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YÖNET M  KURULU  ÜYELER

Ba kan : Mete U urlu 26.05.2004 – 25.04.2005 
Ba kan Yardımcısı : Recep Ferdi Miskbay 26.05.2004 – 25.04.2005 
Üye : brahim Halil Çiftçi 26.05.2004 – 25.04.2005 
Üye : Haluk Lütfi Somersan 26.05.2004 – 25.04.2005 
Üye : Zeynep Hansu Önem 26.05.2004 – 25.04.2005 
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Üye : Zeynep Hansu Önem 24.03.2004 – 26.05.2004 
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Üye : Korkut Ün 26.05.2004 – 18.01.2005 
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Ayda Kınıklı :  24.03.2004 - 25.04.2005 
Aykut Postalcıo lu :  24.03.2004 - 25.04.2005 
                                 

RKET YÖNET M KADROSU

Patrick J. Keating : Genel Müdür 19.08.2002 – 31.03.2005 
Alim Murat Özgen : Genel Müdür Yardımcısı 26.02.2002 - 
Fatma Banu Gül : Mali ve dari ler Müdürü 01.12.2000 - 
Y. Emre yibilir :  Geli tirme Müdürü 01.09.2004 - 



   

25 N SAN 2005 TAR HL
OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM

1. Açılı , Ba kanlık Divanının olu turulması ve toplantı tutanaklarının
imzalanması için  Divan’a yetki verilmesi, 

2. 2004 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçiler 
raporlarının okunması ve müzakeresi, 

3. 2004 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 
onaylanması,

4. 2004 yılı faaliyetleri sonucunda kar olu madı ından dolayı yönetim 
kurulunun kar da ıtılmaması yönündeki teklifinin görü ülerek kabulü veya 
reddi,

5. Tarihi maliyetler üzerinden hesaplanan 2003 yılı karından ayrılmamı  olan I. 
tertip yasal yedek akçenin, karlılık durumunun uygun oldu u ilk dönemden 
itibaren  faiziyle birlikte ayrılması hususunda bilgi sunulması,

6. Vergi Usul Kanunu hükümleri gere i 31.12.2003 tarihi itibariyle yapılan 
enflasyon düzeltmesi sonucu olu an ve 2004 yılı kanuni defter kayıtlarında 
yer alan geçmi  yıl zararının SPK ve VUK hükümlerine uygun olarak 
mahsup i lemlerinin yapılması,

7.  Sermaye Piyasası Mevzuatı gere i, karın hesaplanmasında gerçekle memi
sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen 2002 yılı de er
artı  gelirlerinin 2004 yılında gerçekle mi  olan 364.381,00 YTL’lik 
kısmının Geçmi  Yıl Karları hesabına aktarılmasının onaylanması,

8.   Dönem içinde bo alan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların
onaylanması,

9.       Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2004 yılı çalı malarından dolayı ayrı
ayrı ibrası,

10.  Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin 
belirlenmesi,

11.  Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,

12.      Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetim irketinin 
onaylanması,

13.       Dilek ve öneriler. 



   

 G R M SERMAYES  YATIRIM ORTAKLI I A. .
                                        YÖNET M KURULU RAPORU

1- DÜNYADA VE TÜRK YE’DE GENEL EKONOM K DURUM 

2004 yılında ya anan olumlu geli meler sonucunda, dünya ekonomisinin son 
yıllardaki en yüksek büyüme hızına ula tı ı tahmin edilmektedir. Küresel 
büyümede genel olarak uygulanan geni lemeci para ve maliye politikaları etkili 
olurken özellikle Amerikan ekonomisindeki tüketim harcamaları ve Çin’de hızla 
artan özel sektör yatırımları büyümenin hızlanmasına yardımcı olmu tur. Göreceli 
olarak sıkı para politikası uygulanmasına ra men Euro bölgesinde de geçmi  yıllara
göre büyümede kaydedilen artı  ve Japon ekonomisinin de dı  talep artı ıyla birlikte 
canlanması da küresel büyümeye katkıda bulunmu tur. Geli mekte olan ekonomiler 
de olumlu ortamda yüksek büyüme hızlarına ula mı lardır.

2004 yılında, Türkiye ekonomisinde uygulanmaya devam edilen sıkı maliye 
politikası ile alınan yapısal tedbirler ve dünyada ya anan hızlı büyümenin de 
etkisiyle, ekonomimiz geli mekte olan ülke ekonomileri arasında ön sıralarda yer 
almı tır. 2004 sonu itibariyle GSMH %9,9 artı  kaydetmi tir.Ya anan olumlu 
geli meler sebebiyle enflasyonist beklentilerin giderek azaldı ı 2004 yılında TÜFE 
%9,3 ve TEFE de %13,8 artmı tır.

Enflasyondaki dü ü  e ilimi ve bütçe disiplininin istikrarlı bir ekilde sürdürülmesi 
nedeniyle 2004 yılına %26 seviyelerinde ba layan gecelik borçlanma faizleri 
kademeli olarak yıl sonunda %18’e kadar indirilmi tir. Yıl ba ında %26 seviyesinde 
olan D BS faizleri yıl içindeki olumlu geli melere paralel olarak dü meye devam 
etmi  ve Aralık ayında AB’den müzakere tarihi alınması ve IMF ile yeni bir 
programa ba lanaca ının açıklanması ile yılı %20 seviyesinde kapatmı tır. 2003 
yılını 18.625 puandan kapatan IMKB endeksi de bu geli meler sonucunda yıl
sonunda %34’lük bir artı la 24.971 puana ula mı tır. 2004 yılında ABD Doları
Türk Lirası kar ısında %3,8 de er kaybederken Euro %4,7 de er kazanmı tır.   



   

2) G R M SERMAYES  P YASALARI 

Global giri im sermayesi piyasalarında üç yıl ardı ardına ya anan gerileme e ilimi 
2004 yılında yerini ilerlemeye bırakmı tır. Piyasada hem yatırımlarda hem fon 
temininde hem de satın almalar, birle meler ve halka arz yöntemleriyle çıkı ların
sayısında artı  kaydedilmi tir. Daha da önemlisi, elde edilen karlar piyasada geçen 
yılın gündemini olu turmu tur. 2003 yılında görülen olumlu i aretlerin ardından 
2004 yılında ya anan geli meler, giri im sermayesi piyasasında daha geni  çaplı bir 
toparlanmanın ba ladı ının da i aretini vermektedir.  

a) ABD Giri im Sermayesi Piyasası

Dünyada giri im sermayesi piyasasının lideri olan ABD piyasasında, 
PriceWaterhouseCoopers’ın MoneyTree anketi, Thomson Venture Economics ve  
National Venture Capital Association bilgilerine göre 2001 yılından beri azalarak 
2003 yılında son altı yılın en dü ük seviyesi olan 18,9 milyar ABD dolarına
gerileyen yatırımlar, 2004 yılında artı  kaydetmi  ve toplam 2.876 projeye 20,9 
milyar ABD doları yatırım yapılmı tır. 2004 yılındaki artı ın en büyük nedeni 
olarak ileri a ama yatırımlara aktarılan fonların 2003 yılındaki 4,9 milyar ABD 
dolarından 7,2 milyar ABD dolarına yükselmesi gösterilebilir.  

leri a ama yatırımları 2003 yılına göre yakla ık %50 artarken tüm  giri im
sermayesi yatırımları arasında da %34 oranında pay sahibi olmu tur. 2004 yılında 
toplam 674 projeye giri im sermayeleri tarafından ileri a amalarında yatırım
yapılmı tır. Bu a amadaki yatırımlara aktarılan fon miktarı 2003 yılında irket
bazında ortalama 9,2 milyon ABD dolarından 2004 yılında 11,1 milyon ABD 
dolarına yükselmi tir. Geni leme a amasındaki irketlere yapılan yatırımlar ise 
2003 yılındaki 10,3 milyar ABD doları seviyesinin altında kalmı  ve 2004 yılında 
9,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekle mi tir. Ba langıç a amalarında yapılan 
yatırımlarda ise artı  gerçekle mi tir. 2003 yılında bu a amada gerçekle tirilen 770 
projeye 3,4 milyar ABD doları aktarılırken, 2004 yılında 841 projeye toplam 3,9 
milyar ABD Doları aktarılmı tır.

Son yıllarda sektörden en fazla payı alan biomedikal ve sa lık ekipmanları
alanlarında yapılan yatırımlar 2004 yılında son dört yılın en yüksek seviyesi olan 
5,6 milyar ABD dolarına ula ırken, toplam 576 irkete  aktarılan bu tutar aynı yıl
içinde yapılan toplam giri im sermayesi yatırımlarının %27’sini olu turmu tur.
Yazılım sektörü, son üç yılın en yüksek seviyesi olan 5,1 milyar ABD doları
yatırıma ula mı tır. Bu tutarla yazılım sektörü giri im sermayelerinden tek ba ına
en çok fonu çeken sektör olmaya devam etmi tir. Telekomünikasyon ve bilgisayar 
a ı sektörlerine yapılan yatırımlar 2004 yılında son yılların en dü ük seviyelerine 
gerilemi  ve sırasıyla 1,9 ve 1,6 milyar ABD doları olmu tur. Yarı iletken alanına
yapılan yatırımlar ise az da olsa artmaya devam etmi  ve yıl içinde son üç yılın en 
üst seviyesi olan 1,6 milyar ABD dolarına ula mı tır.  



   

Thomson Venture Economics ve National Venture Capital Association verilerine 
göre giri im sermayesi sektörü 2004’ün üçüncü çeyre i sonu itibarıyla uzun vadeli 
yatırımlarda çift haneli getiri sa lamı tır. Üçüncü çeyrek itibarıyla, 5, 10 ve 20 yıl
vadeli yatırımlar sırasıyla %10,5, %26,9 ve %15,8 getiri sunmu , tüm özel sermaye 
yatırımlarında ise aynı vadelerde getiriler sırasıyla %4,7, %12,5 ve %13,7 
seviyelerine ula mı tır. Her iki yatırım türü de aynı vadelerde NASDAQ ve S&P 
500 endekslerinin üzerinde getirilere ula mı tır.

ABD Özel Yatırım Performans Endeksi (%)  (30.9.2003) 
Fon Türü 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl 20 Yıl
 Giri im Sermayesi(Venture Capital) 8,9 -7,4 10,5 26,9 15,8 
Özel Sermaye Yatırımı (Private Equity) 15,0 1,3 4,7 12,5 13,7 
NASDAQ 6,2 8,2 -7,1 9,5 12,05 
S & P 500 11,9 2,3 -2,8 9,2 12,35 

Kaynak: Thomson Venture Economics / National Venture Capital Association 

b) Avrupa Giri im Sermayesi Piyasası

Avrupa giri im sermayesi piyasası için 2004 yıl sonu verileri henüz 
açıklanmamakla birlikte 2004 yılının üçüncü çeyre inde ya anan hafif gerilemeye 
ra men, sektörde istikrarlı büyüme sürmü  ve halka arzların canlanmasıyla likidite 
sa lanarak fon yaratmaya devam edilmi tir.  Sözkonusu sürede biyo-ilaç ve yazılım
alanlarında ilk a ama yatırımları yapılan tüm yatırımlar arasında en yüksek payı
almı tır.

c) Türkiye’de Giri im Sermayesi Piyasası    

Ülkemizde giri im sermayesi kurumlarının hem sayısında hem de faaliyetlerinde 
ekonomideki olumlu geli melere ba lı olarak artı  gözlenmektedir.  Giri im
Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. . üç yıl içinde gerçekle tirdi i 5 yatırımla bu 
geli mede öncü rol oynamaktadır. 

2004 yılı içinde Finansbank Grubu, 5.000.000 YTL ba langıç sermayeli Finans 
Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’yi kurmu , KOB  Giri im Sermayesi 
Yatırım Ortaklı ı A. .’nin sermayesi 1.000.000 YTL’den 20.000.000 YTL’ye  
yükseltilmi tir.  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. . ise yıl içinde birincil 
halka arzını gerçekle tirirken, halka arz sırasında sermayesini 2.500.000 YTL 
artırmı tır.  

Yerli sermayeli giri im sermayelerinden sadece  Giri im Sermayesi Yatırım
Ortaklı ı A. . 2004 yılı içinde bir yatırım gerçekle tirirken, yabancı sermayeli 
giri im sermayelerinden de sadece biri yeni bir yatırım gerçekle tirmi , bir di eri ise 
yatırımlarının birinden kısmen çıkmı tır.  

2004 yılı içinde  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. . halı ve ev tekstili 
perakendecili i alanında faaliyet gösteren Step Halıcılık ve Ma azacılık San. ve 



   

Tic. A. .’ye yatırım yapmı tır. Yabancı sermayeli giri im sermayelerinden Turkven, 
Intercity markası ile araç kiralama konusunda faaliyet gösteren Ekim Turizm Tic. 
ve San. Ltd. irketi’ne yatırım yapmı tır. AIG Blue Voyage Fund ise 2000 yılında 
yatırım yaptı ı AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .’deki 
paylarının bir kısmını halka arz yoluyla elinden çıkarmı tır. 

3- FAAL YETLER M Z

a) Nakit Yönetimi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI/20 ve XI/21 sayılı tebli leri uyarınca 
enflasyon düzeltmesine göre hazırlanan konsolide mali tablo sonuçlarına göre 
özsermaye 2004 yılında %2,1 artarak 76.130.604 YTL’den 77.702.773 YTL’ye 
yükselmi tir. 

2004 yılında gecelik faizlerin 2003’e göre dü ük seyretmesi ve D BS faizlerinde de 
2003 yılındaki dü ü  e iliminin sürece i beklentisi ile portföyün önemli bir kısmı
Türk Lirası hazine bonosu ve devlet tahvilinde de erlendirilmi tir. Ekim ayında  
yapılan halka arz sırasında sermaye artırımı nedeniyle irkete fon giri i olmu  ve bu 
tutarla da Türk Lirası cinsinden B tipi de i ken yatırım fonuna yatırım yapılmı tır.
Yurtiçinde ya anan olumlu ekonomik geli meler nedeniyle Türk eurobondlarında  
da faiz dü ü ü beklentisi olu mu  ve bu sebeple portföydeki eurobond oranı yıl
içinde ortalama %46 civarında tutulmu tur. Bu yatırımların yanı sıra, borsada 
olu an iyimser ortamdan faydalanmak amacı ile portföyün ortalama %3’ü de  hisse 
senedi ve A tipi yatırım fonunda de erlendirilmi tir. 
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b) Projeler 

Portföy olu turmak için, stratejik olarak belirlenen sektörlerde yer alan firmalarla 
do rudan, di er sektörlerdeki firmalarla ise yapılan ba vurular çerçevesinde 
görü ülmektedir. Bu kapsamda, 2004 yılı içerisinde 107 irket ile görü ülmü tür. 

2004 Yılında ncelenen Projelerin Sektörel Da ıl ımı

Gıda; 13

Turizm; 10

Sa lık;  8

Teks til; 8
n aat; 7

Di er; 16

E lence; 7

Kimya; 3

Elektronik; 2

Metal; 2

Medya; 3

Enerji;  3

Perakende; 3

Teknoloji; 10

Otomotiv; 5

Mobilya; 4
Lojis tik; 3

2004 yıl sonu itibarıyla yukarıdaki grafikte sektörel da ılımları gösterilen 107 
projeden 22’si takip a amasında olup, incelemeler halen devam etmektedir. 84 
firmanın projeleri uygun görülmemi , 1 firma ile niyet mektubu imzalanmı  ve 
yürütülen çalı malar sonucunda Step Halıcılık ve Ma azacılık San. ve Tic. A. .’ye 
yatırım yapılmı tır. Ayrıca, 2 firma ile niyet mektubu hususunda görü meler 
yürütülmü , bunlardan ki isel bakım ve güzellik sektöründe perakendeci olarak 
faaliyet gösteren Tekin Acar Büyük Ma azacılık Ticaret A. .’ye yatırımın
muhtemel etkilerini ara tırmak ve ortaklık görü melerini ba latmak üzere genel 
müdürlük, yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmı tır.  

Reddedilen projeler incelendi inde; projelerin yeterince karlı olmaması, projelerden 
uygun bir çıkı  stratejisinin bulunmaması ve genel olarak  Giri im Sermayesi 
Yatırım Ortaklı ı A. .’nin yatırım kriterlerine uygun bulunmaması ön plana 
çıkmaktadır. 

c) Kadro / Personel 

2004 yılı sonu itibariyle irketimizde dört yönetici, dört uzman ve iki de idari 
personel görev yapmaktadır. Yıl içinde irketimizde  Geli tirme Müdürlü ü
olu turulmu  ve bir müdür atanmı tır. Ayrıca, irket  personelinin hak ve 
sorumluluklarına yönelik  uygulamalar yenilenmi tir.  



   

d) Hisse Senetlerinin Halka Arzı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI/15 sayılı tebli i uyarınca, irketimizin hisse 
senetlerinin halka arzı hakkındaki 28 Mayıs 2004 tarihli yönetim kurulu kararını
takiben, Kurul’a halka arz ba vurusunda bulunulmu tur. 8 Ekim 2004 tarihinde 
Kurul kaydına alınan  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’nin hisse 
senetlerinin satı ı 14-15 Ekim 2004 tarihlerinde gerçekle mi tir.  Halka arz edilen 
8.481.250 YTL nominal de erdeki hisse senetlerinin 5.981.250 YTL’sini ortak 
satı ı, 2.500.000 YTL’sini ise ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılan nakit 
sermaye artırımı olu turmu tur. Hisse senetleri 22 Ekim 2004 tarihinden itibaren 
MKB ulusal pazarında i lem görmeye ba lamı tır.Halka arz fiyatı 3,8 YTL olan 

hisse senedi 2004 yılını 3,5 YTL seviyesinde kapatmı tır. 
irketimizin halka arzdan önceki ve sonraki ortaklık yapısı a a ıdaki gibidir. 
  Halka Arz Sonrası Halka Arz Öncesi 

Adı

Grubu 

Pay 
Oranı

(%)

Pay Tutarı
YTL 

Pay 
Oranı

(%)

Pay Tutarı
YTL

 Yatırım Menkul De erler A. . A     8,89        2.000.000 10,0        2.000.000 

 Yatırım Menkul De erler A. . B   11,19        2.518.750 35,0        7.000.000 

Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakfı B   11,11        2.500.000  12,5        2.500.000 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. . B   17,78        4.000.000 20,0        4.000.000 

Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi B     6,67        1.500.000         7,5        1.500.000 

 Finansal Kiralama A. . B     0,00                      0         7,5       1.500.000      

Destek Reasürans T.A. . B     4,44        1.000.000         5,0        1.000.000 

Yatırım Finansman Menkul De erler A. . B     1,33           300.000          1,5           300.000  

 Factoring Finansman Hizmetleri A. . B     0,89           200.000         1,0            200.000 

Di er B   37,69        8,481,250       0,00                      0 

Toplam  100,00      22.500.000   100,00      20.000.000 

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

 Geli tirme Müdürü Mali ve dari ler Müdürü

UzmanUzman

Yönetim Kurulu

Yatırım Komitesi

Di er



   

e) Di er

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.03.2003 tarihinde yürürlü e giren Seri:VI, No:15 
sayılı “Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklıkları” tebli i ile Seri:VI, No:10 sayılı
“Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları” tebli i yürürlükten kaldırılmı tır.

Yeni tebli  kapsamında ve Kurul’un giri im sermayesi yatırım ortaklıkları için 
hazırladı ı ana sözle me örne i do rultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ile  Sanayi 
ve Ticaret  Bakanlı ı’ndan gerekli izinler alınarak, irket ana sözle mesinin onbe
maddesi  26 Mayıs 2004 tarihinde yapılan ola anüstü genel kurul toplantısında 
de i tirilmi tir. De i en maddeler  31.05.2004 tarihinde tescil edilmi , sözkonusu 
maddelerin eski ve yeni ekilleri 03.06.2004 tarih ve 6063 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesinde ilan edilmi tir. Ana sözle menin yeni metni irketimizin internet 
sayfasında kamunun bilgisine sunulmu tur. 

Ana sözle me tadili ile irketin “  Risk Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .” olan 
unvanı “  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .” olarak de i tirilmi tir. Unvan 
de i ikli i sonrası, Sermaye Piyasası Kurulu  tarafından verilen “Portföy 

letmecili i Faaliyet Yetki Belgesi” de yenilenerek 02.11.2004 tarihinde tescil ve 
05.11.2004 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde  ilan edilmi tir.

Halka arz i lemi sırasında internet sitemize irket ile ilgili genel bilgileri içeren 
SPK Sürekli Bilgilendirme Formu eklenmi tir. 

Yatırım yaptı ı irketlerde, kurumsalla manın itici gücü olan  Giri im Sermayesi 
Yatırım Ortaklı ı A. ., 2004 yılında bu irketlerdeki hakları ile ilgili yeni kontrol 
mekanizmaları geli tirmi  ve bunları uygulamaya ba lamı tır.



 G R M SERMAYES  YATIRIM ORTAKLI I A. .  31 ARALIK 2004 TAR HL  PORTFÖY DE ER TABLOS

YATIRIMLARIN ENFLASYONA

ENDEKSLENM  DE ER  (TL)  / VARLIK GRUBUNUN

PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM RAY Ç GRUP Ç PORTFÖYDEK  ORANI

VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI TAR H DE ER DE ER  (TL) DE ER (TL)   (*) ORANLAR (%)

A. UZUN VADEL  YATIRIMLAR 46,238,889 64,159,102,538,948 68,271,046,714,198 100.00 50.48

  I. TEBL  KAPSAMINDAK

  G R M SERMAYES  YATIRIMLARI

 1. Probi  Bilgi l.Des. Ve Dan. San. Ve Tic.A. . 18,188,889 25,348,538,706,294 27,135,922,004,934 39.75 20.07

          1. Yatırım 15.10.2002 3,000,000 4,940,356,171,500 6,682,079,602,474 9.79 4.94

          2. Yatırım 23.10.2003 188,889 276,682,534,794 322,342,402,460 0.47 0.24

          Opsiyon - 15,000,000 20,131,500,000,000 20,131,500,000,000 29.49 14.89

 2.Ileti im Teknoloji Dan. Ve Tic. A. . 1,850,000 2,969,242,915,276 3,810,113,989,547 5.58 2.82

          1. Yatırım 27.12.2002 1,712,500 2,788,031,367,388 3,616,419,399,465 5.30 2.67

          2. Yatırım 22.03.2004 137,500 181,211,547,888 193,694,590,082 0.28 0.14

 3.Mars Sinema Tur. Ve Sportif Tes. l. A. . 10,000,000 13,787,997,382,382 14,815,538,133,653 21.70 10.96

          1. Yatırım 30.07.2003 3,250,000 4,554,171,215,964 5,327,812,913,582 7.80 3.94

          2. Yatırım 29.12.2003 1,090,000 1,540,494,550,833 1,753,702,619,348 2.57 1.30

          3. Yatırım 24.09.2004 660,000 982,831,615,585 1,023,522,600,723 1.50 0.76

          Opsiyon - 5,000,000 6,710,500,000,000 6,710,500,000,000 9.83 4.96

 4.Nevotek Bili im Ses ve leti im Sis. A. . 1,200,000 1,659,172,902,117 1,819,520,966,980 2.67 1.35

          1. Yatırım 30.09.2003 401,600 541,729,148,684 634,656,771,599 0.93 0.47

          2. Yatırım 01.03.2004 399,200 525,164,289,754 561,341,056,986 0.82 0.42

          3. Yatırım 22.06.2004 399,200 592,279,463,679 623,523,138,395 0.91 0.46

 5.Step Halıcılık ve Ma azacılık San.ve Tic. A. 15,000,000 20,394,150,632,879 20,689,951,619,084 30.31 15.30

          1. Yatırım 20.07.2004 3,000,000 4,288,950,632,879 4,584,751,619,084 6.72 3.39

          Opsiyon - 12,000,000 16,105,200,000,000 16,105,200,000,000 23.59 11.91

  II. D ER UZUN VADEL  YATIRIMLAR 0.00 0.00

B. KISA VADEL  YATIRIMLAR 61,996,795,737,915 66,964,551,353,493 100.00 49.52

  I. BORÇLANMA SENETLER  (TL) 27,549,328,869,679 30,875,543,200,900 46.11 22.83

   1.HAZ NE BONOSU 3,608,868,180,200 4,005,007,326,700 5.98 2.96

      09.02.2005 (TRB090202T12) 2,462,643,340,200 2,783,109,566,700 4.16 2.06

      23.02.2005 (TRB230205T14) 707,469,840,000 772,817,760,000 1.15 0.57

      27.07.2005 (TRB270705T15) 438,755,000,000 449,080,000,000 0.67 0.33

   2.DEVLET TAHV L 23,940,460,689,479 26,870,535,874,200 40.13 19.87

      15.03.2006 (TRT150306T12) 2,585,000,000,000 2,582,550,000,000 3.86 1.91

      24.05.2006 (TRT240506T19) 1,600,001,221,050 1,700,460,411,750 2.54 1.26

      26.01.2005 (TRT260105T12) 1,279,934,677,627 1,581,568,000,000 2.36 1.17

      23.03.2005 (TRT230305T13) 3,034,968,000,000 3,656,588,000,000 5.46 2.70

      27.04.2005 (TRT270405T18) 1,274,955,000,000 1,510,736,000,000 2.26 1.12

      24.08.2005 (TRT240805T17) 514,626,583,334 619,451,000,000 0.93 0.46

      12.04.2006(TRT120406T14) 3,500,000,732,900 3,785,181,621,200 5.65 2.80

      13.09.2006(TRT130906T18) 899,999,378,750 953,222,438,750 1.42 0.70

      05.10.2005 (TRT051005T16) 2,204,160,000,000 2,603,460,000,000 3.89 1.93

      25.05.2005 (TRT250502T19) 2,497,542,000,000 2,784,930,000,000 4.16 2.06

      06.07.2005 (TRT060705T10) 4,549,273,095,818 5,092,388,402,500 7.60 3.77

  II. D ER 34,447,466,868,236 36,089,008,152,593 53.89 26.69

   1.TERS REPO (03.01.2005 VD.) 465,903,985,224 466,083,200,149 0.70 0.34

   2.YATIRIM FONU 10,137,654,189,749 10,670,223,959,352 15.93 7.89

 BANKASI L K T FON (801) 29,557,606,999 29,769,288,652 0.04 0.02

 YATIRIM A T P  DE KEN FON 861,912,238,750 961,341,219,000 1.44 0.71

 YATIRIM B T P  DE KEN FON 9,246,184,344,000 9,679,113,451,700 14.45 7.16

   3.DÖV Z C NS  MENKUL KIYMETLER 23,352,307,915,823 24,427,871,653,092 36.48 18.06

      ABD DOLARI 10,908,354,531,271 10,754,034,013,468 16.06 7.95

19.03.2008(US900123AP53)(EUROBOND) 2,461,162,094,947 2,328,165,698,850 3.48 1.72

22.07.2009(PETROL OF S  XS0197173569) 1,934,913,757,356 2,068,128,213,872 3.09 1.53

15.06.2010(US900147AB51)(EUROBOND) 891,744,543,935 845,671,973,100 1.26 0.63

01.08.2005(TCELL US151153AH64) 148,713,772,457 146,708,306,250 0.22 0.11

16.02.2005 (TRT160205F19)(YURT Ç HRAÇ) 763,880,474,595 762,931,508,100 1.14 0.56

21.09.2005(TRT210905F15)(YURT Ç HRAÇ) 272,110,439,908 263,601,646,264 0.39 0.19

19.10.2005(TRT191005F16)(YURT Ç HRAÇ) 2,112,810,055,508 2,066,277,028,500 3.09 1.53

25.02.2005 (EX M XS0108435883) 133,598,927,229 119,896,503,500 0.18 0.09

22.06.2005(TRT220605F17)(YURT Ç HRAÇ) 908,519,059,718 924,250,586,000 1.38 0.68

28.11.2007(TRT281107F12)(YURT Ç HRAÇ) 405,840,091,622 381,901,601,025 0.57 0.28

13.01.2005(ABD DT US912795RV58) 875,061,313,996 846,500,948,007 1.26 0.63

      EURO 12,443,953,384,552 13,673,837,639,624 20.42 10.11

22.10.2007(DE0001955250)(EUROBOND) 4,735,859,284,520 5,094,862,994,000 7.61 3.77

09.02.2010(DE0004516752)(EUROBOND) 1,063,065,578,568 1,156,720,626,000 1.73 0.86

18.01.2011(XS0170671845)(EUROBOND) 5,197,229,578,411 5,893,772,871,000 8.80 4.36

16.02.2005(TRT160205F27)(YURT Ç HRAÇ) 117,684,165,536 127,594,672,800 0.19 0.09

21.09.2005(TRT210905F23)(YURT Ç HRAÇ) 911,327,537,052 962,144,047,700 1.44 0.71

21.09.2009(XS0201333761)(EUROBOND) 418,787,240,465 438,742,428,124 0.66 0.32

   4.H SSE SENED 491,600,777,440 524,829,340,000 0.78 0.39

     AKENERJ 88,968,550,000 87,382,800,000 0.13 0.06

     ALARKO HOLD NG 87,424,528,452 97,120,000,000 0.15 0.07

     TURKCELL 48,357,400,000 49,951,600,000 0.07 0.04

     THY 168,757,907,797 194,170,800,000 0.29 0.14

     TOFA  OTO FABR KA 98,092,391,191 96,204,140,000 0.14 0.07

   5.D ER 0 0 0.00 0.00

PORTFÖY DE ER  (A+B) 126,155,898,276,863 135,235,598,067,691 100.00

C. HAZIR DE ERLER 318,536,400,080 310,147,511,865

ABD DOLARI 146,045,849,176 141,236,900,075

EURO 139,694,021,590 136,114,082,476

TL 32,796,529,314 32,796,529,314

D. ALACAKLAR (+) 24,664,192,936 24,664,192,936

E. D ER AKT FLER 318,219,545,297 261,933,403,054

 1. Maddi Duran Varlıklar (*) 201,318,461,288 163,091,680,075

 2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (*) 114,670,694,281 96,611,333,251

 3. Di er Dönen Varlıklar 2,230,389,728 2,230,389,728

F. BORÇLAR (-) 75,974,923,978 75,974,923,978

G.OPS YON KAR ILIKLARI(-) 42,947,200,000,000 42,947,200,000,000

 1. Probi  Bilgi l.Des. Ve Dan. San. Ve Tic.A. . 20,131,500,000,000 20,131,500,000,000

 2.Mars Sinema Tur. Ve Sportif Tes. l. A. . 6,710,500,000,000 6,710,500,000,000

 3.Step Halıcılık ve Ma azacılık San.ve Tic. A. 16,105,200,000,000 16,105,200,000,000

NET AKT F DE ER  (A+B+C+D+E-F-G) 92,809,168,251,568

PAY SAYISI 22,500,000,000

(ÇIKARILMI  SER. BEHER  1.000 TL

T BAR  DE . 22.5 M LYAR PAY OLUP 

22.5 TR LYON TL'D R.)

PAY BA INA NET AKT F DE ER 4,125



I- DÖNEN VARLIKLAR 69,155,388           70,548,147             
    A- Hazır De erler 1,299,637             6,288,155               
          1- Kasa 16,949                16,894                 
          2- Bankalar 1,281,094           6,270,766            
          3- Di er Hazır De erler 1,594                   495                       
    B- Menkul Kıymetler 65,820,068           63,257,989             
         1- Hisse Senetleri 518,323              713,898               
         2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları -                      -                       
         3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 30,808,450         24,888,827          
         4- Di er Menkul Kıymetler 35,066,222         38,608,885          
         5- Menkul Kıymetler De er Dü üklü ü Kar ılı ı (-) (572,927)             (953,621)              
    C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 392,126                114,975                  
         1- Alıcılar 392,390              117,382               
         2- Alacak Senetleri -                      -                       
         3- Verilen Depozito ve Teminatlar -                      -                       
         4- Di er Kısa Vadeli Ticari Alacaklar -                      -                       
         5- Alacak Reeskontu (-) (264)                    (233)                     
         6- üpheli Alacaklar Kar ılı ı (-) -                      (2,174)                  
    D- Di er Kısa Vadeli Alacaklar 400,912                6,892                      
         1- Ortaklardan Alacaklar -                      -                       
         2- tiraklerden Alacaklar -                      -                       
         3- Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar -                      -                       
         4- Kısa Vadeli Di er Alacaklar 400,912              6,892                   
         5- Alacak Reeskontu (-) -                      -                       
         6- üpheli Alacaklar Kar ılı ı (-) -                      -                       
    E- Stoklar 189,160                72,220                    
         1- lk Madde ve Malzeme -                      -                       
         2- Yarı Mamüller -                      -                       
         3- Ara Mamüller -                      -                       
         4- Mamüller -                      -                       
         5- Emtea 80,059                72,220                 
         6- Di er Stoklar -                      -                       
         7-  Stok De er Dü üklü ü Kar ılı ı (-) -                      -                       
         8- Verilen Sipari  Avansları 109,101              -                       
    F- Di er Dönen Varlıklar 1,053,485             807,916                  
II- DURAN VARLIKLAR 12,708,099           12,543,054             
    A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 50,568                  274,887                  
         1- Alıcılar -                      216,559               
         2- Alacak Senetleri -                      -                       
         3- Verilen Depozito ve Teminatlar 50,568                58,328                 
         4- Di er Uzun Vadeli Ticari Alacaklar -                      -                       
         5- Alacak Reeskontu (-) -                      -                       
         6- üpheli Alacaklar Kar ılı ı (-) -                      -                       
    B- Di er Uzun Vadeli Alacaklar -                        -                          
    C- Finansal Duran Varlıklar 3,442,013             2,439,813               
         1- Ba lı Menkul Kıymetler -                      -                       
         2- Ba lı Menkul Kıymetler De er Dü ü  Kar ılı ı (-) -                      -                       
         3- tirakler 3,442,013           2,439,813            
         4- tiraklere Sermaye Taahhütleri (-) -                      -                       
         5- tirakler De er Dü ü  Kar ılı ı (-) -                      -                       
         6- Ba lı Ortaklıklar -                      -                       
         7- Ba lı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) -                      -                       
         8- Ba lı Ortaklıklar De er Dü ü  Kar ılı ı (-) -                      -                       
         9- Di er Finansal Duran Varlıklar -                      -                       
    D- Maddi Duran Varlıklar 6,728,534             7,288,341               
         1- Arazi ve Arsalar 740,614              740,614               
         2- Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri -                      -                       
         3- Binalar -                      -                       
         4- Makina, Tesis ve Cihazlar 137,268              91,649                 
         5- Ta ıt Araç ve Gereçleri 391,103              322,559               
         6- Dö eme ve Demirba lar 9,086,838           7,606,005            
         7- Di er Maddi Duran Varlıklar -                      -                       
         8- Birikmi  Amortismanlar (-) (3,627,289)          (1,877,188)           
         9- Yapılmakta Olan Yatırımlar -                      -                       
       10- Verilen Sipari  Avansları -                      404,702               
    E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 2,435,523             2,485,323               
         1- Kurulu  ve Te kilatlanma Giderleri -                      -                       
         2- Haklar 73,707                78,773                 
         3- Ara tırma ve Geli tirme Giderleri 394,723              -                       
         4- Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 1,815,555           1,782,121            
         5- Verilen Avanslar -                      660,621               
         6- tirakler erefiyesi (Net) 151,538              (36,192)                
    F- Di er Duran Varlıklar 51,461                  54,690                    

AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI 81,863,487         83,091,201

Ba ımsız Denetimden Geçmi

31 Aralık 2003
Cari Dönem Önceki Dönem

ENFLASYONA GÖRE DÜZELT LM  KONSOL DE B LANÇO
(YEN  TÜRK L RASI)

31 Aralık 2004



I- KISA VADEL  BORÇLAR 3,415,313             3,161,749               
    A- Finansal Borçlar 376,356                998,711                  
         1- Banka Kredileri 376,356              998,711               
         2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri -                      -                       
         3- Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri -                      -                       
         4- Çıkarılmı  Bonolar ve Senetler -                      -                       
         5- Di er Finansal Borçlar -                      -                       
    B- Ticari Borçlar 1,771,001             936,940                  
         1- Satıcılar 1,656,516           725,323               
         2- Borç Senetleri 106,625              224,770               
         3- Alınan Depozito ve Teminatlar -                      -                       
         4- Di er Ticari Borçlar 8,440                   -                       
         5- Borç Reeskontu (-) (580)                    (13,153)                
    C- Di er Kısa Vadeli Borçlar 1,206,076             1,199,149               
         1- Ortaklara Borçlar 539,440              635,609               
         2- tiraklere Borçlar -                      -                       
         3- Ba lı Ortaklıklara Borçlar -                      -                       
         4- Ödenecek Giderler -                      -                       
         5- Ödenecek Vergi Harç ve Di er Kesintiler 147,205              149,184               
         6- Ertelenen ve Takside Ba lanan Devlet Alacakları 11,120                -                       
         7- Kısa Vadeli Di er Borçlar 508,311              414,356               
         8- Borç Reeskontu (-) -                      -                       
    D- Alınan Sipari  Avansları 27,406                  12,001                    
    E- Borç ve Gider Kar ılıkları 34,474                  14,948                    
         1- Vergi Kar ılıkları -                      (1,936)                  
         2- Di er Borç ve Gider Kar ılıkları 34,474                16,884                 
II- UZUN VADEL  BORÇLAR 514,662                2,836,990               
    A- Finansal Borçlar 245,330                2,690,798               
         1- Banka Kredileri 245,330              2,690,798            
         2- Çıkarılmı  Tahviller -                      -                       
         3- Çıkarılmı  Di er Menkul Kıymetler -                      -                       
         4- Di er Finansal Borçlar -                      -                       
    B- Ticari Borçlar -                        -                          
    C- Di er Uzun Vadeli Borçlar 7,454                    25,545                    
         1- Ortaklara Borçlar -                      -                       
         2- tiraklere Borçlar -                      -                       
         3- Ba lı Ortaklıklara Borçlar -                      -                       
         4- Ertelenen ve Taksite Ba lanan Devlet Alacakları -                      -                       
         5- Uzun Vadeli Di er Borçlar 7,454                   25,545                 
         6- Borç Reeskontu (-) -                      -                       
    D- Alınan Sipari  Avansları -                        -                          
    E- Borç ve Gider Kar ılıkları 261,878                120,647                  
         1- Kıdem Tazminatı Kar ılıkları 261,878              120,647               
         2- Di er Borç ve Gider Kar ılıkları -                      -                       
III- ANA ORTAKLIK DI I ÖZSERMAYE 230,739                961,858                  
         1- Ana Ortaklık dı ı Özsermaye 230,739              961,858               
IV- ÖZSERMAYE 77,702,773           76,130,604             
    A-Sermaye 22,500,000           20,000,000             
    B- Sermaye Taahhütleri (-) -                        -                          
    C- Emisyon Primi 7,000,000             -                          
    D- Yeniden De erleme De er Artı ı -                        -                          
          1- Duran Varlıklardaki De er Artı ı -                      -                       
          2- tiraklerdeki De er Artı ı -                      -                       
          3- Borsada Olu an De er Artı ı -                      -                       
    E- Yedekler 11,868,432           41,305,077             
          1- Yasal Yedekler 2,108,877           2,108,877            
          2- Statü Yedekleri -                      -                       
          3- Özel Yedekler 451,950              2,363,162            
          4- Ola anüstü Yedekler 3,928,222           34,064,793          
          5- Maliyet Artı  Fonu -                      -                       
          6- Sermayeye Eklenecek tirak ve Gayrimenkul Satı  Kazançla -                      -                       
          7- Geçmi  Yıl Karı 5,379,383           2,768,245            
   F- Net Dönem Karı -                        4,239,246               
   G- Dönem Zararı (-) (8,011,879)            -                          
   H- Geçmi  Yıllar Zararları (-) (11,244,346)          (49,492,416)           

    I- Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 55,590,566           60,078,697             

PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 81,863,487 83,091,201

Ba ımsız Denetimden Geçmi
Cari Dönem

31 Aralık 2004 31 Aralık 2003
Önceki Dönem

ENFLASYONA GÖRE DÜZELT LM  KONSOL DE B LANÇO
(YEN  TÜRK L RASI)



A- BRÜT SATI LAR 16,189,225           6,599,327               
      1- Yurtiçi Satı lar 15,360,911         6,024,072            
      2- Yurtdı ı Satı lar 747,524              526,753               
      3- Di er Satı lar 80,790                48,502                 
B- SATI LARDAN ND R MLER (-) (47,500)                 (160,904)                 
      1- Satı lardan adeler (-) (37,021)               (160,904)              
      2- Satı skontoları (-) (10,479)               -                       
      3- Di er ndirimler (-) -                      -                       
C- NET SATI LAR 16,141,725           6,438,423               
D- SATI LARIN MAL YET  (-) (14,305,607)          (7,513,766)             

     BRÜT SATI  KARI VEYA ZARARI 1,836,118             (1,075,343)             

E- FAAL YET G DERLER  (-) (7,938,250)            (3,019,527)             
     1- Ara tırma ve Geli tirme Giderleri (-) (547,418)             -                       
     2- Pazarlama, Satı  ve Da ıtım Giderleri (-) (525,570)             (49,099)                
     3- Genel Yönetim Giderleri (-) (6,865,262)          (2,970,428)           

     ESAS FAAL YET KARI VEYA ZARARI (6,102,132)            (4,094,870)             

F- D ER FAAL YETLERDEN GEL RLER VE KARLAR 13,945,784           24,294,263             
     1- tiraklerden Temettü Gelirleri -                      -                       
     2- Ba lı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri -                      -                       
     3- Faiz ve Di er Temettü Gelirleri 6,019,067           8,485,991            
     4- Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Karlar 7,926,717           15,808,272          
G- D ER FAAL YETLERDEN G DER VE ZARARLAR (-) (7,641,715)               (7,464,192)             
H- F NANSMAN G DERLER  (-) (898,824)               (782,069)                 
     1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (898,824)             (782,069)              
     2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -                      -                       

     FAAL YET KARI VEYA ZARARI (696,887)               11,953,132             

I- OLA ANÜSTÜ GEL RLER VE KARLAR 36,624                  53,710                    
     1- Konusu Kalmayan Kar ılıklar 6,559                   -                       
     2- Önceki Dönem Gelir ve Karları -                      -                       
     3- Di er Ola anüstü Gelirler ve Karlar 30,065                53,710                 
J- OLA ANÜSTÜ G DERLER VE ZARARLAR (-) (52,916)                 (157,286)                 
     1- Çalı mayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) -                      -                       
     2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (19,603)               -                       
     3- Di er Ola anüstü Giderler ve Zararları (-) (33,313)               (157,286)              

    DÖNEM KARI VEYA ZARARI (713,179)               11,849,556             

K- NET PARASAL POZ SYON KARI (VEYA ZARARI) (8,073,440)            (8,742,486)             

L- ÖDENECEK VERG  VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) -                        -                          

M- AZINLIK PAYLARI 774,740                1,132,176               
     NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI (8,011,879)          4,239,246

Cari Dönem

(YEN  TÜRK L RASI)
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT LM  KONSOL DE GEL R TABLOSU

1 Ocak-31 Aralık 2003

Ba ımsız Denetimden Geçmi

1 Ocak-31 Aralık 2004
Önceki Dönem



A- DÖNEM BA I NAK T MEVCUDU 6,288,155    195,753

B- DÖNEM Ç  NAK T G R LER 39,626,428  36,642,291
1- Satı lardan Elde Edilen Nakit 16,141,604  6,438,423
      a) Net Satı  Hasılatı 16,141,725   6,438,423
      b) Alacaklardaki (satı lardan kaynaklanan) azalı lar -                0
      c) Alacaklardaki (satı lardan kaynaklanan) artı lar (-) (121)              0
2- Di er Faaliyetlerden Gel.ve Kar Sa lanan Nakit 13,944,971  24,294,263
3- Ola anüstü faaliyetlerden Gel. ve Kar. sa lanan Nakit 36,624         53,710
4- Kısa Vadeli Borçlarda Artı  (alımlarla ilgili olmayan) -               3,024,793
5- Uzun Vadeli Borçlarda Artı lar (alımlarla ilgili olmayan) -               2,831,102
6- Sermaye artırımlarından Sa lanan Nakit 2,500,000 -
7- Di er Nakit Giri leri 7,003,229    -

C- DÖNEM Ç  NAK T ÇIKI LARI 44,614,946  30,549,889
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkı ı 13,609,499  7,513,766
    a) Satı lardan Maliyeti 14,305,607   7,513,766
    b) Stoklardan Artı 116,940        -
    c) Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) Azalı -                -
    d) Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) Artı  (-) (813,048)       -
    e) Amortisman ve Kar .gibi nakit çıkı ı gerektirmeyen gid.(-) -                -
    f) Stoklardaki Azalı  (-) -                -
2- Faaliyetlerden  Dolayı Nakit Çıkı ı 5,242,029    1,606,451
     a) Ara tırma ve Geli tirme Gid. 547,418        -
     b) Pazarlama Satı  ve Da ıtım Gid. 525,570        49,099
     c) Genel Yönetim Gid. 6,865,262     2,970,428
     d) Nakit Çıkı ı gerektirmeyen Gid.(-) (2,696,221)    (1,413,076)
3- Di er Faal. Gider ve Zararlar Dol. Nakit Çıkı ı 7,236,426    3,941,940
   a) Di er Faal.ilgili Gider ve Zararlar 7,641,715     7,464,192
   b) Nakit Çıkı ı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar(-) (405,289)       (3,522,252)
4- Finansman Giderinden Dolayı Nakit Çıkı ı 898,824       782,069
5- Ola anüstü Gider ve Zararlardan dolayı Nakit Çıkı ı 52,916         157,286
    a) Ola anüstü Gider ve zararlar 52,916          157,286
    b) Nakit çıkı ı gerektirmeyen gider ve zararlar(-) -                -
6- Duran Varlık Yatırımları nedeniyle Nakit Çıkı ı 2,829,061    5,506,928
7- K.Vadeli Borç.Anapara ödemeleri (alımlarla ilgili olmayan) 495,412       -
    a) Menkul kıymetlerin anapara ödemeleri -                -
    b) Di er ödemeler 495,412        -
8- U.Vadeli Borç.Anapara ödemeleri (alımlarla ilgili olmayan) 3,194,678    -
    a) Menkul kıymetlerin anapara ödemeleri -                -
    b) Di er ödemeler 3,194,678     -
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri 4,381 -
10- Ödenen Temettüler -               -
11- Di er Nakit Çıkı ları 11,051,720 11,041,449
D- DÖNEM SONU NAK T MEVCUTLARI 1,299,637 6,288,155
E- NAK T ARTI  VEYA AZALI I (4,988,518)   6,092,402

ENFLASYONA GÖRE DÜZELT LM  KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU

1 Ocak-31 Aralık 20031 Ocak-31 Aralık 2004

(YEN  TÜRK L RASI)
Ba ımsız Denetimden Geçmi

Önceki DönemCari Dönem



A - KAYNAKLAR 11,140,274        20,616,804       

1 - Faaliyet Karından Sa lanan Kaynak -                14,707,199   
      a) Faaliyet Karı -                11,953,132   
      b) Amotismanlar (+) -                1,413,076     
      c) Fon Çıkı ı Gerektirmeyen Di er Gid. (+) -                3,522,252     
      d) Fon Giri i Sa lamayan Gelirler (-) -                (2,181,261)    
2 - Ola anüstü Kardan Sa lanan Kaynak -                53,710          
      a) Ola anüstü Kar -                53,710          
      b) Fon Çıkı ı Gerektirmeyen Gid. (+) -                -                
      c) Fon Giri i Sa lamayan Gelirler (-) -                -                
3 - Dönen Varlıkların Tutarında Azalı 1,401,218     -                
4 - Duran Varlıkların Tutarında Azalı -                -                
5 - Kısa Vadeli Borçlarda Artı 239,056        3,024,793     
6 - Uzun Vadeli Borçlarda Artı -                2,831,102     
7 - Sermaye Artırımı 2,500,000     -                
8 - Emisyon Primi 7,000,000     -                

B - KAYNAK KULLANIMLARI 11,140,274        20,616,804       

1 - Faaliyet Zararından Dolayı Kaynak Kullanımı (1,975,290)    7,938,143     
      a) Faaliyet Zararı 696,887        -                
      b) Amotismanlar (+) (2,520,517)    -                
      c) Fon Çıkı ı Gerektirmeyen Di er Gid. (+) (152,473)       9,070,318     
      d) Fon Giri i Sa lamayan Gelirler (-) 813               (1,132,175)    
2 - Ola anüstü Zarardan Dolayı Kaynak 7,314,995     157,286        
      a) Ola anüstü Zarar 16,292          157,286        
      b) Fon Çıkı ı Gerektirmeyen Gid. (+) 8,073,440     -                
      c) Fon Giri i Sa lamayan Gelirler (-) (774,737)       -                
3 - Ödenen Vergi ve Benzerleri 4,381            -                
4 - Ödenen Temettüler -                -                
5 - Dönen Varlıkların Tutarında Artı -                3,860,825     
6 - Duran Varlıkların Tutarında Artı 2,601,510     8,660,550     
7 - Kısa Vadeli Borçlarda Azalı -                -                
8 - Uzun Vadeli Borçlarda Azalı 3,194,678     -                
9 - Sermayede Azalı -                -                

NET LETME SERMAYES NDEK  DE M
1 - N S ARTI -                     836,031            
2 - N S AZALI 1,646,323          -                    

1 Ocak-31 Aralık 2004 1 Ocak-31 Aralık 2003

ENFLASYONA GÖRE DÜZELT LM  KONSOL DE FON AKIM TABLOSU
(YEN  TÜRK L RASI)

Cari Dönem Önceki Dönem
Ba ımsız Denetimden Geçmi



Cari Dönem Önceki Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2004 1 Ocak - 31 Aralık 2003

ÜRET M FAAL YETLER
A- Dolaysız ilk madde ve malzeme Gideri -                        -                       

B- Dolaysız çilik Giderleri -                        -                       

C- Genel Üretim Giderleri -                        -                       

D- Yarı Mamul Kullanımı -                        -                       
1- Dönem Ba ı Stok (+) -            -            
2- Dönem Sonu Stok (-) -            -            

ÜRET LEN MAMUL MAL YET -                        -                       

E- Mamul Stoklarında De i im -                        -                       
1- Dönem Ba ı Stok (+) -            -            
2- Dönem Sonu Stok (-) -            -            

I- SATILAN MAMUL MAL YET -                        -                       

T CAR  FAAL YET

A- Dönem Ba ı Emtia Stoku (+) 72,220                  -                       
B- Dönem çi Alı lar (+) 671,920                273,529               
C- Dönem Sonu Emtia Stoku (-) (80,059)                 (72,220)                

II- SATILAN EMT A MAL YET 664,081                201,309               

III- SATILAN H ZMET MAL YET 13,641,526           7,312,457            

SATILAN MALIN MAL YET  (I+II+III) 14,305,607         7,513,766            

Ba ımsız Denetimden Geçmi
(YEN  TÜRK L RASI)

ENFLASYONA GÖRE DÜZELT LM  SATI LARIN MAL YET  TABLOSU



   

31 ARALIK 2004 TAR H T BAR YLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT LM
KONSOL DE B LANÇO D PNOTLARI

1.       GRUP’UN F L  FAAL YET KONUSU 

 Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’nin (Bundan sonra “ irket” 
veya “  Giri im” olarak adlandırılacaktır.) faaliyet konusu, esas olarak 
Türkiye’de kurulmu  veya kurulacak olan, geli me potansiyeli ta ıyan ve 
kaynak ihtiyacı olan giri im irketlerine uzun vadeli yatırımlar yapmaktır.  

Konsolidasyona dahil edilen i tirak ve ba lı ortaklıkların faaliyet alanları ve 
i tirak yüzdeleri a a ıda gösterilmi tir: 

tirak/Ba lı Ortaklı ın Ünvanı Faaliyet Alanı 31 Aralık
2004

31 Aralık
2003

    
Mars Sinema Turizm ve Sportif 
Tesisler letmecili i A. .

Her türlü sinema kurmak, i letmecili ini yapmak, 
kiralamak, kiraya vermek, sinema filmlerinin çekimi ve 
oynatılması ile bunların ithalat ve ihracatını
gerçekle tirmek, sinema i letmecili i ile ilgili reklam 
hizmetleri yapmak, spor salonları açmak, spor tesisleri 
organizasyonları yapmak, spor tesisleri kurmak, i letmek 
veya i lettirmek, sinema ve spor salonlarında e lence 
yerleri, kafeterya, büfe, pastane ve otopark açmak, gıda 
maddeleri satı  ve pazarlamasını yapmak ve ana 
sözle mesinde yazılı olan di er i ler. 

% 65,79 % 62,54 

    
Nevotek Bili im Ses ve leti im
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. .      

Bilgisayar, ses teknolojisi ve telekomünikasyon 
sistemlerinin yazılım ve donanımı üzerinde, yurt içinde 
ve yurt dı ında ara tırma, geli tirme, proje çalı maları
yapmak; bu sistemlerin ithalatı, ihracatı, da ıtım, bayilik, 
temsilcilik, kurulu , bakım, servis, e itim ve 
i letmecili ini yüklenmek, pazarlamasını ve 
mümessilli ini yapmak. 

% 75,00 % 50,10 

    
Probil Bilgi lem Destek ve 
Danı . San. ve Tic. A. .

Entegre bilgi ve ileti im teknolojileri çözümleri ve 
hizmetleri geli tirmek. 

% 10,00 % 10,00 

    
leti im Teknoloji Danı manlık ve 

Ticaret  A. .
Bili im teknolojilerini kullanarak ödeme ve sesli yanıt
sistemleri konularında faaliyet göstermek.  Bilgisayar 
grubu, elektronik büro cihazları ve yazılım cihazlarını
almak, satmak, pazarlamasını yapmak, ithal etmek ve 
ana sözle mesinde yazılı olan di er i ler. 

% 33,48 % 30,99 

    
Step Halıcılık ve Ma azacılık
Sanayi ve Ticaret A. .

Her çe it halı ve benzeri mallarda ithalat, ihracat, 
komisyon, mümessillik, alım ve satımını yapmak ve ana 
sözle mesinde yazılı olan di er i ler.  

%30,00 - 

 Giri im ve konsolidasyona dahil edilen i tirak ve ba lı ortaklıklar birlikte 
“Grup” olarak nitelendirilmektedir.



   

2. SERMAYEN N %10 VE DAHA FAZLASINA SAH P ORTAKLAR:  

  31.12.2004 31.12.2003 

Adı
Grubu 

Pay 
Oranı
(%) 

Pay Tutarı
YTL 

Pay 
Oranı
(%)

Pay Tutarı
YTL 

 Yatırım Menkul De erler A. . A
    
8,89

          
2.000.000 10,0 2.000.000 

 Yatırım Menkul De erler A. . B 11,19 
       
2.518.750 35,0 7.000.000 

Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakfı B 11,11 
       
2.500.000 12,5 2.500.000 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. . B 17,78 
       
4.000.000 20,0 4.000.000 

Di er B 13,33 
         
3.000.000 22,5 4.500.000 

Halka Açık Sermaye B 37,69 
          
8.481.250   0,0               0 

Nominal Sermaye  100,0 22.500.000 100,0 20.000.000 
      
Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları   46.806.400  46.784.281 
   69.306.400  66.784.281 

Sermaye enflasyon düzeltmesi, bilançoda yedekler hesap grubunda 
“özsermaye enflasyon düzeltme farkları” hesabı içerisinde gösterilmektedir. 
Özsermaye enflasyon düzeltme farkları hesabının içeri i bilanço dipnotu 
Not 33-b’de açıklanmı tır. 

3. SERMAYEY  TEMS L EDEN H SSE SENETLER NE TANINAN 
MT YAZLAR: 

 Giri im’in 22.500.000 YTL çıkarılmı  nominal sermayesinin 2.000.000 
YTL’si A Grubu, 20.500.000 YTL’si B Grubu paylardan olu maktadır. A 
Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye seçiminde toplam on üyeden altısını
aday gösterme imtiyazına sahiptir. Ayrıca, çıkarılmı  sermayedeki payı
2.000.000 YTL’nin altına dü memek kaydıyla, B Grubunu temsil edecek 
yönetim kurulu üyelerinden biri kurucu ortak Türkiye Teknoloji Geli tirme
Vakfı’nın gösterece i adaylar arasından seçilir.  

 Sermaye arttırımlarında A Grubu hisse senetleri kar ılı ında A Grubu, B 
Grubu hisse senetleri kar ılı ında B Grubu hisse senedi çıkarılır. Rüçhan 
haklarının kısıtlanması yoluyla yapılacak sermaye arttırımlarında sadece B 
Grubu hisse senedi çıkarılabilir. 

 Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde  aday gösterme 
imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dı ında imtiyaz veren 
herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının



   

üçte ikisi küsuratlı oldu u takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Halka 
açılma sonrasında hiçbir ekilde yönetim kurulu üyeli ine aday gösterme ve 
kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. 

4. KAYITLI SERMAYE: 

 Kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 YTL'dir.  
(31.12.2003: 200.000.000 YTL) 

5.        YIL Ç NDE YAPILAN SERMAYE ARTTIRIMLARI VE KAYNAKLARI: 

Yıl içinde yapılan halka arz sırasında rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye 
artırımı yapılmı tır. 14-15 Ekim 2004 tarihlerinde yapılan halka arz 
i leminden sonra çıkarılmı  sermaye 20.000.000 YTL’den 22.500.000 
YTL’ye yükseltilmi tir. (31.12.2003: Yoktur) 

6. YIL Ç NDE HRAÇ ED LEN H SSE SENED  DI INDAK  MENKUL 
KIYMETLER: 

 Cari dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dı ındaki menkul kıymet yoktur.  
(31.12.2003: Yoktur) 

7. YIL Ç NDE TFA ED LEN BORÇLANMAYI TEMS L EDEN MENKUL 
KIYMETLER: 

 Borçlanmayı temsil eden menkul kıymet yoktur. (31.12.2003: Yoktur) 

8. CAR  DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLER :

a) Satın alınan, imal veya in a edilen maddi duran varlıkların maliyeti:  

 YTL 
31 Aralık 2004: 1.595.066 
31 Aralık 2003: 4.887.592 

   
Satın alınan, imal veya in a edilen maddi olmayan duran varlık:  

 YTL 
31 Aralık 2004: 1.381.219 
31 Aralık 2003:    619.336 

b)       Satılan veya hurdaya ayrılan maddi ve maddi olmayan duran varlık: 69 YTL. 
(31.12.2003: Yoktur)  



   

c) Yapılmakta olan yatırımların niteli i, toplam tutarı, ba langıç ve biti  tarihi 
ve tamamlanma derecesi: Yoktur. (31.12.2003: Yoktur) 

9. CAR  VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM 
ND R M :

Bilanço tarihi itibariyle cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım
indirimi bulunmamaktadır. (31.12.2003: Yoktur) 

10. LETMEN N ORTAKLAR, T RAKLER VE BA LI
ORTAKLIKLARLA OLAN ALACAK-BORÇ L K S :

letmenin, cari dönemde ortaklarına 539,440 YTL tutarında ticari olmayan 
borcu bulunmaktadır. (31.12.2003: 635,609 YTL). tirakler ve ba lı
ortaklarla alacak borç ili kisi bulunmamaktadır.( 31.12.2003: Yoktur)  

11. UYGULANAN MUHASEBE LKELER  VE DE ERLEME 
YÖNTEMLER :

a) Mali Tabloların Hazırlanma Esasları
   

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri XI No: 20 sayılı “Yüksek Enflasyon 
Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine li kin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebli ”i ve Seri XI No: 21 sayılı “Sermaye Piyasasında Konsolide 
Mali Tablolara ve tiraklerin Muhasebele tirilmesine li kin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebli ”i 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık
mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımlamı  bulunmaktadır. Ekli mali 
tablolar Grup tarafından Seri XI No: 20 ve Seri XI No:21 sayılı Tebli lere
uygun olarak hazırlanmı tır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 1, XI No: 20 ve XI No:21 sayılı
Tebli leri ve bu tebli lere de i iklik ve eklemeler yapan di er tebli leriyle 
Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıklar tarafından düzenlenecek mali 
tablolar ve raporların hazırlanıp sunulmasına ili kin ilke ve kurallar (bundan 
sonra "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmü
muhasebe ilkeleri" olarak anılacaktır) belirlenmi tir.  Giri im, mali 
tablolarını SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmü  muhasebe 
ilkelerine uygun olarak hazırlamaktadır.

lk Mali Tablo Denkle tirme lemi:

Grup, konsolide mali tablolarını Seri: XI No: 20 ve Seri XI No: 21 sayılı
tebli ler uyarınca ilk defa 30 Haziran 2004 tarihinde düzenlemi
bulunmaktadır. Ancak, konsolide mali tabloların hazırlanması sırasında 
kar ıla tırma amacıyla önceki dönemler de Seri XI No : 21 hükümlerine 



   

göre hazırlanmı tır. Mali tabloların Seri XI No : 20 Tebli i hükümleri 
uyarınca ilk defa düzenlendi i hesap döneminin ba ına kadar olan dönemde 
düzeltilmi  tutarları ile olmak üzere, aktif kalemlerden, borçların ve öz 
sermaye kalemlerinin çıkarılması sonucunda kalan kısım özsermaye hesap 
grubu içinde, "geçmi  yıllar zararı" ve özsermaye düzeltme hesaplarında 
izlenmektedir.  

Enflasyon muhasebesi:

Ekte sunulan mali tablolar SPK’nın Seri: XI No: 20 sayılı Tebli inin 
öngördü ü Türk Lirası’nın satın alma gücündeki de i imi yansıtmak üzere 
yapılan düzeltmeleri içermektedir. 
   
SPK Seri: XI No: 20 sayılı tebli , yüksek enflasyon dönemlerinde  
hazırlanan mali tabloların bilanço tarihindeki paranın satın alma gücüyle 
gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullanılarak daha önceki dönemlere 
tekabül eden bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir. 
Seri: XI No: 20 sayılı tebli in uygulanmasını gerektiren durumlardan biri, üç 
yıllık kümülatif enflasyon oranının %100 veya üzerinde olmasıdır.      

Türkiye’de Devlet statistik Enstitüsü tarafından yayımlanan Toptan E ya 
Fiyat Endeksi baz alındı ında söz konusu kümülatif oran 31 Aralık 2004 
tarihi itibariyle sona eren üç yıllık dönem için %70’dir.  Bu tebli in 
uygulanmasını öngören bir di er sebep ise ilgili dönemin bilanço tarihindeki 
fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin ba ına göre %10 veya daha fazla 
bir oranda artması halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek 
enflasyon döneminin ba lamasıdır.  

Fiyat endekslerinde yukarıda belirtilen düzeyde artı  olmamakla beraber, 
a ırlıklı olarak halkın tasarruflarını önemli ölçüde yabancı para cinsinden 
tutması, mal ve hizmet fiyatlarının yabancı para birimleri üzerinden 
belirlenmesi, faiz oranlarının, ücret ve fiyatların genel fiyat endekslerine 
ba lanması, kısa vadeli i lemler de dahil satın alma gücündeki kayıpları
kar ılamak için fiyatların vade farkı konularak belirlenmesi gibi yüksek 
enflasyon emarelerinin mevcut bulunması sebebiyle ekli mali tablolar 
enflasyona göre düzeltilmi tir. 



   

Devlet statistik Enstitüsü (“D E”) tarafından yayımlanan Toptan E ya Fiyat 
Endeksi baz alındı ında söz konusu enflasyon oranları a a ıdaki gibidir: 

Bilanço Tarihi

Üç Yıllık
Kümülatif
Enflasyon 
Oranı

Döneme Ait 
Enflasyon Oranı

31 Aralık 2001 % 307 % 88 
31 Aralık 2002 % 227 % 31 
31 Aralık 2003 % 181 % 14 
31 Aralık 2004 %   70 % 14 

Enflasyona göre yapılan düzeltmeler, Devlet statistik Enstitüsü (D E)
tarafından yayımlanan Toptan E ya Fiyat Endeksi kullanılarak bulunan 
katsayılar esas alınarak hesaplanmı tır (1994 endeksi: 100). Ekte sunulan 
mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan söz konusu endeks ve katsayılar
a a ıda belirtilmi tir: 

Tarih Endeks Katsayı
31 Aralık 2001 4.951,7 1,6972 
31 Aralık 2002 6.478,8 1,2971 
31 Aralık 2003 7.382,1 1,1384 
31 Aralık 2004 8.403,8 1,0000 
Türk Lirası’nın ABD Doları kar ısındaki yıllık de i iminin, Türkiye’deki 
Toptan E ya Fiyat Endeksiyle kar ıla tırılması a a ıdaki gibidir: 

Yıl: Aralık 2004 2003 2002 2001

Dolar artı  oranı (%3,85) (%14,6) %13,6 %114,3 

TEFE Enflasyon Oranı %13,8 %13,9 %30,8 %88,6 

31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
tarafından açıklanan dolar kuru, 1 ABD doları = 1,3421 YTL’dir. (31 Aralık
2003: 1 ABD doları = 1,3958 YTL) 

 Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: 20 sayılı tebli ’e ili kin düzeltmeler 
a a ıda belirtilen yöntemler uygulanarak ili ikteki mali tablolara 
yansıtılmı tır.

Bilanço tarihindeki Türk Lirası’nın satın alma gücünü göstermeyen bütün 
tutarlar, genel fiyat endeksleri kullanılarak düzeltilmi tir. Aynı tutarlara 
denk gelen önceki dönemlere ili kin bakiyeler de aynı ekilde düzeltilmi tir.  



   

Parasal aktif ve pasifler hali hazırda bilanço tarihindeki Türk Lirası’nın satın
alma gücünü yansıttı ı için herhangi bir düzeltmeye tabi tutulmamı tır.
Parasal de erler para olarak tutulur, tahsil edilir ve ödenir. 

Mali tablolarda tarihi maliyet bedeliyle yeralan ve parasal olmayan aktifler 
ve pasifler ilk elde etme maliyeti ve birikmi  amortismanların elde edili
tarihine veya bilançoya kaydedili  tarihine isabet eden düzeltme oranları
kullanılarak düzeltilmi tir. Bu nedenle sabit kıymetler, i tirakler ve di er
varlıklar, piyasa de erini geçmemek kaydıyla ilk elde etme maliyeti ile 
gösterilmektedir. Amortismanlar aynı ekilde düzeltilmi  sabit kıymet 
tutarları üzerinden hesaplanmı tır. Özsermaye bile enleri, özsermaye 
hesabına aktarıldıkları veya olu tukları tarihe isabet eden düzeltme oranları
kullanılarak düzeltilmi tir.  

Tüm gelir tablosu kalemleri paranın bilanço günündeki satın alma gücü 
cinsinden ifade edilmek amacıyla, gelir ve giderlerin tahakkuk etti i tarihler 
esas alınarak düzeltme i lemine tabii tutulur ancak parasal olmayan bilanço 
kalemlerinin düzeltilmesine ba lı amortisman, sabit kıymet satı
karı/(zararı) gibi özellik ta ıyan gelir tablosu kalemlerine ili kin Seri: XI No: 
20 sayılı tebli  ile getirilen hükümler saklıdır.

Net parasal pozisyon (parasal kazanç/kayıp); enflasyon etkisi sonucunda ve 
parasal olmayan varlıkların, özkaynakların ve gelir tablosu kalemlerinin 
enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan olu maktadır.
Düzeltmeler sonucunda olu an bütün parasal kazanç ve kayıplar, gelir 
tablosunda gösterilmi tir. 

Mali Tablolarda Kullanılacak Para Birimi Yeni Türk Lirası:

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti’nin Para Birimi Hakkında Kanun’un 
yürürlük tarihi 1 Ocak 2005 olarak belirlenmi  olup, bu tarihten itibaren 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi “Yeni Türk Lirası”(YTL) ve alt 
birimi ise “Yeni Kuru ” (YKr) olarak tanımlanmı tır.  

lgili Kanun’un 2.maddesi ile Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk 
Lirası’na dönü türülmü  ve Türk Lirası’ndan altı sıfır kaldırılarak, bir 
milyon Türk Lirası e ittir bir Yeni Türk Lirası (1.000.000 TL= 1 YTL) 
de i im oranında yeni bir de er getirilmi tir. Ba bakanlık Sermaye Piyasası
Kurulu’nun MSD-10/832 -43399 sayılı ve 1 Aralık 2004 tarihli yazısına
istinaden, 2005 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan hesap dönemlerine 
ili kin mali tabloların kar ıla tırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki 
döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden sunulması
gerekmektedir.  Bu sebeple, ekli mali tablolar YTL cinsinden hazırlanmı tır.   



   

Konsolidasyon

Ekte sunulan mali tablolar, SPK’nın Seri: XI No: 21 sayılı tebli inin 
öngördü ü ekilde ana ortaklık ve ana ortaklık tarafından idare edilen ba lı
ortaklıkların mali tablolarını kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamındaki 
ana ortaklık ve ba lı ortaklıklara ait mali tablolarda yer alan varlık, borç, 
özkaynaklar, gelir ve giderler bir bütün olarak birle tirilmi  ve 
konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılmı tır. 

irket’in do rudan veya dolaylı olarak %50’sinden fazlasına i tirak etti i
veya oy hakkına sahip olması nedeniyle i lemleri üzerinde kontrol yetkisine 
sahip oldu u ba lı ortaklıklar tam olarak konsolide edilmektedir. irket,
ba lı ortaklık konumundaki bir kurulu un finansal ve operasyonel 
politikalarını yürütme gücüne sahip olması nedeniyle, bu ba lı ortaklı ın
faaliyet sonuçlarından pay alır.  

irket ve konsolide edilen ba lı ortaklıkları arasında gerçekle en önemli 
i lemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında elimine edilir. 100%’üne sahip 
olunmayan konsolide ba lı ortaklı ın, özkaynakları ve net kar/zararındaki 
üçüncü ahıslara ait paylar konsolide mali tablolarda azınlık payı olarak 
gösterilmektedir. 

Finansal ve operasyonel politikalarıyla ilgili kararlarında irket’in önemli  
etkinli i bulunan kurulu lar, i tirak olarak adlandırılmaktadır. irket’in %20 
ile %50’sini elinde bulundurdu u veya oy hakkına sahip oldu u, ancak 
faaliyetlerini önemli ölçüde kontrol edemedi i i tirakler, özkaynak 
yöntemiyle muhasebele tirilmektedir. Özkaynak yönteminde i tirak net 
varlık tutarıyla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya 
çıkan irket’in payı konsolide gelir tablosuna dahil edilir. tiraklerin net 
aktif de erindeki dü ü ün geçici olmaması durumunda i tirak de eri, 
konsolide mali tablolarda azaltılmı  de eriyle gösterilir. 

irket’in %20’den fazla hisse veya oy hakkına sahip olmadı ı di er
i tirakler ve ba lı menkul kıymetler endekslenmi  maliyetleri üzerinden 
muhasebele tirilir. Gerekli oldu u hallerde de er dü üklü ü kar ılı ı ayrılır.

Bir irketin irket tarafından satın alımı gerçekle ti inde ilgili ba lı
ortaklı ın aktif ve pasifleri, alım günü itibariyle makul de erleriyle ölçülür. 
Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin makul de erlerinin azınlık payı
oranında hesaplanmasıyla elde edilir.  

Yıl içinde alınan veya satılan bir ba lı ortaklı ın, alımın gerçekle ti i
tarihten ba layan veya satı ın gerçekle ti i tarihe kadar olan faaliyet 
sonuçları konsolide gelir tablosuna dahil edilir.  



   

Gerekli görülen durumlarda ba lı ortaklıkların mali tablolarını di er grup içi 
irketlerinin uyguladı ı muhasebe ilkelerine uygun hale getirebilmek için 

gerekli düzeltmeler yapılır.

Ekli konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıklar, bunların mali tablo 
hazırlama esasları ve konsolidasyon yöntemleri a a ıda sunulmaktadır:

tirak / Ba lı Ortaklı ın Ünvanı  Mali Tablo Hazırlama Standardı Konsolidasyon Yöntemi
Mars Sinema Turizm ve Sportif 
Tesisler letmecili i A. . (Mars) SPK, Seri XI No:20 Tebli i Tam konsolidasyon 
Nevotek Bili im Ses ve leti im 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. .
(Nevotek)            

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Tam konsolidasyon 

Probil Bilgi lem Destek ve Danı .
San. Ve Tic. A. .  (Probil) (*) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Özkaynak yöntemi 
leti im Teknoloji Danı manlık ve 

Ticaret  A. . (ITD) (*) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Özkaynak yöntemi 

Step Halıcılık ve Ma azacılık A. . SPK, Seri XI No:20 Tebli i
   
Özkaynak yöntemi 

(*) UFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide mali tabloları kullanılmı tır.

irket’in uyguladı ı muhasebe ilkeleri ile uyumlu hale getirebilmek için 
yukarıdaki i tirak ve ba lı ortaklıkların mali tablolarında, konsolide mali 
tabloların bütünü üzerindeki etkisi ve önemlilik düzeyi dikkate alınarak bazı
düzeltmeler yapılmı tır.  

erefiye

irket’in satın aldı ı varlık için net aktif de erinin üzerinde bedel ödemesi 
durumunda konsolidasyon sırasında erefiye ortaya çıkmaktadır. Aynı
ekilde, negatif erefiye de irket’in satın aldı ı varlık için net aktif 

de erinin altında bedel ödemesi durumunda konsolidasyon sırasında ortaya 
çıkmaktadır.  Bu ekilde her bir ba lı ortaklık veya i tirak için hesaplanacak 
erefiyeler aktifte “maddi olmayan duran varlıklar” hesap grubu altında 

“ba lı ortaklıklar/i tirakler erefiyesi” olarak konsolide bilançoya 
yansıtılmaktadır.  erefiye ve negatif erefiye be  yılda itfa edilmektedir. 

b) Menkul Kıymetler 

Menkul kıymetler elde etme maliyeti ile kayıtlara alınmaktadır. Devlet 
tahvili, hazine bonosu ve gelir ortaklı ı senetleri gibi kamu kesimi tahvil, 
senet ve bonoları iç verim oranı ile de erlenmi tir. Tahakkuk ettirilen tutar, 
menkul kıymetler hesabının alt hesabı olan “gelir tahakkukları” hesabında 
muhasebele tirilmi tir ve bilançoda “menkul kıymetler”, gelir tablosunda ise 
“di er faaliyetlerden gelir ve karlar” hesap grubu içinde gösterilmi tir.  



   

Ters repo vadede elde edilecek gelirin gün esasına göre tahakkuk 
ettirilmesiyle hesaplanan gelir reeskontunun maliyet üzerine eklenmesiyle 
de erlenmektedir.  

 Portföyde bulunan menkul kıymet yatırım fonu katılma belgeleri bilanço 
gününde ilan edilen katılma belgesi birim pay de erleri ile 
de erlenmektedir.   

 Portföyde bulunan hisse senetleri bilanço gününden önceki 5 i  günü 
boyunca olu an günlük a ırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden 
de erlenmektedir. Bilanço gününden önceki 5 i  günü içinde elde edilen 
hisse senetleri, elde etme maliyeti ile bilanço gününde olu an a ırlıklı
ortalama fiyatın dü ük olanı ile de erlenmektedir. 

 Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ihtiyatlılık prensibi gere i içverim 
ve piyasa de erinden dü ük olanı ile  de erlenmekte ve TCMB döviz alı
kurundan TL’ye çevrilmektedir.  

 Grup, ara dönem mali tablolarını kamuya ilan etmi , ilan edilen mali 
tablolarda yabancı para cinsinden menkul kıymetler piyasa fiyatı ile 
de erlendi inden bilanço tarihi itibariyle sözkonusu menkul kıymetler, en 
son kamuya açıklanan mali tablolardaki de erleri maliyet olarak kabul 
edilerek iç verim oranı veya piyasa fiyatından dü ük olanı ile de erlenmi tir. 

c) Maddi Duran Varlıklar 

Tarihi maliyet de erleriyle gösterilen maddi duran varlıklar alım tarihinden 
itibaren endekslenmi tir. Amortisman, maddi duran varlıkların
endekslenmi  de erleri üzerinden ve normal amortisman yöntemine göre 
hesaplanmı tır. 1 Ocak 2004 tarihinden önce satın alınan sabit kıymetlerin 
ortalama ekonomik ömürleri gözönüne alınarak a a ıda belirtilen 
amortisman ve itfa oranlarına göre amortismana tabi tutulurken bu tarihten 
sonra satın alınan sabit kıymetler 5024 sayılı Vergi Usul Kanununda 
belirtilen yeni amortisman oranlarına göre amortismana tabi tutulmu tur. 

 Ta ıtlar    %20 
 Demirba lar   %20-%33,3 
 Maddi Olmayan Duran Varlıklar %20 

Maddi duran varlık satı larından elde edilen kar ve zararlar, mali tablolarda 
endekslenerek ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmi tir.  

 Varlıkların kayıtlı de eri, tahmini ikame de erinden daha yüksek oldu u
takdirde, kar ılık ayrılmak suretiyle ikame de erine indirgenmektedir. 



   

Maddi duran varlıkların tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider 
kaydedilmektedir.  

d) irket bünyesinde olu turulan ara tırma ve geli tirme maliyetleri 

 Ara tırma safhasında olu an maliyetler olu tu u dönemde gider 
kaydedilmektedir. 

irket bünyesinde olu turulan ve irket ürünlerinin geli tirme safhasındaki 
maliyetleri a a ıdaki kriterlerin olu ması durumunda geli tirme maliyetleri 
olarak maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebele tirilmektedir: 

Maddi olmayan duran varlı ın olu turulması ve tanımlanabilir bir varlık
olması;
Geli tirme sürecinde maddi olmayan varlıkla ilgili yapılan harcamaların
güvenilir bir ekilde ölçülür olması,
Maddi olmayan varlı ın muhtemel ekonomik faydayı nasıl olu turaca ının
belirli olması,

irket bünyesinde maddi olmayan varlık olarak tanımlanmayan geli tirme
giderleri olu tu u dönemde gider kaydedilmektedir.   

Grup, cari dönemde satı ların maliyeti ve faaliyet giderleri üzerinde detaylı
çalı maları sonucunda önceki yılların raporlarına göre farklı bir veri tabanı
olu turmu tur.  Bu çalı malara dayanarak faaliyet giderlerini ara tırma ve 
geli tirme, pazarlama ve satı , genel yönetim ve satı ların maliyeti bazında 
ayrı tırarak muhasebele tirmi tir. Geçmi  dönem mali tablolarında bu 
da ılım yapılamadı ından dolayı bu hesaplar cari dönemde yapılan da ılıma 
göre mali tablolarda kar ıla tırmalı gösterilememi tir.  Tarihi maliyet 
de erleriyle gösterilen ara tırma maliyetleri irket içinde olu tukları
tarihten veya alım tarihinden itibaren endekslenmi tir. tfa payları, maddi 
olmayan duran varlıkların endekslenmi  de erleri üzerinden ve normal 
amortisman metoduna göre %20 amortisman oranı kullanılarak itfa 
edilmi tir. 

e)          tirakler 

tirak yatırımları, kalıcı bir de er dü üklü ünü gösterir bir verinin olması
durumu hariç, bilanço tarihi itibariyle özkaynaktan pay alma yöntemiyle 
ta ınmaktadır. 



   

f) Gelir ve Giderler 

 Grup, portföyündeki menkul kıymetlerin satı  gelirlerini satı  anında tahsil 
edilebilir hale geldi inde; temettü ve benzeri gelirleri ise bu gelirlerin 
vadesinde tahsil edilebilir hale geldi inde gelir kaydetmektedir. Di er tüm 
gelir ve giderler ise tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir. 

g) Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar  

Bilançoda yer alan yabancı paraya ba lı varlıklar ve borçlar bilanço 
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz kurları kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmektedir.  
Yıl içinde gerçekle en yabancı paraya ba lı i lemler, i lem tarihindeki kurlar 
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu i lemlerden do an kur farkı
gelir ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. 

h) Kıdem Tazminatı

 Grup, mevcut i  kanunu gere ince emeklilik nedeniyle i ten ayrılan, istifa ve 
kötü davranı  dı ındaki nedenlerle i ine son verilenlerden 1 çalı ma yılını
doldurmu  personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle 
yükümlüdür.  Bu tazminatlar çalı ılan her sene için 30 günlük ücret 
üzerinden hesaplanmaktadır.  Kanunu’na göre kıdem tazminatına hak 
kazanan bilanço tarihindeki mevcut personelin bilanço tarihine kadar olan 
kıdem tazminatı yükü hesaplanarak ekli mali tablolara yansıtılmı tır.  

i) Vergi 
    

Kurumlar Vergisi: 

 Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. ., Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
8. Maddesi 4-c bendine göre Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Ayrıca,
giri im sermayesi kazançları, geçici vergi uygulamasına da tabi de ildir.  
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6/a’ya i fıkrası ve Bakanlar 
Kurulu Kararı ile risk sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy i letmecili i
kazançları üzerinden yapılacak vergi tevkifatı oranı da % 0 olarak 
belirlenmi tir. 

Grubun ba lı ortaklıkları, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir.  
Grubun cari dönem faaliyet sonuçlarına ili kin tahmini vergi yükümlülükleri 
için ekli mali tablolarda gerekli kar ılıklar ayrılmı tır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, 
ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen 
giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerle ik irketlerden alınan temettüler, 



   

vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri dü üldükten 
sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranları:

2002 ve önceki yıllar: %30’u kurumlar vergisi ve ilave %10 fon payı olmak 
üzere toplam %33 
2003 yılı: %30 (%10 oranındaki fon payı kaldırılmı tır.)
2004 yılı: %33 (Resmi Gazete’nin 2 Ocak 2004 tarihli sayısında yayınlanan 
5035 sayılı kanun ile kurumlar vergisi oranı 30% dan %33’e yükseltilmi tir.) 
2005 yılı: Kurumlar vergisi 1 Ocak 2005 den ba layarak,  %30’a 
dü ürülmü tür.

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve 
tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar vergisi oranı 24 Nisan 2003 
tarihinden geçerli olmak üzere %25’den % 30’a yükseltilmi tir. Bu oran 
2004 yılında ise %33 olarak belirlenmi tir. 

Zararlar, gelecek yıllarda olu acak vergilendirilebilir kardan dü ülmek 
üzere,  maksimum 5 yıl ta ınabilir. Ancak olu an zararlar geriye dönük 
olarak, önceki yıllarda olu an karlardan dü ülemez. 

Türkiye’de vergi de erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla ma 
prosedürü bulunmamaktadır. irketler ilgili yılın hesap kapama dönemini 
takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini 
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan 
muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek de i tirilebilirler.  

 Gelir Vergisi Stopajı:

Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabancı irketlerin 
Türkiye’deki ubelerine da ıtılanlar hariç olmak üzere da ıtılan kar payları
üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı  hesaplanması gerekmektedir. Gelir 
vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren  %10 olarak ilan edilmi tir.  

Da ıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi 
de ildir. 2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen bazı
kazançlar üzerinden da ıtıma ba lı olmaksızın yapılan istisna kazanç stopajı
genel olarak kaldırılmı tır.  Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmı
yatırım te vik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı
üzerinden hala %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.  

Grup, karı yatırım indirimi istisnası tutarına ula ıncaya dek, bu indirimden 
yararlanılabilir. Grubun kar etmemesi ya da zararda olması durumunda bu 
indirim hakkı sonraki yıllarda elde edilecek karlar üzerinden hesaplanacak 



   

vergiden dü ülmek üzere sonraki yıllara ta ınabilir. Bu durumda sonraki yıla
ta ınan yatırım indirimi tutarı önceki yılın TEFE artı  oranında artırılır.

Enflasyona Göre Düzeltilmi  Vergi Hesaplaması:

2003 yılı ve önceki dönemlerde, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
ve buna ba lı olarak amortismanlarının senelik olarak yeniden de erlemeye 
tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem karı enflasyona göre 
düzeltilmi  tutarları üzerinden hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih ve 
25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı Kanun Türkiye’de 
enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve gelecek dönemlerde 
geçerli olacak ekilde; enflasyon oranının kanunda belirlenen sınırlara
ula ması durumunda uygulanmasını gerektirmektedir. Gerekli artların
olu ması sebebiyle Grup, 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolarını VUK’nun 
enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeltmi  ve cari 
dönem vergi matrahını bu mali tablolar üzerinden hesaplamı tır. 

12. B LANÇO TAR H NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR: 

Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
1.648,9 YTL’ye yükseltilmi tir. 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlü e girmek üzere 5083 sayılı Türkiye    
Cumhuriyeti’nin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2. maddesi ile Türk Lirası
yeni para birimi olan Yeni Türk Lirası’na dönü türülmü  ve Türk 
Lirası’ndan altı sıfır atılarak bir milyon Türk Lirası e ittir bir Yeni Türk 
Lirası (1.000.000 TL = 1 YTL) de i im oranında yeni bir de er getirilmi tir. 

22 ubat 2005 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla, irket’in ba lı
ortaklıklarından Nevotek Bili im Ses ve leti im Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A. . ile 25 Eylül 2003 tarihli sermayeye i tirak ve pay sahipleri 
sözle mesinde yer alan performans hedeflerine ba lı kar ılıklı pay devri 
hükümleri kapsamında; irket’in 2004 yılına dair performans hedeflerini 
gerçekle tirememesinden dolayı;  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı
A. ., Nevotek’in 2004 yılı itibariyle ödenmi  sermayesinin %1’ine kar ılık
gelen A Grubu pay sahiplerine ait payların bedelsiz olarak iktisabına hak 
kazanmı tır.  Ancak,  Giri im’in iktisabına hak kazandı ı bu paylar fiilen 

 Giri im’e devredilmeyecek; Nevotek’in 2005 yılına dair performans 
hedeflerini tutturması durumunda  Giri im tarafından A Grubu pay 
sahiplerine devredilecek paylardan mahsup edilecek, bu hedeflerin 
tutturulamaması durumunda ise  Giri im’in hak kazanaca ı yeni paylar ile 
beraber  Giri im’e intikal ettirilecek ekilde taraflar arasında bir protokol 
düzenlenecektir. 



   

Grubun tam konsolidasyon kapsamındaki irketlerinden Mars Sinema 
Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i A. .’nin i letti i ve Dolmabahçe G-
Mall alı veri  merkezinde bulunan sinemada 14 Aralık 2004 tarihinde çıkan 
yangın sonucu olu an zarara kar ılık, Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi, 
irkete toplam 780.000 YTL ödemi tir.  Bu tutarın 100.000 YTL’si 4 Ocak 

2005 tarihinde  avans olarak tahsil edilmi ,  kalan 680.000 YTL ise  17 Mart 
2005 tarihinde tahsil edilmi tir. 

13.       ARTA BA LI OLAYLAR: 

 Grubun tam konsolidasyon kapsamındaki irketlerinden Mars Sinema 
Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i A. .’nin i letti i sinemalardan 
birinin bulundu u Dolmabahçe G-Mall alı veri  merkezinde yangın çıkmı
ve hasar olu mu tur.  Sinema salonları sigorta kapsamı içindedir.  Ancak, 
sözkonusu yangın sebebiyle, bilanço tarihi itibariyle, içinde Mars Sinema 
Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i A. .’nin de içinde bulundu u
toplam 5 irket aleyhine, Finans Sigorta A. . tarafından açılmı  500.000 
YTL’lik dava bulunmaktadır.  Ayrıca, Mars Sinema Turizm ve Sportif 
Tesisler letmecili i A. . aleyhine toplam 42.300 YTL’lik maddi ve 
manevi tazminat davası bulunmaktadır.  Sözkonusu davalar bilanço tarihi 
itibariyle devam etmekte oldu undan ekli mali tablolarda bu davalar için bir 
kar ılık ayrılmamı tır.  (31.12.2003: Yoktur)  

14. MUHASEBE TAHM NLER NDE ORTAYA ÇIKAN   DE KL KLER: 

 Muhasebe tahminlerinde de i iklik yoktur. (31.12.2003: Yoktur) 

15. AKT F DE ERLER ÜZER NDEK POTEK VEYA TEM NAT TUTARI: 

 Aktif de erler üzerinde ipotek veya teminat yoktur. (31.12.2003: Yoktur) 

16. AKT F DE ERLER ÜZER NDEK  S GORTA TUTARLARI: 

 Aktif de erler üzerindeki toplam sigorta tutarı 10.376.246 YTL’dir. 
(31.12.2003: 6.809.145 YTL)

17. ALINAN POTEK VE TEM NATLAR: 

    1.339.972 YTL tutarında alınan teminat bulunmaktadır.
 (31.12.2003: Yoktur) 

18. PAS FTE  YER ALMAYAN TAAHHÜTLER: 

 Pasifte yer almayan taahhüt toplamı 424.104 YTL’dir.  Sözkonusu 
taahhütler, Eczacıba ı A. .-  Gay.Yt.Ort.A. .’ye verilen 88.579 YTL, 



   

Ta eli n .San.Ltd. ti.’ye verilen 26.842 YTL, Garanti Ödeme Sis.A. .’ye 
verilen 134.210 YTL, Coca-Cola A. .’ye verilen 174.473 YTL’lik teminat 
mektuplarından olu maktadır.  (31.12.2003: Yoktur)   

19. BANKALARDAK  BLOKE MEVDUAT TUTARLARI: 

 Grubun bankalarda 11.480 YTL (8.554 USD kar ılı ı) ve 1.041 YTL (570 
EURO kar ılı ı) tutarında bloke mevduatı bulunmaktadır. (31.12.2003: 
Yoktur) 

20.      MENKUL KIYMETLER N KAYITLI DE ER  VE BORSA RAY ÇLER :

31.12.2004
          YTL 

         Tarihi 
Maliyet De eri

   Kayıtlı
De eri

Rayiç  
De er

Ters Repo      465.904      466.083      466.083 
Hazine Bonosu   3.608.868   3.974.394   4.005.007 
Devlet Tahvili 23.940.461 26.347.373 26.870.536 
Döviz Cinsi Tahvil 23.352.308 23.848.073 24.427.872 
Hisse Senedi      491.601      513.921      525.148 
Yatırım Fonu 10.137.654 10.670.224 10.670.224 
Toplam 61.996.796 65.820.068 66.964.870 

 31.12.2003
          YTL 

         Tarihi 
Maliyet De eri

   Kayıtlı
De eri

Rayiç  
De er

Ters Repo        66.589        66.628        66.628 
Hazine Bonosu      246.810      250.255      250.156 
Devlet Tahvili 22.174.342 24.401.849 25.297.239 
Döviz Cinsi Tahvil 33.103.957 36.748.646 36.748.646 
Hisse Senedi      677.444      712.698      747.089 
Yatırım Fonu   1.065.195   1.077.913   1.077.913 
Toplam 57.334.337 63.257.989  64.187.671 

             Döviz cinsi ve Türk Lirası tahvillerin kayıtlı de erleri bilanço tarihi itibariyle 
piyasada olu an fiyatları ve iç verim oranına göre dü ük olanı ile 
de erlenmi  tutarı göstermektedir.  (31.12.2003 : Döviz cinsi tahviller 
piyasa de eri, TL tahviller içverim) Hisse senetlerinin rayiç de eri bilanço 
tarihi itibariyle .M.K.B. ikinci seans a ırlıklı ortalama fiyat ile,  kayıtlı
de erleri ise  bilanço tarihi itibariyle .M.K.B’de olu an son be  günlük 
a ırlıklı ortalama fiyatlar ile de erlenmi  tutarı göstermektedir.  Bilanço 
tarihinden önceki son be  i  günü içinde elde edilen hisse senetleri ise son 



   

gün a ırlıklı ortalama fiyat ile maliyet de erinin dü ük olanı ile de erlenmi
tutarı göstermektedir.  

Ters repo i leyen faiziyle, yatırım fonları ise dönem sonu alı  fiyatı ile 
de erlenmi tir. Bu de erlemelere göre ortaya çıkan de er dü ü leri a a ıda
belirtilmi tir. 

 Ayrılan de er dü ü  kar ılıkları a a ıda verilmektedir: 

31 Aralık 2004 31 Aralık 2003 
                 YTL                 YTL 
Eurobond de er dü ü  kar ılı ı 547.925 779.972 
Hisse senedi de er dü ü  kar ılı ı     4.402    1.200 
Devlet tahvilleri de er dü ü
kar ılı ı

  20.600 170.095 

Yatırım fonları de er dü ü
kar ılı ı

-     2.354 

  572.927 953.621 

21. ORTAKLAR, T RAKLER VE BA LI ORTAKLIKLAR TARAFINDAN 
ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER: 
   

31 Aralık 2004 31 Aralık 2003 
                 YTL                  YTL
T.  Bankası A. . B tipi likit 
fon 

        
       29.769      34.173 

YM B tipi de i ken fon   9.679.113     419.985 
YM A tipi de i ken fon      961.342     623.755 

Toplam 10.670.224  1.077.913 

22. MAL  TABLOLARDA “D ER” BARES N  TA IYAN HESAP 
KALEMLER :

a)  Di er menkul kıymetler : 

31 Aralık 2004:

 Di er menkul kıymetler 35.066.222 YTL tutarındaki  Bankası B tipi likit 
fon,  Yatırım Menkul De erler B tipi de i ken fon ile  Yatırım Menkul 
De erler A tipi de i ken fon ve döviz cinsi  menkul kıymetlerden 
olu maktadır.   



   

  31 Aralık 2003:

 Di er menkul kıymetler 38.608.885 YTL tutarındaki  Bankası B tipi likit 
fon,  Yatırım Menkul De erler B tipi de i ken fon ile  Yatırım Menkul 
De erler A tipi de i ken fon ve döviz cinsi  menkul kıymetlerden 
olu maktadır. 

b) Di er dönen varlıklar : 

 31.12.2004 
          YTL

 31.12.2003        
YTL

 avansları     591.921           7.762 
Devreden KDV     309.187       563.201 
Pe in ödenen vergi         6.317           2.157 
Gelecek aylara ait giderler     146.060       234.796 
  1.053.485       807.916 

c) Kısa vadeli di er alacaklar : 

 31.12.2004 
          YTL

  31.12.2003       
YTL

Vergi dairesinden alacaklar      376.248  - 
Di er Alacaklar        24.664            6.892 
      400.912            6.892 

d) Di er maddi olmayan duran varlıklar : 

 31.12.2004 
           YTL

 31.12.2003        
YTL

Özel maliyet   1.785.167     1.782.121 
Di er        30.388  - 
   1.815.555     1.782.121 

e) Kısa vadeli di er borçlar : 

 31.12.2004 
           YTL

 31.12.2003        
YTL

Personel ta ıma bedeli             104              152 
Gelecek aylara ait gelirler      460.237       403.076 
Personele borçlar        47.970         11.128 
      508.311       414.356 



   

f) Di er borç ve gider kar ılıkları : 

 31.12.2004 
     YTL

 31.12.2003        
YTL

Vergi gecikme zammı -         16.884 
Maliyet giderleri kar ılı ı        26.244  - 
Di er borç ve gider kar ılıkları          8.230  - 
        34.474          16.884 

g) Di er faaliyetlerden gelirler ve karlar : 

 31.12.2004 
           YTL

 31.12.2003        
YTL

Faiz Gelirleri      6.019.067    8.485.991 
Menkul Kıymet Satı  Karı    1.377.300    6.292.464 
Kambiyo Karları    2.525.396    3.108.814 
Komisyon Gelirleri         31.232  - 
Temettü Geliri           4.665           6.516 
Konusu Kalmayan Kar ılıklar -           9.119 
Menkul Kıymet De er Artı ı   3.988.124    6.299.050 
Di er Gelirler -         92.309 
Toplam  13.945.784  24.294.263 

h) Di er faaliyetlerden giderler ve zararlar : 

 31.12.2004 
           YTL

 31.12.2003        
YTL

Menkul Kıymet Satı  Zararı    1.495.904     774.099 
Kambiyo Zararları    2.009.278  4.475.734 
Kar ılık Giderleri    3.552.892  1.260.738 
Menkul Kıymet De er Dü ü ü         572.927     953.621 
Reeskont gideri         10.714  - 
Toplam     7.641.715  7.464.192 

23. D ER ALACAKLAR LE D ER KISA VE UZUN VADEL  BORÇLAR 
ÇER S NDE YER ALAN PERSONELDEN ALACAKLAR/BORÇLAR: 

Di er Alacaklar ile Di er Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi 
içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini a an, personelden 
alacaklar ile personele borçlar yoktur. (31.12.2003: Yoktur) 



   

24. ORTAKLAR, T RAKLER VE BA LI ORTAKLIKLARA L K N
ÜPHEL  ALACAKLAR: 

 Ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan üpheli 
alacaklar tutarı yoktur. (31.12.2003: Yoktur) 

25. VADES  GELM  VE HENÜZ VADES  GELMEM  ALACAKLARA 
L K N ÜPHEL  ALACAKLAR: 

 Vadesi gelmi  bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan 
üpheli alacak tutarları yoktur. (31.12.2003:  2,174 YTL) 

26. T RAK VE BA LI ORTAKLIKLAR VE LETME LE DOLAYLI 
SERMAYE L K S NE SAH P T RAK VE BA LI ORTAKLIKLAR: 

31 Aralık  2004 Ba ımsız

tirak tirak Dönem  Denetimden Ba ımsız

 Tutarı Oranı Zararı Ait Oldu u Düzenlenme Geçip Denetim 

T RAKLER YTL % YTL Dönem Standardı Geçmedi i Raporu 

Probil Bilgi l. Destek ve Danı . San. Ve 
Tic. A. .

1.379.674 10,00 (2.450.955) 1 Ocak- 31 Ara 2004 UFRS Geçmi  Olumlu 

leti im Teknoloji Danı manlık ve Tic.  
A. .

   418.423 33,48    (599.194) 1 Ocak - 31 Ara 2004 UFRS Geçmi  Olumlu 

Step Halıcılık ve Ma azacılık Sanayi ve 
Ticaret A. .

1.643.916 30,00      (68.256) 1 Ocak–31 Ara 2004 SPK XI-20 Geçmi  Olumlu 

 3.442.013       

31 Aralık  2003 
   

Ba ımsız

tirak tirak Dönem   Denetimden Ba ımsız

 Tutarı Oranı Zararı Ait Oldu u Düzenlen
me 

Geçip Denetim 

T RAKLER YTL % YTL Dönem Standardı Geçmedi i Raporu 

Probil Bilgi l. Destek ve Danı . San. Ve 
Tic. A. .

1.624.770 10,00 (4.404.099) 1 Ocak- 31 Ara 2003 UFRS Geçmi  Olumlu 

leti im Teknoloji Danı manlık ve Tic.  
A. .

   815.043 30,99 (1.945.044) 1 Ocak - 31 Ara 2003 UFRS Geçmi  Olumlu 

 2.439.813       

27. T RAKLER VE BA LI ORTAKLIKLARDAN ELDE ED LEN 
BEDELS Z H SSELER: 

Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i A. .’den 17.06.2004 
tarihinde 3.222.596 YTL nominal tutarında bedelsiz hisse senedi alınmı tır.
Enflasyon muhasebesi kapsamında söz konusu bedelsiz hisseler ekli mali 
tablolardan elimine edilmi tir. (31.12.2003: Yoktur) 



   

28. TA INMAZLAR ÜZER NDEK  AYN  HAKLAR: 

 Ta ınmazlar üzerinde ayni hak yoktur. (31.12.2003: Yoktur) 

29. YEN DEN DE ERLEME DE ER ARTI LARI: 

irket Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Tebli i uyarınca enflasyon 
muhasebesi düzeltmelerini yasal kayıtlarında 2004 yılından itibaren 
uygulamaya ba ladı ından dolayı 2004 yılı içerisinde yeniden de erleme 
yapmamı  ve 31 Aralık 2003 tarihine kadar yasal kayıtlarında olu an
yeniden de erleme de er artı larını enflasyon muhasebesi uygulaması
sırasında ekli mali tablolarından elimine etmi tir. 

30.   YABANCI PARALAR VE YABANCI PARALARLA TEMS L ED LEN 
ALACAK VE BORÇLAR: 

   Kur Tutarı

YABANCI PARA ALACA I
Döviz 
Cinsi

Döviz 
Tutarı (31/12/2004) YTL

     
Döviz Tevdiat Hesabı USD    818.840 1.342.100   1.098.965 
Döviz Tevdiat Hesabı EUR      75.083 1.826.800      137.162 
Menkul Kıymetler USD 7.920.872 1.342.100 10.630.602 
Menkul Kıymetler EURO 7.235.314 1.826.800 13.217.472 
Ticari Alacaklar USD      78.384 1.342.100      105.199 
Verilen Avanslar USD    442.125 1.342.100      593.376 
Verilen Avanslar EUR      13.939 1.826.800        25.464 
Verilen Depozito ve Teminatlar USD      29.925 1.342.100        40.162 
    25.848.402 

     
YABANCI PARA BORCU     
Ortaklara Borçlar USD 400.000 1.348.600 539.440 
     

Not: Alacaklar için T.C. Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2004 tarihli döviz 
alı  kurları, borçlar için ise T.C. Merkez Bankası’nın yayınlamı  oldu u
döviz satı  kurları kullanılmı tır.



   

    

Kur 
Nominal 
Tutarı

Enflasyona 
Uyarlanmı
Tutarı

YABANCI PARA 
ALACA I

Döviz 
Cinsi

Döviz Tutarı
(31/12/2003) YTL YTL

Döviz Tevdiat Hesabı USD   3.118.222 1.395.835   4.352.523   4.954.922 
Döviz Tevdiat Hesabı EUR      587.793 1.745.072   1.025.741   1.167.706 
Menkul Kıymetler USD   9.014.922 1.395.835 12.583.344 14.324.908 
Menkul Kıymetler EURO 11.287.529 1.745.072 19.697.551 22.423.738 
    37.659.159 42.871.274 

Not: Alacaklar için T.C. Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2003 tarihli döviz 
alı  kurları kullanılmı  ve 31 Aralık 2004 tarihindeki TL’nin satın alma gücü 
ile göstermek için endekslenmi tir. 

31. ORTAKLAR, T RAKLER VE BA LI ORTAKLIKLAR LEH NE
VER LEN YÜKÜMLÜLÜKLER: 

Ortaklar ve i tirakler lehine verilen yükümlülükler yoktur.  
(31.12.2003: Yoktur) 

32. PERSONEL YAPISI: 

Kategorileri itibariyle irket’in personel yapısı a a ıdaki gibidir: 

 GRUP GRUP RKET RKET 
Personel Yapısı  31.12.2004 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2003
     
Genel Müdür     3     3   1  1 
Genel Müdür Yardımcısı     2     1   1  - 
Müdür   15   11   2  2 
Uzman   12   13   4  5 
Di er 203 163   2  3 
Toplam 235 191 10 11 

33. MAL  TABLOLARI ÖNEML  ÖLÇÜDE ETK LEYEN D ER 
HUSUSLAR: 

a) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.03.2003 tarihinde yürürlü e giren Seri:VI, 
No:15 sayılı “Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklıkları”  tebli i ile Seri:VI, 
No:10 sayılı “Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları” tebli i yürürlükten 
kaldırılmı tır.



   

Yeni tebli e göre yapılması gereken irket ana sözle mesindeki 
de i iklikler için 26.05.2004 tarihinde ola anüstü genel kurul yapılmı  ve 
ana sözle me de i ikli i 31.05.2004 tarihinde tescil edilmi  ve 03.06.2004 
tarihinde TTSG’de ilan edilmi tir. 

Ünvan de i ikli i sonrası SPK tarafından verilen “Portföy letmecili i
Faaliyet Yetki Belgesi” de de i tirilmi  ve de i iklik 02.11.2004 tarihinde 
tescil ve 05.11.2004 tarihinde TTSG’de ilan edilmi tir. 

b) SPK’nın Seri: XI No: 26 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali 
Tabloların Düzeltilmesine li kin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli de
De i iklik Yapılmasına Dair Tebli ”e göre "Mali tablolarda özsermaye 
kalemleri kayıtlı de erleri üzerinden gösterilir. Bunların düzeltilmesi 
sonucunda olu an farklar, toplu halde "Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi 
Farkları" hesabında gösterilir. Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
bilançonun pasifinde öz sermaye ana grubunda gösterilmi tir. 

 Ayrıca, 24 Mart 2004 tarihli irket ola an genel kurul toplantısında alınan 
karar gere ince, Seri XI No: 20 sayılı Tebli e göre hazırlanan enflasyona 
göre düzeltilmi  31 Aralık 2003 tarihli mali tablolarda yer alan geçmi  yıllar
zararları, sırasıyla aynı mali tabloda yer alan net dönem karı, geçmi  yıl
karları ve ola anüstü yedek akçeler hesaplarından mahsup edilmi tir. 

Mahsup i leminden sonra kalan özvarlık kalemleri a a ıdaki ekilde 
enflasyona göre düzeltilerek, düzeltme sonucu olu an farklar toplu halde 
“Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları” hesabında gösterilmi tir.  

Mahsup i lemi a a ıdaki gibidir; 

                                                               
              YTL   
    
Geçmi  yıllar zararları (37.148.116)   
    
2003 yılı net dönem karı      6.320.843   
Geçmi  Yıl Karları        690.702   
Ola anüstü Yedekler   30.136.571   
 -   



   

Özsermaye enflasyon düzeltme farkları a a ıdaki gibidir; 

     
 31.12.2004 

           YTL
 31.12.2003 

          YTL
    
Sermaye 46.806.400  46.784.280 
Emisyon Primi        61.932  - 
Yasal Yedekler      944.974       944.974 
Özel Yedekler        69.638       375.254 
Ola anüstü Yedekler   7.707.622  11.974.189 
Özsermaye Enflasyon Düzeltme 
Farkları

55.590.566  60.078.697 

c) 8.073.440 YTL tutarındaki net parasal pozisyon zararı nakit çıkı ı, nakit 
akım tablosunda di er nakit çıkı larına ve fon akım tablosunda fon çıkı ı
gerektirmeyen giderler hesabına sınıflanmı tır.

d) Tam konsolidasyon kapsamındaki irketler üzerinden hesaplanan azınlık
paylarının detayı a a ıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2004  31 Aralık 2003 
                YTL                  YTL
Sermaye           959.987             916.364 
Geçmi  yıllar karları        1.442.521         1.353.609 
Geçmi  yıllar zararları      (1.397.029)           (175.939) 
Net dönem zararı         (774.740)        (1.132.176) 
Toplam          230.739             961.858 

e) tirakler erefiyesinin detayı a a ıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2004  31 Aralık 2003
                YTL                  YTL
    
Negatif erefiye – açılı  bakiyesi           (36.192)            (40.716) 
Giri ler -  - 
tfa payı              9.048                4.524 

Negatif erefiye – kapanı  bakiyesi          (27.144)            (36.192) 
    
Pozitif erefiye – açılı  bakiyesi -  - 
Giri ler           223.353  - 
tfa payı            (44.671)  - 

Pozitif erefiye – kapanı  bakiyesi           178.682  - 
Net erefiye – kapanı  bakiyesi           151.538            (36.192) 



   

f) 14 Temmuz 2003 tarihinde imzalanan sözle me sonucunda Mars Sinema 
Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i A. .’ye 30 Temmuz 2003 tarihinde 
3.250.000 ABD Doları ödeme yapılarak %55,56 oranında i tirak edilmi tir. 

 Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’nin yapılan ortaklık sözle mesi 
uyarınca Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i A. .’nin 30 
Temmuz 2003’ü takip eden 36 ay içinde yapaca ı projelere 1.750.000 ABD 
Dolar tutarla katılma hakkı vardır.  Bu hak, detayları yapılan sözle mede 
belirtilen bir opsiyon hakkı olarak düzenlenmi tir. Ayrıca aynı sözle meye 
göre Konak Pier’de mukim sinema lokasyonu ile ilgili hukuki sürecin 
olumlu sonuçlanması ve/veya 2005-2008 yılları arasında Mars Sinema 
Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i A. . için belirlenmi  peformansa 
ba lı olarak  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’nin hisse oranı
de i ebilecektir.  

irketin yaptı ı bedelli sermaye artırımı ile sözkonusu  1.750.000 ABD 
Dolarının 1.090.000 ABD Doları 29 Aralık 2003 tarihinde ödenmi
Giri im Sermayesi’nin i tirak payı %62,54’e yükselmi tir, 17 Haziran 2004 
tarihinde ise bedelsiz sermaye artırımı yapılmı tır.  Kalan 660.000 ABD 
Doları ise 24 Eylül 2004 tarihinde yapılan sermaye artırımı ile ödenerek 
Giri im’in irketteki pay oranı % 65,79’a yükselmi tir. Ayrıca  Giri im
Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. ., 20 Eylül 2004 tarihli yönetim kurulu 
kararı ile,  Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i A. .’ye 
5.000.000 ABD Dolar’lık hisse alım opsiyon hakkı almı tır. Opsiyon tek 
taraflı kullanılabilecek olup süresi 20 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 yıldır. 

g) 10 Aralık 2002 tarihinde imzalanan  pay taahhüt, pay alım ve pay sahipleri 
anla ması sonucunda leti im Teknoloji Danı manlık ve Ticaret A. .’ ye 27 
Aralık 2002 tarihinde 1.575.000 ABD Doları sermaye artırımı 137.500 ABD 
Doları ise ortaklardan hisse alımı olmak üzere toplam 1.712.500 ABD 
Doları ödeme yapılarak %30,99 oranında i tirak edilmi tir. bu sözle me 
uyarınca  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. . ile leti im Teknoloji 
Danı manlık ve Ticaret A. ’ nin kurucu ortakları arasında %2,49 nisbetinde 
irket hissesinin 27 Aralık 2003-27 Mart 2004 tarihleri içinde  Giri im

Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. . tarafından satın alınması yönünde bir 
düzenleme vardır. Bu düzenleme çerçevesinde 22 Mart 2004 tarihinde irket
ortaklarına 137.500 ABD Doları ödenmi  ve  Giri imin payı %33,48’e 
yükselmi tir. Ayrıca  ortaklar  sözle mesine göre leti im Teknoloji 
Danı manlık ve Ticaret A. .’ nin  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı
A. .’ye ait olmayan hisselerinden %3,00 kadarı 2005 yılı sonuna kadar bir 
yeddiemin hesabında tutulmaktadır. 2005 yılı itibarıyla daha önce üzerinde 
mutabakata varılan son 3 yıllık performans kriterlerine bakılarak bu 
hisselerin  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’ye devir edilip 



   

edilmeyece i ve devir ediliyorsa hangi nispet ile devir edilece i
kararla tırılacaktır. 

h)  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. ., Probil Bilgi lem Destek ve 
Danı manlık Sanayi ve Ticaret A. .’ye (Probil), irketin di er ortakları ile 4 
Eylül 2002 tarihinde imzalamı  oldu u taahhüt ve hissedarlar sözle meleri 
ile 3.188.889 ABD Doları kar ılı ında %10 oranında ortak olmaya hak 
kazanmı tır. Bu tutarın 3.000.000 ABD Doları 15 Ekim 2002 ve 188.889 
ABD Doları da 23 Ekim 2003 tarihinde irkete ödenmi tir.   Giri im
yönetim kurulunun aldı ı 20 Eylül 2004 tarihli karara göre, karar tarihinden 
itibaren 1 yıl içinde kullanılmak üzere Probil ile,  Giri imin tek taraflı
kullanabilece i, 15.000.000 ABD Dolarlık hisse alım opsiyon sözle mesi 
yapılmı tır. 

i) 25 Eylül 2003 tarihinde imzalanan pay sahipleri sözle mesi sonucunda 30 
Eylül 2003 tarihinde Nevotek Bili im Ses ve leti im Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A. .’ye 401.600 ABD Doları ödenmi  ve irketin %50,10’una sahip 
olunmu tur.   
Sözkonusu sözle me gere ince, gerekli performans kriterlerinin 
gerçekle mesi artı ile  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’nin 
Nevotek Bili im Ses ve leti im Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. .’ye 
sözle meyi takip eden be inci ayın sonunda 399.200 ABD Doları ve 
dokuzuncu ayın sonunda da 399.200 ABD Doları ödenmesi konusunda 
opsiyon hakkı tanımaktadır.

Bu ba lamda 1 Mart 2004 tarihinde 399.200 ABD Doları ve 22 Haziran 
2004 tarihinde de 399.200 ABD Doları irkete ödenmi  ve ortaklık payı
%75’e yükselmi tir. 2004-2006 yılları arasında Nevotek Bili im Ses ve 
leti im Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. . için belirlenmi  performans 

kriterlerine ba lı olarak   Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’nin 
hisse oranı de i ecektir. 

j)  Giri im 9 Temmuz 2004 tarihinde Step Halıcılık ve Ma azacılık Sanayi 
ve Ticaret A. . ile “Sermayeye tirak ve Pay Sahipleri” sözle mesi 
imzalamı , bunun sonucunda 3.000.000 ABD Doları 20 Temmuz 2004 
tarihinde ödenmi  ve  Giri im Step Halıcılık’da %30 oranında pay sahibi 
olmu tur.  Giri im yönetim kurulunun 20 Eylül 2004 tarihinde aldı ı
karara göre  Step ve  Giri im arasında imzalanan sözle me çerçevesinde 
Giri imin bir yıl içinde tek taraflı olarak kullanabilece i 12.000.000 ABD 
Dolarlık hisse alım opsiyonu bulunmaktadır.   



   

31 ARALIK 2004 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T ANFLASYONA GÖRE 
DÜZELT LM  KONSOL DE GEL R TABLOSU D PNOTLARI 

1. Tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a a ıdaki gibidir: 

 a)   Amortisman giderleri:  
                

         YTL
1 Ocak – 31 Aralık 2004: 1.750.110 
1 Ocak – 31 Aralık 2003:    887.826 

b)  tfa ve tükenme payları:   
    

      YTL
1 Ocak – 31 Aralık 2004: 770.397 
1 Ocak – 31 Aralık 2003: 525.250 

2. Reeskont ve kar ılık giderleri a a ıdaki gibidir: 

 1 Ocak-  
31 Aralık 2004 

 1 Ocak-  
31 Aralık 2003 

                 YTL                  YTL
Kıdem Tazminatı Kar ılıkları            176.728               54.871 

tirakler de er dü ü  kar ılı ı         3.552.892          1.240.849 
Vergi gecikme zammı -               12.173 
Haberle me gideri                2.306  - 
Ba ımsız denetim ücreti              22.279  - 
Hukuki danı manlık ücreti                1.660  - 
Toplam         3.755.865          1.307.893 

3. Finansman giderleri a a ıdaki gibidir: 

 YTL
1 Ocak – 31 Aralık 2004: 898.824 
1 Ocak – 31 Aralık 2003: 782.069 

a)  Üretim maliyetine verilenler : Yoktur (2003: Yoktur)  
b)  Sabit varlıkların maliyetine verilenler :Yoktur (2003: Yoktur)  
c)  Do rudan gider yazılanlar : 898.824 YTL (2003: 782.069 YTL) 

4.        Ba lı ortaklık , i tirak ve ortaklarla ilgili finansman gideri yoktur.  
     (2003: Yoktur) 



   

5. Ortaklar, ba lı ortaklıklar, i tirakler ile yapılan satı  ve alı lar: irket, ba lı
ortaklı ı olan Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler letmecili i
A. .’den 25.476 YTL’lik hizmet almı , konsolidasyon çalı ması
kapsamında bu bakiye ekli mali tablolardan elimine edilmi tir.  (2003: 
Yoktur) 

6. Ortaklar ba lı ortaklık, i tirakler ve Grup irketlerinden alınan ve bunlara 
ödenen faiz, kira ve benzerleri: 

 31 Aralık 2004  31 Aralık 2003 
Kira Gideri                  YTL                  YTL

 Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .             464.520             169.710 
lem Komisyonu    

T. bankası A. .                 3.386                    906 
lem ve Danı manlık Komisyonu    
 Yatırım Menkul De erler A. .              308.097              315.946 

Genel Giderler    
 Merkezleri Yönetim ve letim A. .                39.315                40.177 

Sigorta Giderleri    
Anadolu Sigorta A. .                95.778                13.245 
Hizmet Gideri    

net Elektronik Bilgi Üretim, Da ıtım, 
Ticaret ve leti im Hizm. A. .                  4.350 -

net A. .                  7.143  - 
Faiz Geliri    
T. bankası A. .                24.986  - 
Hizmet Geliri    
Anadolu Sigorta A. .                 48.486  - 

7. Yönetim kurulu ba kan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel 
müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve 
benzeri menfaatlerin tutarları a a ıdaki gibidir: 

                   YTL
1 Ocak-31 Aralık 2004:           1.359.760 
1 Ocak-31 Aralık 2003:              423.764 

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan 
de i ikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdi i artı
veya azalı  yoktur. (2003: Yoktur) 

9. Stok maliyeti hesaplama sistemi: Maliyet hesabında ilk giren ilk çıkar   
(FIFO) stok maliyeti hesaplama yöntemi kullanılmı tır. (2003: FIFO) 



   

10. Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri: 

 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle stok sayımı yapılmı tır. (2003: Stok sayımı
yapılmı tır).  Grubun aktiflerindeki menkul kıymetlerden döviz cinsi 
tahviller uluslararası saklama bankası CEDEL nezdindeki  Yatırım
Menkul De erler A. . aracılı ı ile saklamada bulunmaktadır. Ayrıca, Türk 
Lirası ve Yabancı Para cinsinden yurtiçinde ihraç edilen devlet tahvili ve 
hazine bonoları ile hisse senetleri de MKB Takas ve Saklama Bankası A. .
nezdinde  Yatırım Menkul De erler A. . aracılı ı ile saklamada 
bulunmaktadır. Yatırım fonları ise Ana Ortaklı ın T.  Bankası A. . ve 
Yatırım Menkul De erler A. .’deki hesabında saklamadadır.

11. Yurtiçi ve yurt dı ı satı lar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, 
döküntü gibi maddelerin satı ları ile hizmet satı larının ayrı ayrı
toplamlarının brüt satı ların yüzde yirmisini a ması halinde bu madde ve 
hizmetlere ili kin tutarları: Yoktur. (2003: Yoktur) 

12. Satı larla ilgili te vik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. (2003: Yoktur) 

13. Önceki döneme ili kin gelirler ve giderler : 

31 Aralık 2004 tarihi itibariyle önceki döneme ili kin giderler, faturası 2004 
yılında gelen film kira bedeli, damga vergisi ve hizmet alımlarından olu up, 
tutarı 19.603 YTL’dir.  (2003: Yoktur) 

14.    Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek ko uluyla hisse 
ba ına kar    

Hisse ba ına kar/zarar hesaplamaları (1 YTL nominal de erdeki hisseye 
isabet eden), Grubun gelir tablosundaki net dönem karı /zararı üzerinden 
hesaplanmı tır. 

31 Aralık 2004:

1 YTL nominal de erdeki         (8.011.879) 
Hisse ba ına zarar  = --------------------------------------  = (0,356) YTL 
                                                         22.500.000 

Grup Hisse Ba ına 
Zarar (YTL)

Hisse ba ına zarar oranı (%)

A (0,356) (35,6) 
B (0,356) (35,6) 



   

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla 
SPK’ya tabi ortaklıklarda 2004 yıl sonu itibariyle yapılacak kar da ıtımına
ili kin hususlar düzenlenmi tir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle irket’in 
SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli konsolide mali tablolarında 8.011.879 
YTL ve yasal kayıtlarına göre düzenlenen sadece irkete ait konsolide 
olmayan mali tablolarında 2.524.653 YTL dönem zararı bulundu undan, 

irket yukarıda anılan Kurul kararında belirtildi i gibi 2004 yılı için kar 
da ıtımı yapamayacaktır.

31 Aralık 2003:

1 YTL nominal de erdeki        4.239.246 
Hisse ba ına kar  = --------------------------------------  = 0,212 YTL 
                    20.000.000 

Grup Hisse Ba ına Kar 
(YTL)

Hisse ba ına kar oranı (%)

A 0,212 21,20 
B 0,212 21,20 

15. Her bir ana üretim grubu için ayrı olmak üzere, i letmenin dönem içinde 
gerçekle tirdi i mal ve hizmet üretim miktarlarındaki de i meler: Yoktur . 
(2003: Yoktur) 

16.     Her bir ana satı  grubu için ayrı ayrı olmak üzere, i letmenin dönem içinde 
gerçekle tirdi i mal ve hizmet satı  miktarlarındaki de i meler : Yoktur. 
(2003: Yoktur) 









   

KURUMSAL YÖNET M LKELER  UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 

irketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka 
açık bir kurulu tur. irket kurucu ortaklarının sahip oldu u kurumsalla ma anlayı ı,
2000 yılında kurulan  Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .’de de 
uygulamaya konulmu tur. irketimizin, çalı anları, ortakları ve di er menfaat 
sahipleri ile e itlik, effaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi kavramlar 
çerçevesinde sürdürdü ü ili kileri daha fazla geli tirmek ve bu ilkeleri yazılı
kurallar halinde kamuya duyurarak kurumsal anlayı a dayandırma çalı maları
devam etmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili irketimiz uygulamaları
ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmı tır.  

BÖLÜM I - PAY SAH PLER

Pay Sahipleri le li kiler Birimi 

irketin faaliyetleri ve büyüklü ü dikkate alınarak “Pay Sahipleri ile li kiler
Birimi” olu turulmamı tır. Sözkonusu ili kiler Mali ve dari ler Müdürlü ü
tarafından yürütülmekte olup müdürlükte Fatma Banu Gül müdür, Burcu 
Peri ano lu operasyon uzmanı olarak görev yapmaktadır. irkete dönem içinde pay 
sahipleri tarafından herhangi bir ba vuru yapılmamı tır. Mali ve dari ler
Müdürlü ü irketin halka açılmasından sonra MKB ve SPK’na irket ile ilgili özel 
durumların açıklandı ı formları ve mali tabloları göndererek kamuya açıklanması
gereken konularda pay sahiplerinin bilgilendirilmesini sa lamaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

irketimiz, kamuyu aydınlatma politikası do rultusunda ticari sır niteli inde 
olmayan bilgileri e itlik çerçevesinde pay sahipleri ile payla maktadır.
Dönem içinde pay sahiplerince irketten bilgi talebinde bulunulmamı tır. Dönem 
içinde pay sahipli i haklarının kullanımını etkileyecek herhangi bir geli me 
olmamı tır. Pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek geli meler MKB 
bülteni aracılı ı ile elektronik ortamda kamuya duyurulacaktır. Kamuya yapılan 
açıklamalara irketin internet sayfasından da ula ılabilmektedir. Ayrıca, SPK 
mevzuatının gerekli gördü ü konularda TTSG’de ve günlük gazetelerde de gerekli 
ilanlar yapılmaktadır.

irket denetçileri, ana sözle meye göre, genel kurul tarafından pay sahipleri 
arasından veya dı arıdan seçilebilir. Ana sözle mede özel denetçi tayin edilmesi 
talebi bireysel hak olarak düzenlenmemi tir. Ancak, TTK’nın 348. maddesi 
gere ince genel kurulun özel denetçi tayin etme hakkı bulunmakla birlikte dönem 
içinde yapılan genel kurullarda bu konu ile ilgili bir talep olmamı tır. Bunlara ek 



   

olarak, irket yönetim kurulu tarafından seçilen ba ımsız denetim kurulu u da genel 
kurulun onayına sunulmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri 

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
çerçevesinde yapılmaktadır.  
Dönem içinde 2003 yılı ola an genel kurul ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gere ince 
ana sözle me de i ikli i yapılabilmesi için A ve B grubu pay sahipleri genel kurulu 
ve ola anüstü genel kurul olmak üzere dört adet genel kurul toplantısı yapılmı tır.
Sözkonusu genel kurulların yapıldı ı tarihlerde irket halka açık olmadı ı için 
TTK’nın 370.maddesi uyarınca, davet ilan yolu ile yapılmamı  sadece ortaklara 
iadeli taahütlü davet mektubu gönderilmi tir.  Tüm genel kurullarda verilen 
önergeler oybirli i ile kabul edilmi tir. Halka açılma sonrasında yapılacak genel 
kurul toplantılarında, TTK ve SPK uyarınca, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 
amacıyla TTSG’de ve yurt çapında yayın yapan günlük iki gazetede ilan 
verilecektir.  
Genel kurul tutanakları irket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine açık
tutulmaktadır. Ayrıca genel kuruldan sonra TTSG’de ilan edilmektedir. Halka 
açılmayı izleyen dönemlerde yapılacak olan genel kurullarda alınan  kararlar 
irketin internet sayfasında yayınlanacaktır. 

Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu irket ana sözle mesi  çerçevesinde 
irket i lerini yürütmektedir. irketin, kurulu  amacı dolayısıyla, esas faaliyet 

konusu giri im irketlerine yatırım yapmaktır ve bu yatırım ve yatırımdan çıkı
kararları da yönetim kurulunca verilmektedir. Ana sözle mede önemli tutarda 
malvarlı ı satımı, alımı, kiralanması ve bölünme hususlarında bir hüküm 
bulunmamaktadır. Ancak, ana sözle mede ve tabi olunan özel mevzuatta hüküm 
bulunmayan durumlarda ilgili genel mevzuat geçerli olmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve Kurul onayında geçen irket ana 
sözle mesine göre, yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday 
gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dı ında imtiyaz 
veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Halka açılma sonrasında hiçbir 
ekilde yönetim kurulu üyeli ine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil 

olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Azınlık pay sahiplerinin yönetim kuruluna 
temsilci göndermelerini temin edebilecek birikimli oy kullanma yöntemi ana 
sözle mede yer almamaktadır. 

irkette pay sahibi olan irketlerle kar ılıklı i tirak durumu bulunmamaktadır.



   

Kar Da ıtım Politikası ve Kar Da ıtım Zamanı

Ana sözle mede kar da ıtımı TTK ve SPK hükümlerine uygun olarak belirlenmi
olup kardan pay alma konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. irketin kamuya 
açıkladı ı bir kar da ıtım politikası olmayıp, irket SPK mevzuatına tabi oldu u
için Kurulun açıkladı ı kar da ıtım ekil ve süre artlarına uygun i lem
yapmaktadır.

Payların Devri 

irket ana sözle mesine göre hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 

irket Bilgilendirme Politikası

irket Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olması nedeniyle hisse senetlerinin halka 
arzı i leminden sonra irketle ilgili tüm geli meler, Seri:VIII, No:39 sayılı “Özel 
Durumların Kamuya Açıklanmasına li kin Tebli ” ve Seri:VI, No:15 sayılı
“Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tebli i” çerçevesinde kamuya 
açıklanmaktadır. Kamuyu aydınlatma amacıyla bilgi verme politikası ana 
sözle mede de yer almaktadır. Ortaklarımızın bazılarının halka açık irketler
olmasından dolayı da irketle ilgili i lemler kamuoyuna duyurulmaktadır.  

irketle ilgili özel durum açıklamaları yasal mercilere  bildirimin yanı sıra internet 
sitemizde de IMKB’nin internet sayfası ile ba lantılı olarak yayınlanmaktadır.
Bunun yanısıra, ticari sır niteli inde olmayan bilgiler ve yapılan basın açıklamaları
da irketin internet sayfasında yer almaktadır.
Ortaklardan irkete ula an her türlü soru ve bilgi talebine, mümkün olan en kısa
süre içerisinde, Mali ve dari ler Müdürlü ü koordinatörlü ünde cevap 
verilecektir. 
Bilgilendirme i lemi irketin halka arzı sırasında yayımlanan izahnamede yer 
almaktadır. zahname ise irketin internet sayfasında kamunun bilgisine 
sunulmu tur.

Özel Durum Açıklamaları

irketin hisse senetlerinin halka arz tarihi olan Ekim 2004’den Aralık 2004 sonuna 
kadar sekiz adet özel durum açıklaması yapılmı tır. Açıklamalar zamanında 
yapılmı  olup bu açıklamalar için SPK ve MKB tarafından ek bilgi talep 
edilmemi tir. irket hisse senetleri yurtdı ı borsalara kote olmadı ı için yurtdı ında 
herhangi bir açıklama yapılmamı tır. irket hakkında yapılan açıklamalara irketin 
internet sayfasında bulunan sürekli bilgilendirme formunda IMKB sayfası ile 
kurulan ba lantıdan ula ılabilmektedir. 



   

irket nternet Sitesi ve çeri i

irketin internet sayfası adresi www.isgirisim.com.tr’dir.
Sayfada, portföy tablosu, ortaklar ve payları, yönetim kurulu üyeleri ve genel 
müdür, esas sözle me, izahname, sirküler ve hisse senetlerinin halka arzından sonra 
IMKB ve SPK’ya gönderilen mali tablolar yer almaktadır. Yıllık faaliyet raporları,
genel kurula ili kin bilgiler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kullanılan 
formlar, sıkça sorulan sorular bölümlerine yer verilecektir. nternet sitesinde yer 
almakla birlikte www.imkb.gov.tr sitesinden ula ılabilecek bilgiler ise, periyodik 
mali tablo ve raporlar ile kamuya açıklanması gereken yönetim kurulu kararları ve 
irket faaliyetleri ile ilgili özel açıklamalardır.

Gerçek Ki i Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

irkette  nihai hakim gerçek ki i pay sahibi bulunmamaktadır. 

çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Ki ilerin Kamuya Duyurulması

irketin çalı anları, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin isimleri ile 
ba ımsız denetim kurulu u kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, irketin yönetim 
kadrosunda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerindeki de i iklikler özel 
açıklama ile en kısa sürede kamuya duyurulmaktadır.  
Son durum itibariyle ilgili ki iler ekteki gibidir; 
Yönetim Kurulu: Mete U urlu, Recep Ferdi Miskbay, Haluk Lütfi Somersan, 
brahim Halil Çiftçi, lhami Koç, Kadriye Nilay Çelebi, Zeynep Hansu Önem, 

Murat Kural, Kemal ahin, Hidayet Yetkin Kesler. 
Denetçiler: Ayda Kınıklı, Aykut Postalcıo lu.

irket Yöneticileri: Alim Murat Özgen, Fatma Banu Gül, Yavuz Emre yibilir. 
Ba ımsız Denetim irketi: Denetim Serbest Mali Mü avirlik A. .

BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

irket ile önemli oranda menfaat ili kisi olan gruplar, çalı anlar, pay sahipleri ve 
irketin i tirakleridir. irket çalı anları hak ve sorumlulukları ile ilgili olarak üst 

düzey yönetimle yapılan toplantılarda bilgilendirilmektedirler. Ayrıca, çalı anların
hak ve sorumluluklarını belirleyen ve yönetim kurulunun düzenledi i iç 
düzenlemeler bulunmaktadır. irket i tiraklerinin yönetim kurulu toplantılarında 
ise, yapılan anla malara uyum, i tirakler için ana irket yönetimince alınan kararlar  
konularında bilgi verilmektedir. Menfaat sahipleri SPK’nun kamuyu aydınlatma 
açıklamaları çerçevesinde elektronik ortamda  bilgilendirilmektedir. 



   

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri adına yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarında irketin 
vizyonu ve stratejileri ile ilgili üst yönetime katkıda bulunmaktadırlar. irket ana 
sözle mesine ve mevzuata göre, irket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve 
dı arıya kar ı temsil edilir ancak, yönetim kurulu yetkilerinin tamamını veya bir 
kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edece i murahhaslara veya pay 
sahibi olmaları zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. 

nsan Kaynakları Politikası

irket çalı anları ile ili kiler, irket içi ve dı ı görev, hak, yükümlülük ve 
sorumluluklar ile personel kadroları, i e alım kuralları bir iç yönetmelik ile 
düzenlenmi tir. irket çalı anları ve üst yönetim hak ve yükümlülükler konularını
yapılan periyodik toplantılarda da ayrıca görü mektedirler.  

irketin yapısı gere i az sayıda personel bulunması nedeniyle çalı anlar ile ili kileri 
yürütmek için ayrı bir birim kurulmamı  olup bu görevi Mali ve dari ler
Müdürlü ü yürütmektedir. Dönem içinde çalı anlardan, çalı ma artları, personel 
politikaları gibi konularda ikayet gelmemi tir. 

Mü teri ve Tedarikçilerle li kiler Hakkında Bilgiler 

irket faaliyet konusu gere i mal ve hizmet üretmemektedir dolayısıyla pazarlama 
ve mü teri memnuniyeti ile ilgili bir çalı ma yoktur. Ancak, i tirak edilen irketlere,
sözle mesel haklara uyum, i tirakler hakkındaki politikalar gibi konularda söz 
konusu irketlerin yönetim kurulu toplantılarında bilgi verilmektedir. irketin 
internet sayfasında ise yatırım yapılacak irketlerde aranan ko ullar belirtilmektedir. 

Sosyal Sorumluluk 

irketin bulundu u bölgeye veya genel olarak kamuya yönelik bir faaliyeti 
bulunmamaktadır. Ancak, irket esas faaliyet konusu gere i büyüme sürecinde ve 
kaynak ihtiyacı içinde olan irketlere yatırım yaparak ekonomiye katkı
sa lamaktadır. Çevreye verilen zarar ve bununla ilgili irket aleyhine açılan dava 
yoktur. 

BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 

Yönetim Kurulunun Yapısı, Olu umu ve Ba ımsız Üyeler 

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilirler ve ana sözle me gere ince 
genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya ba kaları namına veya hesabına
bizzat ya da dolaylı olarak irketle irket konusuna giren bir ticari i lem
yapamazlar. 

irket dı ında ba ka kurumlarda görev yapan yönetim kurulu üyeleri ana 



   

sözle menin ilgili maddesi gere ince irket ile ticari i lem yapmadıklarından dolayı
herhangi bir çıkar çatı ması sözkonusu de ildir. irket dı ında ba ka görevleri olan 
üyeler irket faaliyetlerine de yeterli zamanı ayırmaktadırlar.  Yönetim kurulu 
üyelerinin irketle çıkar çatı ması olmaması ve irket faaliyetlerine yeterli zamanı
ayırmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin irketle ili kileri ile ilgili belli 
kurallar yazılı hale getirilmemi tir. irketimizde son durum itibarıyla yönetim 
kurulu üyeleri ve yönetim kadrosuna faaliyet raporunun ilk bölümünde yer 
verilmi tir.  irketimizde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ana sözle me 
gere ince, ba ımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu 
üyeli ine aday gösterme konusunda ana sözle menin 12. maddesi ile  ortaklara 
imtiyaz tanınmı tır. Yönetim kurulu üyeleri arasında icrada görevli üye yoktur. 

irketin genel müdür  vekili A. Murat Özgen’dir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri   

irket yönetim kurulu üyeleri SPK’nun öngördü ü özellikleri ta ıyan ki iler
arasından seçilmekte olup ana sözle mede bu yönde bir madde bulunmaktadır.

irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 

irket kurulu undan hemen sonra hazırlanan ve yönetim kurulunca onaylanan “
Planı” çerçevesinde irketin misyonu belirlenmi tir.  Giri im Sermayesi’nin 
misyonu; yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip 
irketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sa layacak projelerini gerçekle tirmeleri için 

yönetim  bilgisi ve sermaye katkısı sa lamaktadır. 
Bu misyon çerçevesinde  Giri im Sermayesi, sahip oldu u kollektif kaynakları
devreye sokarak; giri imcilerin bu bilgi, tecrübe ve deneyimden ihtiyaçlarına en 
uygun ekilde faydalanmasını sa layacaktır.
Bunun yanı sıra  Giri im Sermayesi, etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal 
yapısı ile hissedarlarına di er yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç 
sa lamayı hedeflemektedir. 

irketin misyonu internet sayfasında yayınlanarak kamuya duyurulmaktadır. 
irketin hedeflere ula ıp ula madı ı yönetim kurulu toplantılarında 

görü ülmektedir. Yönetim kurulu irket faaliyetlerinin gerektirdi i sıklıkta 
toplanmakta ve irket yöneticilerinin irket performansı hakkında hazırladı ı
raporları görü mektedir. 

Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması

irket bünyesinde risk yönetimi ve iç kontrol konularında ayrı birimler 
olu turulmamı tır. irketle ilgili olu acak riskler periyodik olarak irket üst 
yönetiminin hazırladı ı raporlar do rultusunda yönetim kurulu toplantılarında 
görü ülmektedir.Ayrıca, SPK mevzuatına uygun olarak, irket içinde yönetim 
kurulundan  iki üyenin görev yaptı ı bir denetim komitesi olu turulmu tur.



   

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

irket ana sözle mesine göre, irket Yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dı arıya 
kar ı temsil olunur. Yönetim kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi 
üyeleri arasından veya hariçten tayin edece i murahhaslara veya pay sahibi olmaları
zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Genel müdür ve müdürlerin sahip 
olması gereken özelliklere ana sözle mede yer verilmi tir. Ana sözle menin 
yönetim kuruluna verdi i yetki do rultusunda çıkarılan ve ticaret siciline tescil 
ettirilen imza sirküleri yetkilerin detayını belirlemektedir. 

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

irket ana sözle mesinde yönetim kurulu toplantılarına ili kin detaylı açıklamaya 
yer verilmi tir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
Yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu ba kanı tarafından 
belirlenir ve gündem irket tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir. irketin 
personel yapısı gere i yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve ileti imin 
sa lanması amacıyla ayrı bir birim kurulmamı tır.  
Dönem içinde irket yatırımları, finansal durum gibi konuların dı ında, irketin 
faaliyet gösterece i konuların belirlenmesi ile i  ve finansman planlarının
onaylanması, genel kurulun ola an/ola anüstü toplantıya ça rılması, yönetim 
kurulu ba kanının, ba kan vekilinin seçimi ve yeni üye atanması, genel müdürün 
atanması, komitelerin olu turulması, yeni yatırım yapılması, dönem karı hakkında 
karar alınması ve sermaye artırımı gibi konularda toplantılar yapılmı  ve kararlar 
fiilen katılan üyelerin oybirli i ile alınmı tır.  
Dönem içinde yapılan yönetim kurulu  toplantılarında irket denetçilerine iletilecek 
herhangi bir konu gündeme gelmemi tir.  

irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa ı

Mevzuat ve irket ana sözle mesinde, irket yöneticilerinin genel kuruldan izin 
almaksızın kendileri veya ba kaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı
olarak irketle irket konusuna giren ticari bir i lem yapamayacakları hükme 
ba lanmı tır.
Dönem içinde yönetim kurulu ve yöneticiler için irketle i lem yapma ve rekabet 
yasa ının uygulanmasını gerektiren bir durum meydana gelmemi tir. 

Etik Kurallar 

irketin, yönetim kurulunun onayından geçen, “Personel Yönetmeli i”nde 
çalı anlar için etik kurallar olu turulmu tur ve bu esasların genel çerçevesine halka 
arz izahnamesinde yer verilmi tir. Halka arz izahnamesi irketin internet sayfasında 
yer almaktadır. irketin izleyece i etik kuralların yazılı hale getirilmesi için 
çalı malar sürdürülmektedir. 



   

Yönetim Kurulunda Olu turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba ımsızlı ı

irketin gereksinimlerine uygun olarak iki adet komite olu turulmu tur. SPK 
mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren denetim komitesi yılda en az dört kez 
toplanırken, yatırım komitesi irket üst yönetiminin yatırım yapılması teklifinde 
bulundu u irketlerin yatırıma uygunlu unu görü mek üzere gerekli oldu u
zamanlarda toplanır. Bu komitelerin üyeleri icrada görevli de ildirler.   

irketin faaliyet konusunun SPK mevzuatınca sınırlandırılmı  olması ve personel 
sayısı gere i, denetim komitesi ve yatırım komitesi dı ında di er konular için 
komiteler olu turulmamı tır. irket faaliyetleri üst yönetimin ve yönetim kurulunun 
gözetimi altında yürütülmektedir. 

Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar 

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurulca belirlenen  tutarda huzur hakkı          
ödenmektedir. 

irketin, ana sözle menin 6. maddesi gere ince, yönetim kurulu üyelerine ve 
yöneticilere herhangi bir borç, kredi, kefalet vermesi sözkonusu de ildir.
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