve amaçlar› farkl›l›k gösteren sat›fl gruplar›n›n ihtiyaçlar› daha iyi anlafl›lmakta ve bu gruplara flirket daha iyi hizmet verebilmektedir.

Müflteriler ile bilgi al›flverifli, web üzerinden, e-mail veya faks ile sa¤lanmaktad›r
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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 01.01.2011 – 31.12.2011 hesap 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 Müd. ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Müd. nsarac@datagate.com.tr 0-212 331 21 15

Emre Ba¤c› ‹ç Denetçi ebagci@datagate.com.tr 0-212 331 21 17

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: 54 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 05.04.2011 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   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.

4. Genel Kurul Bilgileri:
fiirketimizin 2010 y›l›na ait genel kurul 06.05.2011 tarihinde yap›lm›flt›r. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda;

- 2010 y›l› Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplar›n›n kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2010 y›l›  hesaplar›ndan dolay› ibra edilmelerine,
-  2011 y›l› mali tablolar›n›n denetiminde Ba¤›ms›z D›fl Denetim hizmeti için Ça¤dafl Ba¤›ms›z Denetim S.M.M.M. A.fi’nin seçilmesine,



fiirketimizin Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:XI, No:29 say›l› tebli¤i uyar›nca haz›rlanan 2010 dönemi mali tablolar›nda vergi sonras›
net kar› 1.712.982 TL’dir. Yasal kay›tlara göre oluflan net kar’›n % 5 i olan 85.437,59 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayr›lmas›na, kalan tutar›n›n
da¤›t›lmadan ola¤anüstü yedek akçe olarak flirket bünyesinde bulundurulmas›na,

- fiirket Yönetim Kurulu üyelerine 2011 y›l› için ücret ödenmemesine,
- Bir y›l süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeli¤ine Ufuk Esin’in seçilmesine, oybirli¤i ile karar verilmifltir.

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.

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.

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.
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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›

N.Erol Bilecik Y.K. Baflkan›

Salih Bafl Genel Müdür - Datagate

Yaz›l› ve Görsel medya vas›tas›yla gerekti¤inde aç›klama yap›labilir. Yaz›l› ve görsel medyaya Yönetim Kurulu Baflkan›, Genel Müdür
veya vekili ile  söz konusu kiflilerin uygun görece¤i yetkililer taraf›ndan bas›n aç›klamalar› yap›labilir.

fiirketimizin halen  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 2011 y›l› 12 ay içerisinde 8 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 ‘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. % 20,00

Tayfun Atefl T.C. % 5,00

(*)fiirketimizin   % 59,24 orta¤› bulunan ‹ndeks Bilgisayar Mühendislik Sistemleri
Tic. A.fi.’nin %33,77 ‘s›na Nevres Erol Bilecik sahiptir.

fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

Nevres Erol Bilecik

Salih Bafl

Tayfun Atefl

Atilla Kayal›o¤lu

Halil Duman

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›:
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kifliler afla¤›daki gibidir.

fiirketin TTK’na Göre Seçilmifl Murak›plar›

Ufuk Esin
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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.

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.

fiirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi yöneticileri

Salih Bafl Genel Müdür

Harun Taflbafl Genel Müdür Yrd.

Halil Duman Mali ‹fller Müdürü

Lebriz Canpoyraz Pazarlama Müdürü

Tam tasdikten sorumlu YMM

Hakk› Dede (Güreli YMM A.fi.)

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

Erol Çetin Neotech A.fi. Genel Müdürü

Naim Saraç ‹ndeks Grup ‹ndeks Grup ‹ç Denetim ve
Yat›r›mc› ‹liflkiler Müdürü
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Ürün Tedarik ve Da¤›t›m Yap›s›;
Datagate, temel olarak BT Sektöründe yerli bilgisayar üreticilerine yedek parça sa¤lamakla birlikte de¤iflen teknoloji ve sektör dinamiklerini
dikkate alarak son y›llarda mobil cihazlardan (Notebook, netbook, tablet) IT  çevre birimleri (Monitörler, Tafl›nabilir harici diskler, evlerde
kullan›lan netflok cihazlar›, modem- router) Kurumsal IT ünleri ( Server, Storge, WS, mini pc, talet genifl format ekranlar) IT aksesuar
gruplar›na kadar birçok ürünü da¤›t›m ve pazarlamas›n› 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 Üye ‹crada Görevli De¤il

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

Halil Duman Üye ‹crada Görevli De¤il

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:
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a- Alacak Riski: Da¤›t›m yap›s› içerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanal›n›n sermaye yap›s› düflüktür. 5.000 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. Fakat
Datagate in portföyünde bulunan ürünlere ait üreticilere her akflam düzenli olarak otomaktik bir raporlama yöntemi ile günlük sat›fl –stok
raporlamas› yap›ld›¤›ndan ürün fiyat de¤iflimleri üreticilerin stok koruma kapsam›ndad›r. Olas› fiyat düflüflünden oluflan zararlar üreticilerden
stok koruma fleklinde kredi notu ile ödenmektedir.

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.  Kur riski olan ifllerde flirketimiz mutlaka riske konu olan tutar› forward
yapma sureti ile ortadan kald›rmaktad›r.

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 firmalarda 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.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›:
Yönetim Kurulu dönem içerisinde 9 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 29.04.2009 tarih ve 136 say›l› Yönetim Kurulu Karar› ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmas›na ve komite baflkan› olarak
yönetim kurulu üyelerinden Attila Kayal›o¤lu’nun, komite üyeleri olarak da yönetim kurulu üyelerinden Ayfle ‹nci Bilecik ve Halil Duman’›n
seçilmelerine karar verilmifltir.

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar:
Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. ‹crac› olan yönetim kurulu üyesine Genel Müdürlük görevi  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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5. Denetleme Kurulu Raporu

Unvan› :

Merkezi :

Sermayesi :

Faaliyet konusu :

Denetçilerin ad›, görev süreleri, :
ortak veya flirketin personeli olup olmad›klar›

Kat›l›nan Yönetim Kurulu veya yap›lan :
Denetim Kurulu toplant›lar› say›s›

Ortakl›k hesaplar› defter ve belgeleri üzerinde :
yap›lan incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde
inceleme yap›ld›¤› ve var›lan sonuç

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin :
1. f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k
veznesinde yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin :
1. f›kras›n›n 4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan
inceleme tarihleri ve sonuçlar›

‹ntikal eden flikâyet ve yolsuzluklar ve :
bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim fiirketi’nin 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu,
ortakl›¤›n esas sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2011  tarihi itibariyle düzenlenmifl bilânço ortakl›¤›n an›lan tarihteki gerçek mali
durumunu; 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru
yans›tmakta; kar›n da¤›t›m› önerisi yasalara ve ortakl›k esas sözleflmesine uygun bulunmaktad›r.

Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› onaylar›n›za arz ederiz.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi.

Ayza¤a Mah. Cendere Yolu No: 9/2 fiiflli – ‹STANBUL

10.000.000 TL

Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri al›m› ve sat›m›.

Ufuk ES‹N; Görev Süresi 1 y›l olup flirketin orta¤› veya personeli de¤ildirler.

3 Defa Yönetim Kurulu Toplant›s›na kat›l›nm›flt›r.

fiirketin 6 ayl›k ve y›ll›k bilânçolar›na iliflkin kanuni defter kay›tlar› ve belgeleri
incelenmifltir. Bahis konusu defter kay›tlar› ve belgelerin gerçek durumu yans›tt›¤›
görülmüfltür.

fiirket Veznesi Dönem için 2 kere say›lm›fl, say›m neticesinde fiili kasa mevcutlar›n›n
kay›tlara uygun oldu¤u görülmüfltür.

fiirket kay›tlar›nda gözüken teminatlar›n ve k›ymetli evraklar›n mevcudiyeti kontrol
edilmifl ve bunlar›n kay›tlara uygun oldu¤u görülmüfltür.

Taraf›m›za intikal eden herhangi bir flikâyet veya yolsuzluk olmam›flt›r.
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6. Ba¤›ms›z Denetim Raporu

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim fiirketi
Yönetim Kurulu’na;

Girifl
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim fiirketi’nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2011 itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayn› tarihte
sona eren y›la ait kapsaml› gelir tablosunu, öz sermaye de¤iflim tablosunu ve nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar›
denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹flletme Yönetiminin Sorumlulu¤u
fiirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde
haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini,
koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye Piyasas›
Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin,
finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir. Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklan›p
kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize
göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i
hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iflletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal
tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iflletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar›
ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu¤una
inan›yoruz.

Görüfl
Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle finansal
durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›
çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

ÇA⁄DAfi BA⁄IMSIZ DENET‹M S.M.M.M. A.fi.
An Independent Member of IAPA International

ÖZCAN AKSU
Sorumlu Ortak Bafldenetçi
(‹stanbul, 15 Mart 2012)
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‹liflik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

VARLIKLAR

B‹LANÇO Dipnot Referanslar› Cari Dönem Önceki Dönem

� 31.12.2011 31.12.2010

81.191.419

3.920.914

28.746

44.979.001

2.422

44.976.579

           2.648

  21.360.565

  10.899.545

472.471

373

124.871

132.063

6.067

209.097

81.663.890

Dönen Varl›klar

   Nakit ve Nakit Benzerleri

   Finansal Yat›r›mlar

   Ticari Alacaklar

    -‹liflkili Taraflardan Alacaklar

    -Di¤er Alacaklar

   Di¤er Alacaklar

   Stoklar

   Di¤er Dönen Varl›klar

Duran Varl›klar

   Di¤er Alacaklar

   Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

   Maddi Duran Varl›klar

   Maddi Olmayan Duran Varl›klar

   Ertelenmifl Vergi Varl›¤›

TOPLAM VARLIKLAR

6

7

10

10-37

10

11

13

26

11

17

18

19

35

111.566.231

34.730.246

21.565

65.990.545

7.077.075

58.913.470

6.704

7.610.972

3.206.199

278.812

1.207

-

113.339

8.662

155.604

111.845.043

DATAGATE B‹LG‹SAYAR  MALZEMELER‹ T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
F‹NANSAL TABLOLAR

7. Mali Tablolar ve Dipnotlar
01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Ba¤›ms›z Denetimden geçmifl ve Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 say›l›
tebli¤ine uygun olarak düzenlenmifl Konsolide Mali Tablolar› ve Dipnotlar› afla¤›da bilgilerinize sunulmufltur.



DATAGATE B‹LG‹SAYAR  MALZEMELER‹ T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
F‹NANSAL TABLOLAR

B‹LANÇO Dipnot Referanslar› Cari Dönem Önceki Dönem

‹liflik Aç›klay›c› Notlar Bu Finansal Tablolar›n Tamamlay›c›s›d›r.

KAYNAKLAR 31.12.2011 31.12.2010

8

9

10

10-37

10

11

35

22

26

8

24

27

27

K›sa Vadeli Yükümlülükler

   Finansal Boçlar

   Di¤er Finansal Yükümlülükler

   Ticari Borçlar

     -‹liflkili Taraflara Borçlar

     -Di¤er Borçlar

   Di¤er Borçlar

   Dönem Kar› Vergi Yükümlülü¤ü

   Borç Karfl›l›klar›

   Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Yükümlülükler

   K›dem Tazimat› Karfl›l›¤›

   K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

ÖZKAYNAKLAR

   Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar

   Ödenmifl Sermaye

   Hisse Senedi ‹hraç Primleri

   Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler

   Finansal Riskten Korunma Fonu

   Geçmifl Y›llar Kar/Zararlar›

   Net Dönem Kar›/Zarar›

TOPLAM KAYNAKLAR

81.738.719

7.657.257

-

63.515.285

78.169

63.437.116

434.910

836.336

7.190.874

2.104.057

1.527.805

1.428.666

99.139

28.578.519

28.578.519

10.000.000

2.872.723

1.721.267

7.444

8.478.189

5.498.896

111.845.043

58.482.005

-

-

52.673.041

4.471.993

48.201.048

534.517

9.284

1.206.568

4.058.595

86.709

-

86.709

23.095.176

23.095.176

 10.000.000

  2.872.723

 1.635.829

22.997

6.850.645

1.712.982

81.663.890
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      Cari Dönem Önceki Dönem

� 01.01.2011 01.01.2010
31.12.2011 31.12.2010

GEL‹R TABLOSU (TL) Dipnot
Referanslar›

‹liflik Aç›klay›c› Notlar Bu Finansal Tablolar›n Tamamlay›c›s›d›r.

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER

Sat›fl Gelirleri

Sat›fllar›n Maliyeti (-)

BRÜT KAR/ZARAR

Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (-)

Genel Yönetim Giderleri (-)

Di¤er Faaliyet Gelirleri

Di¤er Faaliyet Giderleri (-)

FAAL‹YET KARI/ZARARI

Finansal Gelirler

Finansal Giderler (-)

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER VERG‹ ÖNCES‹ KARI/ZARARI

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri

- Dönem Vergi Gelir/Gideri

- Ertelenmifl Vergi Gelir/Gideri

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI

Di¤er Kapsaml› Gelir/Gider

D‹⁄ER KAPSAMLI GEL‹R(VERG‹ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GEL‹R

Dönem Kar/Zarar›n›n Da¤›l›m›

Az›nl›k Paylar›

Ana Ortakl›k Paylar›

Toplam Kapsaml› Gelir Da¤›l›m›

Az›nl›k Paylar›

Ana Ortakl›k Paylar›

Hisse Bafl›na Kazanç

28

28

29

29

31

31

32

33

35

35

7-27

36

308.712.274

(291.966.010)

16.746.264

(2.425.598)

(2.654.453)

182.770

(88.554)

11.760.429

11.368.254

(16.248.668)

6.880.015

(1.381.119)

(1.323.737)

(57.382)

5.498.896

5.498.896

(15.553)

(15.553)

5.483.343

-

5.498.896

-

5.483.343

 0,549890

305.497.533

     (295.430.324)

      10.067.209

         (2.007.178)

         (3.326.792)

                 3.034

              (78.499)

        4.657.774

        11.619.204

       (13.985.406)

2.291.572

          (578.590)

            (714.433)

             135.843

        1.712.982

          1.712.982

-

-

1.712.982

-

1.712.982

-

1.712.982

0,171298
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Dipnot
Referanslar› 31.12.2011

NAK‹T AKIM TABLOSU

‹liflik Aç›klay›c› Notlar Bu Finansal Tablolar›n Tamamlay›c›s›d›r.

01.01.2011
31.12.2010
01.01.2010

A) ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi kar›
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›ndaki Art›fl (+)
Alacaklar Reeskont Tutar› (+)
Sabit K›ymet Sat›fl Kar› (-) / Zarar› (+)
Borç Karfl›l›klar›nda art›fl (+) / Azal›fl (-)
Forward Gelir Tahakkuku
Cari Dönem fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (+)
Konusu Kalmayan fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (-)
Stok De¤er Düflüfl Karfl›l›¤› (+)
Borç Senetleri Prekontu (-)
‹fltirak De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)
Faiz Gideri (+)
Faiz Geliri (-)
Menkul K›ymet veya uzun vadeli yat›r›mlardan elde edilen kazançlar (-)
‹flletme Sermayesinde De¤iflikler Öncesi Faaliyet Kar› (+)
Ticari ‹fllemlerdeki ve Di¤er Alacaklardaki Art›fl(-)
Stoklarda azal›fl(+)
Al›m Sat›m amaçl› Menkul K›ymetlerdeki art›fl (-)
Ticari Borçlardaki Ve Di¤er Borçlardaki azal›fl(-)
Di¤er Dönen Varl›klarda  art›fl (-) / azal›fl (+)
Di¤er Yükümlülüklerde azal›fllar (-) / art›fl (+)
Di¤er  Art›fllar/Azal›fllar  (+)/(-)
Esas Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit
K›dem Tazminat› Ödemeleri (-)
Vergi Ödemeleri (-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit

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

Mali Duran Varl›k al›mlar› neti (-)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (-)
Maddi duran varl›k al›mlar› (-)
Maddi ve M.Olmayan duran varl›k ç›k›fllar›nden elde edilen nakit
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit

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

Sermaye Art›r›m›ndan Kaynaklanan Nakit
Hisse Senedi ‹hraçlar› Nedeniyle Oluflan  Nakit Giriflleri (+)
K›sa vadeli mali borçlardaki art›fl (+)
Uzun vadeli mali borçlardaki art›fl (+)
Ödenen Temettüler (-)
Faiz Tahsilatlar› / (Ödemeleri), Net
Finansal Riskten Koruma Fonu
Finansman  Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Art›fl

DÖNEM BAfiI NAK‹T DE⁄ERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR

18-19
24
10

18-19
22
7
10

13
10

33
32

10-11
13

10-11
26
26

22
35

17
18-19
18-19

8
8

32-33

6
6

6.880.015

 46.984
 82.095

 391.751
 (33.445)

 5.984.306
 7.181

 31.170
 -

 (271.851)
 (364.955)

 -
 2.819.645

 (3.647.138)
 -

 11.925.758
 (21.439.355)
 14.021.444

 -
 11.107.591
 7.693.346

 (1.954.538)
 (20.245)

 21.334.001
 (69.665)

 (496.685)
 20.767.651

 -
 -

 (38.505)
 165.966

 -
 127.461

 -
 -

 7.468.606
 1.428.666

 -
 1.016.145

 -
 9.913.417

 30.808.529

 3.920.914
 34.729.443

              2.291.571

                       40.965
                       30.191
                       52.994
                      (2.474)
                    631.856

-
                    101.525

-
                       98.302
                    (25.300)

-
                 1.160.057
              (1.031.089)

-
                 3.348.598
              (5.749.797)
                  (803.405)

                         -
           16.119.030

              (1.683.200)
                       22.440

                                  -
              11.253.666

                       (1.001)
                  (887.102)
              10.365.563

-
                  (125.500)
                  (123.499)

2.474
-

                  (246.525)

-
-

              (6.587.918)
-
-

                  (128.968)
-

              (6.716.886)
                 3.402.152

                    518.762
                 3.920.914
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DATAGATE B‹LG‹SAYAR  MALZEMELER‹ T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2011 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T
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‹liflik Aç›klay›c› Notlar Bu Finansal Tablolar›n Tamamlay›c›s›d›r.
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MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR

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.

fiirket’in 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle en büyük ortaklar› ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. % 59,24 (Halka kapal› k›s›m
%51,74 ve halka aç›k k›s›m %7,5 olmak üzere toplam %59,24), Tayfun Atefl %5,00 ve Halka Aç›k %35,75’tir. 31 Aral›k 2010 tarihi
itibariyle en büyük ortaklar› ise ‹ndeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. %59,24, Tayfun Atefl  %5 ve Halka Aç›k %35,75’dir.

fiirket’in 31 Aral›k 2011 tarihi itibari ile ortalama personel say›s› 42 (31 Aral›k 2010: 38)’dir. fiirket personelinin tamam›  idari personeldir.

fiirket’in ticaret siciline kay›tl› adresi Ayaza¤a Mah. Cendere Yolu No:9/2 fiiflli / ‹stanbul’dur. fiirket’in 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 Sunuma ‹liflkin Temel Esaslar
fiirket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun
olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) yay›mlad›¤› Genel Kabul Görmüfl Muhasebe
Politikalar›na uygun olarak fiirket’in yasal kay›tlar›nda yap›lan düzeltmeleri ve s›n›fland›rmalar› içermektedir.

Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤” ile iflletmeler
taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar›n haz›rlanmas› ve ilgililere sunulmas›na iliflkin ilke, usul ve esaslar› belirlemektedir.
Bu Tebli¤, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Bu tebli¤e istinaden,
iflletmeler Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas›  Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar›’n› (“UMS/UFRS”) uygularlar
ve finansal tablolar›n Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre haz›rlad›¤› hususuna dipnotlarda yer verirler.
Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk›r› olmayan, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nca (“TMSK”) yay›mlanan Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar› (“TMS/TFRS”) esas al›n›r.

1 Ocak - 31 Aral›k 2011  hesap dönemine ait finansal tablolar, 15 Mart 2012 tarihinde Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r. Genel
kurul’un finansal tablolar› de¤ifltirme yetkisi bulunmaktad›r.

2.02 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun mali tablo
haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n›
ilan etti¤i için bu tarihten itibaren Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama’ya göre
finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunumu uygulamas›n› sona erdirmifltir.

2.03 Muhasebe Politikalar›nda De¤ifliklikler
Gerekli olmas› veya fiirket’in 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. fiirket taraf›ndan uygulanan önemli muhasebe politikalar›na iliflkin özet bilgiler afla¤›da ilgili bölümlerde yer almaktad›r.
Cari dönemde muhasebe politikalar›nda de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

2.04 Muhasebe Tahminlerindeki De¤ifliklikler ve Hatalar
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.

Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olmas› beklenen muhasebe tahminindeki bir de¤iflikli¤in
niteli¤i ve tutar› finansal tablo dipnotlar›nda, gelecek dönemlere iliflkin etkinin tahmininin mümkün olmad›¤› haller d›fl›nda aç›klan›r. fiirket
Yönetimi, maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n yararl› ömürlerinin tespiti, k›dem tazminat› hesab›nda kullan›lan aktüeryal varsay›mlar,
flirket lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri için ayr›lacak karfl›l›klar, stok de¤er düflüklü¤ünün tespiti gibi hususlarda
muhasebe tahminlerine baflvurmaktad›r. Kullan›lan tahminlere iliflkin aç›klamalar afla¤›da ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari dönemde
muhasebe tahminlerinde bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

2.05 Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti
Mali tablolar›n haz›rlanmas› s›ras›nda uygulanan önemli muhasebe politikalar›n›n özeti afla¤›daki gibidir:
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Maddi duran varl›klar her bilanço dönemi itibari ile de¤er düflüklü¤ü yönünden gözden geçirilmektedir Bir maddi duran varl›¤›n kay›tl›
de¤eri, tahmini geri kazan›labilir tutar›ndan fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle defter de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Maddi
duran varl›klar için hesaplanm›fl de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› mevcut de¤ildir. 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.

2.05.04 Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar bilgisayar programlar› ve haklar› gibi sat›n alma yolu ile iktisap edilmifl varl›klar› içermektedir. ‹flletme
bünyesi içerisinde oluflturulmufl maddi olmayan duran varl›k bulunmamaktad›r.

Maddi olmayan duran varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl maliyetlerinden
ve 1 Ocak 2005’ten sonra sat›n al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erinden, birikmifl itfa ve tükenme paylar› düflülmüfl olarak
ifade edilirler.

‹tfa ve tükenme paylar› yararl› ömürlerine göre befl y›l ile on y›ll›k sürelerde normal amortisman yöntemiyle hesaplan›r. Maddi olmayan
duran varl›klar her bilanço dönemi itibari ile de¤er düflüklü¤ü yönünden gözden geçirilmektedir Bir maddi olmayan duran varl›¤›n kay›tl›
de¤eri, tahmini geri kazan›labilir tutar›ndan fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle defter de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Maddi
olmayan duran varl›klar için hesaplanm›fl de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› mevcut de¤ildir.

Makine ve Cihazlar 5

Döfleme ve Demirbafllar 4 - 5

Tafl›tlar 2 - 5

Özel Maliyetler 5

C‹NS‹ Ekonomik Ömür (Y›l)

2.05.01 Gelir Kaydedilmesi
Gelirler, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik yararlar›n fiirket’e akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine
al›nan veya al›nabilecek bedelin gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Gelirler PC, dizüstü bilgisayar,
anakart, hardisk, ekran kart› 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. Net sat›fllar, mal sat›fllar›ndan iade ve sat›fl iskontolar›’n›n düflülmesi suretiyle
bulunmufltur.

Mallar›n sat›fl›ndan elde edilen gelir, afla¤›daki flartlar karfl›land›¤›nda muhasebelefltirilir:
• fiirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazan›mlar› al›c›ya devretmesi,
• fiirket’in mülkiyetle iliflkilendirilen ve süregelen bir idari kat›l›m›n›n ve sat›lan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmamas›,
• Gelir tutar›n›n güvenilebilir bir flekilde ölçülmesi,
• ‹fllemle iliflkili olan ekonomik faydalar›n iflletmeye ak›fl›n›n olas› olmas›,
• ‹fllemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir flekilde ölçülmesi.

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varl›ktan elde edilecek tahmini nakit girifllerini söz konusu
varl›¤›n kay›tl› de¤erine indirgeyen efektif faiz oran› nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Sat›fllar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunmas› durumunda makul bedel gelecekte oluflacak nakit ak›mlar›n›n finansman
unsuru içerinde yer alan gizli faiz oran› ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esas›na göre mali tablolara yans›t›l›r.

2.05.02 Stok De¤erlemesi
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan›yla mali tablolarda yans›t›l›r. fiirket’in stoklar› PC, dizüstü bilgisayar,
ifllemci, hardisk, anakart, ekran kart› gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlar›ndan  oluflmaktad›r. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktad›r.
Net gerçekleflebilir de¤er, sat›fl fiyat›ndan tahmini sat›fl masraflar›n›n düflülmesiyle bulunur. Cari dönemde ve önceki dönemde hesaplanan
stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar›na iliflkin bilgi Not:13’de yer almaktad›r.

2.5.03 Maddi Duran Varl›klar
Maddi duran varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre
düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden, 2005 ve sonras›nda al›nan kalemler için  maliyet de¤erlerinden birikmifl amortisman›n düflülmesi
suretiyle mali tablolarda tafl›n›r. Amortisman, normal amortisman yöntemi ile her bir aktifin maliyetini iz bedel de¤erine getirmek üzere
ekonomik ömürler esas al›narak afla¤›daki oranlara göre hesaplanmaktad›r.



2.05.05 Kiralama ‹fllemleri
fiirket’in Finansal Kiralama ‹fllemi bulunmamaktad›r. fiirket muhtelif operasyonel kiralama ifllemlerine kirac› s›fat› ile taraf olmaktad›r.
Operasyonel kiralama ifllemleri kiraya verenin kiralanan varl›kla ilgili önemli risk ve getirileri elinde tutmaya devam etti¤i kiralamalard›r.
Bu kiralamalarla ilgili  maliyetler  flirket taraf›ndan do¤rusal yöntemle gider olarak muhasebe kay›tlar›na yans›t›lmaktad›r. fiirket’in en
önemli operasyonel kiralamas› fiirket merkezine ve deposuna  iliflkin olarak iliflkili flirket Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.fi. (Teklos
A.fi.)’den yap›lm›fl olan kiralamad›r. Kiralama ifllemi y›ll›k olarak gerçeklefltirilmekte kira bedeli Teklos A.fi. taraf›ndan ayl›k olarak fatura
edilmektedir. Cari dönem y›ll›k kira bedeli 240.048 USD’dir.

2.05.06 Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü
‹tfaya tabi olan varl›klar için defter de¤erinin geri kazan›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durum veya olaylar›n ortaya ç›kmas› halinde de¤er
düflüklü¤ü testi uygulan›r. Varl›¤›n defter de¤erinin geri kazanabilir tutar›n› aflmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› kaydedilir. Geri
kazan›labilir tutar, sat›fl maliyetleri düflüldükten sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er veya kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r. De¤er
düflüklü¤ünün de¤erlendirilmesi için varl›klar ayr› tan›mlanabilir nakit ak›mlar›n›n oldu¤u en düflük seviyede gruplan›r. De¤er düflüklü¤üne
tabi olan finansal olmayan varl›klar her raporlama tarihinde de¤er düflüklü¤ünün olas› iptali için gözden geçirilir. fiirket stoklar› için ayr›lm›fl
de¤er düflüfl karfl›l›klar›na iliflkin bilgiler Not:13’te yer almaktad›r. Maddi ve Maddi olmayan duran varl›k ve yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
için de¤er düflüklü¤ü yaratabilecek bir durum mevcut de¤ildir.

2.05.07 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.
fiirket’in aktiflefltirilen borçlanma maliyeti bulunmamaktad›r.

2.05.08 Finansal Araçlar

(I)  Finansal varl›klar
Finansal yat›r›mlar, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan ve gerçe¤e uygun de¤erinden kay›tlara al›nan finansal varl›klar
haricinde, gerçe¤e uygun piyasa de¤erinden al›m ifllemiyle do¤rudan iliflkilendirilebilen harcamalar düflüldükten sonra kalan tutar
üzerinden muhasebelefltirilir.

Yat›r›mlar, yat›r›m araçlar›n›n ilgili piyasa taraf›ndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat›  koflulunu tafl›yan bir kontrata ba¤l› olan
ifllem tarihinde kay›tlara al›n›r veya kay›tlardan ç›kar›l›r.

Finansal varl›klar “gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar”, “vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar”,
“sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak s›n›fland›r›l›r.

Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varl›¤›n itfa edilmifl maliyet ile de¤erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliflkili oldu¤u döneme da¤›t›lmas› yöntemidir.
Etkin faiz oran›, finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› durumunda daha k›sa bir zaman dilimi süresince tahsil
edilecek tahmini nakit toplam›n›, ilgili finansal varl›¤›n tam olarak net bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›fl›nda s›n›fland›r›lan finansal varl›klar ile ilgili gelirler etkin faiz
yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad›r.

a) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar, al›m-sat›m amac›yla elde tutulan finansal varl›klard›r. Bir finansal
varl›k k›sa vadede elden ç›kar›lmas› amac›yla edinildi¤i zaman söz konusu kategoride s›n›fland›r›l›r. Finansal riske karfl› etkili bir koruma
arac› olarak belirlenmemifl olan türev ürünleri teflkil eden bahse konu finansal varl›klar da gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara
yans›t›lan finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Bu kategoride yer alan varl›klar, dönen varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar.

b) Vadesine kadar elde tutulan finansal varl›klar
fiirket’in vadesine kadar elde tutma olana¤› ve niyeti oldu¤u, sabit veya belirlenebilir bir ödeme plan›na sahip, sabit vadeli borçlanma
araçlar›, vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›l›r. Vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar etkin faiz yöntemine göre
itfa edilmifl maliyet bedelinden de¤er düflüklü¤ü tutar› düflülerek kay›tlara al›n›r ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullan›lmak suretiyle
hesaplan›r.

c) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar,  vadesine kadar elde tutulacak finansal varl›k olmayan veya al›m sat›m amaçl› finansal varl›k olmayan
finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar kay›tlara al›nd›ktan sonra güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor olmas›
kofluluyla gerçe¤e uygun de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas›
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olmayan menkul k›ymetler maliyet de¤eriyle gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kar veya zararlara ilgili dönemin
gelir tablosunda yer verilmemektedir.

Bu tür varl›klar›n makul de¤erinde meydana gelen de¤ifliklikler özkaynak hesaplar› içinde gösterilmektedir. ‹lgili varl›¤›n elden ç›kar›lmas›
veya de¤er düflüklü¤ü olmas› durumunda özkaynak hesaplar›ndaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat›lmaya haz›r
finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar›na yönelik yat›r›mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebelefltirilen de¤er
düflüfl karfl›l›klar›, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez.

Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düflüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›fl de¤er
düflüklü¤ü zarar›n›n muhasebelefltirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliflkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebelefltirilen de¤er
düflüklü¤ü zarar› gelir tablosunda iptal edilebilir.

d) Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ifllem görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ile krediler bu kategoride s›n›fland›r›l›r. Krediler
ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyeti üzerinden de¤er düflüklü¤ü düflülerek gösterilir.

Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›fl›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›, her bilanço
tarihinde de¤er düflüklü¤üne u¤rad›klar›na iliflkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na dair de¤erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl›¤›n
ilk muhasebelefltirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay›n meydana gelmesi ve söz konusu olay›n ilgili finansal varl›k veya varl›k
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar› üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n
de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›na iliflkin tarafs›z bir göstergenin bulunmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü zarar› oluflur. Kredi ve alacaklar
için de¤er düflüklü¤ü tutar›, gelecekte beklenen tahmini nakit ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin faiz oran› üzerinden iskonto edilerek
hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter de¤eri aras›ndaki farkt›r.

Bir karfl›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin azalt›ld›¤› ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl›klarda, de¤er düflüklü¤ü
do¤rudan ilgili finansal varl›¤›n kay›tl› de¤erinden düflülür. Ticari alaca¤›n tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karfl›l›k
hesab›ndan düflülerek silinir. Karfl›l›k hesab›ndaki de¤iflimler gelir tablosunda muhasebelefltirilir.

Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düflüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›fl de¤er düflüklü¤ü zarar›n›n
muhasebelefltirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliflkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebelefltirilen de¤er düflüklü¤ü zarar›,
de¤er düflüklü¤ünün iptal edilece¤i tarihte yat›r›m›n de¤er düflüklü¤ü hiçbir zaman muhasebelefltirilmemifl olmas› durumunda ulaflaca¤›
itfa edilmifl maliyet tutar›n› aflmayacak flekilde gelir tablosunda iptal edilir. Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde
de¤er düflüklü¤ü sonras›nda meydana gelen art›fl, do¤rudan özkaynaklarda muhasebelefltirilir.

Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan,
hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i riski tafl›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.

(II) Finansal yükümlülükler
fiirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar›, sözleflmeye ba¤l› düzenlemelere, finansal bir yükümlülü¤ün ve özkayna¤a dayal›
bir arac›n tan›mlanma esas›na göre s›n›fland›r›l›r. fiirket’in tüm borçlar› düflüldükten sonra kalan varl›klar›ndaki hakk› temsil eden sözleflme
özkayna¤a dayal› finansal araçt›r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna¤a dayal› finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikalar›
afla¤›da belirtilmifltir.

Finansal yükümlülükler gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler veya di¤er finansal yükümlülükler
olarak s›n›fland›r›l›r.

a) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler, gerçe¤e uygun de¤eriyle kayda al›n›r ve her raporlama
döneminde, bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun de¤eriyle yeniden de¤erlenir. Gerçe¤e uygun de¤erlerindeki de¤iflim, gelir tablosunda
muhasebelefltirilir. Gelir tablosunda muhasebelefltirilen net kazanç ya da kay›plar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz
tutar›n› da kapsar.

b) Di¤er finansal yükümlülükler
Di¤er finansal yükümlülükler bafllang›çta ifllem maliyetlerinden ar›nd›r›lm›fl gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebelefltirilir.

Di¤er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan›larak
itfa edilmifl maliyet bedelinden muhasebelefltirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmifl maliyetlerinin hesaplanmas› ve
ilgili faiz giderinin iliflkili oldu¤u döneme da¤›t›lmas› yöntemidir.



(III) Türev finansal araçlar
fiirket yabanc› para piyasalar›nda vadeli ifllem anlaflmalar› yapmaktad›r. Türev finansal araçlar ilk kay›t an›n da türev sözleflmesinin
imzaland›¤› tarihteki  piyasa  de¤eri ile kaydedilir ve bunu müteakip piyasa de¤eriyle yeniden de¤erlendirilir.

31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle mevcut forward sözleflmelerinin ilk al›fl de¤eri ile 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle gerçe¤e uygun de¤eri
aras›ndaki farklar UMS 39 riskten korunma muhasebesi uygulamalar› çerçevesinde özkaynaklar alt›nda muhasebelefltirilmifltir.

Riskten korunma muhasebesi için yeterli  flartlar› sa¤lamayan türev araçlar›n rayiç de¤erlerindeki art›fl veya azal›fltan kaynaklanan kazanç
veya kay›plar do¤rudan gelir tablosu ile iliflkilendirilir.

Rayiç de¤erler mümkün oldu¤unca aktif piyasalardaki geçerli piyasa fiyatlar›ndan, yoksa iskonto edilmifl nakit  ak›mlar› ve opsiyon
fiyatlama modellerinden uygun olan› ile belirlenir. Rayiç de¤eri pozitif  olan türevler varl›k olarak, rayiç de¤eri negatif olan türevler ise
yükümlülük olarak bilançoda tafl›n›rlar. (Not:7)

2.05.09 Kur De¤ifliminin Etkileri
Y›l içerisinde gerçekleflen döviz ifllemleri, ifllem tarihindeki kurlar kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize
ba¤l› varl›k ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmifltir. Bu çevirimden ve dövizli ifllemlerin tahsil
/ tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karlar› / zararlar› gelir tablosunda yer almaktad›r.

2.05.10 Hisse bafl›na kar / zarar
Hisse bafl›na kar, net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Türkiye’de flirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmifl y›l karlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Hisse
bafl›na kar hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kar hesaplamas›nda kullan›lan
a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

2.05.11 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirme tarihi aras›nda, iflletme lehine veya aleyhine ortaya ç›kan olaylar› ifade eder. Bilanço
tarihi itibariyle söz konusu olaylar›n var oldu¤una iliflkin yeni deliller olmas› veya ilgili olaylar›n bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kmas›
durumunda, flirket söz konusu hususlar› ilgili dipnotlar›nda aç›klamaktad›r.

fiirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma
uygun flekilde düzeltir.

2.05.12 Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar
fiirket’in, geçmiflteki ifllemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülü¤ünün bulunmas› ve yükümlülü¤ün yerine getirilmesi
için kaynaklar›n d›fla akmas›n›n gerekli olabilece¤i ve tutar için güvenilir bir tahminin yap›labilece¤i durumlarda karfl›l›klar oluflturulur.

Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin
olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve flarta
ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.

2.05.13 ‹liflkili Taraflar
Bu mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen
veya onlara ba¤l› flirketler, ifltirak ve ortakl›klar iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir. ‹liflkili taraflarla gerçeklefltirilen ifllemler
ve bakiyeler Not:37’de yer almaktad›r.

2.05.14 Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmifl vergi giderinin (veya gelirinin)  toplam›ndan oluflur.

Cari vergi
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kar›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kar, di¤er y›llarda vergilendirilebilen
veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttu¤undan dolay›, gelir tablosunda
belirtilen kardan farkl›l›k gösterir. fiirket’in cari vergi yükümlülü¤ü bilanço tarihi itibariyle yasallaflm›fl ya da önemli ölçüde yasallaflm›fl
vergi oran› kullan›larak hesaplanm›flt›r.

Ertelenmifl vergi
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi matrah› hesab›nda
dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaflm›fl vergi oranlar› dikkate al›narak
hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir
geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle
muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r.
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fierefiye veya iflletme birleflmeleri d›fl›nda varl›k veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan dolay› oluflan ve hem ticari
hem de mali kar veya zarar› etkilemeyen geçici zamanlama farklar›na iliflkin ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤› hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, fiirket’in geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n gelecekte bu fark›n ortadan
kalkma olas›l›¤›n›n düflük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerdeki yat›r›mlar ve ifl ortakl›klar›ndaki paylar ile iliflkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›r. Bu tür yat›r›m ve paylar ile iliflkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan
ertelenen vergi varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel
olmas› ve gelecekte bu farklar›n ortadan kalkmas›n›n  muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r.

Ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmifl vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, bir k›sm›n›n
veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde azalt›l›r.

Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleflece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olmas›
beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaflm›fl veya önemli ölçüde kanunlaflm›fl vergi oranlar› (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r.
Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, fiirket’in bilanço tarihi itibariyle varl›klar›n›n defter de¤erini geri
kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate al›n›r.

Dönem cari  ve ertelenmifl vergisi
Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebelefltirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliflkin ertelenmifl vergi de
do¤rudan özkaynakta muhasebelefltirilir) ile iliflkilendirilen ya da iflletme birleflmelerinin ilk kayda al›m›ndan kaynaklananlar haricindeki
cari vergi ile döneme ait ertelenmifl vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelefltirilir. ‹flletme birleflmelerinde, flerefiye
hesaplanmas›nda ya da sat›n alan›n, sat›n al›nan ba¤l› ortakl›¤›n tan›mlanabilen varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› borçlar›n›n gerçe¤e
uygun de¤erinde elde etti¤i pay›n sat›n al›m maliyetini aflan k›sm›n›n belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

Mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmifl vergilerdeki de¤iflimi içermektedir. fiirket, dönem sonuçlar› üzerinden
cari ve ertelenmifl vergi hesaplamaktad›r.

Vergi varl›k ve Yükümlülüklerinde Netlefltirme
Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakk›n olmas›
veya söz konusu varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercii taraf›ndan toplanan gelir vergisiyle iliflkilendirilmesi ya da fiirket’in cari vergi
varl›k ve yükümlülüklerini netlefltirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas› durumunda mahsup edilir. Ödenecek kurumlar vergisi tutarlar›,
peflin ödenen kurumlar vergisi tutarlar›yla iliflkili oldu¤u için netlefltirilmektedir. Ertelenmifl vergi aktif ve pasifi de ayn› flekilde netlefltirilmektedir.

2.05.15 Emeklilik ve K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Türkiye’de geçerli ifl kanunlar› gere¤i emeklilik ve k›dem tazminat› provizyonlar› iliflikteki finansal tablolarda gerçeklefltikçe provizyon
olarak ayr›lmaktad›r. Güncellenmifl olan UMS 19 “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar” Standard› uyar›nca söz konusu türdeki ödemeler
tan›mlanm›fl emeklilik fayda planlar› olarak nitelendirilir.

Ekli mali tablolarda k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, gelecek y›llarda ödenecek emeklilik tazminat›n›n bilanço tarihindeki de¤erinin
hesaplanmas› amac›yla enflasyon oran›ndan ar›nd›r›lm›fl uygun faiz oran› ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara
yans›t›lm›flt›r. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet sonuçlar›nda k›dem tazminat  gideri olarak gösterilmektedir.

2.05.16  Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ve nakit benzeri de¤erler bilançoda maliyet de¤erleri ile yans›t›lmaktad›rlar. Nakit ak›m tablosu için dikkate al›nan nakit ve nakit
benzeri de¤erler eldeki nakit, banka mevduatlar› ve likiditesi yüksek yat›r›mlar› içermektedir. Nakit ak›m tablosunda, döneme iliflkin nakit
ak›mlar› iflletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r.

2.05.17. Gelir Tahakkuklar›
fiirket’in sat›fl›n› gerçeklefltirdi¤i ürünlerin tamam›na yak›n› yurtd›fl› menfleilidir. Al›mlar›n bir k›sm› yurtd›fl› firmalardan bir k›sm› ise yurtd›fl›
firmalar›n Türkiye’deki yerleflik kurulufllar›ndan veya Türkiye’de yerleflik kurulufllardan gerçeklefltirilmektedir. Yurtiçi veya yurt d›fl› firmalar›
taraf›ndan verilen hedeflerin gerçekleflmesine ba¤l› olarak “rebate” , “risturn” , “sell out” ve “bonus” ad› alt›nda bir tak›m bedeller al›nmakta
veya cari hesaplara mahsup edilmektedir. Söz konusu bedeller sat›c› firmalar taraf›ndan verilen hedeflerin veya flartlar›n sa¤lanmas› ile
bilançonun aktifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebelefltirilmektedir.   Sat›c› firmalar taraf›ndan “rebate” , “risturn”, “sell
out” , “bonus” ve “credit note” ad› alt›nda düzenlenen belgeler (veya fiirket taraf›ndan düzenlenen faturalar ile) ile söz konusu bedeller
cari hesaptan mahsup edilmekte veya tahsil edilmektedir.

2.05.18 Garanti Karfl›l›klar›
fiirketimiz Biliflim teknolojileri ürünlerinin Türkiye distribütörlü¤ünü yapmaktad›r. Sat›fl› gerçekleflen ürünlerin garantileri üretici firmalar
taraf›ndan atanan flirketler taraf›ndan verilmektedir. Garanti kapsam›nda taraf›m›za sunulan ürünler bayilerden gelmekte ve üreticilere
veya üreticilerin atad›¤› firmalara tamir bak›m için gönderilmektedir. Tamir bak›m sonras› garanti kapsam›nda de¤ifltirilmesi gereken
ürünler için müflterilere yeni ürünler verilmekte, tutar› üretici firmalara fatura edilmektedir. Garanti karfl›l›¤› yükümlülü¤ümüz bulunmamaktad›r.
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2.05.19 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, kira veya de¤er art›fl kazanc› elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkuller olup, maliyet de¤erinden
birikmifl amortisman ve birikmifl de¤er düflüklüklerinden sonraki tutarlar ile gösterilmektedir. Kabul gören kriterlere uymas› durumunda
bilançoda yer alan tutara, var olan yat›r›m amaçl› gayrimenkulün herhangi bir k›sm›n› de¤ifltirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara,
yat›r›m amaçl› gayrimenkullere yap›lan günlük bak›mlar dahil edilmez.

Amortisman, normal amortisman yöntemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel de¤erine getirmek üzere ekonomik ömürler esas al›narak
y›ll›k % 2 oranlara göre hesaplanmaktad›r.

Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin kullan›m d›fl› kalmalar› veya sat›lmalar› durumunda, bilançodan ç›kart›l›rlar. Bu gayrimenkullerin sat›mlar›ndan
do¤an kar veya zarar gelir tablosunda gösterilir.

2.06 Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, fiirket’in mali tablolar› önceki dönemle karfl›laflt›rmal› haz›rlanmaktad›r.
Mali tablo kalemlerinin gösterimi veya s›n›fland›r›lmas› de¤iflti¤inde karfl›laflt›r›labilirli¤i sa¤lamak amac›yla, önceki dönem mali tablolar›
da buna uygun olarak yeniden s›n›fland›r›l›r.

fiirket önceki dönem gelir tablosunda afla¤›daki s›n›flama ifllemini yapm›flt›r.

Gelir Tablosu
1 Ocak 2010 – 31 Aral›k  2010 donemi gelir tablosunda Faaliyet Giderleri içerisinde raporlanan 98.302 TL tutar›ndaki stok de¤er düflüfl
karfl›l›k tutar›n›, sat›slar›n maliyeti aras›nda tasniflenmistir. Yap›lan bu tasnifleme sonucunda 1 Ocak 2010 – 31 Aral›k 2010 gelir tablosunda
faaliyet giderleri 98.302 TL azalm›fl, sat›fllar›n maliyeti ise 98.302 TL artm›st›r.

Yukar›da belirtilen s›n›flama ifllemlerinin fiirket’in önceki mali tablolar›nda yer alan dönem kar›, özkaynak toplam›, aktif toplam› v.b. mali
tablo kalemlerine ve faaliyet sonuçlar›na bir etkisi olmam›flt›r.

2.07 Netlefltirme/Mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirmeye niyet olmas›
veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin efl zamanl› oldu¤u durumlarda net olarak gösterilirler.

2.08 Yeni ve Revize Edilmifl Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
I) 1 Ocak 2011 tarihinden sonra bafllayan mali dönemler itibariyle geçerli olan yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlara iliflkin 
özet bilgi:
•  UMS 24 (Revize) “‹liflkili Taraf Aç›klamalar›” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemlerinde geçerlidir.) Kamu
   ifltirakleri için iliflkili taraf aç›klamalar› güncellenmifltir. Devlet ve devlet kontrolündeki veya devletin önemli etkiye sahip oldu¤u flirketlerle
   yap›lan ifllemlere iliflkin muafiyetler getirilmifltir.
• UMS 32 (De¤ifliklik) “Hisse ‹hraçlar›n›n S›n›fland›r›lmas›” (1 fiubat 2010 tarihinde veya sonras›nda bafllayan y›ll›k hesap dönemlerinde
  geçerlidir.) Türev arac› olarak muhasebelefltirilen belirli döviz tutarlar karfl›l›¤›nda yap›lan hak ihrac› teklifleri ile ilgilidir.
• UMS 1 (De¤ifliklik) “Finansal Tablolar›n Sunuluflu” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonras›nda bafllayan y›ll›k hesap dönemlerinde geçerlidir.)
   Kapsaml› gelir tablosu kalemlerine iliflkin analizlerin özkaynak de¤iflim tablosunda veya dipnotlarda verilebilmesine iliflkin aç›klamalar
   getirilmifltir.
• UFRS 1 (De¤ifliklik) (1 Temmuz 2011 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Karfl›laflt›rmal› UFRS 7 

notlar› için s›n›rl› muafiyete iliflkin aç›klamalar yap›lm›flt›r.
• UFRYK 14 (De¤ifliklik) “Asgari Fonlama Koflullar›n›n Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap
    dönemlerinde geçerlidir.) ‹flletmelerin asgari fonlama gereksinimi için yapt›klar› gönüllü ön ödemeleri bir varl›k olarak de¤erlendirmelerine
   izin verilmesine iliflkin aç›klamalar yer almaktad›r.
• UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçlar› ile Ortadan Kald›r›lmas›” (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonras›nda bafllayan
   hesap dönemlerinde geçerlidir.) ‹flletme ile kredi verenler aras›nda finansal borcun flartlar› hakk›nda bir yenileme görüflmesi oldu¤u
 ve kredi verenin iflletmenin borcunun tamam›n›n ya da bir k›sm›n›n sermaye araçlar› ile geri ödemesini kabul etti¤i durumlar›n
   muhasebelefltirilmesine iliflkin aç›klamalar yap›lm›flt›r.

May›s 2010 Y›ll›k ‹yilefltirmeler
UMSK, yukar›daki de¤iflikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, May›s 2010 tarihinde afla¤›da belirtilen ve bafll›ca 6 
standard›/yorumu kapsayan konularda aç›klamalar›n› yay›mlam›flt›r:
UFRS1, “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Olarak Uygulanmas›”
UFRS 3, “‹flletme Birleflmeleri”
UFRS 7, “Finansal Araçlar: Aç›klamalar”
UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”
UMS 34, “Ara Dönem Finansal Raporlama”
UFRYK 13, “Müflteri Ba¤l›l›k Programlar›”.

 Yukar›daki de¤iflikliklerin fiirket mali tablolar›na bir etkisi olmam›flt›r.
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ii) fiirket aç›s›ndan 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmemifl ve fiirket taraf›ndan erken uygulama tercihi kullan›lmam›fl
yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlara iliflkin özet bilgi:
• UFRS 9  “Finansal Araçlar” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemlerinde geçerli olacakt›r. Erken uygulamaya

izin verilmektedir.) Bu standart, finansal varl›klar›n, iflletmenin finansal varl›klar›n› yönetmede kulland›¤› model ve sözleflmeye dayal› 
nakit ak›fl özellikleri baz al›narak s›n›fland›r›lmas›n› ve daha sonra gerçe¤e uygun de¤er veya itfa edilmifl maliyetle de¤erlenmesini 
gerektirmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UFRS 7 (De¤ifliklik) “Finansal Araçlar:” (1 Temmuz 2011 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemleri için geçerli olacakt›r.) 
Bilanço d›fl› ifllemlerin kapsaml› bir flekilde incelenmesine iliflkin aç›klamalar yap›lm›flt›r. Finansal tablo kullan›c›lar›n›n finansal varl›klara
iliflkin devir ifllemlerini ve devri gerçeklefltiren iflletmede kalan risklerin yaratabilece¤i etkileri anlamas›na dönük düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Bu standart henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UMS 12 (De¤ifliklik) “Gelir Vergisi:” (1 Ocak 2012 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemleri için geçerli olacakt›r. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir.) Gerçe¤e uygun de¤er modeliyle ölçülen yat›r›m amaçl› gayrimenkuller üzerindeki ertelenmifl verginin 
gayrimenkulün tafl›nan de¤erinin sat›fl yoluyla geri kazan›laca¤› esas›yla hesaplanmas›na iliflkin güncellemeler yap›lm›flt›r. Ayr›ca UMS
16’daki yeniden de¤erleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varl›klar›n üzerindeki ertelenmifl verginin her zaman sat›fl 
esas›na göre hesaplanmas› gerekti¤i konusunda aç›klama getirilmifltir. Bu de¤ifliklik henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar:” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemleri için geçerli olacakt›r ve 
geçmifle dönük olarak uygulanacakt›r. UFRS 11  Müflterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Di¤er ‹flletmelerdeki Yat›r›mlar›n Aç›klamalar› 
standartlar›n›n da ayn› anda uygulanmas› flart› ile erken uygulamaya izin verilmifltir.) Müflterek yönetilen ifl ortakl›klar›n›n ve müflterek
faaliyetlerin nas›l muhasebelefltirilece¤i düzenlenmifltir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard›n›n konsolidasyona
iliflkin k›sm›n›n yerini alm›flt›r. Hangi flirketlerin konsolide edilece¤ini belirlemede kullan›lacak yeni bir “kontrol” tan›m› yap›lm›flt›r. Bu 
standart henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UFRS 11 “Müflterek Düzenlemeler:” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemleri için geçerli olacakt›r ve 
geçmifle dönük olarak uygulanacakt›r. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12 Di¤er ‹flletmelerdeki Yat›r›mlar›n Aç›klamalar›
standartlar›n›n da ayn› anda uygulanmas› flart› ile erken uygulamaya izin verilmifltir.) Müflterek yönetilen ifl ortakl›klar›n›n ve müflterek
faaliyetlerin nas›l muhasebelefltirilece¤i düzenlenmifltir. Yeni standart kapsam›nda, art›k ifl ortakl›klar›n›n oransal konsolidasyona tabi
tutulmas›na izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UFRS 12  “Di¤er ‹flletmelerdeki Yat›r›mlar›n Aç›klamalar›:” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemleri için 
geçerli olacakt›r ve geçmifle dönük olarak uygulanacakt›r. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 Müflterek Düzenlemeler
standartlar›n›n da ayn› anda uygulanmas› flart› ile erken uygulamaya izin verilmifltir.)  Bir iflletmenin kat›l›m›n›n oldu¤u fiirketlere ait 
olan konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolara iliflkin ileri düzeyde aç›klamalar getirmifltir. Bu standart henüz Avrupa Birli¤i 
taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UFRS 13 "Gerçe¤e Uygun De¤erin Ölçümü"  (Bu standart 1 Ocak 2013 ve sonras›nda sona eren hesap dönemlerinden itibaren ileriye
do¤ru uygulanacakt›r.) Standart  gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri için rehber niteli¤indedir ve  gerçe¤e uygun de¤erin UFRS kapsam›nda
nas›l ölçülece¤ini aç›klamaktad›r.  Bu standart gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri ile ilgili ek aç›klama yükümlülükleri getirmektedir. Bu 
standart henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UMS 27 (De¤ifliklik)  “Bireysel Finansal Tablolar:” UFRS 10’un yay›nlanmas›na paralel olarak baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. UMS 27 
sadece ba¤l› ortakl›k, müfltereken kontrol edilen iflletmeler ve ifltiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebelefltirilmesini içermektedir.
Bu standart henüz Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UMS 28 (De¤ifliklik)  “‹fltirakler ve ‹fl Ortakl›klar›ndaki Yat›r›mlar:” UFRS 11’in yay›nlanmas›na paralel olarak baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Yap›lan de¤ifliklikle UMS 28 ‹fltirakler ve ‹fl Ortakl›klar›n› kapsamaktad›r. De¤ifliklik sonras›nda UMS 28 sadece ba¤l› ortakl›k, müfltereken
kontrol edilen iflletmeler ve ifltiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebelefltirilmesini içerir hale gelmifltir. Bu standart henüz Avrupa
Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UMS 1 (De¤ifliklik)  “Finansal Tablolar›n Sunumu:” (1 Temmuz 2012 tarihinde veya sonras›nda bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir.)
Yap›lan de¤ifliklikler ile di¤er kapsaml› gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamas› de¤iflmektedir.  Bu standart henüz 
Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemifltir.

• UFRYK 20 “Yerüstü Maden Iflletmelerinde Üretim Asamas›ndaki Harfiyat  Maliyetleri”  (1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonras›nda 
baslayan finansal dönemler için yürürlüge girecek olup erken uygulamaya izin verilmektedir)  Sirketlerin kars›last›rmal› olarak sunulan
dönemin bas›ndan itibaren üretim asamas›nda olusan hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamalar› gerekecektir.

Yukar›daki standartlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde mali tablolara olas› etkisi de¤erlendirilmekte olup fiirket Yönetimi yukar›daki
standart ve yorumlar›n fiirket’in mali tablolar› üzerinde önemli bir etki yaratmas›n› beklememektedir.

3 ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
fiirket’in iflletme birleflmesi çerçevesinde de¤erlendirilmesi gereken bir ifllemi bulunmamaktad›r.

4 ‹fi ORTAKLIKLARI
fiirket’in ifl ortakl›¤› bulunmamaktad›r.

5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
fiirket biliflim sektöründe faaliyet gösterdi¤i için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlanmas›na gerek duyulmam›flt›r. Ancak ilgili
dipnotta, üretim ve sat›fl miktarlar› hakk›nda bilgi yer almaktad›r.



Hesap ‹smi 31.12.2011 31.12.2010

Hesap Ad›

Türev Finansal Araçlar

Toplam

31 Aral›k 2011

21.565

21.565

31 Aral›k 2010

28.746

28.746

6 NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varl›klar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Kasa

Banka

 -Vadesiz Mevduat

Vadeye Kadar Elde Tut. Fin.Var.(Ters Repo)

Kredi Kart› Slipleri

Toplam

10.679

17.761.179

17.761.179

16.927.235

31.153

34.730.246

6.072

3.786.436

3.786.436

-

128.406

3.920.914

Cari ve önceki dönem y›l kredi kart› sliplerinin vadesi 1-3 günlüktür. Ters repo ifllemi 2 günlük vadeli olup 803 TL
(425 USD) faiz gelir tahakkuku yap›lm›flt›r. Ters repo USD olarak yap›lm›fl olup faiz oranlar›  % 0,21-1,20 aras›ndad›r.

Nakit ak›m tablosunda nakit ve nakit benzerleri bakiyesi faiz hariç tutar› ile yer almaktad›r.

31 Aral›k 2011

34.730.246

(803)

34.729.443

Nakit ve Nakit Benzerleri

Bilanço Bakiyesi

Gelir Tahakkuklar›

Nakit Ak›m Tablosunda Raporlanan

31 Aral›k 2010

3.920.914

-

3.920.914

31 Aral›k 2011 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri hesap grubunda bloke veya rehin olarak tutulan tutar mevcut de¤ildir.
(31 Aral›k 2010: Yoktur.)

7. F‹NANSAL YATIRIMLAR
fiirket’in finansal yat›r›mlar›n›n tamam› gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden muhasebelefltirilmifl türev araçlardan oluflmaktad›r.

fiirket 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle 523.903 USD tutar›nda döviz al›m sözleflmesi yapm›flt›r. Sözleflmelerin 487.531 USD k›sm› 0-3
ay, bakiye 36.372 USD k›sm› ise 3-12 ay vadelidir. Bu sözleflmelerin 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle gerçe¤e uygun de¤eri 968.036 TL
olup oluflan de¤erleme farklar›n›n 9.305 TL’s› özkaynaklar alt›nda “finansal araçlar riskten korunma fonu” olarak muhasebelefltirilmifl,
bakiye tutar 12.260 TL ise gelir yaz›lm›flt›r. De¤erleme fark›na iliflkin olarak hesaplanan 4.313 TL tutar›ndaki ertelenmifl vergi varl›¤›n›n
1.860 TL’si özkaynaklar alt›nda finansal araçlar riskten korunma fonundan mahsup edilmifltir

fiirket 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle 490.335 USD tutar›nda döviz al›m sözleflmesi yapm›flt›r. Sözleflmelerin tamam› 0-3 ay vadelidir.
Bu sözleflmelerin 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle gerçe¤e uygun de¤eri 729.312 TL olup oluflan de¤erleme farklar› özkaynaklar alt›nda
“finansal araçlar riskten korunma fonu” olarak muhasebelefltirilmifltir. De¤erleme fark›na iliflkin olarak hesaplanan 5.749 TL tutar›ndaki
ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü finansal araçlar riskten korunma fonundan mahsup edilmifltir.

8. F‹NANSAL BORÇLAR
fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Finansal Borçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Hesap Ad›

Faktoring Kredileri

K›sa Vadeli Krediler Toplam›

31 Aral›k 2011

7.657.257

7.657.257

31 Aral›k 2010

-

-

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Finansal Borçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:
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Hesap Ad›

Ticari Alacaklar

       ‹liflkili Taraflardan Ticari Alacaklar

       Di¤er Alacaklar

Alacak Senetleri

Alacak Reeskontu (-)

fiüpheli Ticari Alacaklar

fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤› (-)

Toplam

31 Aral›k 2011

50.399.383

7.077.075

43.322.308

16.087.819

           (496.657)

1.275.934

        (1.275.934)

65.990.545

31 Aral›k 2010

30.587.004

2.422

30.584.582

14.496.903

(104.906)

1.244.764

(1.244.764)

44.979.001

Nev’i

K›sa Vadeli Krediler

Faktoring Kredileri (TL) (*)

Toplam Krediler

Döviz Tutar› TL Tutar›

7.657.257

7.657.257

Etkin  Faiz  Oran› (%)

13.35%-18.97

Banka Kredilerinin ayr›nt›s› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Hesap Ad›

Faktoring Kredileri

Uzun Vadeli Krediler Toplam›

31 Aral›k 2011

1.428.666

1.428.666

31 Aral›k 2010

-

-

(*) K›sa vadeli faktoring kredilerinin 589.200 TL k›sm›, uzun vadeli faktoring kredilerinin ise tamam›, TTNet Bilgisayar kampanyas›
kapsam›nda uzun vadeli alacaklar›n finansman› amac› ile faktoring firmas›ndan temlik öncesi kullan›lan fon tutar›d›r. Kampanya süresi
boyunca TT Net’e düzenlenen faturalar›n % 80’i faktoring firmas›na temlik edilmektedir.

Finansal Borçlar›n  vadeleri afla¤›daki gibidir:

Nev’i

Uzun Vadeli Krediler

Faktoring Kredileri (TL) (*)

Toplam Krediler

Döviz Tutar› TL Tutar›

1.428.666

1.428.666

Etkin  Faiz  Oran› (%)

13.35%

Krediler

0-3 ay

3-12 ay

12-36 ay

Toplam

31 Aral›k 2011

7.222.457

434.800

1.428.666

9.085.923

31 Aral›k 2010

-

-

-

-

9. D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur.

10. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Ticari Alacaklar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacaklar› bulunmamaktad›r.



Dönem bafl› bakiyesi

Dönem içinde tahsil edilen tutarlar (-)

Kur Fark›

Dönem gideri (-) (Not: 30)

Dönem sonu bakiyesi

1 Ocak-31 Aral›k 2011

(1.244.764)

27.027

(233)

(57.964)

(1.275.934)

1 Ocak-31 Aral›k 2010

(1.143.239)

38.753

(93)

(140.185)

(1.244.764)

Hesap Ad›

Sat›c›lar

      Di¤er Sat›c›lar

      ‹liflkili Taraf Sat›c›lar›

Borç Senetleri

Borç Reeskontu (-)

Toplam

31 Aral›k 2011

63.940.076

63.861.907

78.169

-

               (424.791)

63.515.285

31 Aral›k 2010

52.732.877

48.260.884

4.471.993

-

(59.836)

            52.673.041

fiirket’in 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle toplam 65.990.545 TL olan ticari alaca¤›n›n 1.354.701 TL’si  teminat kapsam›ndad›r. 31 Aral›k
2010 tarihi itibari ile ise 44.979.001 TL olan ticari alaca¤›n›n 1.373.579 TL’si teminat kapsam›ndad›r. Ticari alacaklarda risklerin niteli¤i
ve düzeyine iliflkin ek aç›klamalar Not: 38’de yer almaktad›r.

fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›ndaki hareketler:

Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl ticari alacaklar›n vade analizi afla¤›daki gibidir:

3 aya kadar

3-12 ay aras›

1-5 y›l aras›

Toplam

31 Aral›k 2011

68.868

-

-

68.868

31 Aral›k 2010

58.831

12.110

-

70.941

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Ticari Borçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Ticari Borçlar› bulunmamaktad›r.

Ticari alacaklar›n ve borçlar›n ortalama vadesi iki ay›n alt›ndad›r. Ticari alacaklar ve borçlar›n reeskontunda TL alacak ve borçlarda etkin
faiz oran› olarak  Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri bileflik faiz oranlar› kullan›lm›flt›r. USD ve EURO cinsinden alacak ve borçlar›n reeskontunda
ise Libor ve Eurobor oranlar› kullan›lm›flt›r.

11 D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR
fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Hesap Ad› 31.12.2011 31.12.2010

Personelden Alacaklar 6.704 2.648

Toplam 6.704 2.648

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Di¤er Alacaklar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Hesap Ad› 31.12.2011 31.12.2010

Verilen Depozito ve Teminatlar 1.207 373

Toplam 1.207 373

Di¤er alacaklarda risklerin niteli¤i ve düzeyine iliflkin ek aç›klamalar Not: 38’de yer almaktad›r.
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Hesap Ad› 31.12.2011 31.12.2010

Öd. Vergi, Harç  ve Di¤er Kesintiler 35.573 35.290

Ödenecek SSK Borçlar› 39.292 37.013

Al›nan Siparifl Avanslar› 228.378 329.942

Personele Borçlar 131.667 132.272

Toplam 434.910 534.517

Aç›klama

Maliyet Bedeli

Stok De¤er Düflüfl Karfl›l›¤›

Net Gerçekleflebilir De¤er (a)

Maliyet Bedeli ‹le Yer alanlar (b)

Toplam Stoklar (a+b)

31 Aral›k 2011

599.726

(165.403)

434.323

7.176.649

7.610.972

31 Aral›k 2010

1.268.713

(437.254)

831.459

20.529.106

21.360.565

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Di¤er Borçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

12 F‹NANS SEKTÖRÜ FAAL‹YETLER‹NDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur.

13 STOKLAR
fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Stoklar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Hesap Ad› 31.12.2011 31.12.2010

Ticari Mallar 7.712.975 21.738.048

Yoldaki Mallar 63.400 59.771

Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) (165.403) (437.254)

Toplam 7.610.972 21.360.565

Faturas› düzenlenmifl ancak stoklara girifli daha sonra gerçekleflen ürünler “Yoldaki mallar” hesab›na al›nmaktad›r.

Stok De¤er Düflüfl karfl›l›¤›ndaki hareketler:

Dönem bafl› bakiyesi (-)

Net Gerçekleflebilir De¤er art›fl› nedeniyle

iptal edilen karfl›l›k (+)

Cari Dönemde Ayr›lan Karfl›l›k (-) (Not: 30)

Dönem sonu bakiyesi (-)

1 Ocak-31 Aral›k 2011

(437.254)

271.851

-

(165.403)

1 Ocak-31 Aral›k 2010

(338.952)

-

(98.302)

(437.254)

Stokta 3 aydan fazla bekleyen ticari mallar için stok bekleme sürelerindeki art›fla ba¤l› olarak artan yüzdelerle stok de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› hesaplanmaktad›r. 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle stoklar›n 434.323 TL’ s› net gerçekleflebilir de¤eri ile bakiyesi ise maliyet bedeli
ile mali tablolarda yer almaktad›r.( 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle stoklar›n 831.459 TL’s› net gerçekleflebilir de¤eri  ile bakiyesi ise maliyet
bedeli ile mali tablolarda yer almaktad›r)

Yükümlülükler karfl›l›¤›nda teminat olarak verilen stok bulunmamaktad›r.

Aktif de¤erlerin sigorta teminat tutar›na Not: 22’de yer verilmektedir.

Dönem içerisinde gider yaz›lan stok tutar› Not: 28’de yer almaktad›r.



Hesap Ad›

Binalar

Toplam

1 Ocak 2011

125.500

125.500

Al›fl

-

-

Sat›fl (-)

(125.500)

(125.500)

31 Aral›k 2011

-

-

Birikmifl Amortisman

14 CANLI VARLIKLAR
Yoktur.

15 DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹NE ‹L‹fiK‹N VARLIKLAR
Yoktur.

16 ÖZKAYNAK YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur.

17 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
fiirket’in Ankara  ili Çankaya  ilçesindeki bir adet konuttan oluflan yat›r›m amaçl› gayrimenkulü, 2010 y›l›nda alacak ipote¤i karfl›l›¤›nda
iktisap edilmifltir. ‹ktisap edilen bu gayrimenkulün rayiç de¤erini 125.500 TL olarak tahmin edilmektedir. Tahmin yap›l›rken civar
gayrimekullerin rayiç de¤erleri göz önüne al›nm›flt›r. Cari dönemde sözkonusu yat›r›m amaçl› gayrimenkul sat›lm›flt›r.

31 Aral›k 2011

Maliyet Bedeli

Hesap Ad›

Binalar

Toplam

Net De¤er

1 Ocak 2011

(629)

(629)

124.871

Al›fl

(1.881)

(1.881)

Sat›fl (-)

2.510

2.510

31 Aral›k 2011

-

-

-

31 Aral›k 2010

Hesap Ad›

Binalar

Toplam

1 Ocak 2010

-

-

Al›fl

125.500

125.500

Sat›fl (-)

-

-

31 Aral›k 2010

125.500

125.500

Birikmifl Amortisman

Hesap Ad›

Binalar

Toplam

Net De¤er

1 Ocak 2010

-

-

-

Dönem Amortisman›

(629)

(629)

Sat›fl (-)

-

-

31 Aral›k 2010

(629)

(629)

124.871

Di¤er Bilgiler:
Amortisman ve itfa paylar›n›n tamam› faaliyet giderlerinde yer almaktad›r.(Not: 30)

Aktif de¤erlerin sigorta teminat tutar›na Not: 22’de yer verilmektedir.

Aktif de¤erler üzerinde ipotek, k›s›tlama ve flerh mevcut de¤ildir.
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Birikmifl Amortisman

Hesap Ad› 01.01.2011 Dönem Amortisman› Sat›fl 31.12.2011

Tesis Makine ve Cihazlar (3.709) - - (3.709)

Tafl›tlar (61.317) (19.272) - (80.589)

Demirbafllar (781.483) (20.665) 3.175 (789.973)

Özel Maliyetler (7.923) (2.369) - (10.292)

Toplam (854.432) (42.306) 3.175 (893.563)

Net De¤er 132.063 113.339

31.12.2010

Birikmifl Amortisman

18. MADD‹ DURAN VARLIKLAR
fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Maddi Duran Varl›klar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

31 Aral›k 2011

Hesap Ad› 01.01.2011 Al›fl Sat›fl (-)  31.12.2011

Tesis Makine ve Cihazlar 3.709 - -  3.709

Tafl›tlar 135.323 - -  135.323

Demirbafllar 835.617 33.114 (12.707)  856.024

Özel Maliyetler 11.846 - -  11.846

Toplam 986.495 33.114 (12.707)  1.006.902

Hesap Ad› 01.01.2010 Al›fl Sat›fl (-)  31.12.2010

Tesis Makine ve Cihazlar 3.709 - -  3.709

Tafl›tlar 64.423 83.842 (12.942)  135.323

Demirbafllar 799.360 36.257 -  835.617

Özel Maliyetler 11.846 - -  11.846

Toplam 879.338 120.099 (12.942)  986.495

Hesap Ad› 01.01.2010 Dönem Amortisman› Sat›fl 31.12.2010

Tesis Makine ve Cihazlar (3.709) - - (3.709)

Tafl›tlar (55.755) (18.504) 12.942 (61.317)

Demirbafllar (763.500) (17.983) - (781.483)

Özel Maliyetler (5.553) (2.370) - (7.923)

Toplam (828.517) (38.857) 12.942 (854.432)

Net De¤er 50.821 132.063

Di¤er Bilgiler:
Amortisman ve itfa paylar›n›n tamam› faaliyet giderlerinde yer almaktad›r. (Not: 30)
Aktif de¤erlerin sigorta teminat tutar›na Not: 22’de yer verilmektedir.
Aktif de¤erler üzerinde ipotek, k›s›tlama ve flerh mevcut de¤ildir.

Maliyet Bedeli

Maliyet Bedeli



19. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31.12.2011

Maliyet Bedeli

Hesap Ad› 01.01.2011 Al›fl Sat›fl 31.12.2011

Haklar 206.642 5.391 - 212.033

Toplam 206.642 5.391 - 212.033

Birikmifl ‹tfa Paylar›

Maliyet Bedeli

Net De¤er 6.067 - 8.662

Hesap Ad› 01.01.2011 Dönem ‹tfa Pay› Sat›fl 31.12.2011

Haklar (200.575) (2.796) - (203.371)

Toplam (200.575) (2.796) - (203.371)

31.12.2010

Birikmifl ‹tfa Paylar›

Hesap Ad› 31 Aral›k 2011 31 Aral›k 2010

TTNet Kampanya Karfl›l›klar› 5.183.023 -

Fiyat Fark› Karfl›l›klar› 1.481.869 624.850

Dava Karfl›kl›klar› (Not: 22-ii) 525.982 581.718

Toplam 7.190.874 1.206.568

Hesap Ad› 01.01.2010 Al›fl Sat›fl 31.12.2010

Haklar 203.242 3.400 - 206.642

Toplam 203.242 3.400 - 206.642

Net De¤er 4.147 - 6.067

Hesap Ad› 01.01.2010 Dönem ‹tfa Pay› Sat›fl 31.12.2010

Haklar (199.095) (1.480) - (200.575)

Toplam (199.095) (1.480) - (200.575)

Amortisman ve itfa paylar›n›n tamam› faaliyet giderlerinde yer almaktad›r. (Not:30)

20 fiEREF‹YE
Yoktur.

21 DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
Yoktur.

22 KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

I) Karfl›l›klar

FAAL‹YET RAPORU 2011

79



FAAL‹YET RAPORU 2011

80

Dava Karfl›l›¤›

1.533

960.463

(380.278)

-

581.718

Fiyat Fark›  Karfl›l›klar›

573.179

624.850

-

(573.179)

624.850

Toplam

574.712

1.585.313

(380.278)

(573.179)

1.206.568

31 Aral›k 2010

1 Ocak itibariyle

‹lave karfl›l›k

Ödeme / Mahsup

‹ptal edilen karfl›l›klar

Toplam

TL USD EURO

Verilen Teminat Mektuplar› 1.471.442 3.175.500 -

TOPLAM 1.471.442 3.175.500 -

31.12.2011

Hesap Ad›

TL USD EURO

Verilen Teminat Mektuplar› 1.288.942 3.185.500 -

TOPLAM 1.288.942 3.185.500 -

31.12.2010

Hesap Ad›

Dava Karfl›l›¤›

581.718

80.071

-

(135.807)

525.982

Fiyat Fark›  Karfl›l›klar›

624.850

1.481.869

(624.850)

-

6.664.892

Toplam

1.206.568

6.744.963

(624.850)

(135.807)

7.190.874

31 Aral›k 2011

1 Ocak itibariyle

‹lave karfl›l›k

Ödeme / Mahsup

‹ptal edilen karfl›l›klar

Toplam

TT Net Kampanyas›

-

5.183.023

-

-

5.183.023

Önceki döneme iliflkin farkl› fiyatla sat›lan ürünler için müflterilerden fiyat fark› faturalar› al›nmakta ve karfl›l›klar› ayr›lmaktad›r. Ayr›ca
sat›fllar› artt›rmak için müflterilere hedefler verilmekte, verilen hedeflerin tutturulmas› do¤rultusunda bayilerden ciro primi, credit note,
fiyat fark› vb faturalar al›nmakta ve karfl›l›klar› ayr›lmaktad›r.

II) Koflullu Varl›k ve Yükümlülükler;
31 Aral›k 2011
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle fiirket aleyhine aç›lan 525.982 TL tutar›ndaki davalar›n tümü için yasal karfl›l›k ayr›lm›fl olup söz konusu
tutarlar mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

31 Aral›k 2010
31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle fiirket aleyhine aç›lan 581.718 TL tutar›ndaki davalar›n tümü için yasal karfl›l›k ayr›lm›fl olup söz konusu
tutarlar mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

III) Pasifte yer almayan taahhütler;

IV) Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat;

Aktif De¤erler Üzerinde ‹potek ve Teminat bulunmamaktad›r.



VI ) fiirket Taraf›ndan Verilen Teminat Rehin ‹potekler ve Özkaynaklara Oran› ;

Sigortalanan Aktifin Cinsi USD TL

Ticari Mallar 15.497.500 -

Tafl›tlar - 113.050

Di¤er 127.563 -

Toplam 15.625.063 113.050

31.12.2011

Sigortalanan Aktifin Cinsi USD TL

Ticari Mallar 17.995.000 -

Tafl›tlar - 120.075

Di¤er 225.125 -

Toplam 18.220.125 120.075

31.12.2010

V) Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar›;

fiirket taraf›ndan verilen di¤er TR‹’lerin özkaynaklara oran› % 0’d›r: (31.12.2010: % 0)

31.12.2010
Döviz Tutar›

31.12.2010
TL Karfl›l›¤›

31.12.2011
Döviz Tutar›

31.12.2011
TL Karfl›l›¤›fiirket Taraf›ndan verilen TR‹’ler

A. Kendi tüzel kiflili¤i ad›na verilmifl olan TR‹'lerin

 toplam tutar›

  Teminat Mektubu (USD)

Teminat Mektubu (TL)

Rehin

‹potek

B. Tam konsolidasyon kapsam›na dahil edilen ortakl›klar

lehine verilmifl olan TR‹' lerin toplam tutar›

C. Ola¤an ticari faaliyetlerin yürütülmesi amac›yla di¤er

3. Kiflilerin borcunu temin amac›yla verilmifl olan

TR‹'lerin toplam tutar›

D. Di¤er verilen TR‹' lerin toplam tutar›

i.  Ana ortak lehine verilmifl olan TR‹'lerin

        toplam tutar›

ii. B ve C maddeleri kapsam›na girmeyen di¤er grup

flirketleri lehine verilmifl olan TR‹'lerin toplam tutar›

iii. C maddesi kapsam›na girmeyen 3. kifliler lehine

 verilmifl olan TR‹'lerin toplam tutar›

Toplam

-

3.175.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.468.700

5.997.258

1.471.442

-

-

-

-

-

-

-

7.468.700

-

3.185.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.213.725

4.924.783

1.288.942

-

-

-

-

-

-

-

6.213.725

23. TAAHHÜTLER
Yoktur.
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24. ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR

Hesap ‹smi 31.12.2011 31.12.2010

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 99.139 86.709

Toplam 99.139 86.709

Yürürlükteki ‹fl Kanunu hükümleri uyar›nca, çal›flanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak flekilde ifl sözleflmesi sona erenlere, hak
kazand›klar› yasal k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca, halen yürürlükte bulunan mevzuat gere¤ince k›dem
tazminat›n› alarak iflten ayr›lma hakk› kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n› ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2011
tarihi  itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, ayl›k 2.731,85  (31 Aral›k 2010: 2.517,01 TL) tavan›na  tabidir. fiirket’in  k›dem tazminat›
karfl›l›¤›n›n hesaplanmas›nda 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04 TL tavan tutar› dikkate al›nm›flt›r. (31 Aral›k 2010:
2.623,23TL)

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, flirketin çal›flanlar›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahminine
göre hesaplan›r. UMS 19 (“Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”), flirketin yükümlülüklerini tan›mlanm›fl fayda planlar› kapsam›nda aktüeryal
de¤erleme yöntemleri kullan›larak gelifltirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas›nda kullan›lan
aktüeryal varsay›mlar afla¤›da belirtilmifltir: Esas varsay›m,  her hizmet y›l› için olan azami yükümlülü¤ün enflasyona paralel olarak
artmas›d›r. Dolay›s›yla, uygulanan iskonto oran›, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oran› ifade eder.
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karfl›l›klar, çal›flanlar›n emeklili¤inden kaynaklanan gelece¤e ait olas› yükümlülü¤ünün
bugünkü de¤eri tahmin edilerek hesaplan›r. 31 Aral›k 2011  tarihi itibariyle karfl›l›klar y›ll›k %5,10 enflasyon oran› ve  %10 iskonto oran›
varsay›m›na göre, %4,66 reel iskonto oran› ile hesaplanm›flt›r (31 Aral›k 2010: %4,66 reel iskonto oran›). Enflasyon ve iskonto oran›
tahminleri flirket yönetiminin uzun vadeli beklentilerini yans›tmaktad›r. Bu beklentiler her bilanço döneminde tekrar gözden geçirilmekte
ve gerek görülmesi halinde revize edilmektedir. fiirket Yönetimi 2011 y›l›nda bu oranlara iliflkin tahminlerin revize edilmesine gerek
görmemifltir.

25. EMEKL‹L‹K PLANLARI
Yoktur.

26. D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Di¤er Dönen Varl›klar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Hesap Ad› 31.12.2011 31.12.2010

Gelecek Aylara Ait Giderler 292.628 52.820

Credit Note Gelir Tahakkuku (*) 1.046.458 2.927.052

Devreden KDV 1.831.457 6.494.820

‹ade Al›nacak KDV - 1.213.692

‹fl Avanslar› - 1.278

Verilen Siparifl Avanslar› 35.602 209.883

Toplam 3.206.199 10.899.545

(*) Credit note gelir tahakkuklar›na iliflkin aç›klamalar 2.05.17 no’lu dipnotta yer almaktad›r.

K›dem tazminat karfl›l›k giderlerinin tamam› faaliyet giderlerinde muhasebelefltirilmektedir.

1 Ocak

Hizmet Maliyeti

Aktüeryal Kay›p / (Kazanç)

Faiz Maliyeti

Ödeme (-)

Kapan›fl Bakiyesi

1 Ocak 2011
31 Aral›k  2011

1 Ocak 2010
 31 Aral›k 2010

86.709

54.393

5.615

22.087

(69.665)

99.139

57.519

1.051

10.286

18.854

(1.001)

86.709



Hesap Ad› 31.12.2011 31.12.2010

Gelecek Aylara Ait Gelirler 2.104.057 4.058.595

Toplam 2.104.057 4.058.595

Aç›l›fl

Dönem ‹çi Tahakkuk

Tahsilat / Cari hesap virman›

Dönem sonu bakiyesi

1 Ocak 2011

31 Aral›k 2011

2.927.052

16.303.833

(18.184.427)

1.046.458

1 Ocak 2010

31 Aral›k 2010

2.102.323

7.468.626

(6.643.897)

2.927.052

Credit Note Gelir Tahakkuklar›n›n hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Di¤er Duran Varl›klar› bulunmamaktad›r.

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle K›sa Vadeli Di¤er Yükümlülükleri afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Faturas› düzenlenmifl ancak ürünleri sevk edilmemifl tutarlar UMS 18 ile ilgili flartlar gerçekleflmedi¤inden (teslim, risklerin devri vb)
“gelecek aylara ait gelirler” hesab›nda izlenmektedir.

27 ÖZKAYNAKLAR

I) Ana Ortakl›k D›fl› Paylar / Ana Ortakl›k D›fl› Kar Zarar

Yoktur.

II) Sermaye / Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi

fiirketin sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 10.000.000 adet paydan oluflmakta olup ç›kar›lm›fl sermayesi 10.000.000 TL dir. fiirket’in
10.000.000 TL olan sermayesi 151,51 TL tutar›ndaki A Grubu nama yaz›l› ve 9.999.848,49 TL 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.

fiirket Sermaye Piyasas› Kurulunun 03.05.2007  tarih ve 17/483 no’lu izni ile kay›tl› sermaye sistemine geçmifl olup kay›tl› sermaye
tavan› 20.000.000 TL olarak belirlenmifltir. Söz konusu karar 29.05.2007 tarihinde yap›lan 2006 y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda
kabul edilmifltir.

31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle fiirket’in sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir;

31.12.2011

Hissedar Pay Oran› % Pay Tutar›

‹ndeks A.fi. (*) %59,24 5.924.228

Tayfun Atefl %5.00 500.000

Halka Aç›k %35.75 3.575.758

Di¤er %0,01 14

Toplam %100 10.000.000

Pay Oran› %

%59,24

%5.00

%35.75

%0,01

%100

31.12.2010

Pay Tutar›

5.924.228

500.000

3.575.758

14

10.000.000

(*) Halka kapal› k›s›m % 51,74, Halka aç›k k›s›m % 7,5 olmak üzere toplam % 59,24. fiirket’in nihai kontrolü ‹ndeks A.fi. vas›tas› ile
Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerindedir.
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Hesap Ad›

Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Fonu (*)

Ertelenmifl Vergi Yük. Mahsubu (-)

Toplam

31 Aral›k 2011

9.305

(1.861)

7.444

31 Aral›k 2010

28.746

(5.749)

22.997

Hesap Ad›

Sermaye

Hisse Senedi ‹hraç Primleri

Finansal Riskten Korunma Fonu

Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler

     - Yasal Yedekler

      - Seremayeye ‹lave Ed. ‹fltirak Sat. Karlar›

Geçmifl Y›l Kar / (Zararlar›)

Net Dönem Kar / (Zarar›)

Toplam

31 Aral›k 2011

10.000.000

2.872.723

7.444

1.721.267

628.346

1.092.921

8.478.189

5.498.896

28.578.519

31 Aral›k 2010

10.000.000

2.872.723

22.997

1.635.829

542.908

1.092.921

6.850.645

1.712.982

23.095.176

III) Sermaye Yedekleri

fiirket’in sermaye yedekleri hisse senedi ihraç primlerinden oluflmaktad›r.

IV) Kardan K›s›tlanm›fl Yedekler

Kardan ayr›lm›fl k›s›tlanm›fl yedekler yasal yedeklerden oluflmaktad›r.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu’na göre
birinci tertip yasal yedekler, flirketin ödenmifl sermayesinin %20’sine ulafl›ncaya kadar, kanuni net kar›n %5’i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip
yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin %5’ini aflan da¤›t›lan kar›n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmifl
sermayenin %50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas›
mümkün de¤ildir.

VI) Finansal Riskten Korunma Fonu

VI) Geçmifl Y›l Karlar›

Geçmifl Y›l Karlar› ola¤anüstü yedekler ve di¤er geçmifl y›l zararlar›ndan oluflmaktad›r.

25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca, SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden SPK’n›n asgari
kar da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kar da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir
kardan karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›n›n, karfl›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kar›n
tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan finansal tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar›
olmas› durumunda ise kar da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.

SPK halka aç›k flirketler için SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanan finansal tablolar esas al›narak hesaplanan da¤›t›labilir
kar›n en az % 20 oran›nda kar da¤›t›m› zorunlulu¤u getirmifltir. 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. Ancak Sermaye Piyasas› Kurulu halka aç›k anonim ortakl›klar›n 2010
y›l› faaliyetlerinden elde ettikleri karlar›n da¤›t›m› konusunda herhangi bir asgari kar da¤›t›m zorunlulu¤u getirmemifltir.

fiirket’in 31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Özkaynak kalemleri afla¤›da aç›klanm›flt›r:

fiirket’in SPK standartlar›na göre haz›rlanm›fl mali tablolar›nda yer alan dönem kar› 5.498.896 TL’dir. fiirket’in yasal kay›tlar›ndaki net
dönem kar› 5.513.834 TL’dir.  fiirket’in SPK Standartlar›na göre haz›rlanm›fl mali tablolar›ndaki birikmifl karlar› ise 8.478.189 TL’dir.
fiirket’in yasal kay›tlar›ndaki da¤›t›labilir birikmifl kar tutar› 8.373.619 TL olup fiirket’in Geçmifl Y›l karlar›ndan da¤›tabilece¤i kar pay›
bu tutar ile s›n›rl›d›r. Da¤›t›ma konu edilebilecek toplam tutar›n hesab›nda sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› dikkate al›nmam›flt›r.



Hesap Ad› 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Yurtiçi Sat›fllar 301.959.868 298.575.684

Yurtd›fl› Sat›fllar 4.483.788 4.610.792

Di¤er Sat›fllar 6.754.843 8.098.652

Sat›fltan ‹adeler (-) (4.294.522) (3.859.222)

Sat›fl ‹skontolar› (-) (190.968) (1.787.267)

Di¤er ‹ndirimler (-) (735) (141.106)

Net Sat›fllar 308.712.274 305.497.533

Sat›lan Ticari Mal Maliyeti (-) (291.966.010) (295.430.324)

Ticari Faal. Brüt Kar / (Zarar) 16.746.264 10.067.209

Ad› 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010 Fark %

Aksesuar 159.534 232.467 (31) % 

Bilgisayar 137.636 139.881 (2) %

Güvenlik 5.930 4.667 27 %

PC Bileflenleri (OEM) 893.015 946.670 (6) %

Yaz›c› ve Çevre Birimi 84.447 33.575 152 %

Di¤er 61.247 167.621 (63) %

Hesap Ad› 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Pazarlama Sat›fl Da¤›t›m Giderleri (-) (2.425.598) (2.007.178)

Genel Yönetim Giderleri (-) (2.654.453) (3.326.792)

Toplam Faaliyet Giderleri (5.080.051) (5.333.970)

28 SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹
31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait sat›fllar ve sat›fllar›n maliyetinin detay› afla¤›da sunulmufltur:

Amortisman giderleri ve itfa paylar› faaliyet giderleri hesab› içerisinde gösterilmektedir.

fiirket’in 1 Ocak 2011 – 31 Aral›k 2011 ve 1 Ocak 2010 – 31 Aral›k 2010 dönemlerine ait sat›fl miktarlar› afla¤›daki gibidir:

29 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹, PAZARLAMA SATIfi DA⁄ITIM G‹DERLER‹, GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
31 Aral›k 2011 ve  31 Aral›k 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait Faaliyet Giderleri afla¤›da aç›klanm›flt›r:
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Hesap Ad›

Pazarlama Sat›fl Da¤›t›m ve Genel Yönetim Giderleri (-)

- Personel Giderleri

- Nakliye ve Depolama Giderleri

- Reklam Tan›t›m Giderleri

- Haberleflme Giderleri

- D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler

- Kiralama Giderleri

- Müflavirlik ve Denetim Giderleri

- Lojistik ve Depolama Gideri

- Di¤er Giderler

Toplam Faaliyet Giderleri

1 Ocak 2011-31 Aral›k 2011

 (2.591.803)

 (363.861)

 (131.888)

 (58.176)

 (226.005)

 (499.674)

 (106.180)

 (390.836)

 (711.628)

 (5.080.051)

1 Ocak 2010- 31 Aral›k 2010

(2.239.521)

 (283.209)

 (174.403)

 (73.578)

 (205.105)

 (388.181)

 (144.515)

 (343.136)

 (1.482.322)

 (5.333.970)

Hesap Ad›

Di¤er Gelirler

Di¤er Giderler (-)

Di¤er Gelir / Giderler (Net)

1 Ocak 2011- 31 Aral›k 2011

 182.770

 (88.554)

 94.216

1 Ocak 2010- 31 Aral›k 2010

3.034

(78.499)

(75.465)

Hesap Ad›

Faiz Gelirleri

Kur Fark› Gelirleri

Vadeli Sat›fllardan Kay. Finansman Geliri

Cari Dönem Borç Reeskont Geliri

Önceki Dönem Alacak Reeskont ‹ptali

Toplam Finansal Gelirler

1 Ocak 2011- 31 Aral›k 2011

 1.097.274

 7.191.419

 2.549.864

 424.791

 104.906

 11.368.254

1 Ocak 2010- 31 Aral›k 2010

103.698

10.476.366

927.392

59.836

51.912

11.619.204

30 N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER
31 Aral›k 2011 ve  31 Aral›k 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait Niteliklerine Göre Giderleri afla¤›da aç›klanm›flt›r:

31 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R / G‹DERLER
31 Aral›k 2011 ve  31 Aral›k 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Giderleri afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Di¤er giderler vergi, ceza, motorlu tafl›t vergileri ve özel iletiflim vergileri gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerden oluflmaktad›r.
1 Ocak-31 Aral›k 2011 dönemi di¤er gelirlerin 105.667 TL’si  iptal edilen dava karfl›l›klar›ndan oluflmaktad›r.

32 F‹NANSAL GEL‹RLER
31 Aral›k 2011 ve  31 Aral›k 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait  Finansal Gelirleri afla¤›da aç›klanm›flt›r.



Hesap Ad› 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Banka ve Faiz Giderleri (-) (1.233.690) (840.948)

Kur Fark› Giderleri (-) (12.872.530) (12.669.320)

Vadeli Al›mlardan Kay. Finansman Gideri (-) (1.585.955) (335.696)

Cari Dönem Reeskont Gideri (-) (496.657) (104.906)

Önceki Dönem Reeskont ‹ptali (-) (59.836) (34.536)

Toplam Finansal  Giderler (16.248.668) (13.985.406)

Hesap Ad› 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Cari Dönem Yasal Vergi Karfl›l›¤› (-) (1.323.737) (714.433)

Ertelenmifl Vergi Geliri / (Gideri) 57.382 (135.843)

Toplam Vergi Gelir / (Gideri) (1.381.119) (578.590)

Hesap Ad› 31.12.2011 31.12.2010

Cari Dönem Yasal Vergi Karfl›l›¤› 1.323.737 (714.433)

Peflin Ödenen Vergiler (-) (487.401) (705.149)

Toplam Ödenecek Net Vergi 836.336 9.284

33 F‹NANSAL G‹DERLER
31 Aral›k 2011 ve  31 Aral›k 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait Finansal Giderleri afla¤›da aç›klanm›flt›r:

fiirket’in aktiflefltirilen finansman gideri bulunmamaktad›r.

34 SATIfi AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER
Yoktur.

35 VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
fiirket’in vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmifl vergi giderinden (veya geliri) oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2011 ve  31 Aral›k 2010 tarihlerinde sona eren ara  hesap dönemlerine ait vergi varl›k ve yükümlülükleri afla¤›daki gibidir:

I) Cari Dönem Yasal Vergi Karfl›l›¤›
Türkiye’deki geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplan›p tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak fiirket’in 2011 y›l›
kazançlar›n›n geçici vergi döneminde vergilendirilmesi aflamas›nda kurum kazançlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplanm›flt›r.

Türk vergi hukukuna göre, 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.

II) Ertelenmifl Vergi:
fiirket vergiye esas yasal mali tablolar› ile  SPK Muhasebe Standartlar›na 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  SPK Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde
yer almas›ndan kaynaklanmakta olup afla¤›da aç›klanmaktad›r.
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Vergi karfl›l›¤›n›n mutabakat›: 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010

Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar 6.880.015 2.291.572

Gelir vergisi oran› %20  (1.376.003) (458.314)

Vergi etkisi:

- Vergiye tabi olmayan gelirler / giderler (5.116) (120.276)

Gelir tablosundaki vergi karfl›l›¤› gideri (1.381.119) (578.590)

31.12.2011 31.12.2010

Dönem Bafl› Ertelenmifl Vergi Varl›¤› / (Yükümlülü¤ü) 209.097 79.003

Ertelenmifl Vergi Geliri/ (Gideri) (57.382) 135.843

Finansal Riskten Korunma Fonu Mahsubu (3.889) (5.749)

Dönem Sonu Ertelenmifl Vergi Varl›¤› / Yükümlülü¤ü 155.604 209.097

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

Sabit K›ymetler (14.936) (2.987) (14.758) (2.952)

Reeskont Giderleri 496.657 99.331 104.906 20.981

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 99.139 19.828 86.709 17.342

Dava Karfl›l›¤› 525.982 105.196 519.956 103.991

Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› 165.403 33.081 437.254 87.451

Prekont Geliri (424.791) (84.958) (59.836) (11.967)

Vadeli ‹fllem Gelir Tahakkuku (12.260) (2.452) - -

Finansal Riskten Korunma Fonu (9.305) (1.860) (28.746) (5.749)

Kredi ‹ç Verim Fark› (61.868) (12.374) - -

Stok Finansman Pay› (13.966) (2.799) - -

Ertelenmifl Vergi Varl›¤› / Yük. 155.604 209.097

Hesap Ad›

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

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010

Kullan›lmam›fl Vergi Avantajlar›na ‹liflkin Aç›klama:

fiirket’in 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle sonraki döneme devreden mali zarar› bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait vergi karfl›l›klar›n›n mutabakat› afla¤›daki gibidir:



Hesap Ad›            01.01.2011 01.01.2010

Dönem Kar› / (Zarar›) 5.498.896 1.712.982

Ortalama Hisse Adedi 10.000.000 10.000.000

Hisse Bafl›na Düflen Kazanç / (Kay›p) 0.549890 0.171298

36 H‹SSE BAfiINA KAZANÇ
Hisse bafl›na kar miktar›, net dönem kar›n›n fiirket hisselerinin y›l içindeki a¤›rl›kl› ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplan›r. fiirket’in
Hisse Bafl›na Kazanç / Kay›p hesaplamas› afla¤›daki gibidir.

37 ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI

a) ‹liflkili taraflarla Borç ve Alacak bakiyeleri:

‹ndeks A.fi.

Neotech A.fi.

Neteks A.fi.

Teklos A.fi.

‹nfin A.fi.

Despec A.fi.

Homend A.fi.

Toplam

6.683.849

8.130

-

-

384.664

-

432

7.077.075

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

913

74.646

-

2.610

-

78.169

31 Aral›k 2011 Ticari Alacaklar Ticari Oymayan
Alacaklar Ticari Borçlar Ticari Oymayan

Borçlar

‹ndeks A.fi.

Neotech A.fi.

Teklos A.fi.

‹nfin A.fi.

Despec A.fi.

Toplam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Aral›k 2010 Ticari Alacaklar Ticari Oymayan
Alacaklar Ticari Borçlar Ticari Oymayan

Borçlar

-

1.143

-

-

1.279

2.422

4.139.163

-

61.466

271.364

-

4.471.993

-

-

-

-

-

-

-

-

‹liflkili taraflardan olan alacak ve borçlar›n içerisinde teminatl› k›s›m bulunmamaktad›r. ‹liflkili taraflarla ilgili olarak ayr›lm›fl flüpheli
alacak karfl›l›¤› tutar› mevcut de¤ildir.

‹liflkili taraflar aras› cari hesap bakiyeleri genelde ticari ifllemlerden kaynaklanmaktad›r. Ancak baz› durumlarda flirketler aras›nda
nakit kulland›r›mlar› da olabilmektedir. Ticari olmayan ifllemlerden kaynaklanan bakiyeler ticari olmayan borç veya alacak olarak
tasniflenmektedir. Cari hesap bakiyeleri için faiz çal›flt›r›lmakta olup, 3’er ayl›k dönemler halinde fatura edilmektedir. 2011
y›l›nda faiz oranlar› USD hesaplar› için % 3 ile 7,5 aras›nda, 2010 y›l› için ise %3 ile %4,50 aras›nda de¤iflmektedir.
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‹liflkili Taraflara Sat›fllar Mal ve Hizmet
Sat›fllar›

Ortak Gider
Kat›l›m

Toplam Gelirler
Sat›fllar

‹ndeks A.fi.

Despec A.fi.

‹nfin A.fi.

Neotech A.fi.

Neteks A.fi.

Homend A.fi.

Teklos A.fi.

TOPLAM

Faiz ve Kur
Fark› Geliri

31.149.130

8.350.620

2.711.202

1.817

17.253.185

-

8.756

59.474.710

1.135.719

-

-

-

-

-

593.252

1.728.971

41.842

3.013

9.937

81

1.442

632

82.837

139.784

32.326.691

8.353.633

2.721.139

1.898

17.254.627

632

684.845

61.343.465

‹liflkili Taraflara Sat›fllar Mal ve Hizmet
Sat›fllar›

Ortak Gider
Kat›l›m

Toplam Gelirler
Sat›fllar

‹ndeks A.fi.

Art›m A.fi.

Despec A.fi.

‹nfin A.fi.

Neotech A.fi.

Neteks A.fi.

Homend A.fi.

Teklos A.fi.

TOPLAM

44.020.359

503

9.016.605

3.016.021

2.200

18.211.503

48.901

662

74.316.754

66.299

-

-

-

10.484

-

-

10

76.793

2.955.205

-

293

184.719

713

4.008

638

5.806

3.151.382

47.041.863

503

9.016.898

3.200.740

13.397

18.215.511

49.539

6.478

77.544.929

Faiz ve Kur
Fark› Geliri

fiirket’in iliflkili taraflar›ndan al›nan ve verilen teminatlar› bulunmamaktad›r.

b) ‹liflkili taraflardan yap›lan al›mlar  ve ‹liflkili taraflara yap›lan sat›fllar afla¤›daki gibidir.

31 Aral›k 2011



‹liflkili Taraflara Sat›fllar Mal ve Hizmet
Sat›fllar›

Ortak Gider
Kat›l›m

Toplam Gelirler
Sat›fllar

‹ndeks A.fi.

Despec A.fi.

‹nfin A.fi.

Neotech A.fi.

Neteks A.fi.

Homend A.fi.

Teklos A.fi.

TOPLAM

31 Aral›k 2010

Faiz ve Kur
Fark› Geliri

88.993.819

4.817.065

3.448.409

140

6.980.764

431

-

104.240.628

3.255

-

-

11.934

-

-

-

15.189

606.271

5.351

265.988

1.231

1.936

4

7.588

888.369

89.603.345

4.822.416

3.714.397

13.305

6.982.700

435

7.588

105.144.186

‹liflkili Taraflara Sat›fllar Mal ve Hizmet
Sat›fllar›

Ortak Gider
Kat›l›m

Toplam Gelirler
Sat›fllar

‹ndeks A.fi.

Despec A.fi.

‹nfin A.fi.

Neotech A.fi.

Neteks A.fi.

Teklos A.fi.

TOPLAM

Faiz ve Kur
Fark› Geliri

79.036.666

4.733.353

2.990.175

71

6.961.167

14.334

93.735.766

992.411

-

-

-

-

536.966

1.529.377

316.790

2.445

291.932

72

1.436

13.501

626.176

80.345.867

4.735.798

3.282.107

143

6.962.603

564.801

95.891.319

Hesap Ad› 31.12.2011 31.12.2010

Çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar 739.143 611.863

‹flten ç›kar›lma nedeniyle sa¤lanan faydalar - -

Di¤er uzun vadeli faydalar - -

Toplam 739.143 611.863

Üst düzey yöneticilere sa¤lanan fayda ve hizmetler genel müdür ve genel müdür yard›mc›lar›n›n
ücretlerini kapsamaktad›r

fiirket’in iliflkili taraflar›ndan al›nan ve verilen teminatlar› bulunmamaktad›r

c) Üst düzey yöneticilere sa¤lanan fayda ve ücretler
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38 F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹

(a) Sermaye risk yönetimi

fiirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili¤ini sa¤lamaya çal›fl›rken, di¤er yandan da borç ve özkaynak dengesini
en verimli flekilde kullanarak karl›l›¤›n› art›rmay› hedeflemektedir.

fiirket’in sermaye yap›s› 8. notta aç›klanan kredileri de içeren borçlar, 6. notta aç›klanan nakit ve nakit benzerleri ve s›ras›yla 27. notta
aç›klanan ç›kar›lm›fl sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmifl y›l karlar›n› da içeren özkaynak kalemlerinden oluflmaktad›r.

fiirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye s›n›f›yla iliflkilendirilen riskler üst yönetim taraf›ndan de¤erlendirilir. Üst yönetim
de¤erlendirmelerine dayanarak, sermaye yap›s›n› yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle oldu¤u kadar, temettü
ödemeleri, yeni hisse ihrac› yoluyla dengede tutulmas› amaçlanmaktad›r.

fiirket sermayeyi borç/toplam sermaye oran›n› kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç,
nakit ve nakit benzeri de¤erlerin toplam borç tutar›ndan (bilançoda gösterildi¤i gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçlar› içerir)
düflülmesiyle hesaplan›r. Toplam sermaye, bilançoda gösterildi¤i gibi öz sermaye ile net borcun toplanmas›yla hesaplan›r.

fiirket’in özkaynaklara dayal› genel stratejisi önceki dönemden bir farkl›l›k göstermemektedir.

fiirket’in  spekülatif amaçl› finansal arac› (türev ürün niteli¤indeki finansal araçlar›n da dahil oldu¤u) yoktur ve bu tür araçlar›n al›m-sat›m›
ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktad›r.

(b) Önemli muhasebe politikalar›

fiirket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalar› 2 numaral› dipnotta aç›klanm›flt›r.

(c) fiirket’in Maruz kald›¤› riskler

Faaliyetleri nedeniyle fiirket, döviz kurundaki, faiz oran›ndaki  de¤ifliklikler ve di¤er risklere  maruz kalmaktad›r.

fiirket ayr›ca Finansal araçlar› elinde bulundurmas› nedeniyle karfl› taraf›n anlaflman›n gereklerini yerine getirememe riskini de tafl›maktad›r.

fiirket düzeyinde karfl›lafl›lan piyasa riskleri, duyarl›l›k analizleri esas›na göre ölçülmektedir. Cari y›lda fiirket’in maruz kald›¤› piyasa
riskinde ya da karfl›lafl›lan riskleri ele al›fl yönteminde veya bu riskleri nas›l ölçtü¤üne dair kulland›¤› yöntemde, önceki seneye göre bir
de¤ifliklik olmam›flt›r.

(c1) Kur riski ve yönetimi

Yabanc› para cinsinden ifllemler, kur riskinin oluflmas›na sebebiyet vermektedir. fiirket, döviz cinsinden varl›k ve yükümlülüklerinin Türk
Liras›’na çevriminde kullan›lan kur oranlar›n›n de¤iflimi nedeniyle kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluflacak ticari ifllemler, kayda
al›nan aktif ve pasifler aras›ndaki fark sebebiyle ortaya ç›kmaktad›r.

fiirket, esas olarak döviz tevdiat olarak mevduatlar›n› de¤erlendirdi¤inden, döviz cinsinden alacak ve borçlar› bulundu¤undan kur
de¤iflimlerinden de¤iflimin yönüne ba¤l› olarak kur riskine maruz kalmaktad›r.



Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu

Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n
De¤er Kazanmas› De¤er Kaybetmesi De¤er Kazanmas› De¤er Kaybetmesi

31 Aral›k 2011  Kar / Zarar 31 Aral›k 2010  Kar / Zarar

ABD Dolar›’n›n TL karfl›s›nda %10 de¤er de¤iflimi halinde

1- ABD Dolar› Net Varl›k / Yükümlülü¤ü 1.284.625 (1.284.625) (1.168.623) 1.168.623

2- ABD Dolar› Riskinden Korunan K›s›m (-)

3- ABD Dolar› Net Etki (1+2) 1.284.625 (1.284.625) (1.168.623) 1.168.623

Avro’nun TL karfl›s›nda %10 de¤er de¤iflimi halinde

4- Avro Net Varl›k / Yükümlülü¤ü 74.840 (74.840) 994 (994)

5- Avro Riskinden Korunan K›s›m (-)

6- Avro Net Etki (4+5) 74.840 (74.840) 994 (994)

TOPLAM 1.359.465 (1.359.465) (1.167.629) 1.167.629

31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle fiirket’in ticari mal stoku  7.547.572 TL’dir. Söz konusu ticari mal stokunun büyük bir k›sm› USD olarak
ithal edilmektedir. 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle ise fiirket’in ticari mal stoku  21.300.794 TL olup büyük bir k›sm› USD olarak ithal
edilmektedir.
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DÖV‹Z POZ‹SYONU TABLOSU
TL Karfl›l›¤› USD Avro TL Karfl›l›¤› USD Avro

31 Aral›k 2011 31 Aral›k 2010

1. Ticari Alacaklar

2a. Parasal Finansal Varl›klar

2b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar

3. Di¤er

4. Dönen Varl›klar Toplam› (1+2+3)

5. Ticari Alacaklar

6a. Parasal Finansal Varl›klar

6b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar

7. Di¤er

8. Duran Varl›klar Toplam› (5+6+7)

9. Toplam Varl›klar (4+8)

10. Ticari Borçlar

11. Finansal Yükümlülükler

12a. Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler

12b. Parasal Olmayan Di¤er Yük.

13. K›sa Vadeli Yük. Toplam› (10+11+12)

14. Ticari Borçlar

15. Finansal Yükümlülükler

16a. Parasal Olan Di¤er Yük.

16b. Parasal Olmayan Di¤er Yük.

17. Uzun Vadeli Yük. Toplam› (14+15+16)

18. Toplam Yükümlülükler (13+17)

19. Bilanço d›fl› Türev Araçlar›n›n Net Varl›k/

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)

19a. Hedge Edilen Toplam Varl›k Tutar›

19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutar›

20. Net Yabanc› Para Varl›k / (Yükümlülük)

Pozisyonu (9-18+19)

21. Parasal Kalemler Net Yabanc› Para Varl›k /

(yükümlülük) pozisyonu

(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

22. Döviz Hedge'i ‹çin Kullan›lan Finansal

Araçlar›n Toplam Gerçe¤e Uygun De¤eri

23. Döviz Varl›klar›n Hedge Edilen

K›sm›n›n Tutar›

24. Döviz Yükümlülükleirn  Hedge Edilen

K›sm›n›n Tutar›

25. ‹hracat

26. ‹thalat

                 43.261.392

                 35.527.876

                               -

                               -

                 78.789.268

                               -

                        1.207

                               -

                               -

                        1.207

                 78.790.475

                (62.017.178)

                               -

                 (3.178.648)

                               -

                (65.195.826)

                               -

                               -

                               -

                               -

                               -

                (65.195.826)

989.600

                     989.600

                               -

14.584.249

13.594.649

                 -

     968.035

  -

                  4.483.788

               168.349.764

           22.511.418

           18.803.758

                          -

                          -

           41.315.175

                      639

                      639

           41.315.814

          (32.832.430)

                          -

            (1.682.468)

          (34.514.898)

                          -

                          -

                          -

          (34.514.898)

 523.903

                523.903

             7.324.819

             6.800.916

            523.903

-

-

-

-

             302.633

                3.871

                       -

                       -

             306.504

                       -

             306.504

                       -

                       -

                  (260)

                  (260)

                       -

                       -

                       -

                  (260)

-

             306.244

             306.244

-

-

-

-

-

                 35.646.072

                  6.219.187

                               -

                               -

                 41.865.259

                               -

                           373

                               -

                               -

                           373

                 41.865.632

                (52.317.443)

                               -

                 (1.224.484)

                               -

                (53.541.927)

                               -

                               -

                               -

                               -

                               -

                (53.541.927)

  758.058

                     758.058

                               -

(10.918.238)

 (11.676.295)

                   -

       729.312

                   -

                  4.610.792

               186.462.150

           23.056.967

             4.016.334

                          -

                          -

           27.073.301

                      241

                      241

           27.073.542

          (33.840.519)

                          -

               (792.033)

          (34.632.552)

                          -

                          -

                          -

          (34.632.552)

490.335

                490.335

-

            (7.068.676)

            (7.559.010)

            490.335

-

-

-

-

                       -

                4.849

                       -

                       -

                4.849

-

-

-

-

                       -

                4.849

                       -

                       -

                       -

-

                       -

                       -

                       -

-

-

                       -

                       -

    -

-

-

                4.849

                4.849

-

-

-

-

-



F‹NANSAL ARAÇ TÜRLER‹ ‹T‹BAR‹YLE MARUZ
KALINAN KRED‹ TÜRLER‹

‹liflkili Di¤er ‹liflkili Di¤er Dipnot Dipnot

Alacaklar

Bankalardaki Mevduat

Ticari Alacaklar Di¤er Alacaklar

31 Aral›k 2011

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami

kredi riski (A+B+C+D+E) 7.077.075 58.913.470 - 7.911 34.688.414

- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - 1.354.701 - - -

A. Vadesi geçmemifl yada de¤er düflüklü¤üne

u¤ramam›fl finansal varl›klar›n net defter de¤eri 7.077.075 58.844.602 - 7.911 10-11 34.688.414 6

B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan, aksi takdirde

vadesi geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl

say›lacak finasal varl›klar›n defter de¤eri - 49.979 - - 10-11 - 6

C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl

varl›klar›n net defter de¤eri - 18.889 - - -

- Teminat vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - 18.889 - - -

D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net

defter de¤erleri - - - - 10-11 - 6

- Vadesi Geçmifl (brüt defter de¤eri) - - - - -

- De¤er Düflüklü¤ü (-) - 1.275.934 - - 10-11 - 6

- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (1.275.934) - - 10-11 - 6

- Vadesi Geçmemifl (brüt defter de¤eri) - - - - 10-11 - 6

- De¤er Düflüklü¤ü (-) - - - - 10-11 - 6

- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - - - 10-11 - 6

E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar (5)

‹liflkili Di¤er ‹liflkili Di¤er Dipnot DipnotBankalardaki Mevduat31 Aral›k 2011

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami

kredi riski (A+B+C+D+E) 2.422 44.976.579 - 3.021 3.786.436

- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - 1.373.579 - - -

A. Vadesi geçmemifl yada de¤er düflüklü¤üne

u¤ramam›fl finansal varl›klar›n net defter de¤eri 2.422 44.905.638 - 3.021 10-11 3.786.436 6

B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan, aksi takdirde

vadesi geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl

say›lacak finasal varl›klar›n defter de¤eri - 63.211 - - 10-11 - 6

C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne

u¤ramam›fl varl›klar›n net defter de¤eri - 7.730 - - -

- Teminat vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - 7.730 - - - -

D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net

defter de¤erleri - - - - 10-11 - 6

- Vadesi Geçmifl (brüt defter de¤eri) - - - - - - -

- De¤er Düflüklü¤ü (-) - 1.244.764 - - 10-11 - 6

- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - (1.244.764) - - 10-11 - 6

- Vadesi Geçmemifl (brüt defter de¤eri) - - - - 10-11 - 6

- De¤er Düflüklü¤ü (-) - - - - 10-11 - 6

- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - - - 10-11 - 6

E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar
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Ticari Alacaklar Di¤er Alacaklar Ticari Alacaklar Di¤er Alacaklar

31 Aral›k 2011 31 Aral›k 2010

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl 53.273 - 58.831 -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl 15.595 - 12.110 -

Vadesi üzerinden 3-aydan fazla geçmifl - - - -

Teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› 18.889 - 7.730 -

Kredi riski yönetimi:

Datagate’nin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤maktad›r. Ticari alacaklar›n tamam›na yak›n› bayilerden olan alacaklardan
kaynaklanmaktad›r. fiirketimiz, bayileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmufl olup bu ifllemlerden do¤an kredi riski risk yönetim ekibi
ve fiirket Yönetimimiz taraf›ndan takip edilmekte olup her bir bayi için limitler belirlenmifltir ve limitler gerekti¤inde revize edilmektedir.
Bayilerden yeterli teminat al›nmas› kredi riskinin yönetiminde kullan›lan di¤er bir yöntemdir. fiirket’in önemli tutarlarda az say›da müflteri
yerine, çok say›da müflteriden alacakl› olmas› nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad›r. Ticari alacaklar, fiirket Yönetimi’nce
geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne al›narak de¤erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan
sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Sektör yap›s› gere¤i has›lat›n yüksek kar marj›n›n düflük olmas› tahsilat ve risk takip
politikalar›n› flirketimiz yönünden oldukça önemli k›lmaktad›r ve bu konuda maksimum hassasiyet gösterilmektedir. Tahsilat ve risk
yönetim politikam›za iliflkin detayl› aç›klamalar›m›z afla¤›da yer almaktad›r.

Vadesini birkaç ay aflan alacaklar için icra takibinde bulunulmakta ve / veya dava aç›lmaktad›r. Zor duruma düflen baz› bayiler için vade
yap›land›r›lmas› da yap›labilmektedir. Sektörde kar marjlar› düflük oldu¤u için alacaklar›n tahsilat› son derece önem arz etmektedir.
Alacak risklerini azaltabilmek için cari hesaplar ve risk yönetim birimi mevcut olup bayiler üzerinden kredibilite de¤erlendirilmeleri yap›larak
sat›fl yap›lmaktad›r. Yeni çal›fl›lan veya riskli görülen bayilerden nakit tahsilat yap›larak sat›fl yap›lmaktad›r.

Datagate, Türkiye’de bilgisayar ve parçalar›n›n al›m› ve sat›m› yapan birçok kurulufla mal satmaktad›r. Da¤›t›m kanal› içerisinde klasik
bayi olarak nitelendirilen bayilerin sermaye yap›s› düflüktür. Türkiye’de toplam 5.000 civar›nda oldu¤u tahmin edilen bu grup bayiler,
risk yönetimi aç›s›ndan Datagate’nin alacak riskini en aza indirmek için kendi organizasyonu ve çal›flma sistemini kurdu¤u ve gerekli
önlemleri ald›¤› gruptur. Al›nan önlemler afla¤›daki gibi s›ralanabilir:

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.
Cari hesaplar ve risk yönetimi departman› içerisinde yap›lanm›fl iki personelden oluflan istihbarat ekibi sürekli olarak bayilerin istihbaratlar›n›
yapmaktad›rlar.

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 toplanan kredi komitesine sunulur. Kredi komitesi, mali ifllerden sorumlu genel müdür yard›mc›s›
baflkanl›¤›nda finansman müdürü, cari hesaplar müdürü, istihbarat eleman› ve ilgili müflterinin sat›fl departman› müdüründen oluflur.
Kredi komitesi elde edilen istihbarat bilgileri ve geçmifl ödeme ve sat›fl performanslar›na ba¤l› olarak firmalara kredi limiti tesis eder.
Çal›flma fleklini belirler ve gerekirse bayiden teminat al›nmas›n›, ipotek talep edilmesini ister.

Ticari alacaklar, flirket politikalar› ve prosedürleri dikkate al›narak de¤erlendirilmekte ve bu do¤rultuda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan
sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. (Not 10).

(c3) Faiz oran› riski yönetimi

fiirket sabit faizli  finansal araçlar› nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktad›r.



Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 73.036.116 73.527.519 71.728.377 538.205 1.260.937 -

Banka Kredileri 9.085.923 9.152.533 7.353.391 538.205 1.260.937 -

Borçlanma Senedi ‹hraçlar› - - - - - -

Finansal Kiralama Yükümlülükleri - - -

Ticari Borçlar 63.515.284 63.940.076 63.940.076 - - -

Di¤er Borçlar 434.910 434.910 434.910 - - -

Di¤er - - - - - -

Sözleflme Vadeleri Defter Sözleflme 3 Aydan 3 - 12 Ay 1 - 5 Y›l 5 Y›ldan
De¤eri Uyar›nca K›sa Aras› Aras› Uzun

Nakit Ç›k›fllar
Toplam›

31.12.2010

Türev Finansal Yükümlülük. 21.565 14.474 16.114 (1.640) - -

Türev Nakit Giriflleri(*) 989.600 989.600 920.897 68.703 - -

Türev Nakit Ç›k›fllar› (968.035) (975.126) (904.738) (70.343) - -

Sözleflme Vadeleri Defter Sözleflme 3 Aydan 3 - 12 Ay 1 - 5 Y›l 5 Y›ldan
De¤eri Uyar›nca K›sa Aras› Aras› Uzun

Nakit Ç›k›fllar
Toplam›

Faiz Pozisyonu Tablosu 31 Aral›k 20011 31 Aral›k 20010

Sabit  Faizli Finansal Araçlar

Finansal Varl›klar 16.927.235 -

Finansal Yükümlülükler 9.085.923 -

De¤iflken Faizli Finansal Araçlar

Finansal Varl›klar - -

Finansal Yükümlülükler - -

31 Aral›k 2011 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1 puan yüksek olsayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, vergi öncesi
kar 78.413 TL daha fazla olacakt›. (31 Aral›k 2010: Yoktur).

(c4) Likidite risk yönetimi

fiirket, nakit ak›mlar›n› düzenli olarak takip ederek finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin vadelerinin efllefltirilmesi yoluyla yeterli fonlar›n
ve borçlanma rezervinin devam›n› sa¤layarak, likidite riskini yönetmeye çal›flmaktad›r.

Likidite riski tablolar›

‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmay›, yeterli miktarda kredi ifllemleri ile fon kaynaklar›n›n kullan›labilirli¤ini ve piyasa
pozisyonlar›n› kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n
eriflilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.

Afla¤›daki tablo, fiirket’in türev niteli¤inde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL baz›nda vade da¤›l›m›n› göstermektedir.

(*) Forward ifllemleri 523.903 USD karfl›l›¤› Türk Liras›’ndan oluflmaktad›r. Yükümlülük hesaplan›rken türev nakit ç›k›fllar› vade sonundaki
kurlar dikkate al›narak hesaplanm›flt›r. Türev nakit giriflleri ise 31 Aral›k 2011 kuru dikkate al›narak hesaplanm›flt›r. Gerçek kar-zarar
vade tarihinde belli olacakt›r.
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Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 53.207.558 53.267.394 53.267.394 - - -

Banka Kredileri - - - - - -

Borçlanma Senedi ‹hraçlar› - - - - - -

Finansal Kiralama Yükümlülükleri - - - - - -

Ticari Borçlar 52.673.041 52.732.877 52.732.877 - - -

Di¤er Borçlar 534.517 534.517 534.517 - - -

Di¤er - - - - - -

Sözleflme Vadeleri Defter Sözleflme 3 Aydan 3 - 12 Ay 1 - 5 Y›l 5 Y›ldan
De¤eri Uyar›nca K›sa Aras› Aras› Uzun

Nakit Ç›k›fllar
Toplam›

31.12.2010

Türev Finansal Yükümlülük. 28.746 27.189 25.282 1.907 - -

Türev Nakit Giriflleri(*) 758.058 758.058 702.402 55.656 - -

Türev Nakit Ç›k›fllar› (729.312) (730.869) (677.120) (53.749) - -

Sözleflme Vadeleri Defter Sözleflme 3 Aydan 3 - 12 Ay 1 - 5 Y›l 5 Y›ldan
De¤eri Uyar›nca K›sa Aras› Aras› Uzun

Nakit Ç›k›fllar
Toplam›

39 F‹NANSAL ARAÇLAR (GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI VE F‹NANSAL R‹SKTEN KORUNMA MUHASEBES‹
ÇERÇEVES‹NDEK‹ AÇIKLAMALAR)

Finansal risk yönetimindeki hedefler
fiirket’in finansman bölümü finansal piyasalara eriflimin düzenli bir flekilde sa¤lanmas›ndan ve fiirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kal›nan
finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçe¤e
uygun faiz oran› riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit ak›m faiz oran› riskini kapsar.

Finansal Araçlar›n Makul De¤eri
Makul de¤er, bir finansal enstrüman›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari ifllemde el
de¤ifltirebilece¤i tutar olup,  e¤er varsa kote edilen bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir.

fiirket, finansal araçlar›n tahmini de¤erlerini, halihaz›rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemlerini kullanarak belirlemifltir.
Ancak piyasa bilgilerini de¤erlendirip gerçek de¤erleri tahmin edebilmek  yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada
sunulan tahminler, her zaman, fiirket’in cari bir piyasa iflleminde elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.

Finansal araçlar›n makul de¤erinin tahmini için kullan›lan yöntem ve varsay›mlar afla¤›daki gibidir:

Parasal Varl›klar
Yabanc› para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki döviz al›fl kurlar› kullan›larak Türk Liras›‘ na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin
kay›tl› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin de dahil oldu¤u belirli finansal varl›klar maliyet de¤erleri ile tafl›n›rlar ve k›sa vadeli olmalar› sebebiyle
kay›tl› de¤erlerinin yaklafl›k olarak makul de¤erlerine eflit oldu¤u öngörülmektedir.

(*) Forward ifllemleri 490.335 USD karfl›l›¤› Türk Liras›’ndan oluflmaktad›r. Yükümlülük hesaplan›rken türev nakit ç›k›fllar› vade sonundaki
kurlar dikkate al›narak hesaplanm›flt›r. Türev nakit giriflleri ise 31 Aral›k 2010 kuru dikkate al›narak hesaplanm›flt›r. Gerçek kar-zarar
vade tarihinde belli olacakt›r.

(c5)  Di¤er Risklere ‹liflkin Analizler

Hisse senedi v.b. Finansal Araçlara ‹liflkin Riskler

fiirket’in aktifinde makul de¤er de¤iflmelerine duyarl› hisse senedi ve benzeri finansal varl›k mevcut de¤ildir.



Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›yla beraber makul de¤eri yans›tt›¤›
öngörülmektedir.

Parasal Yükümlülükler
Yabanc› para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki döviz al›fl kurlar› kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin
kay›tl› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.

K›sa vadeli olmalar› sebebiyle banka kredileri ve di¤er parasal borçlar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaflt›¤› varsay›lmaktad›r.

Ticari borçlar›n k›sa vadeli olmas› sebebiyle kay›tl› de¤erlerinin makul de¤eri yans›tt›¤› öngörülmektedir.

Gerçe¤e uygun de¤er tahmini:

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fiirket, bilançoda gerçe¤e uygun de¤er üzerinden ölçülen finansal araçlar için
UFRS 7’deki de¤iflikli¤i uygulam›flt›r.Bu de¤ifliklik,gerçe¤e uygun de¤er hesaplamalar›n›n afla¤›daki hesaplama hiyerarflisinde belirtilen
aflamalar baz al›narak aç›klanm›flt›r:

Seviye 1: Belirli varl›k ve yükümlülükler için aktif piyasalardaki kote edilmifl fiyatlard›r.

Seviye 2: Seviye 1 içinde yer alan kote edilmifl fiyatlardan baflka varl›k ve yükümlülükler için direkt veya dolayl› gözlenebilir  girdilerdir.

Seviye 3: Gözlenebilir bir piyasa verisi baz al›narak belirlenemeyen varl›k ve yükümlülükler için girdiler.Y›l sonu kurlar›yla çevrilen döviz
cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin  kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

fiirket 31 Aral›k 2011 itibariyle finansal yat›r›mlar›n› rayiç de¤er üzerinden mali tablolarda göstermifltir. (Seviye 2) (Not: 7)

Nakit ve nakit benzerleri gibi iskonto edilmifl maliyet bedelinden gösterilen baz› finansal varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar›
nedeniyle makul de¤erlerini yans›tt›¤› kabul edilmektedir.

Ticari alacak ve borçlar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyetleri üzerinden de¤erlenmekte ve bu flekilde kay›tl› de¤erlerinin
makul de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

40 RAPORLAMA TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

fiirket Yönetim Kurulu 11 Ocak 2012 tarihinde yapt›¤› toplant›da, Ortado¤u ve Afrika baflta olmak üzere uluslararas› biliflim teknolojileri
alan›nda faaliyet göstermek amac› ile Birleflik Arap Emirlikleri Sharjah Havaliman› Uluslararas› Serbest Bölgesinde "Datagate International
FZE" veya yetkili makamlar›n öngördü¤ü bir unvan alt›nda yeni bir flirket kurmaya, fiirket sermayesinin %100 fiirketimiz sahipli¤inde
150.000 Birleflik Arap Emirlikleri Dirhemi olmas›na ve yasal sürecin bafllat›lmas›na karar vermifl olup, sözkonusu durum 11 Ocak 2012
tarihinde KAP arac›l›¤› ile duyurulmufltur.

41 MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D‹⁄ER HUSUSLAR

Yoktur.
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