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Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.
21 May›s 2008 Tarihli
Ola¤an Genel Kurul Toplant› Gündemi
1) Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan›’n›n teflekkülü.
2) Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’n›n imzalanmas› hususunda Baflkanl›k Divan›’na yetki verilmesi.
3) 2007 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar›n›n okunmas›, müzakeresi.
4) 2007 y›l› içinde yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›.
5) 2007 y›l› bilanço ve kâr-zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da¤›t›m›yla ilgili
teklifin görüflülerek karara ba¤lanmas›.
6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin fiirket’in 2007 y›l› faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri.
7) Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenen Ba¤›ms›z D›fl Denetim Kuruluflu’nun onay›.
8) Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yaz›l›
muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
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Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi., Türkiye'nin en büyük sanayi
ve finans topluluklar›ndan biri olan Sabanc› Toplulu¤u'na ba¤l›
flirketleri temsil eden ana flirkettir.
Sabanc› Toplulu¤u, hemen hemen tamam› faaliyet gösterdikleri
sektörlerin liderleri konumunda olan 71 flirketten oluflmaktad›r.
Sabanc› Toplulu¤u'nun temel ilgi alanlar›, finansal hizmetler,
lastik, takviye malzemeleri ve otomotiv, perakende, çimento
ve enerjidir. Sabanc› Holding'in kendi hisseleri hariç, ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem gören 12 flirkette ifltiraki
bulunmaktad›r.
Sabanc› Toplulu¤u'na ba¤l› flirketler 18 ülkede faaliyetlerini
sürdürmekte ve ürünlerini Avrupa, Ortado¤u, Asya, Kuzey
Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'n›n çeflitli bölgelerinde
pazarlamaktad›rlar. Sabanc› Toplulu¤u, sahip oldu¤u sayg›nl›k
ve marka imaj›, güçlü ortakl›klar› ve Türkiye piyasalar› hakk›ndaki
bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlar›nda büyümüfl
ve yabanc› ortakl›klar› arac›l›¤›yla dünya pazarlar›na aç›lm›flt›r.
Sabanc› Holding'in uluslararas› ifl ortaklar› aras›nda, konular›nda
dünyan›n önde gelen isimleri Aviva, Bridgestone, Carrefour,
Citigroup, Dia, Heidelberg Cement, Hilton International,
Mitsubishi Motor Co., Philip Morris, Toyota ve Verbund yer
almaktad›r.
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Sabanc› Holding, finansman, strateji ve ifl gelifltirme ve insan
kaynaklar› ifllevlerinin koordinasyonunun yan› s›ra, Toplulu¤un
vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve Topluluk içinde
yarat›lacak sinerji ile hissedarlar›na sa¤lanan de¤erin
art›r›lmas›ndan sorumlu bir yönetim merkezidir.
2007 y›l›nda Sabanc› Toplulu¤u, 19,3 milyar YTL (14,9 milyar
ABD Dolar›) konsolide sat›fl geliri elde etmifl ve amortisman
öncesi faaliyet kâr› (EBITDA) 3 milyar YTL (2,3 milyar ABD Dolar›)
olarak gerçekleflmifltir.
Sabanc› Holding'in en büyük hissedar grubunu, %78 hisse
oran›yla Sabanc› Ailesi oluflturmaktad›r. Hisseleri %22 halka
aç›kl›k oran› ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem
görmekte olan Sabanc› Holding'in depo sertifikalar› ise SEAQ
International ve Portal'de kotedir.
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Yönetim Kurulu Baflkan› ve
CEO'nun Mesaj›

Güler Sabanc›

Ahmet Cemal Dördüncü

Yönetim Kurulu Baflkan› ve Murahhas Üye

CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Hedeflerimiz çerçevesinde baz› ifllerden ç›karken ana
iflkollar›m›zda 900 milyon ABD Dolar› tutar›nda yat›r›m
gerçeklefltirilmifltir. Bir baflka ifadeyle, 2007 y›l›nda bir yandan
büyümeyi sürdürürken evimizin içini yeniden yap›land›rmaya
da baflar›yla devam etmifl bulunmaktay›z.

Say›n Ortaklar›m›z,

Son y›llarda yüksek büyüme performans› gösteren Türkiye
ekonomisinde 2007 y›l›nda otomotiv, dayan›kl› tüketim mallar›,

2007 y›l›, Türkiye'de önce erken parlamento seçimleri, ard›ndan

elektronik perakende ve inflaat sektörlerinin büyüme h›zlar›nda

Cumhurbaflkanl›¤› seçimi nedeniyle ana eksenini siyasetin

çeflitli ölçeklerde gerileme ve hatta mevsimsel duraklamalar

oluflturdu¤u bir y›l oldu. Bu süreç, mali disiplinde gevfleme,

yaflanm›flt›r. Enerji fiyatlar›nda art›fllar devam ederken kurakl›k

kritik mikroekonomik reformlar›n yap›lamamas›, AB sürecinde

etkisiyle tar›msal üretim gerilemifl; tüm bunlar›n bir bileflkesi

duraklama ve genel olarak makro hedeflerin tutturulamamas›

olarak yavafllayan ekonomik büyüme h›z› %4,5 olarak

sonuçlar›n› ortaya ç›kard›.

gerçekleflmifltir. S›k› para politikas› uygulamas› genel olarak
devam etmekle birlikte, uzayan seçim süreci mali disiplinde

‹çinde bulundu¤umuz bölgedeki çat›flmalar, politik

gevflemeye neden olmufl ve bütçe aç›¤›n›n Gayri Safi Milli

huzursuzluklar›n devam etmesi ve Irak'taki olumsuz geliflmeler

Has›la'ya oran› %0,6'dan %2,2'ye yükselmifltir. Böyle bir

ülkemize, özellikle Güneydo¤u'da yo¤unlaflan bir güvenlik

ortamda, iç talep art›fl h›z›nda yavafllama ve baz› sektörlerde

sorunu olarak yans›m›fl ve senenin ikinci yar›s›nda gündemi

gerileme gözlense de enflasyon hedefi tutturulamam›fl, ancak,

belirlemifltir.

%8,39 oran›nda gerçekleflerek tek haneli düzeylerde kalm›flt›r.
Bu olumsuzluklara ra¤men, yabanc› fonlar ve 17 milyar ABD

Siyasi geliflmeler bu flekilde seyrederken, tüketici iyimserli¤inde

Dolar› düzeyindeki yabanc› sermaye girifli sayesinde YTL de¤erli

gerileme, emlak piyasalar›nda durgunluk ve buna paralel

kalmaya devam etmifltir. YTL'nin de¤erli olmas›na ra¤men

“mortgage” piyasalar›nda geri ödemelerden kaynaklanan

ihracatta yine rekor k›r›larak 107 milyar ABD Dolar› düzeyine

problemler y›la damgas›n› vuran di¤er geliflmeler olarak ortaya

ulafl›lm›flt›r. Bu arada ithalat da büyüdü¤ünden, cari aç›k oran›

ç›km›flt›r.

%5,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleflmifltir.

Bu geliflmeler sonucunda ABD Merkez Bankas› taraf›ndan
yap›lan art arda faiz indirimlerine ve likidite art›fllar›na ra¤men,
krizin finansal piyasalardaki etkisi hâlâ sürmektedir. Öte yandan,
enerji fiyatlar›nda devam eden art›fllar›n bir benzeri g›da
piyasalar›nda yaflanm›flt›r. Tüm bu geliflmeler büyüme
beklentilerini olumsuza çevirmifl, Amerikan Dolar› de¤er yitirmifl,
dünya ekonomisi genel olarak ›l›ml› bir yavafllama sürecine
girmifltir. ABD ekonomisi yavafllamadan en çok etkilenen
ekonomi olurken, Avro bölgesi, ‹ngiltere ve Japonya da bu
gidiflten olumsuz olarak etkilenmifllerdir. Bafl›n› Çin, Rusya ve
Hindistan'›n çekti¤i geliflmekte olan ekonomilerde ise temposu
göreceli olarak zay›flamas›na ra¤men, güçlü büyüme trendi
devam etmifltir.
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Dünyada ve ülkemizde genel anlamda olumsuz kabul

•

edilebilecek bu geliflmeler yaflan›rken, Sabanc› Toplulu¤u 2007

Çimsa ile Oysa'n›n birleflmelerinden 600 milyon YTL cirolu bir

Oyak ile ortakl›¤›n sona erdirildi¤i Çimento grubumuzda

y›l›nda da hedeflerini tutturmay› baflarm›flt›r. Konsolide net

flirket do¤mufl oldu.

sat›fllar›m›z %20 oran›nda artarak 19,3 milyar YTL, operasyonel
kârl›l›¤›m›z ise %14 oran›nda artarak 3 milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.

•

Hedeflerimiz çerçevesinde baz› ifllerden ç›karken ana

devam eden Teknosa'da ma¤aza say›s› 233'e ulaflt›.

Artan rekabete, yeni oyunculara ra¤men büyümeye h›zla

iflkollar›m›zda 900 milyon ABD Dolar› tutar›nda yat›r›m
gerçeklefltirilmifltir. Bir baflka ifadeyle, 2007 y›l›nda bir yandan

•

Verbund ile %50-50 ortakl›k anlaflmas›n›n ard›ndan Enerjisa,

büyümeyi sürdürürken evimizin içini yeniden yap›land›rmaya

hidroelektrik aktifleri bulunan Ere Holding ve KEAfi flirketlerini

da baflar›yla devam etmifl bulunmaktay›z. Bu çerçevede

sat›n ald›. Band›rma'da 920 MW'l›k do¤algaz santrali için arazi

Topluluk'taki stratejik, kurumsal ve sosyal/kültürel geliflmeleri

sat›n al›narak gerekli lisanslar ç›kar›ld›. Böylelikle, potansiyel

afla¤›da dikkatlerinize sunuyoruz:

olarak toplam elektrik üretim kapasitesi 3.000 MW düzeylerine
ulaflm›fl oldu.

•

Citigroup'un, 2007 y›l› bafllar›nda %20 oran›nda ortak

oldu¤u ve yönetimde temsil edildi¤i Akbank, artan rekabet

•

ortam›nda h›zl› büyümeye devam ederek aktif büyüklü¤ünü

hissesi, dünya plastik boru lideri Wavin flirketine 41,4 milyon

72 milyar YTL'ye ulaflt›rd›.

ABD Dolar› bedelle sat›ld›. Sat›fl ifllemi Ocak 2008'de

Sabanc› Holding'in Pilsa flirketindeki %51,23 oran›ndaki

tamamland›.
•

Akemeklilik-Aviva birleflmesi %25 pazar pay› ile sektörde

bir lider yaratt›. Oluflan flirketin ad› Avivasa olarak belirlendi.

•

G›dasa flirketiyle ilgili sat›fl sözleflmesi imzaland›. Mart

2008 itibariyle sat›fl ifllemi tamamland›.
•

Toyota ile ortakl›k anlaflmas› befl y›l daha yenilendi.

•

Kordsa Global, optimizasyon odakl› kârl›l›k stratejisini

•

Beksa'n›n %50 hissesinin 40,3 milyon Avro bedelle sat›fl›

için fiubat 2008'de anlaflma imzaland›.

benimsedi. Branta Mulia flirketinin sat›n al›m ifllemleri
tamamland›.

•

Hedeflerimize paralel olarak, stratejik iflkollar›m›z aras›nda

olmayan Kimya, D›fl Ticaret ve Tekstil Grubu bünyesinde bulunan
•

Temsa'da ana iflimiz olan otobüs üretiminin kârl›l›¤›n›

flirketler tek bir grup baflkanl›¤›na ba¤land›. Söz konusu grup

art›rmak için kalite çal›flmalar›na odaklan›ld›. M›s›r'da üretim

baflkanl›¤› Ticaret ve Sanayi fiirketleri Grup Baflkanl›¤› ad›n›

tesisinin temelleri at›ld›.

ald›. Böylece, stratejik ifl grubu say›m›z yediden befle inmifl
oldu.

2007 y›l› Toplulu¤umuz için büyüme hedeflerimizden
kopmadan yeniden yap›lanmaya devam edebildi¤imiz,
gelecekte ulaflmaya çal›flt›¤›m›z yerlere önemli bir ad›m daha
att›¤›m›z bir y›l oldu. 2008 y›l›nda ise paydafllar›m›za maksimum
de¤er yarataca¤›na inand›¤›m›z vizyon ve misyonumuz
do¤rultusunda, yaratt›¤›m›z de¤erin motivasyonuyla, do¤ru
ve emin ad›mlarla yolumuza devam edece¤iz.

Çeflitli ifl platformlar›m›zdaki geliflmeler çerçevesinde SABE

2007 y›l› Toplulu¤umuz için büyüme hedeflerimizden kopmadan

konusunda 6 Sigma gelifltirme ve paylaflma/ö¤renme faaliyetleri

yeniden yap›lanmaya devam edebildi¤imiz, gelecekte ulaflmaya

sürdürülürken SAPOINT kapsam›nda Türkiye'de ilk kez bilgi

çal›flt›¤›m›z yerlere önemli bir ad›m daha att›¤›m›z bir y›l oldu.

güvenli¤i alan›nda ISO 27001 belgesi al›nd›. ‹novasyon

2008 y›l›nda ise paydafllar›m›za maksimum de¤er yarataca¤›na

konusunda flirketlerimizin gelifltirdi¤i projeler hayata geçirilmeye

inand›¤›m›z vizyon ve misyonumuz do¤rultusunda, yaratt›¤›m›z

baflland›.

de¤erin motivasyonuyla, do¤ru ve emin ad›mlarla yolumuza

•

devam edece¤iz.
•

2007 y›l›nda insan kaynaklar› alan›nda birçok faaliyet

gösterildi: Topluluk çal›flanlar› için Entegre ‹nsan Kaynaklar›

Özveriyle çal›flan kadrolar›m›za, ortaklar›m›za, müflterilerimize

uygulamalar› bafllat›ld›, Sabanc› Lider Tak›m› Projesi'nin ikinci

ve tüm paydafllar›m›za teflekkür ediyoruz.

basama¤› tamamland›, SA-Etik ile ilgili kurumsal denetim ekibi
oluflturuldu.
•

Sayg›lar›m›zla,

fiirketlerimiz her zaman oldu¤u gibi, bize özgü bir kurumsal

sosyal sorumluluk anlay›fl›yla çeflitli alanlarda sponsorluklar
üstlendi; böylelikle Sabanc› Toplulu¤u toplumsal sorumluluk
anlam›nda bir kez daha öncü bir grup olarak ortaya ç›kt›.
•

fiirketlerimiz, kurumsal sosyal sorumluluk kapsam›nda

Ahmet C. Dördüncü

Güler Sabanc›

çevre duyarl›l›¤›m›z›n bir göstergesi olarak, 10 milyon ABD

CEO ve

Yönetim Kurulu Baflkan› ve

Dolar› tutar›nda yat›r›m yapt›lar. Bu yat›r›mlar›m›z enerji

Yönetim Kurulu Üyesi

Murahhas Üye

sektöründe yenilenebilen enerji kaynaklar›na yap›lacak
yat›r›mlarla daha da güç kazanacakt›r.
•

Sabanc› Vakf›, vizyon ve misyonunu gözden geçirmek

amac›yla düzenledi¤i ve 119 kiflinin kat›ld›¤› Arama Konferanslar›
ile yeniden yap›lanma faaliyetlerine h›z vererek, çal›flma
alanlar›n› gözden geçirdi. Vak›f taraf›ndan, her y›l oldu¤u gibi
2007 y›l›nda da 1.200 ö¤renciye burs verildi.
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Yönetim Kurulu
18.05.2007-15.05.2010 dönemi için seçilmifllerdir.

1 Güler Sabanc›
Yönetim Kurulu Baflkan›
Adana'da do¤mufl; yüksekö¤renimini
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Bölümü'nde
tamamlam›flt›r. Lastik ve Lastik Takviye
Grubu fiirketleri'nde çeflitli üst düzey
görevlerde bulunmufl olan Güler Sabanc›,
Sabanc› Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
ve Murahhas Üyeli¤inin yan› s›ra, Sabanc›
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan›,
Sabanc› Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› ve
Sak›p Sabanc› Müzesi Yürütme Kurulu
Baflkan› olarak da görev yapmaktad›r.
3 Sevil Sabanc› Sabanc›
Yönetim Kurulu Üyesi
1973 y›l›nda ‹stanbul'da do¤mufl;
yüksekö¤renimini Marmara Üniversitesi
‹flletme Bölümü'nde tamamlam›flt›r. Bir
çocuk annesi olan Sevil Sabanc›, Topluluk
flirketlerinde çeflitli görevler üstlendikten
sonra 1997-2001 y›llar› aras›nda Sabanc›
Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
alm›flt›r. Sevil Sabanc›, ayr›ca, Sabanc›
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sak›p
Sabanc› Müzesi Yürütme Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktad›r.

6 Nafiz Can Paker
Yönetim Kurulu Üyesi
1942 y›l›nda ‹stanbul'da do¤mufltur.
Yüksekö¤renimini Berlin Teknik
Üniversitesi'nde tamamlam›fl ve Makine
Mühendisli¤i branfl›nda Doktora derecesi,
ayr›ca 1973 y›l›nda Columbia
Üniversitesi'nden MBA derecesi alm›flt›r.
Kuruluflundan bu yana yönetsel görevler
üstlendi¤i Türk Henkel A.fi.'nin Yönetim
Kurulu Baflkan› olan Dr. N. Can Paker, TESEV
Baflkan›, TÜS‹AD Haysiyet Divan› Üyesi,
Sabanc› Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
ve Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi'dir.

2 Erol Sabanc›
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
1938 y›l›nda Kayseri'de do¤mufl;
yüksekö¤renimini ‹ngiltere'de
Manchester College of Commerce'de
tamamlam›flt›r. Evli ve iki çocuk babas›
olan Erol Sabanc›, Sabanc› Holding
Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤inin yan›
s›ra, 1967 y›l›ndan itibaren görev ald›¤›
Akbank'ta Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ve
Murahhas Üyelik görevlerini de yerine
getirmektedir.

4 Serra Sabanc›
Yönetim Kurulu Üyesi
1975 y›l›nda Adana'da do¤mufl;
yüksekö¤renimini Portsmouth Üniversitesi
ve birincilikle mezun oldu¤u ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde
tamamlam›flt›r. Temsa flirketinde görev
yapm›fl olan Serra Sabanc› Londra'da
Institute of Directors'da “fiirket Sat›n Alma
ve Yönetim Kurulu Üyelikleri” ile ilgili e¤itim
alm›flt›r. Serra Sabanc›, halen Sabanc›
Holding ve çeflitli Topluluk flirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Sabanc›
Vakf›nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak
görev yapmaktad›r.

7 Ahmet Cemal Dördüncü
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
1953 y›l›nda ‹stanbul'da do¤mufl;
yüksekö¤renimini Çukurova Üniversitesi ‹fl
‹daresi Bölümü'nde, lisansüstü e¤itimini
ise Mannheim Üniversitesi'nde
tamamlam›flt›r. 1987 y›l›nda Sabanc›
Toplulu¤u'na kat›lan Dördüncü, çeflitli
yönetim pozisyonlar›nda çal›flm›fl, 19992004 y›llar› aras›nda Toplulu¤a ba¤l› yurtd›fl›
flirketlerde Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ve
Genel Müdürlük görevlerini yürütmüfltür.
2004'te Sabanc› Holding ‹fl Gelifltirme ve
Stratejik Planlama Grup Baflkan›, 12 May›s
2005 tarihinden itibaren ise Sabanc›
Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktad›r.

5

Hasan Güleflçi
Yönetim Kurulu Üyesi
1937 y›l›nda Adana'da do¤mufl;
yüksekö¤renimini ‹ngiltere'de
Manchester Üniversitesi'nde tekstil
mühendisi olarak tamamlam›flt›r. Evli
ve üç çocuk babas› olan Hasan
Güleflçi, Toplulu¤a ba¤l› çeflitli
flirketlerde ve en son Sabanc›
Holding'de CEO olmak üzere çeflitli
üst düzey görevlerde bulunmufl, 2000
y›l›nda emekliye ayr›lm›flt›r. Hasan
Güleflçi Sabanc› Holding Yönetim
Kurulu Üyesi olmas›n›n yan› s›ra,
çeflitli flirketlere dan›flmanl›k vermekte
olup, Amerikan Hastanesi Dan›flma
Kurulu Üyesi, ‹stanbul Filatelistler
Derne¤i ile Sa¤l›k ve E¤itim Vakf›
Üyesidir.

6

1
3
7

5

2
4

Sabanc› Holding Yönetimi

Komite Üyeleri
Finans Komitesi
Erol Sabanc›, Baflkan
Faruk Bilen
Mevlüt Aydemir
Nedim Bozfak›o¤lu

Denetim Komitesi
Nafiz Can Paker, Baflkan
Serra Sabanc›

‹nsan Kaynaklar› Komitesi
Güler Sabanc›, Baflkan
R›dvan Yirmibeflo¤lu
Haluk Dinçer
Erhan Kam›fll›
Turgut Uzer

Ahmet C. Dördüncü

Güler Sabanc›

CEO

Yönetim Kurulu Baflkan›

1
2
3
4
5
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8
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Grup Baflkanlar›

Üst Yönetim

Faruk Bilen, CFO
Hakan Akbafl, Strateji ve ‹fl Gelifltirme
R›dvan Yirmibeflo¤lu, ‹nsan Kaynaklar›
Ak›n Kozano¤lu, Finansal Hizmetler
Engin Tuncay, Ticaret ve Sanayi
Erhan Kam›fll›, Çimento
Haluk Dinçer, Perakende
Selahattin Hakman, Enerji
Turgut Uzer, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv

A. U¤ur Karatop, Genel Sekreter
Mevlüt Aydemir, Mali ‹fller ve Finansman Daire Baflkan›
Nedim Bozfak›o¤lu, Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Baflkan›
Fuat Öksüz, Denetim Daire Baflkan›

2
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Atefl Eremekdar, Direktör - Sabanc› Center Yönetimi
Barbaros ‹neci, Bafl Ekonomist
Cezmi Kurtulufl, Direktör - Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon
Ergun Hepvar, Direktör - Kurumsal Bilgi Teknolojileri
Fikret Cömert, Direktör - Kurumsal Yat›r›mc› ‹liflkileri
Kürflat Darbaz, Direktör - Kurumsal ‹liflkiler
Levent Demira¤, Direktör - Mali ‹fller
Mehmet Bingöl, Direktör - Mali ‹fller
Metin Reyna, Bafl Hukuk Müflaviri
Merve Ergün, Direktör - ‹nsan Kaynaklar›
Murat Güvercinci, Direktör - Çal›flma ‹liflkileri
Payam Yüce Ifl›k, Direktör - ‹nsan Kaynaklar›
R. Murat Y›lmaz, Direktör - Kurumsal Yönetim Platformlar›
Reha Demiröz, Direktör - Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon
Tamer Saka, Direktör - Risk Yönetimi
Volkan Kara, Direktör - Kurumsal Strateji ve Planlama
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Vizyon
Farkl›l›klar yaratarak kal›c›
üstünlükler sa¤lamak
Misyon
Rekabetçi ve sürdürülebilir
büyüme potansiyeli olan
“stratejik bir portföyü”
paydafllar›na de¤er yaratacak
flekilde yönetmek
Yönetim Yaklafl›m›
Sorumluluk ve fieffafl›k
Öz de¤erlerimiz tevazu, insana sayg›, halka yak›nl›k, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal
yönetiflimi gerçeklefltirmek

‹novasyon
Marka, patent, teknoloji, tasar›m, biliflim a¤›, fikri ve s›nai mülkiyet alanlar›nda kal›c› üstünlükler
yaratmak

Aktif Kat›l›mc›l›k
Karar süreçlerinde kat›l›m ve ortak akl› teflvik eden bir yönetim yaklafl›m› oluflturmak

Stratejik Yaklafl›m
Bugünkü ifllerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sa¤layacak flekilde
gelece¤imizi planlamak

Sabanc› Holding Yönetim Platformlar›
SA15+ Stratejik Planlama
SA15+, Sabanc› Grubu'nun önümüzdeki on y›l
ve sonras›nda sürdürülebilir kârl› büyümesini
sa¤lamak için kat›l›mc› bir planlamayla yol
haritas›n›n ç›kar›lmas› çal›flmas›d›r.

Gelecek y›llarda da devam edecek olan SA15+
çal›flmas›, Yönetim Kurulu Baflkan› Güler Sabanc›
liderli¤inde bafllat›lm›fl ve 600'den fazla yurtiçi
ve yurtd›fl› çal›flan›n kat›l›m›yla gerçekleflmifltir.

SA15+ sürecinin sonucunda on y›ll›k strateji
plan›, üç y›ll›k ifl plan› ve bütçe raporlar›ndan
oluflan, entegre bir topluluk strateji ve planlama
süreci disiplini ortaya ç›km›flt›r.

>

>
SABE (Sabanc› ‹fl Mükemmelli¤i)

>

SATEK (Sabanc› Teknoloji, Malzeme
ve Fikri-S›nai Mülkiyet Komitesi)

SABE, ifl stratejileriyle ba¤lant›l› olarak daha iyi ifl sonuçlar› elde etmek
için süreç de¤ifliminin sürekli iyilefltirilmesi yaklafl›m›d›r.

SATEK, müflteri odakl› teknoloji liderli¤ine ulaflmaya yönelik olarak;
Sabanc› Holding'in teknoloji, fikri ve s›nai mülkiyet gibi kal›c› üstünlükler
yaratma çal›flmalar› için stratejiler, politikalar ve ilkeler önermek için
kurulmufltur.

SABE'nin amac› ifl mükemmelli¤inin, sürdürülebilir rekabet avantaj› ve
kârl› büyümeyi sa¤layan bir kültür olmas›n› sa¤lamakt›r.
6 Sigma gibi metotlarla iyilefltirme alanlar›n›n bulunmas›, gelifltirilmesi
ve iyi uygulamalar›n yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenmektedir. Bunun için
aktif kat›l›m, stratejik ifl birimlerinin çal›flanlar› aras›nda
gelifltirilmifl iletiflim, dinamik iflbirli¤i, bilgi
paylafl›m› ve ö¤renimi desteklenmektedir.

>

>

Amac›m›z, flirketler aras›ndaki çal›flmalar› koordine etmek, özel hedefler
belirleyerek farkl› iflkollar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak,
yüksek ticari potansiyele sahip ve pazarda
farkl›laflma yaratacak teknoloji projelerinin
finansman›n› gerçeklefltirerek yal›n ve esnek
“time-to-market” disiplini sa¤lamakt›r.

Büyümek ve Sürekli
De¤er Yaratmak ‹çin
‹novasyon

SAPOINT

(Sabanc› Bilgi
Teknolojileri Platformu)

Sabanc› yönetimi bilgiyi, pazarda lider avantaj› elde edebilmek için
gerekli kritik bir de¤er olarak kabul etmektedir. SAPOINT'in amac› grup
genelindeki stratejileri daha iyi koordine etmek ve ayn› zamanda yeni
strateji, kural ve standartlar gelifltirerek, bilgi teknolojilerinin grup
flirketlerinin ifl önceliklerini destekleyecek flekilde kullan›ld›¤›n› garanti
etmektir.

>

“Farkl›l›klar yaratarak kal›c› üstünlükler sa¤lama” vizyonu do¤rultusunda
Sabanc› Grubu, pazarda kendisini farkl›laflt›rarak ve farkl›l›klar yaratarak
globalleflen dünyada sürdürülebilir büyüme ve kârl›l›¤› yakalamay›,
kal›c› olmay› hedeflemektedir. Sabanc› Grubu bu hedefi tüm faaliyet
alanlar›nda inovasyonlar› hayata geçirerek, inovasyonu kültür ve
yönetim yaklafl›m›n›n bir parças› haline getirerek gerçeklefltirmek üzere
çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

SAPOINT Bilgi Teknolojileri Yönetimi'nin “Bilgi Güvenli¤i-StandartlarVerimlilik, Stratejik Bilgi Yönetimi ve Paylafl›m›” bafll›klar›nda toplanan
ana geliflim alanlar›n› içeren üç y›ll›k stratejik planlar gelifltirilmifltir.

>

>

‹nsan Kaynaklar› ve Organizasyonel De¤iflimin Yönetimi
Sabanc› Toplulu¤u'nun belirlenen uzun vadeli
hedef ve stratejilerinin gerçeklefltirilebilmesi
için insan kaynaklar›, liderlik ve organizasyonel
de¤iflimin yönetimi, Topluluk için önemli bir
öncelik olarak belirlenmifltir. Liderlik ve
organizasyonel de¤iflim modeli, Toplulu¤un
belirlenmifl hedeflerine ulaflmak için gerekli

insan kaynaklar› “sistem ve süreçlerinin”
gelifltirilmesi ve etkin ifllemesi, bunun için kritik
olan “insan profili”, “kültür” ve “organizasyonel
yap›n›n” incelenmesi ve bu dört boyutta
yap›lmas› gereken de¤iflikliklerin planlanarak
yönetilmesi yaklafl›m›n› tan›mlamaktad›r.

fiirketlerimiz bu de¤iflim sürecine, her y›l bu
model çerçevesinde haz›rlad›klar› organizasyon
baflar› planlar›yla; insan kaynaklar› ve
organizasyonel analizlerini yaparak, y›ll›k insan
kaynaklar› öncelik ve hedeflerini belirleyerek
katk›da bulunmaktad›r.
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Yat›r›mc› ‹liflkileri ve
Kâr Da¤›t›m Politikas›

Yat›r›mc› ‹liflkileri

Kâr Da¤›t›m Politikas›

Sabanc› Holding yönetimi, hissedarlar›yla fleffaf ve yak›n bir
iletiflim içinde olmakla gurur duymaktad›r. Ana hedef, mevcut
hissedarlar için Sabanc› Holding'in de¤erini art›r›rken,
potansiyel yat›r›mc›lar için de hisselerini cazip bir yat›r›m arac›
haline getirmektir. Holding yönetimi, bu amaçla stratejik
planlar› uygulay›p, sonuçlar›n› finans camias›yla zaman›nda
ve fleffaf bir flekilde paylaflmay› ilke olarak benimsemifltir.
fieffafl›k yaklafl›m› fiirket'in yönetim yap›s›nda da
görülmektedir. Bu amaçla Sabanc› Holding Yönetim Kurulu'nda
iki ba¤›ms›z üye görev yapmaktad›r.

Kâr Da¤›t›m Politikas›, ortaklara Sermaye Piyasas› Mevzuat›'na
göre belirlenen da¤›t›labilir kâr›n en az %20'si oran›nda nakit
veya bedelsiz hisse fleklinde kâr pay› da¤›tmakt›r. Bu politika,
ulusal ve global ekonomik flartlarda herhangi bir olumsuzluk
olmas›, gündemdeki projelere ve fonlar›n durumuna göre
Yönetim Kurulu taraf›ndan her y›l gözden geçirilir. 2008'de,
2007 y›l› kâr›ndan 180 milyon YTL nakit kâr pay› da¤›t›lacakt›r.

Sabanc› Holding'de yat›r›mc›larla iliflkiler, Finans Grubu
bünyesinde yer alan Kurumsal Yat›r›mc› ‹liflkileri Direktörlü¤ü
taraf›ndan yürütülmektedir. Yat›r›mc› camias›na günlük bilgi
ak›fl› bu bölüm taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. 2007 y›l›nda telefon,
e-mail ve posta yoluyla pek çok yat›r›mc› ve hisse senedi
analistinin sorular›na cevap verilirken, finansal raporlama
dönemlerinde ve yeni geliflmeler için proaktif olarak
kendileriyle temasa geçilmifltir. Y›l boyunca genel merkezde
100'den fazla, Londra, New York, Zürih, Cenevre, Frankfurt ve
Viyana gibi büyük finans merkezlerinde ise ayr›ca 100'ün
üzerinde yat›r›mc› ve analist toplant›lar› yap›lm›flt›r. Bu
çal›flmalar›n sonucu olarak, yerli ve uluslararas› araflt›rmac›lar
taraf›ndan daha fazla say›da Sabanc› Holding raporu
yay›mlanmaya bafllanm›flt›r.
Kurumsal Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü, 2008 y›l›nda yat›r›mc›
camias›na, stratejik gündem ve uygulama planlar›n› iletmeye
devam ederek, mevcut ve potansiyel hissedarlarla yak›n
diyalog ve iliflkilerini sürdürmeyi hedeflemektedir.
Kurumsal Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü'ne her türlü istek ve soru
için investor.relations@sabanci.com adresinden
ulafl›labilmektedir.

Sabanc› Holding Ortakl›k Yap›s› (*)

Sabanc› Ailesi %78,4

Uluslararas›
Kurumsal
Yat›r›mc›lar
%17,7

Di¤er
Yat›r›mc›lar
%3,9

Halka Aç›kl›k
Oran› %21,6
(*) 17 Mart 2008 tarihindeki CitiBank N.A., Garanti Bankas›,
Deutsche Bank ve Takasbank hesaplar›na dayal› tahmini
bilgidir.

Kâr Da¤›t›m Politikas›, ortaklara Sermaye Piyasas› Mevzuat›'na
göre belirlenen da¤›t›labilir kâr›n en az %20'si oran›nda nakit
veya bedelsiz hisse fleklinde kâr pay› da¤›tmakt›r.

Sabanc› Holding ‹MKB Hisse Performans›
4 Ocak 2007-31 Aral›k 2007
Piyasa De¤eri-Milyon ABD Dolar›
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Risk Yönetimi

Girifl
Risk yönetimi, misyonumuzun bir parças› olan “paydafllar›m›za
de¤er yaratmak” için önemle ele al›nan konulardan biridir.
Karfl›m›za ç›kan her f›rsat›n, ayn› zamanda riskleri de
beraberinde tafl›d›¤› gerçe¤i, “sürdürülebilir büyüme”
hedefimize do¤ru ilerlerken risklerimizi etkin bir flekilde
belirlemek, ölçmek ve yönetmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Bunun
bir sonucu olarak, “risk” Sabanc› Toplulu¤u flirketlerinde
iflimizin ayr›lmaz bir parças› olarak ele al›nmakta, baflar›l› ifl
sonuçlar› risklerimizi iyi yönetti¤imizin bir göstergesi olarak
kabul edilmektedir.

Finans D›fl› Sektörlerde Faaliyet
Gösteren fiirketlerimizde Risk
Yönetimi
Sabanc› Toplulu¤u'nda bir dönüflüm süreci bafllat›lm›fl, risk
yönetimi alan›nda önemli ilerlemeler kaydedilmifltir. Bu
kapsamda tüm Topluluk flirketleri, Sabanc› Holding Risk
Modeli ve Standartlar›'na uygun olarak karfl› karfl›ya
bulunduklar› riskleri düzenli olarak tan›mlamakta ve bunlar›
öncelik s›ralar›na göre s›n›fland›rmaktad›r. fiirketler kritik
riskler için detayl› aksiyon planlar› haz›rlamakta, sorumlu
kifliler, risklerin etkin yönetimi için gerekli olan risk yönetim
aksiyonlar›n› gelifltirmekte ve gerçeklefltirmektedir. fiirketlerin
risk yönetim aktivitelerindeki baflar›lar›, performans ölçüm
sistemimizde önemli bir kriter olarak de¤erlendirilmektedir.
2008 y›l›nda Holding Risk Yönetim Direktörlü¤ü sorumlulu¤u
alt›nda, Sabanc› Risk ve Sigorta Platformu (SARIM)
kurulmufltur. Holding Risk Yönetim Direktörlü¤ü'nün
baflkanl›¤›ndaki bu platforma her flirketten birer temsilci
kat›lmaktad›r. Önemli risk konular› bu platformda görüflülerek
kararlar al›nmakta ve aksiyon planlar› belirlenmektedir.
Topluluk 2008 y›l›nda olas› tüm geliflmelere kendisini tüm ifl
kollar› itibariyle haz›rlam›flt›r. 2008 y›l› ifl planlar›, büyüme
hedeflerinden taviz verilmeden, olas› risklerin en uygun flekilde
yönetilmesine olanak verecek flekilde haz›rlanmaktad›r.

Risk yönetimi, misyonumuzun bir parças› olan “paydafllar›m›za
de¤er yaratmak” için önemle ele al›nan konulardan biridir. Risk,
Sabanc› Toplulu¤u flirketlerinde iflimizin ayr›lmaz bir parças› olarak
ele al›nmakta, baflar›l› ifl sonuçlar› risklerimizi iyi yönetti¤imizin bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren
fiirketlerimizde Risk Yönetimi

Akbank'› sektörde faaliyet gösteren di¤er finansal
kurulufllardan ay›ran risk yönetimi felsefesinin temelinde:

‹fl portföyünün önemli bir bölümünü oluflturan finansal
flirketlerimizde, risk yönetimi aç›s›ndan son derece baflar›l›
bir y›l yaflanm›flt›r. ‹htiyatl›, ayn› zamanda ak›lc›, f›rsatlar›
zaman›nda de¤erlendirmeye dayal› risk yönetim stratejisi
baflar›yla uygulanm›flt›r. Özellikle en büyük finansal
kuruluflumuz olan Akbank, piyasadaki lider pozisyonuna
paralel olarak, 2007 y›l›nda risk yönetimi ve Basel II'ye uyum
aç›s›ndan önemli ilerlemeler göstermifltir. 2007 y›l›nda dünya
piyasalar›nda yaflanan ve 2008 y›l›nda da devam etmesi
beklenen likidite krizinin etkileri en iyi flekilde yönetilmifltir.

•

Akbank Risk Yönetimi Bölümü, Basel II düzenlemeleriyle tam
uyumlu bir risk yönetimi sistemi oluflturmay› ve geliflmekte
olan ülkeler aras›ndaki en iyi risk yönetimi uygulamas›na
sahip banka olmay› hedeflemektedir. Bu kapsamdaki misyonu
ise kredi, piyasa, operasyonel risk ve aktif-pasif riski
konular›nda en uygun risk yönetimi sistemini oluflturmak ve
gelifltirmektir.

•
•
•
•
•

•

Piyasa ve kredi riskleri, operasyonel risk, aktif-pasif riski
ve di¤er bankac›l›k risklerini öngörülü bir flekilde ve ilk
aflamada belirlemek, yönetmek, izlemek; ifl birimleri
aras›nda uygun sermaye da¤›l›m›n› sa¤lamak,
Risk yönetimi sistemini ifl birimlerinden ba¤›ms›z ancak
koordinasyon içinde çal›flan bir yap›da oluflturmak,
Tüm finansal riskleri raporlamak,
H›zla de¤iflen piyasa koflullar›na ayak uydurmak amac›yla
de¤iflime ve ö¤renmeye aç›k olmak,
Hissedarlara, müflterilere ve çal›flanlara uzun vadede
maksimum art› de¤eri sunmak,
Finansal anlamda güvenilir, güçlü olmak; sektörde
devaml›l›¤› olan bir finansal arac› imaj› sunarak, hissedarlar
ve müflterileriyle uzun y›llar sürecek ifl iliflkileri kurmak,
Basel II ve di¤er uluslararas› yol gösterici prensiplerle
uyum halinde olmak yer almaktad›r.

Akbank'›n risklerle ilgili olarak benimsedi¤i ihtiyatl› yaklafl›m,
uzun vadeli bankac›l›k stratejilerimizle de uyum içindedir.
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‹nsan Kaynaklar›

Sabanc› Holding'in insan kaynaklar› stratejisi, bulundu¤u her
sektörde dünya standartlar›nda insan kaynaklar› yönetim
anlay›fl›n›n benimsendi¤i, herkesin çal›flmak istedi¤i ve
çal›flmaktan gurur duydu¤u örnek bir topluluk olmakt›r.
Bu stratejinin gerçekleflmesinin önkoflulu, ifle al›rken ve terfi
ettirirken çok seçici olan, çal›flanlar› heyecan verici hedeflere
kilitleyen ve yüksek performans standartlar›yla yöneten,
yönetimi ve çal›flanlar› sonuçlardan sorumlu k›lan, çal›flanlara
potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma f›rsat› veren, üstün
performans› ödüllendiren bir yönetim ekibi oluflturmakt›r.
Sabanc› Holding güvenilir, baflkalar›na duyarl›, etik de¤erlere
ba¤l›, de¤iflime aç›k, pazar odakl›, giriflimci, uzun vadeli ve
al›fl›lagelmifl s›n›rlar›n d›fl›nda, çok boyutlu düflünebilen;
yenilikçi, zorlay›c› hedefler belirleyen ve bunlara ulaflmak için
yüksek tempoda çal›flan; iflbirli¤ine aç›k ve kat›l›mc› profile
sahip bireyler için çal›fl›lmas› ayr›cal›kl› bir topluluk olmay›
hedeflemektedir.

‹nsan Kaynaklar› Politikalar›
Sabanc› Toplulu¤u flirketlerinde insan kaynaklar› yönetimi
anlay›fl›, ifl yap›lan farkl› sektörlerin özel ihtiyaçlar›na proaktif
olarak cevap vermenin yan› s›ra stratejik hedefleri ve
performans› destekleyecek yaklafl›m ve uygulamalar›n
oluflturulmas›n› içerir.
Farkl› sektörlerde ve farkl› yap›lardaki flirketlerden oluflan
Topluluk'ta insan kaynaklar› politikalar›, flirketlerin özel
koflullar›na ve ihtiyaçlar›na yönelik esnekli¤i sa¤layacak
flekilde belirlenir. Bu politikalar›n oluflumunda temel amaç,
Sabanc› Toplulu¤u'nun insan yönetimine yönelik uygulama
ve önceliklerinin dayand›¤› temel anlay›fl› belirlemektedir.

Nitelikli ‹flgücünü Toplulu¤a
Kazand›rma
•
•
•

Nitelikli iflgücünün çal›flmak için tercih etti¤i iflveren
olmay›;
Toplulu¤u gelece¤e tafl›yacak, Sabanc› de¤erlerine sahip,
ifle en uygun nitelikteki iflgücünü seçmeyi ve ifle almay›;
Seçme ve ifle almada global bak›fl aç›s› ve proaktif yaklafl›m
ile Toplulu¤un gelece¤e yönelik iflgücü ihtiyaçlar›n›
karfl›lamay› hedefleriz.

Sabanc› Holding güvenilir, baflkalar›na duyarl›, etik de¤erlere ba¤l›, de¤iflime
aç›k, pazar odakl›, giriflimci, uzun vadeli ve al›fl›lagelmifl s›n›rlar›n d›fl›nda,
çok boyutlu düflünebilen; yenilikçi, zorlay›c› hedefler belirleyen ve bunlara
ulaflmak için yüksek tempoda çal›flan; iflbirli¤ine aç›k ve kat›l›mc› profile
sahip bireyler için çal›fl›lmas› ayr›cal›kl› bir topluluk olmay› hedeflemektedir.

Çal›flanlar›n Geliflimine Yat›r›m Yapma
•
•

•

Çal›flanlar›m›z›n sürekli geliflimi ve potansiyellerini
gerçeklefltirmeleri için geliflim ortam› ve f›rsat› yaratmak;
Yöneticilerin, çal›flanlar›n geliflim sorumlulu¤unu üstlendi¤i
bir kültür yaratarak çal›flan performans›n› düzenli olarak
izlemelerini sa¤lamak ve bununla ilgili aç›k iletiflimi
desteklemek;
Nitelikli, baflar›l›, global bir iflgücü ve lider havuzu
oluflturmak amac›yla çal›flanlar›m›z›n geliflimini
yönlendirmek ana sorumlulu¤umuzdur.

Organizasyonu Gelifltirme ve
Güçlendirme
•

•

•

Toplulu¤un baflar›s›n›n süreklili¤ini sa¤layabilmek için
organizasyonun, insan kayna¤›, sistem ve süreçlerinin
sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar do¤rultusunda
yap›land›r›lmas›;
Yüksek potansiyelli çal›flanlar›n performanslar›n›n takibi
ve Toplulu¤un bugün ve gelecekteki ihtiyaçlar›
do¤rultusunda de¤erlendirilmeleri;
Çal›flan ve organizasyonun geliflimi için Topluluk içi
görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalar›n›n
art›r›lmas› önceli¤imizdir.

Toplam Ücret Yönetimi ve
Ödüllendirme
•

•

•

Nitelikli iflgücünü Toplulu¤a çekecek ve çal›flanlar›n
ba¤l›l›¤›n› art›racak rekabetçi ücret ve yan fayda paketi
sunmak;
Çal›flanlar›n kendi ifl sonuçlar›n›n sorumlulu¤unu almalar›n›
teflvik etmek; çal›flanlar›n katk›lar›n›, baflar›lar›n› ve yüksek
performans›n› tan›mak ve ödüllendirmek;
Çal›flanlar› tafl›d›klar› sorumluluklar ve organizasyona
katt›klar› de¤er do¤rultusunda ücretlendirmek
amac›m›zd›r.

Çal›flanlar›n Motivasyonunu ve
Ba¤l›l›¤›n› Art›rma
•

•
•

Kat›l›mc›, paylafl›mc›, fleffaf, farkl›l›¤a ve yarat›c›l›¤a de¤er
veren bir kültürün oluflturulmas›n› ve yayg›nlaflt›r›lmas›n›
sa¤lamak;
Çal›flanlar›m›z›n öneri ve beklentilerini dikkate almak;
ba¤l›l›¤› güçlendirici yaklafl›mlar› sürekli gelifltirmek;
Güvenli, sa¤l›kl›, etik de¤erlerin yaflat›ld›¤›, ifl ve özel
yaflam aras›ndaki dengeyi dikkate alan bir ifl ortam›
sa¤lamak hedefimizdir.
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F‹NANSAL H‹ZMETLER

LAST‹K, TAKV‹YE MALZEMELER‹ VE OTOMOT‹V

Akbank(1)
Aksigorta
Avivasa(2)

LAST‹K
Brisa(3)
TAKV‹YE MALZEMELER‹
Kordsa Global

Ak Finansal Kiralama
Ak Yat›r›m Menkul De¤erler
Ak Portföy Yönetimi
Ak Yat›r›m Ortakl›¤›

OTOMOT‹V
Temsa
Toyotasa(4)

(1)

Citigroup (ABD) - Sabanc›
Bankac›l›k

(3)

Bridgestone (Japonya) - Sabanc›
Lastik üretimi

(2)

Aviva (‹ngiltere) - Sabanc›
Hayat ve Emeklilik

(4)

Toyota and Mitsui (Japonya) - Sabanc›
Otomotiv pazarlama ve sat›fl›

PERAKENDE

Ç‹MENTO

Carrefoursa(5)
Diasa(6)
Teknosa

Akçansa(7)
Çimsa

(5)

Carrefour (Fransa) - Sabanc›
Hipermarket ve süpermarket zinciri

(6)

Dia (‹spanya) - Sabanc›
‹ndirim marketleri zinciri

(7)

Heidelberg Cement (Almanya) - Sabanc›
Çimento üretimi

ENERJ‹

T‹CARET VE SANAY‹

Enerjisa Enerji Üretim(8)
Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Sat›fl

Advansa
Sasa
Exsa A.fi.
Exsa U.K.
Universal Trading
Exsa Americas
Bossa
Yünsa
SKT Giyim

(8)

Verbund (Avusturya) - Sabanc›
Elektrik üretim, ticaret, da¤›t›m

D‹⁄ER FAAL‹YETLER
KA⁄IT VE AMBALAJ
Olmuksa(9)
Dönkasan
S‹GARA VE
TÜTÜNCÜLÜK
Philsa(10)
Philip Morrissa(11)

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAAL‹YETLER
TUR‹ZM
Tursa
AEO
B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹
Bimsa

(9)

International Paper (ABD) - Sabanc›
Ka¤›t ve ka¤›t ürünleri üretimi

(10)

Philip Morris (ABD) - Sabanc›
Sigara üretimi

(11)

Philip Morris (ABD) - Sabanc›
Sigara pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m›

Sabanc› Üniversitesi
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi
Sabanc› Vakf›
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‹fltirakler ve ‹fltirak Oranlar›

Afla¤›daki tablo 31 Mart 2008 tarihi itibariyle Sabanc› Holding'in grup flirketlerindeki
direkt ve endirekt ifltirak oranlar›n› göstermektedir.
31 Mart 2008 itibariyle
Ödenmifl Sermaye
(000' YTL)

Direkt
‹fltirak Oran›
(%)

Endirekt
‹fltirak Oran›
(%)

Toplam Sahip Olunan
Direkt ve Endirekt Pay
(%)

3.000.000
306.000
35.779
88.400
50.000
1.000
18.000

31,38
61,98
0,01
0,16
0
0

9,47
49,83
99,99
99,84
100
100

40,85
61,98
49,83
100,00
100,00
100,00
100,00

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv
Kordsa Global1
Brisa1
Temsa
Toyotasa

194.529
7.442
70.000
3.326

91,11
43,63
45,95
64,99

2,75
0,01

91,11
43,63
48,70
65,00

Perakende
Carrefoursa1
Diasa
Teknosa

113.422
112.000
110.000

38,78
40,00
69,17

-

38,78
40,00
69,17

Çimento
Akçansa1
Çimsa1

191.447
135.084

32,24
47,12

7,48
11,29

39,72
58,41

fiirket ad›
Finansal Hizmetler
Akbank1
Aksigorta1
Avivasa2
Ak Finansal Kiralama3
Ak Menkul3
Ak Portföy Yönetimi3
Ak Yat›r›m Ortakl›¤›1,3

fiirket ad›

31 Mart 2008 itibariyle
Ödenmifl Sermaye
(000' YTL)

Enerji
Enerjisa Enerji Üretim
Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Sat›fl
Ticaret ve Sanayi fiirketleri
Advansa
Sasa 1,4
Exsa
Exsa U.K.
Universal Trading
Exsa Americas
Bossa1
Yünsa1
SKT Giyim5
Di¤er
Philsa
Philip Morrissa
Olmuksa1
Dönkasan
Bimsa
Tursa
AEO

Direkt
‹fltirak Oran›
(%)

Endirekt
‹fltirak Oran›
(%)

Toplam Sahip Olunan
Direkt ve Endirekt Pay
(%)

413.782
1.000

50,01
49,99

0,01

50,01
50,00

22.374 EUR
216.300
117.000
25.000.000 GBP
12.782.297 EUR
410.285 USD
108.000
29.160
20.880

92,82
12,82
87,00
90,00
40,00
50,12
57,88
-

7,18
51,00
32,88
13,00
10,00
60,00
1,49
70,00

100,00
51,00
45,70
100,00
100,00
100,00
50,12
59,37
70,00

3.000
700
32.603
150
400
95.000
38.000

25,00
24,75
43,73
20,00
79,98
96,85
70,29

30,00
20,02
3,15
-

25,0
24,75
43,73
50,00
100,00
100,00
70,29

1. Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem görmektedir.
2. Aksigorta ifltiraki
3. Akbank ifltiraki
4. Advansa ifltiraki
5. Yünsa ifltiraki
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Finansal Hizmetler

AKBANK
Akbank, 2007 y›lsonu itibariyle Türkiye'nin en de¤erli bankas›
olmas›n›n yan› s›ra en kârl› bankac›l›k operasyonlar›na sahip özel
sektör bankas›d›r. Akbank, ayr›ca yurt çap›na yay›lan genifl flube
a¤›yla Türkiye'nin en fazla kredi veren bankalar›ndan biridir.
Akbank, temel bankac›l›k hizmetlerinin yan› s›ra bireysel, ticari,
kurumsal, özel bankac›l›k ve uluslararas› ticaretin finansman›
hizmetlerini sunmaktad›r. Bankac›l›k d›fl› finansal hizmetler ile
sermaye piyasas› ve yat›r›m hizmetleri ise Banka'n›n ifltirakleri
taraf›ndan verilmektedir. Akbank kulland›¤› en son bilgi teknolojileri
ve deneyimli bankac›lardan oluflan personeliyle genifl bir bireysel
ve kurumsal müflteri portföyüne üstün kalitede hizmetler sunmaya
odaklanm›flt›r.
Toplam 715 flubesi ve 13.513 personeliyle yurtiçinde güçlü ve yayg›n
bir da¤›t›m a¤›na sahip olan Akbank, faaliyetlerini ‹stanbul'daki
genel müdürlü¤ü ve yurt çap›ndaki 20 bölge müdürlü¤ü arac›l›¤›yla
sürdürmektedir. Geleneksel da¤›t›m kanal›n› oluflturan flubelerin
yan› s›ra sadece tüketici kredisi ifllemleri yapan “Kredi Ekspres”
ve konut kredileri hizmeti veren “Büyük K›rm›z› Ev” flubeleri,
Banka'n›n bafll›ca hizmet noktalar›d›r. Akbank, Bireysel ve Kurumsal
‹nternet fiubeleri, Telefon Bankac›l›¤› fiubesi, 1.855 ATM, 835 BTM,
253.274 POS terminali ile birlikte son teknoloji kanallar› olan cep

telefonu, kredi makinesi ve web sayfalar› arac›l›¤›yla da hizmet
sunmaktad›r. Ayr›ca, flubeye destek amac›yla müflterilerin ‹nternet
ve Telefon flubelerini kullanmalar› için, flube içinde bu kanallar›
kapsayan “Özgür Bankac›l›k Alan›” ad› alt›nda bir bölüm ayr›lm›flt›r.
Akbank, yurtd›fl›ndaki faaliyetlerini Hollanda (Akbank N.V.) ve
Almanya'da (Akbank A.G.) bulunan ifltirakleri ve Malta'da bulunan
bir flubesiyle sürdürmektedir.
Citigroup'un Akbank'›n %20'sine stratejik ortak olmas› 9 Ocak
2007 tarihinde baflar›yla tamamlanm›flt›r. Anlaflma uyar›nca
Citigroup, hisse bafl›na 9,50 YKr ödeyerek Akbank'›n %20 hissesine
yaklafl›k 3,1 milyar ABD Dolar› karfl›l›¤›nda sahip olmufltur.
Citigroup'la kurulan stratejik ortakl›k Akbank'a yeni ticari bankac›l›k
faaliyetlerini gelifltirmesinde, mevcut ürün gam›n› iyilefltirmesinde
ve yeni ürünlerinin lansman›nda önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.
2007, Akbank'›n Türkiye'nin en de¤erli, en istikrarl› ve en yenilikçi
bankas› olma yolundaki çal›flmalar›n› baflar›yla devam ettirdi¤i bir
y›l olmufl; bu süreçte müflterilerin gereksinimleri do¤rultusunda
yeni ürünler ve kanallar gelifltirilmifltir. Bunlar›n aras›nda, sadece
vatandafll›k numaras›yla ihtiyaç kredisi almaya olanak sa¤layan
SMS Kredi, tüketicilerin bankaya gitmeden kredi almalar›n› sa¤layan
Kredi Makinesi, sadece tüketici kredisi hizmetleri veren Kredi
Ekspres flubeleri ve Türkiye'nin en avantajl› mil program› hizmetini
sunan Wings banka kart› ön plana ç›kmaktad›r.

2007 y›l› sonunda, Akbank'›n net kâr› 2 milyar YTL (yaklafl›k 1,76
milyar ABD Dolar›) ve aktif büyüklü¤ü 72,1 milyar YTL (yaklafl›k
62,2 milyar ABD Dolar›) olarak gerçekleflmifltir. Güçlü sermayesi,
istikrarl› mevduat yap›s›, ucuz maliyetli fonlama temin olanaklar›yla
aktiflerinde gerçeklefltirdi¤i güçlü büyüme, Akbank'› özel sektörün
en kârl› bankac›l›k operasyonlar›na sahip bankas› haline getirmifltir.
Ayn› dönemde toplam kredi portföyü ise %32 artarak 39,9 milyar
YTL'ye ulaflm›fl ve pazar pay› %13'ten %13,4'e yükselmifltir.
Bu dönemde, tüketici kredileri %43 art›flla 8,8 milyar YTL olmufl
ve pazar pay› %13,2'ye ulaflm›flt›r. ‹htiyaç kredileri geçen y›la göre
%83 artarak 3,4 milyar YTL'ye yükselmifl ve Banka'n›n ihtiyaç
kredilerinde %10,4 olan pazar pay› %11,6 olarak gerçekleflmifltir.

Akbank, 2007 y›l›nda da yurtd›fl› piyasalardan uygun koflullarda
kredi sa¤lamay› sürdürmüfl, sa¤lanan kaynak miktar› toplam 7.889
milyon ABD Dolar›'na ulaflm›flt›r.
Akbank hisse senetleri %25'lik halka aç›kl›k oran› ile ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›'na kotedir. Yurtd›fl›nda ise Banka'n›n
Level 1 depo sertifikalar› Londra'da IOB'de ve ABD'de OTC
piyasas›nda ifllem görmektedir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle
Akbank'›n piyasa de¤eri 22,5 milyar ABD Dolar› olup, ‹MKB'de en
yüksek piyasa de¤erine sahip bankad›r.

Mevduat art›fl›na yönelik etkin stratejiler sürdürülmüfl ve y›l içinde
%21,3 büyümeyle 43,6 milyar YTL'ye ulafl›lm›flt›r. Akbank'›n 2007
y›l›nda toplam mevduat pazar pay› %11'den %11,6'ya yükselmifltir.

Not: Belirtilen bütün finansal bilgiler, aksi belirtilmedikçe Türkiye Muhasebe Standartlar›na, Türkiye Finansal
Raporlama Standartlar› ve bunlara iliflkin ek ve yorumlara uygun olarak konsolide mali tablolardan elde
edilmifltir.
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Kurumsal ve bireysel müflterilerine en kaliteli ve yayg›n hizmeti
sunmay› hedefleyen Aksigorta, ürünlerini 1.402 serbest acente,
33 broker ve 698 Akbank flubesi arac›l›¤›yla pazarlamaktad›r.

AKS‹GORTA
1960 y›l›nda kurulan Aksigorta, kuruldu¤u günden bu yana prim
üretimi, özkaynaklar› ve mali yap›s› bak›m›ndan, hayat d›fl› sigorta
sektörünün önde gelen flirketlerinden biridir.
Yönetim merkezi ‹stanbul'da olan Aksigorta, ‹stanbul 1, ‹stanbul 2,
‹stanbul 3, ‹stanbul Kurumsal, Ege, Adana, Ankara, Karadeniz,
Bursa, Akdeniz bölge müdürlükleri ve üç bölge temsilcili¤iyle tüm
yurtta yang›n, nakliyat, trafik, kaza, ferdi kaza, kredi, hukuksal
koruma, mühendislik, tar›m ve sa¤l›k sigortalar› alanlar›nda
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kurumsal ve bireysel müflterilerine en kaliteli ve yayg›n hizmeti
sunmay› hedefleyen Aksigorta, ürünlerini 1.402 serbest acente, 33
broker ve 698 Akbank flubesi arac›l›¤›yla pazarlamaktad›r. Aksigorta,
ayr›ca “Aksigorta Hizmet Merkezi” ve internet sitesi arac›l›¤›yla
özellikle hasar süreçlerinin takibinden di¤er sigorta hizmetlerine
kadar birçok konuda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
“Aksigorta Hizmet Merkezi”, müflteriyle ilk temas an› olan teklif
aflamas›yla bafllay›p hasar an›ndan itibaren yo¤unlaflan ve sonraki
süreçlerde de kesintisiz olarak devam eden bir hizmet anlay›fl›yla
müflterilerine her konuda destek vermeyi sürdürmektedir. Ayr›ca,
hasar sürecini müflteriler için kolaylaflt›rmay› ve onlar› zaman›nda
bilgilendirmeyi amaçlayan d›fl aramalar›n yan› s›ra hizmet sonras›
müflteri memnuniyetini ölçmeye yönelik aramalar da düzenli olarak
sürdürülmektedir.
Aksigorta, müflteri odakl› bir yaklafl›mla hizmet kalitesini ve müflteri
memnuniyetini en üst düzeye tafl›mak için d›fl tedarikçilerle yapm›fl
oldu¤u anlaflmalar çerçevesinde kasko, konut paket, iflyeri paket
ve sa¤l›k ürünlerinde yard›m hizmetlerini yayg›n bir flekilde vermeye
devam etmektedir. Ayr›ca, oto branfl›nda anlaflmal› tamir servisi ve
sa¤l›k branfl›nda da anlaflmal› sa¤l›k kurumu a¤›yla Türkiye'nin her
yerinde müflterilerine en k›sa sürede en kaliteli hizmeti vermeyi
sürdürmektedir. Gerek Aksigorta gerek Aksigortal›lar aç›s›ndan bu
yard›m hizmetleri ana sigorta ürünlerinin ayr›lmaz bir parças›n›
teflkil etmektedir.

Aksigorta, Operasyonel Verimlilik Projesi çerçevesinde hasar
ifllemlerinde sigortal›lar›na mükemmel bir hizmet sunmak amac›yla
hasar süreç yönetimini elektronik ortama tafl›m›flt›r. Hasar ihbar›yla
bafllayan hasar dosyas›n›n en k›sa sürede incelenmesi, onaylanmas›
ve ödenmesi gibi bütün süreçler elektronik ortamda yönetilmektedir.
1996 y›l›na kadar hayat ve hayat d›fl› sigortac›l›k alanlar›nda faaliyet
gösteren Aksigorta, hayat sigorta faaliyetlerini Sabanc›
Toplulu¤u'nun hayat sigorta flirketi olan Akhayat'a devretmifltir.
Daha sonraki y›llarda bireysel emeklilik flirketine dönüfltürülen
Akhayat, ismini Ak Emeklilik olarak de¤ifltirmifl ve 2007 y›l›nda da
Aviva Hayat ve Emeklilik ile baflar›l› bir birleflme gerçeklefltirmifltir.
Avivasa Hayat ve Emeklilik ad› verilen yeni flirkette Aksigorta %49,7
oran›nda hisseye sahiptir.
Aksigorta, ISO 9001:1994 standard›n› model alarak kalite yönetim
sistemini kurmufl ve 1998 y›l›nda kalite sistem belgesini alm›flt›r.
Bu belge 2001 y›l›nda ISO 9001:2000 kalite yönetim standard›na
uyum sa¤layacak flekilde yenilenmifl, 2007 y›l›nda yap›lan
belgelendirme denetimi sonucunda 2010 y›l›na kadar devaml›l›¤›
sa¤lanm›flt›r.
Aksigorta sosyal sorumluluk bilinciyle üzerine düfleni yapmaya
devam etmektedir. 1995 y›l›nda bafllat›lan “Gelece¤e Yat›r›m Projesi”
çerçevesinde 7-14 yafl grubundaki çocuklara yang›n ve deprem gibi
felaketlerden korunma e¤itimi vermek ve sigorta bilincini
yerlefltirmek amac›yla 1996 y›l›nda YADEM (Yang›n ve Deprem
E¤itim Merkezi) hizmete aç›lm›flt›r.
Aksigorta, üç senedir “Kalitesine en çok güvenilen sigorta flirketi”
seçiliyor. Tüketici Dergisi'nin geleneksel olarak her y›l 15 Mart
Dünya Tüketiciler Günü'nde düzenledi¤i “Tüketici Zirvesi”nde,
Aksigorta, geçmifl y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da “Tüketici Kalite
Ödülü'nü almaya lay›k görülmüfltür. Ayr›ca, A.C. Nielsen'in 2007
y›l›nda yapm›fl oldu¤u “Markalar Araflt›rmas›”nda Aksigorta “En
Çok Hat›rlanan Hayat D›fl› Sigorta fiirketi” seçilmifltir.
Aksigorta'n›n sermayesinin %38'i halka aç›k olup, ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›'nda ifllem görmektedir.

AV‹VASA
Türkiye'nin önde gelen bireysel emeklilik ve hayat sigortas›
flirketi olan Avivasa Emeklilik ve Hayat A.fi., 31 Ekim 2007 tarihinde
Ak Emeklilik A.fi. ile Aviva Hayat ve Emeklilik A.fi. flirketlerinin
birleflmesiyle 50/50 ortakl›k olarak kuruldu. Sabanc› Holding
bünyesindeki Aksigorta ifltiraklerinden Ak Emeklilik ile ‹ngiliz sigorta
devi Aviva plc'nin Türkiye'deki flirketi Aviva Hayat ve Emeklilik'in
birleflme anlaflmas› 8 Haziran 2007'de kamuoyuna duyuruldu.
Ödenmifl sermayesi 35.779.197 YTL olan fiirket'in çal›flan say›s›
2.300'dür. fiirket çal›flanlar›n›n 1.950'si sat›fl kadrosunda yer
almaktad›r.
Avivasa, Banka Direkt Sat›fl, Direkt Sat›fl, Bankadan Sat›fl, Acenteler
ve Kurumsal Projeler ile Telemarketing da¤›t›m kanallar›yla bireysel
emeklilik ve hayat sigortalar› sektöründe toplam olarak 900.000
müflteriye hizmet vermektedir.
Banka Direkt Sat›fl kanal›, öncelikli olarak Akbank müflterilerine
ulaflarak onlar› bireysel emeklilik ve hayat sigortas› ürünleriyle
tan›flt›rmay› hedefleyen da¤›t›m kanal›d›r. Direkt Sat›fl da¤›t›m
kanal›nda, finansal dan›flmanlar arac›l›¤›yla banka d›fl› farkl›
sosyoekonomik seviyelerdeki müflterilere hizmet verilmektedir.
Bankadan Sat›fl da¤›t›m kanal›nda ise Bankasürans kapsam›nda

flube müflteri temsilcileri arac›l›¤›yla bireysel emeklilik ürünleri ve
di¤er banka ürünleri müflterilere sunulmaktad›r. Acenteler ve
Kurumsal Projeler kanal›yla mevcut operasyonun geniflletilmesi
amaçlan›rken yeni oluflturulan da¤›t›m kanal› Telemarketing ile
daha basit ürünler arac›l›¤›yla farkl› müflteri katmanlar›na aç›l›m
hedeflenmifltir.
Avivasa'n›n fonlar›, portföy yönetim sektörünün önde gelen
flirketlerinden, Sabanc› Grubu fiirketi Ak Portföy taraf›ndan
yönetilmektedir.
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 28 Aral›k 2007 verilerine göre fiirket,
1.125.058.231 YTL bireysel emeklilik fon büyüklü¤ü ve %24,70'lik
pazar pay› ile sektör lideridir.
Bunun yan› s›ra Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i'nin
2007 üçüncü çeyrek verilerine göre, 116.983.181 YTL toplam hayat
prim üretimi ve %11,09'luk pazar pay› ile Avivasa sektör
üçüncüsüdür.
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En genifl ürün yelpazesini yayg›n kitlelere sunma misyonu ile
hareket eden Ak Yat›r›m, 2007 sonu itibariyle 205.453 hesap adedine
ulaflm›fl ve 165 çal›flan›yla ülkemizin önde gelen arac› kurumlar›
aras›na girmifltir.

AK F‹NANSAL K‹RALAMA
Türkiye'de kurulan ilk finansal kiralama flirketlerinden biri olan Ak
Finansal Kiralama A.fi. (Aklease), 164 milyon YTL özkaynak, 728
milyon YTL aktif büyüklü¤ü ile sektörün önde gelen kurulufllar›
aras›nda yer almaktad›r.
Önceleri a¤›rl›kl› olarak büyük ölçekli firmalara hizmet veren
Aklease, 2005 y›l›nda Akbank'›n %100 ifltiraki olduktan sonra
Türkiye'nin dokuz bölgesinde oluflturdu¤u temsilcilikler ve
Akbank'›n yayg›n flube a¤›yla küçük ve orta ölçekli firmalara
yönelerek Türkiye'nin her yerindeki yat›r›mc›lara finansal kiralama
hizmeti vermeye bafllam›flt›r.
2005 y›l›ndan itibaren h›zl› bir büyüme sürecine giren Aklease'in,
2004 y›l›nda 170 milyon YTL olan net kira alacaklar› 2007 y›l›nda
693 milyon YTL'ye ulaflm›flt›r.
2004 y›l› itibariyle sektörde ifllem hacminde 12. s›rada olan Aklease,
%100 Akbank ifltiraki olduktan sonraki üç y›l içinde 6. s›raya kadar
yükselmifltir. Aklease 2008 y›l›nda sektördeki konumunu daha da
güçlendirmeyi hedeflemektedir.

AK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER
Sermaye piyasalar›nda arac›l›k hizmetleri vermek üzere 1996 y›l›nda
kurulan Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi., kuruldu¤u tarihten itibaren
h›zl› ve istikrarl› bir geliflme göstermifltir. En genifl ürün yelpazesini
yayg›n kitlelere sunma misyonu ile hareket eden Ak Yat›r›m, 2007
sonu itibariyle 205.453 hesap adedine ulaflm›fl ve 165 çal›flan›yla
ülkemizin önde gelen arac› kurumlar› aras›na girmifltir. 2007 y›l›nda
‹MKB toplam ifllem hacminin %4,61'ini gerçeklefltirerek, arac›
kurumlar aras›nda dördüncü olmufltur.
Ak Yat›r›m, müflterilerine hisse senedi, tahvil-bono, Akbank ve
Amex yat›r›m fonlar›, Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› ve repo
ifllemlerinin yan› s›ra yat›r›m dan›flmanl›¤› hizmeti sunmaktad›r.

Yurtd›fl› Kurumsal Sat›fl Departman› arac›l›¤›yla yurtd›fl› kurumsal
müflterilere Türk Sermaye Piyasas› ürünlerinin al›fl-sat›fl hizmetini
de vermektedir. Araflt›rma Bölümü'nün periyodik olarak haz›rlad›¤›
Türkçe-‹ngilizce flirket raporlar› ve bültenler, yerli-yabanc›
müflterilere ulaflt›r›lmakta ve müflterilerin yat›r›m kararlar›
almalar›nda önemli bir rol oynanmaktad›r.
Kurumsal Finansman Bölümü uzman personeliyle yerli ve yabanc›
firmalara halka arz, flirket birleflme ve sat›n almalar›, finansal ortak
bulunmas› konular›nda dan›flmanl›k yapmaktad›r. Ayr›ca, kamu
özellefltirme projelerinde al›c› veya sat›c› taraflara etkin dan›flmanl›k
hizmeti vermektedir.
Yayg›n hizmet a¤›na sahip olan Ak Yat›r›m, tüm bu hizmetleri kendi
merkez binas›ndan, ‹stanbul (5), Ankara, ‹zmir, Adana, Gaziantep,
Antalya, Bursa, Denizli ve Kayseri illerinde bulunan 13 Ak Yat›r›m
flubesinden ve acente olarak hizmet veren 698 Akbank flubesinden
sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca, internet arac›l›¤›yla Ak Yat›r›m hizmetlerine 24 saat uzaktan
eriflim mümkündür. Ak Yat›r›m geçti¤imiz senelerde oldu¤u gibi
teknolojiye ve Bilgi Teknolojileri bünyesinde insana yapt›¤›
yat›r›mlarla müflterilerine en iyi hizmeti sunma gayreti içindedir.
Borsay› yat›r›mc›n›n cebine getiren Blackberry teknolojisiyle
Ak Yat›r›m müflterileri hisse ifllemlerini gerçeklefltirip Dünya borsa
endekslerini gerçek zamanl› olarak takip edebilmektedirler.
Ak Yat›r›m'›n yeni hizmeti SMS servisiyle müflteriler portföy
görüntüleme, emir girifli, emir takibi ve bilgiye ulaflma gibi birçok
ifllemi cep telefonlar›ndan yapabilmektedirler.
Yat›r›mc›lar Ak Yat›r›m internet sitesinden günlük ve haftal›k
bültenlere, dönemsel bilanço analizlerine, makroekonomik verilere,
sektör ve flirket raporlar›n›n yan› s›ra günlük temel analizlere
ulaflabilmektedirler. www.akyatirim.com.tr

AK PORTFÖY YÖNET‹M‹
Ak Portföy Yönetimi, Haziran 2000'de Akbank'›n %99,9 oran›nda
ifltiraki olarak 1 milyon YTL ödenmifl sermaye ile kurulmufltur.
fiirket, 17 adet Akbank, bir adet Ak Yat›r›m, 19 adet Avivasa Emeklilik
yat›r›m fonu ve Ak Yat›r›m Ortakl›¤› olmak üzere toplam dört farkl›
kurucuya ait 39 adet portföyün yönetim hizmetini sa¤lamaktad›r.
Ak Portföy Yönetimi büyük bireysel ve büyük kurumsal yat›r›mc›lara
kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti
de vermektedir.
Ak Portföy Yönetimi, Türkiye yat›r›m fonu sektöründe, portföy
büyüklü¤ü baz›nda dördüncü büyük flirkettir. fiirket’in yönetmekte
oldu¤u yat›r›m fonu portföylerinin toplam büyüklü¤ü Aral›k 2007
sonu itibariyle 3,4 milyar YTL seviyesine ulaflm›flt›r. Ak Portföy
Yönetimi'nin yat›r›m fonu sektöründeki pazar pay› %12,9'dur.
Ak Portföy Yönetimi Türkiye emeklilik yat›r›m fonu sektöründe
yönetilen portföy büyüklü¤ü baz›nda birinci s›rada yer almaktad›r.
Ak Portföy Yönetimi'nin yönetmekte oldu¤u emeklilik yat›r›m fonu
portföylerinin toplam büyüklü¤ü Aral›k 2007 sonu itibariyle 1,1
milyar YTL seviyesine ulaflm›flt›r. Ak Portföy Yönetimi'nin bu
alandaki pazar pay› %24,7'dir. Bireysel&kurumsal portföy yönetimi
iflkolunda pazar pay› %5 düzeyindedir.

Ak Portföy Yönetimi, portföy yönetim süreçlerinde risk yönetimini
ön planda tutan, belirli kurallara ba¤lanm›fl bir yat›r›m stratejisiyle
hareket eder. fiirket, portföy yönetim süreçlerinde “benchmark”
yaklafl›m›n› temel al›r. Portföy yönetiminde likiditenin korunmas›na
ve yat›r›m araçlar›n›n çeflitlendirilmesine önem verilir.
Ak Portföy Yönetimi, varl›k yönetimi pazar›nda, performans ve
yenilikçi ürün tasar›mlar›yla liderli¤i hedeflemektedir.

AK YATIRIM ORTAKLI⁄I
Ak Yat›r›m Ortakl›¤›, 2007 y›lsonu itibariyle piyasadaki 30 adet
yat›r›m ortakl›¤› aras›nda portföy büyüklü¤ü aç›s›ndan üçüncü,
ödenmifl sermaye aç›s›ndan beflinci, kay›tl› sermaye aç›s›ndan 13.
s›radad›r.
Ak Yat›r›m Ortakl›¤›, 2007 sonu itibariyle %7,73 pazar pay›na sahip
olmufl, %18,82 getiri sa¤lam›fl ve ortalama %42,45 iskontolu ifllem
görmüfltür.
fiirket, piyasadaki yat›r›m alternatiflerini en iyi flekilde
de¤erlendirerek, ortaklar›na istikrarl› ve dengeli bir getiri sa¤lamay›
hedeflemektedir.
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Lastik, Takviye Malzemeleri ve
Otomotiv

KORDSA GLOBAL
Kordsa Global, dünyan›n en büyük naylon ve polyester iplik,
kord bezi ve tek kord tedarikçisi olup, lastik takviye ve mekanik
kauçuk pazarlar›na hizmet vermektedir.
Kordsa'n›n baflar› öyküsü 1973 y›l›nda ‹zmit'teki kord bezi
fabrikas› yat›r›m›yla bafllam›flt›r. Geçti¤imiz 35 y›l içinde, fiirket
stratejik al›mlar ve DuPont gibi güçlü ifl ortaklar›yla yürütülen
ortak giriflimler sayesinde küresel bir lider haline gelmifltir.
fiirket, befl k›taya da¤›lm›fl 10 ülkede yer alan 12 iflletmesi ve
5.000 kifliyi aflan iflgücü ile küresel liderli¤ini devam
ettirmektedir. 2007 y›l›nda fiirket 925 milyon ABD Dolar› sat›fla
ulaflm›flt›r.

Kordsa Global 2008 y›l›nda “müflterilerinin çözüm orta¤› olma”
vizyonunu üç ana stratejik yaklafl›mla gerçeklefltirmeyi
hedeflemektedir:
• Operasyonel mükemmellikle rekabetçi yerel maliyet ve
küresel tedarik zincirine güç sa¤lamak;
• Dengeli küresel yaklafl›mla de¤er oluflturma sürecini ve
maliyet verimlili¤i f›rsatlar›n› en iyi flekilde de¤erlendirmeye
yönelik kaynak paylafl›m›n› sa¤lamak;
• ‹novasyon metodolojisinin sa¤lad›¤› olanaklardan güç alarak
müflterilere teknoloji “know-how”› ve duruma özel hizmetler
sa¤lamaya odaklanan çözüm orta¤› giriflimlerini güçlendirmek.
Kordsa Global hisselerinin halka aç›k olan %8,9'u ‹MKB'de
ifllem görmektedir.

Genel merkezi ‹stanbul'da bulunan Kordsa Global,
operasyonlar›n› dört bölgeden yürütmektedir:

BR‹SA

1. Bölge (Avrupa, Ortado¤u ve Afrika)
Türkiye, Almanya, M›s›r, ‹ran
2. Bölge (Kuzey Amerika)
ABD Laurel Hill/Güney Carolina, ABD Chattanooga/Tennessee
3. Bölge (Güney Amerika)
Brezilya, Arjantin
4. Bölge (Asya Pasifik)
Çin, Endonezya, Tayland

1974 y›l›nda Lassa ad›yla Sabanc› Holding ve ortaklar› taraf›ndan
kurulan ve 1978 y›l›nda üretime bafllayan Brisa, dünya lastik
endüstrisindeki geliflmelere paralel olarak 1988 y›l›nda Sabanc›
Toplulu¤u ile Bridgestone Corporation aras›nda gerçekleflen
ortakl›k sonucu bugünkü ad›n› alm›flt›r. Bu birleflmenin olumlu
bir yans›mas› olarak 1993 y›l›nda ilk Ulusal Kalite Ödülü'nü
kazanan Brisa, 1996 y›l›nda ise ifl mükemmelli¤i konusunda
gösterdi¤i üstün performans› sonucu, Avrupa Kalite Büyük
Ödülü'nü kazanan ilk Türk flirketi olmufltur. Halen Avrupa'n›n
alt›nc› büyük lastik üreticisi olan fiirket, 350.000 m2'ye ulaflan
kapal› alana sahip, dünyan›n tek çat› alt›ndaki en büyük lastik
fabrikalar›ndan birisidir.

fiirket 2007 y›l›nda, yeni devral›nan Asya iflletmelerinin
entegrasyonunun yan› s›ra “müflterinin sesi” çal›flmalar›na ve
yenilikçi çözümlere h›z verilmesine odaklanm›flt›r. Bu amaç
do¤rultusunda, küresel teknoloji kaynaklar› ve tek korda yönelik
önemli yat›r›mlar yap›lm›flt›r.

Brisa bünyesinde, Bridgestone ve Lassa markalar›yla otomobil,
hafif ticari araç, otobüs/ kamyon, traktör ve ifl makinesi lastikleri
üretilmektedir. Lastik ürün çeflidi 450 olan fiirket'in 2007 y›l›
toplam üretimi 9 milyon adede yaklaflm›flt›r.

Brisa'n›n Türkiye genelinde 600'ü aflk›n yetkili sat›fl noktas›
bulunmaktad›r. Bununla beraber, fiirket yurt çap›ndaki
kullan›c›lar›na oto plazalar ve hipermarketler gibi farkl› kanallar
arac›l›¤›yla da ulaflmaktad›r. Brisa ürünleri ayr›ca Renault,
Toyota, Ford, Fiat, Honda, Hyundai, Mercedes Benz, BMC,
Temsa, Mitsubishi ve MAN gibi otomotiv üreticilerince orijinal
ekipman lasti¤i olarak kullan›lmaktad›r. Brisa, üretti¤i lastiklerin
önemli bir k›sm›n› yurtiçi pazarda satarken, özellikle Lassa
markas›yla d›fl pazarlarda etkin olmakta ve yeni pazarlarda
markalaflarak yer alma çal›flmalar›n› sürdürmektedir. ‹ç pazarda
lider konumunda olan Brisa'n›n Avrupa ülkeleri baflta olmak
üzere 47 ülkeye ihracat› vard›r.
Brisa, bünyesinde yer alan Ar-Ge Merkezi ile dünyadaki lastik
teknolojisine yönelik geliflmeleri yak›ndan izlemekte ve
Bridgestone'un Roma ve Tokyo'daki teknik merkezleriyle
koordinasyon içinde çal›flmaktad›r. Bu yak›n iflbirli¤i,
Bridgestone teknolojisinin Brisa'ya entegrasyonunu sa¤lamakta
ve dünya pazarlar›nda fiirket'in rekabet gücünü en üst seviyede
tutmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r.
2007 y›l› net sat›fl geliri 570 milyon ABD Dolar›'n› aflm›fl olan
Brisa'n›n sermayesinin %10,3'ü halka aç›k olup, hisse senetleri
‹MKB'de ifllem görmektedir.

TEMSA
1968 y›l›nda kurulan Temsa, otomotiv sektöründeki faaliyetlerine
1984 y›l›nda bafllam›flt›r.
Temsa 1987 y›l›nda, Adana'daki tesislerinde bafllad›¤› üretim
faaliyetleriyle otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimini “Dünya
standartlar›nda global bir marka olmak” vizyonu ve “Ticari araç
üreticisi olarak yenilikçi çözümler üretmek” misyonuyla
sürdürmektedir.
Temsa Adana Üretim Tesisleri, y›lda tek vardiyada 1.000 adet
otobüs, 2.000 adet midibüs ve 7.500 adet hafif kamyon üretim
kapasitesine sahiptir. Türkiye pazar›na yönelik olarak Diamond,
Safir flehirleraras› yolcu otobüsü, küçük otobüs Powerbus,
Metropol, Prestij midibüs ve Mitsubishi Fuso Canter hafif kamyon
üretimini gerçeklefltirmektedir. Avrupa pazar›na yönelik, de¤iflik
motor ve yürüyen aksam kullanarak, esnek üretim anlay›fl›
do¤rultusunda, özgün tasar›m›yla kendi gelifltirdi¤i Diamond,
Safari, Tourmalin ve Opalin modeli otobüs ve midibüs üretimini
gerçeklefltirmektedir.
Temsa'n›n yurtd›fl› sat›fl ve pazarlama operasyonlar›, Belçika'da
kurulmufl olan Temsa Europe NV flirketi ve 40 ülkeye yay›lm›fl
43 distribütörü ve 12 adet yurtd›fl› temsilcili¤i arac›l›¤›yla
yürütülmektedir. 2007 y›l› içinde, ‹spanya, Fas, Makedonya,
Polonya, Estonya ve Letonya'da toplam alt› adet yeni
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Temsa'n›n yurtd›fl› sat›fl ve pazarlama operasyonlar›, Belçika'da
kurulmufl olan Temsa Europe NV flirketi ve 40 ülkeye yay›lm›fl 43
distribütörü ve 12 adet yurtd›fl› temsilcili¤i arac›l›¤›yla
yürütülmektedir. Ayr›ca, Almanya'da Temsa Deutschland Gmbh ve
Temsa Austria Gmbh flirketleri kurulmufl, bu ülkelerde yürütülen
operasyonlar daha da güçlendirilmifltir.

distribütörlük atanm›fl, befl adet yurtd›fl› Temsa temsilcili¤i
oluflturulmufltur. Ayr›ca, Almanya'da Temsa Deutschland
Gmbh ve Temsa Austria Gmbh flirketleri kurulmufl, bu ülkelerde
yürütülen operasyonlar daha da güçlendirilmifltir.
Yeni ürünler, yeni ifller ve yeni co¤rafyalarla “global marka”
olmak yolunda ilerleyen Temsa, bilgi birikimini, tasar›m
tecrübesini, üretim ve pazarlama deneyimini Kuzey Afrika,
Ortado¤u ve Körfez Bölgesi'ne tafl›may› hedeflemektedir. Bu
bölgelerde artan otobüs ve midibüs talebini karfl›lamak
amac›yla Lasheen Group ile yapt›¤› ortakl›k sonucu M›s›r'da
1.000 adet otobüs ve midibüs üretim kapasiteli Temsa Egypt
üretim tesislerinin temelini fiubat 2007'de atm›flt›r. Kahire'ye
50 km. uzakl›kta bulunan 10. Ramadan Kalifiye Endüstri
Bölgesi'nde (Qualified Industrial Zone of 10th of Ramadan)
kurulmakta olan fabrikan›n 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤i sonunda
üretime bafllamas› planlanmaktad›r. Toplam fabrika alan› ilk
aflamada 80.000 m2 olarak belirlenmifltir; bunun 30.000 m2'si
kapal› aland›r. Fabrikada tam kapasite kullan›m› koflullar›nda
750 kifli çal›flacakt›r.
Temsa Ar-Ge ve Teknoloji A.fi., araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerini h›zla ticari hale getirmek ve Temsa'ya adapte
etmeyi hedeflemektedir. Bu do¤rultuda, TÜB‹TAK Marmara
Araflt›rma Merkezi bünyesinde yer alan Teknoloji Serbest
Bölgesi'nde müflterilere “Temsa De¤er Zinciri” içinde özel ve
yarat›c› çözümler sunmaya yönelik çal›flmalar›na h›zla devam
etmektedir. Temsa Ar-Ge ve Teknoloji A.fi., 2007 y›l›nda
gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlar ve büyüyen kadrosuyla yeni ürün
tasar›m› ve mevcut ürünlerin gelifltirilmesine yönelik etkinli¤ini
daha da art›rm›flt›r.
Temsa, 2007 y›l›nda iç pazarda 27 kiflilik Prestij Super Deluxe
ve 43 kiflilik Metropol S midibüs modellerinin lansman›n›
gerçeklefltirmifltir. Otobüs yurtiçi yetkili sat›c› adedi 2007
y›l›nda yap›lan befl adet yeni atamayla toplam 20 adede
ulaflm›flt›r.

Temsa, üretim faaliyetlerinin yan› s›ra Mitsubishi ve Komatsu
ürünlerinin distribütörü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
fiirket, Mitsubishi'yle aras›ndaki distribütörlük anlaflmas›
çerçevesinde Mitsubishi binek araçlar›, panelvan ve 2007 y›l›
pazar lideri pick-up hafif ticari araçlar›n›n sat›fl, servis ve yedek
parça operasyonlar›n› yürütmektedir. Ayr›ca, kendi bünyesindeki
Adana tesislerinde üretilen ve son dört y›ld›r üst üste kendi
segmentinde pazar lideri olan Mitsubishi Fuso Canter hafif
kamyonlar için yurt çap›ndaki 40 yetkili sat›c›s›yla da sat›fl,
servis ve yedek parça hizmeti vermektedir.
Temsa, Komatsu ifl makinelerinin distribütörü olarak 25 y›ld›r
ifl makineleri sektörüne ve yine Komatsu marka forkliftlerle
Türk sanayi sektörüne hizmet vermektedir. Uygulamakta oldu¤u
müflteri odakl›, yal›n Samurai Pazarlama Modeli'yle 2007 y›l›nda
da sektöründe öncülü¤ünü devam ettirmifltir.
Temsa 2007 y›l› içinde, 41 milyon ABD Dolar› yat›r›m yapm›fl,
408 kifliye direkt istihdam olana¤› yaratarak toplam çal›flan
say›s›n› 1.836 kifliye ç›karm›flt›r.
2007 y›l›nda Temsa, 863 milyon ABD Dolar› toplam net sat›fl,
182 milyon ABD Dolar› otobüs ihracat› gerçeklefltirmifl ve ifl
makineleri yurtd›fl› sat›fl hacmini 52 milyon ABD Dolar›'na
ulaflt›rm›flt›r.

TOYOTASA
1990 y›l›nda kurulan ortak üretim ve pazarlama flirketinin
bünyesinden ç›kan Toyotasa, Toyota Sabanc› Sat›fl ve Pazarlama
A.fi., Ekim 2000 tarihinde Sabanc› Holding (%65), Toyota Motor
Corporation (% 25) ve Mitsui&Co (%10) ortakl›¤›yla kurulmufltur.
Toyota ürünlerinin Türkiye yetkili distribütorü olarak Türkiye'de
üretilen ve ithal edilen Corolla, Auris, Corolla Verso, Avensis,
Yaris, RAV4, Landcruiser, Camry, Hiace gibi Toyota modellerinin
yan› s›ra yedek parça ve aksesuarlar›n sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmetlerini yürütmektedir.

Toyota araçlar›n›n pazarlanmas›, da¤›t›m› ve servisi, Türkiye
çap›nda yer alan, üstün kalite, ileri teknoloji ve mutlak müflteri
memnuniyeti prensipleri üzerine kurulmufl Toyota Plazalarda
yap›lmaktad›r. Bu merkezlerde, Toyota müflterilerine sat›fl ve
sat›fl sonras› hizmetleri dünya standartlar›nda ve eksiksiz olarak
verilmektedir.
Aktif sat›fl ve pazarlama politikalar› uygulayan Toyotasa
kuruluflundan bu yana sürekli olarak pazar pay›n› art›rmaktad›r.
Üst üste alt›nc› y›l sat›fl adetlerini art›rarak 2007 y›l›nda binek
otomobil pazar›nda %8,3 pazar pay›na ulaflm›fl, 615 milyon
ABD Dolar› sat›fl gerçeklefltirmifltir. Otomobil pazar›nda
dördüncü s›rada yer alan Toyotasa, orta vadede üst s›ralarda
yer almay› hedeflemektedir.
Toyotasa, flirket vizyonunun ana oda¤› olan müflteri
memnuniyetinde sektöre liderlik etmektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk sahibi bir flirket olan Toyotasa,
bu alandaki faaliyetlerini çevre, trafik güvenli¤i ve teknik e¤itim
ana bafll›klar› alt›nda yürütmektedir.
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Perakende

PERAKENDE
Perakende sektörünün en köklü segmenti olan g›da
perakendecili¤i, Türkiye'de modern ticaretin yayg›nlaflmas›
süreciyle gözde yat›r›m alanlar›ndan biri olmufltur. Toplam g›da
harcamalar›n›n 100 milyar dolarl›k büyüklü¤e eriflti¤i ülkemizde,
sektör halen aç›k pazarlar›n ve sat›fl paylar› %50'den fazla olan
geleneksel marketlerin hakimiyetindedir. Bununla beraber,
organize perakendecilik h›zla büyümekte ve yat›r›mc›lar için
cazibesini sürdürmektedir. Gelir düzeyinin artmas›, flehirleflme,
tüketicilerin fiyat hassasiyetinin artmas› gibi etkenler neticesinde
organize perakendecilerin sat›fl noktalar›, 2000 y›l›ndan bu
yana y›lda ortalama %14 büyüme kaydetmifltir. 2007 y›l›nda
organize perakendeciler ABD Dolar› baz›nda %25 büyüme
göstermifltir. Ayn› dönemde, Sabanc›-Carrefour ortakl›klar› da
sat›fllar›n› toplam %25 büyüterek, pazar paylar›n› korumufllard›r.

CARREFOURSA
Toplam 29 ülkede 15.000 market ile faaliyet gösteren, Avrupa'n›n
lider, dünyan›n ikinci büyük g›da perakendecisi Carrefour ile
Sabanc› Holding'in hipermarket ve süpermarket alan›ndaki
ortakl›¤› Carrefoursa ad› alt›nda faaliyet göstermektedir. 2007
y›l›nda 11. y›l› kutlanan ortakl›¤›n misyonu, Türk tüketicilerine
keyifli bir al›flverifl ortam›nda en fazla çeflit, en kaliteli ürünler
ve en uygun fiyatlar› sunma, hissedarlar içinse kârl› büyüme
çerçevesinde flekillenmektedir.
Carrefour-Sabanc› ortakl›klar›n›n amiral gemisi hipermarketler,
3.000 m2'den 15.000 m2'ye kadar sat›fl alanlar›yla 40.000 çeflit
g›da ve g›da d›fl› ürünü tek çat› alt›nda en uygun fiyatlarla
sunmaktad›rlar. Süpermarketler, 1.000 m2'den 2.000 m2'ye
kadar sat›fl alanlar›yla taze g›da a¤›rl›kl› ürün gam›n› tüketiciye
yak›n lokasyonlarda ve en uygun fiyatlarla sunmaktad›rlar.
2007 y›l› Carrefoursa için son iki y›lda uygulamaya konulan
stratejilerinin meyvelerinin al›nmaya baflland›¤› baflar›l› bir y›l
olmufltur. 2007 y›l›nda %19'luk art›flla cirosunu 1,6 milyar ABD

Dolar›'na yükselten Carrefoursa, y›lsonu itibariyle 19 hipermarket
ve 99 süpermarketten oluflan bir zincire ve 270.000 m2 sat›fl
alan›na sahiptir. 2007 y›l›nda marketlerden 70 milyonun
üzerinde müflteri al›flverifl yapm›flt›r.
2007 y›l›nda önemli stratejik ad›mlar at›lm›flt›r:
1) Yeni süpermarket format›: 2006 sonunda bafllanan testlerin
olumlu sonuçlar vermesi neticesinde Nisan 2007'de
“Carrefoursa Expres” konseptinin lansman› yap›lm›flt›r. K›sa
sürede tüm süpermarketlerin ticari modelleri yenilenerek
dönüflüm tamamlanm›flt›r. Tek marka-çoklu format stratejisi
paralelindeki bu uygulamayla fiirket, Carrefoursa markas›n›n
gücünü Türkiye'de rekabetin en yo¤un oldu¤u süpermarket
format›nda da kullanmaya bafllam›fl ve bu formata Carrefoursa
yeniliklerini, fiyat ve kalitesini getirmifltir.
2) Orta büyüklükteki Anadolu illerinde hipermarketler:
Carrefoursa, lideri oldu¤u hipermarket format›nda büyümesini
yaln›zca ‹stanbul ve büyük illerle s›n›rlamay›p, nüfusu 500.000’in
üzerindeki Anadolu illerinde de hipermarketler açmay› ve tüm
yurt sath›na yay›lmay› hedeflemektedir. 2007 y›l›nda Eskiflehir,
Sakarya ve Denizli hipermarketlerinin aç›l›fl›yla bu önemli
potansiyel de¤erlendirilmeye bafllanm›flt›r.
3) Ana faaliyet d›fl› varl›klar›n sat›fl›: ‹stanbul'un en yo¤un
yerleflim bölgelerinden biri olan Merter'de yer alan 106 dönüm
büyüklü¤ündeki arazinin sat›fl› için Aral›k 2007'de Apollo Real
Estate-Multi Turkmall ortak giriflimiyle 267 milyon Avro bedel
üzerinde anlaflmaya var›lm›fl, Ocak 2008'de devir
tamamlanm›flt›r.
Güçlenen süpermarket format› ve hipermarket format›n›n
Anadolu'ya yay›lmas› sonucunda, 2007 y›l› dört hipermarket
ve 18 süpermarket aç›l›fl›n›n yap›ld›¤› rekor büyüme dönemi
olmufltur. Büyümenin yan› s›ra kârl›l›¤› da öncelikleri aras›na
alan Carrefoursa 2007 y›l›nda faaliyet kâr›n› %25 art›rm›flt›r.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, 2007 sonuçlar› fiirket'in hedefledi¤i

stratejiyi baflar›yla uygulad›¤›n›n ve buna ba¤l› finansal
hedeflerini gerçeklefltirmek için gerekli güce ve kararl›l›¤a sahip
oldu¤unun göstergesi ve teminat› olmufltur. Merter sat›fl›ndan
elde edilen gelirle fiirket, finansal yap›s›n› daha da güçlendirerek,
büyüme ve de¤er yaratma potansiyeli olan tüm projeleri kendi
kaynaklar›yla kolayca de¤erlendirme olana¤›na sahip olmufltur.
2008 y›l›nda Carrefoursa, hipermarket format›nda liderli¤ini
yeni ma¤azalar›yla sürdürecek ve süpermarket segmentinde
ivmelenen aç›l›fllarla pazardaki konumunu daha da
güçlendirecektir. 2007 y›l›na k›yasla %30’u aflk›n sat›fl alan›
art›fl› hedeflenen 2008 y›l›nda, Carrefoursa 1.500 yeni eleman›
bünyesine katarak toplam çal›flan say›s›n› 8.500'e ç›karmay›
planlamaktad›r.

D‹ASA
Tüketicilerin artan fiyat hassasiyetinden güç alan ve ürünleri
düflük maliyetli bir ifl modeli ve uygun fiyatlarla tüketicilere
sunan indirim marketi format› tüm dünyada ve ülkemizde h›zla
geliflmektedir. Bu talebe cevap vermek amac›yla, Carrefour
firmas›na ait ve Avrupa'n›n ilk üç oyuncusu aras›nda yer alan
indirim marketleri zinciri Dia flirketi ile Sabanc› Holding'in
ortakl›¤› 2000 y›l›nda Diasa ad› alt›nda kurulmufltur. fiirket,
Dia'n›n dünyada 6.000'i aflk›n marketinde baflar›yla uygulanan
ifl modelini yerel ihtiyaçlara göre flekillendirmifl ve k›sa sürede
h›zla yayg›nlaflt›rm›flt›r. Diasa müflterilerine kolayl›k ve kaliteyi
en uygun fiyatlarla sunmay› hedeflemektedir. ‹ndirim format›,

grubun güçlü büyüme motoru olmufl, Diasa son dört y›lda y›ll›k
ortalama %50'ye yak›n büyümeyle Türkiye'de en h›zl› büyüyen
g›da perakende zinciri konumuna gelmifltir.
2007 y›l›nda %38 art›flla 420 milyon ABD Dolar› ciro
gerçeklefltiren Diasa, 519 ma¤azas›yla 120.000 m2 sat›fl alan›na
ulaflm›flt›r. 2007 y›l›nda marketlerden 85 milyon müflteri al›flverifl
yapm›flt›r. Diasa, sat›fllar› içinde %30 oran›nda yer alan ve
uluslararas› bilgi birikimine sahip oldu¤u “private label”
konseptiyle pazarda öncülü¤ünü devam ettirmifltir.
2006 y›l›ndan itibaren Marmara bölgesinin yan› s›ra Ege ve ‹ç
Anadolu bölgelerinde de faaliyet göstermeye bafllayarak ulusal
ölçekte bir oyuncu olan Diasa, bu sayede büyüme h›z›n› art›rm›fl
ve 2007 y›l›nda haftada iki ma¤aza açabilecek güce eriflmifltir.
H›zla ölçek ekonomisini gelifltirme hedefiyle Ege Bölgesi'nde
faaliyetlerin ikinci y›l›nda 100'ün üzerinde markete ulafl›lm›flt›r.
2007 y›l›nda Endi marketlerinin ticari model olarak Diasa'ya
entegrasyonu ve tüm market portföyünün iki format alt›nda
yeniden tan›mlanmas› projeleri tamamlanm›flt›r. Ürün çeflidi
1.800 olan Klasik ma¤azalar ve ürün çeflidi 2.600 olan daha
büyük sat›fl alanl› Plus ma¤azalarla Diasa, yerel ihtiyaçlara en
uygun modellerle cevap verebilmektedir.
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Teknosa, “Herkes için teknoloji” felsefesiyle Türkiye'nin en yayg›n
teknoloji perakendecisi olmaya devam etmektedir. 2007 y›l›nda
Teknosa'n›n yayg›nl›¤› 56 ile, ma¤aza say›s› ise 230'un üzerine
ç›km›flt›r.

Diasa kendi açt›¤› marketlerinin yan› s›ra “franchise market”lerle
de büyümeyi desteklemektedir. Diasa tabelas› alt›nda çal›flan
“franchise market”ler, Diasa'n›n sat›n alma, lojistik ve ma¤aza
iflletimi konular›ndaki “know-how” deste¤iyle fiirket için k›sa
vadede öncelikli olmayan ve mevsimsellik gösteren bölgelere
eriflim sa¤lamaktad›r. ‹spanya ve Dia'n›n faaliyet gösterdi¤i
di¤er ülkelerde örnekleri yayg›n olan bu ifl modeli, 2008'de
gelifltirilmeye devam edilecektir.
2007'de yeni ma¤aza modelleri tamamlanm›fl ve yeni depoyla
lojistik altyap› güçlendirilmifltir. Diasa 2008 y›l›nda 100'den
fazla yeni ma¤aza açarak güçlü bir büyüme ivmesine ulaflmay›
amaçlamaktad›r. Diasa'n›n hedeflerini gerçeklefltirmede en
büyük gücü ve varl›¤› olan çal›flanlar›, 2008 sonunda toplam
3.200 kifliye ulaflacakt›r.

TEKNOSA
Türkiye elektronik perakende pazar›, 2007 y›l›nda yeni
oyuncular›n pazara girmesiyle birlikte 10 milyar ABD Dolar›
büyüklü¤e ulaflm›flt›r. Türkiye pazar›n›n sahip oldu¤u potansiyel
ve teknoloji ürünlerine olan ilgi büyümeyi h›zland›rmaktad›r.
35.000 sat›fl noktas›n›n bulundu¤u pazarda, genifl ürün
seçenekleri sunan çok markal› yap›ya dönüflüm devam
etmektedir. Bu dönüflümün öncüsü olan Teknosa, faaliyetleri,
yat›r›mlar›, yenilikçi anlay›fl› ve müflteri odakl› çal›flmalar›yla
2007 y›l›nda da teknoloji perakendecili¤i sektörünün lideri
olmufltur.

2000 y›l›nda %100 Sabanc› sermayesiyle kurulan Teknosa,
“Herkes için teknoloji” felsefesiyle Türkiye'nin en yayg›n
teknoloji perakendecisi olmaya devam etmektedir. 2007 y›l›nda
Teknosa'n›n yayg›nl›¤› 56 ile, ma¤aza say›s› ise 230'un üzerine
ç›km›flt›r. Teknosa, 55.000 m2’den fazla toplam sat›fl alan› ve
genifl ürün yelpazesiyle farkl› ve keyifli bir al›flverifl ortam›
yaratmaktad›r. Teknosa ma¤azalar›n› her ay 5 milyon kifli ziyaret
etmektedir; 3.100'ü aflan çal›flan›yla en yeni teknoloji ürünlerini
tüketiciyle buluflturan fiirket, 2006 y›l›na oranla %36 art›fl ile
750 milyon ABD Dolar› ciro elde etmifltir.
Teknosa, mevcut ma¤aza zincirinin yan› s›ra tüketicilere farkl›
konseptlerle de ulaflmaktad›r. Cep telefonu, MP3 çalar gibi
cebe giren teknoloji ürünlerinin sat›fl›n› yapan Teknosa Cep
ma¤azalar› 2007 y›l›nda hizmete aç›lm›flt›r. 2008 y›l›n›n ilk
ay›nda Profilo Al›flverifl Merkezi'nde hizmete aç›lan Teknosa
Planet ise s›ra d›fl› tasar›m› ve farkl› konseptiyle Teknosa'n›n
teknoloji perakendecili¤indeki ve büyük metrekaredeki
vizyonunu ortaya koymaktad›r.
Teknosa, kariyer planlamas› ve yedekleme program› için altyap›
haz›rlanmas›, sektördeki yeniliklerin aktar›lmas›, kiflilerin
yetkinliklerinin gelifltirilmesi amac›yla faaliyet gösteren Teknosa
Akademi'ye yat›r›mlar›n› sürdürmektedir. Teknosa Akademi
2007 y›l›nda Kartal'daki 1.800 m2'lik yeni binas›na tafl›nm›flt›r.
Yeni binada, 350 ö¤renci kapasitesine sahip toplam 13 derslikle
e¤itim verilmektedir.

Tüketicilerin memnuniyetine odaklanan ve memnun kalmad›klar›
ürünü 15 gün içinde de¤ifltirme garantisi sunan “Memnuniyet
Garantisi” 2007 y›l›nda hizmete sunulmufltur. Türkiye'de ilki
temsil eden Memnuniyet Garantisi kapsam›nda Teknosa
ma¤azalar›nda Teknosa Asist noktalar› kurulmufl ve ürün
de¤iflimleri konusunda uzman Tekno asistanlar bu noktalarda
konumland›r›lm›flt›r. Memnuniyet Garantisi sistemiyle paralel
olarak Teknosa ça¤r› merkezi de yenilenmifltir. Numaras› 444
55 99 olarak de¤iflen ve Teknosa Asist ad›n› alan ça¤r›
merkezine, ses tan›ma teknolojisi gibi birçok yat›r›m yap›lm›fl
ve 5599 SMS Bilgi Servisi hizmete sunulmufltur. 444 55 99
Teknosa Asist'in yan› s›ra www.teknosa.com internet ma¤azas›
da, 7 gün 24 saat Teknosa müflterilerine hizmet vermeye devam
etmektedir.
Teknosa, Uluslararas› Standardizasyon Örgütü (International
Organization for Standardization-ISO) taraf›ndan oluflturulan
kalite yönetim standard› ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi'ni 2007 y›l›nda tüm faaliyetleri için alm›flt›r.
Teknosa, insanlar›n kültürel ve sosyal yaflam›na katk›da
bulunmak ve teknoloji konusunda daha bilinçli nesiller
yetifltirmek amac›yla e¤itim, bilim, sanat ve teknoloji alan›nda
gerçeklefltirilen birçok projeyi desteklemektedir. fiirket 2007
y›l›nda Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçeklefltirilen iflbirli¤i
sonucunda Milli Tak›mlar Teknoloji Tedarikçisi olarak Milli

Tak›m'a ve Türk futboluna destek olmaya bafllam›flt›r. Teknosa
ayn› zamanda, ‹stanbul Üniversitesi iflbirli¤iyle hayata geçirdi¤i
Zamana Direnen Eserler Projesi'yle, Nadir Eserler
Kütüphanesi'ndeki eserlerin dijital ortama aktar›lmas›
konusunda teknoloji deste¤i sa¤lamaktad›r. fiirket “Kad›n için
Teknoloji” sosyal sorumluluk projesiyle, Türkiye'nin çeflitli
illerinde kad›nlara ücretsiz bilgisayar kursu vererek kad›nlar›n
teknolojiyle yak›nlaflmalar›n› hedeflemektedir.
Teknosa bünyesinde, teknoloji perakende zinciri Teknosa
Ma¤azac›l›k'›n yan› s›ra klima ve kombi distribütörü ‹klimsa
bulunmaktad›r. Kendisini “Türkiye'nin iklimlendirme merkezi”
olarak konumlayan ‹klimsa; Mitsubishi Heavy Ind., Sharp,
Sigma, Midea ve Samui marka klimalar›n ve Beretta marka
kombilerin sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetini sa¤lamaktad›r. May›s
2006'da Teknosa bünyesinde kurulan ‹klimsa, 45 ilde 209
bayisiyle hizmet vermektedir.
2008 y›l›nda 30 yeni ma¤aza aç›l›fl› hedeflenmektedir. Bu
dönemde Teknosa, artan yayg›nl›¤›, yenilikleri ve hizmet
kalitesiyle Türkiye pazar›ndaki lider konumunu güçlendirme
yolunda emin ad›mlar atmaya devam edecektir.
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Çimento

AKÇANSA
Temelleri 1967 ve 1974 y›llar›nda Akçimento ve Çanakkale Çimento
ile at›lan ve 1996 y›l›nda bu iki flirketin birleflmesi sonucunda
Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi konumuna gelen Akçansa,
bir Sabanc› Holding ve Heidelberg Cement ortak kurulufludur.
Çimento ve haz›r beton üretiminde Marmara, Ege ve Karadeniz
Bölgeleri'nde faaliyet gösteren Akçansa'n›n, ‹stanbul, Çanakkale
ve Ladik'te üç çimento fabrikas›na ek olarak Ambarl›, Alia¤a ve
Yalova'da üç çimento terminali bulunmaktad›r. Ayr›ca, Marmara,
Ege ve Karadeniz Bölgeleri'ne yay›lm›fl 25'in üzerinde haz›r beton
tesisinde “Betonsa” markas›yla hizmet vermektedir. Agrega üretim
faaliyetini ise Çatalca ve Bursa'da kurulu tesislerinde “Agregasa”
markas›yla sürdürmektedir. %51 Akçansa, %49 Karabük Demir Çelik
‹flletmeleri'nin ortakl›¤›nda kurulan Karçimsa Çimento Ö¤ütme ve
Paketleme Tesisi ise 1998 y›l›ndan bu yana üretim ve sat›fl
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünya kalite standartlar›na uygun ürünleri, ‹stanbul Sanayi Odas›
taraf›ndan ödüllendirilen Akçansa 2007 y›l›nda Türkiye çimento
ihtiyac›n›n %13'ünü karfl›lad›. Üretim faaliyetlerini yüksek teknoloji
donan›ml› tesislerinde do¤a dostu bir flekilde, üstün hizmet
anlay›fl›yla yürüten fiirket, yurtiçi çimento ve klinker sat›fllar›n› %21
art›rarak 5 milyon tona ç›kart›rken toplam sat›fllar›nda 5,3 milyon
ton seviyelerine ulaflt› ve 535 milyon ABD Dolar› ciro gerçeklefltirdi.
Haz›r beton ve agrega alanlar›ndaki büyüme hedeflerine paralel
olarak, 2007 y›l›nda sat›fl a¤›na yeni haz›r beton ve agrega tesisleri
eklendi. ‹novatif özel çözümlerle rakiplerinden farkl›laflmay› baflaran
Betonsa, haz›r betonda önemli operasyonel baflar›lara ulaflarak,
özel ürün sat›fllar›n› art›rmay› baflard›.
Çevre ve do¤al kaynaklar›n korunmas›nda büyük önem tafl›yan
alternatif yak›t ve hammadde kullan›m› alan›ndaki faaliyetleriyle
Türkiye'de öncü konumda olan Akçansa, bu alandaki faaliyetlerini
art›rarak sürdürdü.

2007, Akçansa için gerek üretim-da¤›t›m a¤›nda yapt›¤› yat›r›mlarla,
gerek faaliyet gösterdi¤i iflkollar›nda elde etti¤i üretim ve sat›fl
rekorlar›yla verimlilik ve kârl›l›k aç›s›ndan hedeflerinin üstüne ç›kt›¤›
baflar›l› bir y›l oldu.

Akçansa, farkl›l›klar›n zor alg›land›¤› bu sektörde fiyat unsurunun
da ötesinde rekabet edebilmek ve yurtiçindeki ve yurtd›fl›ndaki
müflterilerin taleplerini karfl›lamak amac›yla “üretim ve hizmette
en kaliteli” olmay› hedeflemektedir.

fiirket’in stratejik hedefleri do¤rultusunda güçlü ad›mlarla ilerleme
yolunda çok önemli bir yer teflkil eden Ladik Çimento Fabrikas›'n›n
sat›n alma operasyonu zorlu bir hukuki süreç sonunda 2007 y›l›
May›s ay›nda tamamland›. Yeni fabrika 6 ay süren k›sa entegrasyon
dönemi sonunda yap›lan yat›r›mlarla Akçansa standartlar›na h›zla
ulaflt›r›ld› ve üretim-sat›fl hacmi devir öncesi döneme k›yasla yüksek
bir ivmeyle büyüdü.

fiirket’in vizyonu, tüm paydafllar› taraf›ndan güvenilen ve en çok
tercih edilen ifl modeline sahip flirket olarak, yap› malzemeleri
sektöründe tüm s›n›rlar›n ötesinde sürdürülebilir biçimde
büyümektir. Misyonu ise, toplumsal, çevresel, yasal ve etik de¤erlere
ba¤l› kültürüyle tüm sosyal paydafllar› için de¤er yaratarak, toplumun
yaflam kalitesini yükselten lider yap› malzemeleri flirketi olmakt›r.

2006 y›l›nda temeli at›lan Çanakkale ‹kinci Üretim Hatt› yat›r›m›n›n
tamamlanmas› ve 2008 y›l› bafl›nda devreye girmesiyle Çanakkale
Fabrikas›'n›n y›ll›k klinker üretimi %100 artacak ve Akçansa'n›n
toplam klinker üretim kapasitesi 6,5 milyon tona, çimento üretim
kapasitesi ise 9 milyon tona yükselecektir.

Akçansa'n›n sermayesinin %20,6's› halka aç›k olup, hisseleri
‹MKB'de ifllem görmektedir.

Ç‹MSA
1972 y›l›nda kurulan Çimsa, 1975 y›l›nda üretime bafllam›fl, gri
çimentonun yan› s›ra beyaz çimento ve kalsiyum alüminatl› çimento
gibi özel çimento üretiminde ve haz›r beton sektöründe Türkiye'nin
ve dünyan›n önde gelen üreticilerinden biri olmufltur.
fiirket, 2005 y›l›nda Kayseri'deki Ö¤ütme ve Paketleme Tesisi'ni
befl kademeli ön ›s›t›c› teknolojisi ve en düflük enerji sarfiyat›na
sahip komple yeni bir klinker üretim tesisine dönüfltürmüfltür.
Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu'nun sat›fla sundu¤u çimento
fabrikalar›n›n ihalelerinde aç›k art›rmada en yüksek teklifi vererek
175,5 milyon ABD Dolar› bedelle Eskiflehir Çimento Fabrikas› ve
Ankara Çimento Ö¤ütme Tesisi'ni sat›n alm›flt›r. Çimsa 2007 y›l›nda
85 milyon ABD Dolar› de¤erinde yat›r›mla, Eskiflehir Tesisi'nde
mevcut klinker üretim hatt› modernizasyonu ve ikinci üretim hatt›
inflaat›n› tamamlam›flt›r. Ayr›ca, Oysa ile birleflip 400.000 ton/y›l
kapasitesi olan Ni¤de fabrikas›n› bünyesine katarak toplam y›ll›k
klinker üretim kapasitesi 5,8 milyon tona ulaflm›flt›r.
Günümüzde 35 ülkeye çimento ihraç eden Çimsa, yurtd›fl›ndaki
terminallerle büyüyerek d›fl pazarlarda daha aktif ve etkin olma
yönündeki kararl›l›¤›n› göstermektedir. Çimsa, yeni terminal
yat›r›mlar›na bafllam›flt›r. fiirket, AB ülkelerinde çimento ürünlerinin
piyasaya arz edilebilmesi için gereken EC sertifikas›, CE iflareti ve
Kitemark kalite belgelerine sahiptir.

Çimsa, 1998 y›l›nda girdi¤i haz›r beton sektöründe ise Adana, Mersin,
Kayseri, Antalya, Osmaniye, Kahramanmarafl, Nevflehir, Eskiflehir,
Kütahya ve Bilecik illerinde hizmet sunmaktad›r.
Çimsa, uygulamakta oldu¤u kalite yönetim sistemi, çevre yönetim
sistemi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetim sistemleriyle dünya
klasman›nda ifl mükemmelli¤ine ulaflmay› hedeflemektedir. Ayr›ca
At›klar›n ‹lave Yak›t Olarak Kullan›m Lisans›'n› da alarak çevrenin
korunmas› konusunda önemli bir ad›m atm›flt›r.
Çimento sektöründe Türkiye'nin en be¤enilen flirketlerinden biri
olan Çimsa, 2005 y›l›ndan itibaren büyüme ve ifl mükemmelli¤i
konular›nda kazand›¤› ivmeyi 2007'de de devam ettirmifltir. fiirket,
ortaklar›na sürekli de¤er yaratmak amac›yla çabalar›n› sürdürecektir.
Çimsa'n›n sat›fllar› 2007 y›l›nda 430 milyon ABD Dolar›'na ulaflm›flt›r.
Çimsa'n›n sermayesinin %27,4'ü halka aç›k olup, hisse senetleri
‹MKB'de ifllem görmektedir.
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Enerji

2015 y›l› stratejik planlar› çerçevesinde enerji sektörü Sabanc›
Holding'in ana büyüme alanlar›ndan biri olarak seçilmifl ve bu konuda
elektrik ve do¤al gaz sektörleri Sabanc› Toplulu¤u'nun ifl alanlar›
olarak belirlenmifltir. Temel hedef, 2015 y›l›nda elektrik piyasas›nda
%10-15 pazar pay›na ulafl›lmas›d›r.
Bu hedef do¤rultusunda 2007 y›l› Mart ay›nda, Avrupa'n›n önde
gelen elektrik flirketlerinden biri olan Verbund ile eflit hisse ve yönetim
ortakl›¤›na dayal› ortakl›k anlaflmas› imzalanm›flt›r. Verbund,
Avusturya'n›n en büyük elektrik üreticisi ve yaklafl›k 17 milyar ABD
Dolar› tutar›nda piyasa de¤eriyle en de¤erli flirketlerinden biridir.
Sabanc› ve Verbund Türkiye'de nükleer enerji yat›r›mlar› hariç elektrik
sektöründeki tüm faaliyetlerini birlikte gerçeklefltireceklerdir.
Verbund ortakl›¤› kapsam›ndaki ifllerde 2015 y›l›nda yaklafl›k 5.000
MW kurulu güce ulaflmay› hedefleyen Sabanc› Enerji Grubu, üretim
portföyünü büyütme ve çeflitlendirmeye yönelik çal›flmalara da h›z
kazand›rm›flt›r. Proje gelifltirme çal›flmalar› sonucunda Enerjisa Enerji
Üretim A.fi. bünyesindeki mevcut 455 MW kurulu kapasiteye, inflaat
aflamas›na getirilmifl yaklafl›k 2.350 MW yeni kapasite eklenmifltir.
Elektrik sektöründe dikey entegrasyona dayal› bir stratejiyle liderlik
hedefleyen Sabanc› Grubu, elektrik da¤›t›m özellefltirmelerine kat›lmak
üzere haz›rl›klar›na devam etmektedir. Ayr›ca, Türkiye için büyük
önem arz eden nükleer santral projesiyle yak›ndan ilgilenilmektedir.
Sabanc› Grubu enerji sektöründeki di¤er ifl alan› olan do¤al gaz
sektöründeki f›rsatlar›n de¤erlendirilmesine yönelik çal›flmalar›na
da devam etmektedir.

ENERJ‹SA ENERJ‹ ÜRET‹M
Enerjisa Enerji Üretim A.fi., enerji sektöründe do¤abilecek yeni ifl
olanaklar›n›n de¤erlendirilmesi, kaliteli ve güvenilir bir enerji
tedarikçisi ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla 1996 y›l›nda kurulmufltur.
Enerjisa Enerji Üretim, Kocaeli, Adana, Çanakkale ve Mersin'de
faaliyet gösteren toplam 370 MW kapasiteli dört elektrik üretim
santralinin yan› s›ra 2007 y›l›nda gerçeklefltirilen sat›n almalar
sonras› iflletmede olan 85 MW hidroelektrik üretim kapasitesini
bünyesine katm›flt›r. 2006 ve 2007 y›llar›nda sat›n al›nan flirketlerin
portföyünde, lisanslar› al›nm›fl yaklafl›k 980 MW hidroelektrik
santral; projeleri ve 450 MW linyit yak›tl› elektrik üretim santrali
projesi bulunmaktad›r. Bunlara ek olarak Enerjisa, ülkenin elektrik
arz-talep dengesindeki daralmaya çözüm olarak en k›sa sürede
devreye almak üzere Band›rma'da 920 MW kapasiteli do¤al gaz
kombine çevrim santrali projesini bafllatm›flt›r. Di¤er taraftan
Enerjisa'n›n yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelik yat›r›mlar›n›n
bir parças› olarak toplam 155 MW gücünde rüzgar santrali projeleri
için lisans baflvurusu EPDK'da de¤erlendirme aflamas›ndad›r.
Enerjisa santrallerinde üretilen elektrik, hem Sabanc› Toplulu¤u
flirketlerine hem de Türkiye'nin önde gelen di¤er sanayi ve ticaret
flirketlerine nakledilmektedir.
Enerjisa, 2008 y›l› içinde de geçmifl y›llarda oldu¤u gibi sektördeki
f›rsatlar› de¤erlendirerek ortaklar›na, müflterilerine, çal›flanlar›na,
tedarikçilerine ve topluma katma de¤er yaratmay›; tüm faaliyet
alanlar›nda tercih edilen tedarikçi olmay› amaçlamaktad›r. fiirket'in
rekabetçi durumunu güçlendirmek ve devaml›l›¤›n› sa¤lamak üzere
süreç ve sistemlerin karfl›l›kl› ve kesintisiz olarak gelifltirilmesi,
Enerjisa'n›n hedefleri aras›ndad›r.
Enerjisa 2007 y›l› konsolide sat›fl cirosu 320 milyon ABD Dolar›'na
ulaflm›flt›r.

ENERJ‹SA ELEKTR‹K ENERJ‹S‹
TOPTAN SATIfi
Üretim faaliyetinin yan› s›ra elektrik sektörünün toptan sat›fl alan›nda
faaliyet göstermek üzere 12 Ocak 2004 tarihinde Enerjisa Elektrik
Enerjisi Toptan Sat›fl A.fi. kurulmufltur. Enerjisa Elektrik Enerjisi
Toptan Sat›fl, piyasa düzenlemeleri dahilinde elektrik enerjisi
ve/veya kapasite ticareti yapmakta ve toptan sat›fl›n yan› s›ra tedarik
etti¤i elektri¤i do¤rudan serbest tüketicilere de satabilmektedir.
Elektrik enerjisi ithalat›n›n ve ihracat›n›n yap›lmas›na yönelik tüm
olanaklar da Toptan Sat›fl Lisans› kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.
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Ticaret ve Sanayi fiirketleri

TEKST‹L

BOSSA
1951 y›l›nda kurulan ve Sabanc› Holding bünyesinde faaliyet
gösteren Bossa, 1,1 milyon m2 alana yay›lm›fl toplam dört üretim
tesisi ve 2.800'ün üzerinde personeliyle Türkiye'nin en büyük
entegre tekstil kurulufllar›ndan biridir. Denim ve spor giyim,
d›fl giyim, gömleklik gibi de¤iflik ürün yelpazesi ve y›ll›k 84,5
milyon metre terbiye üretim kapasitesiyle Bossa; iplik, dokuma,
boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul
kumafl ve paket servis hizmeti sunmaktad›r.
Bossa'n›n ana pazarlama stratejileri, farkl›, kaliteli ve inovatif
bir ürün kompozisyonu yaratmak; müflteriye özel, h›zl› hizmet
sunmak; etkin fiyat politikalar› uygulayarak yayg›n ve do¤ru
bir pazarlama a¤›na sahip olmakt›r.

2007 y›l›nda denim ve spor giyim, d›fl giyim ve gömleklik kumafl
üretimi toplam 59,5 milyon metreye ulaflm›flt›r. fiirket 2007
y›l›nda, 253 milyon ABD Dolar› sat›fl gerçeklefltirmifl, makine
ve teçhizat yat›r›m› olarak 5,3 milyon ABD Dolar› yat›r›m
yapm›flt›r.
Sermayesinin %32,2'si halka aç›k olan Bossa'n›n hisse senetleri
‹MKB'de ifllem görmektedir.

YÜNSA
Türkiye ve Avrupa'n›n en büyük yünlü kumafl üreticisi ve
Türkiye'nin yün ve yün kar›fl›m› kumafl ihracat› lideri Yünsa,
rekabet koflullar› ve sektörde olumsuz geliflmelerle dolu geçen
son iki y›la karfl›n, dört y›l içinde kapasitesini %100 art›rm›fl ve
2007 y›l›nda 12,8 milyon metre kumafl üretimi kapasitesine
ulaflm›flt›r. 1973 y›l›nda kurulan Yünsa, vizyonu, yüksek ürün
kalitesi, sektördeki duruflu ve üretimde sundu¤u esneklikler
ile dünyada yünlü kumafl üretiminde ilk befl büyük kurulufl
aras›nda yer almaktad›r.

Bossa sektörde trend belirleyici bir konuma sahiptir. fiirket'in
üretim yapt›¤› üç alanda dünyan›n modaya yön veren, önemli
markalar›yla yapt›¤› iflbirlikleri, yenilikçi ve öncü bir yap›yla
çal›flt›¤›n›n tart›flmas›z bir göstergesidir. Bu baflar›n›n arkas›nda
güçlü yönetim, geliflmifl insan kaynaklar› potansiyeli, yayg›n
sat›fl a¤›, yüksek moda odakl› ürün kalitesi, koleksiyon
zenginli¤i, ileri ve esnek üretim ve bilgi sistemleri teknolojisi
ve güçlü finansal yap› bulunmaktad›r.

Müflteri odakl› yaklafl›m›yla pazar koflullar›na ve trendlere h›zla
uyum gösterme kabiliyetine sahip olan Yünsa, uygulad›¤›
farkl›laflma stratejisiyle baflar›ya giden yolda kendisini
rakiplerinden önde tutabilmektedir.

ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi'nin yürürlükte oldu¤u Bossa'da
Sabanc› ‹fl Mükemmelli¤i Program› (SABE) çerçevesinde, kalite
ve mükemmellik tüm süreçlere uygulanmaya çal›fl›lmaktad›r.
Kalite ve mükemmelli¤in, bir üretim hedefi olmas›n›n çok
ötesinde, tüm süreçlere uygulanarak herkes taraf›ndan kabul
edilmifl ve fiirket'in tümüne yay›lm›fl bir yaflam felsefesi olmas›
hedeflenmektedir.

Dünya çap›nda 33 ülkede 900'ü aflk›n müflteriyle çal›flmakta
olan Yünsa, 2007 y›l›nda sat›fllar›n› bir önceki y›la göre %21,1
oran›nda artm›flt›r. Yünsa, üretiminin %60,4'ünü ihraç ederken
%39,6's›n› da iç piyasaya satmaktad›r. 2007 y›l›nda 115 milyon
ABD Dolar›'n› aflan ciro içinde ihracat›n tutar› 69,4 milyon ABD
Dolar› olmufltur. ‹ç ve d›fl pazar sat›fllar›ndaki büyümenin 2008
y›l›nda da sürdürülmesi hedeflenmektedir.

2007 y›l›n›n ilk günlerinde Yünsa, UPTOWN markas›yla erkek
haz›r giyim sektöründe Türkiye'deki yayg›n ma¤aza a¤›yla
faaliyet gösteren Basmac› Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret
ile SKT Giyim Sanayi ad›yla yeni bir ortakl›k kurmufltur. Yünsa'n›n
%69,99 ifltirakiyle kurulan fiirket, UPTOWN markas›yla faaliyetini
sürdürmekte ve ma¤azalaflarak sektörde emin ad›mlarla
ilerlemektedir.

ADVANSA

2007 y›l›nda ayr›ca "Yünsa Touch" projesi bafllat›lm›flt›r. Yünsa
Touch, Yünsa teknik ve sat›fl ekibinin bilgi ve deneyimleri ve
Yünsa “know-how”› ile Çerkezköy fabrikas› d›fl›nda yapt›r›lan
üretimlerdir. Bu projeyle al›fl›lm›fl ve garanti edilmifl Yünsa
kalitesindeki ürünler, Yünsa servis standartlar›nda müflterilere
sunulmaktad›r. 2007 y›l›nda altyap› çal›flmalar› tamamlanan
bu projenin 2008'de yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenmektedir.

2000'li y›llarda, Uzakdo¤u üreticilerinin talebin çok ötesinde
artan kapasiteleri ve yükselen ham petrol fiyatlar› hammadde
maliyetlerini etkilemifltir. Öte yandan, tekstil ürünlerinde
kotalar›n kalkmas›yla Avrupa ve ABD'de artan haz›r giyim
ithalat›, endüstrideki de¤er zincirini olumsuz yönde etkilemifl,
bu faktörlere yurtiçinde YTL'nin devam eden de¤er art›fl›
eklenmifltir.

fiirket 2007 y›l›nda, kurumsal mükemmellik yaklafl›m›n› tüm
süreçlere yaymay› hedefleyerek kaliteyi en üst düzeye ç›karmak
için EFQM Mükemmellik Modeli çal›flmalar›n› sürdürmüfltür.
ISO 9001 Kalite Sistem Standard› alt›nda üretilen Yünsa
ürünlerinin Alman Hohenstein Enstitüsü taraf›ndan Eko-Tex
100 ile çevre ve insan sa¤l›¤›na zararl› olmad›¤› belgelenmifltir.
Sermayesinin %27'si halka aç›k olan Yünsa'n›n hisse senetleri
‹MKB'de ifllem görmektedir.

Sektördeki dinamikleri dikkatli bir flekilde izleyen ve ortaya
ç›kan olumsuz etkileri asgariye indirmeye çal›flan Advansa,
elyaf ve iplik ürün gam›nda, özel ve nifl ürünlerin oran›n› art›rm›fl,
2007 y›l›nda tekstil sektörü d›fl›ndaki kullan›c› taleplerine
yönelik elyaf üretimi yat›r›mlar›n› bafllatm›flt›r.

2006 y›l›nda PET, PTA ve Preform iflinin ‹spanyol La Seda
flirketine sat›lmas› sonras›nda Türkiye ve Almanya'da bulunan
tesislerinde elyaf, iplik ve polimer üretim faaliyetlerine
odaklanan Advansa, Avrupa'da lider konumunda olan bir entegre
polyester üreticisidir.
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fiirket merkezi 2005'te ‹stanbul'a tafl›nan Exsa A.fi., 2007 y›l›nda
topluluk içinden ve d›fl›ndan 11 flirketin 100'ü aflk›n ülkeyle olan d›fl
ticaret ifllemlerine hizmet vermifltir.

Advansa'n›n Türkiye'de büyüme alan› olarak seçti¤i Polimer
Çözümleri Bölümü, film ve endüstriyel iplik alanlar›nda özel
ürün taleplerini karfl›layarak bafllatt›¤› faaliyetlerini, 2007 y›l›
sonunda Avrupa'n›n en yüksek kapasiteli Batch Polimerizasyon
tesisinin montaj çal›flmalar›n› tamamlayarak sürdürmüfl, böylece
farkl› segmentler için polimer üretim yetene¤i kazanm›flt›r.
Markal› ürünler ve özel bir pazar için üretilen PMS elyaf›n
üretildi¤i Uentrop tesisinde yeniden yap›lanma faaliyetleri
sürdürülmüfltür. Bu çal›flmalar›n yan› s›ra yeni ürünler ve
markalar da baflar›yla piyasaya sürülmüfltür. 2008 y›l› içinde
bu ürünlerin bir k›sm› daha düflük maliyetlerle Asya'dan temin
edilecektir.
En geliflkin donan›mlara sahip olan Adana'daki Ar-Ge tesisleri,
sahip oldu¤u teknolojilerle polyester polimerizasyonu, iplik ve
elyaf üretimi konular›nda komple çözüm önerilerinde
bulunmakta, kendi alan›nda tan›nm›fl ve baflar›l› kurulufllarla
önemli stratejik iflbirlikleri yapmaktad›r.

DIfi T‹CARET

EXSA
fiirket merkezi 2005'te ‹stanbul'a tafl›nan Exsa A.fi., 2007 y›l›nda
topluluk içinden ve d›fl›ndan 11 flirketin 100'ü aflk›n ülkeyle olan
d›fl ticaret ifllemlerine hizmet vermifltir. 2006 y›l›n›n ikinci
yar›s›nda ivme kazanan tekstil ana maddeleri ticareti, ithalat
ve iç piyasa tedarikleriyle 2007 y›l›nda bir önceki y›la göre %114
artarak 77 milyon ABD Dolar› olmufltur. Exsa A.fi. 2006 y›l›nda
bafllam›fl oldu¤u, mevcut varl›klar›ndan katma de¤er yaratmak
amaçl› iki “Gayrimenkul Gelifltirme Projesini” yürütmektedir.
Bu do¤rultuda seçilmifl arazilerde yeni projeler üretebilmek
için idari/hukuki çal›flmalar devam etmifltir.

EXSA UK
1988 y›l›nda Londra'da kurulan Exsa (UK) Limited, genel
uluslararas› ticaret ve ifl gelifltirmede liderlik yapt›¤› gibi, Sabanc›
Toplulu¤u ürünlerinin d›fl pazarlara sunulmas›nda da hizmet
vermektedir.

UNIVERSAL TRADING
1984 y›l›nda Jersey'de kurulan Universal Trading, Sabanc›
Toplulu¤u flirketlerinin uluslararas› hammadde, makine ve
donan›m al›mlar›n› yürütmüfltür. Konumu ve deneyimli
kadrosuyla dünya piyasalar›n› yak›ndan izleyerek al›mlar›n› en
uygun koflullarda sürdüren fiirket, birinci s›n›f uluslararas›
bankalarla yak›n iflbirli¤ini sürdürerek ithalat ifllemlerinin
finansman›nda da önemli kaynaklar sa¤lamaktad›r.

EXSA AMERICAS
1980 y›l›nda New York'ta Holsa Inc. unvan›yla kurulan Exsa
Americas, Amerika k›tas›yla genel uluslararas› ticaret ve ifl
gelifltirmeye katk›da bulunmaktad›r. Bunun yan› s›ra fiirket,
Sabanc› Toplulu¤u ürünlerinin Amerikan pazar›nda sat›fl›na,
pazarlamas›na ve flirketlerin d›fl al›m faaliyetlerine çeflitli destek
hizmetleri vermektedir.

KA⁄IT VE AMBALAJ

OLMUKSA
1968 y›l›ndan bu yana oluklu mukavva sektöründe faaliyet
gösteren Olmuksa, 70.000 ton ka¤›t ve 250.000 ton oluklu
mukavva kutu üretim kapasitesine sahiptir.
Kuruluflundan bu yana hissedarlar›na, müflterilerine,
tedarikçilerine, çal›flanlar›na ve topluma karfl› daima yüksek
bir sorumluluk ile yaklaflan Olmuksa, teknolojide ve pazardaki
de¤iflim ve geliflmeleri müflterilerine çok h›zl› bir flekilde
aktarmaktad›r.
fiirket, Edirne'de kurulu ka¤›t tesisinin yan› s›ra Gebze, ‹zmir,
Adana, Bursa, Manisa ve 2007 y›l›nda kurulan Antalya'daki
oluklu mukavva üretim tesisleriyle Türkiye'nin tüm bölgelerinde
yer alan müflterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmaktad›r. 1998
y›l›nda, dünyan›n en büyük ka¤›t ve ambalaj üreticisi olan
“International Paper”›n fiirket'e ortak olmas›yla, ürün çeflitlili¤i
ve hizmet anlay›fl›nda da önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Olmuksa
sat›fllar›n›n bir bölümü yurtd›fl› pazarlar›na yöneliktir.
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Bimsa, 130'u aflk›n deneyimli uzman kadrosuyla üretim, finans,
insan kaynaklar›, lojistik, yönetim bilgi ve karar destek sistemleri
konular›nda çok çeflitli yaz›l›m ve donan›m platformlar›nda çözümler
sunmakta ve uyarlamaktad›r.

Türkiye'de oluklu mukavva sektöründe olumlu geliflmeler
yaflanmaktad›r. Öte yandan, AB'ye uyum yasalar› ürünün
kullan›m› aç›s›ndan güçlü bir potansiyel oluflturmaktad›r. Bu
geliflmelerin yan› s›ra ülke ihracat›ndaki büyüme beklentileri
de önümüzdeki y›llar için önemli f›rsatlar tafl›maktad›r.
Olmuksa, 2008 y›l›nda ekonominin ve sektör büyümesinin
üzerinde bir büyümeyi hedeflemektedir. Bu büyüme, pazar ve
müflterilerin sürekli artan ve de¤iflen beklentilerine paralel
olarak, fiirket'in mevcut tesislerine yap›lacak modernizasyon
ve kapasite art›r›c› yat›r›mlarla desteklenecektir.
Olmuksa, 40 y›ll›k köklü bir geçmifle sahiptir. fiirket’in
baflar›lar›ndaki önemli etmenlerden biri de, müflteri iliflkileri
yönetimi olmufltur. Müflterileri için özel çözümler gelifltiren ve
müflteri bazl› inovasyon felsefesini tüm süreçlerinde canl› tutan
Olmuksa, 700 çal›flan› ile büyüme hedeflerini 2008 ve sonras›nda
da devam ettirecektir.
fiirket'in net sat›fllar› 2007 y›l›nda 178 milyon ABD Dolar›'na
ulaflm›flt›r. Olmuksa'n›n sermayesinin %12,5'i halka aç›k olup,
hisse senetleri ‹MKB'de ifllem görmektedir.

DÖNKASAN
Kartal'daki ilk tesisi 1983 y›l›nda devreye giren Dönkasan,
sonraki y›llarda gerçeklefltirdi¤i Adana ve Çekmece yat›r›mlar›yla
Türkiye'nin en modern ve en yüksek kapasiteli dönüflebilen
ka¤›t toplama, tasnif ve balyalama flirketi olmufltur. ‹flletme
kapasitesi 200.000 tonun üzerinde olan Dönkasan, öncelikle
ortaklar› Olmuksa ve Kartonsan'›n dönüflebilen ka¤›t
gereksinimlerini karfl›lamaktad›r.

TUR‹ZM

TURSA/AEO
Sabanc› Toplulu¤u'na ba¤l› Tursa'da Adana Hiltonsa, Mersin
Hiltonsa ve Hilton Parksa yer al›rken, Ankara Enternasyonal
Otelcilik'de ise Ankara Hiltonsa bulunmaktad›r.
Topluluk, turizm sektörüne y›llar önce Adana Erciyas Oteli ile
ad›m atm›flt›r. 1988'de Ankara Hiltonsa otelinin aç›l›fl›yla kurucu
ortakl›k fleklinde yeni bir ivme kazanan turizm faaliyetleri,
1990'da Hilton Parksa ve Mersin Hiltonsa otelleriyle daha da
geliflmifl ve nihayet 2001 bafl›nda aç›l›fl› yap›lan Adana Hiltonsa
ile bugünkü düzeyine ulaflm›flt›r. 2007 y›lsonu itibariyle Hiltonsa
oteller zincirinin yatak kapasitesi, 630'u Ankara Hiltonsa, 616's›
Adana Hiltonsa, 372'si Mersin Hiltonsa ve 213'ü Hilton Parksa'ya
ait olmak üzere 1.831'dir.
Toplulu¤un sahip oldu¤u oteller Hilton Grubu taraf›ndan
iflletilmektedir.

S‹GARA VE TÜTÜNCÜLÜK

B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹

PHILSA

B‹MSA

1991 y›l›nda Philip Morris'in %75 ve Sabanc› Holding'in %25
ortakl›¤›yla kurulmufl olan Philsa, halen Marlboro, Parliament,
Muratti, Chesterfield, L&M, Lark, Bond Street ve Lider olmak
üzere sekiz uluslararas› markay› üretmektedir.

1975 y›l›nda kurulan Bimsa, 32 y›l› aflk›n deneyimiyle Türkiye'nin
önde gelen ifl ve bilgi dan›flmanl›¤› hizmeti sunan
flirketlerindendir. fiirket, ifl dan›flmanl›¤›ndan çözüm uyarlamaya,
iflletimden teknik destek hizmetlerine, donan›mdan yaz›l›ma
kadar orta ve büyük ölçekli flirketlerin tüm dan›flmanl›k
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ve müflterileriyle beraber onlar›n
ifllerinde de¤er yaratmak üzere çal›flmaktad›r. Bimsa 2006 y›l›
itibariyle özel sektör haricinde kamu sektöründe de faaliyet
göstermeye bafllam›flt›r.

‹zmir Torbal›'daki fabrika, 1992 y›l› sonunda faaliyete geçti¤i
tarihten bu yana, yüksek kalitede e¤itilmifl insan gücü ve
kulland›¤› en son teknoloji sayesinde endüstri içinde dünya
çap›ndaki ününü her geçen y›l art›rm›flt›r. Torbal› fabrikas›nda
yap›lan yat›r›mlar›n toplam› 418 milyon ABD Dolar›'n› aflm›flt›r.

PHILIP MORRISSA
Philip Morrissa, 1994 y›l›nda Philip Morris sigara markalar›n›n
ülke çap›nda da¤›t›m› ve sat›fl› amac›yla Philip Morris'in %75
ve Sabanc› Holding'in %25 ortakl›¤›yla kurulmufltur. fiirket'in
da¤›t›m a¤›, 81 ilde 142.311 sat›fl noktas›na ulaflmaktad›r. Philip
Morrissa, 95 genel distribütörü, 460 tafl›t› ve 487 kiflilik sat›fl
ekibiyle Türkiye'nin en büyük sat›fl a¤lar›ndan birine sahiptir.
2007 y›l›nda Philip Morrissa'n›n toplam sat›fl gelirleri 6,1 milyar
YTL'ye (4,7 milyar ABD Dolar›) ulaflm›fl ve Türk sigara
piyasas›ndaki pazar pay› %40,4 olarak gerçekleflmifltir.

Bimsa, 130'u aflk›n deneyimli uzman kadrosuyla üretim, finans,
insan kaynaklar›, lojistik, yönetim bilgi ve karar destek sistemleri
konular›nda çok çeflitli yaz›l›m ve donan›m platformlar›nda
çözümler sunmakta ve uyarlamaktad›r. En güncel bilgi
teknolojilerini kullanarak gelifltirdi¤i çözüm ve hizmetlerle,
e-devlet, ifl zekas›, servis odakl› mimari, d›fl kaynak kullan›m›,
SAP uygulamalar›, Pratis elektronik sat›n alma ve bilgi güvenli¤i
alanlar›nda çözüm dan›flmanl›¤›yla kurumsal performans
yönetimi alan›nda ifl dan›flmanl›¤› hizmetleri vererek
müflterilerine rekabet üstünlü¤ü sa¤lamay› hedeflemektedir.
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Sosyal ve
Kültürel Faaliyetler

Sabanc› Üniversitesi'nin sanayi, sivil toplum örgütleri, sanat kurumlar›, sanat
merkezleri ve dünyan›n seçkin üniversiteleriyle olan yak›n ba¤lar›, gerek ö¤renimde
gerekse araflt›rmada “yüksek kalite”nin yakalanabilece¤i ortam› beslemektedir.

SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹
Sabanc› Üniversitesi, ‹stanbul'a 40 km uzakl›ktaki 1.353.000 m2'ye
yay›lan modern kampüsü ile genç bir vak›f üniversitesidir.
Felsefesini “birlikte yaratmak ve gelifltirmek” olarak belirleyen
ve ö¤renim hayat›na 1999 y›l›nda bafllayan Sabanc› Üniversitesi'nin
temel amac›, her ö¤rencisinin yeteneklerini ve yarat›c›l›¤›n› ortaya
ç›kart›p onlar› üstün becerili, kendine güvenen, ekip çal›flmas›na
aç›k ve ö¤renmeyi özümsemifl, toplumsal duyarl›l›¤› ve
sorumlulu¤u yüksek bireyler olarak yetifltirmektir. Bu amaç,
disiplinleraras› akademik programlardan uygulamal› araflt›rmaya,
de¤iflim programlar›ndan geliflmifl bilgi teknolojisi altyap›s›na
kadar hemen her alanda ön planda tutulmaktad›r. Üniversite'nin
sanayi, sivil toplum örgütleri, sanat kurumlar›, sanat merkezleri
ve dünyan›n seçkin üniversiteleriyle olan yak›n ba¤lar›, gerek
ö¤renimde gerekse araflt›rmada “yüksek kalite”nin
yakalanabilece¤i ortam› beslemektedir.
Sabanc› Üniversitesi'nde ö¤renim görenler, rehberlik ve
dan›flmanl›k sistemini kullanarak çeflitli ders havuzlar›ndan
yapabilecekleri bilinçli seçimlerle kendi ö¤renim programlar›n›
flekillendirme özgürlü¤üne sahiptirler. “Mesle¤iyle bar›fl›k bireyler”
yetifltirmeyi hedefleyen Sabanc› Üniversitesi, lisans ö¤rencilerine
diploma alanlar›n› ikinci s›n›f›n sonunda belirleme olana¤› tan›yan,
Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesidir.
Sabanc› Üniversitesi, ö¤rencilerinin çözümleyici ve elefltirel
düflünen, sorgulayan, bilgiyi kendi ba¤›ms›z akl›n›n süzgecinden
geçiren bireyler olarak yetiflmesini hedefler. Üniversite yaflam›
da bu do¤rultuda tasarlanm›flt›r. Ö¤renciler taraf›ndan kurulmufl

ve demokratik bir iflleyifle sahip olan Ö¤renci Birli¤i, sorunlar›
belirleyerek görüfl ve çözüm önerileri eflli¤inde ilgili birimlere
iletmekte ve böylece Üniversite'nin geliflimine etkin biçimde
katk›da bulunmaktad›r. Ayr›ca Üniversite'de sosyal ve kültürel
yaflam› zenginlefltiren 48 Ö¤renci Kulübü bulunmaktad›r.
Ö¤rencilerin çal›flma, dinlenme ve sosyal etkileflim rahatl›¤›
düflünülerek tasarlanm›fl olan yurtlar 2.400 yatak kapasitesine
sahiptir. Kampüs yaflam›na sanatsal boyut kazand›ran Sabanc›
Üniversitesi Gösteri Merkezi, üstün teknolojik olanaklardan
yararlan›lan sahnesiyle opera, senfonik müzik, konser, tiyatro,
bale, dans gibi etkinliklerin icra edildi¤i, ideal bir sanat merkezidir.
Sabanc› Üniversitesi'nin uluslararas› düzeydeki akademik kadrosu,
2.942'si lisans, 588'i lisansüstü olmak üzere, toplam 3.530
ö¤renciye e¤itim vermektedir. Ö¤rencilerin %40'›, Üniversite
taraf›ndan sunulan çeflitli burslardan yararlanmaktad›r.
Sabanc› Üniversitesi'nde ö¤renim, üç fakülte arac›l›¤›yla
yürütülmektedir: Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi (MDBF),
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi (YBF). Tüm fakültelerde lisans, yüksek lisans ve doktora
programlar› sunulmaktad›r.
Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi'nde (MDBF) Bilgisayar
Bilimi ve Mühendisli¤i, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik,
Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i, Mekatronik Mühendisli¤i,
Elektronik Mühendisli¤i ve Üretim Sistemleri Mühendisli¤i lisans
programlar›n›n yan› s›ra Biliflim Teknolojileri, Biyoloji Bilimleri ve
Biyomühendislik, Elektronik Mühendisli¤i, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisli¤i, Mekatronik Mühendisli¤i, Endüstri Mühendisli¤i,

Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i, Fizik ile Matematik dallar›nda
lisansüstü programlar› sunulmaktad›r.
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) bünyesinde lisans
programlar› olarak Ekonomi, Yönetim Bilimleri, Görsel Sanatlar
ve Görsel ‹letiflim Tasar›m›, Kültürel Çal›flmalar, Toplumsal ve
Siyasal Bilimler; lisansüstü programlar› olarak da Ekonomi, Görsel
Sanatlar ve Görsel ‹letiflim Tasar›m›, Siyaset Bilimi, Siyaset BilimiUyuflmazl›k Analizi ve Çözümü, Tarih ve Avrupa Çal›flmalar› yer
almaktad›r.
Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde (YBF) Yönetim alan›nda lisans,
yüksek lisans ve doktora, Yöneticiler için Yönetim derece
programlar› ve Yönetimde Biliflim Teknolojileri alan›nda yüksek
lisans program› sunulmaktad›r. Yönetici Gelifltirme Merkezi'nde
(EDU) ise ifl dünyas›na yönelik yönetici gelifltirme programlar› yer
almaktad›r.

“Sabanc› Üniversitesi, bitifl çizgisini nas›l en önde geçebilece¤inizi
ö¤reten bir üniversite; ama as›l çizgiyi geçtikten sonra neler yap›lmas›
gerekti¤ini de gösteriyor.

Endüstri iliflkilerine büyük önem veren Üniversite'de ayr›ca, sanayi
dünyas›ndan ortaklar›n destekledi¤i ve MDBF ile YBF'nin birlikte
yürüttükleri çift yüksek lisans diplomas› sa¤layan Sanayi Liderleri
Yüksek Lisans Program› sunulmaktad›r.

Ben de, bu vizyon do¤rultusunda, Üniversite ile birlikte kurdu¤umuz
bir teknoloji flirketinde baflkalar›n›n “yapamazs›n” dediklerini yapmaya
ve dünyada ilk olan bulufllar› Türkiye'den dünyaya sunmaya
çal›fl›yorum.”

Sabanc› Üniversitesi, 2000 y›l›ndan bu yana toplam 2.100 diploma
vermifltir. Sabanc› Üniversitesi mezunlar›n›n yaklafl›k %54'ü ulusal
ve uluslararas› flirketlerde çal›flmakta; %31'i yurtd›fl›nda, özellikle
ABD'de lisansüstü çal›flmalar› sürdürmektedir. Mezunlar›n bir
k›sm› ise yaz›l›m, geliflmifl malzemeler ve proje dan›flmanl›k
dallar›nda giriflimci olmufl ve yeni istihdam alanlar› yaratm›flt›r.

Proje gelifltiren, bilim üreten, sanata de¤er veren, Türkiye'yi temsil
edebilecek, Türkiye'ye faydal› olabilecek sorumlu insanlar yetifltiren
bir üniversite Sabanc› Üniversitesi.

Ergi fiener

Sabanc› Üniversitesi Mikroelektronik Mühendisli¤i Lisans mezunu, 2005
Sanayi Liderleri Yüksek Lisans Program› mezunu, 2007
(MSc. Yönetim & MSc. Elektronik Mühendisli¤i ve Bilgisayar Bilimi)
NTT Teknoloji Elektronik Ar/Ge Biliflim Sistemleri ve Dan›flmanl›k Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan› 2007 - SABANCI
ÜN‹VERS‹TES‹
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Türkiye'nin ulusal kültür miras›na her zaman duyarl› olan
Sabanc› Ailesi, y›llard›r toplad›¤› sanat eserlerini daha genifl
kitlelerle paylaflmak üzere Sabanc› Üniversitesi'ne ba¤›fllam›flt›r.

SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹
SAKIP SABANCI MÜZES‹
Türkiye'nin ulusal kültür miras›na her zaman duyarl› olan
Sabanc› Ailesi, y›llard›r toplad›¤› sanat eserlerini daha genifl
kitlelerle paylaflmak üzere Sabanc› Üniversitesi'ne
ba¤›fllam›flt›r. Bu koleksiyonlar› bar›nd›ran “Atl› Köflk” müze
olmak üzere Sabanc› Üniversitesi'ne tahsis edilmifl, resim
koleksiyonunu sergilemek ve geçici sergiler düzenlemek
amac›yla Atl› Köflk'e bitiflik olarak yeni bir galeri binas›
yap›lm›flt›r.
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi (SSM),
koleksiyonlar› ve geçici sergileriyle ziyaretçilere ve okullara
yönelik e¤itim faaliyetleri gerçeklefltirmektedir. 8 Haziran
2002'de hizmete giren müze, 4.000 m2'lik sergileme alan›na
ve toplam 6.000 m2'lik alana sahiptir.
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi'nde sergilenen
koleksiyonlar üç kategoriden oluflmaktad›r: Hat sanat›, resim,
heykel ve di¤er objeler (porselenler ve mobilyalar). Hat
koleksiyonu, 15. ve 20. yüzy›llar aras›ndaki döneme ait 522
adet nadir elyazmas›ndan ve hattatlarca kullan›lan araç ve
gereçlerden, resim koleksiyonu 19. ve 20. yüzy›l Türk resim
sanat›n› yans›tan 334 resimden oluflmaktad›r. Ayr›ca, 314 adet
eserden oluflan di¤er objeler kategorisinde yer alan heykel
ve porselen, merhum Hac› Ömer Sabanc›'n›n 1940 y›l›nda
sat›n ald›¤› ilk eserleri de içermektedir.
Hat ve resim koleksiyonundan seçme eserler, 1998-2001 y›llar›
aras›nda New York Metropolitan Müzesi, Los Angeles County
Sanat Müzesi, Harvard Üniversitesi Arthur M. Sackler Müzesi
ve Louvre Müzesi'nde “Alt›n Harfler: Sabanc› Üniversitesi
Sak›p Sabanc› Müzesi'nden Osmanl› Hat, Resim Sanat›
Örnekleri” ad›yla; Berlin Guggenheim Müzesi ve Frankfurt'ta
Museum für Angewandte Kunst'ta ise “Sultan›n Mührü” ad›yla
sergilenmifltir.

SSM'de Aç›lan Sergiler
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi, aç›l›fl›ndan bu
yana çeflitli sergilere ev sahipli¤i yapm›flt›r.
‹talyan Hükümeti'nin 2002 F‹FA Dünya fiampiyonas› vesilesiyle
düzenledi¤i “Futbol Manzaralar›” adl› sergi, Kore'den sonra
5 Eylül 2002-31 Ekim 2002 tarihleri aras›nda SSM'de
sergilenmifltir. 20. yüzy›l›n önde gelen ‹talyan sanatç›lar›n›n
futboldan esinlenerek yaratt›klar› 74 resim ve 11 heykeli içeren
sergi, ‹talyan Kültür Merkezi ve ARIA'n›n katk›lar›yla
gerçeklefltirilmifltir.
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi E¤itim Departman›,
e¤itim programlar› çerçevesinde ‹stanbul ili okullar›n› kapsayan
“Portre” konulu ilk resim yar›flmas›n› 2003 y›l›nda
düzenlemifltir. 2004 y›l›ndaki yar›flman›n konusu “At”, 2005
y›l›ndaki yar›flman›n konusu “Vazoda Çiçekler” olarak
saptanm›flt›r.
‹stanbul Arkeoloji Müzeleri ile Sabanc› Üniversitesi Sak›p
Sabanc› Müzesi'nin iflbirli¤iyle 27 Haziran 2003-5 May›s 2004
tarihleri aras›nda düzenlenen “Do¤ada Güç Birlikteli¤i; ‹nsan
ve At” adl› sergide ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunda
yer alan 48 adet eser sergilenmifltir.
Ünlü ‹talyan ailesi Mediciler'in uzun y›llar boyunca toplad›¤›
Osmanl› kültürüne ait eserlerden oluflan “Mediciler'den
Savoylar'a Floransa Saraylar›nda Osmanl› Görkemi” adl›
sergi 23 Aral›k-18 Nisan 2004 tarihleri aras›nda Akbank ve
‹talyan Kültür Merkezi'nin sponsorlu¤unda gerçekleflmifltir.
Ünlü moda tarihçisi Alexandre Vassiliev'in 18-20. yüzy›llara
ait giysi ve aksesuarlardan oluflan koleksiyonu Beymen ve
Sak›p Sabanc› Müzesi'nin iflbirli¤iyle “Paris-St. Petersburg
Alexandre Vassiliev Koleksiyonu'ndan Avrupa Modas›n›n Üç
Yüzy›l›” ad›yla 12 May›s-24 Ekim 2004 tarihleri aras›nda
sergilenmifltir.

13 Temmuz-9 Ekim 2005 tarihleri aras›nda Credit Suisse'in
katk›lar›yla gerçekleflen “17. Yüzy›l Avrupa's›nda Türk ‹maj›”
bafll›kl› sergide, Slovenya ve H›rvatistan'daki çeflitli müze ve
kütüphaneler ile ‹ngiltere ve Türkiye'deki özel koleksiyonlardan
derlenen 92 ya¤l›boya tablo, gravür ve kitap yer alm›flt›r.
Topkap› Saray› Müzesi'nin 5.000 parçadan oluflan porselen
koleksiyonundan seçilmifl Avrupa porselen örnekleri, Sabanc›
Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi'nde “Osmanl› Saray›'nda
Avrupa Porselenleri” sergisiyle 25 May›s-28 A¤ustos 2005
tarihleri aras›nda izleyiciyle buluflmufltur. Sergi, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü
Topkap› Saray› Müzesi Müdürlü¤ü'nün iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilmifltir.
“Picasso ‹stanbul'da” sergisi, 20. yüzy›la damgas›n› vurmufl
en önemli sanatç› olarak kabul edilen Pablo Picasso'nun uzun
sanat yaflam› boyunca çeflitli alanlarda üretti¤i, bütün
dönemlerini kapsayan 135 eserle, Sabanc› Üniversitesi Sak›p
Sabanc› Müzesi'nde 24 Kas›m 2005-26 Mart 2006 tarihleri
aras›nda sanatseverlerle buluflmufltur. Sabanc› Holding'in
sponsorlu¤uyla gerçekleflen sergide, ünlü sanatç›n›n ömrü
boyunca kendisine saklad›¤› ve ailesine devretti¤i bir
koleksiyon ile Paris ve Barselona Picasso müzelerinden, Lille
Modern Sanat Müzesi'nden ve Fundacion Almine y Bernard
Ruiz-Picasso para el Arte (FABA) ve aile koleksiyonundan
eserler yer alm›flt›r. Sergi kapsam›nda ayr›ca konferanslar,

atölye çal›flmalar›, çocuk e¤itim programlar›, galeri sohbetleri
ve özel gösterim akflamlar› düzenlenmifltir.
“Do¤u'dan Bat›'ya Kitap Sanat› ve Osmanl› Dünyas›'ndan
An›lar” sergisi ve Lizbon Calouste Gulbenkian Müzesi'nden
baflyap›tlar 14 Nisan-28 May›s 2006 tarihleri aras›nda Sak›p
Sabanc› Müzesi'nde ziyaretçilerle buluflmufltur. SSM,
Lizbon'daki Calouste Gulbenkian Müzesi'nden, aralar›nda 75
elyazmas› ve bask› kitap, tekstil, dokuma ve ‹znik çinilerinin
de oldu¤u 111 parçal›k etkileyici bir koleksiyona ev sahipli¤i
yapm›flt›r. BankEuropa ve Turgut ‹laçlar› katk›lar›yla ve
Hürriyet'in bas›n sponsorlu¤uyla düzenlenen sergideki
kitaplar, de¤iflik kültürlerden zengin bir antoloji sunmufltur.
Sergi kapsam›nda ayr›ca konferanslar ve çocuk e¤itim
programlar› düzenlenmifltir.
“Heykelin Büyük Ustas› Rodin ‹stanbul'da” sergisi, Sak›p
Sabanc› Müzesi'nin ve Akbank'›n katk›lar›yla bir sanat dehas›n›
daha ‹stanbullu sanatseverlerle buluflturmufltur. 12 Haziran3 Eylül 2006 tarihleri aras›ndaki bu sergi için heykelt›rafl›n
koleksiyon ve yap›tlar›n›n mirasç›s› Rodin Müzesi'nden ödünç
al›nan 203 parça aras›nda, sanatç›n›n Düflünen Adam, Öpüflme,
Yürüyen Adam gibi ünlü yap›tlar›n›n yan› s›ra 100'e yak›n
heykel, çok say›da desen, eski foto¤raflar ve yine sanatç›n›n
koleksiyonundan bir dizi antik dönem heykeli yer alm›flt›r.
Sergi kapsam›nda ayr›ca konferanslar, atölye çal›flmalar›,
çocuk e¤itim programlar›, galeri sohbetleri ve özel gösterim
akflamlar› düzenlenmifltir.
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24.11.2007-27.01.2008 tarihleri aras›nda Philips'in katk›lar›yla
düzenlenen “Abidin Dino-Bir Dünya” sergisinde, 14 y›l önce
yaflama veda eden, çok yönlü bir kültür ve sanat insan› Abidin
Dino, tüm yönleriyle Sak›p Sabanc› Müzesi'ne konuk olmufltur.

Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi, 7 Aral›k 2006-8
Nisan 2007 tarihleri aras›nda “Cengiz Han ve Mirasç›lar›Mo¤ol ‹mparatorlu¤u” isimli sergiye ev sahipli¤i yapm›flt›r.
Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik DeutschlandBonn, Staatliches Museum für Völkerkunde-Münih,
Kunsthistorisches Museum-Viyana, Afla¤› Avusturya Eyaleti
E¤itim, Bilim ve Sanat Federal Bakanl›¤› ve Sabanc› Üniversitesi
Sak›p Sabanc› Müzesi iflbirli¤i ve Garanti Bankas›
sponsorlu¤uyla düzenlenen sergide, Avrupa'n›n ve Mo¤olistan
ile Türkiye'nin bafll›ca müzelerinden derlenen, baz›lar› ilk kez
gösterime sunulacak 600 eser yer alm›flt›r. Garanti Bankas›
sponsorlu¤uyla gerçekleflen sergi kapsam›nda ayr›ca
konferanslar, atölye çal›flmalar›, çocuk e¤itim programlar›,
galeri sohbetleri ve özel gösterim akflamlar› düzenlenmifltir.
“Tanr›'ya Adanm›fl Hal›lar: Transilvanya Kiliselerinde Anadolu
Hal›lar›, 1500-1750” adl› sergi 19.04.2007-19.08.2007 tarihleri
aras›nda Yünsa'n›n sponsorlu¤unda düzenlenmifltir. Sergide
büyük ço¤unlu¤u Romanya ve Macaristan'daki kilise ve
müzelerden seçilen, 16. ve 18. yüzy›llar aras›na tarihlenen ve
hal› literatüründe Transilvanya hal›lar› olarak tan›nan Bat›
Anadolu hal›lar›ndan 41 örnek sergilenmifltir. Bu sergi,
Romanya Kültür Enstitüsü, Sibiu Ulusal Brukenthal Müzesi,
Romanya Evangelist Kilisesi, Romanya Kültür ve Din ‹flleri
Bakanl›¤›, Bükrefl Ulusal Sanat Müzesi, Macar Ulusal Müzesi,
Macar Uygulamal› Sanatlar Müzesi ve Berlin ‹slam Sanat›
Müzesi iflbirli¤iyle gerçekleflmifltir.
Yine ayn› tarihler aras›nda düzenlenen “Da¤›stan Dokuma
Sanat›, Kaytag ‹fllemeleri” bafll›kl› sergide ise Da¤›stan
halk›n›n yaratt›¤›, çeflitli kültürlerden ve uzak geçmiflin
çoktanr›l› pagan dünyas›ndan sembollerle bezeli 47 iflleme
yer alm›flt›r.

Deutsche Bank'›n sponsorlu¤uyla 08.09.2007-01.11.2007
tarihleri aras›nda düzenlenen “Habersiz Buluflma, Blind Date
‹stanbul” adl› sergide Sak›p Sabanc› Müzesi koleksiyonundaki
Osmanl› hat sanat› eserleri, dünyan›n say›l› modern ve ça¤dafl
sanat eserleri koleksiyonuna sahip olan Deutsche Bank'›n
50.000’i aflk›n parçadan oluflan eserleriyle bir araya gelmifltir.
Sergi, Do¤u ile Bat›'n›n giderek birbirine yaklaflmaya bafllad›¤›
ve ‹stanbul'un Do¤u-Bat› aras›nda bir köprü oluflturmaya her
zamankinden daha haz›r oldu¤u bir dönemde, zaman ve mekan
kavram›n› aflarak birbiriyle iletiflime geçen, birbirinin içinde
eriyen farkl› bak›fl aç›lar› sunmufltur. Do¤u ve Bat› sanat›n›n
bulufltu¤u bu sergiye, ünlü sanatç›lar›n Deutsche Bank
koleksiyonunda yer alan heykelleri de efllik etmifltir. Topkap›
Saray› ve Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi koleksiyonlar›na ait,
bugüne dek hiç sergilenmemifl yaz› kuflaklar› ise, serginin
flüphesiz en çarp›c› eserleri olmufltur.
24.11.2007-27.01.2008 tarihleri aras›nda Philips'in katk›lar›yla
düzenlenen “Abidin Dino-Bir Dünya” sergisinde, 14 y›l önce
yaflama veda eden, çok yönlü bir kültür ve sanat insan› Abidin
Dino, tüm yönleriyle Sak›p Sabanc› Müzesi'ne konuk olmufltur.
Çizgileriyle ve yaz›lar›yla önemli izler b›rakan Dino'nun baflta
Türkiye ve Fransa olmak üzere birçok ülkede geçen yaflam›
ve 80 y›ll›k ömrü boyunca yapt›¤› çal›flmalar› belgeleriyle
birlikte sergilenmifltir. Yüzlerce yap›t›n›, foto¤raflar›n› ve
yaflam›n›n de¤iflik evrelerini yans›tan dokümanlar› içeren
sergi, bu de¤erli insan› genifl bir çerçevede ziyaretçilere
tan›tm›flt›r.

“Louvre Koleksiyonlar›ndan Baflyap›tlarla ‹slam Sanat›n›n
Üç Baflkenti: ‹stanbul, Isfahan, Delhi” sergisi için Louvre
Müzesi ‹slam Sanatlar› Bölümü'nden seçilmifl yaklafl›k 220
eser Türk Telekom'un de¤erli katk›lar›yla sergilenmek üzere
‹stanbul'a getirilmifltir. Louvre Müzesi'nin en önemli
koleksiyonlar›ndan ‹slam Sanatlar› Bölümü'nde toplanm›fl ve
korunmufl olan hazineler aras›nda Osmanl›lar’a (1299-1923),
‹ran'da 16. yüzy›l bafllar›nda kurulmufl olan Safavi Devleti'ne
(1501-1722) ve yine ayn› dönemde Hindistan'da hüküm sürmüfl
Baburi Hanedan›'na (1526-1858) ait çeflitli sanat eserlerinden
oluflan sergi, Louvre Müzesi'nin iflbirli¤inde ve Les Art
Décoratifs'in katk›lar›yla düzenlenmifltir. Sergi 19 fiubat-1
Haziran 2008 tarihleri aras›nda ziyarete aç›k olacakt›r.
SSM'nin Eser Ödünç Vererek Yurtd›fl›nda Kat›ld›¤› Sergiler
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi kendi mekanlar›nda
çeflitli sergilere ev sahipli¤i yapman›n yan› s›ra geçti¤imiz
dönemde yurtd›fl›nda düzenlenen sergilere de eserler vererek
uluslararas› sergilerde koleksiyonunu tan›tma olana¤›na sahip
olmufltur:
Bu kapsamda, 6 Ekim 2004-16 Ocak 2005 tarihleri aras›nda
Brüksel, Palais des Beaux Arts'ta gerçeklefltirilen “Mothers,
Goddesses and Sultanas” sergisine iki tablo ve üç hat eserle,
Londra'da Royal Academy of Arts'ta 22 Ocak 2005-12 Nisan
2005 tarihleri aras›nda izlenen “Turks: A Journey of a Thousand
Years, 600-1600” adl› sergiye üç hat eserle, Amsterdam/
Hollanda'da De Nieuwe Kerk Müzesi'nde 16 Aral›k 2006-15
Nisan 2007 tarihleri aras›nda ziyarete aç›k olan “‹stanbul:
The City and the Sultan” adl› sergiye üç hat eserle kat›lm›flt›r.

Sak›p Sabanc› Müzesi'nin koleksiyonundan 38 tablonun
sergilendi¤i Lizbon Gulbenkian Müzesi'ndeki “Ça¤r›fl›mlar›,
Yolculuklar› ve Atmosferiyle ‹stanbul, Sak›p Sabanc› Müzesi
Resim Koleksiyonundan Tablolar” sergisinde Türk resminin
Bat› dünyas›nda az bilinen 1850-1950 dönemine ait eserleri
yer alm›flt›r. Sabanc› Holding'in iletiflim sponsorlu¤unda
gerçeklefltirilen sergide, 19. yüzy›lda Bat› resmiyle yeni tan›flan
Türk sanatç›lar›n yan› s›ra, Osmanl› Saray› için eser vermifl
baz› yabanc› ressamlar›n yap›tlar› da yer alm›flt›r. SSM'nin bu
iade-i ziyaretiyle ilk kez Türk resim sanat›n›n büyük
ustalar›ndan bir seçme, 14.04.2007-26.08.2008 tarihleri
aras›nda önde gelen bir Avrupa müzesinde sergilenmifltir.
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi Hat Koleksiyonu,
Müze'nin 2002 y›l›nda kurulmas›ndan sonra ilk kez kapsaml›
bir biçimde Madrid'de Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando'da sergilenmifltir. ‹spanya Kültür Bakanl›¤› ve
Sabanc› Holding'in sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen “Alt›n
Sat›rlar: Sak›p Sabanc› Müzesi'nden Osmanl› Hat Sanat›”
adl› sergide, 15. yüzy›l sonlar›yla 20. yüzy›l bafllar› aras›nda
yaflam›fl olan çok say›da Osmanl› hattat›n›n elyazmas› eserleri,
Kuran›kerimler, dua kitaplar›, hat albümleri ve geç dönem
Osmanl› resimlerinden birkaç örnekle toplam 96 eser yer
alm›flt›r. Sergi 11.12.2007-02.03.2008 tarihleri aras›nda ziyarete
aç›k kalacakt›r.
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Sabanc› Vakf›, kuruluflundan bu yana geçen 34 y›l süresince,
Türkiye geneline da¤›lm›fl 78 yerleflim merkezinde okullar,
yurtlar, sa¤l›k tesisleri, kültür merkezleri, spor kompleksleri,
kütüphaneler, ö¤retmenevleri ve sosyal tesisler ile en görkemli
yat›r›m› olan Sabanc› Üniversitesi'nin kuruluflunu
gerçeklefltirerek say›lar› 120'yi bulan kal›c› eseri toplumun
hizmetine sunmufltur.
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Sabanc› Vakf›, kuruluflundan bu yana geçen 34 y›l süresince,
Türkiye geneline da¤›lm›fl 78 yerleflim merkezinde okullar,
yurtlar, sa¤l›k tesisleri, kültür merkezleri, spor kompleksleri,
kütüphaneler, ö¤retmen evleri ve sosyal tesisler ile en görkemli
yat›r›m› olan Sabanc› Üniversitesi'nin kuruluflunu
gerçeklefltirerek say›lar› 120'yi bulan kal›c› eseri toplumun
hizmetine sunmufltur.

Sabanc› Ailesi kurmufl oldu¤u pek çok sanayi kurulufluyla
Türk ekonomisinin geliflmesine önemli katk›larda bulunmufltur.
Bunun yan› s›ra aile bireyleri sosyal sorumluluk kapsam›nda,
özellikle e¤itim, sa¤l›k, kültür ve sosyal hizmet alanlar›nda
çok say›da kurumun toplum yarar›na sunulmas›na büyük
önem vermifller, hay›r ifllerinde aktif rol alm›fllard›r. 1974
y›l›nda Sabanc› Ailesi'nin hay›r ifllerini kurumsallaflt›rmak
amac›yla Hac› Ömer Sabanc› Vakf› kurulmufltur.

Kuruluflundan bugüne dek 32.000'in üzerinde üniversite
ö¤rencisine burs veren Sabanc› Vakf›'n›n burs program›ndan
her y›l 1.200 ö¤renci yararlanmaya devam etmektedir. Ayr›ca,
baflar›lar› teflvik amac›yla e¤itim, kültür ve sanat faaliyetlerinde
ulusal ve uluslararas› düzeyde baflar› kazanan kifli, kurum ve
kurulufllara ödüller ve burslar verilmektedir.

Anne Sad›ka Sabanc›'n›n tüm malvarl›¤›n› ba¤›fllad›¤› ve aile
bireylerinin katk›da bulundu¤u Sabanc› Vakf›, k›sa sürede
Türkiye'nin en varl›kl› vak›flar›ndan biri olmufltur. Vakf›n
kaynaklar›, Sabanc› Ailesi'nin ve Sabanc› Toplulu¤u
flirketlerinin ba¤›fllar› ile Vakf›n sahip oldu¤u mal varl›klar›ndan
elde edilen gelirlerden oluflmaktad›r.
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Sabanc› Vakf›, kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik olarak
her y›l Türkiye Halk Danslar› Yar›flmas› ile Uluslararas› Tiyatro
Festivali'ni desteklemifltir. 2006 y›l›ndan itibaren “Mehtap Ar
Çocuk Tiyatrosu”nu da desteklemeye bafllam›fl, 2007 y›l›n›n
sonuna kadar ‹stanbul'un uç bölgeleriyle Güneydo¤u Anadolu
illerinde yaflayan 120.000’den fazla çocu¤un ilk kez tiyatroyla
tan›flmas›n› sa¤lam›flt›r.

fiIRNAK

HAKKAR‹

1
41
17
16
14
12
10
5
4
Toplam 120

Üniversite
E¤itim Kurumu
Ö¤retmenevi
Ö¤renci Yurdu
Kültür Merkezi
Sosyal Tesis
Sa¤l›k Tesisi
Spor Tesisi
Kütüphane
Sabanc› Vakf› eseri

Sak›p Sabanc› E¤itim ve Kültür Merkezi, Kandilli, ‹stanbul

Sabanc› Vakf›, ulusal ve uluslararas› kurulufllarla birlikte insani
geliflim projelerine de önemli katk›da bulunmaktad›r. Birleflmifl
Milletler “Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan Haklar›n›n
Korunmas› ve Gelifltirilmesi” Ortak Program›, ulusal ve
uluslararas› kurumlarla iflbirli¤ine örnek gösterilebilecek
önemli bir projedir. Ortak Program kapsam›nda, yerel projelere
destek vermek amac›yla 2007 y›l›nda ilk kez “Sabanc› Vakf›
Hibe Program›” uygulamaya konulmufl, seçilen 11 projeye
hibe verilmifltir.
2007 y›l›nda Sabanc› Vakf›'n› gelece¤e tafl›yacak stratejileri
tasarlamak üzere yeniden yap›lanma ve strateji belirleme
çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Stratejiye yönelik olarak, dünyan›n
önde gelen vak›flar›n›n üst düzey yöneticilerinin de kat›l›m›yla,
farkl› bak›fl aç›lar›n› bir araya getirerek ortak ak›l oluflturmak
üzere bir dizi aç›k alan toplant›lar› ve ard›ndan karar konferans›
düzenlenmifltir.

Sabanc› Vakf›, vak›flar›n ülkemizde ve dünyada h›zla geliflen
ve de¤iflen rollerini de dikkate alarak, özgün ve yenilikçi
programlar ve yöntemlerle toplumun geliflmesine ve yaflam
kalitesinin yükseltilmesine katk›da bulunmak için aray›fllar›n›
sürdürmektedir. Bu kapsamda stratejik alanlar ve araçlar
üzerindeki çal›flmalar 2008 y›l›nda devam edecek, yeni ifl
modelleri gelifltirilecektir.

Sabanc› Ö¤retmenevi, Anadoluhisar›, ‹stanbul
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas›
ve ‹lkeleri

Bu politika belgesiyle Sabanc› Holding, kurumsal sosyal

2- ‹nsan kaynaklar›m›z›n, sürdürülebilir büyümenin en önemli

sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu¤umuz için önemini

unsuru oldu¤una inan›r›z. Çal›flanlar›m›z›n özlük haklar›n›n

ve önceli¤ini vurgular.

tam ve do¤ru biçimde kullan›lmas›n› sa¤lar›z. Çal›flanlara
dürüst ve adil yaklafl›r, ayr›mc› olmayan, güvenli ve sa¤l›kl›

Sabanc› Toplulu¤u sahip oldu¤u tevazu, insana sayg› ve halka

bir çal›flma ortam› taahhüt ederiz. Çal›flanlar›m›z›n bireysel

yak›nl›k öz de¤erlerinin bir parças› olarak tüm faaliyetlerinde

geliflimi için gerekli çabay› gösterir, ifl hayat› ile özel hayat

sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlay›fl›n›n

aras›ndaki dengeyi gözetiriz.

temel ve de¤iflmez unsurlar›ndan biri olarak kabul eder. Bu
çerçevede Sabanc› Toplulu¤u'nu oluflturan tüm kurumlar›m›zdan

Kurum içinde çal›flanlar aras›nda dil, ›rk, renk, cinsiyet,

faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk

siyasi düflünce, inanç, din, mezhep, yafl, fiziksel engel ve

anlay›fl› içinde yönetmelerini ve toplumu gelifltirmeyi öncelikli

benzeri nedenler ile ayr›mc›l›k yap›lmas›n› kabul etmeyiz.

olarak gündemlerinde tutmalar›n› bekleriz. Sosyal sorumluluk
anlay›fl›m›z›n kapsam›n› ifl faaliyetlerimiz ve onlar›n etkileriyle

‹flbirli¤ini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çal›flma ortam›

s›n›rl› görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlay›fl›m›z› ve bu konudaki

yarat›p çat›flma ortamlar›n› önleyerek farkl› inanç, düflünce

önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olan› dikkate alarak

ve görüfle sahip kiflilerin uyumlu bir flekilde çal›flmalar›n›

belirleriz. Demokrasinin, insan haklar›n›n ve çevrenin

sa¤lar›z.

korunmas›na yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen
gösteririz. Sabanc› Toplulu¤u olarak Kurumsal Sosyal

Çal›flanlar›m›z›n kaliteli ve baflar›l› bir yaflam sürmelerinde

Sorumluluk ‹lkeleri çerçevesinde haz›rlay›p uygulad›¤›m›z SA-

en önemli faktör olan “sa¤l›klar›n›n korunmas›na” katk›da

Etik, ifl yap›fl fleklimizde bize rehber olur.

bulunmak amac›yla sa¤l›kl› yaflam programlar› uygular›z.

Sosyal sorumluluk uygulamalar›m›zda esas ald›¤›m›z temel

Sabanc› Toplulu¤u olarak tüm çal›flanlar›m›z›n insan

ilkelerimiz flunlard›r:

onuruna uygun çal›flma koflullar›nda, sa¤l›kl› ve güvenli bir
ortamda çal›flma hakk› oldu¤una inan›r›z. Çal›flanlar›m›z

1- Sabanc› Toplulu¤u olarak, faaliyet göstermekte oldu¤umuz
tüm co¤rafyalarda topluma karfl› sosyal ve çevresel

bizim en de¤erli varl›¤›m›zd›r ve çal›flanlar›m›z›n güvenli¤ini
sa¤lamak ve korumak en öncelikli ifl hedefimizdir.

sorumluluklar›m›z›; hissedarlar›m›z, çal›flanlar›m›z, kamu,
sivil toplum kurulufllar› ve di¤er paydafllar›m›z ile uyumlu
bir iflbirli¤i içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

3- Her türlü faaliyetimizden do¤abilecek çevresel etkileri
sorumluluk bilinci ile yönetiriz. Tüm flirketlerimiz faaliyet
alanlar›na uygun seviyede faaliyetlerinin çevresel etkilerini
en az noktaya indirecek her türlü iyilefltirme ve gelifltirme
çal›flmalar›n› belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

fiirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi

Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler

çevresel çözümleri uygulamalar› ve çevre dostu teknolojilerin

ile uygulamaya aktar›l›r ve uygulamalar›n düzeyi ilgili birimlerce

geliflmesine ve yay›lmas›na yard›mc› olacak ve çevre bilincini

denetlenir. fiirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalar›nda

art›racak her türlü giriflime destek sa¤lamalar›n› bekleriz.

gösterecekleri baflar›y›, flirket performanslar›n›n
de¤erlenmesinde önemli bir kriter olarak dikkate al›r›z. Sabanc›

4- Sabanc› Toplulu¤u olarak, kurumsal sosyal sorumluluk

Toplulu¤u olarak gerçeklefltirdi¤imiz kurumsal sosyal

ilkesi çerçevesinde toplumumuzun geliflimi için çaba

sorumluluk aktivitelerini y›ll›k faaliyet raporu ve web sitemiz

gösteririz. Çal›flanlar›m›z›, sosyal sorumluluk bilinciyle yer

arac›l›¤›yla kamuoyu ile paylafl›r›z.

alacaklar› uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü
olmalar› konusunda destekleriz.

Toplulu¤umuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamalar›ndan baflta H. Ö. Sabanc› Holding A.fi. CEO'su

5- Tedarikçilerimiz baflta olmak üzere tüm ifl ortaklar›m›z›n,

olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çal›flanlar›m›z sorumludur.

sosyal sorumluluk alan›nda Sabanc› Toplulu¤u

Bu politika belgesi, Sabanc› Toplulu¤u'nun daha iyi bir dünya

standartlar›nda hareket etmelerinin sa¤lanmas›na yönelik

ve gelecek için üzerine düflen her türlü sorumlulu¤u yerine

yaklafl›mlar gelifltirmeye ve bu yaklafl›mlar›n uygulanmas›na

getirece¤inin aç›k bir taahhüdünü, tüm çal›flanlar›m›zla,

özen gösteririz.

hissedarlar›m›zla ve di¤er tüm paydafllar›m›zla paylaflmak üzere
haz›rlanm›flt›r.

6- Türkiye'nin ve faaliyet gösterdi¤imiz ülkelerin gelenek ve
kültürlerine duyarl› davran›r, tüm yasal düzenlemelere
uygun hareket ederiz.
7- fiirketlerimizi, uluslararas› standartlara uyum sa¤layarak
uygulamalar›n› sertifikalaflt›rmalar› konusunda teflvik ederiz.

Ahmet C. Dördüncü
CEO ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Güler Sabanc›
Yönetim Kurulu Baflkan› ve
Murahhas Üye

sabanc› holding 2007 faaliyet raporu

68

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹’NE UYUM BEYANI

4. Genel Kurul Bilgileri

H. Ö. Sabanc› Holding A.fi. (bundan böyle fiirket diye an›lacakt›r)
1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 döneminde Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK) taraf›ndan yay›mlanan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ne
uymaktad›r ve uygulamaktad›r.

2007 y›l›nda bir adet (18 May›s 2007’de olmak üzere) Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s› yap›lm›flt›r. Bu toplant›ya %79,40 oran›nda hisseyi
temsil eden pay sahipleri kat›lm›flt›r. Bu toplant›lara davet, Türk
Ticaret Kanunu Hükümleri ve fiirket Esas Sözleflmesi hükümlerine
uygun olarak yap›lm›flt›r. Pay defterine kay›tl› nama yaz›l› pay
sahiplerinin Genel Kurul’a kat›lmas› için, Genel Kurul tarihinden bir
gün öncesine kadar pay defterine kay›t yap›lmaktad›r.

BÖLÜM I-PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
fiirketimizde pay sahipleri ile ilgili Kurumsal Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi
yer almaktad›r. Bu birim CFO Faruk Bilen’in koordinasyonunda
faaliyet göstermektedir. Bu birimin sorumlulu¤unu Fikret Cömert,
Direktör (fcomert@sabanci.com) unvan› ile yürütmektedir. Bu
bölümde ayr›ca Emine Çelik, Uzman (ecelik@sabanci.com) ve Zeynep
Banu Belger, Sekreter (zbelger@sabanci.com) olarak görev
almaktad›r. ‹lgililere ayn› zamanda 0212 385 80 80 numaral› telefon
ve 0212 385 83 55 numaral› fakstan ulafl›labilir.
Bu birim pay sahipleri ile iliflkilerin yürütülmesinde görev alm›flt›r.
Bu görevler çerçevesinde 2007 y›l›nda yurtiçinde 209, yurtd›fl›nda
ise 231 kurumsal pay sahibi ile toplant› yap›lm›fl; 550 civar›nda
kurumsal pay sahipleri ile telefonda görüflülmüfl ve gelen sorular
cevapland›r›lm›fl; ayr›ca pay sahiplerinden gelen 643 adet e-mail
yan›tlanm›flt›r.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
2007 y›l›nda Pay Sahipleri Birimi taraf›ndan pay sahiplerinden gelen
1.000’in üzerinde telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yap›lan
görüflmelerde gelen 643 adet talep cevapland›r›lm›fl, bu amaçla
pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfas›nda zorunlu bildiri
süreçleri içinde duyurulmufltur.
fiirket Esas Sözleflmesi’nde, Özel Denetçi atanmas› bir hak olarak
düzenlenmemifltir. 2007 y›l›nda pay sahiplerinden bu konuda bir
talep al›nmam›flt›r.

Denetlenmifl 2007 y›l› rakamlar›n› da içeren Faaliyet Raporu, fiirket
Genel Merkezi’nde en az 14 gün önceden pay sahiplerinin
incelemesine sunulmufltur. Genel Kurul esnas›nda pay sahipleri
soru sorma hakk›n› kullanmam›fllard›r ve gündem maddeleri
haricinde bir öneri verilmemifltir.
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel
Kurul’da pay sahiplerinin onay›na sunulmaktad›r. Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’nin yasal uyumu sa¤land›¤›nda de¤iflen kanunlarda yer
alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul’da pay
sahiplerinin onay›na sunulacakt›r.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Esas Sözleflme’de imtiyazl› oy hakk› bulunmamaktad›r.
Esas Sözleflmemizde, mevcut ortakl›k yüzdelerinde ve ortakl›k
yap›s›nda birikimli oy hakk› tan›nmas›n›n fiirket’in ahenkli yönetim
yap›s›n› bozaca¤› düflüncesiyle bir düzenleme yap›lmam›flt›r.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Kâr Da¤›t›m Politikam›z flöyledir:
Ortaklara Sermaye Piyasas› Mevzuat›’na göre belirlenen da¤›t›labilir
kâr›n en az %20’si oran›nda nakit veya bedelsiz hisse fleklinde kâr
pay› da¤›tmakt›r. Bu politika ulusal ve global ekonomik flartlarda
herhangi bir olumsuzluk olmas›, gündemdeki projelere ve fonlar›n
durumuna göre Yönetim Kurulu taraf›ndan her y›l gözden geçirilir.

Bu bilgi 2007 y›l› faaliyet raporunda ayr› bir bölüm olarak yer alm›fl
ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine
sunulmufltur.
fiirketimizin kâr da¤›t›m› yasal süreler içinde gerçeklefltirilmektedir.
fiirketimizde Esas Sözleflme hükümleri gere¤i kâr da¤›t›m›na kat›l›m
konusunda Hac› Ömer Sabanc› Vakf› (Sabanc› Vakf›) ve Yönetim
Kurulu Üyeleri pay›nda imtiyaz vard›r. Bu imtiyazlar, da¤›t›labilir
kârdan ortaklara da¤›t›lan temettünün indirilmesinden sonra kalan
tutar üzerinden Esas Sözleflme hükümleri do¤rultusunda
hesaplanmaktad›r.
7. Paylar›n Devri
fiirket Esas Sözleflmesi’nde pay devrini k›s›tlayan bir hüküm yer
almamaktad›r.
BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas›

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya
Duyurulmas›
‹çeriden bilgi ö¤renebilecek kiflilerin listesine, Yönetim Kurulu
Üyeleri, Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeleri, Grup Baflkanlar› ve Üst
Yönetim bafll›¤› alt›nda Faaliyet Raporu’nda yer verilerek kamuya
duyurulmufltur.
BÖLÜM III-MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, fiirket hakk›ndaki geliflmeleri, ilgili mevzuat
gere¤i kamuya yap›lan aç›klamalar arac›l›¤› ile ö¤renmektedirler.
fiirket çal›flanlar› ayr›ca uzmanl›k alanlar›nda ve genel ilgili olduklar›
konularda yap›lan toplant›lar, düzenlenen seminerler, e¤itimler ve
e-posta kanal›yla gönderilen bilgiler vas›tas› ile bilgilendirilmektedir.
Çal›flanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her
türlü bilgi ve belgeye bu portal kanal› ile ulaflmalar› sa¤lanm›flt›r.

fiirket’te SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde belirtildi¤i flekli ile
bilgilendirme politikas› yer almaktad›r. Bu politika gere¤i s›n›rl› d›fl
denetimden geçmifl 6. ay ve tam kapsaml› denetimden geçmifl 12.
ay konsolide rakamlar bas›n toplant›s› ile denetimden geçmemifl
3. ve 9. ay konsolide rakamlar bas›n aç›klamas› ile kamuya
duyurulmaktad›r. Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
(UFRS) do¤rultusunda haz›rlanan raporlar›n duyurusu SPK’ca
belirtilen süreler içinde kamuoyuna yap›lm›flt›r. 2008 y›l›nda bas›n
toplant›s› tarihleri www.sabanci.com.tr web sayfas›ndan kamuoyuna
önceden duyurulacakt›r.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›

Bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesinden Yönetim Kurulu Baflkan›
Güler Sabanc› ve CEO Ahmet Cemal Dördüncü sorumludurlar.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

Çal›flanlar›n yönetime kat›l›m› fiirket içinde yap›lan periyodik
toplant›lar vas›tas› ile (y›lda en az iki kere) ve y›ll›k hedef belirleme
ve performans de¤erlendirilmesi toplant›lar› ile yap›lmaktad›r. Ayr›ca
360 derece geribildirim mekanizmas› ile çal›flanlar yönetime ve
çal›flma arkadafllar›na geribildirim vermekte ve sonuçlar çeflitli
yönetim toplant›lar›nda ele al›narak gerekli de¤iflimler için aksiyon
planlar› oluflturulmaktad›r. Bu yaklafl›mlar ile çal›flanlar›n fiirket’in
etkin yönetimini temin için gerekli kat›l›m ve katk›lar› sa¤lanmaktad›r.

fiirketimizde ‹nsan Kaynaklar› Politikalar› mevcuttur.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
2007 y›l› içinde SPK düzenlemeleri uyar›nca fiirketimiz taraf›ndan
SPK veya ‹MKB’ye 22 adet özel durum aç›klamas›nda bulunulmufltur.
Bu aç›klamalardan 4 adedi SPK ve ‹MKB taraf›ndan talep edilmifl,
18 adedi ise fiirket taraf›ndan bilgi paylafl›m› amac› ile haz›rlanm›flt›r.
Söz konusu aç›klamalar zaman›nda yap›lm›fl olup SPK veya ‹MKB
taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›flt›r.
fiirketimizin hisseleri yurtd›fl› borsalarda kote de¤ildir.
10. fiirket Web Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimizin web sitesi mevcuttur. Adresi www.sabanci.com’dur.
fiirketimiz web sitesinde SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm
madde 1.11.5’te say›lan bilgilere yer verilmektedir.
11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketimizde gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur.

Bulundu¤u her sektörde “dünya standartlar›nda” insan kaynaklar›
yönetim anlay›fl›n›n benimsendi¤i, herkesin çal›flmak istedi¤i ve
çal›flmaktan gurur duydu¤u örnek bir Topluluk olmay› amaçlayan
fiirketimizde ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›, insan yönetimine yönelik
uygulama ve önceliklerinin dayand›¤› temel anlay›fl› belirlemektedir.
‹nsan Kaynaklar› ana politikalar› ile nitelikli iflgücünü toplulu¤a
kazand›rmak, çal›flanlara sürekli geliflmeleri ve potansiyellerini
gerçeklefltirmeleri için yat›r›m yapmak, organizasyonun sürekli
geliflimini ve güçlendirilmesini sa¤lamak, nitelikli iflgücünü toplulu¤a
çekecek ve çal›flanlar›n ba¤l›l›¤›n› art›racak toplam ücret yönetimi
ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çal›flanlar›n motivasyonunu
ve ba¤l›l›¤›n› art›rmak ve böylece ayr›cal›kl› bir flirket olmak
hedeflenmektedir.
fiirketimizde çal›flanlarla iliflkileri yürütmek üzere temsilci
atanmam›flt›r.
fiirketimizde 2007 y›l› içinde ve öncesinde çal›flanlardan ayr›mc›l›k
konusunda gelen bir flikayet olmam›flt›r.
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
Devam›

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
fiirketimiz faaliyet konusu itibariyle mal ve hizmet pazarlamas› ve
sat›fl› iflinde yer almamaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyeleri için ihtiyaç duyulmas› halinde üniversiteler
ve di¤er bilimsel kurumlar ile yönetim bilimi alan›nda ça¤dafl ve
modern de¤iflimleri daha iyi takip edebilmeleri amac›yla gelifltirme
programlar› tasarlanm›fl ve uygulanm›flt›r.

17. Sosyal Sorumluluk

20. fiirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

fiirketimiz sosyal sorumlulu¤unu “sürdürülebilirlik” ve “toplumsal
de¤er yaratma” anlay›fl› içinde yürütmekte ve bu çerçevede öncelikle
e¤itim ve kültür/sanat olmak üzere sosyal sorumluluk çal›flmalar›n›
yürütmektedir.

fiirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu
Faaliyet Raporu’nda yaz›l› bir flekilde ve ayn› zamanda
www.sabanci.com adresinde web sitesinde kamuya aç›klam›flt›r.

Bu kapsamda Hac› Ömer Sabanc› Vakf›’na (Sabanc› Vakf›) yapt›¤›
kâr pay› katk›lar› ve okullara yap›lan ayni ve nakdi ba¤›fllar e¤itim
alan›nda yap›lan çal›flmalara; Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc›
Müzesi’ndeki muhtelif sergi ve kültürel faaliyetlere sa¤lanan nakdi
destekler ise kültür ve sanat alan›ndaki sosyal sorumluluk
çal›flmalar›na örnek olarak verilebilir.
BÖLÜM IV-YÖNET‹M KURULU

Yönetim Kurulu, CEO ve Grup Baflkanlar› ile birlikte tart›flarak üç
y›ll›k stratejik hedefleri belirler. Ayr›ca bu stratejik hedefler
çerçevesinde haz›rlanan y›ll›k bütçeleri onaylar.
Yönetim Kurulu, toplant›lar›nda fiirket yetkililerinden ald›¤›
karfl›laflt›rmal› sunumlar paralelinde al›nan kararlar›n uygulama
süreci hakk›nda bire bir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari y›l›n
bütçe ve fiili olarak karfl›laflt›r›lmas›n›n yan› s›ra geçmifl y›llar›n ayn›
dönemleri de karfl›laflt›rmal› olarak Yönetim Kurulu’nun bilgisine
sunulmaktad›r. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktad›r.

18. Yönetim Kurulu’nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, icrac› ve icrac› olmayan ve
ba¤›ms›z üye ayr›m› ile flöyledir:
Güler SABANCI-Baflkan ve Murahhas Üye (‹crac›)
Erol SABANCI-Baflkan Vekili (‹crac› olmayan)
Sevil Sabanc› SABANCI-Üye (‹crac› olmayan)
Serra SABANCI-Üye (‹crac› olmayan)
Hasan GÜLEfiÇ‹-Üye (Ba¤›ms›z-‹crac› olmayan)
Nafiz Can PAKER-Üye (Ba¤›ms›z-‹crac› olmayan)
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ-Üye/Görevli Üye (CEO-‹crac›)
Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul karar› ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri do¤rultusunda ifllem yapma
hakk› tan›nm›flt›r.
19. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Nitelikleri
fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip olmas› gereken özellikleri
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile
örtüflmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nde aranacak asgari
niteliklere Esas Sözleflme’de yer verilmemifltir.

Yönetim Kurulu’nca risk yönetiminin etkin kullan›lmas›n› teminen
Risk Yönetimi Direktörlü¤ü faaliyet göstermektedir. Risk Yönetimi
Direktörlü¤ü bünyesinde fiirket ve Topluluk baz›nda etkin risk
yönetimi için uygulanacak prosesler gelifltirilmifl ve uygulamaya
al›nm›flt›r.
Ayn› flekilde ‹ç Kontrol Mekanizmas›, fiirket’in kuruldu¤u günden
beri mevcut olup, Denetim Komitesi’nin ihdas› ile beraber etkin bir
flekilde Yönetim Kurulu taraf›ndan kendilerine verilen görevleri
mevcut Denetim Komitesi ‹ç Tüzü¤ü çerçevesinde yerine
getirmektedirler. Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi N. Can Paker
mevcut Denetim Komitesi’nin Baflkanl›¤›n› yürütmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumluluklar›
fiirket Yönetim Kurulu’nun yönetim hakk› ve temsil yetkileri Esas
Sözleflme’de tan›mlanm›flt›r. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar›na
ise fiirket Esas Sözleflmesi’nde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu
yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan
belirlenmifltir.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar›
fiirket Yönetim Kurulu 2007 y›l› içinde 6 adet yüz yüze, 25 adet Türk
Ticaret Kanunu ve Esas Sözleflme hükümleri paralelinde yaz›l› onay
al›nmak sureti ile toplam 31 toplant› yapm›flt›r. fiirket Yönetim
Kurulu Toplant›lar›’n›n gündemi fiirket Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n
mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve CEO ile görüflmesi sonucu
oluflturulmaktad›r. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan
konular›n içerikleri Yönetim Kurulu Üyeleri’ne gerekli inceleme ve
çal›flmalar› yapmalar›n› teminen Yönetim Kurulu Genel Sekreterli¤i
taraf›ndan bir hafta önceden dosya halinde yaz›l› olarak iletilmektedir.
2007 y›l›nda yap›lan toplant›larda Yönetim Kurulu Üyeleri taraf›ndan
al›nan kararlar aleyhinde farkl› görüfl aç›klanmam›flt›r.
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer
alan konular, karara ba¤lan›rken Yönetim Kurulu Toplant›lar›’na
mazereti olmayan Üyelerin fiili kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. Bu konularda
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sorular› olmad›¤› için zapta
geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne söz konusu kararlarla
ilgili a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya veto hakk› tan›nmam›flt›r.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve
Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim Kurulu’na ba¤l› olarak Denetim, Finans ve ‹nsan Kaynaklar›
Komiteleri mevcuttur. fiirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim
‹lkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendi¤inden ayr› bir
komite kurulmas›na gerek görülmemifltir.
Mevcut komitelerde Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede
görev almamaktad›r. Denetim Komitesi Üyeleri icrada görevli
olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri aras›ndan seçilmifl olup komite
baflkanl›¤›n› ba¤›ms›z bir üye yapmaktad›r. Mevcut Finans ve ‹nsan
Kaynaklar› Komitesi Baflkanlar›, konular›nda dünya çap›nda kabul
edilmifl deneyimlerinden yararlan›lmak amac›yla Komite Baflkan›
olarak seçilmifltir. Gene ayn› nedenlerle Finans ve ‹nsan Kaynaklar›
Komitesi’nde üye olarak, komite kararlar›n›n icraya yönelik kararlar
olmas›ndan dolay› icrada görev alan ve konular›nda bilgi birikimleri,
deneyimleri ve tecrübeleri tam olan Yönetici Üyeler mevcuttur.
Komitelerin mevcut üye yap›lar›ndan dolay› 2007 y›l› içinde hiçbir
ç›kar çat›flmas› meydana gelmemifltir.

24. fiirket’le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›

27. Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali Haklar

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2007 y›l› içinde fiirket ile ifllem
yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek giriflimlerde
bulunmam›flt›r.

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne tan›nan her türlü hak, menfaat ve
ücretin flekil ve flartlar› Esas Sözleflme’de tan›mlanm›flt›r. Genel
Kurul, Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyeleri’ne kârdan yap›lacak
ödemeyi ve huzur hakk›n› belirlemektedir. Söz konusu haklar›n
belirlenmesinde fiirket sonuçlar› ile performans de¤erlendirme
yöntemi göz önüne al›nmaktad›r. Murahhas Aza’ya ayr›ca Yönetim
Kurulu taraf›ndan fiirket ücret politikas›na paralel y›ll›k olarak
belirlenen y›lda 12 maafl ve dört ikramiye ödenmektedir.

25. Etik Kurallar
fiirketimizde ifl eti¤i kurallar› oluflturulmufl ve uygulamaya al›nm›flt›r.
‹fl eti¤i kurallar› kurumsal web sitesinde yay›mlanarak kamuya
aç›klanm›flt›r. Çal›flanlar›n kurallar hakk›nda bilgilendirilmesi ise
kurallar›n fiirket iç iletiflim portal›nda yay›mlanmas›, bas›l›
kitapç›klar›n tüm çal›flanlara da¤›t›lmas› ve bilgilendirme e¤itimlerinin
gerçeklefltirilmesi yoluyla sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca her y›l sonunda,
çal›flanlar bir e-ö¤renme program› ile ifl eti¤i kurallar› ile ilgili
bilgilerini güncellemekte ve ifl eti¤i kurallar›na ba¤l›l›klar›n›,
doldurduklar› “‹fl Eti¤i Uygunluk Bildirimi” ile yenilemektedir.

2007 y›l› içinde fiirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi’ne borç vermemifl;
kredi kulland›rmam›fl; verilmifl olan borçlar›n ve kredilerin süresini
uzatmam›fl; flartlar›n› iyilefltirmemifl; üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla
flahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›rmam›fl veya lehine kefaletler
gibi teminatlar vermemifltir.
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Kâr Da¤›t›m Önerisi

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.’nin 01.01.2007-31.12.2007 dönemi Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na göre
hesaplanm›fl 969.487.420,54 YTL konsolide net kâr›ndan Esas Sözleflme gere¤i 21.998.844,82 YTL I. Tertip Yasal Yedek
Akçe ayr›ld›ktan sonra 1.800.000.000 YTL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahipleri’ne 180.000.000 YTL, Hac› Ömer
Sabanc› Vakf›’na 10.031.473,24 YTL, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 390.000 YTL brüt nakit kâr pay› ödenmesini, kalan kâr›n
Ola¤anüstü Yedek Akçe olarak ayr›lmas›n› ve kâr pay› ödemelerine 22 May›s 2008 tarihinden itibaren bafllanmas›n› öneririz.

Denetçi Raporu
HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG ANON‹M fi‹RKET‹
YILLIK OLA⁄AN GENEL KURULU’NA
Unvan
Merkezi
Sermayesi
Faaliyet Konusu

:
:
:
:

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.
‹stanbul
1.800.000.000.- YTL.
Finansman ve Yat›r›m

Denetçilerin Ad› ve Görev Süreleri, Ortak veya
fiirketin Personeli Olup Olmad›klar›

:

Ayd›n GÜNTER ve Mehmet Tevfik NANE
Görev süremiz 3 (üç) y›ld›r. fiirket ortakl›¤›m›z yoktur,
fiirket personeli de¤iliz.

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve Yap›lan Denetleme
Kurulu Toplant›s›n›n Say›s›

:

6 (alt›) defa Denetleme Kurulu Toplant›s› yap›lm›flt›r.

Ortakl›k Hesaplar›, Defter ve Belgeleri Üzerinde
Yap›lan ‹ncelemenin Kapsam›, Hangi
Tarihlerde Yap›ld›¤› ve Var›lan Sonuç

:

Vergi Mevzuat› ve Ticaret Hukuku aç›s›ndan
3., 6., 9., 12. aylar›n ilk haftalar›nda tetkik ve kontrol
yap›lm›fl, tenkide de¤er bir hususa rastlanmam›flt›r.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü Maddesinin
:
1’inci F›kras›n›n 3 Numaral› Bendi Gere¤ince Ortakl›k
Veznesinde Yap›lan Say›mlar›n Say›s› ve Sonuçlar›

fiirket’in herhangi bir suretle kasas›nda nakit para
bulundurmamas›, bütün ödemelerin çek veya havale
yoluyla gerçeklefltirilmesi ve her türlü tahsilat›n banka
kanal›yla yap›lmas› nedeniyle nakit say›m› sözkonusu
olmam›flt›r.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü Maddesinin
:
1’inci F›kras›n›n 4 Numaral› Bendi Gere¤ince Yap›lan
‹nceleme Tarihleri ve Sonuçlar›

Her ay›n ilk gününde yap›lan incelemelerde mevcut
k›ymetli evrak›n defter kay›tlar›na uygun oldu¤u tespit
edilmifltir.

‹ntikal Eden fiikayet ve Yolsuzluklar ve Bunlar
Hakk›nda Yap›lan ‹fllemler

Herhangi bir flikayet intikal etmemifltir.

:

Hac› Ömer Sabanc› Holding Anonim fiirketi’nin 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl›¤›n
Esas Sözleflmesi ve Di¤er Mevzuat ile Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lke ve Standartlar›’na göre incelemifl bulunmaktay›z.
Görüflümüze göre, içeri¤ini benimsedi¤imiz 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço, Ortakl›¤›n an›lan tarihteki gerçek
mali durumunu 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait Gelir Tablosu an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n›, gerçe¤e uygun ve do¤ru
olarak yans›tmakta; kâr da¤›t›m önerisi yasalara ve Ortakl›k Esas Sözleflmesi’ne uygun bulunmaktad›r.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz. 09.04.2008
DENET‹M KURULU

Ayd›n GÜNTER

Mehmet Tevfik NANE

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.
1 Ocak-31 Aral›k 2007 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolar ve
Ba¤›ms›z Denetçi Raporu

BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.’nin
Yönetim Kurulu’na
1. Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hep birlikte “Grup” olarak an›lacakt›r) ekte yer alan 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide
bilançosu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosu, konsolide özsermaye de¤iﬂim tablosu, konsolide nakit ak›m tablosu ve önemli
muhasebe politikalar›n›n özeti ile dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u
2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve
dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe
politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n›
ve ba¤›ms›z denetimin, konsolide finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi
sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de
kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iﬂletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara uygun
olarak tasarlamak amac›yla, iﬂletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya
koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iﬂletme yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin
ve konsolide 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
4. Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.’nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolide finansal
durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide finansal performans›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan
finansal raporlama standartlar› (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
Görüﬂümüzü Etkilemeyen Husus
5. Konsolide finansal tablolar Ana Ortakl›k olan Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.’nin (“Holding”), Ba¤l› Ortakl›klar›n›n ve Müﬂterek Yönetime Tabi
Ortakl›klar›n›n finansal tablolar›n› içermektedir. Ba¤l› Ortakl›klar; Holding ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n sahip olduklar› hisselere ait oy haklar› ile
Sabanc› ailesi üyeleri ve sadece bu aile üyeleri taraf›ndan kontrol edilen ﬂirketlere ait hisselerin oy haklar›n›n birlikte etkin bir ﬂekilde kullan›lmas›
sonucu, mali ve iﬂletme politikalar›n› Holding’in kontrol etme gücüne sahip oldu¤u ﬂirketleri ifade eder. Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar,
Holding ve Ba¤l› Ortakl›klar ile bir veya daha fazla say›da müteﬂebbis ortak taraf›ndan, müﬂtereken yönetilmek üzere, ekonomik bir faaliyetin
üstlenilmesi için bir sözleﬂme dahilinde kurulmuﬂ ﬂirketlerdir. Sabanc› ailesi üyeleri, Holding’e sahip olduklar› ﬂirketlerdeki oy haklar›n› vermek
suretiyle kontrol etme yetkisi tan›maktad›r. ‹liﬂikteki konsolide finansal tablolarda, Sabanc› ailesi üyelerinin sahip oldu¤u hisselere düﬂen pay, ana
ortakl›k d›ﬂ› pay olarak gösterilmiﬂtir.
Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Burak Özpoyraz, SMMM
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
‹stanbul, 11 Nisan 2008
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HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Dipnotlar

2007

2006

48.788.724

45.080.012

4
5

2.755.615
4.840.468

4.855.781
6.635.388

16.a
16.b
44
3.3
45
7
8
9
10
11
12
35
13
14
15

9.686.670
81.282
1.667.269
25.455.494
1.424.022
318.478
11.700
659.828
1.197.573
584.048
106.277

7.370.306
8.152
91.005
2.692.777
20.081.532
1.409.384
209.060
21.616
377.423
1.262.648
64.940

30.541.456

22.136.438

45
7
8
9
10

13.510.303
23.637
332.682
45.818

9.303.174
30.147
278.153
37.859

16.a
16.b
16.c
17
18
19
20
14
15

11.692.082
179.390
365.503
238.353
3.675.447
327.514
150.727
-

7.296.683
181.814
281.452
277.438
4.039.211
267.164
143.343
-

79.330.180

67.216.450

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler (net)
Finansal Varl›klar (net)
- Sat›lmaya haz›r
- Vadeye kadar elde tutulacak
Türev Araçlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› Hesab›
Krediler ve Avanslar (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Sat›lmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varl›klar
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar
Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Krediler ve Avanslar (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
-Sat›lmaya haz›r
-Vadeye kadar elde tutulacak
-‹ﬂtirakler
Pozitif/Negatif ﬁerefiye (net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Toplam Varl›klar

Konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulu’nun 11 Nisan 2008 tarihli toplant›s›nda onaylanm›ﬂ ve Yönetim Kurulu ad›na Ahmet Dördüncü
ve Nedim Bozfakio¤lu taraf›ndan imzalanm›ﬂt›r.

‹liﬂikteki dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Dipnotlar

2007

2006

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
Mevduat ve Para Piyasalar›na Borçlar
Türev Araçlar
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Sigorta Teknik Karﬂ›l›klar›
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Sat›lmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan
Varl›klar ile ‹liﬂkilendirilen Yükümlülükler
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Hakediﬂ Bedelleri (net)
Borç Karﬂ›l›klar›
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Borçlar (net)

58.018.151

47.739.897

6
6
46
44
8
10
3.22
7
9
21

4.382.957
1.752.250
47.143.570
105.591
2.702
302.808
959.943
11.040
14.073

3.757.903
693.027
40.152.004
74.341
4.022
223.325
977.413
8.199
19.107

35
13
23
15
14
10

356.062
192.855
214.629
2.579.671

122.456
217.020
1.491.080

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Mevduat ve Para Piyasalar›na Borçlar
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Sigorta Teknik Karﬂ›l›klar›
Borç Karﬂ›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Di¤er Borçlar (net)
ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR
-Sabanc› Ailesi
-Di¤erleri
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›ﬂ Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›

5.271.449

7.625.168

6
46
8
10
7
9
21
3.22
23
14
30
10

4.113.529
325.899
4.281
3.885
268.215
147.961
210.047
197.632

6.766.744
377.115
2.983
1.444
59.802
150.298
210.162
56.620

24

7.490.885
2.311.095
5.179.790

4.997.041
2.094.194
2.902.847

8.549.695
1.800.000
3.970.464
21.670
7.220
57.653
3.883.921

6.854.344
1.800.000
3.861.820
21.670
10.496
(54.267)
3.883.921

592.368
113.797
693.869
-

329.042
92.463
478.007
-

(215.298)

(241.428)

969.487

494.049

1.217.376

369.433

79.330.180

67.216.450

25
25
26

27

Net Dönem Kâr›
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›

28

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler
Taahhütler, ﬂarta ba¤l› varl›klar ve yükümlülükler

31

‹liﬂikteki dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.
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HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Dipnotlar

2007

2006

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

36

19.340.547

16.947.973

Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)

36

19.340.547
(13.757.832)

16.947.973
(11.980.859)

5.582.715

4.967.114

(3.012.954)

(2.775.183)

2.569.761

2.191.931

720.368
(116.662)
(607.061)
135.083

445.355
(234.653)
(421.450)
111.751

2.701.489

2.092.934

BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI
Faaliyet Giderleri (-)

37

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

38
38
39
16

FAAL‹YET KÂRI
Net Parasal Pozisyon Kâr›/(Zarar›)

40

-

-

ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR/ZARAR (-)
-Sabanc› Ailesi
-Di¤erleri

24

(1.357.924)
(308.545)
(1.049.379)

(992.292)
(397.209)
(595.083)

1.343.565

1.100.642

(374.078)

(606.593)

969.487

494.049

5,22

2,66

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR
Vergiler

41

NET DÖNEM KÂRI
Hisse baﬂ›na esas ve nisbi kazanç
-bin adet adi hisse senedi (YTL)

42

‹liﬂikteki dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE ÖZSERMAYE DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Hisse

1 Ocak 2006 itibariyle bakiyeler
Transferler

Finansal

Özsermaye

senetleri

Yeniden

varl›klar

enflasyon

ihraç

de¤erleme

de¤er

düzeltmesi

Yasal

Ola¤anüstü

Yabanc› para
çevrim

Net dönem

Geçmiﬂ
y›llar

Sermaye

primleri

fonu

art›ﬂ fonu

farklar›

yedekler

yedekler

farklar›

kâr›

kârlar›

Toplam

1.800.000

21.670

12.455

92.213

3.883.921

76.136

567.538

(361.560)

689.765

17.021

6.799.159

-

-

-

-

-

16.327

179.794

-

(689.765)

493.644

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.864

5.864

-

-

-

-

-

-

(269.325)

-

-

-

(269.325)

Ba¤l› ortakl›k etkin
ortakl›k pay› de¤iﬂimi (Dipnot 3.27)
‹ntifa senetleri al›m› (Dipnot 42)
Temettü

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(149.055)

(149.055)

Yeniden de¤erleme fonundan transfer

-

-

(1.959)

-

-

-

-

-

-

1.959

(146.480)

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n
-

-

-

(146.480)

-

-

-

-

-

-

Yabanc› para çevrim farklar›

net makul de¤er azal›ﬂ›, vergi sonras›

-

-

-

-

-

-

-

120.132

-

-

120.132

Net dönem kâr›

-

-

-

-

-

-

-

-

494.049

-

494.049

31 Aral›k 2006 itibariyle bakiyeler

1.800.000

21.670

10.496

(54.267)

3.883.921

92.463

478.007

(241.428)

494.049

369.433

6.854.344

1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeler

1.800.000

21.670

10.496

(54.267)

3.883.921

92.463

478.007

(241.428)

494.049

369.433

6.854.344

-

-

-

-

-

21.334

215.862

-

(494.049)

256.853

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

798.302

798.302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(21.089)

(21.089)

Transferler
Ba¤l› ortakl›k etkin
ortakl›k pay› de¤iﬂimi (Dipnot 3.27)
‹ntifa senetleri al›m› (Dipnot 42)
Temettü

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(189.399)

(189.399)

Yeniden de¤erleme fonundan transfer

-

-

(3.276)

-

-

-

-

-

-

3.276

111.920

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n
-

-

-

111.920

-

-

-

-

-

-

Yabanc› para çevrim farklar›

net makul de¤er art›ﬂ›, vergi sonras›

-

-

-

-

-

-

-

26.130

-

-

26.130

Net dönem kâr›

-

-

-

-

-

-

-

-

969.487

-

969.487

1.800.000

21.670

7.220

57.653

3.883.921

113.797

693.869

(215.298)

969.487

1.217.376

8.549.695

31 Aral›k 2007 itibariyle bakiyeler

‹liﬂikteki dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.
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HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
31 ARALIK 2007 VE 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Faaliyet kâr›

Dipnotlar

2007
2.701.489

2006
2.092.934

‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakitin faaliyet kâr› ile mutabakat›na yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa paylar›
Kredi risk karﬂ›l›klar›
Sat›lmak üzere elde tutulan cari olmayan varl›klar de¤er düﬂüklü¤ü
Türev araçlar›n makul de¤er de¤iﬂikli¤i
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
ﬁerefiye de¤er düﬂüklü¤ü
Gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen ﬂerefiye tutar›
Negatif ﬂerefiye geliri
Maddi ve maddi olmayan varl›klar de¤er düﬂüklü¤ü
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller de¤er düﬂüklü¤ü
Yabanc› para çevrim farklar›
Sigorta teknik karﬂ›l›klar›
‹ﬂtirak kâr›
Ba¤l› ortakl›k hisse sat›ﬂ› (kâr›)/zarar›
Di¤er

434.225
937.841
20.311
40.973
32.646
4.891
47.466
4.061
59.274
(102.898)
(135.083)
(211.510)
55.746

475.033
519.121
(74.816)
52.917
10.691
13.040
(3.464)
135.281
6.303
82.920
(63.632)
(111.751)
44.867
42.451

‹ﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iﬂiklik öncesi iﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›

3.889.432

3.221.895

‹ﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iﬂiklikler:
Ticari alacaklardaki azal›ﬂ
‹liﬂkili taraflardan alacaklardaki azal›ﬂ/(art›ﬂ)
Stoklardaki art›ﬂ
Di¤er alacaklar ve di¤er dönen varl›klardaki art›ﬂ
Finansal kiralama alacaklar›ndaki art›ﬂ
Sat›lmak üzere elde tutulan cari olmayan varl›klardaki art›ﬂ
Ticari borçlardaki art›ﬂ
‹liﬂkili taraflara olan borçlardaki art›ﬂ/(azal›ﬂ)
Sigorta teknik karﬂ›l›klar›ndaki art›ﬂ
Di¤er yükümlülükler ve al›nan avanslardaki art›ﬂ

(121.924)
1.514
(22.481)
(48.854)
(159.574)
(227.986)
43.967
15.679
195.815
905.686

(271.265)
(1.770)
(297.741)
(383.523)
(227.768)
236.996
(390)
108.157
303.468

1.794.920
(10.518.932)
6.940.350
1.025.508
(176.312)

(76.061)
(8.006.775)
3.601.466
1.234.674
(3.780.532)

(242.465)
(30.674)

(584.198)
(48.666)

3.439.981

(1.191.501)

23
17
38
38
38
16

Bankac›l›k endüstriyel bölümündeki iﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iﬂiklikler:
Menkul k›ymetlerdeki azal›ﬂ/(art›ﬂ)
Kredi ve avanslardaki art›ﬂ
Mevduat ve para piyasalar›na borçlardaki art›ﬂ
T.C. Merkez Bankas› hesab›nda azal›ﬂ
Ödenen vergi
Ödenen k›dem tazminat›

23

‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan/(kullan›lan) net nakit
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›m›:
Yat›r›m harcamalar›
Sat›lmaya haz›r ve vadeye kadar elde tutulacak
finansal varl›k (al›m›)/sat›m›
‹ﬂletme birleﬂmelerinde kullan›lan nakit
Ba¤l› ortakl›k kuruluﬂu
Konsolidasyon kapsam de¤iﬂikli¤i
Ba¤l› ortakl›k hisse sat›ﬂ›ndan sa¤lanan nakit
Maddi varl›k sat›ﬂ›ndan sa¤lanan nakit
Al›nan temettüler

(969.261)

(817.240)

(6.219.026)
(225.879)
11.413
58.825
278.897
117.714
139.344

1.537.516
(71.484)
643.219
197.107
40.411

(6.807.973)

1.529.529

42
24

(425.828)
(22)
(189.399)
(21.089)
(491.278)
129.313
1.076.926
1.189.203

1.474.463
(6.624)
(149.055)
(269.325)
(390.922)
5.485
9.346
(410.915)

Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit

1.267.826

262.453

Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azal›ﬂ)/art›ﬂ
Dönem baﬂ›ndaki nakit ve nakit benzerleri

4

(2.100.166)
4.855.781

600.481
4.255.300

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

4

2.755.615

4.855.781

32

Yat›r›m faaliyetlerinde (kullan›lan)/sa¤lanan net nakit
Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›:
Finansal borçlardaki (azal›ﬂ)/art›ﬂ
Finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlardaki azal›ﬂ
Ödenen temettü
‹ntifa senedi al›m›
Ana ortakl›k d›ﬂ›na ödenen temettü
Ana ortakl›k d›ﬂ›na ait sermaye art›ﬂ›
Ana ortakl›k d›ﬂ›na ait emisyon primi art›ﬂ›
Ba¤l› ortakl›k etkin ortakl›k pay› de¤iﬂimi

‹liﬂikteki dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂturur.

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

D‹PNOT 1-ﬁ‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ. (“Holding”) 1967 y›l›nda kurulmuﬂ olup, ana faaliyet konusu a¤›rl›kl› olarak finans, üretim
ve ticaret gibi endüstri kollar›nda faaliyet gösteren ﬂirketlerin idare ve koordinasyonunu sa¤lamakt›r. Holding Türkiye’de
tescil edilmiﬂtir ve Sabanc› ailesi taraf›ndan yönetilmektedir (Dipnot 25). Holding merkezi aﬂa¤›daki adreste
bulunmaktad›r:
Sabanc› Center, 4. Levent, ‹stanbul, Türkiye
Ba¤l› Ortakl›klar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolide edilen Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyet konusu ve konsolide finansal tablolar›n amac›
do¤rultusunda Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyette bulundu¤u endüstriyel bölümler aﬂa¤›daki gibidir:
Ba¤l› Ortakl›klar
Akbank T.A.ﬁ. (“Akbank”)
Aksigorta A.ﬁ. (“Aksigorta”)
Advansa B.V. (“Advansa”)
Bossa Ticaret ve Sanayi ‹ﬂletmeleri A.ﬁ. (“Bossa”)
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Yünsa”)
Kordsa Global Endüstriyel ‹plik ve Kord Bezi
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Kordsa Global”)
Temsa Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Temsa”)
Toyotasa Toyota-Sabanc› Pazarlama ve Sat›ﬂ A.ﬁ.
(“Toyotasa Pazarlama”)
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Çimsa”)
G›dasa Sabanc› G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“G›dasa”)
Teknosa ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. (“Teknosa”)
Exsa Export Sanayi Mamulleri Sat›ﬂ ve Araﬂt›rma A.ﬁ. (“Exsa”)
Exsa UK Ltd. (“Exsa UK”)
Universal Trading (Jersey) Ltd. (“Universal”)
Ankara Enternasyonel Otelcilik A.ﬁ. (“AEO”)
Tursa Sabanc› Turizm ve Yat›r›m ‹ﬂletmeleri A.ﬁ. (“Tursa”)
Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Sapeksa”)
Sabanc› Telekomünikasyon Hizmetleri A.ﬁ.
(“Sabanc› Telekom”)
Bimsa Uluslararas› ‹ﬂ, Bilgi ve Yönetim
Sistemleri A.ﬁ. (“Bimsa”)
Pilsa Plastik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Pilsa”)

Faaliyet konusu
Bankac›l›k
Sigorta
Tekstil
Tekstil
Tekstil

Endüstriyel bölüm
Finans
Finans
Tekstil
Tekstil
Tekstil

Lastik ve takviye
Otomotiv

Lastik ve takviye
Otomotiv

Otomotiv
Çimento ve klinker
G›da ve meﬂrubat
Ticaret
Ticaret
Ticaret
Ticaret
Turizm
Turizm

Otomotiv
Çimento
G›da
Perakendecilik
Di¤er
Di¤er
Di¤er
Di¤er
Di¤er

Tar›m

Di¤er

Telekomünikasyon

Di¤er

Bilgi iﬂlem sistemi ticareti
Plastik

Di¤er
Di¤er

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas› amaçl› olarak haz›rlanan Dipnot 33’te Holding’e iliﬂkin bilgiler “Di¤er”
grubu içerisinde gösterilmiﬂtir.
Exsa UK, Universal ve Advansa (toplu olarak “Yabanc› Ba¤l› Ortakl›klar”) d›ﬂ›ndaki tüm Ba¤l› Ortakl›klar Türkiye’de tescil
edilmiﬂtir. Exsa UK ve Universal ‹ngiltere’de, Advansa Hollanda’da tescil edilmiﬂtir.
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Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide finansal tablolarda oransal konsolidasyon yöntemiyle
muhasebeleﬂtirilmiﬂ olan Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n faaliyet konular› ve konsolide finansal tablolar›n amac›
do¤rultusunda Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n faaliyette bulunduklar› endüstriyel bölümler aﬂa¤›daki gibidir:
Faaliyet
Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar
konusu
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.ﬁ. (“Avivasa”) (*)
Bireysel emeklilik
Beksa Çelik Kord Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Beksa”)
Lastik ve takviye
Brisa Bridgestone Sabanc›
Lastik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Brisa”)
Lastik ve takviye
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Akçansa”) Çimento ve klinker
Carrefoursa Carrefour Sabanc› Ticaret
Tüketici
Merkezi A.ﬁ. (“Carrefoursa”)
ürünleri ticareti
Diasa Dia Sabanc› Süpermarketleri
Tüketici
Ticaret A.ﬁ. (“Diasa”)
ürünleri ticareti
Enerjisa Enerji Üretim A.ﬁ. (“Enerjisa”) (**)
Enerji üretimi ve sat›ﬂ›
Olmuksa International Paper Sabanc› Ambalaj
Oluklu mukavva
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Olmuksa”)
ka¤›t ve kutu
Dönkasan Dönüﬂen Ka¤›t Hammaddeleri
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (“Dönkasan”)
Ka¤›t

Endüstriyel
bölüm
Finans
Lastik ve takviye

Ortak
giriﬂimci
Aviva
Bekaert

Lastik ve takviye
Çimento

Bridgestone
Heidelberg

Perakendecilik

Carrefour

Perakendecilik
Enerji

Dia S.A.
Verbund

Di¤er

International Paper
International Paper ve
Kartonsan

Di¤er

(*) Grup’un, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle %99,41 oran›nda hissesine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›¤› Ak Emeklilik A.ﬁ.
hisselerinin %10,31’lik k›sm› 31 Ekim 2007 tarihinde Aviva International Holdings Limited’e sat›lm›ﬂt›r. Bu sat›ﬂ iﬂlemi
sonras›nda Ak Emeklilik A.ﬁ. ve Aviva Hayat Emeklilik A.ﬁ. ﬂirketlerinin birleﬂmesi sonucunda oluﬂan ﬂirket Avivasa,
%50-%50 ortakl›k yap›s›yla müﬂterek yönetime tabi ortakl›k haline gelmiﬂtir ve 31 Ekim 2007 tarihinden itibaren
konsolidasyon kapsam›na müﬂterek yönetimine tabi ortakl›k olarak dahil edilmiﬂtir.
(**) Grup’un, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle %94,44 oran›nda hissesine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›¤› Enerjisa hisselerinin
bir k›sm›n›n, 31 May›s 2007 tarihi itibariyle Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (“Verbund”)
ﬂirketine sat›lmas› ile %49,99-%49,99 ortakl›k yap›s›yla Enerjisa müﬂterek yönetime tabi ortakl›k haline gelmiﬂtir.
Enerjisa, 31 May›s 2007 tarihinden itibaren konsolidasyon kapsam›na müﬂterek yönetimine tabi ortakl›k olarak dahil
edilmiﬂtir.
Tüm Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar Türkiye’de tescil edilmiﬂlerdir.

D‹PNOT 2-F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartlar›
Grup’un konsolide finansal tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama
ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartlar›”) uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. SPK XI-25 No’lu “Sermaye Piyasalar›nda
Muhasebe Standartlar›” (“Tebli¤”) tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›ﬂt›r. An›lan tebli¤de, alternatif
olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂ olan Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar›’n›n uygulanmas›n›n da, SPK Muhasebe Standartlar›’na uyulmuﬂ say›laca¤› belirtilmiﬂtir. Ancak, bu Tebli¤’in
uygulanmas› 10 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere zorunlu k›l›nm›ﬂt›r.
Bunu takiben, SPK Seri XI, No:27 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Tebli¤”i ile iﬂletmelerin Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n› uygulamalar›n›n Tebli¤’de öngörülen düzenleme
ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu¤unu ilan etmiﬂtir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na
uygun finansal tablo haz›rlayan ﬂirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmiﬂtir. Dolay›s›yla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, UMSK
taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard› uygulanmam›ﬂt›r.
Finansal tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da bahsedilen SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK
taraf›ndan zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmuﬂtur.
Sabanc› Holding ve Türkiye’de kay›tl› olan Ba¤l› Ortakl›klar› ve Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›, kanuni finansal
tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”), vergi mevzuat›na, T.C. Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Tek Düzen
Hesap Plan›’na, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) taraf›ndan yürürlü¤e konulan Bankalar›n
Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik ve yine BDDK
taraf›ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar›na iliﬂkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, aç›klama ve genelgelere
(Dipnot 3.17) ve Sigorta Murakabe Kanunu ve Sigorta Mevzuat›’na uygun olarak Yeni Türk Liras› cinsinden
haz›rlamaktad›r. Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar’›n kanuni finansal tablolar› faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet
esas›na göre haz›rlanm›ﬂ kanuni kay›tlara SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun sunumun yap›lmas› amac›yla
gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmiﬂtir.
2.2 Konsolidasyon Esaslar›
a) Konsolide finansal tablolar, aﬂa¤›da (b) ile (f) paragraflar›nda yer alan hususlar kapsam›nda, ana ortakl›k olan Holding
ile Ba¤l› Ortakl›klar›n›n, Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n ve ‹ﬂtiraklerinin (topluca “Grup” olarak
adland›r›lacakt›r) finansal tablolar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam› içinde yer alan ﬂirketlerin finansal tablolar›,
konsolide finansal tablolar›n tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamalar› gözetilerek Dipnot 2.1’de
belirtilen SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. ‹ﬂtiraklerin, Müﬂterek Yönetime Tabi
Ortakl›klar›n ve Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyet sonuçlar›, sat›n alma veya elden ç›karma iﬂlemlerine uygun olarak söz
konusu iﬂlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiﬂ veya hariç b›rak›lm›ﬂlard›r.
b) Ba¤l› Ortakl›klar, Holding’in ya (a) do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler ve/veya Sabanc› ailesi
ve kontrol etti¤i di¤er ﬂirketler neticesinde ﬂirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n›
kullanma yetkisi kanal›yla; veya (b) oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisine sahip olmamakla
birlikte mali ve iﬂletme politikalar› üzerinde fiili kontrolünü kullanmak suretiyle mali ve iﬂletme politikalar›n› Holding’in
menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u ﬂirketleri ifade eder.
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Aﬂa¤›daki tabloda 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Ba¤l› Ortakl›klar, sahip olunan paylar ve ortakl›k oranlar› gösterilmiﬂtir:
Holding ve Ba¤l› Ortakl›klar›
taraf›ndan sahip olunan
do¤rudan ve dolayl› pay
Ba¤l› ortakl›klar
%
Advansa
100,00
AEO
70,29
Akbank
40,85
Aksigorta
61,98
Bossa
50,12
Bimsa
95,11
Çimsa
52,74
Exsa
45,70
Exsa UK
100,00
G›dasa
99,68
Pilsa
51,23
Kordsa Global
91,11
Sapeksa
52,84
Sabanc› Telekom
100,00
Teknosa
51,92
Temsa
48,70
Toyotasa Pazarlama
65,00
Tursa
99,52
Universal
100,00
Yünsa
59,37

Sabanc› ailesi
taraf›ndan
sahip olunan pay
%
14,91
17,68
1,42
54,30
48,77
44,87
48,08
51,29
13,66

Sahip olunan
toplam pay
%
100,00
70,29
55,76
61,98
67,80
95,11
54,16
100,00
100,00
99,68
100,00
91,11
97,71
100,00
100,00
99,99
65,000
99,52
100,00
73,03

Etkin
ortakl›k pay›
%
99,93
70,29
36,79
61,98
50,12
90,10
51,86
29,87
99,09
99,67
51,23
91,11
36,91
100,00
51,93
47,66
64,99
98,46
92,99
58,80

Aﬂa¤›daki tabloda 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Ba¤l› Ortakl›klar, sahip olunan paylar ve ortakl›k oranlar› gösterilmiﬂtir:
Holding ve Ba¤l› Ortakl›klar›
taraf›ndan sahip olunan
do¤rudan ve dolayl› pay
Ba¤l› ortakl›klar
%
Advansa
100,00
AEO
70,29
Akbank
45,74
Ak Emeklilik
99,41
Aksigorta
61,98
Bossa
50,12
Bimsa
95,11
Çimsa
50,80
Enerjisa
94,44
Exsa
45,70
Exsa UK
100,00
G›dasa
99,68
Pilsa
51,23
Kordsa Global
91,11
Sabanc› Bank Ltd. (“Sabank”) (*)
100,00
Sapeksa
52,84
Sabanc› Telekom
100,00
Teknosa
51,92
Temsa
48,70
Toyotasa Pazarlama
65,00
Tursa
99,52
Universal
100,00
Yünsa
59,37

Sabanc› ailesi
taraf›ndan
sahip olunan pay
%
23,55
23,14
2,06
54,30
48,77
44,87
48,08
51,29
14,74

Sahip olunan
toplam pay
%
100,00
70,29
69,29
99,41
61,98
73,26
95,11
52,86
94,44
100,00
100,00
99,68
100,00
91,11
100,00
97,71
100,00
100,00
99,99
65,00
99,52
100,00
74,11

Etkin
ortakl›k pay›
%
99,93
70,29
40,05
61,61
61,98
50,12
90,10
49,82
90,79
27,71
99,06
99,67
51,23
91,11
58,50
34,84
100,00
51,91
47,65
65,00
98,46
92,77
54,13

(*) Grup’un ba¤l› ortakl›¤› olan Sabank 2007 y›l› içinde tasfiye edilerek konsolidasyon kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r (Dipnot
35).
Ba¤l› Ortakl›klara ait bilançolar ve gelir tablolar›, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmiﬂ olup Holding
ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n sahip oldu¤u paylar›n kay›tl› de¤eri, ilgili özsermayeden mahsup edilmektedir. Holding ile Ba¤l›
Ortakl›klar› aras›ndaki iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsam›nda karﬂ›l›kl› olarak silinmektedir. Holding’in ve Ba¤l›
Ortakl›klar›n›n, Ba¤l› Ortakl›klarda sahip oldu¤u hisselerin finansman maliyeti ile bu hisselere ait temettüler, s›ras›yla,
özsermayeden ve ilgili dönem gelirinden ç›kar›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle finansal pozisyonu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek tek baﬂ›na
gerekse topluca, toplam konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen Ba¤l› Ortakl›klar›n finansal
tablolar› konsolide edilmemiﬂtir. Bu ba¤l› ortakl›klar, konsolide finansal tablolarda, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂlard›r (Dipnot 16.a).
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c) Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar, Holding ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n bir veya daha fazla say›daki taraf ile birlikte ortak
kontrolüne tabi ve sözleﬂme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildi¤i ﬂirketlerdir. Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar,
oransal konsolidasyon yöntemi kullan›larak, di¤er bir ifade ile Grup’un Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›ktaki varl›k,
yükümlülük, gelir ve giderlerindeki pay›n›n dahil edilmesiyle konsolide edilmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki tabloda 31 Aral›k 2007 tarihli Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klarda sahip olunan paylar ve ortakl›k oranlar›
gösterilmiﬂtir:

Müﬂterek Yönetime
Tabi Ortakl›klar
Akçansa
Avivasa (*)
Beksa
Brisa
Carrefoursa
Diasa
Dönkasan
Enerjisa (**)
Olmuksa

Holding ve Ba¤l› Ortakl›klar›
taraf›ndan sahip olunan
do¤rudan ve dolayl› pay
%
39,72
49,83
49,99
43,63
38,78
40,00
33,13
50,00
43,73

Etkin
ortakl›k pay›
%
36,88
49,83
49,99
43,63
38,78
40,00
33,12
50,00
43,73

(*) Grup’un, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle %99,41 oran›nda hissesine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›¤› Ak Emeklilik A.ﬁ.
hisselerinin %10,31’lik k›sm› 31 Ekim 2007 tarihinde Aviva International Holdings Limited’e sat›lm›ﬂt›r. Bu sat›ﬂ iﬂlemi
sonras›nda Ak Emeklilik A.ﬁ. ve Aviva Hayat Emeklilik A.ﬁ. ﬂirketlerinin birleﬂmesi sonucunda oluﬂan ﬂirket Avivasa,
%50-%50 ortakl›k yap›s›yla müﬂterek tabi yönetime tabi ortakl›k haline gelmiﬂtir. Avivasa, 31 Ekim 2007 tarihinden
itibaren konsolidasyon kapsam›na müﬂterek yönetimine tabi ortakl›k olarak dahil edilmiﬂtir.
(**) Grup’un, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle %94,44 oran›nda hissesine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›¤› Enerjisa hisselerinin
bir k›sm›n›n, 31 May›s 2007 tarihi itibariyle Verbund ﬂirketine sat›lmas› ile %49,99-%49,99 ortakl›k yap›s›yla Enerjisa
müﬂterek yönetime tabi ortakl›k haline gelmiﬂtir. Enerjisa, 31 May›s 2007 tarihinden itibaren konsolidasyon
kapsam›na müﬂterek yönetimine tabi ortakl›k olarak dahil edilmiﬂtir.

Aﬂa¤›daki tabloda 31 Aral›k 2006 tarihli Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klarda sahip olunan paylar ve ortakl›k oranlar›
gösterilmiﬂtir:

Müﬂterek Yönetime
Tabi Ortakl›klar
Akçansa
Beksa
Brisa
Carrefoursa
Diasa
Dönkasan
Olmuksa
Oysa Çimento (*)

Holding ve Ba¤l› Ortakl›klar›
taraf›ndan sahip olunan
do¤rudan ve dolayl› pay
%
39,72
49,99
43,63
38,78
40,00
33,13
43,73
41,09

Etkin
ortakl›k pay›
%
36,88
49,99
43,63
38,78
40,00
33,12
43,73
20,47

(*) Grup, Oysa Çimento’nun Oyak Grubuna ait olan %41,09’luk pay›n› 30 Nisan 2007 tarihinde sat›n alm›ﬂt›r. Bu tarihten
sonra müﬂterek yönetime tabi ortakl›ktan ç›karak ba¤l› ortakl›k haline gelen Oysa Çimento 31 Ekim 2007 tarihinde
Grup’un bir di¤er ba¤l› ortakl›¤› olan Çimsa ile tüm aktif ve pasiflerinin devrolunmas› suretiyle birleﬂtirilmiﬂtir.
Müﬂterek Yönetim Tabi Ortakl›klar›n sermayelerinde Sabanc› ailesi taraf›ndan sahip olunan pay bulunmamaktad›r.
d) ‹ﬂtiraklerdeki yat›r›mlar özsermaye yöntemi ile muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy hakk›n›n %20
ile %50’sine sahip oldu¤u veya Grup’un, ﬂirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte
önemli etkiye sahip oldu¤u kuruluﬂlard›r. Grup ile ‹ﬂtirak aras›ndaki iﬂlemlerden do¤an gerçekleﬂmemiﬂ kârlar,
Grup’un ‹ﬂtirakteki pay› ölçüsünde düzeltilmiﬂ olup, gerçekleﬂmemiﬂ zararlar da, iﬂlem, transfer edilen varl›¤›n de¤er
düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›n› göstermiyor ise, düzeltilmiﬂtir. Grup, ‹ﬂtirak ile ilgili olarak söz konusu do¤rultuda bir
yükümlülük alt›na girmemiﬂ veya bir taahhütte bulunmam›ﬂ oldu¤u sürece ‹ﬂtirakteki yat›r›m›n kay›tl› de¤erinin s›f›r
olmas› veya Grup’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özsermaye yöntemine devam edilmemiﬂtir. Önemli
etkinin sona erdi¤i tarihteki yat›r›m›n kay›tl› de¤eri, o tarihten sonra makul de¤erinin güvenilir olarak ölçülebildi¤inde
makul de¤erinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir (Dipnot 16.c ve Dipnot 2.e).
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle finansal pozisyonu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek tek
baﬂ›na gerekse topluca, toplam konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen ‹ﬂtirakler özsermaye
yöntemine göre muhasebeleﬂtirilmemiﬂtir. Bu iﬂtirakler, konsolide finansal tablolarda, sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›ﬂlard›r (Dipnot 16.a).
Aﬂa¤›daki tabloda 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle ‹ﬂtiraklerde sahip olunan paylar ve ortakl›k oranlar›
gösterilmiﬂtir:

‹ﬂtirakler
Philsa Philip Morris Sabanc› Sigara
ve Tütün San. ve Tic. A.ﬁ. (“Philsa”)
Philip Morris Sabanc› Pazarlama
Sat›ﬂ A.ﬁ. (“Philip Morrissa”)

Holding
taraf›ndan sahip olunan
etkin ortakl›k pay›
%
24,75
25,00

‹ﬂtiraklerin sermayelerinde Sabanc› ailesi taraf›ndan sahip olunan pay bulunmamaktad›r.
e) Grup’un do¤rudan ve dolayl› pay toplam› %20’nin alt›nda olan veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un önemli
bir etkiye sahip olmad›¤› veya konsolide finansal tablolar aç›s›ndan önemlilik teﬂkil etmeyen; teﬂkilatlanm›ﬂ
piyasalarda iﬂlem görmeyen ve makul de¤erleri güvenilir bir ﬂekilde belirlenemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar,
de¤er kayb› ile ilgili karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem gören ve makul de¤eri güvenilir bir ﬂekilde belirlenebilen sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar makul de¤erleri ile muhasebeleﬂtirilmektedirler (Dipnot 16.a ve c).
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f) Ba¤l› Ortakl›klar, kontrolün Grup’a geçti¤i tarihten itibaren konsolidasyon kapsam›na al›nmakta olup kontrolün sona
erdi¤i tarihten itibaren konsolidasyon kapsam›ndan ç›kart›lmaktad›rlar.
Ba¤l› Ortakl›klar›n net varl›klar›nda ve faaliyet sonuçlar›nda ana ortakl›k d›ﬂ› paya sahip hissedarlar›n paylar›,
konsolide bilanço ve gelir tablosunda s›ras›yla ana ortakl›k d›ﬂ› pay ve ana ortakl›k d›ﬂ› kâr/zarar olarak
gösterilmektedir.Sabanc› ailesi, Sabanc› ailesi taraf›ndan kurulmuﬂ olan Vaksa Hac› Ömer Sabanc› Vakf› (“Vaksa”) ve
Akbank çal›ﬂanlar› için kurulmuﬂ olan Akbank Tekaüt Sand›¤› konsolide finansal tablolarda muhasebeleﬂtirilmiﬂ olan
baz› Ba¤l› Ortakl›klar ve ‹ﬂtiraklerin sermayelerinde paya sahiptirler. Bu pay, konsolide finansal tablolarda ana ortakl›k
d›ﬂ› pay olarak dikkate al›nm›ﬂ ve konsolide finansal tablolarda Holding’in hissedarlar›na isabet eden net varl›klar ve
dönem kâr›na dahil edilmemiﬂtir.
2.3 Netleﬂtirme/Mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirme
amac› olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eﬂ zamanl› olmas› durumlar›nda net
olarak gösterilirler.

D‹PNOT 3-UYGULANAN ÖNEML‹ DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Dipnot 2’de bahsedilen Grup hesaplar›n›n muhasebesi d›ﬂ›nda konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda uygulanan
önemli muhasebe politikalar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.
3.1 Haz›r de¤erler
Haz›r de¤erler bilançoda maliyet de¤erleri ile yans›t›lmaktad›rlar. Haz›r de¤erler, eldeki nakit, banka mevduatlar› ile tutar›
belirli, nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve de¤erindeki de¤iﬂim riski önemsiz olan ve
vadesi 3 ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir (Not 4).
3.2 Sat›ﬂ ve geri al›ﬂ anlaﬂmalar›
Tekrar geri al›mlar›n› öngören anlaﬂmalar çerçevesinde sat›lm›ﬂ olan menkul k›ymetler (“Repo”) Banka portföyünde
tutulma amaçlar›na göre “Makul de¤eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliﬂkilendirilen”, “Sat›lmaya haz›r” veya “Vadeye
kadar elde tutulacak” portföylerde s›n›fland›r›lmakta ve ait oldu¤u portföyün esaslar›na göre de¤erlemeye tabi
tutulmaktad›r. Repo sözleﬂmesi karﬂ›l›¤› elde edilen fonlar yükümlülüklerde “Mevduat ve Para Piyasalar›na Borçlar”
hesab›nda muhasebeleﬂtirilmekte ve ilgili Repo anlaﬂmalar› ile belirlenen sat›m ve geri al›m fiyatlar› aras›ndaki fark›n
döneme isabet eden k›sm› için “Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi”ne göre gider reeskontu hesaplanmaktad›r.
Geri sat›m taahhüdü ile al›nm›ﬂ menkul k›ymetler (“Ters repo”) iﬂlemleri konsolide bilançoda “Haz›r De¤erler” kalemi
alt›nda muhasebeleﬂtirilmektedir. Ters repo anlaﬂmalar› ile belirlenen al›m ve geri sat›m fiyatlar› aras›ndaki fark›n döneme
isabet eden k›sm› için “Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi”ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmaktad›r.

3.3 T.C. Merkez Bankas› hesab›
T.C. Merkez Bankas› (“Merkez Bankas›”) hesab›, Bankalar Kanunu gere¤ince Merkez Bankas›’n›n belirlemiﬂ oldu¤u oranlar
do¤rultusunda mevduatlar üzerinden hesaplanan tutarlar›n Merkez Bankas› rezervlerinde bulundurulmas› gereken
minimum mevduat tutar›n› içermektedir. Yürürlükte olan yasal uygulama do¤rultusunda Yeni Türk Liras› ve yabanc› para
cinsinden mevduatlar için uygulanan zorunlu karﬂ›l›k oran› s›ras›yla %6 (2006: %6) ve %11’dir (2006: %11). Bu tutarlar için
Merkez Bankas› taraf›ndan belirlenen faiz oranlar› do¤rultusunda üçer ayl›k dönemler itibariyle faiz tahakkuku
yap›lmaktad›r. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle söz konusu faiz oranlar› YTL için %11,81, ABD Dolar› için %1,95 ve Euro için
%1,80’dir.
3.4 Ticari alacaklar ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›klar›
Grup taraf›ndan bir al›c›ya ürün veya hizmet sa¤lanmas› sonucunda oluﬂan ticari alacaklar tahakkuk etmemiﬂ finansman
gelirlerden netleﬂtirilmiﬂ olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiﬂ finansman gelirleri sonras› ticari alacaklar, orijinal fatura
de¤erinden kayda al›nan alacaklar›n izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlar›n›n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi
ile hesaplan›r. Belirlenmiﬂ faiz oran› olmayan k›sa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oran›n›n etkisinin çok büyük
olmamas› durumunda, maliyet de¤erleri üzerinden gösterilmiﬂtir.
Grup, tahsil imkan›n›n kalmad›¤›na dair objektif bir bulgu oldu¤u takdirde ilgili ticari alacaklar için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›
ay›rmaktad›r. Söz konusu bu karﬂ›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili
mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤lar da dahil olmak üzere tüm nakit ak›ﬂlar›n›n,
oluﬂan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir.
ﬁüpheli alacak tutar›na karﬂ›l›k ayr›lmas›n› takiben, ﬂüpheli alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi
durumunda, tahsil edilen tutar ayr›lan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›ndan düﬂülerek di¤er gelirlere kaydedilir (Dipnot 7).
3.5 ‹liﬂkili taraflar
Bu konsolide finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve
kendileri taraf›ndan kontrol edilen veya kendilerine ba¤l› ﬂirketler ile birlikte, ‹ﬂtirakler ve Müﬂterek Yönetime Tabi
Ortakl›klar iliﬂkili taraflar olarak kabul edilmiﬂtir. Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas› aﬂamas›nda iliﬂkili taraflarla
yap›lan iﬂlemlerin önemli bir bölümü silinmiﬂ olmakla beraber iliﬂkili taraflarla yap›lan silinmemiﬂ bakiyeler Dipnot 9’da
gösterilmiﬂtir.
3.6 Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma
maliyetlerini, dönüﬂtürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er
maliyetleri içerir. Stoklar›n birim maliyeti, hareketli a¤›rl›kl› ortalama yöntemi ile belirlenir (Dipnot 12). Net gerçekleﬂebilir
de¤er, iﬂin normal ak›ﬂ› içinde tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan tahmini tamamlama maliyeti ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için gerekli
tahmini sat›ﬂ maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r.
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3.7 Finansal araçlar
Grup, UMS 39’a uygun olarak bankac›l›k bölümünde yat›r›m amaçl› varl›klar›n› ﬂu üç kategoride s›n›fland›rm›ﬂt›r: Makul
de¤er de¤iﬂiklikleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar (menkul k›ymetler), vadeye kadar elde tutulacak finansal
varl›klar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar. Grup’un vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yetene¤inde oldu¤u
belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Likidite ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimler nedeniyle
sat›labilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Grup, bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar› tarihte uygun bir ﬂekilde yapmakta olup
düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere
maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yans›t›lmas›ndan sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
olarak s›n›fland›r›lan finansal araçlar, makul de¤erlerinin güvenilir bir ﬂekilde hesaplanmas› mümkün oldu¤u sürece makul
de¤erleri üzerinden de¤erlendirilmiﬂtir.
Holding’in %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi bir makul de¤erinin
olmad›¤›, makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin tatbik edilebilir olmamas› veya iﬂlememesi
nedeniyle makul bir de¤er tahmininin yap›lamad›¤› ve makul de¤erin güvenilir bir ﬂekilde ölçülemedi¤i durumlarda
finansal varl›¤›n kay›tl› de¤eri elde etme maliyeti tutar›ndan ﬂayet mevcutsa de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n ç›kar›lmas›
suretiyle de¤erlenmiﬂtir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤er de¤iﬂiklikleri sebebiyle oluﬂan gerçekleﬂmemiﬂ kazançlar ve zararlar,
finansal varl›k finansal tablolardan ç›kar›ld›¤› tarihe kadar özsermayede makul de¤er yede¤inde takip edilmektedirler.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ olan borçlanmay› temsil eden finansal varl›klar›n makul de¤er
de¤iﬂikli¤i bu finansal varl›klar›n bilanço tarihindeki makul de¤erleri ile iskonto edilmiﬂ bedelleri aras›ndaki fark olarak
hesaplanmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar finansal tablolardan ç›kar›ld›klar›nda, özsermayede makul de¤er
yede¤inde takip edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ bedelleri ile
de¤erlenmektedir.
Makul de¤er de¤iﬂiklikleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar piyasada k›sa dönemde oluﬂan fiyat ve benzeri
unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sa¤lama amac›yla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba¤›ms›z olarak, k›sa
dönemde kâr sa¤lamaya yönelik bir portföyün parças› olan menkul de¤erlerdir. Makul de¤er de¤iﬂiklikleri gelir tablosuna
yans›t›lan finansal varl›klar, bilançoya, ilk olarak iﬂlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet de¤erleri ile yans›t›lmakta
ve kayda al›nmalar›n› takip eden dönemlerde makul de¤erleri ile de¤erlemeye tabi tutulmaktad›r. Yap›lan de¤erleme
sonucu oluﬂan kazanç ve kay›plar kâr/zarar hesaplar›na dahil edilmektedir.
Makul de¤er de¤iﬂiklikleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar elde tutulmas› esnas›nda kazan›lan faizler öncelikle
faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr paylar› temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Makul de¤er de¤iﬂiklikleri
gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar menkul de¤erlerin al›m ve sat›m iﬂlemleri “teslim tarihi”ne göre kay›tlara
al›nmakta ve kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r.

3.8 Türev araçlar
Türev araçlar›n, a¤›rl›kl› olarak yabanc› para ve faiz swaplar› ile vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmelerinin, ilk olarak kayda
al›nmas›nda elde etme maliyeti kullan›lmakta ve bunlara iliﬂkin iﬂlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir.
Türev araçlar kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde makul de¤er ile de¤erlenmektedir. Tüm türev araçlar makul de¤eriyle
ölçülen ve gelir tablosuyla iliﬂkilendirilen finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Türev araçlar›n makul de¤eri
piyasada oluﬂan makul de¤erlerinden veya indirgenmiﬂ nakit ak›m› modelinin kullan›lmas› suretiyle hesaplanmaktad›r.
Tezgah üstü vadeli kambiyo sözleﬂmelerinin makul de¤eri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleﬂmenin geri
kalan k›sm›nda geçerli olan piyasa faiz oranlar› referans al›narak hesaplan›p, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle geçerli olan
vadeli kurla karﬂ›laﬂt›rmak yoluyla belirlenmektedir. Türev araçlar makul de¤erin pozitif veya negatif olmas›na göre
bilançoda s›ras›yla varl›k veya yükümlülük olarak kaydedilmektedirler.
Yap›lan de¤erleme sonucu makul de¤eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliﬂkilendirilen finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lan
türev araçlar›n makul de¤erinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Baz› türev araçlar› ekonomik olarak risklere karﬂ› etkin bir koruma sa¤lamakla birlikte, muhasebesel olarak UMS 39
kapsam›nda bunlar “Makul de¤er de¤iﬂiklikleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar” olarak muhasebeleﬂtirilmekte
ve bunlar›n makul de¤er de¤iﬂiklikleri dönemin gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmelerindeki kazanç ve zararlar, sözleﬂmenin bilanço tarihinde geçerli olan spot döviz kuru
ile de¤erlenmesi ve bulunan tutar›n sözleﬂmelerin baﬂlang›c›nda geçerli olan spot döviz kurunun kullan›lmas›yla do¤rusal
yöntem üzerinden hesaplanan orijinal tutar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› ile hesaplanm›ﬂt›r. Riskten korunma amaçl› faiz oran› swap
iﬂlemlerindeki kazançlar ve zararlar, riskten koruma amaçl› arac›n ilgili geliri veya gideri ile ayn› esas üzerinden gelir veya
gider olarak tan›nmaktad›r. Faiz oran› swap iﬂlemlerindeki kazanç ve zararlar faiz geliri veya faiz geliri olarak
kaydedilmiﬂtir.
3.9 Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya iﬂlerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira
elde etmek ve/veya sermaye kazanc› elde etmek amac›yla veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar yat›r›m amaçl›
gayrimenkuller olarak s›n›fland›r›l›r ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi birikmiﬂ amortisman (arazi hariç) ve varsa
de¤er düﬂüklü¤ü sonras›ndaki de¤erleri ile gösterilir (Dipnot 18). ‹nﬂaas›, Grup taraf›ndan yap›lan yat›r›m amaçl›
gayrimenkulün maliyeti ise, inﬂaat veya ›slah çal›ﬂmalar›n›n tamamland›¤› tarihteki maliyeti üzerinden belirtilir. Söz
konusu bu tarihe kadar, Grup, UMS 16 “Maddi Varl›klar” ﬂartlar›n› uygular. Söz konusu tarihte varl›k, yat›r›m amaçl›
gayrimenkul haline gelmesi ile birlikte yat›r›m amaçl› gayrimenkuller hesap kalemine transfer edilir.
3.10 Maddi varl›klar
Maddi varl›klar, elde etme maliyetlerinden birikmiﬂ amortisman düﬂüldükten sonraki net de¤eri ile gösterilmektedir
(Dipnot 19). Amortisman, maddi varl›klar›n faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak
ayr›lmaktad›r. Söz konusu varl›klar›n tahmin edilen faydal› ömürleri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

Yeralt› ve yer üstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›t araçlar›
Döﬂeme ve demirbaﬂlar

Y›llar
4-50
18-50
2-25
2-15
3-10
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Maddi varl›klar›n elden ç›kart›lmas› sonucu oluﬂan kâr veya zarar, kay›tl› de¤er ile tahsil olunan tutarlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar›na yans›t›l›r.
Bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden daha yüksekse, kay›tl› de¤er derhal geri kazan›labilir
de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir de¤er ilgili varl›¤›n net sat›ﬂ fiyat› ya da kullan›mdaki de¤erinin yüksek olan›d›r. Net
sat›ﬂ fiyat›, varl›¤›n makul de¤erinden sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için katlan›lacak maliyetlerin düﬂülmesi suretiyle tespit edilir.
Kullan›mdaki de¤er ise ilgili varl›¤›n kullan›lmas›na devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit
ak›mlar›n›n bilanço tarihi itibariyle indirgenmiﬂ tutarlar›na art›k de¤erlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi varl›klar›n yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar›, gider olarak muhasebeleﬂtirilmektedir. Maddi varl›¤›n
kapasitesini geniﬂleterek kendisinden gelecekte elde edilecek fayday› art›ran nitelikteki yat›r›m harcamalar›, maddi
varl›¤›n maliyetine eklenmektedir.
3.11 Maddi olmayan varl›klar
Maddi olmayan varl›klar ruhsatlar›, maden haklar›n›, iktisap edilmiﬂ kullan›m haklar›n›, bilgi sistemlerini, geliﬂtirme
maliyetlerini, sat›n al›nm›ﬂ teknoloji ve di¤er tan›mlanabilir haklar› içermektedir. Maddi olmayan varl›klar, elde etme
maliyetinden kayda al›n›r ve 20 y›l› geçmeyen tahmini faydal› ömürleri boyunca do¤rusal olarak itfa edilirler (Dipnot 20).
Maden iﬂletme haklar›na iliﬂkin itfa paylar› ilgili maden iﬂletilmeye baﬂlad›¤›nda ayr›l›r.
3.12 Sat›lmak üzere elde tutulan cari olmayan varl›klar ve durdurulan faaliyetler
Varl›klar, kay›tl› de¤erlerinin kullan›lmak suretiyle de¤il sat›ﬂ iﬂlemi sonucu geri kazan›lmas›n›n amaçland›¤› durumlarda
sat›lmak üzere elde tutulan cari olmayan varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Bu varl›klar; bir iﬂletme birimi, sat›ﬂ gruplar› veya
ayr› bir maddi varl›k olabilir. Sat›lmak üzere elde tutulan cari olmayan varl›klar›n sat›ﬂ›n›n bilanço tarihini takip eden oniki
ay içerisinde gerçekleﬂmesi beklenir.
Durdurulan faaliyetler; elden ç›kar›lan veya sat›lmak üzere elde tutulan iﬂletme birimleri olabilir ve (a) belirli bir co¤rafi
bölge faaliyetlerini veya önemli bir iﬂ kolunu ifade eder (b) belirli bir co¤rafi bölge faaliyetlerini veya önemli bir iﬂ kolunun
elden ç›karmak ile ilgili plan›n bir parças›d›r veya (c) tekrar satmak için iktisap edilen bir ba¤l› ortakl›kt›r.
Sat›lmak üzere elde tutulan cari olmayan varl›klar kay›tl› de¤erin veya makul de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenir. Makul
de¤erin kay›tl› de¤erin alt›na düﬂtü¤ü durumlarda oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü ilgili dönemin konsolide gelir tablosuna gider
kaydedilir.

3.13 Özsermaye kalemleri
Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde; yeniden de¤erleme de¤er art›ﬂ fonu gibi enflasyon nedeniyle iﬂletmelerin
oluﬂturmalar›na izin verilen fonlar›n sermayeye ilave edilmesi, ortaklar›n özsermayeye katk›s› olarak dikkate al›nmam›ﬂt›r.
Yedek akçelerin ve da¤›t›lmam›ﬂ kârlar›n sermayeye ilave edilmesi ortaklar taraf›ndan konulan sermaye olarak dikkate
al›nm›ﬂt›r.
Sermayeye ilave edilmiﬂ özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye art›r›m›n›n tescil tarihi veya sermaye art›r›m›na
mahsuben ödenen tutarlar›n tahsil tarihi esas al›nm›ﬂt›r. Sermayeye ilave edilmiﬂ olsun veya olmas›n, hisse senedi ihraç
primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate al›nm›ﬂt›r (Dipnot 25).
3.14 Araﬂt›rma giderleri ve geliﬂtirme maliyetleri
Araﬂt›rma giderleri gerçekleﬂti¤inde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin geliﬂtirilmesi veya geliﬂtirilen ürünlerin testi ve
dizayn› ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bak›mdan baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanabilir olmas› ve
maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varl›k olarak de¤erlendirilirler. Di¤er
geliﬂtirme giderleri gerçekleﬂti¤inde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliﬂtirme giderleri
sonraki dönemde aktifleﬂtirilemez.
3.15 Finansal borçlar ve borçlanma maliyetleri
Finansal borçlar, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan iﬂlem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle
kaydedilir. Finansal borçlar, sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyet de¤eri üzerinden belirtilir.
‹ﬂlem masraflar› düﬂüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiﬂ maliyet de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosuna kredi
dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans›t›l›r.
23 No’lu Uluslararas› Muhasebe Standard› “Borçlanma Maliyetleri” (“UMS 23”) 29 Mart 2007 tarihinde Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yeniden düzenlenmiﬂtir. Revize UMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli
olmakla beraber gönüllü olarak erken uygulamaya geçiﬂ hakk› sakl› tutulmuﬂtur. Grup, UMS 23’ü gönüllü olarak erken
uygulamay› seçmiﬂ ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren borçlanma maliyetleriyle ilgili olarak UMS 23’te öngörülen
muhasebe politikas›n› seçerek muhasebe politikas› de¤iﬂikli¤ine gitmiﬂtir. Finansal borçlardan kaynaklanan finansman
maliyetleri, özellikli varl›klar›n iktisab› veya inﬂas› ile iliﬂkilendirildikleri takdirde, özellikli varl›klar›n maliyet bedeline
dahil edilirler. Özellikli varl›klar amaçland›¤› ﬂekilde kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren
varl›klar› ifade eder. Di¤er borçlanma maliyetleri oluﬂtu¤u dönemde gelir tablosuna kaydedilir.
3.16 Ertelenen finansman giderleri
Ertelenen finansman giderleri (temel olarak finans kuruluﬂlar›ndan uzun vadeli banka kredileri al›m›nda katlan›lan
giderler) uzun vadeli kredilerin vadeye kalan süreleri do¤rultusunda, efektif faiz metodu kullan›larak itfa edilmektedir.
3.17 Ertelenen vergi
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda yer alan kay›tl›
de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki
vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan yasalaﬂm›ﬂ vergi oranlar› kullan›l›r.
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan
oluﬂan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle
muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r (Dipnot 14 ve 41).
3.18 Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar/k›dem tazminatlar›
Emeklilik haklar›
Akbank çal›ﬂanlar› 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine göre kurulmuﬂ olan “Akbank T.A.ﬁ.
Tekaüt Sand›¤› Vakf› (“Tekaüt Sand›¤›”)”n›n üyesidir. Tekaüt Sand›¤›’n›n teknik mali tablolar› Sigorta Murakebe
Kanunu’nun 38. maddesi ve bu maddeye istinaden ç›kar›lan “Aktüerler Yönetmeli¤i” hükümlerine göre aktüerler siciline
kay›tl› bir aktüer tarafindan denetlenmektedir.
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1 Kas›m 2005 tarih 25983 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5411 Say›l› Bankac›l›k Kanunu (“Bankac›l›k
Kanunu”)’nun geçici 23’üncü maddesinin birinci f›kras›, banka sand›klar›n›n Bankac›l›k Kanunu’nun yay›m› tarihinden
itibaren 3 y›l içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesini hükmetmekte ve bu devrin esaslar›n› düzenlemekteydi.
Bankac›l›k Kanunu’nun söz konusu maddesi Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan 2 Kas›m 2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne
baﬂvuru konusu yap›lm›ﬂ ve Anayasa Mahkemesi’nin 31 Mart 2007 tarih ve 26479 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 22
Mart 2007 günlü, E. 2005/39, K. 2007/33 say›l› karar› ile iptal edilerek, yürürlü¤ü karar›n yay›m tarihinden itibaren
durdurulmuﬂ ve ilgili f›kran›n iptaline iliﬂkin gerekçeli karar 15 Aral›k 2007 tarih ve 26731 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›ﬂt›r.
Anayasa Mahkemesi’nin iptale iliﬂkin gerekçeli karar›n›n 2007 y›l›n›n Aral›k ay›nda yay›nlanmas›n›n hemen akabinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilgili komisyonu taraf›ndan banka sand›klar›n›n iﬂtirakçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na
devredilmesini öngören yeni bir kanun maddesi üzerinde çal›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹lgili komisyon taraf›ndan kanun
maddesi 2008 y›l›n›n ilk aylar›nda taslak olarak oluﬂturulmuﬂ olmakla birlikte finansal tablolar›n haz›rland›¤› tarih
itibariyla bu konudaki yasama süreci devam etmektedir.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Tekaüt Sand›¤›’n›n, yukar›da izah edilen taslak kanun maddesi hükümleri dikkate al›narak
haz›rlanan ve yukar›da birinci paragrafta belirtilen çerçevede denetlenmiﬂ teknik bilanço raporuna göre karﬂ›l›k ayr›lmas›
gereken teknik veya fiili aç›k bulunmamaktad›r. Ayr›ca Akbank yönetimi, yukar›da belirtilen çerçevede yap›lacak devir
s›ras›nda ve sonras›nda oluﬂabilecek olas› yükümlülük tutar›n›n Tekaüt Sand›¤›’n›n varl›klar›yla karﬂ›lanabilecek düzeyde
olaca¤›n› ve Akbank’a herhangi bir ilave yük getirmeyece¤ini öngörmektedir.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, Grup’un, personelin Türk ‹ﬂ Kanunu uyar›nca emekliye ayr›lmas› veya en az bir y›ll›k hizmeti
tamamlayarak iﬂ iliﬂkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için ça¤r›lmas› veya vefat› durumunda do¤acak gelecekteki olas›
yükümlülüklerinin tahmini toplam karﬂ›l›¤›n›n bilanço tarihindeki indirgenmiﬂ de¤erini ifade eder (Dipnot 23.b).
3.19 Karﬂ›l›klar, ﬂarta ba¤l› yükümlülükler ve ﬂarta ba¤l› varl›klar
Karﬂ›l›klar, Grup’un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiﬂten kaynaklanan yasal veya yap›sal bir
yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›ﬂ›n›n gerçekleﬂme
olas›l›¤›n›n olmas› ve yükümlülük tutar› konusunda güvenilir bir tahminin yap›labildi¤i durumlarda
muhasebeleﬂtirilmektedir.
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 finansal tablolara
dahil edilmemekte ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükler olarak de¤erlendirilmektedir.
ﬁarta ba¤l› varl›klar, genellikle, ekonomik yararlar›n iﬂletmeye giriﬂi olas›l›¤›n› do¤uran, planlanmam›ﬂ veya di¤er
beklenmeyen olaylardan oluﬂmaktad›r. ﬁarta ba¤l› varl›klar›n finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde
edilemeyecek bir gelirin muhasebeleﬂtirilmesi sonucunu do¤urabilece¤inden, sözü edilen varl›klar finansal tablolarda yer
almamaktad›r. ﬁarta ba¤l› varl›klar, ekonomik faydalar›n iﬂletmeye giriﬂleri olas› ise finansal tablo dipnotlar›nda
aç›klanmaktad›r. ﬁarta ba¤l› varl›klar ilgili geliﬂmelerin finansal tablolarda do¤ru olarak yans›t›lmalar›n› teminen sürekli
olarak de¤erlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydan›n Grup’a girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili
varl›k ve buna iliﬂkin gelir, de¤iﬂikli¤in oluﬂtu¤u dönemin finansal tablolar›na yans›t›l›r.

3.20 Kredi ve alacaklar ile ayr›lan özel ve genel karﬂ›l›klar
Kredi ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sa¤lama yoluyla yarat›lan finansal varl›klard›r. Söz konusu kredi ve
alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda al›nmakta ve kayda al›nmay› takip eden dönemlerde “Etkin faiz (iç
verim) oran› yöntemi” kullan›larak iskonto edilmiﬂ bedelleri ile de¤erlenmektedir. Bunlar›n teminat› olarak al›nan
varl›klarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri di¤er masraflar iﬂlem maliyetinin bir parças› olarak kabul edilmemekte ve
gider hesaplar›na yans›t›lmaktad›r. Bankalara sa¤lanan para vadeli ve vadesiz mevduat olarak s›n›flanmak suretiyle banka
bakiyeleri olarak gösterilmektedir.
Ödenmesi gereken tutarlar›n tahsil edilemeyecek oldu¤unu gösteren bir objektif delilin söz konusu olmas› halinde kredi
de¤er düﬂüklü¤üne iliﬂkin bir alacak risk karﬂ›l›¤› oluﬂturulur. Söz konusu bu karﬂ›l›¤›n tutar›, kredinin kay›tl› de¤eri ile
tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar
da dahil olmak üzere tüm nakit ak›ﬂlar›n›n, kredinin oluﬂtu¤u zamanki orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen
cari de¤eridir.
Alacak risk karﬂ›l›¤› ile ilgili olarak dönem içinde gerçekleﬂen ilaveler dönemin gelir tablosu ile iliﬂkilendirilir. Yasal
iﬂlemlerin tamamlanmas› ve iﬂletme kaynakl› finansal borcun ve alacaklar›n tahsil edilemeyecek oldu¤unun belirlendi¤i
tarihte, iﬂletme kaynakl› finansal borçlar ve alacaklar ilgili alacak risk karﬂ›l›¤› ile netleﬂtirmek suretiyle finansal
tablolardan ç›kar›l›r. Önceki dönemlerde karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂ olan finansal borçlar›n ve alacaklar›n tahsil edilmesi durumunda
söz konusu tutar dönem içinde alacak risk karﬂ›l›¤›ndan indirilmek suretiyle muhasebeleﬂtirilir.
3.21 Devlet teﬂvik ve yard›mlar›
Grup, araﬂt›rma ve geliﬂtirme projeleri (“AR-GE”) ile ilgili olarak söz konusu projelerin belirli ölçütleri sa¤lamas› ﬂart›yla,
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araﬂt›rma Kurumu (“TÜB‹TAK”) ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 say›l› AR-GE
Yard›m›na ‹liﬂkin Tebli¤’i kapsam›nda TÜB‹TAK Teknoloji ‹zleme ve De¤erlendirme Baﬂkanl›¤›’n›n de¤erlendirmesine ba¤l›
olmak üzere AR-GE yard›mlar›ndan yararlanabilmektedir.
‹lgili devlet yard›mlar›, elde edilmesi için gerekli ﬂartlar›n iﬂletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve yard›m›n iﬂletme
taraf›ndan elde edilece¤ine dair makul bir güvence oluﬂtu¤unda finansal tablolara al›n›r.
Devlet yard›mlar› karﬂ›lanmas› amaçlanan maliyetlerle iliﬂkilendirilmek için ilgili dönem boyunca sistematik olarak gelir
tablosuna al›n›r. Buna göre, devlet yard›mlar›yla ilgili giderlerin finansal tablolara al›nd›¤› döneme tekabül eden devlet
yard›mlar›, söz konusu giderlerle ayn› dönemde gelir tablosuna al›n›r. Bu çerçevede amortismana tabi varl›klara iliﬂkin
devlet yard›mlar›, aksini gerektiren baﬂkaca bir alternatif mevcut de¤ilse, bu varl›klar›n amortismanlar› oran›nda ilgili
dönemler boyunca gelir tablosuna al›n›r.
3.22 Sigorta teknik karﬂ›l›klar›
Kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤›
Kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤› dönem içerisinde yaz›lan net primlerin bir sonraki hesap dönemine isabet eden k›sm›n›
göstermekte ve gün esas› dikkate al›narak hesaplanmaktad›r.
Muallak hasar ve tazminat karﬂ›l›¤›
Dönem sonu itibariyle ihbar edilmiﬂ ve inceleme safhas›nda olup bedeli ödenmemiﬂ hasar dosyalar›na ait tüm
mükellefiyetler ile dönem sonu itibariyle oluﬂmuﬂ fakat ihbar edilmemiﬂ hasarlar için muallak hasar karﬂ›l›¤› ayr›l›r.
Muallak hasar karﬂ›l›¤›, eksper raporlar›na veya sigortal› ve eksperin ilk de¤erlendirmelerine uygun olarak
belirlenmektedir.
Hayat matematik karﬂ›l›¤›
Hayat branﬂ› poliçeleri üzerinden gelecekte ödenmesi taahhüt edilen tazminatlar için ayr›lan matematik karﬂ›l›k, ölüm
istatistikleri dikkate al›narak aktüerlerce, Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n onaylad›¤› formüller kullan›larak hesaplanmaktad›r. Bu
karﬂ›l›klar›n yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lmas› sonucu elde edilen gelirler poliçe sahiplerine da¤›t›lmak üzere hayat kâr
pay› karﬂ›l›¤› olarak ayr›lmaktad›r.
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3.23 Kiralama iﬂlemleri
3.23.1 Grup-kirac› olarak
Finansal kiralama
Finansal kiralama iﬂlemine konu olan varl›klar, Grup’un kirac› oldu¤u durumda ilgili varl›¤›n makul de¤eri ile asgari kira
ödemelerinin bugünkü de¤erinden düﬂük olan› üzerinden varl›klarda “maddi varl›klar” hesab›nda söz konusu kiralama
iﬂlemlerinden kaynaklanan borçlar ise yükümlülüklerde “finansal kiralama borçlar›” hesab›nda gösterilmektedir.
Finansal kiralama borçlar›, ilgili maddi varl›¤›n sat›n alma de¤eri üzerinden finansal tablolara yans›t›l›r. Kira
sözleﬂmesinden do¤an faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda gider olarak gösterilir.
Faaliyet kiralamas›
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama iﬂlemi, faaliyet kiralamas› olarak
s›n›fland›r›l›r. Faaliyet kiralamalar› olarak (kiralayandan al›nan teﬂvikler düﬂüldükten sonra) yap›lan ödemeler, kira dönemi
boyunca do¤rusal yöntem ile gider olarak kaydedilir.
3.23.2 Grup-kiralayan olarak
Finansal kiralama
Finansal kiralama konusu varl›k net kira yat›r›m› tutar›na eﬂit bir alacak olarak konsolide finansal tablolara kaydedilir. Brüt
finansal kiralama alacaklar›yla, finansal kiralama alacaklar›n›n bugünkü de¤eri aras›ndaki fark, ertelenmiﬂ finansman geliri
olarak tan›mlan›r. ‹ﬂlem günündeki ertelenmiﬂ finansal gelirlerin toplam› olan kira geliri, kiralaman›n vadesi boyunca,
finansal kiralama kapsam›ndaki net yat›r›m›na sabit bir dönemsel getiri oran› yaratacak ﬂekilde konsolide gelir tablosuyla
iliﬂkilendirilir.
Faaliyet kiralamas›
Faaliyet kiralamas›nda, kiralanan varl›klar, konsolide bilançoda maddi varl›klar alt›nda s›n›fland›r›l›r ve elde edilen kira
gelirleri kiralama dönemi süresince, eﬂit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yans›t›l›r. Kira geliri kira dönemi boyunca
do¤rusal olarak konsolide gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
3.24 Has›lat
Bankac›l›k
Tüm faiz haddine sahip finansal varl›klar ile ilgili faiz gelir ve giderleri, yönetimin tahmini ve yorumu do¤rultusunda
tahsilat›n ﬂüpheli hale geldi¤i duruma kadar, tahakkuk esas›na göre gelir tablosu ile iliﬂkilendirilir. Faiz geliri sabit getirili
menkul k›ymetlerin kupon ödemelerini ve hazine bonolar›n›n tahakkuk eden faiz getirilerini içermektedir (Dipnot 33.e).
Komisyon geliri ve bankac›l›k faaliyetleri ile ilgili di¤er çeﬂitli gelirler ilgili iﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihte gelir tablosu ile
iliﬂkilendirilir.

Sigortac›l›k
Hayat:
Prim gelirleri hayat, sa¤l›k ve ferdi kaza branﬂlar›nda dönem içinde tanzim edilmiﬂ poliçelerden iptaller, reasürere verilen
primler ve cari rizikolar karﬂ›l›¤›n›n düﬂülmesinden sonra kalan net tutar› ifade etmektedir (Dipnot 33.e).
Elementer Sigortalar:
Prim gelirleri, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller ve cari rizikolar karﬂ›l›¤›n›n düﬂülmesinden sonra
kalan net tutar› ifade etmektedir.
Di¤er bölümler
Gelirler, teslimat›n gerçekleﬂmesi, gelir tutar›n›n güvenilir ﬂekilde belirlenebilmesi ve iﬂlemle ilgili ekonomik faydalar›n
Grup’a akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin makul de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na
göre kay›tlara al›n›r. Net sat›ﬂlar, mallar›n sat›ﬂ tutar›ndan mal sat›ﬂlar›ndan iade, indirim, komisyonlar›n ve sat›ﬂ ile ilgili
vergilerin düﬂülmesi suretiyle gösterilmiﬂtir. Grup’un sat›ﬂlar›n› vadeli yapmas› ve vade boyunca faiz almamas› veya
piyasa faizinin daha alt›nda bir faiz haddini uygulamas› ve böylelikle iﬂlemin etkin bir finansman unsuru içeriyor olmas›
durumunda, sat›ﬂ›n karﬂ›l›¤›n›n makul de¤eri, alacaklar›n bugünkü de¤erine iskonto edilmesi suretiyle bulunur.
Alacaklar›n nominal de¤eri ile bu ﬂekilde bulunan makul de¤er aras›ndaki fark, faiz geliri olarak “Etkin faiz (iç verim) oran›
yöntemi”ne göre ilgili dönemlere yans›t›l›r.
3.25 Hisse baﬂ›na kazanç
Hisse baﬂ›na kazanç net dönem kâr›ndan adi hisse senedi sahiplerine isabet eden k›sm›n dönem içindeki a¤›rl›kl› ortalama
adi hisse senedi say›s›na bölünmesiyle hesaplan›r. Detaylar› Dipnot 42’de aç›kland›¤› gibi Holding hisse baﬂ›na kazanç
hesaplamalar›n› UMS 33 “Hisse Baﬂ›na Kazanç” (“UMS 33”) uyar›nca yapmaktad›r.
3.26 Dövizli iﬂlemler
Fonksiyonel para birimi
Fonksiyonel para birimi iﬂletmenin faaliyetlerinin önemli k›sm›n› yürüttü¤ü para birimi olarak tan›mlanmakta ve her bir
Grup ﬂirketinin finansal tablo kalemleri söz konusu ﬂirketin fonksiyonel para birimi cinsinde ölçülmektedir. Konsolide
finansal tablolar Holding’in fonksiyonel para birimi olan Yeni Türk Liras› cinsinden sunulmuﬂtur.
Dövizli iﬂlemler ve bakiyeler
Dövizli iﬂlemlerden kaynaklanan gelirler ve zararlar iﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihte geçerli olan döviz kuru kullan›larak YTL’ye
çevrilmiﬂtir. Döviz cinsinden olan parasal varl›k ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan döviz kuru kullan›larak
YTL’ye çevrilmiﬂtir. Döviz cinsinden olan varl›k veya yükümlülüklerin çevriminden kaynaklanan kur fark› gelir veya gideri
konsolide gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
Yabanc› Grup ﬂirketleri
YTL d›ﬂ›nda baﬂka bir fonksiyonel para biriminden finansal tablolar›n› haz›rlayan Grup ﬂirketlerinin sonuçlar› ilgili döneme
ait ortalama kur üzerinden YTL’ye çevrilmiﬂtir. Bu Grup ﬂirketlerinin varl›k ve yükümlülükleri dönem sonu kuru ile YTL’ye
çevrilmiﬂtir. Bu Grup ﬂirketlerinin dönem baﬂ›ndaki net varl›klar›n›n YTL’ye çevriminden kaynaklanan kur farklar› ile
ortalama ve dönem sonu kurlar› aras›nda oluﬂan farklar, özsermayede yabanc› para çevrim farklar› hesab›na dahil
edilmiﬂtir.
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3.27 ‹ﬂletme birleﬂmeleri
‹ﬂletme birleﬂmeleri, UFRS 3 kapsam›nda muhasebeleﬂtirilir. Sat›n alma bedeli ile iktisap edilen tan›mlanabilir varl›k,
yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤eri aras›ndaki sat›n alma bedeli lehine fark ﬂerefiye olarak
muhasebeleﬂtirilir. Sat›n alma iﬂlemi öncesinde Grup’un pay›na isabet eden net varl›klar›n makul de¤er fark›, ertelenen
vergi etkisi netleﬂtirilerek, yeniden de¤erleme fonu olarak özsermayede muhasebeleﬂtirilir. ‹ﬂletme birleﬂmesi s›ras›nda
oluﬂan ﬂerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine y›lda bir kez veya ﬂartlar›n de¤er düﬂüklü¤ünü iﬂaret etti¤i
durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düﬂüklü¤ü tespit çal›ﬂmas›na tabi tutulur. Grup y›ll›k ﬂerefiye de¤er düﬂüklü¤ü
tespit çal›ﬂmas›n› sene sonlar›nda yapmaktad›r.
Sat›n alma bedelinin, iktisap edilen tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin defter de¤erinden
düﬂük olmas› durumunda söz konusu fark gelir kaydedilir (Dipnot 32).
Ana ortakl›k d›ﬂ› ile yap›lan k›smi hisse al›ﬂ-sat›ﬂ iﬂlemleri
Grup, ana ortakl›k d›ﬂ› ile gerçekleﬂtirdi¤i hali haz›rda kontrol etmekte oldu¤u ortakl›klara ait hisselerin al›ﬂ ve sat›ﬂ
iﬂlemlerini Grup’un özsermaye sahipleri aras›ndaki iﬂlemler olarak de¤erlendirmektedir. Buna ba¤l› olarak, ana ortakl›k
d›ﬂ›ndan ilave hisse al›ﬂ iﬂlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortakl›¤›n sat›n al›nan pay› nispetindeki net varl›klar›n›n
kay›tl› de¤eri aras›ndaki fark özsermaye içerisinde muhasebeleﬂtirilir. Ana ortakl›k d›ﬂ›na hisse sat›ﬂ iﬂlemlerinde ise, sat›ﬂ
bedeli ile ortakl›¤›n sat›lan pay› nispetindeki net varl›klar›n›n kay›tl› de¤eri aras›ndaki fark sonucu oluﬂan kay›p veya
kazançlar SPK taraf›ndan zorunlu k›l›nan ﬂablonda özsermaye kalemleri içerisinde bu iﬂlemler sonucunda oluﬂan kay›p
veya kazançlar için ayr› bir baﬂl›k olmamas› sebebiyle geçmiﬂ y›llar kârlar› hesab› alt›nda özsermayede muhasebeleﬂtirilir.
3.28 Tahminlerin kullan›lmas›
Konsolide finansal tablolar›n SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na göre haz›rlanmas›nda Grup yönetiminin, raporlanan
varl›k ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluﬂmas› muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve
raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar›n› belirleyen varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir.
Gerçekleﬂmiﬂ sonuçlar tahminlerden farkl› olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli
düzeltmeler yap›lmakta ve gerçekleﬂtikleri dönem gelir tablosunda yans›t›lmaktad›rlar.
3.29 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›
Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliﬂkili mal veya hizmet grubunu sa¤lama veya risk ve
fayda aç›s›ndan Grup’un di¤er bölümlerinden farkl› özellikler taﬂ›ma anlam›nda Grup’un di¤er bölümlerinden farkl›
özelliklere sahip bölümlerdir. Co¤rafi bölümler, Grup’un, belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk
ve fayda aç›s›ndan baﬂka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren di¤er bölümlerden farkl› özelliklere sahip
bölümlerdir.
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri aç›klanmas› zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya co¤rafi bölümdür. Bir
endüstriyel bölümün veya co¤rafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik; bölüm has›lat›n›n
büyük bir ço¤unlu¤unun grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan kazan›lmas› ve grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan
ve di¤er bölümler ile gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden elde edilen bölüm has›lat›n›n, tüm bölümlere iliﬂkin iç ve d›ﬂ toplam
has›lat›n en az %10’unu oluﬂturmas› veya kâr veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kâr elde eden bölümlerin toplam
sonuçlar› ile zarar eden bölümlerin toplam sonuçlar›n›n mutlak anlamda büyük olan›n›n en az %10’una isabet etmesi veya
bölüm varl›klar›n›n, tüm bölümlerin toplam varl›klar›n›n en az %10’unu oluﬂturmas›d›r.

Grup’un risk ve fayda oranlar›n›n özellikle üretti¤i mal ve hizmetlerdeki farkl›l›klardan etkilenmesi sebebiyle; bölüm
bilgilerinin raporlanmas›na yönelik birincil format olarak endüstriyel bölümler belirlenmiﬂtir. Co¤rafi bölümler baz›ndaki
bilgiler, Grup’un faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar genelinde ve parasal önemsellik kavram›nda, Türkiye d›ﬂ›ndaki
co¤rafi bölümler aç›s›ndan raporlanabilir bölüm özelli¤i göstermedi¤inden dolay› iliﬂikteki konsolide finansal tablolarda
ikincil format olarak raporlanmam›ﬂt›r.
3.30 Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi
3.30.1 Finansal Risk Yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolay› çeﬂitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. Bu riskler; piyasa riski (kur riski, makul de¤er faiz
oran› riski, fiyat riski ve nakit ak›m faiz oran› riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Grup’un genel risk yönetimi
program›, finansal piyasalar›n de¤iﬂkenli¤ine ve muhtemel olumsuz etkilerin Grup’un finansal performans› üzerindeki
etkilerini asgari seviyeye indirmeye yo¤unlaﬂmaktad›r. Grup maruz kald›¤› çeﬂitli risklerden korunma amac›yla türev
finansal araçlardan yararlanmaktad›r.
Finansal risk yönetimi, kendi Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan politikalar çerçevesinde her bir Ba¤l› Ortakl›k ve
Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›k taraf›ndan uygulanmaktad›r.
3.30.1.1 Döviz Kuru Riski
Grup, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarlar›n fonksiyonel para birimine çevrilmesinden dolay› kur de¤iﬂiklerinden
do¤an döviz riskine sahiptir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r
(Dipnot 29). Grup bilanço kalemlerinden do¤an kâr riskini aza indirmek amac› ile türev araçlar›ndan forward ve swap
kullan›m› ile yabanc› para kuru riskinden s›n›rl› olarak korunmaktad›r.
Akbank’›n yabanc› para cinsinden ve yabanc› paraya endeksli varl›klar› ile yabanc› para cinsinden yükümlülükleri
aras›ndaki fark “Yabanc› Para (“YP”) net genel pozisyon” olarak tan›mlanmakta ve kur riskine baz teﬂkil etmektedir. Kur
riskinin önemli bir boyutu da YP net genel pozisyon içindeki farkl› cinsten yabanc› paralar›n birbirleri karﬂ›s›ndaki
de¤erlerinin de¤iﬂmesinin do¤urdu¤u risktir (çapraz kur riski). Banka kur riskine maruz tutar› Üst Düzey Risk Komitesi
taraf›ndan belirlenen limitler içerisinde tutmaktad›r. Üst Düzey Risk Komitesi genel ekonomik durum ve piyasalardaki
geliﬂmelere göre risk limitlerini sürekli olarak gözden geçirmekte ve gerekli hallerde yeni limitler belirlemektedir. Söz
konusu limitler hem YP net genel pozisyon için hem de bu pozisyon içindeki çapraz kur riski için ayr› ayr› belirlenmekte ve
takip edilmektedir. Kur riski yönetiminin bir arac› olarak swap ve forward gibi vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri de gerekti¤inde
kullan›larak riskten korunma sa¤lanmaktad›r.
Grup baﬂl›ca Euro, ABD Dolar› ve ‹ngiliz Sterlini cinsinden kur riskine maruz kalmaktad›r.
Bankac›l›k endüstriyel bölümünü d›ﬂ›nda kalan Grup ﬂirketleri için, kur riski analizi aﬂa¤›daki gibidir (Bankac›l›k
endüstriyel bölümü için 3.30.1.5’e bak›n›z).
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Euro, YTL karﬂ›s›nda %10 oran›nda de¤er kazansayd›/kaybetseydi ve di¤er tüm de¤iﬂkenler
sabit kalsayd›, yabanc› para net parasal pozisyonundan dolay› oluﬂacak kur fark› zarar›/kâr› sonucu vergi ve ana ortakl›k
d›ﬂ› paylar öncesi kâr 2.678 YTL (2006: 19.142 YTL) daha düﬂük/yüksek olacakt›.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ABD Dolar›, YTL karﬂ›s›nda %10 oran›nda de¤er kazansayd›/kaybetseydi ve di¤er tüm
de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, yabanc› para net parasal pozisyonundan dolay› oluﬂacak kur fark› kâr›/zarar› sonucu vergi ve
ana ortakl›k d›ﬂ› paylar öncesi kâr 5.408 YTL (2006: düﬂük/yüksek 47.587 YTL) daha yüksek/düﬂük olacakt›.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ‹ngiliz Sterlini, YTL karﬂ›s›nda %10 oran›nda de¤er kazansayd›/kaybetseydi ve di¤er tüm
de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, yabanc› para net parasal pozisyonundan dolay› oluﬂacak kur fark› kâr›/zarar› sonucu vergi ve
ana ortakl›k öncesi kâr 4.593 YTL (2006: 3.570 YTL) daha yüksek/düﬂük olacakt›.
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3.30.1.2 Faiz Oran› Riski
Grup, faiz haddi bulunduran varl›k ve yükümlülüklerin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n de¤iﬂiminin etkisinden do¤an faiz oran›
riskine aç›kt›r. Grup bu riski faiz oran›na duyarl› olan varl›k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluﬂan do¤al
tedbirlerle yönetmektedir.
De¤iﬂken faiz oranl› al›nan krediler Grup’u nakit ak›m faiz oran› riskine maruz b›rakmaktad›r. Sabit oranl› al›nan krediler
Grup’u makul de¤er faiz oran› riskine maruz b›rakmaktad›r. 2007 ve 2006 senesi içerisinde Grup’un de¤iﬂken faiz oranl›
kredileri YTL, ABD Dolar›, Euro ve ‹ngiliz Sterlini cinsindendir.
Bankac›l›k endüstriyel bölümü d›ﬂ›ndaki bölümler içinde yer alan ﬂirketler için 31 Aral›k 2007 tarihinde YTL para birimi
cinsinden olan kredilerin faizi %10 yüksek/düﬂük olsayd› ve di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, de¤iﬂken faiz oranl›
kredilerden kaynaklanan yüksek faiz gideri sonucu vergi ve ana ortakl›k d›ﬂ› paylar öncesi kâr 1.578 YTL (2006: 1.126 YTL)
daha düﬂük/yüksek olacakt› (Bankac›l›k endüstriyel bölümü için 3.30.1.5’e bak›n›z).
Bankac›l›k endüstriyel bölümü d›ﬂ›ndaki bölümler içinde yer alan ﬂirketler için 31 Aral›k 2007 tarihinde ABD Dolar› para
birimi cinsinden olan kredilerin faizi %10 yüksek/düﬂük olsayd› ve di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd› de¤iﬂken
kredilerden oluﬂan yüksek/düﬂük faiz gideri sonucu vergi ve ana ortakl›k d›ﬂ› paylar öncesi kâr 1.137 YTL (2006: 2.001 YTL)
daha düﬂük/yüksek olacakt›.
Bankac›l›k endüstriyel bölümü d›ﬂ›ndaki bölümler içinde yer alan ﬂirketler için 31 Aral›k 2007 tarihinde Euro para birimi
cinsinden olan kredilerin faizi %10 yüksek/düﬂük olsayd› ve di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd› de¤iﬂken kredilerden
oluﬂan yüksek/düﬂük faiz gideri sonucu vergi ve ana ortakl›k d›ﬂ› paylar öncesi kâr 2.097 YTL (2006: 1.534 YTL) daha
düﬂük/yüksek olacakt›.
3.30.1.3 Likidite Riski
‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul k›ymet sa¤lamak, yeterli kredi imkanlar› yoluyla fonlamay›
mümkün k›lmak ve aç›k pozisyonu kapatabilme yetene¤inden oluﬂmaktad›r. Grup, iﬂ ortam›n›n dinamik içeri¤inden dolay›,
kredi yollar›n›n haz›r tutulmas› yoluyla fonlamada esnekli¤i amaçlam›ﬂt›r.
Banka’n›n aktif-pasif yönetiminin en temel hedeflerinden birisi Banka’n›n likidite gereksinimlerini sa¤layacak fonlar› haz›r
bulundurmakt›r. Bunu sa¤lamak için yeterli miktarda k›sa vadeli fonlar haz›r bulundurulmaktad›r. Banka’n›n en önemli fon
kaynaklar›, çok büyük ölçüde faiz getirili varl›klara plase edilen özsermaye, yayg›n ve istikrarl› mevduat taban› ve
uluslararas› kuruluﬂlardan sa¤lanan orta ve uzun vadeli kredilerdir.
Mevduat›n ortalama vadesinin k›sa olmas›na karﬂ›n, esasen geniﬂ bir tabana yay›lm›ﬂ olup, çok büyük bir bölümü
vadelerinde sürekli olarak yenilenmektedir; dolay›s›yla Banka için mevduatlar istikrarl› ve uzun vadeli bir kaynak
oluﬂturmaktad›r.

3.30.1.4 Kredi Riski
Kredi riski, nakit ve nakit benzeri de¤erler, türev finansal araçlar, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiﬂ
alacaklar ile sorumlu k›l›nan iﬂlemleri içine alan kredi riskine maruz kalan toptan ve müﬂterilerden oluﬂmaktad›r.
Finansal varl›klar›n mülkiyeti, karﬂ› taraf›n, sözleﬂmelerin ﬂartlar›n› yerine getirmeme risk unsurunu taﬂ›r. Bu riskler, kredi
de¤erlendirmeleri ve tek bir karﬂ› taraftan toplam riskin s›n›rland›r›lmas› ile kontrol edilir. Kredi riski, müﬂteri taban›n›
oluﬂturan kuruluﬂ say›s›n›n çoklu¤u ve bunlar›n farkl› iﬂ alanlar›na yayg›nl›¤› dolay›s›yla da¤›t›lmaktad›r.
Müﬂterilere yap›lan plasmanlar ve taahhütlerden akreditiflere kadar tüm ürünlerde bulunmakta olan kredi riski, Akbank’ta
detayl› kredi politikalar› ve prosedürleri yard›m›yla yönetilmektedir.
Akbank, kredi kalitesini de¤erlendirerek tüm borçlu ve karﬂ› taraf için bir içsel derecelendirme notu belirlemektedir. Risk
analizleri Basel II ‹leri Derecede ‹çsel Derecelendirme Yöntemi (Advanced IRB) standartlar›na uygun bir ﬂekilde
yap›lmaktad›r.
Farkl› özellikteki müﬂteriler için oluﬂturulmuﬂ skoring sistemlerinin yard›m›yla karﬂ› taraf›n temerrüde düﬂme olas›l›¤›
hesaplanmakta ve kurumsal, ticari, KOB‹, tüketici ve kredi kart› için ayr› ayr› derecelendirme (rating) sistemleri
oluﬂturulmaktad›r.
Aﬂa¤›daki tabloda, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle derecelendirme vas›tas›yla kredi ve avanslar bakiyesi üzerindeki kredi
riski incelenmiﬂtir:
2007
Risksiz grup
Orta riskli grup
Takipteki krediler

Kurumsal
25.654.604
953.145
526.434

Tüketici
8.137.838
626.211
200.743

Kredi Kart›
3.651.369
236.255
280.451

Toplam
37.443.811
1.815.611
1.007.628

Toplam

27.134.183

8.964.792

4.168.075

40.267.050

Genel karﬂ›l›klar
Özel karﬂ›l›klar

(131.591)
(526.434)

(33.254)
(200.743)

(128.780)
(280.451)

(293.625)
(1.007.628)

Toplam karﬂ›l›klar

(658.025)

(233.997)

(409.231)

(1.301.253)

26.476.158

8.730.795

3.758.844

38.965.797

Kredi ve avanslar, net

Aﬂa¤›daki tabloda, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle derecelendirme vas›tas›yla kredi ve avanslar bakiyesi üzerindeki kredi
riski incelenmiﬂtir:
2006
Risksiz grup
Orta riskli grup
Takipteki krediler

Kurumsal
19.740.430
515.331
242.475

Tüketici
5.818.685
328.344
91.756

Kredi kart›
2.963.888
211.564
259.340

Toplam
28.523.003
1.055.239
593.571

Toplam

20.498.236

6.238.785

3.434.792

30.171.813

Genel karﬂ›l›klar
Özel karﬂ›l›klar

(130.780)
(242.475)

(41.083)
(91.756)

(21.673)
(259.340)

(193.536)
(593.571)

Toplam karﬂ›l›klar

(373.255)

(132.839)

(281.013)

(787.107)

20.124.981

6.105.946

3.153.779

29.384.706

Kredi ve avanslar, net
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Bankac›l›k endüstriyel bölümünün kredi riskine maruz maksimum tutarlar› aﬂa¤›daki gibidir:

Di¤er bankalara verilen kredi ve avanslar
Kredi ve avanslar
ﬂah›slara verilen kredi ve avanslar
-kredi kartlar›
-tüketici
kurumlara verilen kredi ve avanslar
Finansal kiralama alacaklar›
Al›m-sat›m amaçl› menkul k›ymetler
Türev araçlar
Finansal varl›klar
Di¤er varl›klar

2007
1.572.712
38.965.797
12.489.639
3.758.844
8.730.795
26.476.158
651.160
4.813.851
81.282
21.005.426
432.724

2006
2.296.140
29.384.706
9.259.725
3.153.779
6.105.946
20.124.981
487.213
6.608.460
76.721
14.519.587
167.510

Toplam

67.522.952

53.540.337

Bankac›l›k d›ﬂ›ndaki endüstriyel bölümler için bak›n›z Dipnot 7.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Bankac›l›k endüstriyel bölümüne ait menkul k›ymet ve sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n Moody’s derecelendirme analizi aﬂa¤›daki gibidir:
2007
Aaa
A1, A2, A3
Baa1, Baa2, Baa3
Ba3 (*)
Toplam
2006
Aaa
A1, A2, A3
Ba1
Ba3 (*)
Toplam

Makul de¤er de¤iﬂimleri
gelir tablosuna yans›t›lan
4.813.851

Sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar
6.072
46.344
23.260
20.929.750

Toplam
6.072
46.344
23.260
25.743.601

4.813.851

21.005.426

25.819.277

Makul de¤er de¤iﬂimleri
gelir tablosuna yans›t›lan
6.608.460

Sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar
6.524
33.103
18.735
14.461.225

Toplam
6.524
33.103
18.735
21.069.685

6.608.460

14.519.587

21.128.047

(*) T.C. devlet tahvilleri ve hazine bonolar›ndan oluﬂmaktad›r.

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Bankac›l›k endüstriyel bölümüne ait finansal varl›klar›n co¤rafi bölgelere da¤›l›m›
aﬂa¤›daki gibidir:

110
-

Avrupa
Birli¤i
884.123
405.239
405.239
38.860
86.020
52.210

Avrupa
Birli¤i d›ﬂ›
50.144
456.881
456.881
-

Toplam
1.572.712
38.965.797
12.489.639
3.758.844
8.730.795
26.476.158
651.160
4.813.851
81.282
21.005.426
432.724

65.111.517

437.958

1.466.452

507.025

67.522.952

31 Aral›k 2006
Di¤er bankalara verilen kredi ve avanslar
Kredi ve avanslar
ﬂah›slara verilen kredi ve avanslar
-kredi kartlar›
-tüketici
kurumlara verilen kredi ve avanslar
Finansal kiralama alacaklar›
Al›m-sat›m amaçl› menkul k›ymetler
Türev araçlar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Di¤er varl›klar

Türkiye
125.785
28.579.046
9.259.725
3.153.779
6.105.946
19.319.321
487.213
6.608.460
13.174
14.461.225
137.337

ABD
230.590
76.553
76.553
127
-

Avrupa
Birli¤i
1.934.257
674.592
674.592
62.646
58.362
30.173

Avrupa
Birli¤i d›ﬂ›
5.508
54.515
54.515
774
-

Toplam
2.296.140
29.384.706
9.259.725
3.153.779
6.105.946
20.124.981
487.213
6.608.460
76.721
14.519.587
167.510

Toplam

50.412.240

307.270

2.760.030

60.797

53.540.337

31 Aral›k 2007
Di¤er bankalara verilen kredi ve avanslar
Kredi ve avanslar
ﬂah›slara verilen kredi ve avanslar
-kredi kartlar›
-tüketici
kurumlara verilen kredi ve avanslar
Finansal kiralama alacaklar›
Al›m-sat›m amaçl› menkul k›ymetler
Türev araçlar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Di¤er varl›klar
Toplam

Türkiye
212.038
38.092.236
12.489.639
3.758.844
8.730.795
25.602.597
651.160
4.813.851
42.422
20.919.296
380.514

ABD
426.407
11.441
11.441
-

3.30.1.5 Riske Maruz De¤er
Akbank kur riski ve faiz oran› risklerini piyasa riskini oluﬂturan en önemli iki bileﬂen olarak de¤erlendirmektedir. Banka
Üst Düzey Risk Komitesi piyasa riski ile ilgili olarak limitler belirlemektedir ve piyasa koﬂullar›na göre limitler sürekli
olarak gözden geçirilmektedir. Belirlenen limitlerin uygulanmas› yetki s›n›rland›rmalar›na tabi tutulmakta ve böylece
kontrol etkinli¤i art›r›lmaktad›r. Piyasa riski menkul k›ymetler portföyü baz›nda ve kur riskini de içerecek ﬂekilde günlük ve
haftal›k olarak ölçülmekte ve Banka Üst Düzey Risk Komitesi’ne raporlanmaktad›r.
Aﬂa¤›daki tablo (*) 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin
Ölçülmesi ve De¤erlendirilmesine ‹liﬂkin Yönetmelik”in “Piyasa Riskine Esas Tutar›n Hesaplanmas›”na iliﬂkin 3 üncü
bölümü uyar›nca “Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi”ne göre 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle
Akbank’›n piyasa riski hesaplamas›n›n ayr›nt›lar›n› göstermektedir.
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Faiz riski
Döviz kuru riski
Sermaye riski
Toplam (**)
Piyasa riskine esas tutar

Ortalama
173.305
51.996
1.445

2007
Yüksek
193.594
62.026
954

Düﬂük
167.506
39.077
598

Ortalama
115.334
54.133
3.895

2006
Yüksek
139.821
80.543
1.952

Düﬂük
55.296
44.482
7.847

226.746

256.574

207.181

173.362

222.316

107.625

2.834.325

3.207.175

2.589.763

2.167.025

2.778.950

1.345.313

(*) Yukar›daki tablo Akbank’›n 5411 Say›l› Bankac›l›k Kanunu’na iliﬂkin olarak 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan Yönetmelikler’den Bankalar›n Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liﬂkin
Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu
(“TMSK”) taraf›ndan yürürlü¤e konulan Türkiye Muhasebe Standartlar› (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar› (“TFRS”) ile bunlara iliﬂkin ek ve yorumlara (tümü “Türkiye Muhasebe Standartlar›” ya da “TMS”) ve
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) taraf›ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar›na iliﬂkin
yay›mlanan di¤er yönetmelik, aç›klama ve genelgelere uygun olarak haz›rlanan konsolide finansal tablolar› esas
al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
(**) Toplam bakiye piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülü¤ünü ifade etmektedir.
3.30.2 Sermaye Risk Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er hissedarlara fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini
azaltmak amac›yla en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek için Grup’un faaliyette bulunabilirli¤inin devam›n› korumakt›r.
Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutar›n› belirler, yeni hisseler
ç›karabilir ve borçlanmay› azaltmak için varl›klar›n› satabilir.
Grup sermayeyi net borç/yat›r›lan sermaye oran›n› kullanarak izlemektedir. Net borç, haz›r de¤erlerin ve vergi
yükümlülüklerinin (cari dönem ve ertelenen vergi yükümlülükleri) toplam yükümlülük tutar›ndan düﬂülmesiyle hesaplan›r.

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle net borç/yat›r›lan sermaye oran› aﬂa¤›daki gibidir:

Toplam borçlar
Haz›r de¤erler
Net borç
Özsermaye
Yat›r›lan sermaye
Net borç/yat›r›lan sermaye oran›

2007
63.141.639
(2.755.615)
60.386.024
8.549.695
68.935.719
%88

2006
55.214.767
(4.855.781)
50.358.986
6.854.344
57.213.330
%88

3.30.3 Finansal Varl›k ve Yükümlülüklerin Makul De¤eri
Makul de¤er, bir finansal arac›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 oluﬂan bir piyasa fiyat› ile en iyi ﬂekilde belirlenir.
Finansal araçlar›n tahmini makul de¤erleri, Holding, Ba¤l› Ortakl›klar› ve Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar› taraf›ndan
mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmiﬂtir. Ancak, makul de¤er tahmininde piyasa
verilerinin yorumlanmas›nda takdir kullan›l›r. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa iﬂleminde
elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.
Bankac›l›k endüstriyel bölümü d›ﬂ›ndaki endüstriyel bölümlerde makul de¤eri belirlenebilen finansal araçlar›n makul
de¤erlerinin tahmininde aﬂa¤›daki yöntem ve varsay›mlar kullan›lm›ﬂt›r:
Finansal varl›klar
Dönem sonu kurlar›yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul
edilmektedir.
Kasa ve banka ve banka mevduatlar› dahil, maliyet bedeli ile gösterilen finansal varl›klar›n makul de¤erlerinin, k›sa vadeli
olmalar› ve alacak kay›plar›n›n ihmal edilebilir olmas› dolay›s›yla kay›tl› de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul edilmektedir. Menkul
k›ymet yat›r›mlar›n›n makul de¤erleri bilanço tarihindeki piyasa fiyatlar› esas al›narak tahmin edilmiﬂtir.
Ticari alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyetleri üzerinden de¤erlenmekte ve ilgili ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›klar› ile birlikte kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri ve di¤er parasal yükümlülüklerin makul de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl› de¤erlerine
yaklaﬂt›¤› kabul edilmektedir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurlar›ndan çevrilir ve bundan dolay› makul de¤erleri kay›tl›
de¤erlerine yaklaﬂmaktad›r.
Ticari 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.
Türev araçlar
Yabanc› para ve faiz swaplar› ile vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmelerinin makul de¤erleri bilanço tarihindeki piyasa
fiyatlar› esas al›narak tahmin edilmiﬂtir.

sabanc› holding 2007 faaliyet raporu

32

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Bankac›l›k endüstriyel bölümüne ait finansal varl›k ve yükümlülüklerin 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle kay›tl› ve
makul de¤erleri aﬂa¤›daki gibidir:
2007

2006

Di¤er bankalardan alacaklar
Müﬂterilere verilen kredi ve avanslar
Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Di¤er finansal varl›klar

Kay›tl›
de¤er
2.667.900
38.965.797
4.813.851
21.005.426
812.293

Makul
de¤er
2.667.900
39.368.261
4.813.851
21.005.426
812.293

Kay›tl›
de¤er
2.296.140
29.384.706
6.608.460
14.519.587
654.723

Makul
de¤er
2.296.140
30.267.413
6.608.460
14.519.587
654.723

Toplam finansal varl›klar

68.265.267

68.667.731

53.463.616

54.346.323

Di¤er bankalara borçlar
Repo iﬂlemlerinden sa¤lanan fonlar
Di¤er borçlar
Al›nan krediler

1.939.964
5.885.513
48.418.300
9.645.144

1.939.964
5.885.513
48.145.497
9.645.144

1.749.353
5.238.228
33.920.903
9.905.126

1.749.353
5.238.228
33.714.986
9.905.126

Toplam finansal borçlar

65.888.921

65.616.118

50.813.610

50.607.693

D‹PNOT 4-HAZIR DE⁄ERLER
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle haz›r de¤erlerin detay› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
2007

2006

Kasa
-bankac›l›k
-di¤er ﬂirketler
Banka-vadeli mevduat
Banka-vadesiz mevduat
Ters repo iﬂlemlerinden alacaklar
Di¤er haz›r de¤erler

1.095.189
6.621
898.347
749.684
2.547
3.227

1.864.589
10.877
2.644.076
327.074
27
9.138

Toplam

2.755.615

4.855.781

ABD Dolar›, Euro ve YTL cinsinden vadeli mevduatlar ve para piyasas› plasmanlar›n›n etkin faiz oran› s›ras›yla y›ll›k
ortalama %4,13 (2006: %5,27), %3,55 (2006: %3,37) ve %17,50’dir (2006: %18,39).

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle vade analizi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Vadesiz
3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›
1 ile 5 y›l aras›

2007
1.854.721
900.894
-

2006
2.211.678
2.641.294
32
2.777

Toplam

2.755.615

4.855.781

Holding’in Ba¤l› Ortakl›¤› olan Akbank, vadesiz mevduatlar›n›, yabanc› kurumlardan al›nan 2.586 milyon ABD Dolar› (2006:
2.811 milyon ABD Dolar›) tutar›ndaki uzun vadeli menkulleﬂtirilmiﬂ borçlarla ba¤lant›l› olarak 156.172 YTL (2006: 100.088
YTL) denizaﬂ›r› nakit rezervi ve ödeme hesaplar›n› rehin vermiﬂtir.

D‹PNOT 5-MENKUL KIYMETLER
Makul de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar›n detay› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Yabanc› para cinsinden devlet tahvilleri
Eurobondlar
Devlet tahvilleri
Yat›r›m fonlar›
Hisse senetleri
Hazine bonolar›
Di¤er
Toplam

2007
4.551.710
210.288
42.375
26.617
4.637
3.591
1.250

2006
6.415.387
108.973
33.008
22.608
47.273
7.647
492

4.840.468

6.635.388

ABD Dolar›, Euro ve YTL cinsinden makul de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar›n etkin faiz oranlar›
s›ras›yla y›ll›k %6,94 (2006: %6,93), %6,43 (2006: %5,35) ve %17,43’tür (2006: %17,85).
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sözleﬂmede yer alan vade tarihlerine kalan sürelerine göre vade analizi aﬂa¤›da
sunulmuﬂtur.

3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›
1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla
Vadesiz
Toplam

Bankac›l›k
7.399
2.621.474
2.026.426
152.664
5.888

2007
Di¤er
ﬂirketler
26.617

Toplam
7.399
2.621.474
2.026.426
152.664
32.505

4.813.851

26.617

4.840.468

Bankac›l›k
8.650
931.571
5.544.903
75.571
47.765

2006
Di¤er
ﬂirketler
26.928

Toplam
8.650
931.571
5.544.903
75.571
74.693

6.608.460

26.928

6.635.388
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Sözleﬂme ile belirlenen yeniden fiyatland›rma tarihine kalan süre:

3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›
1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla
Vadesiz
Toplam

Bankac›l›k
1.886.952
2.628.457
139.932
152.622
5.888

2007
Di¤er
ﬂirketler
26.617

Toplam
1.886.952
2.628.457
139.932
152.622
32.505

4.813.851

26.617

4.840.468

Bankac›l›k
2.204.855
4.156.458
123.811
75.571
47.765

2006
Di¤er
ﬂirketler
26.928

Toplam
2.204.855
4.156.458
123.811
75.571
74.693

6.608.460

26.928

6.635.388

D‹PNOT 6-F‹NANSAL BORÇLAR
K›sa vadeli al›nan fonlar, banka kredileri
ve ihraç edilen borç senetleri:
K›sa vadeli
Uzun vadelilerin cari k›sm›

2007
4.382.957
1.752.250

2006
3.757.903
693.027

Toplam k›sa vadeli

6.135.207

4.450.930

4.113.529

6.766.744

10.248.736

11.217.674

Uzun vadeli al›nan fonlar, banka kredileri
ve ihraç edilen borç senetleri:
Uzun vadeli
Toplam

ABD Dolar›, Euro ve YTL cinsinden al›nan fonlar, banka kredileri ve ihraç edilen borç senetlerinin etkin faiz oran› s›ras›yla
y›ll›k %5,79 (2006: %5,82), %4,94 (2006: %4,11) ve %15,56’d›r (2006: %15,65).
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle vade analizi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›
1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla
Toplam

2007
1.771.610
4.363.597
3.047.458
1.066.071

2006
1.236.933
3.213.997
5.173.734
1.593.010

10.248.736

11.217.674

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin geri ödeme planlar› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Dönem
2009
2010
2011
2012
2013 ve sonras›

2007
1.469.890
529.039
499.116
549.413
1.066.071

Toplam

4.113.529

Dönem
2008
2009
2010
2011 ve sonras›

2006
2.291.302
1.613.404
657.823
2.204.215

Toplam

6.766.744

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle kredilerin sözleﬂme ile belirlenen yeniden fiyatlama tarihine kalan süre:

3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›
1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla
Toplam

2007
8.236.307
1.584.701
421.695
6.033

2006
8.963.008
1.729.505
503.297
21.864

10.248.736

11.217.674

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Akbank’›n al›nan fonlar ve krediler ile ilgili yapm›ﬂ oldu¤u iﬂlemler aﬂa¤›daki gibidir:
Al›nan Fonlar
a) West LB AG Londra ﬁubesi arac›l›¤›yla al›nan fonlar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle yabanc› kuruluﬂlardan al›nan fonlar›n içinde 500 milyon ABD Dolar› ve 1 milyar Euro
tutar›nda ve faiz oran› s›ras›yla Libor + %0,6 ve Euribor + %0,25 olan, West LB AG Londra ﬁubesi’nin arac›l›¤›yla s›ras›yla
11 ve 32 uluslararas› bankadan temin edilmiﬂ ve vadesi 22 Aral›k 2008 ve 26 Eylül 2008 olan vadeli sendikasyon kredisi
bulunmaktad›r.
b) UFJ Bank Limited arac›l›¤›yla al›nan fonlar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle yabanc› kuruluﬂlardan al›nan fonlar›n içinde 500 milyon Euro tutar›nda ve faiz oran›
Libor + %0,55 olan, UFJ Bank Limited’in arac›l›¤›yla s›ras›yla 10 uluslararas› bankadan temin edilmiﬂ ve vadesi 29 Haziran
2009 olan vadeli sendikasyon kredisi bulunmaktad›r.
c) Bank of New York arac›l›¤›yla al›nan fonlar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle yabanc› kuruluﬂlardan al›nan fonlar›n içinde 550 milyon ABD Dolar› tutar›nda ve faiz oran›
Libor + %0,43 olan, Bank of New York’un arac›l›¤›yla 16 uluslararas› bankadan temin edilmiﬂ ve vadesi 18 Aral›k 2008 olan
vadeli sendikasyon kredisi bulunmaktad›r.
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d) Yap›land›r›lm›ﬂ finansman iﬂlemi
Kas›m 1999 tarihinde, Akbank, 400 milyon ABD Dolar› tutar›nda de¤iﬂken oranl› borç senedi ihraç etmek üzere, yabanc›
para cinsinden düzenlenen, mevcut ve gelecekteki havale alacaklar›n› menkulleﬂtirerek (iﬂçi dövizleri, mal karﬂ›l›¤› nakit,
vesaik mukabili nakit, akreditif geri ödeme haklar›, çek ödemeleri ve mevduat hesaplar›ndaki di¤er tutarlar), 400 milyon
ABD Dolar› tutar›nda yap›land›r›lm›ﬂ finansman iﬂlemini sonuçland›rm›ﬂt›r. 2000-2007 tarihleri aras›nda de¤iﬂken oranl›
borç senedi ihrac›yla 3.175 milyon ABD Dolar› ayn› iﬂleme ilave edilmiﬂtir. Bu ilave dilimlere ait faiz oranlar› Libor + %0,16
ve Libor + %1,1 aras›nda de¤iﬂmektedir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle menkulleﬂtirme iﬂleminin bakiye anapara tutar›,
2000-2007 tarihleri aras›nda yap›lan 1.425 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki geri ödemeler sonras›nda 2.150 milyon ABD
Dolar›’d›r.
Aral›k 2005’te, Akbank, yabanc› para cinsinden düzenlenen, mevcut ve gelecekteki havale alacaklar›n› menkulleﬂtirerek
(kredi kart› alacaklar›), 500 milyon ABD Dolar› tutar›nda yap›land›r›lm›ﬂ finansman iﬂlemini sonuçland›rm›ﬂt›r. Faiz oranlar›
Libor + %0,16 ve Libor + %1,01 aras›nda de¤iﬂmektedir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle menkulleﬂtirme iﬂleminin bakiye
anapara tutar›, 2007 y›l›nda yap›lan 48 milyon ABD Dolar› ve 2006 y›l›nda yap›lan 26 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki geri
ödemeler sonras›nda 426 milyon ABD Dolar›’d›r.

D‹PNOT 7-T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
K›sa ve uzun vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
Çekler ve senetler

2007
1.345.966
146.059

2006
1.248.703
226.721

Ara toplam

1.492.025

1.475.424

(44.366)

(35.893)

1.447.659

1.439.531

Eksi: ﬂüpheli alacaklar karﬂ›l›¤›
Toplam

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, 146.687 YTL (2006: 169.253 YTL) tutar›ndaki ticari alacaklar›n vadesi geçmiﬂ olmas›na
ra¤men ﬂüpheli alacak olarak de¤erlendirilmemiﬂlerdir. Bu alacaklar›n vade analizi aﬂa¤›daki gibidir.

3 aya kadar
3 ile 6 ay aras›
6 ile 9 ay aras›
9 ay üzeri
Toplam (*)

2007
117.817
20.971
3.947
3.952

2006
139.709
11.009
6.551
11.984

146.687

169.253

(*) Yukar›da vade k›r›l›m› verilen vadesi geçmiﬂ alacaklar›n 74.222 YTL tutar›ndaki bölümü sigortac›l›k endüstriyel
bölümüne aittir (2006: 88.678 YTL).

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, ticari alacaklar bakiyesi içerisinde vadesi geçmiﬂ ve ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lm›ﬂ
tutarlar›n vade analizi aﬂa¤›daki gibidir.

3 aya kadar
3 ile 6 ay aras›
6 ile 9 ay aras›
9 ay üzeri

2007
15.508
2.724
2.311
23.823

2006
13.786
1.153
348
20.606

Toplam

44.366

35.893

Ticari borçlar
Borç senetleri

2007
963.656
172

2006
974.194
4.663

Toplam

963.828

978.857

K›sa ve uzun vadeli ticari borçlar:

D‹PNOT 8-F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Akbank’›n Ba¤l› Ortakl›¤› olan Ak Finansal Kiralama A.ﬁ.’nin k›sa ve uzun vadeli
finansal kiralama alacaklar› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Finansal kiralama alacaklar›:
Brüt finansal kiralama yat›r›mlar›
Eksi: ertelenmiﬂ finansman gelirleri

2007
779.730
(118.585)

2006
584.163
(90.409)

Toplam finansal kiralama yat›r›mlar›
Eksi: de¤er düﬂüklü¤ü

661.145
(9.985)

493.754
(6.541)

Net finansal kiralama yat›r›mlar›

651.160

487.213

Finansal kiralama alacaklar›, sözleﬂme süresindeki kira bedellerinden oluﬂmaktad›r. 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde
vadelerine göre kira bedelleri aﬂa¤›daki gibidir:

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 ve sonras›

2007
318.478
168.277
102.739
36.999
13.033
11.634

2006
209.060
159.425
81.734
31.289
5.705
-

Toplam

651.160

487.213

30 Aral›k 2007 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 2007/13033 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’n›n birinci maddesinin ikinci
f›kras›nda yer alan “Finansal kiralama iﬂlemlerinde, iﬂleme konu olan mal›n tabi oldu¤u Katma De¤er Vergisi ("KDV")
oran› uygulan›r.” hükmü ile finansal kiralama iﬂlemlerinde indirimli oran uygulamas›na son verilmiﬂtir. Yeni KDV
oranlar›n›n uygulamas› Bakanlar Kurulu Karar›’n›n Resmi Gazete’de yay›mland›¤› tarihten itibaren düzenlenen finansal
kiralama sözleﬂmeleri için geçerli olacakt›r.
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31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlar› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Finansal kiralama borçlar›:
K›sa vadeli
Uzun vadeli

2007
2.702
4.281

2006
4.022
2.983

Toplam

6.983

7.005

Brisa
Akçansa
Olmuksa
Carrefoursa
Beksa
Diasa
Di¤er

2007
3.143
540
341
187
87
49
7.353

2006
4.162
1.869
230
3.153
718
778
10.706

Toplam

11.700

21.616

Brisa
Enerjisa
Olmuksa
Di¤er

2007
5.076
4.542
187
1.235

2006
4.968
1.640
1.591

Toplam

11.040

8.199

2007
62.436

2006
61.074

D‹PNOT 9-‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
‹liﬂkili taraflardan alacaklar:

‹liﬂkili taraflara borçlar:

Üst düzey idari personele ödenen ücretler:
Üst düzey idari personele ödenen ücretler

D‹PNOT 10-D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Di¤er alacaklar:
Bankalararas› çek takas hesab›
‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi (“KDV”)
Kimyevi ürünler bölümü sat›ﬂ›ndan alacaklar
Verilen iﬂ ve ücret avanslar›
Kredi kart› ödemelerinden alacaklar
Di¤er

2007
331.920
80.960
22.546
7.435
6.742
256.043

2006
42.662
76.463
67.432
6.334
5.682
216.709

Toplam

705.646

415.282

2007
811.776
416.418
411.050
171.938
148.269
114.762
35.614
32.144
26.056
25.454
20.171
18.035
545.616

2006
674.807
42.100
162.440
106.211
105.886
123.199
20.602
17.962
24.365
8.202
261.926

2.777.303

1.547.700

Di¤er borçlar:
Kredi kart› iﬂlemleriyle ilgili borçlar
Mahsup edilecek vergiler (*)
Bankalar aras› çek takas hesab›
Di¤er vergiler ve stopaj
Kazan›lmam›ﬂ komisyon geliri
Kredi kart› puan tahakkuku
Ba¤l› ortakl›k al›m›ndan do¤an borçlar
‹hracat depozitolar› ve transfer talimatlar›
Bloke depozitolar
Personele borçlar
Muhabir bankalara ödeme emirleri
Tasarruf mevduat sigortas›
Di¤er
Toplam

(*) Dipnot 34’de detaylar› aç›kland›¤› üzere Akbank’›n T.C. Maliye Bakanl›¤› aleyhine açt›¤› vergi davas› 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle devam etmektedir. 2001, 2002 ve 2003 y›llar›na ait toplam› 754.303 YTL davalara iliﬂkin tutar›n 270.001
YTL’lik k›sm›, bu tutar›n çeﬂitli vergi borçlar›ndan mahsup edilerek karﬂ›lanabilece¤ine ve Akbank’›n alaca¤› oldu¤una
dair Bo¤aziçi Kurumlar Vergi Dairesi taraf›ndan verilen karar›n Akbank’a 22 May›s 2007 tarihinde tebli¤i sonucunda
kesinleﬂmiﬂtir. Di¤er taraftan söz konusu tutarlar›n Bakanl›k taraf›ndan kabul edilen 270.001 YTL tutar›ndaki
k›sm›ndan geri kalan bölümü olan 484.302 YTL’nin tahsili için Akbank’›n Bakanl›k nezdinde görüﬂmeleri devam
etmektedir. Söz konusu davan›n 2007 y›l› içinde devam ediyor olmas› nedeniyle geçici vergi dönemlerinde tahakkuk
eden vergilerin bir k›sm› Akbank taraf›ndan ödenmemiﬂtir.
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D‹PNOT 11-CANLI VARLIKLAR
Yoktur (2006: Yoktur).

D‹PNOT 12-STOKLAR

‹lk madde ve malzeme
Yar› mamuller
Mamuller ve ticari mamuller
Yedek parçalar
Toplam

2007
394.186
131.519
565.157
106.711

2006
427.015
139.905
594.837
100.891

1.197.573

1.262.648

D‹PNOT 13-DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹ﬁ BEDELLER‹
Yoktur (2006: Yoktur).

D‹PNOT 14-ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Grup, ertelenen gelir vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama Standartlar› ve vergi
finansal tablolar› aras›ndaki farkl› de¤erlendirilmelerin sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklar gelir ve giderlerin, SPK Finansal Raporlama Standartlar› ve vergi kanunlar›na
göre de¤iﬂik raporlama dönemlerinde muhasebeleﬂmesinden ve devreden mali zarar ile yat›r›m indirim istisnas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Gelecek dönemlerde gerçekleﬂecek uzun vadeli geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen
vergi varl›klar› ve yükümlülükleri için uygulanacak oran Türkiye için %20 olmakla beraber vergi matrah›n›n tespitinde
yat›r›m indirim istisnas› kullanan grup ﬂirketleri için 31 Aral›k 2008 tarihine kadar oran %30’dur (2006: %20). 31 Aral›k
2007 ve 2006 tarihleri itibariyle birikmiﬂ geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi
oranlar› kullan›larak haz›rlanan dökümü aﬂa¤›daki gibidir:
2007

Ertelenen vergi varl›klar›:
Kay›tl› de¤er ile vergi de¤eri
aras›ndaki farklar:
-Maddi varl›klar
-Stoklar
Kredi risk karﬂ›l›¤›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Gider tahakkuklar›
Kanuni dava karﬂ›l›klar›
‹ndirilmemiﬂ mali zararlar
Sigorta teknik karﬂ›l›klar›
Yat›r›m indirimi istisnas›
Di¤er geçici farklar

Ertelenen
vergi varl›¤›/
(yükümlülü¤ü)

Birikmiﬂ
geçici
farklar

Ertelenen
vergi varl›¤›/
(yükümlülü¤ü)

(39.188)
(37.018)
(293.625)
(122.753)
(76.305)
(41.398)
(37.121)
(5.652)
(84.945)

8.332
7.530
58.725
25.965
15.261
8.309
8.158
1.130
17.317

(61.671)
(28.991)
(196.781)
(125.544)
(51.747)
(29.081)
(87.810)
(6.724)
(75.562)
(68.196)

12.542
6.257
39.937
26.762
10.349
5.897
18.175
1.345
7.707
14.372

Ertelenen vergi varl›klar›
Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Kay›tl› de¤er ile vergi de¤eri
aras›ndaki farklar:
-Maddi varl›klar
-Stoklar
Co¤rafi bölge risk karﬂ›l›¤› iptali
Menkul k›ymet de¤erleme fark›
Ertelenen finansman gideri
Di¤er geçici farklar
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi varl›¤›/(yükümlülü¤ü), net

2006

Birikmiﬂ
geçici
farklar

150.727

664.164
2.639
99.360
14.396
5.289
57.980

(153.779)
(528)
(39.744)
(2.875)
(1.058)
(12.063)

143.343

592.842
2.258
107.298
5.693
13.626
82.971

(146.261)
(452)
(42.919)
(1.139)
(2.725)
(16.666)

(210.047)

(210.162)

(59.320)

(66.819)

Ayr› birer vergi mükellefi olan ba¤l› ortakl›k ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›n finansal tablolar›nda yer alan
ertelenen vergi varl›klar›n› ve yükümlülüklerini net göstermiﬂ olmalar›ndan dolay› Grup’un konsolide bilançosuna söz
konusu net sunum ﬂeklinin etkileri yans›m›ﬂt›r. Yukar›daki tabloda yer alan geçici farklar ile ertelenen vergi varl›klar› ve
yükümlülükleri ise brüt de¤erler esas al›narak haz›rlanmaktad›r.
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Ertelenen vergi varl›klar›:
Bir y›ldan uzun sürede yararlan›lacak
Bir y›ldan k›sa sürede yararlan›lacak

2007
65.498
85.229

2006
82.469
60.874

Toplam

150.727

143.343

Bir y›ldan uzun sürede gerçekleﬂecek
Bir y›ldan k›sa sürede gerçekleﬂecek

2007
159.814
50.233

2006
160.584
49.578

Toplam

210.047

210.162

Ertelenen vergi yükümlülükleri:

Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle üzerinden ertelenen vergi alaca¤› hesaplanmayan toplam 285.199 YTL devreden
mali zarar› bulunmakta olup bu taﬂ›nabilir mali zarar beﬂ y›l› aﬂmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilir
(2006: 215.221 YTL). 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle taﬂ›nabilir mali zarar tutarlar› ve kullan›labilecekleri en son hesap
dönemleri aﬂa¤›daki gibidir:
2009
2010
2011
2012

28.777
88.371
98.073
69.978

Toplam

285.199

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait ertelenen vergi varl›¤›/(yükümlülü¤ü) hareket tablosu aﬂa¤›da
sunulmuﬂtur:

1 Ocak bakiyeleri önceden raporlanan
‹ﬂletme birleﬂmesi düzeltmesi etkisi

2007
(66.819)
-

2006
84.206
10.200

1 Ocak bakiyeleri düzeltilmiﬂ

(66.819)

94.406

‹ﬂletme birleﬂmesi
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤iﬂiklikler
Ba¤l› ortakl›k kuruluﬂu
Yeniden de¤erleme fonuyla iliﬂkilendirilen
Yabanc› para çevrim farklar›
Sat›lmak üzere elde tutulan cari olmayan varl›klara transfer
Gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen

(16.442)
20.777
572
819
3.834
4.628
(6.689)

(17.322)
(1.309)
(8.793)
(133.801)

31 Aral›k bakiyesi

(59.320)

(66.819)

D‹PNOT 15-D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er Cari/Cari Olmayan Varl›klar:
Peﬂin ödenen giderler
Gelir tahakkuklar›
Toplam

2007
92.322
13.955

2006
51.409
13.531

106.277

64.940

2007
214.629

2006
217.020

Di¤er K›sa/Uzun Vadeli Yükümlülükler:
Gider tahakkuklar›

D‹PNOT 16-F‹NANSAL VARLIKLAR
a) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
2007

2006

Borçlanma senetleri
-Devlet tahvilleri
-Yabanc› para cinsinden devlet tahvilleri
-Eurobondlar
-Hazine bonolar›
-Yat›r›m fonlar›
-Di¤er yabanc› para cinsinden bonolar

16.915.166
2.482.240
1.755.339
91.145
86.020

11.055.781
2.740.723
720.522
46.813
8.764
51.838

Ara toplam

21.329.910

14.624.441

Hisse senetleri
-Teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem gören
-Teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem görmeyen

19.395
29.447

15.804
26.744

Ara toplam

48.842

42.548

21.378.752

14.666.989

Toplam sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

ABD Dolar›, Euro ve Yeni Türk Liras› cinsinden borçlanma senetlerinin etkin faiz oran› s›ras›yla y›ll›k %5,66 (2006: %7,28),
%6,26 (2006: %4,54) ve %18,81’dir (2006: %18,20).
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde vade analizi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur. Buna göre sat›lmaya haz›r finansal varl›klar için
sözleﬂme ile belirlenen yeniden fiyatlama tarihine kalan süre:

3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›
1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla
Vadesiz

Bankac›l›k
6.552.938
8.773.362
4.334.279
1.315.221
29.626

2007
Di¤er
ﬂirketler
2.508
123.019
149.331
79.252
19.216

Toplam

21.005.426

373.326

Toplam
6.555.446
8.896.381
4.483.610
1.394.473
48.842
21.378.752

Bankac›l›k
5.700.494
5.336.096
3.149.918
309.154
23.925

2006
Di¤er
ﬂirketler
4.590
72.188
40.471
8.671
21.482

Toplam
5.705.084
5.408.284
3.190.389
317.825
45.407

14.519.587

147.402

14.666.989
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Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar için sözleﬂmede yer alan vade tarihlerine kalan süre:

Bankac›l›k
135.634
9.425.509

2007
Di¤er
ﬂirketler
2.508
123.019

Toplam
138.142
9.548.528

Cari

9.561.143

125.527

1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla
Vadesiz

7.201.002
4.213.655
29.626

Cari olmayan
Toplam

3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›

Bankac›l›k
2.061.223
5.232.305

2006
Di¤er
ﬂirketler
4.590
72.188

Toplam
2.065.813
5.304.493

9.686.670

7.293.528

76.778

7.370.306

149.331
79.252
19.216

7.350.333
4.292.907
48.842

6.892.980
309.154
23.925

40.471
8.671
21.482

6.933.451
317.825
45.407

11.444.283

247.799

11.692.082

7.226.059

70.624

7.296.683

21.005.426

373.326

21.378.752

14.519.587

147.402

14.666.989

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sat›lmaya haz›r hisse senetlerinin detay› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem gören
Ak Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. (*)
Di¤erleri

Pay (%)
65

Toplam
Teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem görmeyen
Liman ‹ﬂletmeleri Nakliyat ve Tic. A.ﬁ.
Ak Portföy Yönetimi A.ﬁ. (*)
Di¤erleri
Toplam

Kay›tl› de¤er
19.302
93

Faaliyet kolu
Yat›r›m Yönetimi

19.395
Pay (%)
5,53
99,99

Kay›tl› de¤er
8.358
3.592
17.497

Faaliyet kolu
Nakliye
Portföy Yönetimi

29.447

(*) Grup’un Ak Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. ve Ak Portföy Yönetimi A.ﬁ.’de s›ras›yla %65 ve %99,99 ortakl›k pay› vard›r (2006:
%47 ve %99,99). Grup’un net kâr›, finansal pozisyonu ve buna ba¤l› ortaya ç›kan sonuçlar› üzerindeki önem taﬂ›mayan
etkisi nedeniyle bu ﬂirketler konsolidasyon kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂ ve 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle
haz›rlanan konsolide finansal tablolarda kay›tl› de¤eri ile gösterilmiﬂtir.

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle sat›lmaya haz›r hisse senetlerinin detay› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem gören
Ak Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.
Di¤erleri

Pay (%)
47

Kay›tl› de¤er
14.765
1.039

Toplam
Teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem görmeyen
Liman ‹ﬂletmeleri Nakliyat ve Tic. A.ﬁ.
Ak Portföy Yönetimi A.ﬁ.
Di¤erleri

Faaliyet kolu
Yat›r›m yönetimi
-

15.804
Pay (%)
5,53
99,99

Kay›tl› de¤er
8.358
3.592
14.794

Toplam

Faaliyet kolu
Nakliye
Portföy yönetimi
-

26.744

b) Vadeye kadar elde tutulacak menkul k›ymetler:
Borçlanma senetleri
-Hazine bonolar›

2007

2006

-

8.152

c) ‹ﬂtirakler:
Philsa
Philip Morrissa

2007
152.804
26.586

Toplam

179.390

Pay (%)
25,00
24,75

2006
153.901
27.913

Pay (%)
25,00
24,75

181.814

‹ﬂtirak kârlar›ndan paylar aﬂa¤›daki gibidir:

Philsa
Philip Morrissa

2007
108.983
26.100

2006
90.095
21.656

Toplam

135.083

111.751

‹ﬂtiraklerin finansal tablolar›yla ilgili özet bilgiler aﬂa¤›daki gibidir:

2007

2006

Philsa
Philip Morrissa

Toplam
varl›klar
1.402.815
390.378

Toplam
yükümlülükler
791.598
282.959

Toplam
varl›klar
1.085.496
328.813

Toplam
yükümlülükler
469.892
216.035

Toplam

1.793.193

1.074.557

1.414.309

685.927

Philsa (*)
Philip Morrissa
(*) Philsa sat›ﬂlar›n› Philip Morrissa üzerinden gerçekleﬂtirmektedir.

2007
5.739.553
6.051.047

2006
5.286.736
5.685.822

sabanc› holding 2007 faaliyet raporu

46

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
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birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

Net dönem kâr›
Philsa
Philip Morrissa

2007
435.932
105.454

2006
353.722
87.918

Toplam

541.386

441.640

D‹PNOT 17-POZ‹T‹F/NEGAT‹F ﬁEREF‹YE
ﬁerefiyenin 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sona eren y›llara ait hareket tablolar› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

1 Ocak
Geçici olarak belirlenmiﬂ ﬂerefiye düzeltmesi

2007
281.452
-

2006
290.968
6.150

1 Ocak düzeltilmiﬂ

281.452

297.118

86.233
(4.891)
2.709

8.479
(3.350)
(13.040)
(10.691)
2.936

365.503

281.452

‹laveler (Dipnot 32)
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤iﬂiklikler
Gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen
De¤er düﬂüklü¤ü
Yabanc› para çevrim farklar›
31 Aral›k

D‹PNOT 18-YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin, 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir.

1 Ocak 2007

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

Konsolidasyon
kapsam›ndaki
de¤iﬂiklikler

Maliyet:
Arazi
Binalar

85.981
223.467

50
-

(3.404)
(34.264)

-

(4.061)
-

78.566
189.203

Toplam

309.448

50

(37.668)

-

(4.061)

267.769

32.010

4.382

(6.976)

-

-

29.416

Birikmiﬂ amortisman:
Binalar
Net kay›tl› de¤er

De¤er
düﬂüklü¤ü

31 Aral›k
2007

277.438

238.353

1 Ocak 2006

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

Konsolidasyon
kapsam›ndaki
de¤iﬂiklikler

Maliyet:
Arazi
Binalar

88.266
229.628

-

-

(1.228)
(915)

(1.057)
(5.246)

85.981
223.467

Toplam

317.894

-

-

(2.143)

(6.303)

309.448

26.929

5.194

-

(113)

-

32.010

Birikmiﬂ amortisman:
Binalar
Net kay›tl› de¤er

290.965

De¤er
düﬂüklü¤ü

31 Aral›k
2006

277.438

366.428

4.039.211

Net kay›tl› de¤er

(19.447)

(196)

(819)

(11.049)

(5.471)

(1.912)

(93.531)

(31.319)

(99.461)

(13.577)

(7.243)

Ç›k›ﬂlar

(4.881)

(513)

(23.871)

(61.875)

(5.176)

407.788 (196.357)

139.100 (104.922)

12.233

196.713

49.498

10.244

672.419 (267.030)

6.775

665.644 (262.149)

168.144 (110.549)

19.575

284.652

157.825

35.448

‹laveler

(67.988)

2.732

2.918

(69.099)

386

(4.925)

(351.507)

(4.388)

(347.119)

3.109

2.959

(300.627)

(13.506)

(39.054)

de¤iﬂiklikler

(279.185)

(25.901)

(6.329)

(215.744)

(26.987)

(4.224)

(606.129)

(29.014)

(577.115)

(37.209)

(8.076)

(346.411)

(104.412)

(81.007)

transferler

varl›klara

elde tutulan

Sat›lmak üzere
Ba¤l›

789

261

59

449

20

-

1.803

-

1.803

350

167

1.286

-

-

kuruluﬂu

ortakl›k

‹ﬂletme

48.318

826

3.270

36.164

5.185

2.873

220.037

396

219.641

1.141

3.559

130.335

14.365

70.241

birleﬂmesi

De¤er

186.550

7.721.099

1.478.658

131.143

3.643.717

2.131.287

336.294

32.000 ABD Dolar› ve 89.647 YTL).

2007

31 Aral›k

81.601

1.080.195

93.482

2.243.183

733.741

3.675.447

- 4.232.202

-

-

-

-

-

(45.908) 7.907.649

-

(45.908)

(305)

(32)

(42.664)

(2.907)

-

düﬂüklü¤ü

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle banka kredileri ve yasal gereklilikler sebebiyle binalar üzerinde mevcut olan toplam ipotek tutar› 99.673 YTL’dir (2006:

4.338.284

Toplam

demirbaﬂlar

1.068.295

106.021

Döﬂeme ve

2.367.624

ve cihazlar

716.286

Taﬂ›t araçlar›

Makine, tesis

Binalar

üstü düzenleri

Yeralt› ve yer

80.058

8.377.495

(3.162)

(90.369)

8.156.671

220.824

(1.152)

Birikmiﬂ amortisman:

Toplam

yat›r›mlar

Yap›lmakta olan

demirbaﬂlar

(1.119)

(58.929)

(20.650)

(8.519)

farklar›

kapsam›ndaki

çevrim

1.455.129

145.429

Döﬂeme ve

4.075.536

ve cihazlar

2.114.149

Taﬂ›t araçlar›

Makine, tesis

Binalar

üstü düzenleri

Arazi, yeralt› ve yer

Maliyet:

1 Ocak 2007

Konsolidasyon

Yabanc› para

Maddi varl›klar›n, 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir.

D‹PNOT 19-MADD‹ VARLIKLAR
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

8.794.841

64.485
669.397
2.719.257
103.938
1.008.320

4.565.397

4.229.444

Birikmiﬂ amortisman:
Yeralt› ve yer üstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›t araçlar›
Döﬂeme ve demirbaﬂlar

Toplam

Net kay›tl› de¤er

38.596

630
5.423
18.088
1.631
12.824

126.212

8.171

118.041

8.613.446
181.395

14.451
4.627
68.705
2.097
28.161

317.292
2.012.984
4.789.203
136.140
1.357.827

Toplam

Yap›lmakta olan yat›r›mlar

Maliyet:
Arazi, yeralt› ve yer üstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›t araçlar›
Döﬂeme ve demirbaﬂlar

Yabanc› para
çevrim
1 Ocak 2006
farklar›

438.325

6.508
47.847
238.903
10.566
134.501

646.834

46.348

600.486

10.892
112.597
292.595
17.814
166.588

‹laveler

(377.073)

(184)
(14.265)
(269.138)
(12.328)
(81.158)

(501.465)

(501)

(500.964)

(3.990)
(37.089)
(357.270)
(14.777)
(87.838)

Ç›k›ﬂlar

Maddi varl›klar›n, 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›la ait hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir.

(3.727)

33
(899)
2.372
9
(5.242)

(14.786)

(3.322)

(11.464)

(3.770)
(2.930)
2.897
14
(7.675)

Konsolidasyon
kapsam›ndaki
de¤iﬂiklikler

-

-

(132.253)

-

(132.253)

(1.736)
(130.367)
(150)

De¤er
düﬂüklü¤ü

(436.954)

(5.993)
(429.076)
(1.885)

(794.217)

(11.976)

(782.241)

(13.499)
(13.257)
(751.920)
(19)
(3.546)

Ba¤l›
ortakl›k
sat›ﬂ›

113.720

8.586
14.776
87.218
2.205
935

252.329

709

251.620

45.052
38.953
161.693
4.160
1.762

‹ﬂletme
birleﬂmesi

4.039.211

4.338.284

80.058
716.286
2.367.624
106.021
1.068.295

8.377.495

220.824

8.156.671

366.428
2.114.149
4.075.536
145.429
1.455.129

31 Aral›k
2006

267.164

Net kay›tl› de¤er

199.265

Net kay›tl› de¤er

2.006

10.312

farklar›

31.514

170.406
(4.415)

(84.873)
(200)

(188)

de¤iﬂiklikler

kapsam›ndaki

3.836

(202.656)

de¤iﬂiklikler

çevrim
Ç›k›ﬂlar

(47.348)

(48.452)

Ç›k›ﬂlar

Konsolidasyon

‹laveler

22.055

296.792

‹laveler

Yabanc› para

(6.563)

(12.537)

farklar›

kapsam›ndaki

çevrim

-

-

transfer

varl›klara

elde tutulan

Sat›lmak üzere

(6.276)

(13.298)

transfer

varl›klara

elde tutulan

Sat›lmak üzere
Ba¤l›

-

-

kuruluﬂu

ortakl›k

Ba¤l›

131

308

kuruluﬂu

ortakl›k

‹ﬂletme

88

4.263

birleﬂmesi

‹ﬂletme

269

7.855

birleﬂmesi

De¤er

-

(3.028)

düﬂüklü¤ü

De¤er

-

(1.558)

düﬂüklü¤ü

267.164

128.775

395.939

iﬂletim haklar›n› (kömür madeni ve taﬂ oca¤› madeni) içermektedir.

2006

31 Aral›k

327.514

94.879

422.393

2007

31 Aral›k

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle maddi olmayan varl›klar›n maliyeti 141.834 YTL tutar›nda hidroelektrik santral ruhsatlar› ve 90.908 YTL tutar›nda maden

99.782

299.047

Birikmiﬂ amortisman

Maliyet

128.775

Birikmiﬂ amortisman

1 Ocak 2006

395.939

Maliyet

1 Ocak 2007

Konsolidasyon

Yabanc› para

Maddi olmayan varl›klar›n, 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait hareket tablolar› aﬂa¤›daki gibidir.

D‹PNOT 20-MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

D‹PNOT 21-ALINAN AVANSLAR
2007
14.073

Al›nan sipariﬂ avanslar›

2006
19.107

D‹PNOT 22-EMEKL‹L‹K PLANLARI
3 no’lu konsolide finansal tablo dipnotunda belirtildi¤i üzere Akbank çal›ﬂanlar› 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
geçici 20 inci maddesine göre kurulmuﬂ olan Akbank T.A.S. Tekaüt Sand›¤› Vakf›’nin (“Tekaüt Sand›¤›”) üyesidir. Tekaüt
Sand›¤›’n›n teknik finansal tablolar› Sigorta Murakabe Kanunu’nun 38 inci maddesi ve bu maddeye istinaden ç›kar›lan
“Aktüerler Yönetmeli¤i” hükümlerine göre aktüerler siciline kay›tl› bir aktüer taraf›ndan denetlenmektedir. Tekaüt
Sand›¤›’n›n Dipnot 3.18'de ayr›nt›l› olarak anlat›lan çerçevede teknik veya fiili aç›¤› tespit edilmemiﬂtir.

D‹PNOT 23-BORÇ KARﬁILIKLARI
a) Ödenecek vergiler
Ödenecek kurumlar vergisi ve gelir vergisi
Eksi: peﬂin ödenen vergiler
Toplam ödenecek vergiler (*)

2007
693.925
(501.070)

2006
379.892
(257.436)

192.855

122.456

(*) Ödenecek/mahsup edilecek vergiler ile ilgili ayr›ca Dipnot 10 “Di¤er Borçlar”a bak›n›z.
Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan ﬂirketin ba¤l› ortakl›klar› ve iﬂtiraklerini konsolide etti¤i finansal tablolar› üzerinden
vergi beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yans›t›lan vergi
karﬂ›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm ﬂirketler için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 say›l› yasa ile de¤iﬂmiﬂtir. Söz konusu 5520 say›l› yeni Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂtir. Buna göre Türkiye’de,
kurumlar vergisi oran› 2007 y›l› için %20’dir (2006: %20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar›
gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (iﬂtirak kazançlar› istisnas›,
yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r.
Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baﬂka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m
indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar› üzerinden hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir iﬂyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleﬂik
kurumlara ödenen kâr paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan kiﬂi ve kurumlara yap›lan temettü
ödemeleri %15 oran›nda stopaja tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz.
ﬁirketler üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10 uncu
gününe kadar beyan edip 17 inci günü akﬂam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l
verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men
ödenmiﬂ geçici vergi tutar› kalm›ﬂ ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karﬂ› olan herhangi bir baﬂka mali
borca da mahsup edilebilir.
30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit
eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin finansal tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden baﬂlayarak enflasyon
düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir. An›lan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap›labilmesi son 36 ayl›k
kümülatif enflasyon oran›n›n (TEFE art›ﬂ oran›n›n) %100’ü ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n (TEFE art›ﬂ oran›n›n) %10’u
aﬂmas› gerekmektedir. 2007, 2006 ve 2005 y›llar› için söz konusu ﬂartlar sa¤lanmad›¤› için enflasyon düzeltmesi
yap›lmam›ﬂt›r.
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Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25 inci günü akﬂam›na kadar
ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beﬂ y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› iﬂlem tespit edilirse
ödenecek yap›lacak vergi tarhiyat› nedeniyle vergi miktarlar› de¤iﬂebilir.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak kayd›yla dönem kurum
kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiﬂ y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktad›r. Bu istisnalardan ﬁirket’e iliﬂkin olanlar›
aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas›
Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baﬂka kurumun sermayesine iﬂtirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m
fonlar›n›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kâr paylar› hariç) kurumlar vergisinden
istisnad›r.
Emisyon Primi ‹stisnas›
Anonim ﬂirketlerin kuruluﬂlar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin
üzerinde elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan emisyon primi kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.
Yurt D›ﬂ› ‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas›
Kanunî ve iﬂ merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited ﬂirket mahiyetindeki bir ﬂirketin (esas faaliyet konusu
finansal kiralama veya her nevi menkul k›ymet yat›r›m› olanlar hariç) sermayesine, kazanc›n elde edildi¤i tarihe kadar
devaml› olarak en az bir y›l süreyle %10 veya daha fazla oranda iﬂtirak eden kurumlar›n, bu iﬂtiraklerin kanunî veya iﬂ
merkezinin bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az %15 oran›nda (esas faaliyet konusu finansman temini veya
sigortac›l›k olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taﬂ›yan
ve elde edildi¤i vergilendirme dönemine iliﬂkin y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar
Türkiye'ye transfer ettikleri iﬂtirak kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.

Gayrimenkul ve ‹ﬂtirak Hissesi Sat›ﬂ Kazanc› ‹stisnas›
Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan iﬂtirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›, kurucu
senedi ve intifa senetleri sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar›n›n %75’i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak
için söz konusu kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iﬂletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›ﬂ
bedelinin sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Menkul k›ymet ve taﬂ›nmaz ticareti ve kiralamas› ile u¤raﬂan kurumlar›n bu amaçla ellerinde bulundurduklar› de¤erlerin
sat›ﬂ›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›
Uzun y›llard›r uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutar› aﬂan sabit k›ymet al›mlar›n›n %40’› olarak
hesaplad›klar› yat›r›m indirimi istisnas›na 30 Mart 2006 tarihli 5479 say›l› yasa ile son verilmiﬂtir. Ancak, söz konusu yasa
ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyar›nca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aral›k 2005 tarihi
itibariyle mevcut olup, 2005 y›l› kazançlar›ndan indiremedikleri yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile;
a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m teﬂvik belgeleri kapsam›nda, 193
say›l› Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lmadan önceki ek 1, 2, 3,
4, 5 ve 6’nc› maddeleri çerçevesinde baﬂlan›lm›ﬂ yat›r›mlar› için belge kapsam›nda 1 Ocak 2006 tarihinden sonra
yapacaklar› yat›r›mlar›,
b) 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsam›nda 1 Ocak 2006 tarihinden önce baﬂlanan
yat›r›mlarla ilgili olarak, yat›r›mla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar›,
nedeniyle, 31 Aral›k 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar› yat›r›m indirimi
istisnas› tutarlar›n›, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran›na iliﬂkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece
2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebilirler.
Dolay›s› ile ticari kâr/zarar rakam› içinde yer alan yukar›da say›lan nitelikteki kazançlar kurumlar vergisi hesab›nda
dikkate al›nm›ﬂt›r.
Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde yukar›da yer alan istisnalar yan›nda ayr›ca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8, 9 ve 10.
maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate al›n›r.
b) K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Türk kanunlar›na göre Grup en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak emekliye ayr›lan (kad›nlar için 58 erkekler için 60),
iliﬂkisi kesilen, askerlik hizmetleri için ça¤r›lan veya vefat eden her çal›ﬂan›na k›dem tazminat› ödemek mecburiyetindedir.
23 May›s 2002 tarihi itibariyle ilgili yasa de¤iﬂti¤inden, emeklilikten önceki hizmet süresiyle ba¤lant›l›, baz› geçiﬂ süreci
maddeleri ç›kart›lm›ﬂt›r. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maaﬂ tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle 2,09 YTL (31 Aral›k 2006: 1,86 YTL) ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Yukar›da aç›klanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur.
Fon ayr›lma zorunlulu¤u bulunmad›¤›ndan yükümlülük için fon ayr›lmam›ﬂt›r.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, Grup’un çal›ﬂanlar›n emeklili¤inden do¤acak gelecekteki olas› yükümlülü¤ünün, bilanço
tarihindeki de¤erinin tahmini ile hesaplanm›ﬂt›r.
UMS 19 “Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”, ﬂirketlerin belirli sosyal hak planlar› kapsam›ndaki yükümlülüklerinin tahmini
için aktüer de¤erleme yöntemlerinin kullan›lmas›n› öngörmektedir. Buna ba¤l› olarak, toplam yükümlülü¤ün
hesaplanmas›nda her bir ﬂirket için aktüer varsay›mlar ve mevcut yasal yükümlülükler kullan›lm›ﬂt›r.

sabanc› holding 2007 faaliyet raporu

54

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak bakiyesi
‹ﬂletme birleﬂmesi
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤iﬂiklikler
Ba¤l› ortakl›k kuruluﬂu
Sat›lmak üzere elde tutulan cari olmayan
varl›klar ile iliﬂkilendirilen yükümlülüklere transfer
Ödemeler
Cari dönem gideri
31 Aral›k bakiyesi

2007
150.298
918
606
139

2006
142.373
3.734
(60)
-

(5.972)
(30.674)
32.646

(48.666)
52.917

147.961

150.298

D‹PNOT 24-ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR/ZARAR
Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
2007
4.997.041

2006
4.856.918

Hisse senedi ihraç primi art›ﬂ›
Sermaye art›ﬂ›
Ba¤l› ortakl›k etkin ortakl›k pay› de¤iﬂimi
Ba¤l› ortakl›k kuruluﬂu
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤iﬂiklikler
K›smi ba¤l› ortakl›k sat›ﬂ›
‹ﬂletme birleﬂmesi
Ba¤l› ortakl›k tasfiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Temettü ödemesi
Nakit olmayan sermaye art›ﬂ› düzeltmesi
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n
net makul de¤er de¤iﬂikli¤i, vergi sonras›
Net dönem kâr›

1.076.926
129.313
390.901
10.222
795
33.068
(118.194)
(79.296)
(491.278)
(12.345)

9.346
5.485
(416.779)
32.702
99.570
48.704
(390.922)
(18.583)

195.808
1.357.924

(221.692)
992.292

31 Aral›k itibariyle bakiyeler

7.490.885

4.997.041

1 Ocak itibariyle bakiyeler

D‹PNOT 25-SERMAYE/KARﬁILIKLI ‹ﬁT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.’nin onaylanm›ﬂ ve ç›kar›lm›ﬂ sermayesi her biri 1 YKr kay›tl› nominal bedeldeki
180.000.000.000 (2006: 180.000.000.000) hisseden oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Holding’in onaylanm›ﬂ ve ç›kar›lm›ﬂ sermayesi ve sermaye yap›s› aﬂa¤›daki
gibidir:
Hissedarlar:
Sabanc› ailesi
Halka aç›k
Sak›p Sabanc› Holding A.ﬁ.
Sabanc› Üniversitesi
Sermaye

Pay (%)
61,31
22,26
14,81
1,62

2007
1.103.566
400.714
266.578
29.142

Pay (%)
58,36
25,21
14,81
1,62

2006
1.050.566
453.714
266.578
29.142

100,00

1.800.000

100,00

1.800.000

Hisse senetleri ihraç primi

21.670

21.670

D‹PNOT 26-SERMAYE YEDEKLER‹
Tarihi bedelleri ile gösterilmiﬂ özsermaye kalemlerin düzeltilmiﬂ de¤erleri ve özsermaye enflasyon düzeltme farklar›
aﬂa¤›daki gibidir:

2007
Sermaye
Hisse senetleri ihraç primi
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedek

Tarihi
de¤er
1.800.000
21.670
113.797
693.869

Düzeltilmiﬂ
de¤er
5.226.761
300.122
196.900
789.474

Özsermaye
enflasyon düzeltmesi
fark›
3.426.761
278.452
83.103
95.605

Toplam

2.629.336

6.513.257

3.883.921

2006
Sermaye
Hisse senetleri ihraç primi
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedek

Tarihi
de¤er
1.800.000
21.670
92.463
478.007

Düzeltilmiﬂ
de¤er
5.226.761
300.122
175.566
573.612

Özsermaye
enflasyon düzeltmesi
fark›
3.426.761
278.452
83.103
95.605

Toplam

2.392.140

6.276.061

3.883.921

D‹PNOT 27/28-KÂR YEDEKLER‹ VE GEÇM‹ﬁ YILLAR KÂRLARI
Kanuni finansal tablolarda yasal yedekler d›ﬂ›nda, birikmiﬂ kârlar, aﬂa¤›da belirtilen yasal yedek ﬂart›na tabi olmak
kayd›yla da¤›t›ma aç›kt›r.
Yasal yedekler, TTK’da öngörüldü¤ü ﬂekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluﬂur. TTK, birinci yasal yede¤in, toplam yedek
Holding’in ödenmiﬂ sermayesinin %20’sine eriﬂene kadar kanuni kârdan %5 oran›nda ayr›lmas›n› öngörür. ‹kinci yasal
yedek ise, ödenmiﬂ sermayenin %5’ini aﬂan tüm nakit kâr da¤›t›mlar› üzerinden %10 oran›nda ayr›l›r, ancak Holding
ﬂirketleri bu uygulamaya tabi de¤ildir. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararlar› netleﬂtirmek için
kullan›labilmekte ve ödenmiﬂ sermayenin %50’sini aﬂmad›kça di¤er amaçlarla kullan›lamamaktad›r.
Temettü da¤›t›m› Sabanc› Holding taraf›ndan, Esas Sözleﬂmesi’nde belirtildi¤i üzere, vergilerin düﬂülmesi ve yasal
yedeklerin ayr›lmas›ndan sonra Yeni Türk Liras› olarak yap›lmaktad›r. Esas Sözleﬂme gere¤ince, vergilerin düﬂülmesi,
yasal yedeklerin ayr›lmas› ve birinci temettüün düﬂülmesinden sonra kalan da¤›t›labilir kâr›n %4’e kadar› Yönetim Kurulu
üyelerine ve %3’ü kadar› Vaksa’ya da¤›t›labilir.
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Hisseleri ‹MKB’de iﬂlem gören ﬂirketler, SPK taraf›ndan getirilen temettü ﬂartlar›na aﬂa¤›daki ﬂekilde tabidir:
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 8 Ocak 2008 tarihli 4/138 say›l› karar› gere¤ince 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere paylar› borsada iﬂlem gören anonim ortakl›klar için, asgari kâr da¤›t›m oran› %20 (2006: %20) olarak
uygulanacakt›r. Buna göre bu da¤›t›m›n ﬂirketlerin genel kurullar›nda alacaklar› karara ba¤l› olarak nakit ya da
temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas›na ya da belli
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutar›n›n
mevcut ödenmiﬂ/ç›kar›lm›ﬂ sermayelerinin %5’inden az olmas› durumunda, söz konusu tutar›n da¤›t›lmadan ortakl›k
bünyesinde b›rak›labilmesine imkan verilmiﬂ ancak bir önceki döneme iliﬂkin temettü da¤›t›m›n› gerçekleﬂtirmeden
sermaye art›r›m› yapan ve bu nedenle paylar› “eski” ve “yeni” ﬂeklinde ayr›lan anonim ortakl›klardan, 2007 y›l› faaliyetleri
sonucunda elde ettikleri dönem kâr›ndan temettü da¤›tacaklar›n, hesaplayacaklar› birinci temettüyü nakden da¤›t›lmalar›
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Seri XI, No:25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye
kalemlerinden “Sermaye, Hisse Senedi ‹hraç Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedek
kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilmiﬂ de¤erleri toplu halde özsermaye
grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer verilir.
Tüm özsermaye kalemlerine iliﬂkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar
mahsubunda, ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit kâr da¤›t›m› ya da zarar
mahsubunda kullan›labilecektir.
Yukar›daki hususa göre Sabanc› Holding’in Seri XI, No:25 say›l› Tebli¤’e göre kâr da¤›t›m›nda baz al›nacak özsermaye
tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

Sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedek
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar›
Net dönem kâr›
Geçmiﬂ y›llar kârlar›

2007
1.800.000
21.670
113.797
693.869
3.883.921
969.487
1.217.376

2006
1.800.000
21.670
92.463
478.007
3.883.921
494.049
369.433

Kâr da¤›t›m›na esas olan toplam özsermaye

8.700.120

7.139.543

Yabanc› para çevrim farklar›
Yeniden de¤erleme fonu
Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu

(215.298)
7.220
57.653

(241.428)
10.496
(54.267)

8.549.695

6.854.344

Konsolide finansal tablolara göre toplam özsermaye

D‹PNOT 29-YABANCI PARA POZ‹SYONU
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yabanc› para cinsinden olan finansal varl›k ve yükümlülüklerin, konsolidasyon
düzeltmeleri öncesinde, YTL cinsinden kay›tl› de¤erleri aﬂa¤›daki gibidir:

Varl›klar
Yükümlülükler

2007
29.809.256
(29.779.885)

2006
28.753.189
(29.276.764)

29.371

(523.575)

Net bilanço yabanc› para pozisyonu

Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler
Türev araçlar
T.C. Merkez Bankas› hesab›
Krediler ve avanslar
Finansal varl›klar
Finansal kiralama alacaklar›
Ticari alacaklar
Di¤er cari/dönen varl›klar

ABD Dolar›
1.006.782
3.958.760
28.891
9.513.804
2.936.421
152.753
190.310
19.580

EUR
2.015.462
803.238
17.991
1.545.654
5.292.396
1.387.177
289.221
287.179
71.415

2007
GBP
45.106
26.165
54.196
3.026

Di¤er
54.129
42.568
38.716
28.316

Toplam
3.121.479
4.761.998
46.882
1.545.654
14.874.933
4.323.598
441.974
570.401
122.337

Yabanc› para cinsinden
toplam finansal varl›klar

17.807.301

11.709.733

128.493

163.729

29.809.256

6.215.537
9.831.632
19.658
95.512
99.963

4.187.420
8.130.777
29.093
180.400
97.595

11.844
556.830
16.642
7.052

52.928
165.601
46.446
34.955

10.467.729
18.684.840
48.751
339.000
239.565

16.262.302

12.625.285

592.368

299.930

29.779.885

1.544.999

(915.552)

(463.875)

(136.201)

29.371

Finansal borçlar
Mevduat
Türev araçlar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar
Yabanc› para cinsinden
toplam finansal yükümlülükler
Net bilanço pozisyonu
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Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler
Türev araçlar
T.C. Merkez Bankas› hesab›
Krediler ve avanslar
Finansal varl›klar
Finansal kiralama alacaklar›
Ticari alacaklar
Di¤er cari/dönen varl›klar

ABD Dolar›
2.235.597
5.657.980
31.766
6.659.251
2.908.774
122.526
196.771
35.408

EUR
2.167.084
866.379
25.177
1.521.198
4.343.793
608.899
185.367
373.379
114.833

2006
GBP
340.457
7.145
60.943
117.851
22.801

Di¤er
46.317
15.581
63.198
24.714

Toplam
4.789.455
6.524.359
64.088
1.521.198
11.079.568
3.517.673
307.893
751.199
197.756

Yabanc› para cinsinden
toplam finansal varl›klar

17.848.073

10.206.109

549.197

149.810

28.753.189

8.855.577
9.148.845
29.107
157.282
208.901

2.292.960
7.017.545
15.526
261.735
86.463

43.488
739.051
12.952
88.342
20.987

54.591
160.447
47.988
34.977

11.246.616
17.065.888
57.585
555.347
351.328

18.399.712

9.674.229

904.820

298.003

29.276.764

(551.639)

531.880

(355.623)

(148.193)

(523.575)

Finansal borçlar
Mevduat
Türev araçlar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar
Yabanc› para cinsinden
toplam finansal yükümlülükler
Net bilanço pozisyonu

D‹PNOT 30-DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
Yoktur (2006: Yoktur).

D‹PNOT 31-KARﬁILIKLAR, ﬁARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Taahhütler-Bankac›l›k bölümü
Verilen teminat mektuplar›
Akreditifler
Dövizli kabul kredileri

2007
3.415.879
1.075.048
46.857

2006
2.724.924
696.877
39.872

Toplam

4.537.784

3.461.673

Verilen teminat mektuplar›
Verilen di¤er teminatlar

483.426
308.405

606.654
109.768

Toplam

791.831

716.422

Taahhütler-Di¤er ﬂirketler

Borçlanma senetleri ile ilgili geri al›m ve geri sat›m taahhütleri:
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle borçlanma senetleri (devlet tahvilleri, hazine bonolar› ve eurobondlar) ile ilgili
geri al›m ve geri sat›m taahhütleri aﬂa¤›daki gibidir:

Geri al›m taahhütleri
Geri sat›m taahhütleri

2007
4.853.945
3

2006
5.029.143
135.101

Yabanc› para ve faiz swaplar› ile vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmeleri ile ilgili taahhütler:
2007

2006

67.201
50.176
49.278
19.012
-

48.977
62.113
33.576
171.526
275.702

Toplam
Döviz sat›m
EUR
YTL
ABD Dolar›
GBP
Di¤er

185.667

591.894

91.729
64.442
18.750
267

129.477
171.457
302.638
44.802
452

Toplam

175.188

648.826

Döviz al›m
YTL
EUR
JPY
ABD Dolar›
GBP
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2007

2006

1.711.827
505.556
72.669
72.440
27.810
103.940

1.321.808
272.880
1.462.974
34.981
98.903

Toplam

2.494.242

3.191.546

Para swap sat›ﬂlar›
ABD Dolar›
EUR
YTL
JPY
GBP
Di¤er

1.605.084
759.084
75.165
23.008
21.062
6.023

1.867.542
1.291.726
1.000
20.268
187

Toplam

2.489.426

3.180.723

Faiz haddi swap al›mlar›
YTL
ABD Dolar›
EUR
CHF
GBP

1.965.000
1.321.642
1.001.478
1.450
-

1.050.000
237.408
1.095.943
427.320

Toplam

4.289.570

2.810.671

Faiz haddi swap sat›ﬂlar›
YTL
ABD Dolar›
EUR
CHF
GBP

1.965.000
1.321.717
1.001.394
1.457
-

1.050.000
237.408
1.095.943
427.320

Toplam

4.289.568

2.810.671

Para swap al›mlar›
EUR
GBP
YTL
ABD Dolar›
CHF
Di¤er

Spot al›mlar
Spot sat›ﬂlar

2007
210.947
211.081

2006
142.977
143.136

Para al›m opsiyonlar›
Para sat›m opsiyonlar›

388.882
392.841

162.718
162.579

Future al›m iﬂlemleri
Future sat›m iﬂlemleri

2007
27.577
26.104

2006
37.951
36.062

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Bankac›l›k endüstriyel bölümüne ait bilanço d›ﬂ› varl›klar›n vade analizi aﬂa¤›daki gibidir:

Verilen teminat mektuplar›
Akreditifler
Kabul kredileri
Toplam

1 y›la kadar
399.820
707.006
40.563

1 y›ldan fazla
3.016.059
368.042
6.294

Toplam
3.415.879
1.075.048
46.857

1.147.389

3.390.395

4.537.784

D‹PNOT 32-‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
1 Ocak-31 Aral›k 2007 hesap dönemi içinde gerçekleﬂen iﬂletme birleﬂmeleri aﬂa¤›daki gibidir:
Enerjisa, 25 May›s 2007 tarihinde Ere Holding A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar›n› (Ere Elektrik ve Ere HES) 97.321 YTL karﬂ›l›¤› sat›n
alm›ﬂt›r. Sat›n al›nan tan›mlanabilir varl›klar›n ve devral›nan yükümlülüklerin makul de¤erleri ve sat›n alma bedelleri
aﬂa¤›daki gibidir:
Maddi varl›klar
Finansal kiralama alacaklar›
Di¤er cari/dönen varl›klar
Finansal borçlar
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Di¤er yükümlülükler
Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar
Net varl›klar makul de¤eri
Eksi: sat›n alma bedeli

142.012
4.373
1.779
(32.289)
(16.450)
(1.802)
(302)
97.321
97.321
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Sabanc› Holding’in müﬂterek yönetime tabi ortaklar›ndan Akçansa, 1 May›s 2007 tarihinde Türkerler ‹nﬂaat Turizm Ticaret
ve Sanayi A.ﬁ.’den Ladik çimento fabrikas›n› 225.769 YTL karﬂ›l›¤› sat›n alm›ﬂt›r. Bu iﬂlem sonucunda sat›n al›nan
tan›mlanabilir varl›klar›n ve devral›nan yükümlülüklerin makul de¤erleri ve sat›n alma bedelleri aﬂa¤›daki gibidir.
Stoklar
Maddi varl›klar
Maddi olmayan varl›klar
Di¤er cari/dönen varl›klar
Borç karﬂ›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülükleri

10.129
65.263
20.456
22
(553)
(84)

Net varl›klar makul de¤eri
Eksi: sat›n alma bedeli

95.233
225.769

ﬁerefiye

130.536

Müﬂterek yönetime tabi ortakl›k taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
sat›n alma iﬂleminin konsolide finansal tablolara ﬂerefiye etkisi

48.142

Sabanc› Holding, müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›ndan Oysa Çimento A.ﬁ.’nin %41,09 oran›ndaki hissesini 30 Nisan
2007 tarihinde 45.294 YTL karﬂ›l›¤› sat›n alm›ﬂt›r. 30 Nisan 2007 tarihinden itibaren Oysa Çimento konsolidasyon
kapsam›na ba¤l› ortakl›k olarak dahil edilmiﬂ ve 31 Ekim 2007 tarihinde Grup’un bir di¤er ba¤l› ortakl›¤› olan Çimsa ile
birleﬂtirilmiﬂtir. Sat›n al›nan tan›mlanabilir varl›klar›n ve devral›nan yükümlülüklerin makul de¤erleri ve sat›n alma
bedelleri aﬂa¤›daki gibidir.
Ticari alacaklar
Stoklar
Di¤er cari/dönen varl›klar
Maddi varl›klar
Maddi olmayan varl›klar
Ertelenen vergi varl›klar›
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Di¤er borçlar

8.605
3.317
286
5.638
42
39
(1.187)
(2.654)
(6.883)

Net varl›klar makul de¤eri
Eksi: sat›n alma bedeli

7.203
45.294

ﬁerefiye

38.091

Grup’un, 1 Ocak-31 Aral›k 2007 dönemi içerisinde gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u yukar›da detaylar› verilen iﬂlemleri UFRS 3
kapsam›nda geçici olarak (provizyonel ilk muhasebe) muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Grup bu sat›n almalarla ilgili kesin
hesaplamalar›n› sat›n al›m tarihini takip eden oniki ayl›k süre içerisinde tamamlayacakt›r.
1 Ocak-31 Aral›k 2006 hesap dönemi içinde gerçekleﬂen iﬂletme birleﬂmeleri aﬂa¤›daki gibidir:
Sabanc› Holding Ba¤l› Ortakl›klar›ndan Enerjisa, 2 Haziran 2006 tarihinde Park Holding A.ﬁ.’den Tufanbeyli Elektrik Üretim
A.ﬁ.’nin (“Tufanbeyli Elektrik”) %99,97 hissesini 3.986 YTL karﬂ›l›¤› sat›n alm›ﬂt›r. Tufanbeyli bu sat›n alma iﬂleminden
sonra 31 Aral›k 2006’ya kadar 1.322 YTL kâr elde etmiﬂtir. Sat›n al›nan tan›mlanabilir varl›klar›n ve devral›nan
yükümlülüklerin makul de¤erleri ve sat›n alma bedelleri aﬂa¤›daki gibidir:
Maddi varl›klar
Di¤er varl›klar
Di¤er yükümlülükler
Sat›n alma tarihi itibariyle ana ortakl›k d›ﬂ› net varl›k
Net varl›klar makul de¤eri
Eksi: sat›n alma bedeli

711
3.333
(27)
(31)
3.986
(3.986)

Kordsa Global, 29 Aral›k 2006 tarihinde Kordsa Qingdao Nylon Enterprise’›n %99,5 hissesini 12.082 YTL karﬂ›l›¤› sat›n
alm›ﬂt›r. Sat›n alma iﬂlemi sonucunda iktisap edilen tan›mlanabilir varl›klar›n, yükümlülüklerin ve ﬂarta ba¤l›
yükümlülüklerin makul de¤erinin sat›n alma bedelini aﬂan 3.465 YTL tutar›ndaki bölümü gelir tablosunda di¤er faaliyet
gelirleri alt›nda yer almaktad›r. Sat›n al›nan tan›mlanabilir varl›klar›n ve devral›nan yükümlülüklerin makul de¤erleri ve
sat›n alma bedelleri aﬂa¤›daki gibidir:
Ticari alacaklar
Stoklar
Maddi ve maddi olmayan varl›klar
Ticari borçlar
Di¤er yükümlülükler
Ana ortakl›k d›ﬂ› pay
Net varl›klar makul de¤eri
Eksi: sat›n alma bedeli
Gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen tutar

4.218
3.858
10.675
(1.819)
(1.306)
(80)
15.546
(12.082)
3.464
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Kordsa Global, 22 Aral›k 2006 tarihinde Branta Mulia Grubu’nun %51,29 hissesini 49.425 YTL karﬂ›l›¤› sat›n alm›ﬂt›r. Ana
ortakl›k Branta Mulia, ba¤l› ortakl›klar› Branta Mulia Teijin’in %70 ve Thai Branta Mulia’n›n %64,19 hisselerine sahip olup,
konsolide mali tablo haz›rlamaktad›r. Sat›n alma iﬂlemi sonucunda iktisap edilen tan›mlanabilir varl›klar›n,
yükümlülüklerin ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤erinin sat›n alma bedelini aﬂan 3.025 YTL tutar›ndaki bölümü
bilançoda ﬂerefiye olarak kaydedilmiﬂtir (Dipnot 17). Sat›n al›nan tan›mlanabilir varl›klar›n ve devral›nan yükümlülüklerin
makul de¤erleri ve sat›n alma bedelleri aﬂa¤›daki gibidir:
Menkul k›ymetler
Ticari alacaklar
Stoklar
Maddi varl›klar-net
Maddi olmayan varl›klar-net
Di¤er varl›klar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler
Ana ortakl›k d›ﬂ› pay

10.313
34.707
54.336
125.833
659
7.031
(42.501)
(21.937)
(17.394)
(5.917)
(98.730)

Net varl›klar makul de¤eri
Eksi: sat›n alma bedeli

46.400
(49.425)

ﬁerefiye

3.025

Teknosa, 11 Aral›k 2006 tarihinde Romanya’da mukim ve sahip oldu¤u ma¤azalar arac›l›¤›yla teknoloji elektronik donan›m
perakendecili¤i yapan S.C. Primex S.A.’n›n %51 hissesini 6.182 YTL karﬂ›l›¤›nda sat›n alm›ﬂt›r. Sat›n alma iﬂlemi sonucunda
iktisap edilen tan›mlanabilir varl›klar›n, yükümlülüklerin ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤erinin sat›n alma
bedelini aﬂan 5.454 YTL tutar›ndaki bölümü bilançoda ﬂerefiye olarak kaydedilmiﬂtir (Dipnot 17). Sat›n al›nan
tan›mlanabilir varl›klar›n ve devral›nan yükümlülüklerin makul de¤erleri ve sat›n alma bedelleri aﬂa¤›daki gibidir:
Ticari alacaklar
Stoklar
Maddi varl›klar-net
Maddi olmayan varl›klar-net
Ertelenen vergi varl›¤›
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Di¤er yükümlülükler
Ana ortakl›k d›ﬂ› pay

10.516
12.174
1.432
3.474
72
(10.012)
(16.201)
(401)
(517)

Net varl›klar makul de¤eri
Eksi: sat›n alma bedeli

537
(5.991)

ﬁerefiye

5.454

D‹PNOT 33-BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
a) Grup d›ﬂ›ndan sa¤lanan gelirler:
Finans
Lastik ve takviye
Otomotiv
Tekstil (*)
Kimyevi ürünler
Çimento
Perakendecilik
Enerji
G›da ve meﬂrubat
Di¤er

2007
10.859.705
1.545.296
1.911.787
1.082.019
822.492
1.965.133
143.733
424.111
586.271

2006
8.761.165
1.332.243
1.674.809
425.172
1.469.255
692.694
1.646.063
160.854
442.123
343.595

Toplam

19.340.547

16.947.973

(*) Advansa 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle kimyevi ürünler endüstriyel bölümünde yer alm›ﬂt›r. Advansa’n›n pet, pet
preform ve pta faaliyetlerinin 2006 y›l› içinde sona ermesini takiben Advansa’n›n faaliyet sonuçlar› 2007 y›l›nda tekstil
endüstriyel bölümünde raporlanmaktad›r. Tekstil endüstriyel bölümüne ait gelirlerin 31 Aral›k 2007 tarihinde sona
eren y›lda 591.312 YTL’si Advansa’dan oluﬂmaktad›r.
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b) Bölüm varl›klar›:
Lastik ve takviye
Otomotiv
Tekstil (*)
Kimyevi ürünler
Çimento
Perakendecilik
G›da ve meﬂrubat
Enerji
Finans
Bankac›l›k
Sigortac›l›k
Di¤er

2007
1.182.049
762.455
1.175.351
1.141.622
908.018
314.725
550.632
72.893.936
71.777.679
1.116.257
819.496

2006
1.368.672
744.724
515.786
866.315
854.001
840.764
278.427
669.796
60.785.410
60.119.283
666.127
770.735

Bölüm varl›klar› (**)

79.748.284

67.694.630

179.390
179.390
318.170

181.814
181.814
418.228

(915.664)

(1.078.222)

79.330.180

67.216.450

‹ﬂtirakler
Di¤er
Bölümlerle iliﬂkilendirilmeyen varl›klar
Eksi: bölümler aras› düzeltmeler
ve s›n›fland›rmalar
Konsolide finansal tablolara göre toplam varl›klar

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bölüm varl›klar›n›n 636.937 YTL’si Advansa’dan oluﬂmaktad›r.
(**) Bölüm varl›klar› genel olarak faaliyet ile ilgili varl›klardan oluﬂmaktad›r.

c) Bölüm yükümlülükleri:
Lastik ve takviye
Otomotiv
Tekstil (*)
Kimyevi ürünler
Çimento
Perakendecilik
G›da ve meﬂrubat
Enerji
Finans
Bankac›l›k
Sigortac›l›k
Di¤er

2007
242.291
241.337
203.048
129.439
471.472
311.819
60.883
61.610.460
60.956.732
653.728
202.770

2006
233.655
244.411
65.617
168.199
97.460
431.054
129.609
37.474
53.162.580
52.814.277
348.303
254.495

Bölüm yükümlülükleri (**)

63.473.519

54.824.554

1.014.620

1.571.007

(1.198.539)
63.289.600

(1.030.496)
55.365.065

Bölümlerle iliﬂkilendirilmeyen yükümlülükler
Eksi: bölümler aras› düzeltmeler
ve s›n›fland›rmalar
Konsolide finansal tablolara göre toplam yükümlülükler

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bölüm yükümlülüklerinin 116.841 YTL’si Advansa’dan oluﬂmaktad›r.
(**) Bölüm yükümlülükleri genel olarak faaliyetle ilgili yükümlülükleri içermekte, vergi ve tahsis edilemeyen finansal
borçlar gibi yükümlülükleri içermemektedir.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.322)

245.087

(100)

(16)

(9.270)

(35.675)

(532.630)

822.778

286

822.492

823.005

227

286

822.492

(16.185)

14.909

-

-

(187.971)

(202.890)

(1.562.085)

1.967.855

2.722

1.965.133

1.970.033

2.178

2.722

1.965.133

(27.444)

(2.900)

(3)

(271)

(64.977)

(13.735)

(355.646)

431.732

7.621

424.111

431.732

-

7.621

424.111

143.733

(5.087)

(5.778)

-

-

-

(12.495)

(276.602)

283.319

139.586

143.733

283.319

-

139.586

(2.942)

2.184.437

16.949

-

-

(1.763.754)

(6.141.940)

10.073.182

69.621

10.003.561

10.073.182

-

69.621

10.003.561

Bankac›l›k

143.068

(13.836)

2.309

-

-

(96.098)

(777.350)

857.303

1.159

856.144

857.553

250

1.159

856.144

Sigortac›l›k

17.004

586.271

Di¤er

aras›

(256.519)

-

düzeltme

140.126

2.170.601

19.258

-

-

(1.859.852)

(6.919.290)

10.930.485

70.780

10.859.705

79.475

7.684

2.525

(118)

(40.915)

(51.566)

(505.517)

603.275

17.004

586.271

19.340.547

-

19.340.547

19.340.547

-

-

19.340.547

Toplam

-

38.234

(19.258)

75

4.413

(54.831)

2.624.592

1.927

(24.604)

(630.744)

25.420 (2.302.775)

284.103 (13.759.759)

(256.519)

(256.519)

-

10.930.735 1.740.244 (1.435.571)

250 1.136.969 (1.179.052)

70.780

10.859.705

finans

(*)

67.204

86.438

(35.888)

-

239.765

(1.276)

(30.344)

(10.865)

2.181.495

129.232

2.310.727

87.159

38.234

2.696.323

mal›n maliyeti içinde gösterilmiﬂtir.

Bankac›l›k bölümünde; sat›lan mal›n maliyeti tutar›, faiz gideri, komisyon giderleri, kredi karﬂ›l›klar› ve net döviz al›m sat›m kâr›n› içermektedir. Sigorta bölümünde, yaz›lan primlerin reasürör paylar› sat›lan

Bölüm sonucu

126.562

(30.925)

-

Enerji

Bölümler

Di¤er gelir/(gider)-net

(13.880)

(4.963)

-

(15.400)

(89.532)

(51.649)

(942.742)

1.094.360

12.341

1.082.019

1.096.669

2.309

12.341

1.082.019

meﬂrubat

Toplam

2.569.761

5.804

100.318

(495)

(1.646)

(171.004)

(31.000)

(1.607.886)

1.912.349

562

1.911.787

1.912.349

-

562

1.911.787

Çimento Perakendecilik

G›da ve

Finans

Net esas faaliyet kâr›

di¤er faaliyet giderleri

61.400

-

(7.228)

(71.488)

(69.333)

(1.341.464)

1.550.913

5.617

1.545.296

Bölümlerle iliﬂkilendirilmeyen

Faaliyet sonucu

Bölümleraras› düzenleme

gideri

Araﬂt›rma ve geliﬂtirme

ve da¤›t›m giderleri

Sat›ﬂ, pazarlama

giderleri

Genel yönetim

maliyeti (*)

Sat›lan mal›n

Gelirler

Bölümleraras› gelirler

sa¤lanan gelirler

Grup d›ﬂ›ndan

1.588.032

37.119

Bölüm içi gelirler

Toplam gelirler

5.617

1.545.296

Bölümleraras› gelirler

sa¤lanan gelirler

Grup d›ﬂ›ndan

ürünler

Tekstil

takviye

Otomotiv

Kimyevi

Lastik ve

d) 2007 hesap dönemine ait bölüm analizi
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1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

(5.877)

Araﬂt›rma ve geliﬂtirme gideri

(7.293)

(38.530)

(9.833)

(19.233)

-

-

-

(5.025)

(330.674)

316.466

155.612

160.854

316.466

-

155.612

160.854

93.813

1.777.041

11.783

-

-

(1.612.632)

(4.707.935)

8.085.825

52.978

8.032.847

8.085.825

-

52.978

8.032.847

20.873

(23.402)

804

-

-

(79.713)

(674.026)

729.533

1.215

728.318

731.430

1.897

1.215

728.318

114.686

1.753.639

12.587

(1.692.345)

(5.381.961)

8.815.358

54.193

8.761.165

8.817.255

1.897

54.193

8.761.165

finans

Toplam

(32.699)

4.585

2.740

-

(40.738)

(38.076)

(281.563)

362.222

18.627

343.595

1.780.737

1.418.515

18.627

343.595

Di¤er

-

44.608

(12.630)

78

17.842

17.383

295.498

(273.563)

(273.563)

-

(1.748.046)

(1.474.483)

(273.563)

-

düzeltme

Bölümler aras›
Toplam

(52.546)

2.244.477

2.965

(33.771)

(576.615)

(2.112.251)

(11.983.824)

16.947.973

-

16.947.973

16.947.973

-

-

16.947.973

(*)

42.804

(194.546)

226.120

12.939

(45.823)

(29.066)

1.870.854

(2.529)

1.868.325

(28.114)

Bankac›l›k bölümünde; sat›lan mal›n maliyeti tutar›, faiz gideri, komisyon giderleri, kredi karﬂ›l›klar› ve net döviz al›m sat›m kâr›n› içermektedir. Sigorta bölümünde, yaz›lan primlerin reasürör paylar› sat›lan mal›n maliyeti içinde gösterilmiﬂtir.

78.394

44.608

2.042.586

(149.345)

(14.342)

27.281

714

(408)

(77.044)

(19.611)

(393.949)

451.768

9.645

442.123

451.768

-

9.645

442.123

Sigortac›l›k

10.666

(20.667)

246.787

(72)

-

(128.930)

(185.694)

(1.309.613)

1.651.590

5.527

1.646.063

1.659.482

7.892

5.527

1.646.063

Bankac›l›k

119.491

(177.281)

(17.265)

(2)

-

(7.624)

(30.982)

(407.357)

692.752

58

692.694

697.115

4.363

58

692.694

Enerji

Bölüm sonucu

(4.970)

47.774

-

(9.011)

(106.815)

(38.565)

(1.353.747)

1.490.873

21.618

1.469.255

1.490.875

2

21.618

1.469.255

meﬂrubat

Di¤er gelir/(gider)-net

(7.612)

86.006

91

(10.160)

(33.500)

(28.665)

(305.436)

425.444

272

425.172

426.574

1.130

272

425.172

Perakendecilik

Finans

2.191.931

108.825

(463)

(8.393)

(136.025)

(23.679)

(1.422.693)

1.677.259

2.450

1.674.809

1.677.264

5

2.450

1.674.809

Çimento

G›da ve

Net esas faaliyet kâr›

di¤er faaliyet giderleri

Bölümlerle iliﬂkilendirilmeyen

Faaliyet sonucu

-

(63.781)

Sat›ﬂ, pazarlama ve da¤›t›m giderleri

Bölümleraras› düzenleme

(66.992)

(1.092.329)

1.337.804

Genel yönetim giderleri

Sat›lan mal›n maliyeti (*)

Gelirler

5.561

1.332.243

Bölümleraras› gelirler

1.378.483

Grup d›ﬂ›ndan sa¤lanan gelirler

40.679

5.561

1.332.243

Toplam gelirler

Bölüm içi gelirler

Bölümleraras› gelirler

Grup d›ﬂ›ndan sa¤lanan gelirler

ürünler

Tekstil

takviye

Otomotiv

Kimyevi

Lastik ve

2006 hesap dönemine ait bölüm analizi
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1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

e) Faaliyet sonuçlar›:
i) Bankac›l›k:
Finansal borçlardan al›nan faizler
Menkul k›ymet ve finansal varl›klardan al›nan faizler
Komisyon geliri
Di¤er bankalardaki mevduatlardan faiz geliri
Menkul k›ymet al›m-sat›m kazanc›
Di¤er faiz geliri

2007
5.182.162
3.028.796
1.301.145
336.114
43.825
111.519

2006
3.979.600
2.493.401
1.099.851
268.715
143.156
48.124

Toplam faaliyet geliri

10.003.561

8.032.847

Eksi: komisyon geliri ve menkul k›ymet al›m-sat›m kazanc›

(1.344.970)

(1.243.007)

8.658.591

6.789.840

(5.310.963)

(4.121.821)

3.347.628

2.668.019

Faaliyet giderleri
Faiz gideri
Döviz al›m-sat›m kâr›-net
Esas faaliyet giderleri
Komisyon gideri
Finansal borç karﬂ›l›klar›

(5.310.963)
96.620
(1.763.754)
(256.153)
(584.874)

(4.121.821)
(29.493)
(1.612.632)
(236.720)
(255.140)

Toplam faaliyet gideri

(7.819.124)

(6.255.806)

‹lave: faiz gideri

5.310.963

4.121.821

‹lave: komisyon geliri ve menkul k›ymet al›m-sat›m kazanc›

1.344.970

1.243.007

Faaliyet sonucu

2.184.437

1.777.041

Toplam faiz geliri
Faiz gideri
Faiz geliri-net

ii) Sigortac›l›k:
2007
856.144
(335.325)
(59.605)

2006
728.318
(321.530)
(47.684)

461.214

359.104

Ödenen tazminatlar
Ödenen tazminatlar reasürans pay›
Muallak hasar karﬂ›l›¤›ndaki de¤iﬂim

(511.255)
233.276
(46.029)

(472.267)
227.932
(27.120)

Gerçekleﬂmiﬂ hasarlar-net

(324.008)

(271.455)

2.736
(57.680)

11.172
(42.510)

82.262

56.311

Genel yönetim giderleri

(96.098)

(79.713)

Faaliyet sonucu

(13.836)

(23.402)

2007
8.480.842
(6.928.580)

2006
8.186.808
(6.665.678)

1.552.262

1.521.130

(1.153.102)

(1.082.838)

399.160

438.292

Al›nan primler
Reasürörlere verilen primler
Cari rizikolar karﬂ›l›¤›ndaki de¤iﬂim-net
Prim gelirleri-net

Hayat matematik karﬂ›l›¤›ndaki de¤iﬂim-net
Ödenen komisyon-net
Teknik kâr

iii) Finans d›ﬂ› endüstriyel bölümler:
Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt esas faaliyet kâr›
Faaliyet giderleri
Faaliyet sonucu
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

f) Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardaki pay:
Dipnot 3’te belirtildi¤i gibi konsolide finansal tablolarda oransal konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmiﬂ
olan Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klara ait toplam dönen varl›klar, duran varl›klar, k›sa vadeli yükümlülükler, uzun
vadeli yükümlülükler, gelir ve giderler aﬂa¤›daki gibidir:
Bilanço
Dönen varl›klar
Duran varl›klar

2007
645.219
1.765.564

2006
456.421
951.423

Toplam varl›klar

2.410.783

1.407.844

553.469
520.811

422.396
50.143

Toplam yükümlülükler

1.074.280

472.539

Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar
Özsermaye

4.701
1.331.802

4.435
930.870

Toplam yükümlülükler,
ana ortakl›k d›ﬂ› paylar ve özsermaye

2.410.783

1.407.844

Faaliyet sonucu

2007
114.185

2006
124.871

Finansman geliri/(gideri)-net

23.232

6.235

Vergi ve ana ortakl›k d›ﬂ› pay öncesi kâr

137.417

131.106

Vergi

(31.673)

(57.412)

Ana ortakl›k d›ﬂ› pay öncesi kâr/(zarar)

105.744

73.694

(509)

(292)

105.235

73.402

K›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler

Gelir tablosu

Ana ortakl›k d›ﬂ› pay
Net dönem kâr›

Yat›r›m harcamalar›

Amortisman ve itfa paylar›
Negatif ﬂerefiye geliri
ﬁerefiye de¤er düﬂüklü¤ü
Maddi ve maddi olmayan varl›klar
de¤er düﬂüklü¤ü
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
de¤er düﬂüklü¤ü

1 Ocak-31 Aral›k 2006

Yat›r›m harcamalar›

Amortisman ve itfa paylar›
ﬁerefiye de¤er düﬂüklü¤ü
Maddi ve maddi olmayan varl›klar
de¤er düﬂüklü¤ü
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
de¤er düﬂüklü¤ü
Ba¤l› ortakl›k de¤er düﬂüklü¤ü

1 Ocak-31 Aral›k 2007

-

-

4.627

-

-

176.337

-

-

Finans
Bankac›l›k
Sigorta
107.235
4.480
-

7.428

-

-

125.690

Sigorta
4.330
-

Bankac›l›k
107.074
-

Finans

66.790

-

1.736

Lastik ve
takviye
81.080
(3.464)
-

65.346

-

16.802

takviye
76.912
-

Lastik ve

39.054

-

-

Otomotiv
12.747
-

76.098

-

-

Otomotiv
15.908
-

g) Amortisman ve itfa paylar›, de¤er düﬂüklükleri ve yat›r›m harcamalar›:

20.811

-

-

Tekstil
36.892
-

68.983

-

28.933

Tekstil
64.398
-

129.919

-

129.975

Kimyevi
ürünler
73.232
10.691

-

-

-

ürünler
-

Kimyevi

112.290

-

-

Çimento
54.500
-

182.210

-

-

Çimento
56.529
-

G›da ve

-

-

Enerji
29.975
-

-

-

Enerji
32.800
-

45.101 155.551

-

3.570

G›da ve
meﬂrubat
13.941
-

21.784 298.478

20.311

407

meﬂrubat
13.201
-

56.551

-

-

Perakendecilik
32.175
-

80.238

-

1.236

Perakendecilik
35.392
4.891

10.209

6.303

-

Di¤er
25.951
-

43.006

4.061
-

88

Di¤er
30.506
-

817.240

6.303

135.281

Toplam
475.033
(3.464)
10.691

969.261

4.061
20.311

47.466

Toplam
434.225
4.891

sabanc› holding 2007 faaliyet raporu

74

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.ﬁ.
1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

D‹PNOT 34-B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
1. Holding, %99,65’ine sahip oldu¤u G›dasa hisselerinin tamam›n›n sat›ﬂ› konusunda MGS Marmara G›da Sanayi ve
Ticaret. A.ﬁ. ile 14 A¤ustos 2007 tarihinde imzalad›¤› anlaﬂma gere¤i, gerekli tüm yasal iﬂlemler 3 Mart 2008 tarihinde
tamamlanm›ﬂt›r. Bu iﬂlem detaylar› ve konsolide finansal tablolara etkileri Dipnot 35’te aç›klanmaktad›r.
2. Holding, %51,23’üne sahip oldu¤u Pilsa Plastik Sanayi A.ﬁ.’nin hisse senetlerinin tamam›n›n Hollanda'da yerleﬂik
Wavin B.V. firmas›na sat›ﬂ›na iliﬂkin hisse devir anlaﬂmas› 21 Kas›m 2007 tarihinde imzalanm›ﬂt›r. Sat›ﬂ iﬂlemleri 10
Ocak 2008 tarihinde tamamlam›ﬂ olup, hisse bedeli 41 milyon ABD Dolar› nakden tahsil edilmiﬂtir. Bu iﬂlem detaylar›
ve konsolide finansal tablolara etkileri Dipnot 35’te aç›klanmaktad›r.
3. Holding, %49,99’una sahip oldu¤u Beksa Çelik Kord Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin hisse senetlerinin tamam›n›n NV
Bekaert SA firmas›na sat›ﬂ›na iliﬂkin olarak 18 ﬁubat 2008 tarihinde niyet anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r. Hisse senetlerinin
devri, al›nacak izinler sonras›nda gerçekleﬂtirilecektir. Bu iﬂlem detaylar› ve konsolide finansal tablolara etkileri Dipnot
35’te aç›klanmaktad›r.
4. Holding, Teknosa’n›n sermaye art›ﬂ›nda di¤er ortaklarca kullan›lmayan 18.959 YTL rüçhan hakk›n› kullanm›ﬂ ve
Grup’un etkin ortakl›k oran› %51,91’den %69,17’ye yükselmiﬂtir.
5. Carrefoursa, 28 Ocak 2008 tarihinde, yap›lmakta olan Merter Al›ﬂveriﬂ Merkezi Projesi’ni, MultiTurkmall GYO Yat›r›m
‹nﬂaat ve Ticaret A.ﬁ. ve Apollo Real Estate ortakl›k giriﬂimine 464,3 milyon YTL bedel karﬂ›l›¤› satm›ﬂ ve bu iﬂlem
sonucunda 288,9 milyon YTL maddi varl›k sat›ﬂ kâr› elde etmiﬂtir (Grup’a düﬂen pay 112 milyon YTL’dir).
6. Akbank taraf›ndan 2001, 2002 ve 2003 takvim y›llar›nda yap›lan vergilendirme hatalar› nedeniyle tahakkuk eden ve
ödenen kurumlar vergisi ve fon pay› ile birlikte toplam 754,3 milyon YTL tutar›ndaki hatalar›n düzeltilmesi istemiyle
Maliye Bakanl›¤› aleyhine davalar aç›lm›ﬂ, sözkonusu davalar ile ilgili olarak; 2001 ve 2002 y›llar›na ait olmak üzere
toplam 686,4 milyon YTL’lik alaca¤›n mahkeme karar› ile Akbank lehine hükme ba¤lanm›ﬂ, Bo¤aziçi Kurumlar Vergi
Dairesi'nin alaca¤›n 270 milyon YTL tutar›ndaki k›sm›n›n di¤er vergi borçlardan mahsup edilerek karﬂ›lanabilece¤ine
iliﬂkin verilen karar› ile 270 milyon YTL Akbank mali tablolar›na “gelir” olarak kaydedilmiﬂ, mahkeme karar› ile Akbank
lehine hükme ba¤lanm›ﬂ alacaklar›n geri kalan bölümü ile ilgili olarak Maliye Bakanl›¤› nezdinde görüﬂmeler 31 Aral›k
2007 tarihi itibariyle devam etmekteydi.
Tüm bu hukuki ve idari süreçte gelinen noktan›n de¤erlendirilmesi sonucunda, Akbank yönetim kurulu, Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan ihtilaflar› sona erdirmek ve mükelleflerle ortak bir noktada uzlaﬂmak amac›yla haz›rlanan ve 27
ﬁubat 2008 tarih ve 26800 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Baz› Kamu Alacaklar›n›n Uzlaﬂma
Usulü ile Tahsili Hakk›nda Kanun”un 3’üncü maddesi çerçevesinde, Maliye Bakanl›¤› ile süregelen ihtilaf›n sona
erdirilerek uzlaﬂ›lmas›na karar vermiﬂtir. Buna göre Akbank, mülga 4389 say›l› Bankalar Kanunu'nun geçici 4’üncü
maddesi hükmü uyar›nca kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile sermayenin azalt›lmas›na konu etti¤i 2.306 milyon
YTL’nin %65’inin 2001 y›l›na ait kurum kazanc›n›n tespitinde geçmiﬂ y›l zarar› olarak dikkate al›nmas›n›, izleyen y›llara
ait kurumlar vergisi matrah›n›n bu ﬂekilde bulunan zarar tutar› esas al›narak düzeltilmesini kabul etmiﬂ ve bu konuda
açt›¤› tüm davalardan feragat etmiﬂtir. Yap›lan hesaplamalar sonucunda, Akbank’›n Maliye Bakanl›¤›’ndan bu
davalardan dolay› alaca¤› tutar 494,7 milyon YTL olarak kesinleﬂmiﬂtir. Bu tutardan, daha önce Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan di¤er vergi borçlar›ndan mahsup edilen 270 milyon YTL’nin düﬂülmesinden sonra kalan 224,7 milyon YTL
Akbank taraf›ndan 2008 y›l› mali tablolar›na gelir olarak kay›t edilecektir.

D‹PNOT 35-DURDURULAN FAAL‹YETLER
Holding, %99.65’ine sahip oldu¤u G›dasa hisselerinin tamam›n›n sat›ﬂ› konusunda MGS Marmara G›da Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ. ile 14 A¤ustos 2007 tarihinde bir anlaﬂma imzalam›ﬂt›r.
G›dasa’n›n 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide finansal tablolarda yer alan kay›tl› de¤eri ile sat›ﬂ bedeli
olarak tahsil edilecek 2.1 milyon YTL aras›ndaki fark olarak hesaplanan 20.311 YTL de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› konsolide
gelir tablosunda di¤er giderler içinde muhasebeleﬂtirilmiﬂtir (Dipnot 38).
G›dasa’n›n 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide finansal tablolarda g›da endüstriyel bölümü içinde yer alan özet gelir tablosu
aﬂa¤›daki gibidir.

Gelirler
Giderler

2007
431.732
(474.889)

Vergi öncesi kâr

(43.157)

Vergi

(25.270)

Vergi sonras› zarar›

(68.427)

Yukar›da bahsedilen anlaﬂmaya istinaden ilgili mercilerden izin al›nmas›n› takiben sat›ﬂ sonucu konsolide finansal
tablolardan ç›kar›lacak olan varl›k ve yükümlülük kalemlerinin 31 Aral›k 2007 itibariyle bakiyeleri aﬂa¤›daki gibidir.
Varl›klar
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar (net)
Stoklar (net)
Di¤er dönen varl›klar
Maddi varl›klar (net)
Maddi olmayan varl›klar (net)
Finansal varl›klar

288.671
1.597
59.343
56.012
23.911
140.272
7.440
96

Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar (net)
Di¤er yükümlülükler
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Durdurulan faaliyetler ile ilgili gider karﬂ›l›¤›
Ertelenen vergi yükümlülükleri

286.141
165.508
69.315
23.556
3.488
20.227
4.047

Net Varl›klar

2.530

Holding, %51,23’üne sahip oldu¤u Pilsa Plastik Sanayi A.ﬁ.’nin hisse senetlerinin tamam›n›n Hollanda’da yerleﬂik Wavin
B.V. firmas›na sat›ﬂ›na iliﬂkin hisse devir anlaﬂmas› 21 Kas›m 2007 tarihinde imzalanm›ﬂt›r. Sat›ﬂ iﬂlemleri 10 Ocak 2008
tarihinde tamamlam›ﬂ olup, hisse bedeli 41 milyon ABD Dolar› nakden tahsil edilmiﬂtir. ‹ﬂlem sonucunda herhangi bir
de¤er düﬂüklü¤ü oluﬂmamaktad›r.
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Pilsa’n›n 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide finansal tablolarda di¤er endüstriyel bölümü içinde yer alan özet gelir tablosu
aﬂa¤›daki gibidir.

Gelirler
Giderler

2007
148.361
(129.427)

Vergi öncesi kâr›

18.934

Vergi

(1.619)

Vergi sonras› kâr

17.315

Yukar›da bahsedilen sat›ﬂ sonucu konsolide finansal tablolardan ç›kar›lacak olan varl›k ve yükümlülük kalemlerinin 31
Aral›k 2007 itibariyle bakiyeleri aﬂa¤›daki gibidir.
Varl›klar
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar (net)
Stoklar (net)
Maddi ve maddi olmayan varl›klar (net)
Ertelenen vergi varl›¤›
Di¤er varl›klar

134.494
36.562
43.493
20.785
31.621
560
1.473

Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar (net)
Di¤er yükümlülükler
Ertelenen vergi yükümlülükleri

46.570
14.318
12.999
17.172
2.081

Net Varl›klar

87.924

Holding, %49,99’una sahip oldu¤u Beksa Çelik Kord Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin hisse senetlerinin tamam›n›n NV Bekaert
SA firmas›na sat›ﬂ›na iliﬂkin olarak 18 ﬁubat 2008 tarihinde niyet anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r. Hisse senetlerinin devri,
al›nacak izinler sonras›nda gerçekleﬂtirilecektir. ‹ﬂlem sonucunda herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü oluﬂmamaktad›r.

Gelirler
Giderler
Vergi öncesi zarar›

2007
56.862
(59.762)
(2.900)

Vergi
Vergi sonras› zarar

831
(2.069)

Yukar›da bahsedilen sat›ﬂ sonucu konsolide finansal tablolardan ç›kar›lacak olan varl›k ve yükümlülük kalemlerinin 31
Aral›k 2007 itibariyle bakiyeleri aﬂa¤›daki gibidir.
Varl›klar
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar (net)
Stoklar (net)
Maddi ve maddi olmayan varl›klar (net)
Di¤er varl›klar
Ertelenmiﬂ vergi alaca¤›

68.019
4.793
10.469
10.718
40.231
816
992

Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar (net)
Di¤er yükümlülükler
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü

23.351
17.142
4.123
2.034
52

Net Varl›klar

44.668

Grup, 27 Eylül 2007 tarihinde bankac›l›k iﬂlemleri ile ilgili tüm aktif ve pasiflerinin Akbank NV’nin Londra ﬁubesi’ne
transferini takiben Sabank’›n tasfiye iﬂlemini tamamlam›ﬂt›r. Grup’un konsolide finansal tablolar›nda tasfiye iﬂlemi
nedeniyle oluﬂan 23.639 YTL tutar›nda oluﬂan zarara ek olarak Sabank özsermayesinde yeralan 99.144 YTL tutar›ndaki
yabanc› para çevrim fark› 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide gelir tablosunda kur fark› gideri olarak
muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Tasfiye tarihi itibariyle Sabank’›n gelir tablosunun ve varl›k ve yükümlülüklerinin özeti aﬂa¤›daki
gibidir.

Gelirler
Giderler
Vergi öncesi zarar›

2007
14.702
(14.905)
(203)

Vergi

(1.931)

Vergi sonras› zarar

(2.134)
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Varl›klar
Haz›r de¤erler
Do¤rudan tahsis edilen kredi ve avanslar, net
Di¤er varl›klar

299.033
238.260
60.033
740

Yükümlülükler
Mevduatlar
Di¤er yükümlülükler

54.609
44.860
9.749

Net Varl›klar

244.424

Grup’un müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›ndan Carrefoursa, 31 Aral›k 2007 tarihli bilançosunda Merter Al›ﬂveriﬂ Merkezi
Projesini, Mersin, ‹zmit; Bursa ve Ankara arsalar›n› ve Bayrampaﬂa Hipermarket ve Al›ﬂveriﬂ Merkezi’ni sat›m amaçl› elde
tutulan cari olmayan varl›klar olarak s›n›fland›rm›ﬂt›r. Söz konusu sat›m amaçl› elde tutulan cari olmayan varl›klar›n
Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançosunda taﬂ›nan de¤eri 114.402 YTL’dir. Grup, Bayrampaﬂa Hipermarket ve
Al›ﬂveriﬂ Merkezi ve di¤er arsalar›n sat›ﬂ› sonucunda oluﬂacak zarar için finansal tablolar›nda 21.538 YTL karﬂ›l›k
ay›rm›ﬂt›r.

D‹PNOT 36-ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Finans
Finans d›ﬂ›

2007
10.859.705
8.480.842

2006
8.761.165
8.186.808

Toplam

19.340.547

16.947.973

Genel idare giderleri
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri

2007
2.357.606
630.744
24.604

2006
2.164.797
576.615
33.771

Toplam

3.012.954

2.775.183

D‹PNOT 37-FAAL‹YET G‹DERLER‹

D‹PNOT 38-D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR
Di¤er gelirler:
Kur fark› geliri
Ak Emeklilik hisseleri sat›ﬂ kâr›
Enerjisa hisseleri sat›ﬂ kâr›
Faiz geliri
Maddi varl›k sat›ﬂ kârlar›-net
Sigorta tazmin gelirleri
Negatif ﬂerefiye geliri
‹ﬂtirak sat›ﬂ geliri-net
Di¤er

2007
384.089
127.914
83.596
80.069
15.245
10.234
19.221

2006
276.494
74.025
16.002
3.464
52.975
22.395

Toplam

720.368

445.355

2007
(47.466)
(23.639)
(20.311)
(16.294)
(4.891)
(4.061)
-

2006
(135.281)
(6.303)
(44.867)
(35.162)
(13.040)

(116.662)

(234.653)

Kur fark› gideri
Faiz gideri
Di¤er finansman giderleri

2007
466.368
91.852
48.841

2006
302.009
73.435
46.006

Toplam

607.061

421.450

Di¤er giderler:
Maddi ve maddi olmayan varl›k de¤er düﬂüklü¤ü gideri
Ba¤l› ortakl›k tasfiyesi
Ba¤l› ortakl›k de¤er düﬂüklü¤ü
Carrefoursa karﬂ›l›k gideri
ﬁerefiye de¤er düﬂüklü¤ü
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller de¤er düﬂüklü¤ü
Ba¤l› ortakl›k sat›ﬂ zarar›
Yeniden yap›lanma ve di¤er karﬂ›l›k giderleri
ﬁerefiyenin mali tablolardan ç›kar›lmas› (Dipnot 17)
Toplam

D‹PNOT 39-F‹NANSMAN G‹DERLER‹

Finansman giderleri bankac›l›k d›ﬂ›ndaki bölümler ile ilgilidir.

D‹PNOT 40-NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
Net parasal pozisyon kâr›/zarar›, parasal olmayan bilanço kalemlerinin, özsermayenin ve gelir tablosunun düzeltme
iﬂlemine tabi tutulmas› sonucunda aktif ve pasif kalemlerinin aras›nda ortaya ç›kan fark olarak hesaplanm›ﬂt›r. Ancak 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren finansal tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesine son verildi¤inden 1 Ocak-31 Aral›k 2007
dönemi için parasal pozisyon kâr›/zarar› hesaplanmam›ﬂt›r (1 Ocak-31 Aral›k 2006: Yoktur).
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D‹PNOT 41-VERG‹LER
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llara ait konsolide gelir tablosunda yer alan vergi gideri aﬂa¤›daki gibidir:
2007
693.925
1.952
(58.699)
212

2006
379.892
93.295
(395)

637.390
(270.001)
6.689

472.792
133.801

374.078

606.593

Kanuni finansal tablolarda yer alan vergi öncesi kâr
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Temettü geliri
‹ﬂtirak sat›ﬂ kâr›
Yat›r›m indirim istisnas›
‹ndirilen mali zararlar
Vergiden istisna di¤er gelirler

2007
3.702.872
608.344
(631.005)
(9.562)
(33.967)
(6.473)
(221.535)

2006
2.941.454
180.383
(578.342)
(45.110)
(18.192)
(18.214)
(681.771)

Kurumlar vergisi matrah›
Stopaj matrah›

3.408.674
33.967

1.780.208
18.192

688.417
5.508
(58.699)
1.952

377.394
2.498
93.295
-

Hesaplanan kurumlar vergisi ve gelir vergisi
Yabanc› para çevrim fark›

637.178
212

473.187
(395)

Cari dönem vergi gideri

637.390

472.792

Ödenecek kurumlar vergisi ve gelir vergisi
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤iﬂiklikler
Özsermaye finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu ile iliﬂkilendirilen
Yabanc› para çevrim fark›
Cari dönem vergi gideri
Geçmiﬂ y›llar vergi düzeltmesi (Dipnot 31)
Ertelenen vergi gideri (Dipnot 14)
Vergi gideri
Cari dönem vergi giderinin mutabakat› aﬂa¤›daki gibidir:

Etkin vergi %20,2 (2006: %21,2)
Yat›r›m indirimi üzerinden fon dahil stopaj %16,2 (2006: %13,7)
Özsermaye finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu ile iliﬂkilendirilen
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤iﬂiklikler

D‹PNOT 42-H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, net dönem kâr›n›n ilgili dönem içinde ç›kar›lm›ﬂ hisse
senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
2007

2006

5,22

2,66

180.000.000.000

180.000.000.000

Hisse baﬂ›na kazanç (tam YTL olarak)
-Bin adet adi hisse senedi
1 YKr nominal bedelli hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedi
-adi hisse senetleri

Türkiye’de ﬂirketler, sermayelerini hissedarlar›na birikmiﬂ kârlardan ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce oluﬂmuﬂ olan yeniden
de¤erleme fonundan da¤›tt›klar› bedelsiz hisse (“Bedelsiz Hisseler”) yolu ile artt›rabilirler. Bu tip bedelsiz hisse
da¤›t›mlar›, hisse baﬂ›na kazanç hesaplamalar›nda ihraç edilmiﬂ hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre bu hesaplamalarda
kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse adedi, hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmiﬂe dönük etkilerini de hesaplayarak
bulunmuﬂtur. ‹hraç edilmiﬂ hisse senetlerinin adedinin bilanço tarihinden sonra ancak finansal tablolar›n haz›rlanm›ﬂ
oldu¤u tarihten önce bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› sebebiyle artmas› durumunda hisse baﬂ›na kazanç hesaplamas›
toplam yeni hisse senedi dikkate al›narak yap›lmaktad›r. 1 Ocak-31 Aral›k 2007 döneminde ihraç edilen bedelsiz hisse
senedi yoktur.
Sunulan dönemler için her bir hisse senedine isabet eden kazanç aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak-31 Aral›k 2007
1 Ocak-31 Aral›k 2006

Vaksa pay›
29.085
14.821

Adi hisse
senetleri
940.402
479.228

Toplam
969.487
494.049

Hisse baﬂ›na esas ve nispi kazanç aras›nda sunulan dönemler için herhangi bir fark bulunmamaktad›r.
(*) 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›l içinde Holding, Sabanc› Holding esas sözleﬂmesinin 13 üncü maddesi uyar›nca
ihraç edilen ve ﬂirket da¤›t›labilir kâr›ndan herhangi bir oy hakk› bulunmaks›z›n %3 oran›nda kâr pay› alma hakk›
bulunan 189 adet intifa senedini 1.425 YTL beher de¤erden sat›n alm›ﬂt›r.
(**) 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›l içinde intifa senedi al›mlar›n›n 6.557 YTL’lik k›sm› Pilsa, 14.532 YTL’lik k›sm› da
Kordsa taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

D‹PNOT 43-NAK‹T AKIM TABLOSU
Konsolide nakit ak›m tablolar› finansal tablolar ile birlikte gösterilmiﬂtir.

D‹PNOT 44-TÜREV ARAÇLAR
2007
Makul de¤er
Varl›k
Yükümlülük

Al›m-sat›m amaçl› türev araçlar
Yabanc› paraya dayal› türev araçlar
Yabanc› paraya dayal› vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri
Döviz swaplar›

35.154
25.625

13.414
18.445

Toplam tezgah üstü piyasa türev araçlar›

60.779

31.859

Faiz türev araçlar›
Faiz swaplar›

20.503

73.732

Toplam al›m-sat›m amaçl› türev araçlar

81.282

105.591
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2006
Makul de¤er
Varl›k
Yükümlülük

Al›m-sat›m amaçl› türev araçlar
Yabanc› paraya türev araçlar
Yabanc› paraya dayal› vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri
Döviz swaplar›

38.378
30.466

31.953
27.689

Toplam tezgah üstü piyasa türev araçlar›

68.844

59.642

Faiz türev araçlar›
Faiz swaplar›

22.161

14.699

Toplam al›m-sat›m amaçl› türev araçlar

91.005

74.341

Tüketici kredileri ve kredi kart› alacaklar›
Küçük ölçekli iﬂletmeler
Mali kuruluﬂlar
Proje finansman› ile ilgili krediler
‹nﬂaat
Di¤er üretim sektörleri
Madencilik
G›da, toptan ve perakende ticaret
Kimya
Tar›m ve ormanc›l›k
Otomotiv
Elektronik
Tekstil
Sa¤l›k ve sosyal servisler
Telekomünikasyon
Turizm
Di¤er

2007
12.549.666
3.350.936
3.058.770
2.434.204
2.053.527
1.992.545
1.391.498
1.358.464
1.102.932
760.626
642.714
581.826
573.772
449.819
355.305
196.671
6.406.147

2006
9.276.592
2.626.856
2.357.662
1.081.944
873.159
1.762.062
1.036.464
874.714
913.029
519.469
469.038
223.954
666.419
600.554
475.458
335.144
5.485.724

Ara toplam

39.259.422

29.578.242

1.007.628

593.571

Müﬂterilere verilen kredi ve avanslar toplam›

40.267.050

30.171.813

Kredi risk karﬂ›l›¤›

(1.301.253)

(787.107)

Müﬂterilere verilen krediler ve avanslar-net

38.965.797

29.384.706

D‹PNOT 45-KRED‹LER VE AVANSLAR
Müﬂterilere verilen kredi ve avanslar

Takipteki krediler

ABD Dolar›, Euro ve Yeni Türk Liras› cinsinden müﬂterilere verilen kredi ve avanslar›n etkin faiz oranlar› s›ras›yla y›ll›k
%6,49 (2006: %7,10), %5,90 (2006: %5,06) ve %21,13’tür (2006: %22,23).

31 Aral›k 2007 itibariyle Bankac›l›k endüstriyel bölümüne ait kredi risk karﬂ›l›¤›n›n varl›k s›n›flar› baz›ndaki hareket tablosu
aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak bakiyesi
Brüt karﬂ›l›klar
Tahsilatlar
Mali tablolardan ç›kar›lanlar
Kur fark›
31 Aral›k 2007

Kurumsal
357.092

Tüketici
106.796

Kredi Kart›
323.219

Toplam
787.107

471.827
(116.721)
(20.610)

198.317
(63.993)
(7.174)

267.697
(173.319)
(41.499)

937.841
(354.033)
(69.283)

(379)

-

-

(379)

691.209

233.946

376.098

1.301.253

31 Aral›k 2006 itibariyle Bankac›l›k endüstriyel bölümüne ait kredi risk karﬂ›l›¤›n›n varl›k s›n›flar› baz›ndaki hareket
tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak bakiyesi
Brüt karﬂ›l›klar
Tahsilatlar
Mali tablolardan ç›kar›lanlar
Kur fark›
31 Aral›k 2006

Kurumsal
184.231

Tüketici
105.591

Kredi Kart›
247.247

Toplam
537.069

246.197
(69.552)
(5.092)

45.515
(42.342)
(1.968)

227.409
(109.603)
(41.834)

519.121
(221.497)
(48.894)

1.308

-

-

1.308

357.092

106.796

323.219

787.107

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle müﬂterilere verilen kredi ve avanslar›n vade analizi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›

2007
15.226.822
10.228.672

2006
12.810.313
7.271.219

Cari

25.455.494

20.081.532

1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla

10.981.329
2.528.974

7.460.858
1.842.316

Cari olmayan

13.510.303

9.303.174

Toplam

38.965.797

29.384.706

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle bankac›l›k endüstriyel bölümüne ait vadesi geçmiﬂ ama henüz karﬂ›l›k
ayr›lmam›ﬂ kredi ve avanslar›n yaﬂland›rma analizi aﬂa¤›daki gibidir:

1 aya kadar
1 ile 2 ay aras›
2 ile 3 ay aras›
2007

1 aya kadar
1 ile 2 ay aras›
2 ile 3 ay aras›
2006

Kurumsal
460.938
167.522
96.593

Tüketici
519.698
231.686
87.311

Kredi kart›
240.286
84.419
25.305

Toplam
1.220.922
483.627
209.209

725.053

838.695

350.010

1.913.758

Kurumsal
370.630
83.680
61.021

Tüketici
157.401
108.846
62.097

Kredi kart›
124.524
68.857
18.183

Toplam
652.555
261.383
141.301

515.331

328.344

211.564

1.055.239
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1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak belirtilmiﬂtir. YTL d›ﬂ›ndaki para
birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiﬂtir.)

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle müﬂterilere verilen krediler ve avanslar›n sözleﬂmelerde yer alan yeniden
fiyatlama tarihleri aﬂa¤›daki gibidir:
3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›
1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla

2007
20.121.877
12.285.621
5.816.734
741.565

2006
16.355.780
8.443.811
4.012.694
572.421

Toplam

38.965.797

29.384.706

D‹PNOT 46-MEVDUAT VE PARA P‹YASALARINA BORÇLAR

Tasarruf mevduat›
Ticari kuruluﬂlar
Bankalararas›
Repo iﬂlemlerinden
sa¤lanan fonlar
Di¤er
Toplam

Vadesiz
3.307.696
2.778.315
153.252

2007
Vadeli
26.768.405
5.615.589
1.786.712

Toplam
30.076.101
8.393.904
1.939.964

Vadesiz
3.081.287
2.312.597
102.583

2006
Vadeli
23.148.391
3.469.964
1.640.764

Toplam
26.229.678
5.782.561
1.743.347

952.182

4.780.933
1.326.385

4.780.933
2.278.567

688.408

5.224.820
860.305

5.224.820
1.548.713

7.191.445

40.278.024

47.469.469

6.184.875

34.344.244

40.529.119

ABD Dolar›, Euro ve YTL cinsinden vadeli mevduatlar›n etkin faiz oran› s›ras›yla y›ll›k ortalama %3,86 (2006: %5,50),
%3,40 (2006: %3,53) ve %14,97’dir (2006: %18,98).
Mevduat ve para piyasalar›na borçlar›n 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sözleﬂmede yer alan vade ve yeniden
fiyatland›rma tarihlerine kalan süreler analizi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
Vadesiz
3 aya kadar
3 ile 12 ay aras›
1 ile 5 y›l aras›
5 y›ldan fazla

2007
7.191.445
37.527.274
2.179.855
398.258
172.637

2006
6.184.875
32.100.786
1.983.517
259.941
-

Toplam

47.469.469

40.529.119

D‹PNOT 47-YATIRIM FONLARI
Grup, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle SPK düzenlemeleri çerçevesinde kurulmuﬂ olan 18 adet (2006: 16 adet) yat›r›m fonunu
yönetmektedir. 31 Aral›k 2007 tarihinde bu fonlar›n portföyünde 4.548.184 YTL (2006: 3.262.882 YTL) tutar›nda devlet
tahvili, hazine bonosu ve hisse senedi yer almaktad›r. Grup, bu fonlar›n tiplerine göre menkul k›ymetler al›p satmakta,
kat›l›m belgelerinin ihrac›n› yönetmekte ve benzeri di¤er hizmetleri sa¤lamakta ve bu hizmetler için %0,00275 ile
%0,01375 aral›¤›nda hizmet ücretleri almaktad›r. 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren bu fonlara iliﬂkin olarak elde edilen
ücret ve komisyonlar›n tutar› 117.748 YTL’dir (2006: 115.390 YTL).

D‹PNOT 48-F‹NANSAL TABLOLARIN ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
Yoktur (2006: Yoktur).
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