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İttifak, bir çınar misali kendi kendini besliyor. 
Ortaklarının gücüyle azmiyle başarıyor, kazandığı 
başarıları yine ortakları ile paylaşıyor, toprağını 
zenginleştiriyor, güç topluyor, atağa kalkıyor. 

Aynı anda hem geçmişi hem geleceği kucaklar 
çınar ağacı. Çünkü görülmemiş şekilde kök salar 
toprağa... Kök saldığı topraklarda uzun bir ömür 
sürer. Çınar ağacı gizemlidir. Çünkü gücünün, 
dayanıklılığının uzun ömrünün sırrı zihinleri meşgul 
eder. Aslında formül köklerinde gizlidir. 

Hemen büyümeye geçmez çınar. Büyümeden 
önce toprağın derinliklerine güçlü kökler salar. 
Deyim yerindeyse, sağlam temeller üzerinde 
yükselir. Güçlü kökleri sayesinde olumsuz 
şartlardan etkilenmeden uzun yıllar dayanır çetin 
doğa koşullarına. Bir kez temelini güçlendirmeye 
görsün, hızlı bir büyüme sürecine girer. 

Yüzlerce yıl yaşayabilen çınar, geçmişi geleceğe 
bağlar. Geçmişinden aldığı güçle büyür. Sürekli 
yenilenen dalları ve yapraklarıyla geleceğe uzanır. 
Çınar, Anadolu topraklarından dünyaya açılan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun da simgesi oldu. 
Uzun ömrü ve ihtişamı simgeledi.

Çınar; tecrübenin, bilgeliğin, gücün ve 
dayanıklılığın simgesidir. Güçlü ve kalın 
gövdesiyle en zor şartlara dayanabilen çınar 
ağacı, yüzlerce daldan ve binlerce yapraktan 
oluşan görüntüsüyle görkemlidir.  

İhtişamlı görüntüsü yalnızca seyir zevki vermekle 
kalmaz, insanları dallarının gölgesinde serinletir. 

Yüzlerce yıllık çınarlar, devasa gövdelerinin 
içinde barınak görevi dahi görmüştür. Kurtuluş 
Savaşı’nda Anadolu’da birçok çınar gövdesinin 
depo olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Çınar, topraktan aldığını toprağa verir. Ömrünü 
tamamlayıp dökülen yaprakları toprağını 
yeniden zenginleştirir. Çınar, kendi yapraklarıyla 
zenginleştirdiği toprağından yeniden güç alarak 
yaşamına devam eder. Çınar yalnızca toprağına 
değil tüm insanlığa hizmet eder. Şifa kaynağıdır. 
Yaprakları ve gövdesinin kabukları birçok 
rahatsızlığın dermanıdır.

İttifak; köklerini sağlam temeller üzerine inşa 
etmesiyle ve binlerce ortaktan oluşan güçlü 
gövdesiyle Türkiye’nin çınarı; Temellerini sağlam 
atan, doğru sektörlerde doğru strateji kurgulayan 
İttifak, bir çınar misali gücünden güç alarak hızla 
büyüdü, büyüyor.  

İttifak, çınarın misali sürdürülebilir vizyoner 
yatırımlar gerçekleştiriyor. Kökte sektörlerinin 
öncüsü, daldaki yaprakta yurtiçi ve dışında cesur 
adımlarla ilerleyen yaratıcı bir grup. 

İttifak, bir çınar misali kendi kendini besliyor. 
Ortaklarının gücüyle azmiyle başarıyor, kazandığı 
başarıları yine ortakları ile paylaşıyor, toprağını 
zenginleştiriyor, güç topluyor, atağa kalkıyor. 

Türkiye’nin çınarı
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Çınar ağacı dayanıklılığın, sağlam olmanın 
ifadesidir. Görüntüsüyle bile dayanıklılığını 
hissettiren çınar, uzun yıllar süren sağlıklı 

yaşamıyla da sağlamlığını ispatlar.
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İttifak, tüm paydaşlarına yüksek değer yaratacak 
ürün ve hizmet üreten şirketleriyle, insanlığın, 
ülkemizin, toplumun ve hissedarlarının refah 
düzeyinin artırılmasında daha etkin rol oynamayı 
hedefliyor.

Türkiye’nin İttifak’ı 
Konya’dan yükselen ve bugün uluslararası 
pazarlarda da boy gösteren İttifak’ın kuruluş 
öyküsü idealist bakış açısının da bir örneği. 
1988’de 20 idealist girişimci tarafından temelleri 
atılan İttifak’ın kuruluş öyküsü bir anlamda sosyal 
sorumluluk boyutu da taşıyor. Grup bugün, 
“Türkiye’nin İttifak”ı olarak yalnızca ülkemize değil 
tüm insanlığa sunduğu hizmet ve katkılarla hızlı 
ve istikrarlı yükselişine devam ediyor. 

“Kişisel hayalleri kolektif gerçeğe 
dönüştürmek…”
23 yıl önce kurulan ve çok ortaklı yapıların 
başarıya ulaşabileceğinin somut bir kanıtı, 
örnek bir modeli olan İttifak, farklı sektörlerdeki 
büyümesini takiben 1993 yılında holdingleşti. 

1994’te “sermayesinin yüzde 100’ü halk 
ortaklığına açık bir “halk şirketi olmak” hedefiyle 
Sermaye Piyasası Kurulu’na kaydolan İttifak, bilgi 
ve tecrübesiyle birçok sektörde öncü rol üstlendi 
ve Anadolu’daki ekonomik kalkınma hamlesine 
büyük katkı sağladı. Ürün ve markalarıyla ulusal 
ve uluslararası pazarlarda da rekabet edebilir 
noktaya ulaştı.
 
“Kişisel hayalleri kolektif gerçeğe dönüştürmek”, 
ülke ekonomisine katma değer sağlayarak 
sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişime destek 
olmak amacıyla kurulan İttifak, gelecekte de 
tüm paydaşlarının yaşamına değer katmayı; 
insanlığın, ülkemizin, toplumun ve hissedarlarının 
refah düzeyinin artırılmasında daha etkin bir rol 
oynamayı hedefliyor.

Yüzde yüz yerli sermaye gücü
Şeffaflık, dürüstlük, güven ve istikrarı temel 
değerleri arasında benimseyen, binlerce ortağının 
da desteğiyle çalışma alanlarını genişletip 
çeşitlendiren İttifak, 23 yılda Türkiye’nin yüzde 
100 yerli sermayeli gücü olarak inşaattan gıdaya, 
alışveriş merkezlerinden makineye, hayvancılıktan 
tarıma farklı sektörlerde 5 bin kişiye doğrudan, 
yaklaşık 7 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlamış 
durumda.

“Sürdürülebilir büyüme”, “verimlilik” ve “istikrar”ı 
faaliyetlerine ve iş geliştirme stratejilerine yön 
veren temel kavramlar olarak benimseyen İttifak, 
bölgesel gücünü ulusal boyuta taşıma hedefine 
yönelik çalışmalarına son 5 yılda hız verdi. 
2006’dan bu yana 138 milyon TL değerinde 

yatırım gerçekleştiren Grup, 2010 yılında 775 
milyon TL ciroya ulaştı. 31 Aralık 2009 günü, 19 
bini aşkın yatırımcısıyla İMKB’ye kote oldu ve 
hisse senetleri borsada işlem görmeye başladı. 1 
Temmuz 2010’da İMKB Ulusal 100 Endeksi’ne 
giren ve kurumsal hedeflerini bir adım daha 
öteye taşıyan İttifak; güçlü sermayesi, entelektüel 
varlıkları, istikrarlı büyümesi ve sürdürülebilir 
kârlılığı ile iştirak şirketlerinin hedeflerini daha da 
yükseltti. 

Yeni Yatırımlarda İttifak
İttifak’ın ilk kuruluşu olan Selva Gıda; 
Türkiye’nin, markalı makarna ihracatında en 
büyük makarna ihracatçısı konumunda yer 
alıyor. 70 ülkeye ihracat yapan Selva Gıda, 
LPG ile makarnayı kurutan, bacasından siyah 

Türkiye için İttifak, herkes için İttifak
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İttifak, Türkiye’nin “güç birliği” misyonunda, 
ülkenin öncü kuruluşlarından biri olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılı sonunda 
konsolide cirosunu 1 milyar TL’nin üzerine 
çıkarmayı hedeflemektedir.

dumanın çıkmadığı, kanalizasyon sistemine 
hiçbir atık bırakmayan, çevreye duyarlı üretim 
yapan Türkiye’nin ilk un ve makarna fabrikasına 
da sahip. Fortune 500 araştırmasına göre 
Türkiye’nin en büyük 487’nci şirketi olan Selva 
Gıda, 2010 yılında başladığı yeni hat yatırımıyla 
mevcut kapasitesini 2011 yılı içinde yüzde 75 
oranında artıracak.

İttifak, yeni mağaza açma ve yerel market 
zincirleri satın alınması yoluyla, gıda 
perakendeciliği sektöründe önemli yere sahip 
iştiraki Adese’yi de daha güçlü bir marka haline 
getirmeyi hedefliyor. Bölgesel bir zincir olarak 
yola çıkan ve kısa sürede ülkemizin ulusal zincir 
mağazaları arasındaki yerini alan Adese, İstanbul 
ve Ankara başta olmak üzere satın almalar 
ve yeni mağaza açılışlarıyla büyümeye devam 
edecek. Adese’nin yurtdışına açılması da Grubun 
orta vadeli hedefleri arasında yer alıyor. Her ay 
ortalama 4 milyon 500 bin müşteriye hizmet 
veren Adese, yine Fortune 500’e göre Türkiye’nin 
en büyük 122’nci şirketi olmasının yanı sıra, 80 
milyon dolarlık marka değeriyle Capital dergisinin 
araştırmasında Türkiye’nin en değerli 52’nci 

markası olarak kabul ediliyor. İttifak’ın inşaat 
şirketi olan, 1978 yılında bağımsız bir şirket 
olarak kurulan ve 1992 yılında İttifak bünyesine 
katılarak hızlı bir büyüme sürecine giren Seha 
Yapı ise yıllık ortalama 2 bin konut üretim 
kapasitesine sahip. Konut üretiminin yanı sıra 
alışveriş merkezi, otel, turistik tesis, ofis binaları, 
kültür yapıları, eğitim ve sağlık yapıları, ticaret 
merkezleri, sanayi tesisleri, altyapı, köprü ve yol 
projeleri konusunda yetkin ve deneyimli olan 
Seha Yapı, 33 yıldır ortaya koyduğu kalite, süre 
ve maliyet taahhütlerine uygun hareket etmesiyle 
sektörünün en güvenilir markaları arasında yer 
alıyor. Konya’nın simgesi haline gelen 42 katlı 
Kule Plaza’nın da inşaatını gerçekleştiren Seha 
Yapı, Anadolu’nun en büyük şirketlerinden biri. 
Seha Yapı önümüzdeki dönemde uluslararası 
bir yapı firması olmak hedefiyle yurt içi ve yurt 
dışında yeni proje geliştirme çalışmalarına devam 
ediyor.

1989’da İttifak Makine Sanayii adıyla kurulan 
İmaş, 2003 yılında tamamladığı markalaşma 
çalışmaları sonunda ürünlerini; değirmen 
makinelerinde “Milleral” ve sanayi tipi şeritli 

testere tezgahları için de “Cuteral” markalarıyla 
piyasaya sunuyor. Değirmen makineleri 
üretiminde sektörünün ilk üç şirketi arasında yer 
alan İmaş, 22 yıl içerisinde 60’a yakın ülkeye 
ihracat yapan bir şirket konumuna ulaştı. Satış 
gelirlerini her yıl istikrarlı bir şekilde artıran İmaş, 
istikrarlı büyümesini 2011’de de sürdürecek.

İttifak’ın tarım ve hayvancılık şirketi olan Selet 
ise 50 milyon TL büyüklüğünde dev bir yatırıma 
hazırlanıyor. Proje kapsamında en az beş milyon 
metrekarelik bir alanda büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği, tarım ve yem üretimini de 
içeren entegre bir tesis yapılması hedefleniyor. 
İttifak ve şirketleri, özgüven, güçlü öz sermaye, 
ileri teknoloji, uluslararası standartlarda deneyim, 
entelektüel birikim, evrensel standartlarda ahlaki 
değerleri benimseyerek sağladığı başarılarıyla, 
Türkiye’nin “güç birliği” misyonunda, ülkenin 
öncü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

2011 için hedef 1 milyar TL
Adese, Seha Yapı, Selva, İmaş Makine ve Selet 
başta olmak üzere, 17 iştirakiyle faaliyetlerini 

devam ettiren İttifak, ulusal ve uluslararası 
ölçekte daha etkin bir grup haline gelme hedefi 
doğrultusunda tüzel kişilik merkezi Konya’da 
kalmak üzere holding ve bağlı büyük şirketlerin 
icra merkezlerini İstanbul’a taşıyor. Grup, 
mevcut yatırımlarındaki iyileştirmeler, versiyon 
2.0 kapsamındaki verimlilik çalışmaları ve yeni 
projeleri ile 2011 yılı sonunda konsolide cirosunu 
1 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.
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Değerlerimiz ve farklılıklarımızla itibarlı, güçlü ve seçkin bir dünya şirketi olmak.

Sermaye, teknoloji ve insan yeteneğini bir araya getirerek; 

• Verimli ve sürdürülebilir,
• Yenilikçi ve gelişime açık,
• Güven ve istikrarla değer üreten,
• Uluslararası ölçekte işletmeler kurarak tüm paydaşlarımızın ve insanlığın, refah ve  
  mutluluğuna katkıda bulunmak.

İnsana Saygı 
Bütün faaliyetlerimizde insanların ruhsal, sosyal ve biyolojik dengelerinin inşasına katkı üretmeyi öncelikli 
sorumluluklarımız arasında görürüz. Dengenin inşasının, insanların yaratılışıyla kazandıkları temel hak ve 
hürriyetlerin korunmasıyla mümkün olacağını insana saygı anlayışımızın temeli kabul ederiz.

Ahlaki ve Manevi Değerlere Bağlılık, Farklılıklara Hoşgörü  
İnsanların ortak ruhi şekillenmesinde ahlaki ve manevi değerleri belirleyici unsurlardan kabul ederiz. 
İnançlar arasındaki farklılıkları insani değerlerin, akıl ve irade sahibi olmanın doğal bir sonucu olarak 
görür, bu farklılıkları hoşgörüyle karşılarız.
 
İnsanların inançlarıyla birlikte gelenek ve kültürel farklılıklarına saygılı olmak da İttifak Holding’in temel 
değerlerindendir. Vizyonumuzu gerçeğe taşırken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ulusal ve kutsal 
değerlerini özenle gözetir, bu değerlerini küçümseyen veya yok sayan iş ve davranışlardan ısrarla 
kaçınırız.

İş ve yönetişim süreçlerimizde ise; ahlaki ve manevi değerlerimize bağlılığı bireysel ve kurumsal 
reflekslerimizin referans noktası olarak benimserken; çalışanlarımızın, farklı görüşlere, inançlara ve 
kanaatlere sahip olmasını da kurumsal bir zenginlik olarak görürüz. Onların inanç ve geleneklerini 
rahatlıkla yaşayabilmelerine, farklı düşünce ve önerilerini özgürce dile getirebilmelerine imkan 
sağlamayı katılımcı yönetim anlayışımızın gereği kabul eder, evrensel iş etiği kurallarına uygunluğu iş 
süreçlerimizin temeline koyarız.

Doğaya Saygı  
İttifak Holding çalışanları olarak doğayı tüm güzellikleri ile gelecek nesiller için korumayı önemseriz. 

Ürün ve hizmetlerimizin üretimi ve tüketimi esnasında ekolojik dengenin korunmasına yönelik tedbirleri 
almayı önceliklerimiz arasında kabul ederiz.

Gelişim ve Yenilikçilik
Renk, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığın refah ve mutluluk içinde yaşamasına katkıda 

VİZYON

MİSYON

DEĞERLER

bulunacak, teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeleri manevi veya maddi olarak desteklemeyi, 
kurumsal olarak inisiyatif sahibi olduğumuz alanlarda bunlara öncülük etmeyi veya inisiyatif sahibi 
olanlara fikri katkıda bulunmayı onurlu bir görev kabul ederiz.

Yüksek Kalite Anlayışı
Ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin, yönetim ve menfaat paylaşım ilkelerimizle paydaşlarımızın, 
ticari veya ticari olmayan tüm ilişkilerimizde muhataplarımızın, sosyal sorumluluklarımızla toplumun 
memnuniyetini azami düzeyde sağlamak kalite politikalarımıza yön veren temel değerimizdir.

Hukuka Saygı
Yaşamın içerisinde var olduğumuz tüm alanlarda, kurumsal ve bireysel ilişkilerimizin tamamında tüm 
muhatap ve paydaşlarımızın haklarını gözetmeye ve adil olmaya özen gösteririz.

Hukukun evrenselliğine inanır, iş ve yaşam süreçlerimizde ahlaki, yasal ve yargı değerlerine saygıyı 
hukuka saygımızın vazgeçilmez unsuru olarak benimseriz.

Yönettiğimiz alanlarda adil olmak ilkemize bağlılığı, yönetime muhatap olduğumuz alanlarda ise adil 
muamele görmeyi en temel insani ve kurumsal görevimiz ve hakkımız olarak görürüz. 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Ticari faaliyetlerimizin devamlılığı ve rekabet edebilirliği için yasal olarak gizlemeye hakkımız olan ticari 
sır ve bilgilerimiz dışında hesap verebilirliğimizin göstergesi olan tüm bilgilere ilgililerin ulaşabilmesini 
sağlamayı önemseriz.

Kayıt dışı ve gayri yasal her türlü iş ve işlemden özenle kaçınır, resmi kurumlar ve paydaşlarımıza her 
koşulda hesap verebilen bir işletme olarak anılmayı bizi güçlü kılan değerlerimizden biri olarak kabul 
ederiz.

Yatırım, işletmecilik ve yönetişim süreçlerimizin bütününde yasal, ahlaki ve kurumsal 
yükümlülüklerimizin önceden belirlenmiş değerlere uygunluğunun denetime açıklığını doğal zorunluluk 
olarak benimseriz.

Denetime açıklığı; temel değerlerimize, ilkelerimize, vizyon ve misyonumuza duyduğumuz sadakatin, 
gelişim ve istikrarın vazgeçilmez unsurlarından olarak görürüz. 

Dayanışma ve Paylaşım
Ticari, yönetsel, sosyal tüm faaliyetlerimizde çatışmayı değil dayanışmayı esas alırız. 
Elde etmiş olduğumuz kazanımlarda paylaşarak gelişmeyi tüm faaliyetlerimizde vazgeçilmez bir değer 
olarak kabul ederiz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece kurumsal kazanımlarımızı değil, sektörel gelişmeleri de 
önemseriz.

Rekabeti meslektaşlık olarak kabul eder, mesleki dayanışma ve yarışma koşullarının serbest piyasa ve 
genel ahlak kuralları içerisinde yürütülmesini rekabet stratejimizin esası kabul ederiz.

Değerlerlerimize Bağlılık
Bizi güçlü kılan ilke ve değerlerimiz tüm yönetsel ve ticari faaliyetlerimize yön verir ve rehberlik yapar.

Ticari menfaatlerimiz için temel değer ve ilkelerimizden asla ödün vermeyiz ve bizi geleceğe taşıyacak 
gücün, temel değerlerimize ve ilkelerimize bağlılığımız olduğunu kabul ederiz.
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Değerli İttifak Dostları, 

Seksenli yıllar ve öncesinde Konya ve Anadolu 
insanının girişimci ruhu ülkemizin sosyo-iktisadi 
gerçekleri nedeniyle büyük organizasyonlara 
dönüşemiyordu. Yatırım ve işletme sermayesi 
bulmak, girişim ve proje finansmanları sağlamak 
günümüzdeki kadar kolay değildi, çeşitlilik de 
göstermiyordu. İnsanlarımızın bu zor şartlarda 
yaptıkları mütevazi tasarruflar ekonomiye 
kazandırılamıyor, küçük de olsa atıl bir servet 
haline dönüşüyordu. Böyle bir dönemde küçük 
tasarrufları bir araya getirerek servetin sermayeye 
dönüşmesine, ülkemizin üretim ve istihdamla 
kalkınmasına fayda üreteceğine inandığımız 
“çok ortaklı şirketleşme modeli”ni araştırmaya 
başladık. Ülkemiz ve dünyadaki benzer örnekler 
ile kurumsal ömrü 3-4 nesil gerilere dayanan 
uzun ömürlü şirketleri titizlikle inceledik. 
Elde ettiğimiz veriler ile ülke, bölge ve kendi 
gerçeklerimizi bir araya getirerek İttifak’ı kurduk. 

Kuruluş dönemimizden başlayan ve günümüze 
uzanan yolculuğumuzda ulusal ve uluslararası 
krizlerden olduğu kadar çok ortaklı diğer 
yapılanmalardan kaynaklı  bir çok olumsuzlukla 
da karşılaştık. Ancak; yaklaşık 20 arkadaşımızla 
sermaye, hedef ve gönül birliği yaparak 
temellerini attığımız İttifak; birlikteliğin bereketi 
ile gelişti, azim ve kararlılığın gücü ile büyüdü, 
güven ve istikrarın huzurunu yaşadı ve yaşattı, 
bilgi, tecrübe ve cesaretin dinamizmi ile bu gün 
bölgesel sınırları aşıp insanlığın İttifak’ı olma 
yolunda hızla ilerleyen bir organizasyon haline 
geldi.

Kurulduğumuz günden bu güne değerlerimize 
bağlı kalarak sürdürülebilir büyüme, istikrar ve 
karlılığı tüm paydaşlarımız, ülkemiz ve insanlık için 
kurumsal sorumluluğumuz olarak benimsedik. 
Çok ortaklı yapılanmamızın da yansıması olarak 
bizzat kendisinin bir sosyal sorumluluk projesi 
olduğuna inandığımız İttifak için, paylaşmak en az 
kazanmak kadar önemlidir. 
 
İttifak olarak geride bıraktığımız dönemde 
önemli yatırımlara, yüksek oranda istihdama, 
sürdürülebilir karlılığa ve istikrarlı büyüme 

ivmesine ulaştık. Bu başarımızda en büyük 
pay dünya ölçeğinde bilgi, tecrübe sahibi ve 
organizasyon mimarisine ruh katan entelektüel 
birikim sahibi takım arkadaşlarımızındır.  

Takım arkadaşlarımız, 2010 yılında da özellikle 
verimlilik ve yenilenme temelinde önemli işlere 
imza attı. İç ve dış faktörlerdeki değişimi 
yönetmekle yetinmeyip, yeniliğe öncülük edecek 
çalışmalar yürüttü. Yönetim kurulu olarak İttifak’ın 
bu günü ve gelecek tasarımı adına yapılan 
çalışmaları tüm paydaşlarımız adına önemsiyor 
ve destekliyoruz. Özellikle 2011 yılından 
itibaren sonuçlarını görmeye başlayacağımız bu 
çalışmalarla İttifak Grubu geleceğe, daha verimli, 
daha karlı ve daha hızlı büyüyerek yürüyecek.

İttifak; vizyonu, kurumsal zenginlikleri, 
yatırımlarındaki gelişim potansiyeli ve elde ettiği 
başarılarla yetinmeyip her başarısını yeni hedefler 
ve başarılar için başlama noktası gören insan 
kaynakları ile sadece Türkiye’nin değil, insanlığın 
İttifak’ı olacak azim ve kararlılıktadır. 

Aramızdaki “güçlü İttifak’ın” her yeni günde 
daha büyük başarılarla hepimizin hayatında 
iyilik ve güzelliklerdeki payını artırarak geleceğe 
yürüyeceğine duyduğum inancın tam olduğunu 
ifade etmek isterim.

Başarılarımızı paylaşan ve gelişimimize eşlik eden 
tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Saygılarımla,

Seyit Mehmet BUĞA
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

İttifak, çeyrek yüzyıla yaklaşan deneyimi, nitelikli 
personeli, kaliteden taviz vermeyen anlayışıyla, tüm 
paydaşları için değer yaratmaya, ekonomimize katkıda 
bulunmaya ve geleceği şekillendirmeye devam edecektir.
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Yönetim Kurulu

Fahri AKAY Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali KORKMAZ Yönetim Kurulu Vekili
Seyit Mehmet BUĞA Yönetim Kurulu Başkanı
Murat KIVRAK Yönetim Kurulu Üyesi
Ali KÖRPE Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Adem ELGÜN Yönetim Kurulu Üyesi

Sıralama soldan sağadır
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Toplamda 41 milyon TL’yi aşkın ihracat ve 25 
milyon TL’ye yakın net kar ile 2010’u kapatan İttifak, 
yatırımlarına da hız kesmeden devam etti. İttifak, 2011’de 
de yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek.

23 milyon TL’yi aşkın net kâr ile kapattığını ve 
yatırımlarına da yıl boyunca hız kesmeden devam 
ettiğini görüyoruz. 2010’da 9.2 milyon TL yatırım 
gerçekleştiren İttifak, 2011’de de yeni yatırımlarla 
büyümesini sürdürmeye devam edecek.

Diğer yandan, ülkemizdeki işsizlik sorununun 
çözümüne de katkı sağlama anlayışı 
çerçevesinde 2008’de 3.815 olan istihdam 
sayımızı iki yılda 4.663 kişiye çıkaran Grubumuz, 
yeni yatırımları çerçevesinde sağlayacağı yeni 
istihdamlar ile 2011’de de ülke ekonomisine katkı 
sunmayı sürdürecek.  

Faaliyet gösterdiğimiz başlıca sektörlerdeki 
yatırım ve büyüme planlarımızdan özetle 
bahsetmek gerekirse; İttifak’ın ilk iştiraki olan, 
markalı makarna sektöründe en büyük makarna 
ihracatçısı konumunda yer alan ve bağımsız 
araştırma kuruluşlarınca (Fortune 500)Türkiye’nin 
en büyük 500 kuruluşu arasında gösterilen Selva 
Gıda’nın mevcut kapasitesine yapacağımız 
yatırımlarla, 2011 yılı içinde kapasitesini yüzde 75 
oranında artıracağız. İttifak Grubu’nun enerjiye 
ilgisi öncelikle kendi elektriğini üretmek hedefi ile 
başladı. Bu bağlamda ilk yatırım olarak Selva’da 
kojenerasyon tesisi kuruyoruz. Yatırımımıza 
2010 yılında başladık, 2011 yılının ilk altı ayında 
tamamlamış olacağız.

Konya’dan Türkiye’ye yayılan, gıda 
perakendeciliğinin en önemli markalarından 
Adese, 80 milyon Dolarlık marka değeriyle 
Türkiye’nin en değerli 52’nci markası konumunda 
yer alıyor (Capital – Türkiye’nin en değerli 100 
markası araştırması). 2011 yılında İstanbul ve 
Ankara başta olmak üzere satın almalar ve yeni 
mağaza açılışlarıyla büyümeye devam etmesini 
hedeflediğimiz Adese’yi orta vadede yurtdışı 
pazarlara da taşıyacağız. Gerçekleştireceğimiz yeni 
yatırımlarla Adese’nin sektördeki konumu daha da 
güçlenecektir.

Faaliyet gösterdiği kentlerin estetiğine ve yaşam 
kalitesine büyük katkı sağlayan inşaat şirketimiz 
Seha Yapı’nın, 33 yıldır ortaya koyduğu kalite 
çizgisini yurtdışına taşıma yönünde attığımız 
adımlar 2011 yılı içerisinde somut neticelerini 
gösterecektir. Suudi Arabistan’da kurduğumuz 
şirket ile Seha Yapı’yı uluslararası ölçekte bir yapı 

firması konumuna taşıma noktasında önemli bir 
adımı 2010 yılında attık. Diğer yandan, değirmen 
makineleri üretiminde sektörünün ilk üç şirketi 
içerisinde yer alan ve “Milleral” ve “Cuteral” 
markalarıyla 60’a yakın ülkeye ihracat yapan 
İmaş’ın istikrarlı ve kontrollü büyümesi 2011 
yılında da sürecek. 

Gıda güvenliği ve hijyen konusunda 
tüketicilerimizin büyük güven duydukları 
tarım ve hayvancılık şirketimiz Selet ise 
gerçekleştireceğimiz 50 milyon TL düzeyindeki 
yatırımla sektöründe çok daha güçlü bir konuma 
erişecek. Bu yeni yatırım kapsamında beş milyon 
metrekarelik bir bölgede büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği, tarım ve yem üretimini de 
içeren entegre bir tesis oluşturmayı hedefliyoruz.

Hedef; 1 milyar TL
İttifak Grubu; güçlü öz sermayesi, ileri teknolojisi, 
bölgesel-ulusal ve uluslararası alandaki deneyimi, 
insan kıymetlerinin mesleki ve entelektüel birikimi 
ve benimsediği evrensel standartlardaki ahlaki 
değerlerinden aldığı özgüvenle “Türkiye’nin güç 
birliği” misyonunda, ülkenin öncü kuruluşları 
arasındaki yerini güçlendirerek, büyümeye devam 
ediyor.  

2010’da 775 milyon TL satış cirosuna erişen 
İttifak’ın 2011 yılı hedefi, bu rakamı 1 milyar TL 
seviyesine yükseltmek.

Ülkemizin son dönemde yakaladığı uluslararası 
piyasalardaki yükseliş trendinin devam edeceğini 
ve bu trenin hali hazırda ülke ekonomimizin 
gözde sektörlerinden olan gıda, perakende 
ve inşaat gibi bizim de faaliyet gösterdiğimiz 
sektörlere yansımalarının daha da olumluya 
seyredeceğini öngörerek, önümüzdeki döneme 
büyük bir özgüvenle bakıyoruz.   

Değerlerimizle beslenen güçlü kurumsal yapımız ve 
paydaşlarımızın güven ve desteğiyle, hedeflerimize 
rahatlıkla ulaşacağımıza inancımız tamdır. 

Saygılarımla,

Ramazan KESER
İttifak Holding İcra Kurulu Başkanı

Değerli paydaşlarımız,

Adese, Seha Yapı, Selva, Selet ve İmaş Makine 
başta olmak üzere 17 iştirakiyle faaliyetlerini 
devam ettiren İttifak 2010 yılında, 23 yıllık 
köklü geçmişinden ve sağlam kurumsal 
altyapısından aldığı güçle ulusal ve uluslararası 
ölçekte daha etkin bir Grup haline gelme hedefi 
doğrultusunda önemli adımlar attı. 
 
Bu hedef doğrultusunda stratejik bir kararla, 
tüzel kişilik merkezi Konya’da kalmak üzere, 
Holding ve bağlı büyük iştiraklerinin icra 
merkezlerini uluslararası iş bağlantılarının 
merkezlerinden olan İstanbul’a taşıyor. Diğer 
yandan Grubumuz, bir dünya şirketi olma 
vizyonu çerçevesinde hızla yaşadığı bu gelişim 
sürecinin ihtiyaçlarını dikkate alarak “İttifak-
Versiyon 2.0” adıyla andığımız özgün modeli 
üzerindeki çalışmalarını 2010 yılında büyük 
oranda tamamladı.  

‘Vizyonumuzu gerçeğe taşıma’ yönündeki en 
kritik adımlarından biri olduğuna inandığımız 
bu model kapsamında, “İnsan Kaynakları 
ve Eğitim”, “Pazarlama ve Satış”, “Üretim 
ve Verimlilik”, “Muhasebe ve Finans”, “Bilgi 
Yönetimi” ve “Proje Yönetimi ve Mühendislik” 
olmak üzere 6 ana başlıktaki tüm iş ve yönetim 
süreçlerini, Grup düzeyinde ele alan bir 
yenilenme süreci başlattık.

2011 yılı içerisinde sonuçlarının alınmaya 
başlanacağı bu sürecin katkısı ve 
“sürdürülebilir büyüme, verimlilik ve istikrar” 
temelleri üzerine kurguladığı iş felsefesi ile 
İttifak, geleceğe hızlı ve emin adımlarla yürüyor. 
2011’de yeni yatırımlarla büyüyeceğiz…
2010 yılına baktığımızda Grubumuzun yılı 
toplamda 41 milyon TL’yi aşkın ihracat ve 

CEO Mesajı
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Üst Yöneticilerimiz

Kamil AHAT İnsan Kaynakları Koordinatörü

Mevlüt ALTUNTAŞ Bilişim Teknolojileri Koordinatörü

Hasan ÖZÜLKÜ Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Sıtkı ERBEN SELET İşletme Müdürü

Necati LORAS İRENT&ADESEPETROL İşletme Müdürü

Hudaverdi DURSUN Seha Yapı Genel Müdür

AV. Cemil ÇOŞKUN Hukuk Müşaviri

Ahmet BUĞA İcra Kurulu Başkan Yrd.

Tahir ATİLLA İMAŞ Makine Genel Müdürü

Mustafa ÖZESKİCİLER ADESE Genel Müdürü

Mehmet KARAKUŞ SELVA GIDA Genel Müdürü

Mustafa TOTAN KULE YÖN. ORG. İşletme Müdürü

Ecevit ÖKSÜZ Kurumsal İletişim Koordinatörü

Bahri BIÇAKCI Finans Koordinatörü

Murat ÇAKIRKAYA İç Denetim Koordinatörü

Nail ŞENGUN Eğitim Koordinatörü

Sıralama soldan sağadır
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Finansal Göstergeler
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> Çok ortaklı şirketleşme modeliyle tabana yayılmış sermaye yapımızın oluşturduğu sinerjimiz.

> Güven, istikrar ve gelişimi temel felsefe olarak benimseyen yönetim anlayışımızın 

iştiraklerimize sağladığı motivasyon ve aktardığı güç.

> Yatırımlarımızın, yüksek seviyede büyüme ve gelişim potansiyeli bulunan sektörlerde 

yoğunlaşması.

> Bilgi, tecrübe ve teknolojik kabiliyetleriyle, sektörlerinde öncü ve yenilikçi markalara sahip 

olmamız, 

> İşletme ve markalarımızın ulusal ve uluslar arası ölçekte sahip oldukları pazar payları ve istikrarlı 
büyüme ivmesi. 

> Kültür ve değerlerimizle özellikle gelişen piyasaların ihtiyaçlarını sezme, algılama ve çözüm 
üretme kabiliyetimizdeki hız ve tutarlılık.

> İnsan odaklı ve doğa dostu iş ve yaşam felsefemizle insanlığın ruhsal, biyolojik ve sosyal dengesinin 

korunmasını ticari kazanımların önünde tutmamız. Bu bağlamda insan sağlığı ve doğal dengeyi 

negatif etkileyecek yatırımlardan kaçınmamızın sağladığı yatırımcı ve sadık müşteri kitlesine 

sahip olmamız.

> Kalitesiz ürün ve hizmet arzını insan hakları ihlali olarak gören, kurumsal vatandaşlık ve 

sorumluluklarımızı hassasiyetle gözeten iş süreçlerine sahip olmamız. 

> Yenilikçi, gelişime açık ve motivasyonu güçlü yetkin insan kaynaklarımız.

Rekabet Avantajları

Son 5 yıl ortalama net kâr 16.1 milyon

Son 5 yıl ortalama kâr marjı %3

Finansal Göstergeler
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1988 yılında kurulan İttifak, 1994 yılında 250 
ortak sayısına ulaşarak SPK kaydına girmiş, 
2009 yılının son gününde ise; yaklaşık 19.600 
ortağı ile İMKB’ye kote olmuştur. İMKB’ye 
ilk kotasyonunda ikinci ulusal pazarda işlem 
gören İttifak 03.05.2010 tarihinde birinci ulusal 
pazara, 1 Temmuz 2010 tarihinde de İMKB100 
endeksine dahil olmuştur.

Borsaya kotasyon öncesinde organize bir 
pazarda işlem görmeyen İttifak hisseleri, 
kotasyon ilebirlikte sermaye piyasasına 19.600 
yeni yatırımcı kazandırarak İMKB’nin yatırımcı 
tabanının genişlemesine de katkı sağlamıştır. 

SPK’ya akredite iki bağımsız değerleme 

firması tarafından belirlenen değerin ortalaması 
alınarak belirlenen 58.5 TL’lik baz fiyatla 
İMKB’ye kote olan İttifak, çok ortaklı yapıların 
önceki dönemlerde organize pazarlarda işlem 
görmemesinden kaynaklanan ortaklarının sosyal 
ve psikolojik değerlendirmeleri neticesinde 
375 milyon TL olan defter değerinin de altına 
düşmüştür. 

Ortakları etkileyen bu sosyal ve psikolojik etkinin 
normalleşmesi ile birlikte toparlanan İttifak 
Hisseleri, yıllardır sürdürdüğü istikrarlı kâr dağıtım 
politikası, yatırım süreçlerindeki hız ve etkinliği, 
iyi yönetişim çalışmaları ve gelecek hedefleri 
ile konunun uzmanlarınca İMKB’nin yükselen 
potansiyel değerleri arasında gösterilmektedir. 

Hisse Performansı

PARA Tarih : 06.02.2011
HAFTALIK ULUSAL DERG� Sayfa : 67
�STANBUL Tiraj : 9234
EKONOM� StxCm : 145

1/1

PARA Tarih : 02.01.2011
HAFTALIK ULUSAL DERG� Sayfa : 62
�STANBUL Tiraj : 9390
EKONOM� StxCm : 290

1/2

PARA Tarih : 06.03.2011
HAFTALIK ULUSAL DERG� Sayfa : 28
�STANBUL Tiraj : 9234
EKONOM� StxCm : 876

5/6

FORTUNE TÜRK�YE Tarih : 01.01.2011
AYLIK ULUSAL DERG� Sayfa : 50
�STANBUL Tiraj : 10100
EKONOM� StxCm : 789

4/6

HİSSEDAR YAPISI

AD SOYAD/UNVAN Sicil-No 14.03.2011 Yüzde

SEYİT MEHMET BUĞA 32099077 37.575,00 %0,13

MEHMET ALİ KORKMAZ 32360446 43.638,00 %0,15

FAHRİ AKAY 31766173 10.587,00 %0,04

ADEM ELGÜN 20145083 7.260,00 %0,02

MURAT KIVRAK 14250874 712.671,00 %2,38

ALİ KÖRPE 31699466 3.471,00 %0,01

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş. 28715338 1.749.309,00 %5,83

Diğer  27.435.489,00 %91,45
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Merkezi bir anlayışla holding bünyesinde ilk defa 
oluşturulan insan kaynakları koordinatörlüğü, 
gelişmiş sistemlerin transfer edilmesi ile başarılı 
uygulamaların takipçisi ve garantörü olarak 
konumlanmıştır. 

İnsan Kaynakları koordinatörlüğü insan odaklı 
yönetim anlayışıyla, bireysel potansiyelin 
örgütsel ihtiyaçlar ile eşleştirebilmesi ve gelişim 
alanlarının holdingin stratejik hedeflerine 
cevap verebilecek şekilde tasarlanması için 
kurulmuştur. Bu bağlamda, objektif performans 
kriterlerini şeffaflıkla ortaya koymak, uygun 
hedefler belirlemek, geri bildirim yapmak, 
etkin ve verimli çıktılar taşıyan gelişim 
planlaması gerçekleştirmek, çağın gerektirdiği 
insan kaynakları niteliklerine ve kadrolarına 
ulaşmak koordinatörlüğün temel görev ve 
sorumluluklarıdır.

2010 yılında tüm pozisyonlar evrensel 
standartlara uygun biçimde tasarlanmış ve 
kapsamlı profillerin çıkartılmasına dönük 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Merkezi bir 
anlayışla holding bünyesinde ilk defa oluşturulan 
insan kaynakları koordinatörlüğü, gelişmiş 
sistemlerin transfer edilmesi ile başarılı 
uygulamaların takipçisi ve garantörü olarak 
konumlanmıştır. 

Entegre Yetenek Yönetimi
Kurum stratejilerinin başarıyla hayata 
geçirilebilmesi, etkin ve verimli sonuçların 
alınması amacıyla insan odaklı olmanın 
gereklilikleri bir araya getirilmiş, entegre yetenek 
yönetimine geçilmesi uygun görülmüştür. Bu 
yaklaşım insan kaynakları süreçlerinin tamamı 
ile bilgi alışverişi içerisindedir. Sağladığı üstün 
raporlar ve geri bildirimler sayesinde gelişim 
sürekli hale gelir, bireysel performansın önünde 
ki engellerin ortadan kaldırılması sağlanır. İttifak 
Holding insan kaynaklarının hedefi, bu anlayış 

içerisinde, stratejik hedefler doğrultusunda 
yetenek planlaması yapmaktır. Yeteneklerin 
sürekliliği vazgeçilmez bir hedef olarak kabul 
edilmiştir.
 
Hedeflerle yönetim, performans yönetimi, ücret 
yönetimi, bireysel ve örgütsel gelişim, kariyer 
geliştirme sistemleri tüm işletmelerimizin değer 
sistemini kapsamakta olup, söz konusu entegre 
yaklaşım çerçevesinde ele alınmaktadır. 2010 
yılı boyunca yapılan çalışmalar İttifak Holding 
Yetkinlik Modeli’nin ortaya koyulması, yetkinlikler 
sözlüğünün oluşturulması, yetkinlik pozisyon 
eşleştirmelerinin yapılması gibi kritik noktalar 
üzerinde yürütülmüş olup, pozisyon görev 
analizleri ve kapsamlı profillerinin elde edilmesi 
boyutlarında sürekli olarak güncellenilmektedir. 

Kurumsal hafıza, kurum içi iletişim
Belit İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, her türlü 
hakları İttifak’a ait olan, kendi ekipleriyle ortaya 
koyduğu bir teknolojidir. 2010 yılında içeriğinde 
yer alan tüm verileri gözden geçirilen, raporlama 
kabiliyeti artırılan, yöneten ve yönetilen gruplarının 
ilgi ve etki alanları gözetilerek hizmet odaklı 
revize edilen Belit İnsan Kaynakları Yönetimi 
Sistemi, dinamik kabiliyetlere kavuşmaya 
devam edecektir. Sistemin geliştirilmesi titizlikle 
sürdürülmektedir. Çalışan bilgilerine, yöneten ve 
yönetilenlerce kolaylıkla ulaşılması hedeflenmiştir. 
Güçlü ve güncel veritabanı karar destek 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

2011 yılında kurum içi iletişimi desteklemek 
amacı ile üç ayda bir yayımlanması öngörülen 
e-dergi de Belit İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi 

üzerinden devreye alınmıştır. Bu sayede yürütülen 
faaliyetler şeffaflık içerisinde tüm çalışanlarla 
paylaşılmış olacaktır. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği
İttifak, bütün iş süreçlerinde çalışanlarının sosyal, 
psikolojik ve fiziki dengelerinin korunmasını en 
öncelikli haklardan olarak görür. Bu temel felsefe 
ile iş sağlığı, güvenliği ve hijyeni ihmal eden hiçbir 
faaliyet, sağlayacağı kazançlara bakılmaksızın 
İttifak’ta yer bulamaz. 

İttifak Grubu’nun üzerinde hassasiyetle durduğu 
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gereken yasal 
mevzuatlara uygunluk tam olarak sağlanmış 
olup 2011 yılında da her geçen gün standartların 
yükseltilmesi amacıyla aynı ciddiyetle çalışmalar 
devam edecektir.

İnsan Kaynakları
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İttifak, 2010 yılında; “İnsan Kaynakları ve Eğitim”, 
“Pazarlama ve Satış”, “Üretim ve Verimlilik”, 
“Muhasebe ve Finans”, “Bilgi Yönetimi” ve “Proje 
Yönetimi ve Mühendislik” olmak üzere 6 başlıkta 
bir araya getirilen tüm iş ve yönetim süreçlerini 
grup düzeyinde ele alan bir yenilenme süreci 
başlatmıştır.

Kuruluşundan bu yana benimsediği değerlerini 
koruyan, yatırım ve işletme faaliyetlerini güven, 
istikrar ve gelişim temelinde başarıyla yürüten 
İttifak, iş süreçlerini uluslararası ölçekte geleceğe 
taşıma amacıyla başlattığı gelişim sürecine 
Versiyon 2.0 adını vermiştir.

Versiyon 2.0 projesi; iyileştirilecek veya 
kazanılacak yeni iş yeteneklerinin gelişim ve 
performans hedeflerinin ne olması gerektiğine 
dair konuların tartışıldığı, her düzeyde yönetici 
ve çalışanın yer aldığı, katılımcı yönetim 
anlayışına uygun, bir dizi ortak akıl toplantısında 
geliştirilmiştir. Yapılan toplantılar sonucunda 
belirlenen iyileştirme alanları için iş adımları 
belirlenmiş ve çalışma grupları oluşturulmuş, 
projenin bütünü iş takvimine bağlanarak 
çalışmalara başlanmıştır.

Versiyon 2.0 projesi kapsamında yer alan 
başlıklar altında gruplanan iş süreçleri; 
profesyonel çalışma grupları ve ihtiyaç duyulan 
alanlarda uluslararası düzeyde önemli çözüm 
ortaklarıyla işbirliği içinde yürütülmektedir. 
Yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilmesi 
gereken alanlardaki düzenlemelerin yanında, 
Gruba kazandırılması gereken yeni iş ve 
yeteneklerin tasarımı hızla sürdürülmektedir. 

Bu bağlamda; 2010 yılı içerisinde birçok 
araştırma, danışmanlık ve eğitim projesi 
yürütülmüştür. 

2011 yılı içerisinde sonuçlarının alınmaya 
başlanacağı bu süreçle birlikte İttifak; vizyonunu 
gerçeğe taşırken, geleceğe daha emin adımlarla 
yürümektedir.

Geleceğin Yol Haritası: Versiyon 2.0

Kuruluşundan bu yana 
benimsediği değerlerini 
koruyan, yatırım ve 
işletme faaliyetlerini 
güven, istikrar ve 
gelişim temelinde 
başarıyla yürüten 
İttifak, iş süreçlerini 
uluslararası ölçekte 
geleceğe taşıma 
amacıyla başlattığı 
gelişim sürecine 
Versiyon 2.0 adını 
vermiştir.

İletişimin milli ve küresel gücüne inanan İttifak, iletişim 
alanında benimsediği prensipler ve ilkeler, sahip 
olduğu açıklık-şeffaflık politikası ve özgün süreç 
modellemesiyle; ticari faaliyetleriyle olduğu gibi iletişim 
faaliyetleriyle de tüm sosyal paydaşları için değer 
üretmeyi hedefler.

İttifak Holding, ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkin 
bir şirketler grubu haline gelme vizyonu doğrultusunda, 
iletişim hedeflerini stratejik açıdan planlanmış bir 
kurumsal iletişim süreci ile yönetmektedir.

Bu stratejik planlama kapsamında; 
• Kurumsal algı araştırmaları,
• Kurumsal Algı ve Marka Yönetimi,
• Finansal İletişim,
• Medya İlişkileri,
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
• Etkinlik Yönetimi, 

• Sponsorluk Yönetimi ve İletişimi,
• Pazarlama İletişimi,
• Kurum içi İletişim,
• Konu Yönetimi 

alanlarında sistemli, tutarlı ve birbirini destekleyen 
aksiyonlar yürütülmektedir. 

Çok ortaklı yapılar için örnek bir model haline gelen 
İttifak Holding, kurumsal iletişim süreçlerinde de 
örnek bir model olmayı hedeflemiş; bu süreçlerin 
yenilikçi, tutarlı ve sürekli bir şekilde yürütülmesi 
amacıyla Versiyon 2.0 kapsamında özgün bir 
model ortaya koymuştur. “İttifak Holding Stratejik 
İletişim Modeli (İ-SİM)” olarak tanımlanan bu model, 
iletişim yönetiminde, Holding ve iştirakler arasındaki 
standardizasyon ve entegrasyonun maksimum 
düzeyde gerçekleştirilebilmesini hedeflemektedir. 

İletişimde İttifak

Kurumsal vatandaşlık bilinci
Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen her kurum, çevre, 
ekonomi ve toplumun birbirine bağımlı yapılar 
olduğunu kabul ederek iş süreçlerini yönetmeli ve 
tüm paydaşlarıyla ilişkilerini yine bu farkındalıkla 
şekillendirmelidir. İttifak’ın bizzat kendisi de; bu 
farkındalıkla kurulmuş bir sosyal sorumluluk projesi 
niteliğindedir. 

Kazanırken kazandırma anlayışı
Kazanırken kazandırmak, İttifak’ın kuruluş felsefesidir… 
Çünkü başarıda ve gelişimde süreklilik, ancak kazancın 
toplumla paylaşılması suretiyle sağlanır. Atıl serveti 
sermayeye dönüştürerek, işsize iş bulabilmek ve gelir 
dağılım dengesini sağlamak gibi toplumun problemli 
alanlarına sürdürülebilir çözümler getirmeyi hedefleyen 
İttifak, tüm yatırımlarını kurumsal sosyal sorumluluk 
bilinci ile şekillendirmiştir. 

Her alanda yaşam kalitesine katkı
İttifak; toplumun çevre, eğitim, kültür, sağlık gibi 
alanlarda ihtiyaçlarını karşılama ve gelişmişlik düzeyini 
en üst noktaya çıkarmak amacıyla İttifak etmiştir. 
Genel olarak “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” stratejisi; 
toplumun, çevrenin ve ekonominin sürdürülebilirliği 

açısından karşılaşılan problemlere çözüm sunmak ve 
gelişim için fırsatları değerlendirmektir. Bu bağlamda 
İttifak; paydaşlarının beklentilerini profesyonel 
yöntemlerle araştırmakta, grubun kurumsal değerleri ve 
yönelimleri doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri üretmekte ve üretilmiş projelere destek 
vermektedir.

İnsanlığın gelişimi için İttifak
İttifak, tek bir bireyden başlayarak tüm insanlığın refah 
ve huzurunu önemser, aktüel çözümler yerine, orta 
ve uzun vadede ihtiyaçlara cevap veren, din, dil, ırk 
ayırt etmeksizin toplumun her kesiminden bireylerin 
yararına sunulacak projelere sahip tüm sivil toplum 
kuruluşlarıyla ve resmi kurumlarla işbirliği içerisinde 
proje üretim ve uygulama süreçlerini şekillendirir.

İttifak; kurumsal bir vatandaş olarak faaliyet gösterdiği 
coğrafyaların gelişimine kalıcı katkı sağlayacağına ve 
toplumun gelişimini sürdürülebilir kılacağına, insanlığın 
refah ve huzuruna fayda üreteceğine inandığı tüm 
projeleri desteklemeye devam edecektir.

Kurumsal Sosyal Sorumluk
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İttifak Grubunun sürekli gelişim ve yenilik 
ilkesinin en büyük yansımalarından olan bilişim 
faaliyetlerinde 2010 yılında da çalışmalar hız ve 
titizlikle yürütülmüştür.

İttifak Grubu tüm yönetişim alanlarında olduğu 
gibi Bilişim Teknolojilerinde de yaptığı çalışmalar, 
kurum içi kaynakları ve ürettiği hizmetler ile 
farklılaşmış, bünyesinde Bilişim Teknolojileri 
Koordinatörlüğü kuran nadir firmalardan birisidir. 
Özellikle merkezi iletişim ve data entegrasyonunu 
tüm grup bünyesinde kurmak ve yerleştirmek 
üzere oluşturulan birim tarafından Merkezi Data 
Entegrasyonu sağlanarak alt yapı hizmetlerinin 
grup bütünlüğünde çözümlenmesi sağlanmıştır. 
Bu bağlamda klasik dataya ek olarak metro 
ethernet, metro ISDN GHDSL ve data ADSL 
çeşitliğinde yapı kuruldu.

Bilişim Teknoloji Koordinatörlüğümüzün yapmış 
olduğu çalışmalardan bazı örnekleri şu başlıklar 
altında özetlemek mümkündür;

• IP telefon alt yapısı kurularak, tüm grup 
şirketlerini kapsayan ve 2000 aboneyi aşan bir 
sistem devreye alındı ve güncellendi. 
• Merkezi data güvenliği ve politikaları geliştirildi, 
güvenlik duvarları penetrasyon testleriyle güvenlik 
zafiyetlerine yönelik politikalar oluşturuldu. 
• İşletmelerde, özellikle perakende 
uygulamasında başlatılan, yazılım geliştiren 
ve güncel kalabilen IT altyapısı, firmaların tüm 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sisteme 
entegre edildi. 
• Çalışan uygulamalarda Oracle Database 
kullanılmaktadır. Bu uygulamaların başlıcaları;  
CRM, perakende, stok, finans sipariş, depo, 
üretim, B2B, demirbaş, tamir, bakım ve sağlık 
olarak sayılabilir.
• Klasik PSTN ya da diğer iletişim kanalları 
rehabilitasyonu yapılmış, Banka POS’ları merkezi 

data alt yapısına dahil edilerek, yedekli çalışması 
sağlanmıştır.

Tüm bu geliştirmeler, grubun bizzat kendi yazılım 
uzmanlarınca Selçuk Üniversitesi Teknokent’te 
devam etmektedir. 

2010 yılı bilişim faaliyetleri
İttifak Grubunun sürekli gelişim ve yenilik 
ilkesinin en büyük yansımalarından olan bilişim 
faaliyetlerinde 2010 yılında da çalışmalar hız ve 
titizlikle yürütülmüştür. Bu bağlamda;

• 2010 yılı içerisinde el terminal otomasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Perakende otomasyonuna ek 
olarak et, manav, unlu mamuller ve sıcak ürünleri 
kapsayan, siparişten teslimata kadar olan 
süreçler otomasyona alınmıştır.
• Mevcut işletmelerdeki sayaçlara IP altyapısı 
özelikleri kazandırılmış, bu sayede klasik sayaç 
okuma işlemi yerine, otomasyona bağlanan 
kayıtlar istenilen sürelerde raporlanır duruma 
getirilmiştir.
• Mevcut İK programları merkezi altyapıyla 
birleştirilerek, gerekli raporlamalar ve diğer 
İK süreçleri, holding altyapısında entegre 
edilmiş, dış kaynak kullanımıyla gerçekleştirilen 
bordro sistemi yerine, daha esnek ve mevcut 
otomasyona entegre biçimde çalışan yazılım 
devreye alınmıştır.
• Belit otomasyonuna ek olarak, sisteme entegre 
biçimde çalışan depo otomasyonu yenilenmiştir. 
Depo yazılımı, depoların adreslenmesi, ürün giriş-
çıkışları, maksimum alan kullanımı ve birçok yeni 
özeliği içeren geliştirmeler yapılmıştır.
• SMS Gateway CRM ve işletmelerde çalışan 

uygulamada, çekiliş ve benzeri kampanyalarda 
üç GSM operatörüyle de anlaşma sağlanmış, 
müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla, kısa 
numara tahsisiyle interaktif SMS uygulaması 
sisteme entegre edilmiştir. 
• Veri Madenciliği ve Bütçeleme projesinde IBM 
ürünü olan Cognos ile operasyonel sistemin 
yanında koşan karar destek sistemine ek olarak 
yeni projeye başlandı. Türkiye’de ikinci kullanıcısı 
olunan veri madenciliği sunucusu Netezza ile 
uçtan uca IBM çözümü kullanılmaya 2011 yılında 
başlanmıştır.
• Grup içi şirketlerde çalışan uygulamalarda 
Data Birleştirme Merkezi raporlamasıyla, 
UFRS muhasebe sistemini içeren, İttifak 
altyapısında raporlamaların ve denetlemelerin 
daha kolay yapılmasını sağlayan sistem 
kurulması amaçlandı. Ortak POS, mevcut banka 
POS’ları ile IBM POS’ların iletişimi sağlanarak, 

kasalarda yapılan işlemlerin yanlışlıklarının 
ortadan kaldırılması amaçlandı. Otomasyon 
sayesinde kasa işlemlerinde doğruluk ve banka 
kart seçimlerinin raporlamaları amaçlandı. 
Bu çalışmamız 2011 yılı içerisinde devreye 
alınacaktır.
• Elektronik data transferiyle, siparişten teslimata 
klasik süreçlerin tüm adımlarının izlenmesi ve 
teslimatlarda mükerrer veri kayıtlarının ortadan 
kaldırılması, lojistik süreçlerde de iyileştirme 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Güçlü bir alt yapıya sahip olan İttifak, 2011 yılında 
da bu alanda faaliyetlerini hem geliştirme hem de 
çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bilişim Teknolojileri
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Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Temel politika
İttifak Holding yürüttüğü tüm faaliyetlerde 
çalışanlarının üstlendikleri görevlerdeki 
gayretlerinin, yenilik ve değişime uyum 
konusundaki hızları ve yüksek ahlak değerlerine 
bağlılıklarının grubu geleceğe taşıyacağına 
inanmaktadır. Bu inançtan hareketle eğitim 
politikası; tüm çalışanlarının işe başladıkları ilk 
günden çalışma süreleri boyunca üstlendikleri 
görevlerde beceri, yetenek ve yetkinliklerini 
sürekli olarak geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Tüm çalışanlarının ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak, her çalışanın mesleki başarısını 
geliştirmeye ve desteklemeye özen gösterilerek 
eğitime ayrılan kaynakların etkin ve verimli olarak 
kullanılmasının sağlanmasının, sadece eğitim 
yönetim birimlerinin değil, tüm yöneticilerin ortak 
sorumluluğu olduğunu kabul etmektedir.

Temel hedefler
• Ürün ve hizmetlerde yüksek müşteri 
memnuniyetinin ve kalitenin artırılması ve 
tüm kaynakların sadece ticari menfaatler için 
değil, aynı zamanda toplumun menfaatleri 
doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasına 
yönelik mesleki beceri ve davranış kazandırması,
• Sadece çalışanların değil, hizmet verilen veya 
üretim yapılan tüm alanlarda yer alan müşterilerin 
ve tedarikçilerin de can güvenliğini ve sağlığını 
korumayı hedefleyen iş güvenliği, iş sağlığı ve 
insan sağlığını korumaya yönelik hassasiyetlerin 
kazandırılması, 

• Takımdaşlığın ve çalışanlar arası iletişimin 
sürekliliğini ve gelişmesini destekleyecek bilincin 
her geçen gün geliştirilmesi,
• İttifak Holding misyonuna ve temel değerlerine 
gönül vermiş ve Kurumsal vizyon doğrultusunda 
İttifak Holding’i geleceğe taşıyacak genç yönetici 
adaylarının geleceğe hazırlanması.

2010 yılı eğitim faaliyetleri
2010 yılında İttifak Holding ve grup şirketlerinde 
298 eğitim organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
2010 yılında resmi ve hafta sonu tatilleri 
çıkarıldığında her güne en az bir eğitim 
organizasyonu düşmektedir.

2010 yılı eğitimlerinin ana teması “müşteri 
odaklılık ve müşteri memnuniyetinin sağlanması” 
oldu. Bu tema kapsamında özellikle grup 
şirketlerinde müşterilerle doğrudan temasta 
bulunan, her kademeden çalışan, pozisyon ve 
düzeylerine uygun eğitimlere alındı.

2010 yılında hayata geçirilen en önemli eğitim 
projelerinden birisi, perakende sektöründeki 
kalite ve büyüme hedefleri doğrultusunda, 
mevcut mağaza yöneticilerinin geliştirilmesi ve 
gelecekte ortaya çıkacak “Profesyonel Mağaza 
Yöneticisi” ihtiyacını karşılamak amacıyla 
hazırlanan “Perakende Mağaza Yöneticiliği 
Sertifika Programı”dır. 6 temel perakendecilik 
konusunun ele alındığı ve 13 gün süren bu eğitim 
programında Türkiye’nin önde gelen perakende 
sektörüne yönelik eğitim ve danışmanlık 

kuruluşlarından Soysal Perakende Okulu ile 
işbirliği yapılmış ve programa halen mağaza 
yöneticisi olarak görev yapan çalışanlar ile 
gelecekte mağaza yöneticisi olabilecek çalışanlar 
katılmıştır.

2011 hedefleri

Yönetsel Mükemmellik
2011 yılı eğitimlerinin ana temasının yönetsel 
mükemmellik olması kararlaştırılmıştır.
2010 yılı içerisinde başlatılan Versiyon2.0 
çalışmalarının yansıması olarak bu tema 
belirlenmiştir. Tema kapsamında tüm yönetsel 
alanlarda yöneticiler; yetkinliklerini, bilgi ve 
becerilerini güncelleme imkanı bulacaktır.

Perakende mağaza yöneticiliği sertifika programı
2011’de perakende mağaza yöneticiliği 
sertifika programının, grup dışına açılarak 
devam etmesi hedeflenmektedir. 2010 yılında 
tasarlanan ve icra edilen Perakende Mağaza 
Yöneticiliği Sertifika Programı, yalnızca grup 
çalışanlarına yönelik olmaktan çıkarılarak 
başarılı üniversite öğrencilerinin katılımına açık 
hale getirilerek devam ettirilecektir. Bu sayede 
başarılı öğrencilerin öğrenimleri devam ederken 
İttifak Holding perakende yatırımlarında mağaza 
yöneticisi kariyerine hazırlanmaları sağlanmış 
olacaktır.

İlk düzey yönetici yetiştirme programı
Büyüme ve gelişim hedefleri doğrultusunda 

ilk kademe yönetici ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla başarılı ve yönetsel yaetkinliklere 
sahip çalışanların ilk düzey yönetici olarak 
hazırlanmalarına ve yetiştirilmelerine yönelik 
hazırlanan “İlk Düzey Yöneticilik Sertifika 
Programı”, 2011 yılında hayata geçirilecektir. 
7 temel yönetim konusunun yer aldığı eğitim 
programında, yönetsel ve kurumsal iletişim 
becerileri odak olarak belirlenmiştir.

Orta düzey yönetici yetiştirme programı
2011 yılında başlatılacak olan ve yüksek 
öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak İttifak 
Holding’e geleceğin yönetici adayları olarak 
kazandırılmış genç çalışanların yetiştirilmesine 
yönelik olan bu program, 1 yıllık eğitim ve gelişim 
planından oluşmaktadır. Bu programda yönetsel 
ve kurumsal iletişim becerilerinin odakta olduğu 
12 temel yönetim konusunda eğitimler ve 
uygulamalı saha çalışmaları yer almaktadır.

İttifak Holding Kültür ve Eğitim Merkezi (İKEM)
2011 yılı ikinci yarısında tamamlanması planlanan 
İttifak Holding Kültür ve Eğitim Merkezi; toplantı 
salonları, seminer salonları, kütüphane ve 
sosyal alanlarıyla aynı anda 250 kişinin eğitim 
görebileceği bir merkez olarak hizmet verecektir.

Merkez aynı zamanda İttifak Holding eğitim 
faaliyetlerinin çatı organizasyonu olması hedefiyle 
tasarlanmakta olan İttifak Akademi’nin yönetim 
merkezi olarak da hizmet verecektir.

2010 yılında İttifak Holding ve grup şirketlerinde 
298 eğitim organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 2010 
yılında resmi ve hafta sonu tatilleri çıkarıldığında 
her güne en az bir eğitim organizasyonu 
düşmektedir.
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Yaşattığımız İlkler

• Adese; Konya’nın ilk ve en büyük 
hipermarketini Türkiye’de metrekare 
büyüklüğünde ilk 10 mağaza arasına girerek 
hizmete sunan işletmedir.

• Program yazılımı yerli olarak üretilen Türkiye’nin 
PLC otomasyonla çalışan ilk un fabrikasını 
Selva kurmuştur.

• Seha Yapı; Konya’nın en yüksek, inşa edildiği 
2004 yılında ise Türkiye’nin en yüksek 5. 
yapısının üreticisidir.

• Konya’nın ve bölgenin metrekare büyüklüğü 
ve marka mağaza sayısı itibarıyla en büyük 
Alışveriş ve Eğlence Merkezi Kule Site’dir.

• Bacasından dumanın çıkmadığı ve 
kanalizasyon sistemine hiçbir atık bırakmayan 
çevreye duyarlı ilk un fabrikasını Selva kurdu.

• Tahıl ambarı Konya’nın tek makarna üreticisi 
Selva’dır. 

• Perakende sektöründe yerli yazılımı ilk 
kullanan, kullandığı bu yazılımı bizzat kendisi 
üreten ve günübirlik muhasebeleştirmeyi ilk 
gerçekleştiren firma Adese’dir.

• İmaş; Sektöründe CE standardını makinelerine 
takan ilk üreticidir.

• LPG ile makarnayı kurutan, bacasından siyah 
dumanın çıkmadığı Türkiye’nin ilk makarna 
fabrikası Selva’dır.

• Değirmen Makineleri üreticileri arasında ISO 

9001:2000’in istediği normlara uygun Anahtar 

 Teslimi komple un ve irmik değirmenleri 
otomasyon sistemini tasarım boyutu dahil 
uygulayan Türkiye’ deki ilk firma İttifak’ın İmaş 
Makinesi’dir.

• Selva; Konya’da doğalgazı ilk kullanan sanayici 
ve 1 numaralı, 1. doğalgaz abonesidir.

• Mısır’a komple değirmen fabrikası kuran 
Türkiye’nin ilk firması İmaş Makine’dir.

• Türkiye’den Japonya’ya en fazla makarnayı 
ihraç eden firma Selva’dır.

• “Hava Stabilizasyon Sistemini” üreterek, 
değirmen randımanında çok önemli adımlar 
atılmasına ve sektörünün gelişimine öncülük 
eden firma İmaş’tır.

• Selva; Japonya makarna ithalatının toplam 
%1,5’ini karşılayan Türkiye’deki ilk firmadır.

• Kırmızı et işleme ve modifiye atmosferde 
ambalajlama sistemini Türkiye’nin en büyük 
tesislerinden birisi olarak Konya’da ilk kuran 
firma Selet’tir.  

• Madagaskar’a değirmen kuran Türkiye’ nin ilk 
firması İmaş’tır.

• Türkiye’nin markalı makarna ihracatında en 
büyük makarna ve irmik ihracatçısı Selva’dır.

• Konya Merkezli olduğu halde ulusal zincirler 
arasına giren ilk ve en büyük perakendeci 
Adese’dir.

Ödüllerimiz...

• 5 adet tüketici kalite ve marka ödülü,

• Altın ambalaj ödülü ve Türkiye’yi temsil,

• Ticaret Borsası verilerine göre 2 defa En fazla 
işlem yapan firma ödülü,

• En çevreci Fabrika ödülü,

• Çalışanın korunması ve iş güvenliği ödülü,

• Yüksek safi kazanç beyanı ödülleri,

• TC. Cumhurbaşkanlığı Şükran Plaketi,

• Yüksek seviyede vergi ödeyen kurumlar 
sıralamasında onlarca altın, gümüş ve bronz 
madalya,

• Yüksek seviyede ihracat yapan firmalar ve 
yüksek oranda döviz kazandırıcı firma ödülleri

• Yılın yatırımcısı ödülleri 

• Ulusal ve bölgesel bazda almış olduğumuz 
ve yukarıda ifade edemediğimiz daha bir çok 
ödülün yanında son iki yılda firmalarımızın 
yurt dışında kurmuş oldukları anahtar teslim 
fabrikaların aldığı altın madalyalar ile de 
onurumuz bir kat daha arttı. 

• İmaş Makine’nın Kazakistan’da kurmuş olduğu 
Dievskaya firması üst üste iki yıldır sektöründe 
en iyi ürün olarak seçilmiş ve altın madalya ile 
ödüllendirilmiştir.

• Burada sayamadığımız diğer bir çok ödülün 
yanında diğer bir onur kaynağımız da İSO, 
Turkistime, Capital dergisi vb. kuruluşlar 
tarafından yapılan Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşları araştırmalarında 2000 yılından bu 
yana sıralamaya giren firmalarımızın varlığıdır.

Başarılar

 Şirket ödül Alınan Kurum

1 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. 2010 AB KALİTE ÖDÜLÜ TÜKETİCİ AKADEMİSİ

2 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. AMBALAJ AY YILDIZLARI 2010 AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

3 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. ANADOLU 250 ÖDÜLLERİ FORTİS BANK VE EKONOMİST DERGİLERİ

4 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. ANADOLU MARKALARI FİNANSBANK CAPİTAL, EKONOMİST 

5 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. FORTUNE 500 EKONOMİ DERGİSİ FORTUNE

6
SEHA İNŞ.MÜH.MAD.SAN.
TİC.A.Ş

YÜKSEK GELİR VE KURUMLAR 
VERGİSİ BİLDİRİM GÜMÜŞ 
MADALYA ÖDÜLÜ KONYA TİCARET ODASI

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. GRUP İÇİ ŞİRKETLER 2010 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER
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Çınar, “sürdürülebilirlik” demek! Güçlü, 
dayanıklı ve kendilerini geliştiren yapılarıyla 

çınar ağaçları yüzlerce yıllık sağlıklı bir 
yaşamın da simgesidir.  
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Adese son beş yılda ortalama %12 büyüyerek, 
2010’da 536 milyon TL net satış geliri elde 
etti. Perakende sektörünün 5 yıllık ortalama 
büyüme trendi %10 civarında iken, Adese sektör 
ortalamasından yüksek bir büyüme gerçekleştirdi.   

Kısa sürede İzmit’te de bir mağazanın daha 
faaliyete başlamasıyla ulusallaşma sürecinde 
önemli bir atılım yapmış ve 2008 yılının ilk sekiz 
ayında toplam 19 yeni mağaza açarak büyüme 
sürecinde hızlı bir ivme yakalamıştır. 

2009’da Konya merkez ve Beyşehir’de açtığı 
iki yeni mağazaya ek olarak İstanbul, Kocaeli ve 
Sakarya’da hizmet veren toplam 11 mağazayı 
“Varlık Devri Yöntemi” ile satın alarak Marmara 
Bölgesi’ndeki hizmet ağını genişletmiştir. Adese 
bu tarihten itibaren Mersin’den İstanbul’a uzanan 
lojistik çizgisi üzerindeki mağaza sayılarını artırmış 
ve her ay daha çok tüketiciye ulaşmıştır.

2010 yılı sonu itibarıyla Adese’nin net satış 
alanı 96,949 metrekare, brüt alanı ise 174,583 
metrekaredir. Ana sektör gamında 70.000’den 
fazla ürünü tüketicilerine sunmaktadır. Adese son 
beş yılda ortalama %12 büyüyerek, 2010 yılını 

536.000.000 TL net satış geliriyle kapatmıştır 
Perakende sektörünün 5 yıllık ortalama büyüme 
trendi %10 civarında iken, Adese sektör 
ortalamasından daha yüksek bir büyüme 
gerçekleştirmiştir.   

En değerli 100 markadan biri
Capital dergisinin, dünyanın önde gelen marka 
değerlendirme şirketlerinden Brandfinance ile 
birlikte gerçekleştirdiği ve Temmuz 2010’da 
açıkladığı “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” 
araştırması sonuçlarına göre Adese, Türkiye’nin 
en değerli 52. markası olarak gösterilmiştir. 
Listede yer alan Konya merkezli tek firma 
olan Adese, marka değerini 80 milyon Dolar’a 
çıkararak bir önceki yıla oranla listede altı 
basamak yükselmiştir.

Fortune Türkiye’nin 2010 yılının Temmuz ayında 
açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” 

İttifak’ın perakendecilik sektöründeki markası 
Adese, kurulduğu 1994 yılından bu yana 
Anadolu’dan doğan ulusal bir değer olarak 
yükselişini sürdürmüştür. Ankara, Aksaray, 
İstanbul, Karaman, Kocaeli, Konya, Mersin ve 
Sakarya olmak üzere sekiz şehirdeki 130’u 
aşan mağazası ve yaklaşık 3.500 çalışanıyla 
İttifak’ın ulusal perakende markası olarak hizmet 
vermektedir. Her ay aileleriyle birlikte yaklaşık 
4.500.000’den fazla kişinin ziyaret ettiği Adese 
mağazalarında, alışveriş gerçekleştiren yıllık 
tüketici ortalaması ise 35.000.000 kişidir.

Adese, yalnızca perakende ürünleriyle değil 
Adese çatısı altında yer alan Restore Grup ile 
Türk ve dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini 
de en sağlıklı ve hijyenik şekilde tüketicilerine 
sunmaktadır. Restore Grup bünyesinde beş 
restoran ve bir unlu mamuller tesisi faaliyet 
göstermektedir. Ayrıca Konya’nın marka 

mekanları konumuna gelen Kule Sini Restaurant 
ve Café de, Restore Grup bünyesinde yer 
almaktadır.

Sektörünün öncü kuruluşu Adese, Aksaray 
ve Ereğli Parksite Alışveriş Merkezleri’nde yer 
alan iki ayrı Oyuncak Ülkesi mağazalarında, 
müşterilere kaliteli oyuncak ve bebe malzemeleri 
ürünleri de sunmaktadır. İnsan sağlığına zararlı 
oyuncaklara yer verilmeyen Oyuncak Ülkesi 
mağazalarında organik ve ahşap oyuncaklar da 
bulunmaktadır. Adese bünyesinde ayrıca; 2 adet 
Repose ayakkabı mağazası bulunmaktadır. 

Yerelden ulusala Adese...
Hizmete girdiği dönemde metrekare büyüklüğü 
açısından Türkiye’nin ilk 10 mağazası 
arasında yer alan, Konya’nın ilk ve en büyük 
hipermarketini hizmete sunan Adese, 2008 yılına 
101. mağazasını İstanbul’da açarak başlamıştır. 

Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.
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Fortune Türkiye’nin 2010 yılının Temmuz ayında 
açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” 
araştırmasının sonuçlarına göre Adese, ülkemizin 
en büyük 122. ve Konya’nın en büyük şirketi 
konumunda yer almaktadır.

araştırmasının sonuçlarına göre ülkemizin en 
büyük 122. ve Konya’nın en büyük şirketi olan 
Adese, listede en çok istihdam sağlayan 42. 
şirket olarak da yer almaktadır. 
Fortune Türkiye verilerine göre Adese, %13’lük 
büyüme payıyla perakende sektörünün en büyük 
sekizinci markasıdır. 

Ekonomist dergisinin 26 Eylül 2010 tarihli 
sayısında yayımlanan “Anadolu’nun En 
Büyük 500 Şirketi” araştırmasında ise Adese, 
Anadolu’nun en büyük 21. şirketidir.

Yoğun eğitim, iyi hizmet
Adese, çatısı altında sektöre adım atan 
personeline ve deneyim sahibi çalışanlarına 
yönelik gerçekleştirdiği eğitim yatırımlarıyla 
sektörün ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağının 
gelişimine de katkı sağlamaktadır. Ayrıca Adese, 
işten çıkarmaların en çok yaşandığı 2008 
yılında, tüm Türkiye’de istihdamını en çok artıran 
firmalardan birisi olmuştur. Bağlı bulunduğu vergi 
dairesi tarafından “2008 Yılında En Fazla İstihdam 
Sağlayan Firma” ödülüne layık görülmüştür.

Kalitede süreklilik
Hızlı ve kontrollü bir büyüme sergileyen Adese, 
bu büyümenin doğal bir sonucu olarak satın 
alma operasyonlarında ulusal market zinciri 
statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu statü 
Adese’nin fiyat politikasına da etki etmektedir. 
Satın almalarını ilk elden ve ekonomik koşullarda 
gerçekleştiren Adese, bu sayede uygun fiyat ve 
taze ürünlerini tüketicilerine ulaştırabilmektedir. 
Adese, her ürün gamının ihtiyaç duyduğu fiyat, 
tazelik ve yeni trendler gibi başlıklarda satın alma 

politikalarını ayrı ayrı ve titizlikle geliştirmektedir. 
Özellikle gıda dışı ürün gruplarında yenilikçi, 
güncel ve yeni trendleri takip eden bir satın alma 
yapılandırması, Adese müşterilerinin ihtiyaçlarını 
sürekli kalite ve yenilik ekseninde karşılamaktadır.

Taze ürün grupları Adese’nin satın alma, 
saklama ve müşteriye sunumunu içeren tüm 
süreçlerinde, en çok özen gösterdiği bir diğer 
ürün yelpazesidir. Et ve et ürünlerinden manav 
ürünlerine, şarküteriden tüm gıda ürünlerine 
kadar insan sağlığını ihmal eden hiçbir ürün 
Adese raflarında yer almamaktadır. Bu ürün 
grupları Adese bünyesinde istihdam edilen gıda 
mühendisleri ve ziraat mühendisleriyle, alanında 
uzman diğer görevliler tarafından sertifika 
ve kalite yeterlilikleri laboratuvar ortamında 
denetlenerek satın alma ve satış süreçlerine dahil 
edilmektedir.

Güçlü lojistik ağ
Adese tüm iş süreçlerinde olduğu gibi lojistik 
ağ hizmetlerinde de güçlü yapıya sahiptir. 
Yatırımlarının yoğunlaştığı bölgelere göre, 
bünyesinde 4 adet lojistik merkez kuran Adese; 
satın alma politikalarının ve stok yönetimi 
sisteminin yansıması olarak bu dört merkezde 
bölgesel ve ulusal satın alması gerçekleştirilen 
ürünleri mağazalarına daha hızlı ve hijyenik 
koşullarda ulaştırmaktadır. Özellikle taze ürün 
grupları da dikkate alınarak oluşturulan lojistik 
merkezler, aynı zamanda bu ürün gruplarının 
ihtiyaç duyduğu soğuk zincir dağıtım ağına da 
sahiptir. Et ve et ürünleri bu zincir içerisinde 
dış hava ile temas etmeden reyona ulaşacak 
altyapıya sahiptir.

Türk damak tadına uygun ürünler
Taze ürün grupları arasında yer alan, ülkemizin 
değişik yörelerine özel farklı lezzetler de Adese 
müşterilerine sunulmaktadır. Adese aynı 
zamanda bu yöresel satın alma politikasıyla 
faaliyette bulunduğu bölgelerdeki küçük ve orta 
ölçekli firmaları destekleyerek ülkemizin bölgesel 
kalkınmışlığına da fayda üretmektedir.  

Adese markalı ürünler
İttifak bünyesinde faaliyet gösteren Selet ile 
işbirliği içerisinde et ve et ürünlerinde sektöründe 
farklılaşmayı başaran Adese, market markalı 
ürünlerinde de farklılığını ortaya koymaktadır. 
Ulusal ve uluslararası ölçekte üretim ve 
kalite standartlarına sahip üreticilerle işbirliği 
gerçekleştiren Adese, müşterilerine kaliteyi en 
uygun fiyatla Adese markası ile sunmaktadır. 
Market markalı ürünlerde yalnızca fiyat odaklı 
değil, sürdürülebilir kalite prensibi Adese’nin 
vazgeçilmez ilkeleri arasında yer almaktadır.

Gıdadan temizliğe birçok farklı ürün grubunda 
203 adet Adese markalı ürünü tüketiciye 
sunan şirket, beş yıl içerisinde Adese markalı 
ürün sayısını minimum 350 adete çıkarmayı 
hedeflemektedir.

Perakende’de teknoloji gücü
Perakende sektöründe yerli yazılımı ilk kullanan, 
kullandığı bu yazılımı bizzat kendisi üreten ve 
günübirlik muhasebeleştirmeyi ilk gerçekleştiren 
firma Adese’dir. Kullanıcı sayısı bir milyonu 
aşan Adese Kart, tedarikçilerle gelişmiş sağlıklı 
bir iletişim sağlayan B2B ağı ve tüm kurumun 
ortak kullandığı bir platform olan Belit sistemi 
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Adese, metrekare ve lokal çevredeki demografik 
yapı gibi unsurları dikkate alarak mağaza 

konseptini ikiye ayırmıştır. 500 metrekare ve üzeri 
lokaller Adese; 500 metrekare altındaki lokaller de 

Adesem olarak konumlandırılmaktadır.  

ve büyük perakende zincirlerinden birisi olan 
Adese’yi Türkiye’nin en büyük ilk beş perakende 
markası konumuna taşımayı hedeflemektedir. 

Adese’nin 2011 hedefleri arasında %15 
büyüme yer almaktadır. Adese, İstanbul ve 
Ankara başta olmak üzere satın almalar ve yeni 
mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürerek 
sektördeki konumunu güçlendirmeye devam 
edecektir. Mevcut yatırımları Doğu Akdeniz ve 
Marmara bölgeleri hattında yoğunlaşan Adese, 
bu hat üzerinde yatırımı bulunmayan iller başta 
olmak üzere Türkiye genelinde özellikle Adese 
konseptinde büyümeyi hedeflemektedir. Adese 
konseptini geliştirdiği ve yerleştirdiği bölgelerde 
ise güçlü lojistik ağının da desteğiyle Adesem 
konseptini de yaygınlaştıracaktır. 

Adese’nin orta vadeli hedefleri arasında 
yurtdışına açılmak da yer almaktadır. Adese, 
Türkiye’de istikrarlı büyümesinin yanı sıra 
yurt dışında da dil ve kültür yakınlığı bulunan 
bölgelerde büyümeye yönelik fizibilite 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Adese’nin bilgi teknolojileri alanındaki başarıları 
arasında yer almaktadır.

2010 yılında bilgi teknolojileri alanında yatırımlarını 
sürdüren Adese, IBM çözümleriyle teknolojik 
altyapısını güçlendirmeyi sürdürmüştür. Veri 
madenciliği alanında IBM Cognos Business 
Intelligence yazılımını kullanan Adese, karar 
alıcıların, karar alma aşamasında doğru 
ve hızlı veri akışına erişmesini sağlamıştır. 
Mobil erişim olanaklarından yüksek oranda 
faydalanılabilmesini sağlayan bu yazılımların, 
daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla 
sunucu yatırımlarını da gerçekleştiren Adese, 
veri iletişiminin hızlı gerçekleştirilmesini sağlayan 
Netezza veri ambar sunucusunu Türkiye’de 
kullanan ikinci firmadır.

Etkin ve dinamik stok yönetimi
Adese, stok yönetimi konusunda satın 
alma, pazarlama ve satış ile lojistik ağının 
entegrasyonuyla hareket etmektedir. Bu 
entegrasyon bilgi teknolojileri biriminin geliştirmiş 
olduğu Adese’ye özel yazılım sayesinde tüm 
süreçleri anında izleme ve verileri analiz edebilme 
olanağı sağlamaktadır. Böylelikle dinamik bir 
stok yönetimi gerçekleştiren Adese, zorlu 
rekabet ortamında gereksiz stok maliyetlerine 
katlanmak zorunda kalmadığı gibi en optimal 
stoklarla müşterilerine hizmet edebilmekte, karlılık 
oranını yükseltmekte, operasyon hızını sürekli 
geliştirmekte ve tüm iş süreçlerini bu çerçevede 
tasarlayabilmektedir.

Adese Kart
Yazılımlarını ve teknik alt yapısını kendi 

bünyesinde geliştiren Adese, 2006 yılından 
bu yana, Adese Kart ile müşterilerine avantajlı 
alışveriş imkanı da sunmaktadır. 2011 Ocak 
ayı itibarıyla bir milyondan fazla kullanıcısı olan 
Adese Kart’ın tüm yazılım ve teknik altyapısı 
Adese tarafından geliştirilmiştir. Sektörünün 
en çok kampanya düzenleyen firmalarından 
biri olan Adese, kampanyalarının neredeyse 
tümünü Adese Kart teknolojisine dayanarak 
gerçekleştirmektedir.

Adesem; yakın, hızlı, hesaplı…
Adese, hizmet noktalarında metrekare ve lokal 
çevredeki demografik yapı gibi unsurları dikkate 
alarak mağaza konseptini ikiye ayırmıştır. Bu 
çerçevede 500 metrekare ve üzeri lokaller Adese; 
500 metrekare altındaki lokaller de Adesem 
olarak konumlandırılmaktadır.  

“Yakın-Hızlı-Hesaplı alışveriş” sloganı ile hizmet 
üreten Adesem’lerin üst yönetimi Adese 
tarafından yürütülmekte olmakla birlikte satın 
alma ve bölge yönetiminde Adesem’ özel 
ekipler kurulmuştur. Özellikle satın almada 
gerçekleştirilen bu farklılık sayesinde düzenlenen 
kampanya ve aktivitelerde de Adese-Adesem 
ayırımı gözetilmektedir. 2010 yılı sonu itibarıyla 
Adesem mağazalarında satışa sunulan 
ürün çeşitliliği 2400 barkoda sabitlenerek 
standartlaştırılmıştır. 

2011 hedefleri
Perakende sektörü gerek doğası, gerek büyüme 
potansiyeli, gerekse ulusalar arası rekabete açık 
pozisyonu ile ülkemizde en dinamik sektörlerden 
birisidir. Bu paralelde İttifak, ülkemizin en önemli 
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Çınar, binlerce geniş yaprağı ve güçlü 
dallarının gölgesi altında insanları 

buluşturur. Çınar; görkemli, büyük ve 
korunaklıdır. Çınar, yaşam alanlarına estetik 

katmaktadır.
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Konya’nın yanı sıra tüm bölgenin de çehresini 
değiştiren, Türkiye’nin en modern alışveriş ve 
eğlence merkezlerinden KuleSİTE, Seha Yapı 
tarafından yürütülen inşa sürecinin ardından, 2004 
yılının Haziran ayında hizmet vermeye başladı.

İttifak iştiraklerinden Kule Yönetim Organizasyon 
ve Danışmanlık A.Ş, 2004 yılında hizmete giren 
KuleSİTE Alışveriş ve Eğlence Merkezi projesiyle 
birlikte faaliyet göstermeye başlamıştır. 2007 
yılında Aksaray’da faaliyete giren Kültür Parksite 
Alışveriş ve Eğlence Merkezi ile 2009 yılında 
hizmet vermeye başlayan Ereğli Parksite Alışveriş 
ve Eğlence Merkezi’nin yönetimini ve Konya’daki 
42 katlı Kule Plaza İş Merkezi’nin işletimini 
üstlenerek hizmet halkasını genişletmiştir. 

KuleSİTE
Konya’nın ve bölgenin metrekare büyüklüğü ve 

marka mağaza sayısı itibarıyla en büyük Alışveriş 
ve Eğlence Merkezi KuleSİTE’dir. Konya’nın 
yanı sıra tüm bölgenin de çehresini değiştiren, 
Türkiye’nin en modern alışveriş ve eğlence 
merkezlerinden KuleSİTE, Seha Yapı tarafından 
yürütülen 11 aylık bir inşa sürecinin ardından, 
2004 yılının Haziran ayında hizmet vermeye 
başladı. KuleSİTE, toplam 1.500 koltuk kapasiteli 
9 sinema salonu, 7.000 metrekarelik eğlence 
merkezi, marka mağazaları, hipermarketi, 
1.300 araç kapasiteli kapalı otoparkı, 400 araç 
kapasiteli açık otoparkı, restoranları ve eğlence 
alanlarıyla Konya’da sosyal ve kültürel yaşamın 

merkezi konumuna yerleşti. Kule Yönetim 
Organizasyon ve Danışmanlık tarafından 
yönetilen KuleSİTE hafta içi 35 bin, hafta sonları 
45 bin, bayram gibi özel günlerde ise günde 80 
bin kişiyi ağırlamaktadır. Mimarisi, konsepti ve 
önüne koyduğu hedefler bakımından kısa sürede 
hak ettiği yeri bulan KuleSİTE ve hemen yanında 
yükselen KulePlaza İş Merkezi, Konya’nın 
modern yüzünün sembollerinden birisi olmuştur.

Kule Plaza İş Merkezi
Müşavirlik, proje ve müteahhitlik hizmetleri bir 
başka İttifak şirketi olan Seha Yapı tarafından 

verilen Kule Plaza İş Merkezi, her bir katı 740 
metrekare kullanım alanı olan 40 büro katından 
oluşmaktadır. Büro katlarının üzerindeki iki kat ise 
Döner Kule ve Seyir Terası olarak tasarlanmıştır. 
360 derece kesintisiz dönerek ziyaretçilerine 
kentin panoramik görüntüsünü izleme imkanı 
sunan bu katta açık ve kapalı mekanlardan 
oluşan bir de restoran bulunmaktadır. 

Kültür ParkSİTE
2007 yılının Haziran ayında hizmet vermeye 
başlayan Kültür ParkSİTE Alışveriş ve Eğlence 
Merkezi, Aksaray’ın dünya standartlarındaki 

Kule Yönetim Organizasyon 
ve Danışmanlık A.Ş.
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Kültür ParkSİTE Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 
Aksaray’ın dünya standartlarındaki ilk ve tek 

alışveriş merkezidir. Müşterilerine, Adese Alışveriş 
Merkezleri’nin bir şubesinin de yer aldığı 36 seçkin 

mağazayla hizmet veriyor.

ilk ve tek alışveriş merkezidir. Müşterilerine, 
Adese Alışveriş Merkezleri’nin bir şubesinin de 
yer aldığı 36 seçkin mağazayla hizmet veren 
Kültür ParkSİTE Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 
hafta içi 8 bin, hafta sonları ise 15 bin ziyaretçiyi 
ağırlamaktadır. Kültür ParkSİTE, nezih bir 
ortamda geniş seçeneklerle sunduğu alışveriş 
imkanı, 250 araçlık otoparkı, farklı büyüklükte 
3 adet sinema salonu, 800 kişilik yiyecek alanı 

ile Aksaray’da alışverişin vazgeçilmez adresi 
olarak hizmet vermektedir. Günde ortalama 
10.000 kişinin ziyaret ettiği Parksite Alışveriş ve 
Eğlence Merkezi, nezih ve hijyenik bir ortamda 
ziyaretçilerine kusursuz bir hizmet sunmaktadır. 
Uygulanan modern güvenlik sistemleri, alışverişi 
huzurlu hale getirirken, iklimlendirmesiyle de ferah 
bir ortamda alışverişi keyfe dönüştürmektedir. 
Kentin göz bebeği haline gelen Kültür ParkSİTE, 
bölgesinde rakipsiz konumdadır.

Ereğli ParkSİTE
ParkSİTE Alışveriş ve Eğlence Merkezi, nüfusu, 
eğitim düzeyi ve Türkiye’nin pek çok kentinin 
üzerindeki üretim potansiyeli ile dikkat çeken 
Konya Ereğli’de, 2009 yılında faaliyete girmiştir. 
Ereğli’nin buluşma noktası konumuna gelen 
ParkSİTE, 30.000 metrekare kapalı alanda, 
aralarında Adese Alışveriş Merkezi’nin de 
bulunduğu 50 seçkin mağazası, 5 sinema salonu 
ve 500 kişilik yiyecek alanıyla hizmet vermektedir. 
Ereğli’nin bir cazibe merkezi haline gelmesine 
önemli bir katkıda bulunan Ereğli ParkSİTE, 
bölgenin sosyal yaşantısı ve ekonomisinin yanı 
sıra istihdamına da büyük katkı sağlamaktadır.
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Çınar sağlıktır! Uzun ömürleriyle sağlıklı 
yaşamın simgesi olan çınar ağaçları, 

insanlığın sağlığı için de yararlıdır. 
Yaprakları ve gövdelerinin kabukları 

birçok derdin dermanıdır!
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Selva, doğalgazlı tesisleriyle makarnayı 
kurutan, bacasından siyah duman çıkmayan ve 
kanalizasyon sistemine hiçbir atık bırakmayan, 
Türkiye’nin çevreye duyarlı ilk un ve makarna 
fabrikasına sahiptir. 
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1988 yılında İttifak’ın ilk iştiraki olarak kurulan ve 
gıda sektöründe hizmet veren Selva, faaliyetine 
un ve irmik üretimiyle başlamıştır. Kısa sürede 
hızlı bir büyüme göstererek, yenilikçi ve öncü 
kimliğiyle sektörde ilklerin temsilcisi ,en fazla ürün 
çeşidine sahip marka haline gelmiştir. 

Selva üretimlerini, gıda güvenliği ve toplam 
kalite anlayışıyla gerçekleştirmektedir. Müşteri 
odaklı ve kusursuz kalite anlayışı ile TSE EN ISO 
9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE EN ISO 
22000 Gıda Güvenliği Sistemini uygulayan ve 
belgelendiren ilk makarna ve irmik üreticisidir. 

Ayrıca Kaizen, Otonom Bakım, Planlı Bakım, 5S 
ve Eğitim başlıklarından oluşan bir Japon yönetim 
sistemi olan TPM’yi makarna sektöründe 
uygulayan tek firmadır. Gıda sektöründe ise 
TPM’yi Türkiye’de uygulayan iki firmadan biri 
Selva Gıda’dır.

AB Kalite Ödülü sahibi
Ülkemizde, çeşitli tüketici dergileri ve 
derneklerinin yaptığı araştırmalarda “en çok 
güvenilen makarna markası” olan Selva’nın 
başarılı gelişimi, ülkemizdeki araştırma 
kuruluşları tarafından yapılan çalışmalara da 

yansımıştır. 2009 yılı itibarıyla pazar payını 
%5,5’e, marka bilinilirliğini %69’a çıkaran Selva 
Gıda, 2010 yılında Fortis Bank ve Ekonomist 
dergisi tarafından gerçekleştirilen “Anadolu 
250” araştırmasında “kârını en fazla artıran 
şirket” unvanına sahiptir. Ayrıca Selva Gıda, 
“Fortune 500” araştırmasında Türkiye’nin en 
büyük 487. şirketi olarak belirlenmiştir. Bununla 
birlikte “AB Kalite Ödülü”nü kazanan Selva 
Gıda; Finansbank, Capital ve Ekonomist’e göre 
Anadolu’nun en iyi ikinci büyük markasıdır ve 
“En İyi Markalaşma Stratejisi Ödülü”ne layık 
görülmüştür. 

Sektöründe ilkleri gerçekleştirdi
Tahıl ambarı Konya’nın tek makarna üreticisi 
olan Selva, doğalgazlı tesisleriyle makarnayı 
kurutan, bacasından siyah duman çıkmayan ve 
kanalizasyon sistemine hiçbir atık bırakmayan, 
Türkiye’nin çevreye duyarlı ilk un fabrikasına 
ve makarna fabrikasına sahiptir. Ayrıca, 2011 
yılı içerisinde Selva kojenerasyon tesisiyle 
kendi elektriğini üretecektir. Selva, Konya’da 
doğalgazı kullanan ilk sanayici ve 1 numaralı 
abonesidir. Ayrıca program yazılımı yerli olarak 

üretilen, Türkiye’nin PLC otomasyonla çalışan 
ilk un fabrikasını Selva Gıda kurmuştur.

Worldstar ambalaj yarışmasında Türkiye’yi temsil 
eden ilk makarna markası olan Selva Gıda, 
lezzetlerini ve önerilerini, tüketicilerine keyifli bir 
deneyimle tattırabilmek amacıyla, Türkiye’ye 
özgü makarna soslarını ve yemek çeşitlerini 
sunan ülkemizin ilk restoranı SelvaSefa’yı, 
Konya’nın en büyük alışveriş merkezi 
KuleSİTE’de hizmete açmıştır.

İnovasyon şampiyonu
İnovasyon, ARGE, Ürün Geliştirme, Yeni 
Pazarlama Stratejileri ve İlk Yapma’ya verilen 
önemle Selva sektörünün en yenilikçi markasıdır. 
Şekli ve formu değişmeden ve tamamen doğal 
olarak 3 dakikada pişen Şipşak makarna; 
Ispanak dolgulu mantı, gerçek meyveli helvalık 
irmik gibi hem Türkiye’de hem de dünyada ilklere 
imza atan Selva; Akademetre tarafından yapılan 
araştırmalarda tüketiciler tarafından en yenilikçi 
makarna markası olarak adlandırılmaktadır. 
Son yıllarda yaptığı pazarlama yatırımlarıyla 
yine Akademetre araştırmalarına göre marka 

Selva Gıda Sanayi A.Ş. 
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Selva Gıda, 300 ton/gün durum buğdayı kırma ve 
210 ton/gün makarna üretim kapasitesine sahiptir. 
Üretim tesisleri özel yalıtımlı termos bina yapısı, 
bilgisayar kontrollü ısı ve nem dengesi sayesinde 
yaz ve kış aynı iklimde üretim imkanı vermektedir.  

bilinirliğini %48 oranında artırmıştır. 2008’de 
yeni bir yüz ve anlayışla tüketicileriyle buluşan 
Selva Gıda, Türk damak tadına uygun olarak, 
Türk mutfağının eşsiz yemekleriyle makarnanın 
birleştirilmesini önererek, yepyeni bir pazar fikriyle 
sektöründe yine ilklere öncülük etmiştir. 

Sade makarnayı tüketim şekline göre kategorize 
ederek yaptığı inovasyon ve Türk mutfağı 
ile makarnayı buluşturan tüketim önerisiyle 
Marketing Türkiye’de yayınlanan, pazarlama 
profesyonellerinin makalelerinde makarna 
sektörünün fikri lideri olarak gösterilmektedir.

Selva iletişimde geleneksel yöntemlerin yanı sıra 
yeni metotlar da kullanmıştır. Webrazzi.com, 
internet profesyonelleri arasında yaptığı ankette; 
Selva’yı sosyal medyayı en iyi kullanan üç gıda 
markasından biri olarak göstermektedir.
Üretimde standardizasyon

Selva Gıda, 300 ton/gün durum buğdayı kırma 
ve 210 ton/gün makarna üretim kapasitesine 
sahiptir. Üretim tesisleri özel yalıtımlı termos 
bina yapısı, bilgisayar kontrollü ısı ve nem 
dengesi sayesinde yaz ve kış aynı iklimde 
üretim imkanı vermektedir. Selva Gıda’nın 
üretim tesislerinin hijyeni monitörlerle izlenip 
her an kontrol edilmektedir. Özel klima 
sistemiyle üretim ve depo binası içerisinde 
artı hava basıncı oluşturularak, dışarıdan toz 
girmesine müsaade edilmemektedir. Selva 
Gıda, makarna üretim teknolojisinde yüksek 
yüksek ısı teknolojisiyle üretilmektedir. Eski 
sistemlere göre daha yüksek ısıda kurutulan 
makarna daha homojen görünümde olmakta; 
piştiğinde de dağılmamakta, yapışmamakta 
ve tabakta diri kalmaktadır. Tekrar ısıtılıp tekrar 
yenilebilmekte, formunda ve tadında bozulma 
olmamaktadır. Selva Gıda ürünleri her zaman 
aynı lezzet, aynı kalite ve aynı estetik felsefeyle 

üretilmektedir.

Yurtiçinde Selva
Selva Gıda; İttifak’ın bir iştiraki olarak sahip 
olduğu kurumsal değerleri, finansal ve yapısal 
gücü, üretim ve pazarlama yetenekleriyle 
Türkiye’nin en önemli gıda firmaları arasındadır. 
22 üreticinin bulunduğu makarna sektöründe, 
Selva’nın iç pazar payı %5,5’tir. 2010 yılı sonu 
itibarıyla, Nielsen kayıtlarına göre ve pazar payı 
itibarıyla 3. büyük makarna markasıdır. Sektörün 
en genç oyuncularından biri olarak kısa sürede 
3.’lük konumuna gelmiş ve bu konumunu 
güçlendirmektedir. Yüzlerce üreticinin olduğu 
paket un sektöründe ise %4’lük payla 5. büyük 
markadır. Selva, 300’ü aşkın çalışanıyla 5 yılda 
ortalama %18 büyüyerek 2010 yılını 98.000.000 
TL net satış gerçekleştirerek kapatmıştır. 

2009 yılında iç pazarda 443 bin ton makarna 
tüketilmiştir. Yıllık tüketim büyüme oranı %2,5, 
yıllık kişi başı tüketim 6 kg’dır. Burada sektörün 
hedefi kişi başına tüketimi yıllık 8 kg seviyesine 
çıkarmaktır. 

Türkiye 2009 yılı toplam makarna ihracatı 
215.000 ton, 152.220.000 Dolar’dır. 2000-2009 
yılları arasında; 2007 yılı hariç tutulduğunda, 
Türkiye’nin makarna ihracatı ortalama her yıl 
%33 büyümüştür. 

Dünyada makarna ürünlerine olan genel talep 
istikrarlı bir artış içinde olmasına rağmen 
ülkemizdeki makarna tüketimi beklenen 
düzeye ulaşmamış olup, bölgesel farklılıklar 
göstermektedir. Ülkemizde makarna kültürünün 
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2011’de devreye alınması planlanan hat yatırımı 
ile toplam makarna kapasitesi 210 ton/güne 
ulaşacak, uzun kesme üretiminde ise %180 artış 
meydana gelecektir. Bu yatırımla Türkiye’de ilk 
defa tam otomatik koli paletleme sistemi tasarıma 
dahil olarak planlanmıştır. 

henüz gerçek anlamda gelişmemiş olması 
tüketimde beklenen artışların yaşanmasını 
engellemektedir. Dünya makarna üretimi  
11.877.000 ton olup birkaç ülkede 
yoğunlaşmıştır. İtalya 3.225.000 ton ve %27 
pay ile dünyanın en büyük üreticisidir. İtalya’yı 
%17 ile ABD, %8 ile Brezilya ve %7 ile Rusya 
izlemektedir. Türkiye, dünya makarna üretiminde 
5. sırada olup, üretimdeki payı %5,1’dir.
Dünyada kişi başı makarna tüketiminde 26 kg 
ile İtalya ilk sırada yer alırken İtalya’yı 13 kg ile 
Venezüella ve 11,7 kg ile Tunus izlemektedir. 

İhracat lideri
1998 ve 1999 yıllarında dünyada yaşanan 
küresel kriz ve Rusya krizine bağlı olarak 
sektörde faaliyet gösteren firmalar özellikle Rusya 
ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde 
büyük pazar kaybına uğramış, ihracattaki 
azalışa bağlı olarak, üretim bir önceki yıla göre 
31 bin ton azalırken, ihracattaki azalma 42 bin 
ton olmuştur. 2000 yılından itibaren ise üretim 
sürekli artmış ve 2003 yılından itibaren bu 
üretim artışına paralel ihracatımız da sürekli artış 
göstererek 2006 yılında rekor düzeye ulaşmıştır. 
2007 yılında ise ülkemizle beraber dünyada da 
makarnalık buğday üretiminin yeterli olmaması 
sonucu, makarna fiyatlarının anormal yükselmesi 
neticesinde ihracatımız gerilemiş ve buna bağlı 
olarak üretimimiz düşmüştür. 2008 yılında da 
üretim bir önceki yıldan farklı olmamıştır. 

Kapasite kullanım oranı düşük olan makarna 
sektörü iç ve dış talebi karşılayacak düzeyde olup 
toplam kapasite yıllık 1,1 milyon tonu aşmıştır. 
Üretim kapasitesindeki artışla talepteki artış aynı 

paralelde gerçekleşmediğinden kapasite kullanım 
oranları sürekli düşmüştür. 1993 yılında %72 olan 
kapasite kullanım oranı 1995 yılında %69’a, 1997 
yılında %65’e inmiş ve 2001 yılında %42 gibi en 
düşük seviyesine ulaşmıştır. Ancak 2002 ve 2003 
yıllarında sektör kendini toparlamaya başlamış, 
özellikle 2004 ve 2005 yıllarında ihracatta 
yakalanan başarılı çizginin 2006 yılında da devam 
etmesi ve iç piyasanın da canlanmasıyla kapasite 
kullanım oranı %60’lar seviyesine yükselmiştir. 

2007 ve 2008 yıllarında tonaj bakımından 
makarna ihracatının düşmesi, iç talebin artmaya 
devam etmesine rağmen kapasite kullanım 
oranını azaltmıştır. Bu dönemlerde ihracatın 
düşmesinin ana sebebi ise, Türkiye’de kurak 
geçen üretim sezonu neticesinde, makarnanın 
hammaddesi olan durum buğdayı üretimindeki 
azalış ve makarna hammaddesi olan buğday 
fiyatlarındaki artıştır. 

Selva; makarna, irmik ve un olmak üzere 3 farklı 
ürün grubunda ihracat gerçekleştirmektedir.  
Şirket, sadece kendi markasıyla ihracat yapma 
stratejisiyle, özellikle Japonya başta olmak üzere, 
Uzakdoğu pazarında kalıcı büyümeyi sağlamıştır.

Türkiye’nin en büyük makarna ve irmik 
ihracatçılarından birisi Selva’dır. Türkiye’den 
Japonya’ya en fazla makarnayı Selva ihraç 
etmektedir. Selva; Japonya makarna ithalatının 
toplam %1,5’ini karşılamaktadır. 2007 ve 2008 
yılında Türkiye’nin makarna ihracat birincisi olan 
Selva, markalı makarna ihracatında ise sektör 
liderliğini son 5 yıldır korumaktadır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde distribütörlerle 

çalışan Selva, ülke çapında 6 bölge müdürlüğü, 
50 bölge distribütörüyle faaliyetlerini yürütmekte, 
5 kıtada 70 ülke ve 82 bayi ile ihracat 
yapmaktadır.

2011 hedefleri
Selva üretim tesisleri 24 saat tam kapasite 
ile çalışmaktadır. Satış ve pazarlama 
organizasyonunun başarılı operasyonları ile 
özellikle ihracatta mevcut kapasitesini %30 aşan 
Selva, fason üretim yaptırarak gidermiş olduğu 
üretim ihtiyacını kendi tesislerinde çözümlemek 
amacıyla makarna için ilave 90 ton/gün 
kapasiteli uzun kesme hat yatırımı çalışmalarına 
başlamıştır. 2011 yılının ikinci yarısında devreye 
alınması planlanan bu yatırımla toplam makarna 
kapasitesi 210 ton/güne ulaşacaktır. Uzun kesme 
üretiminde ise %180 artış meydana gelecektir. 
Yatırım maliyeti 5.000.000 Euro’dur. Yatırımın geri 
dönüş süresi 5 yıldır. Bu hat yatırımı, Türkiye’de 
ilk defa tam otomatik koli paletleme sistemi dahil 
olarak planlanmıştır. Yeni hat yatırımı sayesinde 
Selva, toplam kapasitesini %75 oranında 
artırmayı hedeflemektedir. Selva Gıda, 2011 
yılında satışlarda %30 büyüme hedeflemektedir. 

Selva için özel geliştirilen enerji üretim hattıyla, 
fabrika kendi elektriğini kendisi üretecek. 
Bu yatırım için ayrılan bütçe 1.000.000 Euro 
tutarındadır. Kojenerasyon tesisinde gaz motoru 
kullanılacak ve motorun yakıtı doğalgaz olacaktır. 
Tesisin 2011’in Mayıs ayında devreye alınması 
planlanmaktadır.

Selva farklıdır

• Ülkemizde makarna tüketiminin önünde 
bir engel olarak duran makarnayı pişirirken 
çeşitlendirememe problemine çözüm 
olarak, makarnayı Türk tencere yemekleri 
ile birleştirerek yeme fikrini öne sürmüştür. 

• Dünyada ilk kez makarna pişirme önerisine 
göre kategorize edilmiştir.

• ARGE ve pazarlama yatırımlarıyla sürekli 
yenilikçilik ilkesi benimsenmiştir. Makarna 
sektörünün yenilikçi markası imajı zihinlere 
yerleştirilmiştir. 

• Fason, private label ürün üretmemek ana 
stratejisidir.

• Dünyanın her tarafına Selva markasıyla 
makarna ihraç edilmektedir.

• Tüm dünyaya gönderilen paketlerin içeriği 
aynıdır.

• Türkiye’de en fazla makarna çeşidine 
Selva sahiptir.

• Türk ve dünya tüketicisi Selva’ya özel yeni 
makarna şekilleri ile buluşturulmuştur.

• 3 dakikada pişen şipşak makarna 
üretmiştir.

• İlk 3 kilogramlık catering paketi Selva 
tarafından piyasaya arz edilmiştir.

• Peynir ilaveli ıspanaklı mantı dünyada ilk 
kez Selva tarafından piyasaya sürülmüştür.

• Türkiye’de yumurtalı makarnayı ilk kez 
Selva üretmiştir.

• Türkiye’de makarnada, yüksek ısı 
teknolojisi ilk kez Selva tarafından 
kullanılmıştır.

• Türkiye’de OPP-CPP ambalajı makarnada, 
ilk kez Selva kullanmıştır.

• Türkiye’nin çevreye “0” atık bırakan ilk 
bilgisayar otomasyonlu un fabrikası Selva 
tarafından yapılmıştır. 

• Üretimde; bir Japon Verimlilik Yönetimi 
modeli olan TPM’i sektöründe sadece 
Selva uygulamaktadır. TPM’de “Benim 
Makinam, Benim Fabrikam” anlayışıyla; sıfır 
arıza, sıfır iş kazası, sıfır kusurlu ürün ve sıfır 
duruş hedeflenmektedir.
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Dayanıklılıklarıyla kent yaşamının zor 
koşullarında yıllarca ayakta kalabilen çınarlar, 

toprağın derinine saldıkları kökleriyle 
sağlam temeller üzerinde yükseliyorlar. Yıllar 

boyunca kentin güzelliğine güzellik katıyorlar.
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Ürettiği projelerde yaşam kalitesi ile mimari 
tasarım arasındaki ilişkiyi temel olarak alan Seha 
Yapı, inşa ettiği tüm yapılarda mimari zekasını; 
kalite, hız ve güvenle bütünleştiren bir vizyona 
sahiptir. 

1978 yılında kurulan Seha, 1987 yılına kadar 
inşaat ve harita mühendislik hizmetlerinin 
yanında küçük ölçekli yapı ve taahhüt 
hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürdü. 1992 
yılında İttifak’a katılmasıyla birlikte hızlı büyüme 
trendine girdi. Sanayi ve sağlık yapıları, 
alışveriş merkezleri, yol ve köprü inşaatları 
gibi yapı alanında birçok üretim gerçekleştiren 
Seha, üretiminin büyük bölümünü oluşturan 
konut alanında, yılda 2 bin konut üretebilme 
kapasitesine ulaştı. 

Seha, modern yaşamın teknolojisine uyumlu 
iş alanları, her biri cazibe merkezi haline gelen 
alışveriş merkezleri, hızlı yaşamın yoğunluğunu 
taşıyan köprülü yol ve kavşaklar, şehir estetiğini 
ve prestijini yükselten farklı türden yapılara imza 
attı. Konya’nın simgesi haline gelen 42 katlı 
KulePLAZA ve KuleSİTE, Seha’nın imzasını 
taşıyan önemli projeler arasında yer almaktadır. 

Seha’nın son dönemde gerçekleştirdiği; Mimoza, 
Defne, Gardenya gibi bölgesinin prestijli toplu 
konut projelerinin yanında Konya’yı sıra dışı bir 
konsept ile tanıştırmaya hazırlanan Kule Konaklar, 
kentin mimari estetiğine de katkı sağlayacak 
tasarımı ile yükselmeye devam ediyor.

Mutluluğun anahtarı
Seha, yapı sektöründe “Mutluluğun Anahtarı” 
olma misyonuyla faaliyetlerini yürütür. Ürettiği 
projelerde yaşam kalitesi ile mimari tasarım 
arasındaki ilişkiyi temel alan Seha, inşa ettiği her 
yapıda, mimari zekasını kalite, hız ve güvenle 
bütünleştiren bir vizyona sahiptir. Seha’nın 
üretmiş olduğu proje ve taahhüt işlerinin bütün 
iş süreçlerinde uluslararası kalite yönetimi 
standartları uygulanır. Seha, üretim ve malzeme 
kalitesi ile yapıların fonksiyonelliği gibi tüm iş 
süreçlerinde uygulamış olduğu bu standartlarla, 
bireylerin güvenlik ve konforunu da en üst 
seviyeye taşır.

Lokasyon seçiminden, projelendirmeye, üretim 
kabiliyetlerinden malzeme seçimine kadar 
kullanıcıların ihtiyaç duyacağı tüm detayların 
düşünüldüğü yapılara imza atan Seha, ileri 
teknoloji kullanımında da sektörünün öncü 
kuruluşlarından birisidir. Dijital ağlar, ses ve 
görüntü sistemleri, ışıklandırma, iklimlendirme, 
yalıtım, güvenlik ve peyzaj düzenleme gibi 
yapılarda öne çıkan unsurları modern mimariyle 
bütünleştiren Seha, mimari tasarımları ile de şehir 
estetiğine katkı sağlamaktadır.

Üretiminin büyük bölümünü oluşturan konut 
projelerinde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini 

Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. 
San. Ve Tic. A.Ş. 
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Seha, ortalama 12-18 ay içerisinde projelerini 
teslim edebilme yeteneğine sahiptir. Taahhüt 

ettiği kaliteyi ve zamanında teslim sözünü yerine 
getirmesiyle, sektörün güvenilirliği yüksek 

markalarından birisidir. 

aşan projeler üreten Seha için insan yaşamına 
üreteceği katkı sadece mimari tasarımlar ve 
mühendislik hizmetleri ile sınırlı değildir. Engelli 
bireylerden çocuklara, gençlerden ileri yaştaki 
bireylere kadar tüm insanların rahatlığı ve 
konforu Seha Yapı’nın ürettiği konutların doğal 
standartları arasında yer almaktadır.

Anadolu’nun gücü
Seha, finansal gücü, referansları ve kurumsal 
itibarıyla sektörünün önde gelen firmaları 
arasında yer almaktadır. 2009 yılı “Capital 500” 
araştırması verilerine göre, genel sıralamada 
Türkiye’nin en büyük 496. şirketi konumunda 
yer almaktadır ve Ekonomist dergisine göre 
Türkiye’nin 17. büyük yapı şirketidir. 

Seha, ortalama 12-18 ay içerisinde projelerini 
teslim edebilme yeteneğine sahiptir. Taahhüt 
ettiği kaliteyi ve zamanında teslim sözünü 
yerine getirmesiyle, sektörün güvenilirliği yüksek 
markalarından birisidir. Bağımsız araştırma 
kurumları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 
verilerine göre, bölgesinin en güvenilir, en 
hızlı teslim gerçekleştiren, en farklı projeler 
üreten, müşterileri için en kazançlı firma olarak 
tanınmaktadır. Bu özellikleri ile sektöründe 
farklılaşmanın da öncüsü olan Seha’nın ürettiği 
konut projeleri henüz inşaatına  başlanmadan 
%60’ları aşan oranda satış gerçekleştirmektedir. 

Seha, proje ve taahhüt hizmetlerini kendi verdiği 
prestijli projelerinin yanında bu güne kadar 
Konya, Düzce, Anamur ve Kahramanmaraş gibi 
illerde TOKİ’nin çözüm ortağı olarak toplu konut 
projelerinin üretimini gerçekleştirmektedir.

Neler yaptık
Seha, son 5 yılda 1.5 milyon metrekareye 
yakın alanda konut, alışveriş merkezleri ve 
sanayi yapıları üretimi gerçekleştirdi. Yatırımcılar 
açısından her zaman değer kazanan projeler 
üreten Seha’nın son 5 yılda yaptığı konut 
projelerinin döviz ve altın getirilerine oranları 
aşağıdaki gibidir: 

Not: Değer artışları hesaplaması; Projenin satışa çıktığı 

tarihteki ortalama konut peşin satış fiyatı ile aynı tarihte ne 

kadar altın ve döviz alınabildiği hesap edilmiş ve bugün 

o tarihte alınan altın ve dövizin ne kadar kazandırdığı 

hesaplanarak dairenin bugünkü değeri ile altın ve dövizin 

ortalama getirisi kıyaslanmıştır. Ortaya çıkan sonuç dairemizin 

(projemizin) altın ve döviz ortalamasına göre ne kadar getiri 

sağladığını vermiştir. Bu tablo 2010 Aralık ayı itibarıyla 

hazırlanmıştır. Konut fiyatları ilgili tarihteki bağımsız emlak 

şirketleri ve güncel alım-satım değerleri üzerinden alınmıştır.

Neler yapıyoruz
Farklı alanlarda yeni proje fizibilite çalışmalarını 
sürdüren Seha halen yapımı devam eden 1.536 
dairelik Ankara ve Konya’da bulunan konutlarını 
2011 yılında teslim edecektir. 

Seha; güçlü mühendislik ekibi, teknik ekipman 
ve kapasitesi ile bölgesel olarak elde ettiği güç ve 
başarısını, ulusal ve uluslararası ölçeğe taşımak 
amacıyla yoğun çalışmalar yürütmektedir. Bu 
bağlamda Konya ve İstanbul başta olmak 
üzere yurt içinde farklı bölgelerde yeni proje 
araştırmalarını sürdürmektedir. Uluslararası 
bazda Suudi Arabistan ve İran’da fizibilite 
çalışmaları bulunan Seha, Suudi Arabistan’da 
Seha İnternational Construction Contracting Co. 

Neden Seha

• Güçlü bir organizasyon olan İttifak’a bağlı 
bir yapı markasıdır.

• Müşterilerinin kalite, hız ve güvenilirlikte en 
çok itibar ettiği firmadır.

• Projelerinin estetik ve fonksiyonelliğini 
sürekli artırarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

• Güçlü bir teknik altyapıya sahiptir. 
• Kuruluşundan bu yana, devam ettirdiği 

tüm projelerini vaat ettiği kalite ve tarihte 
bitirmektedir.

• Konut tesliminin ardından müşterilerinin 
ihtiyaç duyduğu teknik destekleri, zaman 
sınırı olmaksızın karşılamaktadır. 

• İttifak’ın temel değerlerinden olan 
“insana saygı” temelinde üretimler 
gerçekleştirmektedir ve bu temel değeri 
bizzat yaşayan insan kaynaklarıyla birlikte 
çözümler üretmektedir.

• İnsan kaynaklarına verdiği önemle ve 
uyguladığı stajyer geliştirme programlarıyla 
insan kaynaklarının en çok tercih ettiği 
kurumlardan birisi olarak sektörün 
öncülerindendir.

• İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda 
maksimum önlemleri alır ve standartlara 
uymayan iş ve işlemlerden kaçınır.

• Güncel teknolojiye sahip yaşam alanları 
oluşturur.

Projeler Teslim Tarihi Değer Artışı (%)
Şelale Aralık 2005 131
Begonya  Ekim 2005 97
Manolya Haziran 2006 360
Lalezar Haziran 2007 69
Kardelen  Eylül 2007 58
Orankent  Aralık 2007 153
Menekşe Ağustos 2008  203
Fulya  Ağustos 2008 141
Defne  Ağustos 2010 152

Ltd. adında firmalaşarak proje görüşmelerine hız 
vermiştir. 

Seha, İttifak bünyesindeki diğer firmalarla  da 
ortak projeler üretmekte ve yürütmektedir. Bu 
bağlamda Selva Gıda ve İmaş Makine ile ortak 
bir proje başlatmıştır. İmaş Makine’nin anahtar 
teslimi üretmiş olduğu değirmen sistemleri, 
Selva’nın ARGE çalışmaları ile birleşmekte, bina 
ve teknik alt yapı çalışmaları ise Seha tarafından 
yürütülmektedir. Bu proje her üç şirketimizin de 
kendi alanlarındaki gelişimlerinde ARGE merkezi 
olarak çalışacak, birçok yeniliğin ve farklılaşmanın 
merkezi olacaktır.
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Kök saldığı toprakta uzun bir ömür 
süren çınarlar, gücünü derinlere saldığı 

köklerinden, yani geçmişlerinden alırlar. 
Küçücük bir fidan asırlık bir ağaca dönüşür. 

Binlerce yaprakla geniş alanlara yayılırlar.
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İmaş, değirmen makineleri üreticileri arasında 
ISO 9001:2000 in istediği normlara uygun 
anahtar teslimi komple un ve irmik değirmenleri 
otomasyon sistemini, tasarım boyutu da dahil 
olmak üzere uygulayan Türkiye’deki ilk firmadır.

Sektöründe CE standardını makinelerine takan 
ilk üretici olan İmaş; TSE EN ISO 9001:2000, 
TSEK ve CE kalite standartlarında üretim yapan, 
uzman teknik kadrosu ve deneyimli çalışanlarıyla 
global ölçekte rekabet eden bir firma konumuna 
yükselmiştir. İmaş’ın Kazakistan’da kurmuş 
olduğu Dievskaya firması üst üste iki yıldır 
sektöründe en iyi ürün olarak seçilmiş ve 
altın madalya ile ödüllendirilmiştir. İmaş, Orta 
Asya’dan Ortadoğu’ya, Afrika ülkelerinden Türk 
Cumhuriyetleri’ne kadar birçok ülkeye Milleral 
ve Cuteral markaları ile teknolojisini taşımaktadır. 
İmaş, Mısır’ a ve Madagaskar’a komple 
değirmen fabrikası kuran Türkiye’nin ilk firmasıdır.

İmaş Makine günümüzde, üretim, istihdam 
ve ihracatıyla bölge ve Türkiye ekonomisine 
katma değer sağlayan alanında öncü ve yenilikçi 
kuruluşlar arasındadır. Müşteri memnuniyetine 
dayalı uzun soluklu işbirlikleri geliştirip, sunduğu 
entegre projelerle sektörün nabzını tutmaya 
devam etmektedir. Hizmet götürdüğü kurumsal 
müşterilerine montaj, devreye alma çözümlerinin 
yanı sıra satış sonrası teknik destek ve proje 
danışmanlığı hizmetlerini de vererek anahtar teslimi 
projelerin altına imza atmaktadır. İmaş Makine, 
kuruluşunu takip eden yıllar içinde, ürün ve hizmet 
yelpazesini genişleterek, müşterilerine entegre 
çözümler sunma konusunda uzmanlaşmıştır. 
Gerçekleşen projelerin sürekliliği ve verimliliğini 
sağlamak amacıyla uluslararası bayilikler ve 
temsilcilikler oluşturarak hizmet sahasını daha da 
ileriye taşımaktadır.

Teknik kadrosu ve 160 deneyimli çalışanıyla 
küresel ölçekte üretim yapan İmaş, pazarlama 

Bir dünya devine dönüşme yolunda ilerleyen 
İmaş’ın temelleri 1989 yılında Karatay Sanayisi’nde 
küçük bir makine imalathanesinde atıldı. Küçük 
bir atölyede İttifak Makine Sanayi A.Ş. unvanıyla 
kurulan şirket bugün entegre makine üreticisi ve 
ihracatçısına dönüştü. Kuruluş yıllarında değirmen 
makineleri üretimi konusunda faaliyete başlayan 
İmaş, 1991 yılında üretim bandına şeritli testere 
tezgahlarını ekledi. Sektöründe uluslararası dev 
firmalarla rekabet edebilir başarıyı yakalayan 
İmaş’ın değirmen sistemlerindeki markası 
Milleral, şeritli testere tezgahlarındaki markası 
ise Cuteral’dir. Her iki marka da İmaş’ın kalite 
standartları, ARGE çalışmaları, kendi teknolojisini 
üreten teknik ve insan kaynakları ile pazarlama 
faaliyetleri ile sektörünün dünya ölçeğinde aranan 
markaları haline gelmiştir.

Toplam Kalite Yönetimi esasına göre faaliyet 
gösteren, 9.500 metrekare kapalı alanı, 
üretim kapasitesi ve ürettiği yeni teknolojisiyle 
uluslararası arenada büyük projelere imza 
atan bir güç oldu. Dünya piyasalarında 
meslektaşlarıyla uluslararası ticari etiğe uygun 
rekabet edebilir noktaya ulaşan İmaş; üretimini 
gerçekleştirdiği makinelerini 60’a yakın ülkeye 
ihraç etmektedir. 

Milleral markası ile üretilen değirmen 
sistemlerinde üretiminin %90’lara varan kısmını 
ihraç eden İmaş, Cuteral markalı şeritli testere 
tezgahlarını ağırlıklı olarak yurtiçi pazara arz 
etmektedir. 

Sektöründe ilklere imza attı
1994 yılında Türkiye’nin otomasyona sahip 

ilk değirmen fabrikasını Selva için kuran İmaş, 
değirmen makineleri üreticileri arasında ISO 
9001:2000’in istediği normlara uygun anahtar 
teslimi komple un ve irmik değirmenleri 
otomasyon sistemini, tasarım boyutu da dahil 
olmak üzere uygulayan Türkiye’deki ilk firmadır. 
1996 yılında kalite ve hız parametrelerini 
optimize etmek amacıyla, vals, elek ve testere 
tezgahları üretiminde hat sistemine geçen şirket, 
her geçen gün büyümekte olan pazarında, 
kaliteli ürünlerini en kısa sürede teslim etmeye 
başlayarak rekabetçi özelliklerine bir yenisini 
daha kazandırdı.

1999 yılında ARGE çalışmaları sonucunda 
geliştirdiği “Hava Stabilizasyon Sistemi” değirmen 
randımanında çok önemli gelişmeler sağladı. 
İmaş; “Hava Stabilizasyon Sistemi”ni üreterek, 
değirmen randımanında çok önemli adımlar 
atılmasına ve sektörünün gelişimine öncülük etti. 
Kül oranını düşürerek randımanı %1 oranında 
artıran sistem, sektörün gelişimiyle paralellik 
gösteren İmaş’ın bir diğer ARGE başarısı oldu. 

2002 yılında İmaş, özgün tasarımından çizgileri 
yansıtan “Servo Pnömatik Valsleri” kendi 
patentiyle üretmeye ve sektörün beğenisine 
sunmaya başladı. 2003 yılında piyasaya 
sunduğu “Otomatik Nem ve Akış Kontrol 
Sistemli Otomatik Tavlama Makinesi”ni değirmen 
fabrikalarının hizmetine sundu. Aynı yıl sektöre 
sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen 
İmaş, kauçuk lastikli modellerden daha uzun 
kullanım süresine sahip ve sorunsuz çalışabilen 
“Pistonlu Jet Filtresi”ni de kendi patenti altında 
üretmeye başladı.

İmaş Makine Sanayi A.Ş.
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İmaş; güçlü sermayesi, profesyonel çözümler 
üreten kadrosu, 20 yıla yaklaşan kurumsal 
hafızası, sektörün geleceğine dair hedefleri ve 
projeleri ile sadece makine değil, teknoloji, kalite, 
güven ve müşterileri için konfor üretmektedir.

kadrosunun üstün performansıyla, Orta 
Asya’dan Amerika’ya, Afrika ülkelerinden Türki 
Cumhuriyetler’e kadar 4 kıtada 60’ı aşkın ülkeye 
Milleral ve Cuteral markalarıyla teknolojisini 
taşımaya devam ediyor. Yeni pazarlara ulaşma 
çabası içinde olan ve katıldığı uluslararası fuarlarda 
büyük beğeni toplayan İmaş, özellikle, global bir 
firma olmanın gereklerini yerine getirerek Amerika 
pazarına açılmış, rekabetçi çizgisiyle bu pazarlarda 
büyük bir kabul görmüştür. Ülkemiz firmalarının 
gerek mesafeden gerekse kültürel ilişkiler 
açısından oldukça uzak kaldıkları “Yeni Kıta”ya 
adım atan İmaş, bu pazarlarda her geçen gün 
adından daha sık bahsettirmektedir.

İmaş Makine, sahip olduğu misyon, vizyon ve 
kurumsal felsefesi ile sektöründe katma değer 
oluşturmayı, iş ortakları ile müşterilerinin tam 
anlamıyla memnuniyetini sağlamayı kendisine 
temel amaç edinmiştir. Bu nedenle, İmaş Makine 
klasik müşteri anlayışı yerine müşterileriyle 
iletişimini; onları dinleyerek ihtiyaçlarını maksimum 
verimle karşılama prensibiyle kurmakta ve 
stratejik iş ortaklığı anlayışıyla hareket etmektedir. 
Ürün ve hizmetlerinin değerini ise müşterilerinin 
önceliklerini karşılayabilme yeteneğini ilerleterek 
artırmaktadır. İş ortaklarının gözüyle “yarını” 
görmeye çalışmakta; geliştirdiği tüm sistemleri de 
geleceğin ihtiyaçlarını düşünerek tasarlamaktadır.

Milleral 
İmaş, dünyanın birçok ülkesinde Milleral 
markasıyla anahtar teslimi un, irmik ve mısır 
unu fabrikalarını kurarak alanında üstün bir 
performans sergilemeye devam etmektedir. 
Kurulan değirmen fabrikalarının zamanında 

teslim edilmesi, üretim performansı ve 
standardizasyonu, satış sonrası hızlı teknik servisi 
gibi tüm aşamalarda sahip olduğu sorumluluk 
bilinci İmaş’ın etkin gücünü ortaya koyarak, 
güvenilirliğini her platformda korumaktadır. 

Cuteral
Özel tasarım ve teknikler geliştirilerek Cuteral 
markasıyla üretilen şeritli testere tezgahları İmaş’ın 
uluslararası rakipleri arasında en çok tercih edilen 
markalardan biri olmasını sağlamıştır.  220, 280, 
350, 550, 1050 mm kapasitelerinde kesim 
yapabilen testere tezgahlarını Cuteral markasıyla 
üreten İmaş yarı ve tam otomatik şeritli testere 
tezgahları da üretmektedir. Zamanla teknolojik 
yeniliklerin entegre edildiği, İmaş’ın keskin zekasını 
yansıtan mikro kontrollü akıllı testere tezgahları 
ise sahip olunan yenilikçi vizyonun bir göstergesi 
olmaya devam etmektedir. Özel tasarım ve 
teknikler geliştirilerek Cuteral markasıyla üretilen 
şeritli testere tezgahları, İmaş’ın uluslararası 
rakipleri arasında en çok tercih edilen markalardan 
biri olmasını sağlamaktadır.

Akademi ile işbirliği
Konya Teknoloji Geliştirme Derneği’nin kurucuları 
arasında yer alan İmaş, aynı zamanda Selçuk 
Üniversitesi ve diğer üniversitelerle aktif işbirliği 
içinde yer alarak üniversite-sanayi birlikteliğine 
örnek teşkil etmektedir. İmaş; güçlü sermayesi, 
profesyonel çözümler üreten kadrosu, 20 yıla 
yaklaşan kurumsal hafızası, sektörün geleceğine 
dair hedefleri ve projeleri ile faaliyette olduğu 
alanda sadece makine değil, teknoloji, kalite, 
güven ve müşterileri için konfor üretmektedir. 
İmaş, 2011 yılında %18 büyüme hedeflemektedir. 
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Her bir çınar ağacı insan sağlığının 
teminatıdır. Yıllar boyunca kentlerin oksijen 

kaynağı olan çınarlar bedenimizin sıhhatinin 
yanı sıra görüntüleriyle ruhumuzun da 

sağlığına katkı sağlar.
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Selet, kendi sektöründeki ileri teknolojik imkanları 
kullanmasıyla farklılaşmıştır. İşlemin belli 
aşamalarında laboratuvar ortamında incelemeden 
geçen etler, hijyenik ortamda ve tam otomatik 
makinelerde işlenmektedir. 

1993 yılında kurulan Selet A.Ş., tarım ve 
hayvancılık alanında faaliyet göstermektedir. 
Selet; Konya ve çevresindeki tesislerinde 
yumurta üreticiliği, yarka yetiştiriciliği, büyükbaş 
ve küçükbaş besiciliği, yem üretimi, doğal gübre 
üretimi ve tarla ziraatı alanlarında çalışmalarını 
sürdürmektedir. Selet bünyesinde ayrıca; entegre 
et işleme tesisleri bulunmaktadır. Bu tesis 
modifiye atmosfer paketleme sistemini içinde 
barındıran ülkemizin birkaç büyük tesisinden 
birisidir. 

Ortalama yıllık 2 bin büyükbaş, 15 bin küçükbaş 
hayvan yetiştirme kapasitesine sahip Selet, et 
üretimine ilk adım olarak tarımla başlamaktadır. 
Kendi bünyesindeki ziraat mühendisleriyle 
2 milyon metrekare tarım alanına sahip olan 
Tömek Tesisi’nde, ihtiyacı olan yem bitkilerini 
doğal yöntemlerle ve ileri sulama teknikleriyle 
üretir. Yetiştirilen doğal yem bitkileri, Selet’in 
modern tesislerinde işlenerek yem haline 
getirilir. Bu sayede hayvanların en sağlıklı şekilde 
beslenmesini sağlayan Selet, üretiminin tüm 
aşamalarını kendi tesislerinde yürütmektedir. 
Veteriner kontrolü altında tutulan hayvanlar, 
Tatlıcak Büyükbaş Besi Tesisi ve Tömek 
Küçükbaş Besi Tesisleri’nde, gelişimlerine 
uygun sağlıklı şartlarda, en doğal şekilde 
beslenir. Gelişimleri ve sağlık durumları her gün 
izlenen hayvanlar, en uygun zamanda ruhsatlı 
kesimhanelere gönderilmektedir.

Her aşama kontrol altında
Etin kalitesinin sadece kesim ve işlemeye 
değil yetiştirilen hayvana ve hayvanın yediği 
yeme bağlı olduğunu bilen Selet, bu amaçla 

et üretiminin her aşamasını kontrolü altında 
tutmaktadır. Selet; tarım, soğuk zincir ve üretimin 
her aşamasında yapılan gıda kontrolleri ile 
müşterilerine güvenilir ürünler sunmaktadır.Selet 
üretiminin her aşamasını kontrolünde tutmakta, 
özenle seçilmiş hayvanları besleyip yetiştirmekte, 
sağlıklı hayvanlardan elde ettiği etleri işlemekte ve 
paketlemektedir.

Selet, kendi sektöründeki ileri teknolojik 
imkanları kullanmasıyla farklılaşmıştır. İşlemin 
belli aşamalarında laboratuvar ortamında 
incelemeden geçen etler, hijyenik ortamda ve 
tam otomatik makinelerde işlenmektedir. İşlenmiş 
etler, Modifiye Atmosfer Paketlemesi anlamına 
gelen ve sektörde “MAP” olarak adlandırılan 
bir sistem kullanılarak paketlenmektedir. Bu 
sistemde, etler, yüksek bariyerli tabaklarda ortam 
havası emilerek, el değmeden paketlenmektedir. 

Selet yıllık 120 milyon yumurta üretim 
kapasiteli tesise de sahiptir. Ürettiği yumurtaları 
gramajlarına göre tasnifleme sistemini bölgesinde 
ilk uygulayan kuruluştur.

Selet’in üretmiş olduğu tüm ürünler İttifak 
Grubu bünyesindeki perakende mağazaları olan 
Adese’lerde nihai tüketiciyle buluşmaktadır.

Selet A.Ş. Tesisleri

Tömek Zirai Alanı
Konya-Ankara yolu 20. km.’de bulunan Tömek 
Zirai Alanları’nda Selet, tamamı yağmurlama 
sistemi ile sulanabilen 2 milyon metrekare arazi 
üzerinde yem bitkileri yetiştirmektedir. Yetiştirilen 

yem bitkileri, Selet’in modern tesislerinde 
işlenerek yem haline getirilmektedir.

Tömek Küçükbaş Besi Tesisi
Konya-Ankara yolu 20. km.’de bulunan Tömek 
Tesisi, yıllık 15.000 küçükbaş hayvan yetiştirme 
kapasitesine sahiptir. Küçükbaş hayvanlar 
bu tesiste veteriner hekimlerin kontrolünde 
yetiştirilmektedir. 

Tatlıcak Büyükbaş Besi Tesisi
Konya-Ereğli yolu 18. km.’de bulunan tesis yıllık 
2000 büyükbaş yetiştirme kapasitesindedir. 
3441 metrekaresi kapalı olan tesis, toplamda 
44.032 metrekare alan üzerine kurulu bir 
besi çiftliğidir. Selet’in ürettiği doğal yemlerle 
beslenen hayvanlar sürekli veteriner denetiminde 
tutulmaktadır. Gelişimleri ve sağlık durumları 
her gün izlenilen hayvanlar, kesime en 
uygun zamanlarda ruhsatlı kesimhanelere 
gönderilmektedir.

Pamukçu Tavuk Çiftliği
Konya-Akören Yolu üzerinde bulunan Pamukçu 
Tesisi, 16.155 metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplam 177.250 metrekare alana sahiptir. 
Pamukçu Tesisi’nde tavuk kümesleri, yem 
fabrikası, gübre kurutma tesisi, soğuk hava 
depoları, yarka yetiştirme alanları, lojmanlar ve 
sosyal tesisler bulunmaktadır. 350.000 yumurta 
tavuğu, 160.000 civciv kapasitesine sahip 
olan Pamukçu Tesisi ayrıca yıllık 120.000.000 
adet yumurta üretim kapasitesine sahiptir. 
Üretilen yumurtalar gramaja göre yumurta tasnifi 
yapabilen makineler sayesinde kalibre edilip 
paketlenmektedir.

Selet Entegre Et Ve Süt Ürünleri 
San. Tic. A.Ş. 

Entegre Et Tesisi
Türkiye’nin ve Konya’nın ilklerinden olan Selet 
Entegre Et İşleme Tesisleri’nde soğuk zincir 
bozulmadan ve hijyenik açıdan kusursuz olarak 
üretim yapılmaktadır. Gıda mühendisleri tarafından 
sağlık onayından geçen etler, işleme makinelerinde 
el değmeden ve en hijyenik şekilde işlenmektedir. 
İşlenen etler MAP paketleme sistemi kullanılarak 
paketlenmektedir. Entegre Et Tesisi’nde yer alan 
ileri işlenmiş kırmızı et ürünleri bölümünde sucuk, 
salam, sosis, köfte ve benzeri ürünler Selet 
kalitesiyle üretilmektedir.  
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Çınarlara güç veren her biri birbirinden 
özel yapraklardır. Çınarın devasa boyutuyla 

karşılaştırıldığında küçük gibi gözüken yaprakları 
olmadan çınarın yaşaması mümkün değildir. 

Çınar, yaşam enerjisini yapraklarından alır.
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Restore Belya A.Ş.

Seleks A.Ş.

Aes Sigorta Aracılık 
Hizm. A.Ş.

Big Planlama A.Ş.

Konestaş A.Ş.

Afta A.Ş.

Aden Gayrimenkul

Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. 

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.

Elite Danışmanlık Araştırma 
Geliştirme Reklam 
ve Halkla İlişkiler Tic. A.Ş.

İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş. 

İttifak’ın restoran ve unlu mamuller alanında 
faaliyet gösteren markası Restore tüketicilere 
güvenilir gıda ürünleri sunmaktadır. Restore; 
Konya Otogar, Konya Ereğli Parksite, Mersin 
Pozcu, Kocaeli Derince ve Ankara Etlik’teki 
restoranlarının yanı sıra Konya’nın marka 
mekanlarından Kule Sini ve Restore Unlu 
Mamuller Üretim Tesisi ile hizmet vermektedir.

Konya’nın en yüksek ve gelişmiş binası olan 
KulePlaza’nın 42. katındaki restoran ve bir alt 
katında yer alan kafe ile hizmet veren Kule Sini; 
manzarası, prestiji ve lezzet titizliğiyle kısa süre 
içinde Konya’nın en önemli lezzet mekanı haline 
gelmiştir. 360 derece dönebilen restoran katı 

ile seyir zevki vermekle kalmayan Kule Sini, 
müşterilerine dünya ve Osmanlı mutfağının 
tatlarını da sunmaktadır. Dört restoranla hizmet 
veren Restore’ler ise zengin sıcak yemek ve fast 
food çeşitleri, güleryüzlü personeli, hijyen ve 
malzeme güvenilirliğiyle müşterilerinin beğenisini 
kazanmayı başarmıştır.

Restore Unlu Mamuller Üretim Tesisi 2009 
yılının Ocak ayında üretime başlamıştır. Restore, 
bu tarihten itibaren başta ekmek olmak üzere 
zengin unlu mamuller ürün yelpazesiyle Adese 
mağazalarının farklılaşma alanlarından birisi haline 
gelmiştir. 

İttifak Holding’in bünyesinde yer alan “Belya 
Yazılım” İttifak Holding grup içi şirketlerinin ve 
piyasanın ihtiyacı olan B2B, B2C, ERP ve CRM 
çözümlerini üretmektedir.
 
Konya Teknokent içinde, her biri kendi alanında 
toplam 12 uzman personelin bilgi birikimi ile 
güvenilir, yenilikçi ve özgün çözümleri uygulayan 
ve sektörde ilk sayılan birçok projeyi hayata 
geçiren Belya Yazılım,  kaliteden asla ödün 
vermeyen üretim anlayışıyla hem bağlı bulunduğu 
İttifak Holding’in hem de sektörün ihtiyaçlarını hızlı 
ve doğru biçimde analiz etmekte ve bu analizler 
sonucunda yeni yazılımlar geliştirmektedir.  
 
Belya, veri depolamadan kurumlar arası bilgi 
yönetim sistemine, perakende sektörünün 
ihtiyacı olan yönetim ve karar destek sistemine 
ve tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin; 
muhasebe&finansman, personel yönetimi ve 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemlerine kadar 
bir çok çözümler uygulamaktadır.

Holding bünyesinde yer alan bütün kuruluşların 
yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerine destek 
vermektedir. Seleks, dağıtımın da üretim kadar 
önemli olduğunu bilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı 
satış organizasyonlarını başarıyla yürüten Seleks 
İttifak Holding’in bütün sektörlerde büyümesine 
eşlik etmektedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere dünyanın her yanına ulaşan bir ticaret ağına 
ve gerektiğinde başvurabileceği ayrıntılı bir veri 
tabanına sahiptir.

Aes,  1999’da kurulup,yine holding grup 
şirketinden olan Statü Alişveriş Merk. A.Ş. 
ünvan degişikligine gidilerek  2005 yılında Aes 
Sigorta Arac.Hizm.A.Ş. adını almıştır.2008 
yılında yeni yerinde faaliyet gösteren Aes 
Sigorta Axa Sigorta A.Ş.,Ergoisviçre Sigorta 
A.Ş.Ve Güneş Sigorta A.Ş.;nin yetkili 
acenteciligini yürütmekte Aes, yapmış oldugu 
hizmet karşılıgında anlaşmalı acentelerden 
komisyon alarak faaliyetini sürdürmektedir.

BİG Planlamanın kuruluş amacı, İttifak 
Holding ve iştiraklerini yönetim ve yatırım 
alanlarında danışmanlık hizmeti vermektir.

Konestaş, arsa ve binası için alınan bir 
şirkettir. Şu an yarı faal olarak çalışmaktadır.

ttifak Holding’in grup içi şirketlerine ithalat 
ve ihracat işlemlerinde danışmanlık hizmeti 
vermek ve bu tür işlemlerin daha rantıbıl 
çalışabilmesi, finans ve vergi planlamalarının 
yapılabilmesi için kurulmuştur. 

İttifak Holding’in gayrimenkul sektöründeki 
çatı şirketi Seha Yapı A.Ş. tarafından, 
kurulmuştur. Amacı, gayrimenkul almak, 
satmak ve kiralamak isteyen bireysel ve 
kurumsal müşterilerine güvenli ve akılcı 
danışmanlık ve aracılık çözümleri üretmektir. 
Aden Gayrimenkul müşterileri ile yaşam boyu 
sürekli işbirliğini hedefleyen bir yönetim ve 
hizmet anlayışına sahiptir. Danışmanlık ve 
aracılık hizmetlerinde müşterilerinin haklarını 
korumak ve ticaretin gerektirdiği gizliliği 
sağlamak birincil önceliklerindendir.

1997 yılında faaliyete başlayan İrent Oto, 
Hyundai araçlarının bayiliği ile satış ve 
satış sonrası hizmetlerini gerçekleştiren 
Türkiye’nin en büyük Hyundai bayilerinden 
biridir. 10.600 metrekare alana sahip olan 
İrent Plaza, 40 kişilik uzman kadrosu, ileri 
teknolojiyle donatılmış günlük 25 araç giriş 
kapasiteli teknik servisiyle, 2007 yılında tüm 
bayiler arasında Hyundai konseptini tümüyle 
uygulayan bayi olarak Müşteri Memnuniyeti 
dalında “En Başarılı Firma” seçilmiştir.

İttifak iştiraki olarak, grup şirketlerine reklam, 
tanıtım ve danışmanlık hizmeti vermek üzere 
kurulan Elite Danışmanlık, özellikle grup içi hizmet 
verdiği firmaların markalaşma düzeyine etkin katkı 
sağlamaktadır.

1996 yılında kurulan İnvito Kuyumculuk Tic. 
A.Ş., Konya’da KuleSİTE Alışveriş ve Eğlence 
Merkezi ile Ereğli ParkSİTE içindeki şubelerinde, 
altını gerek yatırım aracı, gerekse estetik bir 

değer olarak gören müşterilerine geniş bir takı 
tasarımı koleksiyonuyla bölgesel olarak hizmet 
vermektedir.

1995 yılında kurulan Adese Petrol, petrol satış 
ve taşımacılığı alanlarında hizmet vermektedir. 
Konya’da 6 petrol istasyonu ve bir spor tesisiyle 
faaliyet gösteren Adese Petrol, hizmet ürettiği 

bölgede benzin istasyonlarının “yol üzerinde 
durmaya değer” mekanlar olabilmesi prensibiyle 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Çınar; güçlü, dayanıklı, uzun ömürlü, şifalıdır. 
Her türlü iklim şartlarına uyum sağlayarak 
yaşamını sağlıkla sürdürür. Yüzlerce yıllık 

ömrünü insanoğlunun sağlıklı yaşamına katkıda 
bulunarak geçirir. 
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Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
yer  alan prensiplerin uygulanması konusunda 
şirketimiz azami gayret sarf etmekte olup,     
uygulanamayan hususların en kısa süre içerisinde 
giderilmesine yönelik çalışmalarına devam 
etmektedir. Uygulanan hususlarla ilgili hiçbir çıkar 
çatışması meydana gelmemiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 41 
Tebliğinin 7. Maddesi, şirket ana sözleşmemizin 
11. Maddesi ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim 
İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde Pay 
Sahipleri ile İlişkiler Biriminin oluşturulmuştur.
Birimimizin başlıca görevleri; 

a) Pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini 
yanıtlamak, (Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, 
gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç tutulur.)
b) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin 
yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
c) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını 
ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine 
gönderilmesini sağlamak,
d) Genel kurul toplantısının yürürlükteki 
mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket 
içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını 
sağlamak,
e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli 
ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası 

dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu 
gözetmek ve izlemek.

Pay sahipleri birimi yönetici isimleri, iletişim 
bilgileri aşağıdadır:

Muhammet AYDOĞDU 
Pay Sahipleri Birimi Yöneticisi
maydogdu@ittifak.com.tr     
Tel: 0332 236 95 60 

Zafer DÜNDAR
Pay Sahipleri Birimi Sorumlusu 
zafer.dundar@ittifak.com.tr  
Tel: 0332 236 95 60

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının 
Kullanımı 
Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok 
pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde 
bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan 
konular, hisse senetlerinin değişimi, devri, 
kaydileştirilmesi,temettü ödemeleri ve 
şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile 
mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik olmuştur. 
Ana   sözleşmemizde   haricen,   özel   denetçi   
atanması   talebi   bireysel   bir   hak   olarak 
düzenlenmemiş olup,  şirketimiz Türk Ticaret  
Kanunu, Vergi Kanunları  ve  Sermaye Piyasası 
Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız   
denetim şirketinin ve kanunlar dairesinde 
inceleme yetkisine sahip tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının denetimlerine açık ve tabidir.

4. Genel Kurul Bilgileri 
Şirketimizin 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin 

Olağan Genel Kurul’u 29.05.2010 tarihinde, 
saat 14:00’de, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği Konferans Salonu Vatan Cad. Metehan 
Sk. Selçuklu/KONYA adresinde pay sahipleri, 
ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı 
Komiserinin katılımıyla yapılmıştır. Olağan 
Genel Kurul toplantısına şirketin toplam 
10.000,000,00.– TL.’lik sermayesine tekabül 
eden 10.000.000 adet hisseden ISIN kodu 
TREITFK00018 B Grubu 9.000.000 adet 
hisseden 285.662,80.-TL.’lik sermayeye karşılık 
285.662,80 adet hissenin asaleten, ISIN kodu 
TREITFK00026  A Grubu 1.000.000 adet 
hisseden 33.649,40.-TL.’lik sermayeye karşılık 
33.649,40 adet hissenin asaleten A ve B Grubu 
toplam 319.312,20.-TL’lik sermayeye karşılık 
319.312.20 adet hissenin asaleten toplantıya 
katılmışlardır. Toplantıya ait davetin, kanun ve 
anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi 
de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nin 12/05/2010 tarih ve 7562 sayılı 
nüshasında, 12/05/2010 tarihli Ulusal, Yeni Şafak 
Gazetesinde, 11/05/2010 tarihli Yerel, Memleket 
Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün 
ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde 
yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan 
konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık 
ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay 
sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini 
açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte 
ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.
Yönetim Kurulunun 2.900.000.-TL’lik kår dağıtım 
teklifi, T.T.K.’nın 315. maddesi uyarınca boşalan 
yönetim kurulu üyeliklerine Murat KIVRAK ve 

Adem ELGÜN’ün atanması,Bağımsız Denetim 
firmasının seçimi Genel Kurulca oybirliği ile kabul 
edildi. 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 
asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir 
payın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin 
seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 
15 (on beş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 
1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz 
taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç 
edilemez.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım 
Zamanı
İttifak Holding Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası 
Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az 
olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Ana 
Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde 
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda 
dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi 
ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını 
benimsemiştir.

Şirketimiz kâr dağıtımında; uzun dönem 
stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, 
kârlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin 
ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı 
sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri 
menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı, 
adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye 
çalışılmaktadır. 
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Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak 
dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı 
bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen 
nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de 
belirlenebilir.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul 
tarafından kararlaştırılan yıllık kârın ortaklara 
dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede 
yapılmasına azami gayret gösterilir. 

Kâr payının dağıtılmasında ana sözleşmenin 
24’üncü maddesi çerçevesinde, Holding’in 
genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri 
gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket’çe 
ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile 
Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken 
zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan 
karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan 
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilançoda görülen safi (net) kârdan varsa geçmiş 
yıl zararlarının düşülmesinden sonra TTK’nın 
466’ıncı maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre bilanço 
karının %5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi 
ayrılır mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

7. Payların Devri 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini 
kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.Şirket 
ana sözleşmesinin hisse senetleri devri başlıklı 
9. maddesi gereğince; Esas mukavelenin 
7. maddesi kapsamında çıkartılan hisse 
senetlerinden nama yazılı olanların devri, ciro 
edilmiş senedin devralana teslimi ile olur; devir 
şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm 
ifade eder. İşleme yetkili yönetim kurulu T.T.K.’nın 
418. maddesi uyarınca sebep göstermeksizin 
dahi kayıttan imtina edebilir. A grubu paylar 
kendi aralarında, B grubu paylar kendi 
aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında 
hissedarların Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan 
hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan 
haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu 

paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu 
pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi 
satılamayan pay olması durumunda kalan paylar 
(A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay 
sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim 
Kurulu’nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir. 
Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve 
üçüncü şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade 
eder.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA 
VE ŞEFFAFLIK 

8. Şirket Bilgilendirme Politikası 
SPK mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet 
sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve 
kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK 
mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde İMKB 
aracılığı ile düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. 
Bilgilendirmeler www.ittifakholding.com.tr adresli 
internet sayfasından da kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimize ait bilgiler bilgi talebinin düzeyine göre 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, İcra Kurulu 
Başkanı, Mali ve İdari İşler Koordinatörlüğü ve 
Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya 
sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler 
dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini 
cevaplamaya yetkili değildir.

9. Özel Durum Açıklamaları 
Şirketimiz 2010 yılı Ocak – Aralık döneminde 
SPK düzenlemeleri uyarınca 25 adet özel durum 
açıklaması yapmıştır. 31.12.2010 tarihine kadar 
geçen süre içinde yapmış olduğumuz özel durum 
açıklamalarına istinaden SPK tarafından herhangi 
bir ek açıklama talep edilmemiştir. Şirketimiz 
tarafından zamanında yapılmamış özel durum 
açıklaması bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
Şirketimizin internet adresi www.ittifakholding.
com.tr’dir. Şirketimiz internet sitesinde pay 
sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki 
bilgiler yer almaktadır;

• İttifak Holding ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
• Şirket Misyonu ve Temel İlkeleri

• Yönetim Kurulu Bilgileri
• Şirket Ortaklık Yapısı
• Ticaret Sicili Bilgileri
• Şirket Ana Sözleşmesi
• Mali Tablo ve Dipnotlar
• Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
• Özel Durum Açıklamaları
• İzahname ve Halka Arz Sirküleri
• Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazirun 
Cetveli)
• Şirket Bilgilendirme ve İnsan Kaynakları 
Politikası
• Komiteler
• İçerden Öğrenenler Listesi
• Basın Bildirileri
• İMKB’de İttifak Holding (Hisse Senedine İlişkin 
Rasyo ve Grafik Bilgileri)

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/
Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi 
yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan 
Kişilerin Duyurulması   
Şirketimizin yetkili durumda olan kişilerin listesi 
yıllık faaliyet raporlarında Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Üst Yönetim başlıkları altında yer almakta ve 
faaliyet raporları ile kamuya duyurulmuş olup 
aşağıda yeniden sıralanmıştır. 
     
Seyit Mehmet BUĞA Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali KORKMAZ  Yönetim Kurulu 
 Başkan Vekili
Fahri AKAY Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kıvrak  Yönetim Kurulu Üyesi
Adem ELGÜN Yönetim Kurulu Üyesi
Ali KÖRPE Yönetim Kurulu Üyesi
Veli ÜLVAN Denetim Kurulu Üyesi
Yusuf KOYUTÜRK Denetim Kurulu Üyesi
Ramazan KESER İcra Kurulu Başkanı
Hasan ÖZÜLKÜ Mali ve İdari İşler  
 Koordinatörü
Bahri BIÇAKCI Finans Koordinatörü
Murat ÇAKIRKAYA İç Denetim Koordinatörü
Cemil COŞGUN  Kurumsal Yönetim 
 Komite Üyesi
Yusuf AVŞAR Denetim Komite Üyesi

Murat ALTUN Denetim Komite Üyesi
Ahmet BUĞA Risk Komite Başkanı
Ecevit ÖKSÜZ Kurumsal İletişim 
 Koordinatörü
Muhammet AYDOĞDU  Pay Sahipleri Birimi  
 Yöneticisi
Zafer DÜNDAR  Pay Sahipleri 
 Birimi Sorumlusu
Reşat KARABIYIK  Yatırım Danışmanı BMD 
 Genel Müdür
Fatma SELÇUK  Yatırım Danışmanı BMD 
 Genel Müdür Yrd.
Süleyman DÖNMEZ Can Uluslararası 

 Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ:

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya 
da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda 
menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları 
çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde 
Şirket’in itibarı da gözetilerek korunur.
 
Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet 
portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı 
sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta 
yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı  
konusunda yapılmış bir çalışmamız 
bulunmamaktadır, buna yönelik bir model 
oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası 
Vizyonumuz, kurumun en değerli varlığını 
insan olarak kabul ederken, kurumsal ve 
bireysel kariyer hedeflerinin kesiştiği alanların 
çoğaltılabilmesi sorumluluğunun bilincinde olan, 
gereken yönetim yetkinliğine sahip bir insan 
kaynakları.

Misyonumuz, İttifak Holding stratejisi ve hedefleri 
ile eşgüdümlü bir süreç ortaya koyarken mevcut 
entellektüel sermayenin evrensel standartlarda 
katma değeri yüksek sonuçlar sunmasına ortam 
ve iklim oluşturabilmek.
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İnsan Kaynakları ana politikası, İnsan 
Kaynaklarında etkinliği ve verimliliği kabul 
edilmiş bir yapıyı muhafaza etmek, Genel bilgi 
beceriler ve genel tutum davranışlar kapsamında 
detaylandırılmış performans yönetimi ve kariyer 
planlamasında ölçülebilir, açık ve anlaşılır 
olmak, Karlılığa katkı sağlarken cazip bir işveren 
olabilmeyi başarmak, Sosyal sorumluluklarının 
farkında olarak bireysel ve kurumsal açıdan sürekli 
iyileştirme ve geliştirme alanları sunmak,Küresel 
gereklilikler kapsamında yetkin ve güvenilir bir 
insan kaynakları yapısı ortaya koymaktır.

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere 
temsilci atanmamıştır. Şirketimizin uyguladığı 
insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda 
herhangi bir şikayet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler 
Hakkında Bilgiler
Şirketimiz, üretim ve hizmetin tüm aşamalarında 
kalitenin ve standardın sürekliliğini gözetir. 
Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki 
bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri 
memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde 
yer almaktadır

17. Sosyal Sorumluluk 
İttifak Holding A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına 
ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının 
bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde 
yerine getirme çabasındadır. Şirketimiz sosyal 
sorumluluk kapsamında üstüne  düşen görevlerini  
organizasyon komitelerine  ve  ilgili  kurumlara 
yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir. Çevre 
konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava 
bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
 
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve 
Bağımsız Üyeler 
Halihazır görev başında olan yönetim kurulu 
üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Seyit Mehmet BUĞA:
Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Ali KORKMAZ   
Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili   
Murat KIVRAK:   
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi   
Fahri AKAY  
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi 
Adem ELGÜN
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali KÖRPE
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri                   
Üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. 
Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde 
yer alan niteliklere sahip olup, bu husus ayrıca 
ana sözleşmemizde yer almamaktadır. Yönetim  
Kurulu üyeleri kendi alanlarında öncü ve lider 
vasıflı kişilerdir. Şirket bünyesinde yürütülen 
projelerde kendi alanlarında edinmiş oldukları 
tecrübe ve bakış açısı ile yönlendirici görev almak 
üzere Genel Kurul tarafından seçilmişlerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik 
Hedefleri   
İttifak Holding’in misyonu; ülke insanımızın 
tasarruf niyetiyle ekonominin dışına taşımış olduğu 
değerleri tekrar fiili ekonomiye kazandırarak; 
İstihdama katkı sağlamak, Gelir dağılım 
dengesinin tesisinde etkili olmak, Ülke sınırlarımızla 
kalmayıp global pazarda da yer edinerek dünya 
ve ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmak, 
Sağladığı bu katkılarda tüm paydaşlarına değer 
yaratacak üstün nitelikli ürün, hizmet ve iş 
çözümleri sunmak, Yatırım yaptığı alanlarda 
kalite, verimlilik ve istikrarı en yüksek seviyelere 
taşıyarak büyümesini sürdürülebilir kılmak, 
Yakaladığı başarılarını gelişim trendi ile dünyadaki 
ve ülkemizdeki teşebbüs gücü ve tasarruf 
sahiplerini başarı ile bir araya getirmede örneği, 
modeli alınacak bir kurum olmaktır.Şirketimizin 
misyon ve stratejik hedefleri www.ittifakholding.
com.tr adresinde yer almaktadır.İttifak Holding, 
bu misyonunu; entelektüel sermayesinin üstün 
performansı, sürekli gelişen ve kendini yenileyen 
yönetim anlayışı, dünya standartlarında ürün ve 
hizmetleri, güvenen ve güven veren bir kurumsal 
kimliği ile başaracağına inanır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması                       
Risk yönetimi Şirket bünyesinde Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 
doğrultusunda 21.06.2009 tarihli yapılan Genel 
kurulumuzda Risk Yönetimi Komitesi kurulması 
kararlaştırılmıştır.  

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan 
komitenin amacı, Şirketin maruz kalabileceği 
risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin 
yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir. 

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin 
Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ana sözleşme ile kendisine 
verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana 
sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul 
kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim 
Kurulu tarafından deruhte olunur.

Yönetim Kurulu özellikle;
• Holdingin belirlenen finansal ve operasyonel 
performans hedeflerine ulaşması için çalışır, 
Holdingin misyon ve vizyonunu belirleyerek 
kamuya açıklar.
• Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine 
getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği 
içinde çalışır.
• Holdingin amaçlarına ulaşması için gerekli 
kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.
• Gereken özeni göstererek holdingi temsil eder.
• Holdingin karşı karşıya kalabileceği risklerin 
etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve 
iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı 
işlemesi için gerekli önlemleri alır.
• Holding faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, 
iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir.
•  Holdingin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine 
ilişkin yaklaşımını belirler, Holding ile pay 
sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların 
giderilmesinde öncülük eder.
• Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu 
belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek 
değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır.
• Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali 

tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de 
dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası 
standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe 
uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere 
sunulması sorumluluklarını taşır.
• Holdingin son bilançosunun aktif toplamının % 
10’unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı 
denetler.
• Holdingin bilgilendirme politikasını belirler.
• Holding yapısının günün koşullarına 
uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır. 
yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi 
ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin 
ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar.
• Holding ve çalışanları için etik kurallarını belirler. 
• Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana 
sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir.
• Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini 
sağlar.
• Holding bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve 
çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu 
anasözleşme ile kendisine yüklenen görev ve 
sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen 
şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket 
yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek 
suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf 
etmeksizin devredebilir. 
                                                                                 
Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin Şirketin 
işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini 
inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı bir 
kararla her zaman genişletilebilir                                                                                                                         

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması 
ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 334.       
ve 335. maddelerindeki hükümlere tabidir.                                                                                                                                         
                           
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay 
sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, 
yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, 
Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev 
alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim 
Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve 
onayı ile mümkündür
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23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  
Şirket 2010 yılı içinde 43 adet Yönetim Kurulu 
toplantısı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu, 
şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti 
veya üyeler, gerekçe  göstererek Başkandan 
Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını 
isteyebilirler. Yönetim Kurulu’nun ayda en az 
bir defa toplantı yapması mecburidir. Toplantılar 
şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde 
başka bir yerde veya şehirde toplanmayı 
kararlaştırabilirler. Yönetim Kurulu toplantılarının 
gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanının 
mevcut yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür 
ile görüşmesi sonucu oluşmaktadır. 2010 yılında 
yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından alınan kararlar aleyhine farklı görüş 
açıklanmamıştır. 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV.Bölümü’nün 
2.17.4’üncü maddesinde yer alan konular karara 
bağlanmıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet 
Yasağı
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve 
rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 
335. maddelerindeki hükümlere tabidir. Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin 
çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme 
ve denetim amacına yönelik olarak, Holding 
Şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. 
Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun 
kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile 
mümkündür.

25. Etik Kuralları  
Yönetim Kurulumuz çalışanlarımıza ve 
bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya 
açıklanması gereken etik kuralları henüz 
oluşturmamıştır. Şirket faaliyetlerini her türlü yasal 
mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer 
yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan 
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal 
Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi ve Risk 

Komiteleri oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle 
sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların 
gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

• Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde 
uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde
bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama 
sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek
iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
• Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının 
saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler
belirlemek,
• Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 
sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler 
geliştirmek,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin 
performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri
konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler 
geliştirip uygulamaları izlemek,
• Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını 
denetlemek,

Kurumsal Yönetim Komitesiyle ilgili bilgiler 
aşağıdadır:

Adı Soyadı  Ünvanı
Hasan ÖZÜLKÜ Komite Başkanı 
 (Sermaye Piyasalarına Uyumdan Sorumlu)
Cemil COŞGUN Komite Üyesi
Ecevit ÖKSÜZ Komite Üyesi

Denetim Komitesinin görev ve sorumlulukları  
şunlardır:
Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız 
denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması 
için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin
yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda 
belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli
ve sorumludur:
• Kamuya açıklanacak mali tabloların ve 
dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe 
standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve 
onaylanması,

• Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili 
araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra 
yönetim kuruluna sunulması,
• Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin 
kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin 
ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 
etkinliğinin gözetimi,
• Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve 
bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi 
ve sonuçlandırılması, 
• Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve 
diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar 
çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari 
sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek 
düzenlemelerin saptanması

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı             Ünvanı
Murat ÇAKIRKAYA                  Komite Başkanı
Murat ALTUN                          Komite Üyesi
Yusuf AVŞAR                          Komite Üyesi

Risk Komitesinin görev ve sorumlulukları 
şunlardır:
Komite, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun 
için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması 
ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve 
her iki ayda bir veya gerekli göreceği hallerde 
hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna,denetçiye 
ve denetim komitesine sunar.

Risk Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı Ünvanı
Ahmet BUĞA                           Komite Başkanı
Bahri BIÇAKCI                        Komite Üyesi
Hasan ÖZÜLKÜ                       Komite Üyesi

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul 
tarafından Şirket’in mali durumuna göre her biri 
için ayrı ayrı tespit edilir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine 
ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya 

üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında 
kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi 
teminatlar verilmemiştir.

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
İttifak Holding A.Ş. iştirakleri,ürettikleri mamüllerin 
kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri 
takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek,müşteri 
şikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek 
amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve 
bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla 
üretim yapılan her işletmede ürünün özelliğine ve 
kalitesine uygun olarak laboratuvar, kalite kontrol 
ve kalite güvence birimi oluşturulmuştur.

İDARİ FAALİYETLER
Şirketimizin 2010 yılı üst düzey yönetim kadrosu 
ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.
        
ÜST  YÖNETİM
İcra Kurulu Başkanı           Ramazan KESER
Mali ve İdari 
İşler Koordinatörü Hasan ÖZÜLKÜ
Finans Koordinatörü Bahri BIÇAKCI
İç Denetim Koordinatörü  Murat ÇAKIRKAYA 
İnsan Kaynakları Koordinatörü Kamil AHAT
Eğitim Koordinatörü Nail ŞENGÜN
Kurumsal İletişim 
Koordinatörü Ecevit ÖKSÜZ
Pay Sahipleri 
Birimi Yöneticisi  Muhammet AYDOĞDU

YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
01.01.2010 – 31.12.2010 döneminde 996.847.-
TL tutarında bağış ve yardım bulunmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR
Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer 
almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak 
başka bir husus bulunmamaktadır.
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YÖNETİM KURULU 
RAPORU

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

İttifak Holding Türkiye’de şube benzeri işletmeleri 
ve bağlı ortaklıkları ile birlikte farklı sektörlerde 
faaliyet göstermektedir. Şirket’in faaliyet 
gösterdiği alanlar ve söz konusu sektörlerde 
faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları aşağıdaki 
gibidir:

i. Perakende Faaliyetleri: Şirket bağlı 
ortaklıklarından İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş., 
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. aracılığıyla 
perakende faaliyetlerinde bulunmaktadır. Adese 
AVM 8 ilde toplam 53 mağazada, Adesem adlı 
şirket bünyesinde ise toplam 77 mağazada, 18 
adet diğer mağazalar olmak üzere (Restore, Unlu 
mamüller, catering vs.) toplam 148 mağazada 
faaliyet göstermektedir. Şirket’in sahip olduğu 
mağazaların toplam alan 174.583 m2’dir.

ii. İmalat Faaliyetleri: Holding Şirket bağlı 
oraklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş., İmaş 
Makine Sanayi A.Ş. ve Selet Ent. Et ve Süt 
Ürünleri San. Tic. A.Ş. aracılığıyla üretim 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi 
A.Ş makarna ve irmik üretimi, Selet Ent. Et ve 
Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. et ve süt ürünleri 
üretiminde, İmaş Makine Sanayi A.Ş. her türlü 
değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer 
makinelerinin üretiminde bulunmaktadır.

iii. İnşaat Faaliyetleri: Şirket bağlı 
ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm 
San. ve Tic. A.Ş. konut, alışveriş merkezleri, 
toplu konut projeleri, köprü vb. projelerin yapımını 
üstlenmektedir.

vi. Ticaret-Hizmet-Organizasyon 
Faaliyetleri: Şirket’in yukarıda sayılan faaliyetleri 
yürüten şirketlerin dışında kalan şirketleri bu 
grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta petrol 
ve petrol ürünleri satışı, otomobil satış faaliyetleri, 
dış ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve 
danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

ORTAKLIK YAPISI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuz 
milyon) Türk Lirası’dır. Şirketimizin sermayesinin 
%5’inden fazlasına sahip ortağı %5,82 payıyla 
Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.dir. 

Sermayenin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Grubu
Nama/
Hamiline

Toplam 
Nominal 
Değer 
(TL)

Sermayeye 
Oranı (%)

İmtiyaz 
Türü

A Nama 1,00 10,00 İmtiyazlı
B Hamiline 1,00 90,00 İmtiyazsız

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin 
MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve 
Sermaye Piyasası Kanunun Geçici 6. maddesi 
uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse 
senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık 
haklarını kullanmaları mümkün değildir.İttifak 
Holding A.Ş. hisseleri 03.05.2010 tarihinde 
itibaren İMKB’nin Ulusal Pazarda işlem 
görmektedir.
 

 

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu

Şirketin 
Sermayedeki 
Payı (%)

Şirket İle Olan 
İlişkinin Niteliği

Adese Alışveriş Merk. Tic. A.Ş. Perakende mağazacılık ve işyeri kiralama 100 Bağlı Ortaklık

Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve 
Tic. A.Ş. İnşaat 99,93 D.Bağlı Ortak

Selva Gıda San. A.Ş. Makarna,un ve irmik üretimi 100 D.Bağlı Ortak

Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. Yatırım organizasyon 100 Bağlı Ortaklık

İmaş Makine San. A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 99,7 D.Bağlı Ortak

Adese Petrol Ür. Taş. San.Tic.A.Ş. Petrol ve Petrol Ür.Satışı,Opet bayiliği 98,77 D.Bağlı Ortak

Afta İşletme Dan. İç ve Dış Tic.A.Ş. Zirai ürünlerin alım satımını yapmak 99,16 D.Bağlı Ortak

Aden Gayrimenkul Yön.Yatırım İç ve 
Dış Tic. A.Ş.

Gayrimenkul alım satım ve bunlarla ilgili 
komisyonculuk 61,98 D.Bağlı Ortak

İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş. Perakende altın ticareti 99,15 Bağlı Ortaklık

Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş Bilişim ve yazılım hizmetleri 94,49 D.Bağlı Ortak

Elite Dan. Ar Ge Rekl. ve Halkla İlişk.
Tic. A.Ş. Reklamcılık ve tanıtım hizmetleri 80 D.Bağlı Ortak

Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.
San. Tic. A.Ş. Unlu mamüller imalatı 99,97 D.Bağlı Ortak

Kule Yön. ve Org.ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 99,60 D.Bağlı Ortak

Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. Et ürünleri üretimi ve toptan satışı 99,90 D.Bağlı Ortak

Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş.
Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve 
ithalatını yapmak 99 D.Bağlı Ortak

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 99,32 D.Bağlı Ortak

Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta aracılık hizmetleri 12,5 D.Bağlı Ortak

Adı Soyadı Görevi Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta 
Üstlendiği Görevler

Ortaklıktaki 
Sermaye Payı (%)

Seyit Mehmet BUĞA
Yönetim Kurulu 
Başkanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı 0,125

Mehmet Ali KORKMAZ
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili İlahiyatçı Yönetim Kurulu Üyesi 0,145

Fahri AKAY
Yönetim Kurulu 
Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi 0,035

Murat KIVRAK
Yönetim Kurulu 
Üyesi İş Adamı Ortak 2,39

Adem ELGÜN
Yönetim Kurulu 
Üyesi Öğretim Görevlisi Yok 0,024

Ali KÖRPE
Yönetim Kurulu 
Üyesi Finansçı Genel Müdür 0,014

Veli ÜLVAN Denetçi Öğretmen Denetçi 0,0004

Yusuf KOYUTÜRK Denetçi Esnaf Denetçi 0,089

DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA YER ALAN ÜYELER

Dönem içerisinde Ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

İŞTİRAKLERİMİZ
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SATIŞ HASILATI VE İHRACAT

Şirketin 01.01.2010 – 31.12.2010  ile 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemleri satış rakamları 
karşılaştırıldığında 01.01.2010 - 31.12.2010 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda     
%1,60 oranında azalış yaşandığı görülmektedir.

YATIRIMLAR

Şirketimiz, 01.01.2010 – 31.12.2010 yılında toplam 9.218.043.-TL yatırım yapmıştır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
01.01.2010 – 31.12.2010 yılı finansal sonuçlarına göre İttifak Holding’in toplam konsolide satış 
gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre %1,60 azalışla 774.750.388.-TL’ye; faaliyet karı ise 
%416,2 artışla 31.932.849.-TL olmuştur. 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihi itibarıyla İttifak Holding’in 
dönem karı 23.822.374.-TL, ana ortaklık net kar payı 23.869.252.-TL olmuştur. Şirketin 01.01.2010 
– 31.12.2010 tarihi itibarıyla konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 
01.01.2010
31.12.2010

01.01.2009
31.12.2009

Değişim
%

Toplam Gelirler 774.750.388 787.327.498 -1,60

Brüt Kar 142.940.253 152.331.996 -6,17

Faaliyet Karı /Zararı 31.932.849 6.185.779 416,2

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı 25.808.054 3.062.626 742,6

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı 23.822.374 807.062 2851

Dönem Karı / Zararı 23.822.374 807.062 2851

Azınlık Payları 46.878 (214.807) 121

Ana Ortaklık Payları 23.869.252 592.255 3930

 
01.01.2010
31.12.2010

01.01.2009
31.12.2009

Değişim 
%

Toplam Varlıklar 722.307.199 690.545.833 4,60

Toplam Özkaynaklar 382.920.102 373.674.870 2,47

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 381.534.456 372.006.905 2,56

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
01.01.2010 – 31.12.2010 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

 01.01.2010 31.12.2010 01.01.2009 31.12.2009

Yurtiçi satışlar 744.621.842 749.679.766

Yurtdışı satışlar 41.453.634 45.722.690

Diğer gelirler 3.178.699 2.177.533

Toplam Satışlar 789.254.175 797.579.989

Satıştan iadeler (-) -6.458.257 -4.488.186

Satış iskontoları (-) -4.471.718 -2.895.755

Diğer İndirimler -371.882

Reeskont Faiz Giderleri (-) -3.201.930 -2.868.550

Toplam -14.503.787 -10.252.491

Net Satışlar 774.750.388 787.327.498

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 
31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP 
DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR



 
 
 

  

İttifak Holding A.Ş. 
Yönetim Kuruluna: 
 
 
İttifak Holding A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Şirket” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2010 ve 
31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle hazırlanan ve ilişikte yer alan konsolide bilançolarını ve aynı 
tarihlerde sona eren dönemlere ait konsolide kapsamlı gelir tablolarını, konsolide özkaynak değişim 
tablolarını, konsolide nakit akım tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını 
denetlemiş bulunuyoruz.  
 
Finansal tablolarla ilgili olarak işletme yönetiminin sorumluluğu 
 
İşletme yönetimi bu konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu 
sorumluluk, finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar 
içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli 
iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği 
muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu 
 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında 
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim 
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız 
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda 
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
 
Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız 
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. 
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair 
risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk 
değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç 
kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara 
uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi 
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide 
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini de içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Görüş 
 
Görüşümüze göre, ilişikte yer alan konsolide finansal tablolar, İttifak Holding A.Ş. ve bağlı 
ortaklıklarının 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle konsolide finansal durumunu ve 
aynı tarihlerde sona eren dönemlere ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir 
biçimde yansıtmaktadır. 
 
8 Nisan 2011,  İstanbul, Türkiye  
 
Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 
A member firm of INPACT International 
 
Mustafa LAZ 
Sorumlu Ortak, Başdenetçi 
 
 
 
 
 
Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok  
Kat: 16 No: 458 Yeşilköy – İSTANBUL 
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.  

31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE BİLANÇO 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(Seri:XI, No:29 Konsolide) 

       
    Bağımsız   Bağımsız 

  Dipnot Denetimden Geçmiş   Denetimden Geçmiş 

 VARLIKLAR Ref. 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
        
Dönen Varlıklar   264.296.664  233.209.625 
   Nakit ve Nakit Benzerleri 6  33.161.886  30.909.064 
   Finansal Yatırımlar 7  -  - 
   Ticari Alacaklar   49.100.576  57.874.877 
   -İlişkili Taraflardan Alacaklar 36  950.468  1.236.945 
   -Diğer Ticari Alacaklar 10  48.150.108  56.637.932 
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12  -  - 
   Diğer Alacaklar 11  3.765.015  196.665 
   Stoklar 13  140.988.797  111.728.518 
   Canlı Varlıklar 14  657.683  2.123.317 
   Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar  15  -  - 
   Diğer Dönen Varlıklar 26  36.622.707  30.377.184 
Duran Varlıklar   458.010.535  457.336.208 
   Ticari Alacaklar 10  -  - 
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12  -  - 
   Diğer Alacaklar 11  1.401.066  1.594.421 
   Finansal Yatırımlar 7  372.388  246 
   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16  -  - 
   Canlı Varlıklar 14  349.611  738.981 
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17  221.724.384  234.289.559 
   Maddi Duran Varlıklar 18  190.016.185  176.293.516 
   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19  38.367.665  40.273.399 
   Şerefiye 20  -  - 
   Ertelenmiş Vergi Varlığı 34  -  - 
   Diğer Duran Varlıklar 26  5.779.236  4.146.086 
TOPLAM VARLIKLAR   722.307.199  690.545.833 
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.  
31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 

KONSOLİDE BİLANÇO 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe  Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

(Seri:XI, No:29 Konsolide) 
       

    Bağımsız   Bağımsız 
  Dipnot Denetimden Geçmiş   Denetimden Geçmiş 
 KAYNAKLAR Ref. 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
        
Kısa Vadeli Yükümlülükler   258.256.569  222.612.870 
   Finansal Borçlar 8  116.647.873  73.819.029 
   Diğer Finansal Yükümlülükler 9  -  - 
   Ticari Borçlar   124.339.195  129.725.664 
   -İlişkili Taraflara Borçlar 36  2.125.711  2.156.836 
   -Diğer Ticari Borçlar 10  122.213.484  127.568.828 
   Diğer Borçlar 11  8.317.169  8.138.744 
   Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri   15 -  - 
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12  -  - 
   Devlet Teşvik ve Yardımları 21  -  - 
   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34  154.618  730.372 
   Borç Karşılıkları 22  1.660.819  - 
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26  7.136.895  10.199.061 
Uzun Vadeli Yükümlülükler   81.130.528  94.258.093 
   Finansal Borçlar 8  54.944.320  71.261.349 
   Diğer Finansal Yükümlülükler 9  -  - 
   Ticari Borçlar 10  -  - 
   Diğer Borçlar 11  -  - 
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12  -  - 
   Devlet Teşvik ve Yardımları 21  -  - 
   Borç Karşılıkları 22  -  - 
   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24  12.223.153  8.397.532 
   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34  13.878.512  14.499.287 
   Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26  84.543  99.925 
ÖZKAYNAKLAR   382.920.102  373.674.870 
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar   381.534.456  372.006.905 
   Ödenmiş Sermaye 27  30.000.000  10.000.000 
   Sermaye Düzeltmesi Farkları 27  2.387.303  2.387.303 
   Diğer Sermaye Yedekleri 27  -  - 
   Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi  27  (1.747.014)  (582.338) 
   Hisse Senedi İhraç Primleri 27  11.946.967  11.946.967 
   Değer Artış Fonları 27  246.682.790  258.500.886 
   Yabancı Para Çevrim Farkları 27  -  - 
   Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27  1.208.715  1.208.715 
   Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) 27  67.186.443  87.953.117 
   Net Dönem Karı/(Zararı)  23.869.252  592.255 
Kontrol gücü olmayan paylar 27  1.385.646  1.667.965 
TOPLAM KAYNAKLAR   722.307.199  690.545.833 
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 
KONSOLİDE GELİR TABLOSU 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(Seri:XI, No:29 Konsolide) 

     

 Dipnot 
Bağımsız  

Denetimden Geçmiş  Bağımsız  
Denetimden Geçmiş 

 Ref. 
1 Ocak –  

31 Aralık 2010  
1 Ocak –  

31 Aralık 2009 
Sürdürülen faaliyetler     
Satış Gelirleri 28 774.750.388  787.327.498 
Satışların Maliyeti (-) 28 (631.810.135)  (634.995.502) 
     
BRÜT KAR  142.940.253  152.331.996 
     
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (115.066.729)  (115.952.586) 
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (27.735.206)  (22.756.777) 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (314.091)  (212.936) 
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 38.403.037  8.424.677 
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (6.294.415)  (15.648.595) 
     
FAALİYET KARI  31.932.849  6.185.779 
     
Finansal Gelirler 32 9.027.110  8.871.219 
Finansal Giderler (-) 33 (15.151.905)  (11.994.372) 
     
VERGİ ÖNCESİ KAR  25.808.054  3.062.626 
     
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)     
Dönem Vergi Gideri 34 (1.982.386)  (1.215.699) 
Ertelenmiş Vergi Gideri 34 (3.294)  (1.039.865) 
     
DÖNEM KARI  23.822.374  807.062 

     
Dönem Karının Dağılımı:     
Kontrol gücü olmayan paylar  (46.878)  214.807 
Ana Ortaklık Payları  23.869.252  592.255 
     
Hisse Başına Kazanç     
Hisse başına kazanç 35 0,79564  0,05923 
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İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
(Seri:XI, No:29 Konsolide) 

     

 Dipnot 
Bağımsız 

Denetimden Geçmiş  Bağımsız  
Denetimden Geçmiş 

 Ref. 
1 Ocak –  

31 Aralık 2010  
1 Ocak –  

31 Aralık 2009 
DÖNEM KARI  23.822.374  807.062 

     
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)     
Duran varlıklar değer artışındaki değişim 17,18,19 (12.481.357)  (8.269.169) 
Özel fonlarındaki değişim 27 -  11.704 
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi  
   geliri 34 624.067  413.459 
     
VERGİ SONRASI DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)   (11.857.290)  (7.844.006) 
     
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)  11.965.084  (7.036.944) 

     
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) Dağılımı     
Kontrol gücü olmayan paylar  (86.072)  212.551 
Ana Ortaklık Payları  12.051.156  (7.249.495) 
     



 

 
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 

5 

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 

KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 
(Seri:XI, No:29 Konsolide) 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
                                            

  Sermaye   

   Karşılıklı 
İştirak Sermaye 
Düzeltmesi (-) 

  
Sermaye 
Düzeltme 
Farkları 

  Hisse 
Senedi 
İhraç 

Primleri   
Değer Artış 

Fonları 

     Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

  
Geçmiş Yıl 

Karları / 
(Zararları) 

  
Dönem 
Karı / 

(Zararı)   Toplam   

Kontrol 
Gücü 

Olmayan 
Paylar 

  

 Toplam 
                                            

31 Aralık 2008 Bakiyesi 5.000.000   (291.169)   7.387.303   11.946.967   266.342.636   1.008.715   84.481.284   6.562.600   382.438.336   1.132.848   383.571.184 

                                            
Önceki dönem karının transferi 5.000.000   -   (5.000.000)   -   -   200.000   6.362.600   (6.562.600)   -   -   - 
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim -   -   -   -   -   -   -   -   -   322.566   322.566 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi -   (291.169)   -   -   -   -   -   -   (291.169)   -   (291.169) 
Özel fonlardaki değişim (Dipnot 27) -   -   -   -   11.704   -   -   -   11.704   -   11.704 
Yeniden değerleme artışı (Dipnot 17,18,19) -   -   -   -   (8.266.794)   -   -   -   (8.266.794)   (2.375)   (8.269.169) 
Yeniden değerleme artışı üzerinden hesaplanan 

ertelenmiş vergi (Dipnot 34) -   -   -   -   413.340   -   -   -   413.340   119   413.459 
Ödenen temettüler -   -   -   -   -   -   (2.890.767)   -   (2.890.767)   -   (2.890.767) 
Dönem karı -   -   -   -   -   -   -   592.255   592.255   214.807   807.062 

31 Aralık 2009 Bakiyesi 10.000.000   (582.338)   2.387.303   11.946.967   258.500.886   1.208.715   87.953.117   592.255   372.006.905   1.667.965   373.674.870 

                          -       -         
Önceki dönem karının transferi 20.000.000   -   -   -   -   -   (19.407.745)   (592.255)   -   -   - 
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim -   -   -   -   -   -   (20.465)   -   (20.465)   (196.247)   (216.712) 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi -   (1.164.676)   -   -   -   -   1.164.676   -   -   -   - 
Özel fonlardaki değişim (Dipnot 27) -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Yeniden değerleme artışı (Dipnot 17,18,19) -   -   -   -   (12.440.101)   -   -   -   (12.440.101)   (41.256)   (12.481.357) 
Yeniden değerleme artışı üzerinden hesaplanan 

ertelenmiş vergi (Dipnot 34) -   -   -   -   622.005   -   -   -   622.005   2.062   624.067 
Tasfiye edilen bağlı ortaklık etkisi -   -   -   -   -   -   506.392   -   506.392   -   506.392 
Bağı ortaklık Kurumlar Vergisi düzeltme etkisi -   -   -   -   -   -   (73.054)   -   (73.054)   -   (73.054) 
Ödenen temettüler -   -   -   -   -   -   (2.936.478)   -   (2.936.478)   -   (2.936.478) 
Dönem karı -   -   -   -   -   -   -   23.869.252   23.869.252   (46.878)   23.822.374 

31 Aralık 2010 Bakiyesi 30.000.000   (1.747.014)   2.387.303   11.946.967   246.682.790   1.208.715   67.186.443   23.869.252   381.534.456   1.385.646   382.920.102 



 

 
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 

6 

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 

NAKİT AKIM TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

(Seri:XI, No:29 Konsolide) 
     

  
Bağımsız 

Denetimden Geçmiş  
Bağımsız  

Denetimden Geçmiş 

Esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları  
01 Ocak –  

31 Aralık 2010  01 Ocak –  
31 Aralık 2009 

Vergi öncesi net dönem karı  25.808.054  3.062.626 
Düzeltmeler     

Amortisman ve itfa ve tükenme payları 
14-17-18-

19-30 13.855.583  16.538.300 
Kıdem tazminatı karşılığı 24-29 6.246.088  1.219.814 
Şüpheli alacak karşılığı  10 - 11 1.565.845  4.070.362 
Dava karşılıkları 22 - 31 1.660.819  - 
Maddi varlık satış karı, net 31 (10.971.133)  (1.365.245) 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin rayiç bedel değer farkı 17-31 (20.269.949)  - 
Maddi duran varlıklar değer azalışları 18-31 536.588  - 
Stok değer düşüklüğü karşılığı 13 -  (115.454) 
Faiz gelirleri 32 (938.992)  (832.550) 
Faiz giderleri 33 8.799.520  2.010.896 
Reeskont (gelir) / gideri 10-11-28 217.897  (724.879) 
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı   26.510.320  23.863.870 
İlişkili şirketlerden alacaklardaki (artışlar) / azalışlar  36 286.477  (863.927) 
Ticari alacaklardaki (artışlar) / azalışlar 10 7.023.590  (21.668.193) 
Diğer alacaklardaki (artışlar) / azalışlar 11 (3.421.740)  717 
Stoklardaki (artışlar) / azalışlar 13 (29.260.279)  (22.592.460) 
Canlı varlıklardaki (artışlar) / azalışlar 14 1.465.634  (249.570) 
Diğer dönen ve duran varlıklarda (artışlar) / azalışlar 26 (7.878.673)  17.841.601 
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar / (azalışlar) 36 (31.125)  (419.794) 
Ticari borçlardaki artışlar / (azalışlar) 10 (5.632.105)  27.321.535 
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artışlar / (azalışlar) 11 182.423  1.923.656 
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar / (azalışlar) 26 (3.077.548)  (19.788.015) 
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit  (13.833.026)  5.369.420 
Ödenen kıdem tazminatları 24-29 (2.420.467)  (539.440) 
Ödenen vergiler 34 (2.558.140)   (1.439.918) 
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit  (18.811.633)  3.390.062 
     
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı     
Canlı varlıklardaki (artışlar) / azalışlar 14 (179.915)  (1.146.006) 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim 17 1.636.915  6.930.811 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18-19 (9.038.128)  (69.926.432) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 18-19 13.086.294  14.559.519 
Alınan faiz 32 938.992  832.550 
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit  6.444.158  (48.749.558) 

     
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı     
Finansal yatırımlar 7 (372.142)  - 
Ödenen kısa ve uzun vadeli krediler 8 26.511.815  41.004.526 
Ödenen faiz 33 (8.799.520)  (2.010.896) 
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 8 -  684.895 
Tasfiye edilen bağlı ortaklığın etkisi 27 506.392  - 
Bağlı ortaklık Kurumlar Vergisi düzeltme etkisi 27 (73.054)  - 
Özel fonlarındaki değişim 27 -   11.704 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi 27 -   (291.169) 
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 27 (216.716)   322.564 
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettüler 27 (36.478)  (10.767) 
Ödenen temettüler 27 (2.900.000)  (2.880.000) 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit  14.620.297  36.830.857 
     
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış  2.252.822  (8.528.639) 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu  30.909.064  39.437.703 
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 33.161.886  30.909.064 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
İttifak Holding A.Ş. (Şirket), Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 18 Mayıs 1993 tarihinde 
Konya’da kurulmuş ve tescil edilmiştir. İttifak Holding A.Ş.’nin şirket merkezi Ferit Paşa Mah. 
Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:36, Selçuklu – Konya’dır. 
 
Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle çalışan personelin ortalama sayısı 
sırasıyla 4.663 ve 4.892’dir. 
 
İttifak Holding Türkiye’de şube benzeri işletmeleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte farklı 
sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şirket’in faaliyet gösterdiği alanlar ve söz konusu sektörlerde 
faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları aşağıdaki gibidir: 

 
i.Perakende Faaliyetleri : Şirket bağlı ortaklıklarından İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş., Adese 
Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. aracılığıyla perakende faaliyetlerinde bulunmaktadır. Adese 
AVM 8 ilde toplam 53 mağazada, Adesem adlı şirket bünyesinde ise toplam 77 mağazada, 18 adet 
diğer mağazalar olmak üzere ( Restore, Unlu mamüller, catering v.s.) toplam 148 mağazada 
faaliyet göstermektedir. Şirket’in sahip olduğu mağazaların toplam alan 174.583 m2 dir. 
 
ii.İmalat Faaliyetleri: Holding Şirket bağlı oraklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş., İmaş Makine 
Sanayi A.Ş. ve Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. aracılığıyla üretim faaliyetlerinde 
bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi A.Ş makarna ve irmik üretimi, Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri 
San. Tic. A.Ş. et ve süt ürünleri üretiminde, İmaş Makine Sanayi A.Ş. her türlü değirmen 
makineleri, zirai makineler ve diğer makinelerinin üretiminde bulunmaktadır. 
 
iii.İnşaat Faaliyetleri: Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. 
A.Ş. konut, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, köprü v.b. projelerin yapımını 
üstlenmektedir. 
 
vi.Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri: Şirket’in yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten 
şirketlerin dışında kalan şirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta petrol ve petrol 
ürünleri satışı, otomobil satış faaliyetleri, dış ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve 
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 
 
İttifak Holding, bağlı ortaklıkları ve şube benzeri işletmeleri birlikte bundan sonra “Şirket” olarak 
tanımlanacaktır. 
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1.  ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 
 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, İttifak Holding A.Ş.’nin direkt ve endirekt 
olarak sahip olduğu ve tam konsolidasyona tabi olan bağlı ortaklıkları, bu şirketlerin faaliyetleri, 
kuruldukları ülkeler ve kuruluş yılları aşağıda belirtilmiştir: 
 
 Bağlı ortaklığın ismi  Faaliyet konusu  Kuruluş Yılı 
      
1. Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret  A.Ş.  Perakende mağazacılık ve işyeri kiralama  1991 
      
2. Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.   İnşaat   1988 
      
3. Selva Gıda Sanayi A.Ş.    Makarna, un ve irmik üretimi  1988 
      
4. Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş.  Yatırım, organizasyon  1997 
      
5. İmaş Makine Sanayi A.Ş.  Değirmen ve zirai makine üretimi  1989 
      
6. Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş.  Petrol ve petrol ürünleri satışı, Opet bayiliği  1995 
      
7. Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş.  Zirai ürünlerin alım satımını yapmak  1990 
      
8. Aden Gayrimenkul  Yön. Yat. İç ve Dış Tic. 

A.Ş. 
 Gayrimenkul alım satımı ve bunlarla ilgili 

komisyonculuk 
 1999 

      
9. İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş. (*)  Perakende altın ticareti  1993 
      
10. Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. 

A.Ş. 
 Bilişim ve yazılım hizmetleri  1995 

      
11. Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. A.Ş.  Reklamcılık ve tanıtım hizmetleri  1996 
      
12. Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. 

San.Tic.A.Ş. 
 Unlu mamuller imalatı  1975 

      
13. Kule Yön. ve Org. ve Danışmanlık A.Ş.  Yönetim ve organizasyon  2000 
      
14. Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic.A.Ş.  Et ürünleri üretimi ve toptan satışı  1993 
      
15. Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.  Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve 

ithalatını yapmak. 
 1994 

      
16. İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.  Oto satışı  1996 
      
17. AES  Sigorta Arac.Hizm.A.Ş.  Sigorta aracılık hizmetleri  1999 
      
18. Adese Genç Oto ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş. (**) Petrol ve petrol ürünleri satışı, Opet ve 

Petrol Ofisi bayiliği 
 1996 

 
(*) İttifak Altın Ticaret A.Ş. 11.08.2009 tarihinde unvan değişikliği ile İnvito Kuyumculuk Tic. 
A.Ş. olarak tescil edilmiştir. 
 

(**) 29.12.2010 tarihinde Adese Genç Oto ve Petrol Ür.San.Tic.A.Ş. ile Adese Petrol 
Ür.Taş.San.Tic.A.Ş.'nin , Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş. ünvanı altında birleştirilmiştir.  
 
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, Şirket’in özkaynak ve oransal konsolidasyon 
yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakleri yoktur. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 

2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
      

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 
 
Şirket’in konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen 
finansal raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak 
hazırlanmıştır.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile 
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu 
tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk finansal tablolardan geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK’nın Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında 
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları 
gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu 
kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 
 
Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 
UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan 
edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe 
açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama 
Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar 
SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanması tavsiye edilen 
formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.  
 
Konsolide finansal tablolar İttifak Holding A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıkların yasal kayıtlarına 
dayandırılarak ve farklı muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenen finansal tablolarına, SPK 
Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk sağlaması amacıyla, bazı düzeltme ve sınıflandırma 
kayıtları yansıtılmak suretiyle hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, tam konsolidasyon 
muhasebesi yapılması, inşaat faaliyetleri gelirlerinin ilgili sözleşmenin tamamlanma oranı metodu 
ile finansal tablolarına yansıtılması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, bina ve yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, ertelenmiş vergi hesaplaması, alacak, borç ve 
diğer yükümlülüklerin iskonto edilmesi, kıdem tazminatı ve diğer karşılıkların hesaplanmasıdır. 
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun bedelinden gösterilen satılmaya hazır finansal varlıklar,  
yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi varlıklar içinde yer alan arsa ve binalar haricinde, tarihi 
maliyet esasına göre düzenlemiştir. 
 
Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri 
XI No:29 numaralı tebliğinde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak 
sunulmuştur. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 
 
İşlevsel ve sunum para birimi 
 
Şirket’in her bir bağlı ortaklığının finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu 
ve operasyonları sürdürdüğü ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür. 
Konsolide finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden 
sunulmuştur. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı kanunun 1.maddesi uyarınca 
ve 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Yeni Türk Lirası 
ve Yeni Kuruşta yer alan ‘‘Yeni’’ ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
kaldırılmıştır. Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk Lirası değerleri TL’ye ve Kr’ye 
dönüştürülürken 1 Yeni Türk Lirası, 1 TL’ye ve 1 Yeni Kuruş, 1 Kr’ye eşit tutulmaktadır.  
 
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 konsolide finansal tabloların onaylandığı tarihler itibariyle T.C. 
Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir: 
 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
    
ABD Doları 1,5460  1,5057 
Euro 2,0491  2,1603 

 
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in konsolide finansal 
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal 
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde 
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.  
 
Konsolidasyona İlişkin Esaslar 
 
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolar, İttifak Holding 
A.Ş’nin ve bağlı ortaklıklarının hesaplarını içermektedir. 
 
Ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklıktaki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol 
etmesi ve işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisine haiz olması durumunda, 
kontrolün var olduğu kabul edilir. Finansal tabloların konsolidasyonunda şirketler arası bakiye, 
işlemler ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar dahil olmak üzere bütün kar ve zararlar mahsup 
edilmektedir. Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve hesaplar için tutarlı muhasebe politikaları 
uygulanarak hazırlanmaktadır. Bağlı ortaklıkların, finansal tabloları ana ortaklık ile aynı hesap 
dönemi için hazırlanmıştır. 
 
Bağlı ortaklıklar, kontrolün Şirket’e geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır ve 
kontrolün Şirket’ten çıkması ile konsolide edilme işlemi son bulmaktadır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 
 
Bağlı Ortaklıklar’a ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak 
konsolide edilmiş olup İttifak Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’nın sahip olduğu payların kayıtlı 
değeri, ilgili özkaynaktan mahsup edilmektedir. İttifak Holding A.Ş ile Bağlı Ortaklıkları 
arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. 
Holding’in ve Bağlı Ortaklıkları’nın, Bağlı Ortaklıklarda sahip olduğu hisselerin finansman 
maliyeti ile bu hisselere ait temettüler, sırasıyla, özkaynaktan ve ilgili dönem gelirinden 
çıkarılmıştır. 

 
Şirket’in özkaynak yöntemine ve müşterek konsolidasyon esasına göre konsolide edilen varlıkları 
bulunmamaktadır.  
 
Konsolidasyona İlişkin Esaslar 
 
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle tam konsolidasyona tabi tutulan direkt ve 
endirekt bağlı ortaklıklar ile iştirak oranları aşağıdaki gibidir: 

 Doğrudan / Dolaylı iştirak oranı 
Şirket adı 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
    

- Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. 100,00%  100,00% 
- Adese Alışveriş Merkz. Tic.A.Ş. 100,00%  99,84% 
- Selva Gıda Sanayi A.Ş.   100,00%  99,09% 
- Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ş. 99,97%  99,97% 
- Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. 99,93%  99,93% 
- Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. 99,90%  99,90% 
- İmaş Makine Sanayi A.Ş. 99,70%  99,70% 
- Kule Yön. Ve Org. ve Danışmanlık A.Ş. 99,60%  99,60% 
- Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş. 99,16%  99,16% 
- İnvito Kuyumculuk Ticareti A.Ş. 99,15%  99,15% 
- Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş. 99,00%  75,00% 
- Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. 98,77%  99,10% 
- İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. 99,32%  98,65% 
- Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş. 94,49%  90,49% 
- Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. A.Ş. 80,00%  80,00% 
- Aden Gayrimenkul  Yön. Yat. İç ve Dış Tic. A.Ş. 61,98%  61,98% 
- Aes  Sigorta Arac.Hizm.A.Ş. (*) 12,50%  12,50% 
- Adese Genç Oto ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş. (**) -  98,67% 
 
(*) Şirket, %12,50 oranında iştirak ettiği AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim 
kurulunun atanmasını gerçekleştirerek finansal faaliyet ve politikalarını idare etme yetkisine ve 
kontrol gücüne sahip olduğundan, AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş tam konsolidasyon 
kapsamına alınmıştır.  
 
(**) 29.12.2010 tarihli Konya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından, Şirket’in  % 98,67 oranında 
dolaylı bağlı ortaklığı olan Adese Genç Oto ve Petrol Ür.San.Tic.A.Ş. ile % 99.10 oranında 
dolaylı bağlı ortaklığı olan Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş.'nin , Adese Petrol 
Ür.Taş.San.Tic.A.Ş. ünvanı altında birleştirilmesinin tescil işlemi yapılmıştır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.2. Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 
 
Şirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın 
Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 
2009 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi 
faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. 
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır.  
 
Şirket, cari yıl içinde “TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardının ‘Gerçeğe Uygun 
Değer Yöntemi’ ni tercih ederek yatırım amaçlı gayrimenkulleri için uyguladığı muhasebe 
politikalarında gerekli değişikliği yapmıştır. Muhasebe politikasındaki değişikliğin detayları Not 
17 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller dipnotunda açıklanmaktadır. 
 
2.3. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
 
a) Şirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar: 
 
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu” (Değişiklik)  
 
Değişiklik, özsermaye değişim tablosunun sadece hissedarlar ile yapılan gelir gider işlemlerinin 
içermesini öngörmektedir. Hissedarlar dışındakilerle yapılan gelir gider işlemlerinin ise özsermaye 
değişim tablosundan ayrı olarak “Kapsamlı Gelir Tablosu”’nda gösterilmesi gerekmektedir. Direk 
olarak özsermaye altında takip edilen de dahil olmak üzere, tüm gelir gider kalemleri tek bir tablo 
(“Kapsamlı Gelir Tablosu”) veya iki ayrı tablo olarak (“Gelir Tablosu” ve “Kapsamlı Gelir 
Tablosu”) gösterilebilmektedir.  
 
Buna bağlı olarak Şirket, gelir ve giderlerini iki ayrı tabloda göstermeyi seçmiş ve finansal tablolar 
ve dipnotlar değişikliklere göre hazırlanmıştır.  
 
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” 
 
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”, UMS 14 ‘Bölümlere Göre Raporlama’nın yerine geçmektedir. Bu 
standart, bölümlere göre raporlamanın yönetimin bakış açısına göre hazırlanan ve  iç raporlamada 
kullanılan bölümleme kriterleri baz alınarak yapılmasını getirmektedir. Bu nedenle, faaliyet 
bölümleri, karar almaya yetkili merciye iç raporlamada sunulan bölümlemelerle tutarlı olacak 
şekilde raporlanmaktadır.  
 
Bu durum daha önceden raporlanan bölüm sayısında herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.3. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 
b) Şirket’in finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş 
standartlar: 
 
UFRYK 13,”Müşteri Bağlılık Programları” 
 
Şirket, 1 Ocak 2009 tarihiden itibaren başlayan hesap dönemleri için geçerli olan  UFRYK 13, 
“Müşteri Bağımlılık Programları" yorumunu uygulamayı benimsemiştir. Önceki uygulamada 
kullanıldıkça satışlardan indirim olarak gösterilmekte olan hediye puanlar UFRYK 13’e göre, 
müşteri sadakat programları satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleşmeye 
başlamıştır. Tahsil edilen satış bedelinin gerçeğe uygun değerinin bir kısmı müşteri şirket kartı 
kullanım yükümlülükleri olarak kazanılmamış gelire dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri 
tarafından kullanıldıkça gider kaydedilmektedir. UFRYK 13’ün  1 Ocak 2009'den başlayan 
dönemden itibaren uygulanması ile birlikte önceki dönem mali tabloları 8 numaralı Uluslararası 
Finansal Raporlama Standardı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve 
Hatalar” (“UMS 8”)’e istinaden yeniden düzenlenmiştir. 
 
UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaatı ile İlgili Anlaşmalar”  
 
1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. UFRYK 15, 3 Temmuz 
2008 tarihinde yayımlanmıştır ve geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRYK 15, bir gayri 
menkulün inşaatı için yapılan anlaşmanın, UMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” standardı veya UMS 18 
“Hâsılat” standardı kapsamına girip girmediğinin ve buna bağlı olarak da böyle bir gayrimenkul 
inşasından elde edilen gelirin ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi konusunda yol 
gösterir.  

 
c) 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Aralık 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan 
standart ve yorumlar: 

 
UFRS 3 (revize), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal 
Tablolar”, UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar” ve UMS 31, “İş Ortaklıklarındaki Paylar” 
standartlarındaki değişiklikler, ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan mali dönemlerde meydana gelen işletme birleşmeleri için geçerlidir. Yeni 
standartlar ile mevcut standartlardaki değişikliklerin uygulanmasının başlıca etkileri aşağıdaki 
gibidir:  
 
a) Önceden ‘azınlık payları’ olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun 
değer ile veya kontrol gücü olmayan payların edinilen işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının 
gerçeğe uygun değerdeki payı ile değerlenmesinin her işlem bazında ölçümüne izin verilmesi,  
 
b) Koşullu bedele ilişkin muhasebeleştirme ve sonraki muhasebe işlemlerine ilişkin şartların 
değişmesi, 
 
c) Edinim ile ilgili maliyetlerin işletme birleşmelerinden ayrı olarak muhasebeleştirme gerekliliği 
ve bunun sonucunda bu tür maliyetlerin genellikle oluştukları dönemde gider olarak kaydedilmesi, 
 
d) Aşamalı satın alım işlemlerinde, önceden elde tutulan payların satın alım tarihinde gerçeğe 
uygun değerinden ölçülmesi ve yeniden değerleme sonrasında ortaya çıkan kazanç ya da zararın, 
gelir tablosunda muhasebeleştirilmesi, 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.3. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 
c) 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Aralık 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan 
standart ve yorumlar: (devamı) 
 
e) UFRS 3 (2008) standardı uyarınca, Şirket ile satın alınan işletme arasında işletme birleşmesi 
öncesinde bir ilişkinin olduğu durumda, bu ilişki işletme birleşmesi sonrasında sonlanarak, 
birleşme sonucu oluşan kar/zarar muhasebeleştirilir. 
 
Şirket’in cari yıl içerisinde şirket alımı olmamıştır. 

 
UMS 27 (2008) “Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar” 
 
UMS 27 (2008) standardı uyarınca tüm artış ve azalışların özkaynak içinde muhasebeleştirilmesi 
ve şerefiye ya da kar/zarar üzerinde bir etkisinin olmaması gerekmektedir. 
 
Bir bağlı ortaklığın bir işlem, olay ya da bir başka neden sonucu kontrolünün kaybedilmesi 
durumunda Şirket, bu Standart uyarınca tüm varlıklarını, yükümlülüklerini ve kontrol gücü 
olmayan paylarını defter değerleriyle bilanço dışı bırakmalı ve karşılığında alınan bedeli gerçeğe 
uygun değeri üzerinden muhasebeleştirmelidir. İlgili bağlı ortaklıkta kalan pay, kontrolün 
kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilmelidir. Aradaki fark, 
kazanç ya da zarar olarak kar/zarar içinde gösterilmelidir. 
 
Şirket’in cari yıl içerisinde kontrol gücü olmayan paylarla işlemleri olmamıştır. 
 
UMS 28 (2008) “İştiraklerdeki Yatırımlar” 
 
UMS 28’de yapılan değişiklikler neticesinde, bir iştirak üzerindeki önemli etki kaybedildiğinde, 
Şirket kalan payını, gerçeğe uygun değeriyle hesaplar. Gerçeğe uygun değer ile kayıtlı değer 
arasındaki fark kar/zarar içinde muhasebeleştirilir.  
 
2010 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmelerin bir bölümünde, yatırımcının bir 
iştirak üzerinde önemli etkisini kaybettiği işlemlerle ilgili UMS 28 (2008) standardındaki 
değişikliklerin ileriye dönük olarak uygulanacağına açıklık getirilmiştir. 
 
UFRYK 17 “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu 
tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.  
 
Şirket nakit olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu 
uygulamamaktadır. 
 
UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
transfer edilen varlıklar için geçerlidir.  
 
Şirket, müşterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği için bu yorumu uygulamamaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.3. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 
c) 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Aralık 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan 
standart ve yorumlar: (devamı) 
 
“UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar” (UFRS 1’deki değişiklik), 
Temmuz 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten 
sonra başlayan mali dönemler için uygulanması zorunludur.  
 
Şirket, UFRS’yi ilk defa uygulamadığı için bu standardı uygulamamaktadır. 
 
UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Şirket’un nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 Ocak 
2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.  
 
Şirket’in hisse bazlı ödeme planı olmadığı için bu standardı uygulamamaktadır. 
 
UFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardında 
yapılan  değişiklikler, bir işletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk hisselerini 
satmayı planladığı durumda yapması gereken açıklamaları belirtir. Bir bağlı ortaklığın satış 
amacıyla elde tutulması durumunda bu bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve yükümlülükler, işletmenin 
satış sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda bile, 
UFRS 5 standardı kapsamında sınıflandırılmalıdır. 
 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileştirmeler, 
Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıştır. İyileştirmeler aşağıda açıklanan standartlar ve yorumları 
kapsamaktadır: UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve 
Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet Bölümleri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 
Nakit Akım Tablosu, UMS 17 Finansal Kiralamalar, UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer 
Düşüklüğü, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçüm, UFRYK 9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi, 
UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu 
iyileştirmelerin yürürlük tarihi her bir standart için ayrı olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 
geçerlidir.  
 

d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar 
ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 
UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar 
 

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan 
UFRS 1 standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı 
sunumu açısından UFRS’leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir.  
 

20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1’e, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo 
hazırlayıcılarına UFRS’ye geçiş dönemi öncesinde ortaya çıkan işlemlerin yeniden 
yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve  lk kez UFRS’ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan 
şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla 
ilave değişiklikler getirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih 
sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır.  
 
Şirket hâlihazırda UFRS’ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değişiklikler Şirket için 
geçerli değildir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.3. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 
d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar 
ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: (devamı) 
 
UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dışı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı 
inceleme çalışmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, 
mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara ilişkin devir işlemlerini ve devri gerçekleştiren 
işletmede kalan risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu 
değişiklikler uyarınca,  oransız devir işlemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçekleştirilmesi 
halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde 
ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır.  
 
Şirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz 
değerlendirmemiştir. 
 
UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’ 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009’da UFRS 9’un finansal 
araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal 
varlıkların, işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleşmeye dayalı 
nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa 
edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya 
da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur.  
 
Şirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz 
değerlendirmemiştir. 
 
UMS 12 “Gelir Vergisi” 
 
UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değişikliğe uğramıştır. UMS 12 uyarınca 
varlığın defter değerinin kullanımı ya da satışı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı 
olarak varlıkla ilişkilendirilen ertelenmiş vergisini hesaplaması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 
‘Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’ standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi 
kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda, defter değerinin geri kazanılması işlemi varlığın 
kullanımı ya da satışı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. 
Standarda yapılan değişiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satış yoluyla olacağı 
tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2012 
tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır.  
 
Şirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz 
değerlendirmemiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.3. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 
d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar 
ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: (devamı) 
 
UMS 24 (2009) “İlişkili Taraf Açıklamaları” 
 
Kasım 2009’da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan 
güncelleme, devlet işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet 
sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 
başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur.  
 
Şirket, revize edilen standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri 
henüz değerlendirmemiştir. 
 
UFRYK 14 (Değişiklikler) “Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi ” 
 
UMS 32 (Değişiklikler) “Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu ” 
 
UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih 
sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo hazırlayan bir 
işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların 
(haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleştirilme işlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde 
bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebeleştirilmekteydi ancak bu değişiklikler, belirli 
şartların karşılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için 
belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini 
belirtmektedir.  
 
Şirket, değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz 
değerlendirmemiştir. 
 
UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 
başlayan mali dönemler için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik planına asgari fonlama 
katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden işletmeler bu 
değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca, isteğe bağlı peşin ödemelerden 
kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleştirilir. Şirket, bu değişikliğin finansal 
tablolarında bir etkisi olmayacağını düşünmektedir. 
 
UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi” 
 
UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için 
geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla 
özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir.  
 
Şirket, değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz 
değerlendirmemiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.3. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 
d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar 
ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: (devamı) 
 
Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler 
 
UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 
tarihinde aşağıda belirtilen ve başlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını 
yayınlamıştır:  
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması;  
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri;  
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar;  
UMS 1 Finansal Tablo Sunumu;  
UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar;  
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve  
UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları.  
 
1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27’deki 
değişiklikler haricindeki tüm diğer değişiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 
2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde geçerli olacaktır.  
 
Şirket, yukarıdaki standartlar ile değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında 
oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.   

 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
Hasılat 
 
Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Şirket’e ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin 
güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Gelirler verilen 
iskontolar ile katma değer vergileri düşülerek hesaplanır. Gelirin kaydedilebilmesi için aşağıdaki 
belirli kriterlerin öncelikle gerçekleşmesi gerekir: 
 
İnşaat sözleşmesi faaliyetleri 
 
Sözleşme gelir ve giderleri, inşaat sözleşmesinin getirisi doğru bir şekilde tahmin edilebildiği 
zaman, gelir ve gider kalemi olarak kaydedilir. Sözleşme gelirleri, sözleşmenin tamamlanma oranı 
metoduna göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. Dönem itibariyle gerçekleşmiş olan toplam 
sözleşme giderlerinin sözleşmenin toplam tahmini maliyetine oranı sözleşmenin tamamlanma 
yüzdesini göstermekte olup bu oran sözleşmenin toplam gelirinin cari döneme isabet eden kısmının 
finansal tablolara yansıtılmasında kullanılmaktadır. 
 
Maliyet artı kar tipi sözleşmelerden doğan gelir, oluşan maliyet üzerinden hesaplanan kar marjıyla 
kayıtlara yansıtılır. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
Hasılat (devamı) 
 
İnşaat sözleşmesi faaliyetleri (devamı) 
 
İnşaat sözleşme maliyetleri tüm ilk madde – malzeme ve direkt işçilik giderleriyle, sözleşme 
performansıyla ilgili olan endirekt işçilik, malzemeler, tamiratlar ve amortisman giderleri gibi 
endirekt maliyetleri kapsar. Tamamlanmamış sözleşmelerdeki tahmini zararların gider karşılıkları, 
bu zararların saptandığı dönemlerde ayrılmaktadır. İş performansında, iş şartlarında ve sözleşme 
ceza karşılıkları ve nihai anlaşma düzenlemeleri nedeniyle tahmini karlılıkta olan değişiklikler 
maliyet ve gelir revizyonuna sebep olabilir. Bu revizyonlar, saptandığı dönemde konsolide finansal 
tablolara yansıtılır. Kar teşvikleri gerçekleşmeleri makul bir şekilde garanti edildiğinde gelire dahil 
edilirler. 
 
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar, konsolide finansal tablolara yansıtılan gelirin 
kesilen fatura tutarının ne kadar üzerinde olduğunu; devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş 
bedelleri ise kesilen fatura tutarının konsolide finansal tablolara yansıtılan gelirin ne kadar üstünde 
olduğunu gösterir. 
 
Ticari faaliyetler 
 
Ticari faaliyetler sonucu satışlardan elde edilen kazançlar, malın mülkiyeti alıcıya geçtiği zaman 
gelir olarak gerçekleşir. Net satışlar, faturalanan mallardan indirimler ve iadelerden arındırılmış 
değerini yansıtmaktadır. 
 
Kiralama faaliyetleri 
  
Faaliyet kiralaması kapsamında kiracılardan alınan kira gelirleri, aylık olarak kazanıldığında 
konsolide finansal tablolara yansıtılır. Peşin alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak 
kabul edilip, kiralama süresince aylık olarak itfa edilir. 

 
Hizmet gelirleri 
 
Gelir tamamlanma oranı dikkate alınarak muhasebeleştirilmektedir. 
 
Faiz gelir ve gideri 
 
Faiz gelir ve giderleri etkin getiri metodu kullanılarak tahakkuk esasına göre kayıt edilmektedir. 
İşletme tarafından tahsis edilmiş kredilerin tahsilatı şüpheli duruma düştüğü zaman ilgili faiz gelir 
tahakkuku kayıtlara yansıtılmaz. 
 
Temettü 
 
Ortakların kar payı alma hakkı doğduğu anda gelir kazanılmış kabul edilir. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 
Stoklar 
 
Stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas 
alınmıştır. Maliyetin içine, her stok kaleminin bulunduğu yere ve duruma getirilmesi sırasında 
oluşan bütün harcamalar dahil edilmiştir. İlk madde ve malzeme, yarı mamüller, mamüller, emtia 
ve diğer stokları oluşturan yedek parçalar ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmektedir. 

 
Şirket, stoklarından satılamayacağı / kullanılamayacağı düşünülen stoklar için stok değer 
düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. 
 
Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek maliyetler 
düşülerek bulunan tahmini tutardır. 

 
Maddi duran varlıklar 
 
Binalar ve arsalar dışındaki maddi duran varlıklar maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve 
değer düşüklüğü karşılığının düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Arsalar amortismana tabi 
değildir. Maddi duran varlıklar satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortismanlar 
ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider, konsolide gelir tablosuna dahil 
edilmektedir. 
 
Binalar, rayiç değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maliyet 
değeri ile rayiç değeri arasındaki fark ertelenmiş vergiden netleşmiş şekilde özkaynakların altında 
“değer artış fonları” hesabında takip edilmektedir. Yeniden değerlenen varlık kullanıldığı 
müddetçe yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden hesaplanan amortisman ile ilk maliyet bedeli 
üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki farkın ertelenmiş vergi etkisi düşüldükten sonra 
yeniden değerleme fonundan düşülerek birikmiş karlar hesabına alacak kaydedilerek takip edilir. 

 
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan 
vergiler, maddi varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. 
Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, 
oluştukları dönemde gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki 
kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine 
eklenmektedir. 

 
Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu durumda 
aktifleştirilmekte ve amortismana tabi tutulmaktadır. Amortismana tabi varlıklar, tahmini 
ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre kıst usulü 
amortismana tabi tutulmaktadır.  
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
Maddi duran varlıkların 31 Aralık 2010 ve 2009 yılları itibariyle faydalı ömürleri (amortisman 
süreleri) aşağıdaki gibidir: 

 
Maddi duran varlıklar 31 Aralık 2010 

Faydalı Ömür 
(Yıl) 

 31 Aralık 2009 
Faydalı Ömür 

(Yıl) 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 10 - 25  10 - 25 
Binalar 20 - 50  20 - 50 
Tesis makine ve cihazlar 4 - 20  4- 20 
Taşıt araçları           4  - 7  4 - 7 
Demirbaşlar 3 - 20  3 - 20 
Diğer maddi duran varlıklar            4 - 7   4- 7 

 
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak 
metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup 
olmadığına bakılmaktadır. 
 
Şirket ve bağlı ortaklıklarının sahibi olduğu arsa ve binalar için, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 
21.04.2006 tarihinde gayrimenkul değerleme yetkisi almış olan Vektör Gayrimenkul Değerleme 
A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanmıştır. Sözkonusu değerleme işlemlerine ilişin Şirket ve 
bağlı ortaklıklarının arsa-arazi ve binalarının net defter değerleri ile değerleme tutarları arasındaki 
ilişki 18 nolu dipnotta açıklanmaktadır. 
 
Maddi olmayan duran varlıklar 
  
Maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınırlar. Yazılım hakları 
düzeltilmiş maliyet bedelleri üzerinden 3 ila 14 yıl arasında, doğrusal amortisman yöntemi 
kullanılarak kıst usulü itfa edilirken kiralanan işyerlerinde yapılan harcamalara ilişkin özel 
maliyetler kira süresi içerisinde doğrusal amortisman metoduna göre kıst usulü ile itfa 
edilmektedir. Mağaza ve şube açılış maliyetlerinden oluşan kuruluş ve örgütlenme giderleri ile 
bilgisayar yazılım programları doğrusal amortisman metoduna göre kıst usulü ile itfa edilmektedir. 
 
Maddi olmayan duran varlıklar taşıdıkları değerler, koşullardaki değişikliklerin ve olayların taşınan 
değerin düşebileceğine dair belirti oluşturmaları durumunda, gözden geçirilir ve gerekli karşılık 
ayrılır. 
 
Maddi olmayan varlıklar 31 Aralık 2010 

Faydalı Ömür 
(Yıl) 

 31 Aralık 2009 
Faydalı Ömür 

(Yıl) 
Haklar 3 - 14  3 - 14 
Kuruluş ve örgütlenme giderleri 3- 5  3- 5 
Özel maliyetler 5- 20  5- 20 
Bilgisayar yazılım ve programları 3- 5  3- 5 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
 

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri 
esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde 
tutulan araziler ve binalar “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılmaktadır.  
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleri ile 
yansıtılmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin rayiç değerlerindeki değişimlerden kaynaklanan 
kar veya zarar konsolide gelir tablosuna ilgili dönemde yansıtılmaktadır.  
 
31 Aralık 2009 mali tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet değeri ile ölçülmüş, 
ekonomik ömürleri dikkate alınarak normal (doğrusal) amortisman yöntemine ve %2 oranına göre 
kıst bazında hesaplanmıştır. 
 
31 Aralık 2009 mali tablolarda maliyet değeri ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullerde arsa 
dışındaki fabrika binası, alışveriş merkezi, ticaret merkezi, kule plaza için faydalı ömür 50 yıl 
olarak kabul edilmiştir. 
 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlardan çıkarılması, elden çıkarılmalarıyla, ya da bir yatırım 
amaçlı gayrimenkulün kullanımdan çekilmesiyle ve bunun elden çıkarılmasından ileriye dönük 
hiçbir ekonomik fayda beklenmiyorsa gerçekleşir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden 
çıkarılması sonucu oluşan kar veya zararı elden çıkarma işleminin gerçekleştiği dönemde ilgili 
gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkullere yapılan transferler sadece, gayrimenkulün mülk sahibince 
kullanımın sona ermesi, başka bir tarafa faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilmesi ya da 
yatırım çalışmalarının sonlanması neticesinde, gayrimenkulun kullanım amacında değişiklik 
olmasıyla mümkündür. Yatırım amaçlı gayrimenkullerden yapılan transferler ise, gayrimenkulun 
mülk sahibince kullanılmaya başlaması, ya da satışına yönelik yatırım çalışmalarının başlaması 
halinde kullanım amacında değişiklik olmasıyla gerçekleşir. 
 
Canlı Varlıklar 
Damızlık tavuklar, damızlık yarka sürüleri, canlı tavuk konsolide finansal tablolarda canlı varlıklar 
kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. Damızlık tavuklar ekonomik ömürleri esas alınarak alınarak 
normal (doğrusal) amortisman yöntemine %50 oranına göre kıst bazında itfa edilmektedir. Bu canlı 
varlıkların, aktif bir piyasası olmamasından dolayı maliyet eksi birikmiş itfa ve varsa değer 
düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. 
 
Damızlık yarka sürüleri, canlı tavuk aktif bir piyasası olmamasından dolayı konsolide finansal 
tablolarda maliyet ve varsa değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra gösterilmiştir. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
İşletme birleşmeleri 
  
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmenin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde 
birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma 
yöntemine göre muhasebeleştirilir. 
 
Satın alma maliyeti ile iktisap edilen işletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı 
yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark şerefiye olarak konsolide finansal 
tablolarda muhasebeleştirilir.  
 
Şirket, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine kuruluştan ortak olduğundan şerefiye bulunmamaktadır. 

 
Varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay veya değişikliklerin meydana 
gelmesi durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu 
uyarıların olması veya taşınan değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda varlıklar 
gerçekleşebilir değerlerine indirgenmektedir. Varlıkların taşıdıkları değer, gerçekleşebilir değeri 
aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek 
tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Paraya 
çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu 
nakit akımı sağlayan Şirket için tahmin edilir. Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi 
sonucu varlığın taşınan değerinde meydana gelen artış, bu varlığa geçmiş yıllarda hiç değer 
düşüklüğü ayrılmamış olması halinde belirlenecek değerini aşmaması koşuluyla kayda 
alınmaktadır. 
 
Maddi varlıkların gerçekleşebilir değeri net satış fiyatı veya kullanımdaki değerinden büyük 
olanıdır. Kullanım değeri bulunurken, gelecekteki nakit akışları, cari piyasa koşullarındaki paranın 
zaman değeri ve bu varlığa özel riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak iskonto 
edilmektedir. Bağımsız olarak büyük bir nakit girişi sağlamayan bir varlığın geçekleşebilir değeri 
varlığın ait olduğu nakit girişi sağlayan birim tarafından belirlenmektedir. Maddi varlıkların 
yeniden değerlemesinden kaynaklanan taşınan bedelindeki değer düşüklüğü ilk olarak konsolide 
özsermayedeki yeniden değerleme fonundan netleşerek borç olarak kaydedilir, daha sonra toplam 
değer düşüklüğünden kalan bir tutar varsa konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 
 
Borçlanma maliyetleri 
 
Öngörülen kullanımına veya satışına hazır hale gelmesi önemli bir zamanı gerektiren varlıkların 
satın alımı, inşası veya üretimi ile direkt ilişkili olan borçlanma maliyetleri ilgili varlıkların 
maliyetinin parçası olarak aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri gerçekleştikleri dönemlerde 
gider yazılır. Borçlanma maliyetleri faiz ve borçlanmaya bağlı olarak katlanılan diğer maliyetleri 
içerir. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Finansal araçlar 
 
Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal 
yükümlülüklerini veya sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır. 

 
Finansal varlıklar: 
- nakit, 
- başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık almayı öngören sözleşmeye dayalı hak, 
- işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı 
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da, 
- bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır. 
 
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler: 
- başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören, veya 
- işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı 
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir. 
 
Bir finansal varlık veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varlık için) ve ele geçen 
(finansal yükümlülük için) rayiç değer olan işlem maliyetleri üzerinden (finansal yükümlülük için 
düşülerek) hesaplanır. 
 
İlk kaydı müteakip, krediler ve alacaklar; vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar ve rayiç değeri 
belirlenemeyen sermaye aracı niteliğindeki finansal varlıklar hariç olmak üzere, finansal varlıklar, 
varlık olan finansal türevler dahil olmak üzere, rayiç değerinden satış durumunda ortaya çıkacak 
işlem maliyetleri düşülmeksizin değerlenir. Krediler ve alacaklar ile vadesine kadar elde tutulacak 
yatırımlar efektif faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan iskonto edilmiş maliyetleri ile rayiç değeri 
ölçülemeyen sermaye aracı niteliğindeki finansal varlıklar ise maliyet değerleri ile takip edilir. 
 
Ticari alacaklar 
 
Ticari alacaklar, fatura değeri ile kayda alınmakta, şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten sonra 
indirgenmiş net değerleri ile yansıtılmaktadır. Ticari alacakların finansman maliyeti, ilgili alacağın 
vadesine uygun faiz oranı dikkate alınarak hesaplanır ve bulunan tutarlar satış gelirlerine gider 
olarak muhasebeleştirilir. Vadesi gelmiş alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge 
varsa şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri 
durumlarda tamamen silinirler. 

 
Vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği finansman maliyeti ilgili sözleşmelerde belirlenen bir faiz 
oranı bulunması halinde bu oran kullanılarak, olmaması halinde ise TL için %10 oranı kullanılarak, 
bilanço günündeki net değerine getirilerek yansıtılmıştır. (31 Aralık 2009 - %14) 
 
Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar fatura değeri ile kayıtlara yansıtılmakta ve ilerleyen dönemlerde indirgenmiş net 
değerleri ile taşınmaktadır. TL haricindeki para birimlerinden oluşan senetsiz ticari borçlar, 
indirgenmiş net değerinin maddi tutarlarda olduğu durumlarda ilgili sözleşmelerde belirlenen faiz 
oranları kullanılarak eğer bu oranlar bilinmiyorsa ilgili oldukları Libor ve Euribor oranları 
kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmaktadır. TL tutarlı ticari borçlar için %10 oranı 
kullanılarak bilanço günündeki net değerine getirilerek yansıtılmıştır. (31 Aralık 2009 - %14) 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Finansal araçlar (devamı) 
 
İşlem ve teslim tarihindeki muhasebeleştirme 
 
Tüm finansal varlık alış ve satışları işlem tarihinde, bir başka deyişle Şirket’in alımı veya satımı 
gerçekleştireceğini taahhüt ettiği tarihte muhasebeleştirilir. Olağan alış ve satışlar, varlığın teslim 
süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendiği alış ve 
satışlardır. 
 
Netleştirme / Mahsup 
 
Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varlık ve yükümlülükleri netleştirmeye yönelik 
yasal bir hak ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda 
tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma maliyetinin olması durumunda bilançoda 
netleştirilerek gösterilmektedir. 
 
Finansal araçların kayıtlardan çıkarılması 
 
Şirket, bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakalı kontrata dayalı yükümlülükleri ile 
ilgili taraf olduğu durumda bilançosuna yansıtmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi, aktif 
üzerindeki kontrolü, veya pasif ile ilgili kontrata dayalı yükümlülüğü ortadan kalktığında ise 
kayıtlarından çıkarmaktadır. 

 
Kur değişiminin etkileri 
 
Şirket, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri işlevsel para birimine çevirirken 
işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin 
işlevsel para birimine çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı 
gider ya da gelirleri ilgili dönemde konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Parasal olan tüm 
aktif ve pasifler dönem sonu kuruyla çevrilip ilgili kur farkları konsolide gelir tablosuna 
yansıtılmıştır. 

 
Hisse başına kazanç 
 
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, konsolide net karın, raporlama boyunca 
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından 
dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse 
başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu 
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının 
geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
 
Karşılıklar 
 

Karşılıklar ancak ve ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir 
yükümlülüğü varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların 
elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa 
kayıtlara alınır. 
 
Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel 
giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. Karşılıklar her bilanço tarihinde 
gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak şekilde gerekli düzenlemeler 
yapılmaktadır. 
 

Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
 

Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise 
konsolide finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise 
konsolide finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde 
dipnotlarda açıklanır. 
 
Kiralama işlemleri – kiracı olarak 
 
Finansal kiralama işlemleri 
 

Şirket, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri, konsolide bilançoda kira 
başlangıç tarihindeki rayiç değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço 
tarihindeki değeri üzerinden yansıtmaktadır (konsolide finansal tablolarda ilgili maddi varlık 
kalemlerine dahil edilmiştir). Minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanırken,  finansal 
kiralama işleminde geçerli olan oran pratik olarak tespit edilebiliyorsa o değer, aksi takdirde, 
borçlanma faiz oranı iskonto faktörü olarak kullanılmaktadır. Finansal kiralama işlemine konu olan 
sabit kıymetin ilk edinilme aşamasında katlanılan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama 
işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıştırılmıştır. Faiz 
giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin gelir tablosu hesaplarına dahil 
edilmiştir. Konsolide finansal tablolara yansıtılmış kiralanan sabit kıymetler ekonomik ömür ile 
kira süresinden hangisi kısa ise ona göre amortismana tabi tutulurlar. 
 
Operasyonel kiralama işlemleri 
 

Bir kıymetin kiralama işleminde, bütün riskler ve faydalar kiraya verende kalıyor ise bu tip 
işlemler operasyonel kiralama olarak sınıflandırılır. Operasyonel kiralama olarak yapılan ödemeler, 
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 
 
Kiralama işlemleri – kiralayan olarak 
 
Operasyonel kiralama işlemleri 
 
Operasyonel kiralamalarda kira tahsilatları, kiralama dönemi boyunca doğrusal yöntemle gelir 
olarak kaydedilir. Peşin alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilip, 
kiralama süresince aylık bazda itfa edilir. Bir operasyonel kiralama işleminin yapılması sırasında 
ilk katlanılan direkt giderler varlığın taşınan değerine eklenir ve kira süresi boyunca, kira 
gelirleriyle aynı şekilde giderleştirilirler. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
İlişkili taraflar 
 
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır: 

 
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: 

(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol 
altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil)  
(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya 
(iii)Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması; 

(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması; 
(c)   Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; 
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; 
(e)  Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması; 
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e) ’de 
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir 
işletme olması; veya 
 
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma 

sonrasında sağlanan fayda planları olması, gerekir. 
 
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da 
yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transfer edilmiştir. 
 
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
 
Vergi gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarak 
hesaplanan yasal ve ertelenmiş verginin toplamıdır. 
 
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, aktif ve 
pasiflerin finansal tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi matrahları arasındaki geçici 
farkların vergi etkisi olup, finansal raporlama amacıyla dikkate alınarak yansıtılmaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi aktifi ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar 
oluşabileceği ölçüde; tüm indirilebilir geçici farklar, kullanılmayan teşvik tutarları ile geçmiş 
dönemlere ilişkin taşınan mali zararlar için kayda alınır. Ertelenmiş vergi aktifi her bilanço 
döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmiş vergi aktifinin ileride kullanılması için yeterli mali 
karın oluşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taşınan değeri azaltılmaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifinin hesaplanmasında, Şirket’in bu geçici farkları kullanabileceğini 
düşündüğü tarihlerde geçerli olacak vergi oranları –bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş veya 
girmesi kesinleşmiş olan oranlar baz alınarak- kullanılmaktadır. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Tanımlanmış fayda planı 
 
Şirket, Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik 
nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele 
belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
 
Şirket, ilişikteki konsolide finansal tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon 
Metodu”nu kullanarak ve Şirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak 
kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço 
tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve 
kayıplar konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır. 

 
Tanımlanmış katkı planı 
 
Şirket, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. 
Şirket’in, bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk 
ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. 

 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzerleri, kasa ve bankalardaki nakit parayı ve nakit benzeri değerleri içermektedir. 
Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa 
vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımlardır. Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve 
tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir. 
 
Nakit akım tablosu raporlaması 
 
Konsolide nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalarda 
bulunan nakit ve orijinal vadesi 3 ay veya daha kısa bloke olmayan mevduatları içermektedir. 
 
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar 
 
Şirket’in bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar 
(düzeltme gerektiren olaylar) ilişikteki konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme 
gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 

 
Finansal Tabloların Onaylanması 
 
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, 
No: 29 sayılı Tebliğ’e göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ve 
dönem faaliyet raporu, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş 
olup; söz konusu finansal tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığı ve Şirket’in 
izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, 
konsolide finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mali İşler Müdürü 
tarafından imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Genel Kurulu’nun yasal finansal tabloları 
değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
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2.   FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5. Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlaması 
 
Şirket’in iş faaliyetleri sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve 
organize edilmektedir. Şirket’in iş alanları hakkındaki bilgiler şu şekilde belirtilmiştir. Faaliyet 
bölümlemesi, Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle inşaat, perakende, 
imalat ve hizmet, ticaret-organizasyon faaliyetlerinden elde edilen kazancı ve kar bilgilerini 
içermektedir.  
 
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi 
bölümdür. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya 
hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Şirket’in diğer bölümlerinden farklı 
özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Şirket’in belirli bir ekonomik çevrede mal veya 
hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren 
diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. 

 
Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için 
gereklilik, bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun Şirket dışı müşterilere yapılan satışlardan 
kazanılması ve Şirket dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen 
işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az 
%10’unu oluşturması veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen 
bölümlerin toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük 
olanının en az %10’una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam 
varlıklarının en az %10’unu oluşturmasıdır. 

 
Şirket’in risk ve fayda oranlarının özellikle faaliyet gösterdiği endüstriyel bölümlerdeki 
farklılıklardan etkilenmesi sebebiyle, bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik format olarak 
endüstriyel bölümler belirlenmiştir (Not 5). 

 
İş sahaları: 
 
Şirket’in faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm 
gelirlerinin ölçülmesi ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve 
şartlarında gerçekleştirilmektedir. 
 

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
  

Bulunmamaktadır. 
 

4.   İŞ ORTAKLIKLARI 
 
      Bulunmamaktadır. 
 
5.   BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Şirket’in iş faaliyetleri sağladığı hizmet ve ürünlerinin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve 
organize edilmektedir. Şirket operasyonel olarak inşaat, imalat-üretim, perakende, hizmet-ticaret-
organizasyon faaliyetlerini yurtiçinde yürütmektedir. 
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5.   BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 

 İş Sahaları 
 

01 Ocak -31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama: 
 

 İmalat-Üretim   İnşaat   Perakende   
Hizmet-Ticaret-
Organizasyon   Eliminasyon   Toplam 

Satış gelirleri 152.781.549   68.479.534   541.016.015   78.534.616   (66.061.326)   774.750.388 
Satışların maliyeti  (126.343.025)   (63.187.016)   (418.657.449)   (72.504.960)   48.882.315   (631.810.135) 
Brüt Kar 26.438.524   5.292.518   122.358.566   6.029.656   (17.179.011)   142.940.253 
                        
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (18.422.515)   -   (101.146.669)   (2.179.784)   6.682.239   (115.066.729) 
Genel yönetim giderleri (8.111.326)   (992.440)   (25.100.061)   (3.610.479)   10.079.100   (27.735.206) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (314.091)   -   -   -   -   (314.091) 
Diğer faaliyet gelirleri 1.855.723   4.851.666   31.137.267   1.202.965   (644.584)   38.403.037 
Diğer faaliyet giderleri   (1.148.888)   (2.881.732)   (849.872)   (1.530.348)   116.425   (6.294.415) 
Faaliyet Karı 297.427   6.270.012   26.399.231   (87.990)   (945.831)   31.932.849 
                        
Finansal gelirler 5.388.394   5.564.261   2.939.144   2.434.152   (7.298.841)   9.027.110 
Finansal giderler (3.801.152)   (2.931.156)   (10.513.495)   (1.134.609)   3.228.507   (15.151.905) 
Vergi Öncesi Kar 1.884.669   8.903.117   18.824.880   1.211.553   (5.016.165)   25.808.054 
                        
Dönem vergi gideri (-) (187.160)   (1.604.416)   (1.536)   (189.274)   -   (1.982.386) 
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) 169.792   (259.257)   82.160   (104.111)   108.122   (3.294) 
Dönem Karı 1.867.301   7.039.444   18.905.504   918.168   (4.908.043)   23.822.374 
                        
Kontrol gücü olmayan paylar -   -   -   -   46.878   46.878 
Net dönem Karı  1.867.301   7.039.444   18.905.504   918.168   (4.861.165)   23.869.252 
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5.   BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama: 
 

Toplam varlıklar ve yükümlülükler İmalat-Üretim   İnşaat   Perakende   
Hizmet-Ticaret-
Organizasyon   Eliminasyon   Toplam 

Dönen varlıklar 140.347.184   115.864.820   128.981.655   60.649.573   (181.546.568)   264.296.664 
Duran varlıklar 45.629.745   28.071.893   428.417.368   138.738.757   (182.847.228)   458.010.535 
Toplam Varlıklar 185.976.929   143.936.713   557.399.023   199.388.330   (364.393.796)   722.307.199 
                        
Kısa vadeli yükümlülükler (-) 100.448.603   105.173.729   200.884.330   32.405.263   (180.655.356)   258.256.569 
Uzun vadeli yükümlülükler (-) 33.305.438   10.386.988   36.372.875   1.396.940   (331.713)   81.130.528 
Toplam Yükümlülükler 133.754.041   115.560.717   237.257.205   33.802.203   (180.987.069)   339.387.097 
                        
Özkaynaklar                       
Sermaye 10.044.872   10.000.000   19.954.046   54.055.213   (64.054.131)   30.000.000 
Sermaye düzeltmesi farkları 7.392.655   -   22.813.485   52.992.704   (80.811.541)   2.387.303 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi -   -   -   -   (1.747.014)   (1.747.014) 
Hisse senedi ihraç primleri -   -   -   11.946.967   -   11.946.967 
Diğer sermaye yedekleri (*) -   906.581   -   12.207.589   (13.114.170)   - 
Yeniden değerleme fonu 23.357.759   2.150.239   242.250.232   4.628.135   (25.703.575)   246.682.790 
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 1.517.072   3.215.778   4.397.232   3.623.981   (11.545.348)   1.208.715 
Geçmiş yıl kar / (zararları) 8.043.229   5.063.954   11.821.319   25.213.370   17.044.571   67.186.443 
Net dönem karı / (zararı) 1.867.301   7.039.444   18.905.504   918.168   (4.861.165)   23.869.252 
Kontrol gücü olmayan paylar -   -   -   -   1.385.646   1.385.646 
Toplam Özkaynaklar 52.222.888   28.375.996   320.141.818   165.586.127   (183.406.727)   382.920.102 
                        
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 185.976.929   143.936.713   557.399.023   199.388.330   (364.393.796)   722.307.199 

 
(*) Şirket bağlı ortaklıklarının bedelsiz sermaye artırımlarından kaynaklanan tutarlardır. Konsolidasyon kapsamında Ana ortaklık harici tüm bağlı ortaklıkların 
sermaye ve iştirak tutarları karşılıklı olarak elimine edilirken sermaye artırımlarından kaynaklanan diğer sermaye yedekleri de elimine edilmiştir.  
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5.   BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 

01 Ocak -31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama: 
 

 İmalat-Üretim  İnşaat  Perakende  
Hizmet-Ticaret-
Organizasyon  Eliminasyon  Toplam 

Satış gelirleri 146.321.462   99.443.478   519.796.523   72.594.936   (50.828.901)   787.327.498 
Satışların maliyeti  (117.516.596)   (87.838.048)   (401.850.704)   (66.441.434)   38.651.280   (634.995.502) 
Brüt Kar 28.804.866   11.605.430   117.945.819   6.153.502   (12.177.621)   152.331.996 

                        
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (19.625.782)   -   (98.118.763)   (3.330.564)   5.122.523   (115.952.586) 
Genel yönetim giderleri (4.819.952)   (25.377)   (21.384.689)   (4.638.275)   8.111.516   (22.756.777) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (212.936)   -   -   -   -   (212.936) 
Diğer faaliyet gelirleri 1.773.950   1.189.949   9.512.525   2.390.848   (6.442.595)   8.424.677 
Diğer faaliyet giderleri  (1) (2.957.502)   (3.753.586)   (392.668)   (1.632.254)   (6.912.585)   (15.648.595) 
Faaliyet Karı 2.962.644   9.016.416   7.562.224   (1.056.743)   (12.298.762)   6.185.779 

                        
Finansal gelirler (2) 13.711.439   3.279.864   4.197.061   13.906.865   (26.224.010)   8.871.219 
Finansal giderler (13.140.971)   (66.796)   (9.135.644)   (1.234.789)   11.583.828   (11.994.372) 
Vergi Öncesi Kar 3.533.112   12.229.484   2.623.641   11.615.333   (26.938.944)   3.062.626 

                        
Dönem vergi gideri (-) (788.318)   (225.614)   (14.711)   (187.056)   -   (1.215.699) 
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) (75.350)   (1.523.812)   598.504   89.024   (128.231)   (1.039.865) 
Dönem Karı 2.669.444   10.480.058   3.207.434   11.517.301   (27.067.175)   807.062 

                        
Kontrol gücü olmayan paylar -   -   -   -   (214.807)   (214.807) 
Net dönem Karı  2.669.444   10.480.058   3.207.434   11.517.301   (27.281.982)   592.255 
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5.   BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama: 
 

Toplam Varlıklar Ve Yükümlülükler İmalat-Üretim  İnşaat  Perakende  
Hizmet-Ticaret-
Organizasyon  Eliminasyon  Toplam 

            
Dönen varlıklar 118.435.539   110.314.982   109.567.639   54.220.342   (159.328.877)   233.209.625 
Duran varlıklar 34.489.765   25.579.038   450.854.983   135.369.421   (188.956.999)   457.336.208 
Toplam Varlıklar 152.925.304   135.894.020   560.422.622   189.589.763   (348.285.876)   690.545.833 
                       
Kısa vadeli yükümlülükler (-) 66.050.827   103.896.121   185.168.158   26.407.258   (158.909.494)   222.612.870 
Uzun vadeli yükümlülükler (-) 42.712.030   7.754.737   42.857.176   1.073.844   (139.694)   94.258.093 
Toplam Yükümlülükler 108.762.857   111.650.858   228.025.334   27.481.102   (159.049.188)   316.870.963 
                       
Özkaynaklar                       
Sermaye 10.044.872   3.056.743   19.954.046   30.834.506   (53.890.167)   10.000.000 
Sermaye düzeltmesi farkları 7.392.655   3.481.567   22.813.485   54.060.698   (85.361.102)   2.387.303 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi -   -   -   -   (582.338)   (582.338) 
Hisse senedi ihraç primleri -   -   -   11.946.967   -   11.946.967 
Diğer sermaye yedekleri (3) -   906.581   -   9.778.551   (10.685.132)   - 
Yeniden değerleme fonu 17.206.967   2.596.848   268.226.832   3.341.793   (32.871.554)   258.500.886 
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 1.503.179   2.856.709   4.050.103   3.638.333   (10.839.609)   1.208.715 
Geçmiş yıl kar / (zararları) 5.345.330   864.656   14.145.388   36.990.512   30.607.231   87.953.117 
Net dönem karı / (zararı) 2.669.444   10.480.058   3.207.434   11.517.301   (27.281.982)   592.255 
Kontrol gücü olmayan paylar -   -   -   -   1.667.965   1.667.965 
Toplam Özkaynaklar 44.162.447   24.243.162   332.397.288   162.108.661   (189.236.688)   373.674.870 
                       
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 152.925.304   135.894.020   560.422.622   189.589.763   (348.285.876)   690.545.833 
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5.   BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 

(1)  Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic A.Ş.’nin İttifak Holding A.Ş. 
hisselerinin 2009 döneminde kayıtlara alınmasından kaynaklanan gider tutarı 7.011.002 TL 
konsolidasyon düzeltmeleri içinde yer almaktadır. Bu yüzden eliminasyon toplam tutarı diğer 
faaliyet giderlerinin artışına sebep olmaktadır.  
 
(2) 01 Ocak - 31 Aralık 2009 tarihleri arası finansal gelirlere ilişkin detaylar: 
 

 
İmalat-
Üretim  İnşaat  Perakende  

Hizmet-
Ticaret  Eliminasyon  Toplam 

İştiraklerden ve bağlı 
ortaklıklardan temettü 
gelirleri 1.061.276   737.501   276.970   12.543.077   (14.618.824)    - 
Faiz gelirleri 215.812   2.505.946   58.337   255.802   (2.203.347)   832.550 
Kur farkı gelirleri 12.434.351   36.417   3.861.754   1.107.986   (9.401.839)   8.038.669 
Finansal gelirler 13.711.439   3.279.864   4.197.061   13.906.865   (26.224.010)   8.871.219 

 
(3) Şirket bağlı ortaklıklarının bedelsiz sermaye artırımlarından kaynaklanan tutarlardır. 
Konsolidasyon kapsamında Ana ortaklık harici tüm bağlı ortaklıkların sermaye ve iştirak tutarları 
karşılıklı olarak elimine edilirken sermaye artırımlarından kaynaklanan diğer sermaye yedekleri de 
elimine edilmiştir. 

 
Diğer Bölüm Giderleri 
 
01 Ocak – 31 Aralık 2010 
 

 
İmalat-
Üretim  İnşaat  Perakende  

Hizmet-
Ticaret-

Organizasyon  Toplam 
          
Amortisman gideri 1.581.481  808.619  5.872.970  388.254  8.651.324 
İtfa payı 901.757  3.051  4.032.206  267.245  5.204.259 
Maddi duran varlıklar değer 

azalışları -  -  -  536.588  536.588 
 
01 Ocak – 31 Aralık 2009 
 

 
İmalat-
Üretim  İnşaat  Perakende  

Hizmet-
Ticaret-

Organizasyon  Toplam 
          
Amortisman gideri 1.520.281  726.170  7.822.635  432.600  10.501.686 
İtfa payı 458.183  23.956  5.193.193  361.282  6.036.614 
Maddi duran varlıklar değer 

azalışları -  -  -  -  - 
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6.   NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Kasa 3.194.818  2.651.464 
Bankalardaki nakit     

-Vadesiz mevduat 6.830.827  4.958.941 
Diğer hazır değerler (*) 23.136.241  23.298.659 
Toplam 33.161.886  30.909.064 

 
(*) Şirket bağlı ortaklıklarının kredi kartı sliplerinden oluşmaktadır. Kredi kartı sliplerinden doğan 
mevduatlara ilişkin blokaj ve komisyon yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

 
7.   FİNANSAL YATIRIMLAR 
 

Kısa vadeli finansal yatırımlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 – Yoktur). 
 
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Konbel A.Ş. 246   246 
Seha İnternational Construction Contracting Co.Ltd. (*) 372.142    - 
Toplam 372.388   246 
 
(*)Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin Suudi Arabistan’da 
%90 oranında bağlı ortaklığı bulunan şirkettir. Şirket 04.01.2010 tarihinde kurulmuştur. Henüz 
faaliyete geçmediğinden konsolidasyona dahil edilmemiştir. 
 

8.   FİNANSAL BORÇLAR 
 

a) Kısa vadeli finansal borçlar: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Banka kredileri 116.609.385   73.122.328 
Finansal kiralama borçları (brüt)  -   749.755 
Finansal kiralama faiz borçları   -   (65.206) 
Diğer finansal borçlar (*) 38.488   12.152 
Toplam 116.647.873   73.819.029 

 
(*) Diğer finansal borçlar kredi kartı borçlarından oluşmaktadır. 
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8.   FİNANSAL BORÇLAR (devamı) 
 

a) Kısa vadeli finansal borçlar: (devamı) 
 
Kısa vadeli banka kredileri 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
TL Krediler 47.221.131  15.507.064 
ABD Doları Krediler 49.819.181  33.030.301 
EURO Krediler 19.569.073  24.584.963 
Toplam  116.609.385  73.122.328 

 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kısa vadeli krediler: 
 
31 Aralık 2010 - Kısa Vadeli TL Krediler 
         
      31 Aralık 2010 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  7,82% - 23,27%  TL  45.178.807  45.178.807 
Mevduat Bankaları  10,92%  TL  2.042.324  2.042.324 
      47.221.131  47.221.131 

 
31 Aralık 2010 - Kısa Vadeli ABD Doları Krediler 
       
      31 Aralık 2010 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  4,91% - 7,75%  USD  9.310.667  14.394.291 
Mevduat Bankaları  5,26% - 10,14%  USD  22.913.900  35.424.890 
      32.224.567  49.819.181 

 
31 Aralık 2010 - Kısa Vadeli Euro Krediler 
         
      31 Aralık 2010 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  7,33% - 12,53  EURO  2.646.863  5.423.687 

Mevduat Bankaları  
5,45% - 10,14%, 

Euribor +2,  EURO  6.865.459  14.068.012 
Diğer finans kuruluşları  10,91%  EURO  37.760  77.374 
      9.550.082  19.569.073 
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8.   FİNANSAL BORÇLAR (devamı) 
 

a) Kısa vadeli finansal borçlar: (devamı) 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kısa vadeli krediler: 

 
31 Aralık 2009 - Kısa Vadeli TL Krediler 
         
      31 Aralık 2009 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  7,82% - 23,27%  TL  13.474.022  13.474.022 
Mevduat Bankaları  10,92%  TL  2.033.042  2.033.042 
      15.507.064  15.507.064 

 
31 Aralık 2009 - Kısa Vadeli ABD Doları Krediler 
       
      31 Aralık 2009 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  4,91% - 7,75%  USD  7.419.045  11.170.856 

Mevduat Bankaları  
Libor +3,5, 

5,26% - 10,14%  USD  14.517.796  21.859.445 
      21.936.841  33.030.301 

 
31 Aralık 2009 - Kısa Vadeli Euro Krediler 
         
      31 Aralık 2009 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  7,33% - 12,53  EURO  6.008.502  12.980.168 

Mevduat Bankaları  
Euribor +4, 

5,45% - 10,14%  EURO  5.337.826  11.531.306 
Diğer finans kuruluşları  10,91%  EURO  34.018  73.489 
      11.380.346  24.584.963 

 
b) Uzun vadeli finansal borçlar: 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler: 

 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Banka kredileri 54.943.965   71.261.003 
Finansal kiralama anapara ve faiz borçları 1.319   1.285 
Finansal kiralama faiz borçları (964)   (939) 
Toplam 54.944.320   71.261.349 
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8.   FİNANSAL BORÇLAR (devamı) 
 

b) Uzun vadeli finansal borçlar: (devamı) 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler: (devamı) 
 

Uzun vadeli banka kredileri 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
TL Krediler 15.781.508  16.623.708 
ABD Doları Krediler 33.566.594  32.228.129 
EURO Krediler 5.595.863  22.409.166 
Toplam  54.943.965  71.261.003 
 
31 Aralık 2010 - Uzun Vadeli TL Krediler 
         
      31 Aralık 2010 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  7,82% - 23,27  TL  14.105.128  14.105.128 
Mevduat Bankaları  10,92%  TL  1.445.531  1.445.531 
Diğer finans kuruluşları  -  TL  230.849  230.849 
      15.781.508  15.781.508 

 
31 Aralık 2010 - Uzun Vadeli ABD Doları Krediler 
       
      31 Aralık 2010 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  4,91% - 7,75%  USD  7.776.699  12.022.777 
Mevduat Bankaları  5,26% - 10,14%  USD  13.935.199  21.543.817 
      21.711.898  33.566.594 

 
31 Aralık 2010 - Uzun Vadeli Euro Krediler 
         
      31 Aralık 2010 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  7,33% - 12,53  EURO  1.196.409  2.451.562 

Mevduat Bankaları  
Euribor +4 

5,45% - 10,14%  EURO  1.525.775  3.126.466 
Diğer finans kuruluşları  10,91%  EURO  8.704  17.835 
      2.730.888  5.595.863 
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8.   FİNANSAL BORÇLAR (devamı) 
 

b) Uzun vadeli finansal borçlar: (devamı) 
 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler: 
 

31 Aralık 2009 - Uzun Vadeli TL Krediler 
         
      31 Aralık 2009 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  7,82% - 23,27  TL  16.543.151  16.543.151 
Mevduat Bankaları  10,92%  TL  80.557  80.557 
      16.623.708  16.623.708 

 
31 Aralık 2009 - Uzun Vadeli ABD Doları Krediler 
       
      31 Aralık 2009 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  4,91% - 7,75%  USD  3.754.084  5.652.524 
Mevduat Bankaları  5,26% - 10,14%  USD  17.650.000  26.575.605 
      21.404.084  32.228.129 

 
31 Aralık 2009 - Uzun Vadeli Euro Krediler 
         
      31 Aralık 2009 

Finans Kurumu  Faiz Aralığı  Döviz Cinsi  
Döviz 
Tutarı  

TL 
Karşılığı 

Katılım Bankaları  7,33% - 12,53  EURO  3.796.987  8.202.631 
Mevduat Bankaları  5,45% - 10,14%  EURO  6.530.000  14.106.759 
Diğer finans kuruluşları  10,91%  EURO  46.186  99.776 
      10.373.173  22.409.166 
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8.   FİNANSAL BORÇLAR (devamı) 
 
Finansal kiralama borçları: 
 

  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
1 yıldan az   -   749.755 

1 – 5 yıl arası  1.319   1.285 

5 yıldan fazla   -    - 

Toplam anapara + faiz   1.319   751.040 
Gelecek yıllara ait faiz gideri (-)  (964)   (66.145) 

Finansal kiralama borçları anapara toplamı  355   684.895 

Gösterimi :        

Kısa vadeli finansal kiralama borçları (brüt)        

Kısa vadeli finansal kiralama borçları (faiz)   -   749.755 

   -   (65.206) 

Uzun vadeli finansal kiralama borçları (brüt)   -   684.549 

Uzun vadeli finansal kiralama borçları (faiz)  1.319   1.285 

  (964)   (939) 

Toplam  355   346 
 
9.   DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Diğer finansal yükümlülükler bulunmamaktadır   (31 Aralık 2009 – Yoktur). 
 

10. DİĞER TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 

a) Diğer ticari alacaklar 
 
Kısa vadeli diğer ticari alacaklar: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Alıcılar 38.531.009   48.627.008 
Alacak senetleri 10.027.257   8.487.693 
Alıcılar ve alacak senetleri reeskont giderleri (408.158)   (476.769) 
Şüpheli ticari alacaklar 4.917.184  8.807.045 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (4.917.184)  (8.807.045) 
Toplam 48.150.108   56.637.932 
 
Şirket’in TMS 11 inşaat düzeltmelerinden kaynaklanan alacakların vadesi henüz belli olmadığı 
için söz konusu tutarlara reeskont hesaplaması yapılmamıştır. (31 Aralık 2010: 12.932.366 TL, 31 
Aralık 2009 – 20.945.278 TL)  
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10. DİĞER TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı) 
 
a) Diğer ticari alacaklar (devamı) 
 
Diğer ticari alacakların bölümlere göre ayrımı aşağıdaki gibidir: 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer ticari alacaklar: 
 

 Hizmet  İmalat  İnşaat  Perakende  Toplam 
Alıcılar 4.371.667  15.255.297  16.336.756  2.567.289  38.531.009 
Alacak senetleri 1.674.943  3.497.762  3.325.386  1.529.166  10.027.257 

Alıcılar ve alacak senetleri  
   reeskont giderleri (126.766)  (189.808)  (33.886)  (57.698)  (408.158) 
Şüpheli ticari alacaklar 1.350.409  2.531.073  241.657  794.045  4.917.184 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı  (1.350.409)  (2.531.073)  (241.657)  (794.045)  (4.917.184) 
Toplam 5.919.844  18.563.251  19.628.256  4.038.757  48.150.108 

 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer ticari alacaklar: 
 

 Hizmet  İmalat  İnşaat  Perakende  Toplam 
Alıcılar 4.423.670  10.882.756  30.106.030  3.214.552  48.627.008 
Alacak senetleri 1.238.355  5.474.576  406.742  1.368.020  8.487.693 

Alıcılar ve alacak senetleri  
   reeskont giderleri (65.126)  (161.700)  (119.301)  (130.642)  (476.769) 
Şüpheli ticari alacaklar 1.445.817  2.943.833  3.642.423  774.972  8.807.045 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı  (1.445.817)  (2.943.833)  (3.642.423)  (774.972)  (8.807.045) 
Toplam 5.596.899  16.195.632  30.393.471  4.451.930  56.637.932 

 
Uzun vadeli diğer ticari alacaklar bulunmamaktadır (31 Aralık 2009- Yoktur). 
 
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, şüpheli alacaklar karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Açılış bakiyesi 8.807.045   6.805.236 
Dönem içinde ayrılan karşılık 1.532.845   4.070.362 
Şüpheli alacaklardan tahsilâtlar (5.422.706)   (2.068.553) 
Kapanış bakiyesi 4.917.184   8.807.045 
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10. DİĞER TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı) 
 
b) Diğer ticari borçlar 
 
Kısa vadeli diğer ticari borçlar: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Satıcılar 110.413.817  119.159.112 
Borç senetleri 14.302.933   11.189.743 
Satıcılar ve borç senetleri reeskont gelirleri (2.503.266)   (2.780.027) 
Toplam 122.213.484   127.568.828 
 
Diğer ticari borçların bölümlere göre ayrımı aşağıdaki gibidir: 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer ticari borçlar: 
 

 Hizmet  İmalat  İnşaat  Perakende  Toplam 

Satıcılar 3.393.226  11.927.795  8.412.401  86.680.395  110.413.817 

Borç senetleri 1.767.443  9.451.283  1.398.875  1.685.332  14.302.933 
Satıcılar ve borç senetleri  
    reeskont gelirleri (52.483)  (272.661)  (70.487)  (2.107.635)  (2.503.266) 

Toplam 5.108.186  21.106.417  9.740.789  86.258.092  122.213.484 
 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer ticari borçlar: 
 

 Hizmet  İmalat  İnşaat  Perakende  Toplam 

Satıcılar 2.804.430  7.246.769  12.082.064  97.025.849  119.159.112 

Borç senetleri 2.498.200  6.707.557  551.383  1.432.603  11.189.743 
Satıcılar ve borç senetleri  
    reeskont gelirleri (57.825)  (298.167)  (215.593)  (2.208.442)  (2.780.027) 

Toplam 5.244.805  13.656.159  12.417.854  96.250.010  127.568.828 
 
Uzun vadeli diğer ticari borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2009- Yoktur). 
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11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

a) Diğer alacaklar 
 
Diğer kısa vadeli alacaklar: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Vergi dairesinden alacaklar 1.579.827   20.246 
Konut Yapı Kooperatifinden alacaklar 1.121.236    - 
TC Merkez Bankası hakedişlerinden alacaklar(*) 400.000    - 
Simgeşehir arsa sahiplerinden alacaklar 221.467    - 
Verilen depozito ve teminatlar (**) 89.539   69.706 
Opet Petrol'den alacaklar 39.779   34.267 
Personelden alacaklar 22.191   1.024 
Yurtdışı fuarlardan alacaklar 9.068   9.068 
Diğer alacaklar 295.653   62.354 
Diğer alacak reeskontu (13.745)     
Şüpheli diğer alacaklar 33.000    - 
Diğer alacaklar karşılığı (33.000)    - 
Toplam 3.765.015   196.665 
 
(*) Şirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin TCMB’den alacağı Destekleme Fiyat 
İstikrar Fonu tutarıdır. 
 
(**) Verilen depozito ve teminatlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Konya 5. İcra Müdürlüğü 25.300  25.300 
Mahkemelere verilen depozito ve teminatlar 19.146  19.146 
Belediyelere verilen depozito ve teminatlar 225  225 
MEDAŞ Meram Elektirik Dağ. A.Ş. 194  229 
Milli Emlak Müdürlüğü -  1.346 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü -  245 
Diğer verilen depozito ve teminatlar 44.674  23.215 
Toplam 89.539  69.706 
 
Diğer uzun vadeli alacaklar: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Verilen depozito ve teminatlar (**) 1.401.066   1.594.421 
Toplam 1.401.066   1.594.421 
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11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 
 
a) Diğer alacaklar 
 
Diğer uzun vadeli alacaklar:(devamı) 
 
 (**) Verilen depozito ve teminatlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Belediyelere verilen teminatlar 599.929  599.632 
Mahkemelere verilen teminatlar 255.967  267.817 
Gaznet Şehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 150.528  148.066 
E.R.S. Aksaray Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 57.816  58.038 
KOSKİ Genel Müdürlüğü Konya B.Ş.B. 56.793  41.093 
MEDAŞ Meram Elektrik Dağ. A.Ş. 56.554  36.189 
Mersin Gümrük Saymanlığı 35.369  35.369 
AYEDAŞ Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 34.240  28.582 
Netgaz Şehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 31.494  31.494 
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 19.657  19.166 
Bayındırlık Müdürlüğü 18.000  18.000 
ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara B.Ş.B. 13.602  13.602 
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 13.038  19.012 
Maliye Bakanlığı Gölbaşı Mal Müdürlüğü 8.640  8.640 
İZGAZ Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 6.970  11.327 
BEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 5.964  5.964 
EGO Genel Müdürlüğü Ankara B.Ş.B. 5.275  5.275 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 5.043  5.043 
İSKİ Genel Müdürlüğü İstanbul B.Ş.B. 3.756  3.756 
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 2.700  2.700 
Karamangaz Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti. 1.735  1.735 
MESKİ Genel Müdürlüğü Mersin B.Ş.B. 1.127  1.127 
Fiba Sigorta A.Ş. 1.000  1.000 
T.C. Merkez Bankası 990  990 
Türkiye Elektrik Kurumu 850  850 
Konya Organize Sanayi Bölge Müd. 828  828 
İSU Genel Müdürlüğü Kocaeli B.Ş.B. 311  357 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 223  223 
Konya Defterdarlığı 188  173 
SASKİ Genel Müdürlüğü Sakarya B.Ş.B. 158  158 
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. 103  103 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 58  58 
Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 45  45 
Libyan Foreign Bank -  198.513 
Diğer verilen depozito ve teminatlar 12.115  29.496 
Toplam 1.401.066  1.594.421 
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11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 
 

b) Diğer borçlar 
 
Diğer kısa vadeli borçlar: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Alınan depozito ve teminatlar (*) 266.795   265.055 
Personele borçlar 4.371.027   2.898.581 
Diğer borçlar 202.400   3.796 
Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş 

finansman geliri (3.998)    - 
Ödenecek vergi ve fonlar 1.846.834   3.293.352 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.634.111   1.677.960 
Toplam 8.317.169   8.138.744 
 
(*) Şirket bağlı ortaklılarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin kiralama işlemlerine ilişkin 
aldığı depozito ve teminat tutarlarıdır.  

 
Diğer uzun vadeli borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 - Yoktur). 

 
12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 

  Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar ve borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 -Yoktur). 
 
13. STOKLAR 
 

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Market stokları 75.240.126  63.527.288 
İnşaat stokları 39.121.488  27.317.112 
İlk madde ve malzeme stokları 10.694.575  11.611.900 
Değirmen, kantar ve testere stokları 7.010.641  1.184.921 
Makarna ve irmik stokları 3.903.126  4.002.413 
Binek araçlar ve yedek parça stokları 2.272.507  1.582.074 
Altın stokları 1.089.908  981.356 
Akaryakıt stokları 1.028.553  776.738 
Zirai ve çiftlik ürünleri 323.197  355.915 
Canlı hayvan ürünleri ve yem stokları 170.190  254.315 
Bilgisayar malzemeleri ve programlar 134.486  134.486 
Toplam 140.988.797  111.728.518 
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13. STOKLAR (devamı) 
 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve 
Tic. A.Ş.’nin Fulya Projesi’nde bulunan 8 adet daire ve Orankent Projesi’nde bulunan 1 adet daire 
için stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.  
 
Söz konusu dairelerin toplam maliyet değeri 1.266.207 TL, toplam beklenen satış gelirleri ise 
1.150.753 TL’dir. Beklenen satış geliri maliyet değerinden düşük olduğu için 115.454 TL tutarında 
karşılık ayrılmıştır.  
 
2009 yılında sözkonusu dairelerin satışı gerçekleştiğinden stok değer düşüklüğü karşılığı iptal 
edilmiştir. 
 
Stoklar üzerinde 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 155.931.960 TL sigorta teminatı bulunmaktadır. 

 
14. CANLI VARLIKLAR 
 

Damızlık tavuklar, damızlık civciv sürüleri, büyükbaş ve küçükbaş etlik hayvanlar finansal tablolarda 
canlı varlıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. Büyükbaş ve küçükbaş etlik hayvanlar alınıp 
kesilmektedirler ve bunlara amortisman ayrılmamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş etlik hayvanlar 
kesimden sonra ürünler ağırlıklı olarak Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. 
A.Ş.’ ye satılmaktadır.  Damızlık tavuklar için amortisman oranı %50 olarak kullanılmıştır. Damızlık 
civciv sürüleri, canlı tavuklar aktif bir piyasası olmamasından dolayı konsolide finansal tablolarda 
maliyet bedeli ile gösterilmiştir.  
 

Tesiste 18 adet kümes bulunmaktadır. Bunlardan 14 adedi yumurta üretim kümesi, 4 adedi ise civciv 
yetiştirme kümesidir. Kümesler otomatik yemleme ve sulama, otomatik gübre temizlemeli kafes 
sistemlidir. Tesiste civcivler dışarıdan alınmaktadır. Civcivlerin ortalama %5’i ölmektedir. Civciv 
yetiştirme dönemi 16 haftadır (112 gün). Bir yılda üç parti civciv yetiştiriciliği yapılabilmektedir. 

 
Kısa vadeli canlı varlıklar: 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Büyükbaş etlik hayvanlar  4.237  1.572.963 
Küçükbaş etlik hayvanlar  653.446  550.354 
Toplam  657.683  2.123.317 

 
Uzun vadeli canlı varlıklar: 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Damızlık tavuk ve civcivler  854.534  1.146.006 
Damızlık tavuk ve civciv itfa payı (-)  (504.923)  (407.025) 
Toplam  349.611  738.981 
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14. CANLI VARLIKLAR (devamı) 
 
Kısa vadeli canlı varlıklar hareket tablosu  
 
 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
 Adet  Tutar  Adet  Tutar 
Önceki dönemden devir        
- Büyükbaş etlik hayvanlar 504  1.572.963  594  1.564.079 
- Küçükbaş etlik hayvanlar 2.061  550.354  1.899  309.668 
Dönem içi alımlar        
- Büyükbaş etlik hayvanlar 396  2.288.160  782  2.584.959 
- Küçükbaş etlik hayvanlar 4.644  1.974.294  8.048  2.282.743 
Dönem içi kesimler        
- Büyükbaş etlik hayvanlar (899)  (3.856.886)  (872)  (2.576.075) 
- Küçükbaş etlik hayvanlar (4.966)  (1.871.202)  (7.886)  (2.042.057) 
Dönem sonu canlı varlıklar        
- Büyükbaş etlik hayvanlar 1  4.237  504  1.572.963 
- Küçükbaş etlik hayvanlar 1.739  653.446  2.061  550.354 
        
Dönem sonu bakiyesi 1.740  657.683  2.565  2.123.317 
 
Uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu (miktar bazında): 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Önceki dönemden devir adedi  350.483  242.203 
Dönem içi canlı varlık alım adedi  92.970  229.850 
Dönem içi satışlar ve ölüm adedi  (176.131)  (121.570) 
Dönem sonu canlı varlık adedi  267.322  350.483 

 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu (tutar bazında): 
 
 1 Ocak 2010      31 Aralık 2010 
Maliyet Açılış  Giriş  Çıkış  Kapanış 
Damızlık tavuk ve civcivler 1.146.006  359.546  (651.018)  854.534 
        
Birikmiş İtfa Payları        
Damızlık tavuk ve civciv itfa payı (407.025)  (569.285)  471.387  (504.923) 
        
Canlı varlıklar, net 738.981  (209.739)  (179.631)  349.611 
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14. CANLI VARLIKLAR (devamı) 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu (tutar bazında): 
 
 1 Ocak 2009      31 Aralık 2009 
Maliyet Açılış  Giriş  Çıkış  Kapanış 
Damızlık tavuk ve civcivler 696.083   1.146.006  (696.083)  1.146.006 
        
Birikmiş İtfa Payları        
Damızlık tavuk ve civciv itfa payı (694.225)  (408.883)  696.083  (407.025) 
        
Canlı varlıklar, net 1.858  737.123  -  738.981 

 
15.  DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR/YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

İnşaat hizmeti Şirket bağlı ortalıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 
faaliyet konusudur.  
 
İnşaat sözleşmelerinin gelir ve giderleri, inşaat sözleşmelerinin getirisine göre gelir ve gider olarak 
muhasebeleştirilmiştir. 
  
Şirket bağlı ortalıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin devam eden 
inşaat sözleşmelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
 
Şirket tarafından inşa edilip satışı gerçekleştirilen inşaat sözleşmeleri:  
 
1. Simgeşehir Konutları Projesi 

2. Mimoza Konutları Projesi (Proje 2010 yılında başlamıştır) 

3. Gardenya Konutları Projesi 

4. Kule Konakları Projesi 

5. Defne Konutları Projesi (Proje 2009 yılında tamamlanmıştır) 

Maliyet artı kar tipi sözleşmelere göre inşaat sözleşmelerine ilişkin bilgiler: 
 
1. Toplu Konut İdaresi Kahramanmaraş Konut ve Altyapı Projesi 

2. Konya Büyükşehir Belediyesi alt-üst geçit yapımı 

3. İmaş Makine Sanayi A.Ş. çelik konstrüksiyon yapımı: (*) 

4. Toplu Konut İdaresi Konya-Meram inşaat sözleşmeleri (Proje 2009 yılında tamamlanmıştır) 

5. Ereğli Park Site Alışveriş Merkezi inşaat sözleşmeleri: (*)(Proje 2009 yılında tamamlanmıştır) 

 
(*)Sözleşmelerden doğan gelir konsolidasyona giren ilişkili taraflardan oluştuğu için karşılıklı kar 
– zararlar elimine edilmiştir. 
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15.  DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR/YÜKÜMLÜLÜKLER 
(devamı) 
 
Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 2009 yılında konsolidasyon kapsamındaki 
ilişkili şirketlere yapılan inşaat işleri (İmaş Makine: 165.536 TL, Adese Alışveriş Merkezleri Tic. 
A.Ş.: 85.289 TL) bulunmaktadır. Söz konusu inşaat işlerinden elde edilen kar – zararlar karşılıklı 
elimine edilmiştir. 

 
Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 2010 ve 2009 yıllarına ilişkin inşaat 
faaliyetlerinden elde ettiği gelirler şu şekildedir: 
 

 
01 Ocak- 

31 Aralık 2010  
01 Ocak- 

31 Aralık 2009 
Grup dışı firmalara verilen inşaat hizmetlerinden  
    elde edilen gelirler 66.433.673  80.581.111 
Grup içi firmalara verilen inşaat hizmetlerinden  
    elde edilen gelirler (*) 2.045.861  18.862.367 
Toplam 68.479.534  99.443.478 

 
(*) Grup içi firmalara verilen inşaat hizmetlerinden elde edilen gelirler konsolidasyon kapsamında 
elimine edilmektedir. 
 

16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 
 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 - Yoktur). 
 
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

 
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Kule Site Alışveriş Merkezi 176.222.055   156.494.221  
Ereğli Park Site Alışveriş Merkezi 30.177.576   42.536.197  
Kule Plaza İş Merkezi 7.635.000   9.926.959  
Ticaret Merkezi Binası -  19.117.613  
Kadınhanı Tekstil Fabrikası 2.233.953   2.031.789  
Antalya Manavgat Otel Arsası 5.455.800   4.182.780  
Toplam 221.724.384   234.289.559  
 
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller, üzerinden 
kira geliri elde edilen gayrimenkuller ile yatırım amaçlı elde tutulan arsa ve binalardan 
oluşmaktadır. 
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17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı) 
 
a) Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri: 
 

 
01 Ocak- 

31 Aralık 2010  
01 Ocak- 

31 Aralık 2009 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen  
     kira gelirleri 12.831.903  10.011.309 
 
 
b) Kira geliri sağlayan yatırım amaçlı gayrimenkullerin faaliyet giderleri: 
 

 
01 Ocak- 

31 Aralık 2010  
01 Ocak- 

31 Aralık 2009 
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan  
     faaliyet giderleri 88.492  61.066 
 
c) Kira geliri sağlamayan yatırım amaçlı gayrimenkullerin faaliyet giderleri: 
 
Yoktur. (31 Aralık 2009 – Yoktur). 
 
Şirket’in bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. ve Seha İnşaat Müh. Mad. 
Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin yatırım amaçlı gayrimenkulleri, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle gerçeğe 
uygun değerle değerlenmiştir. Sözkonusu bağlı ortaklıklardan Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret 
A.Ş.’nin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri 215.150.630 TL, Seha İnşaat Müh. 
Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri 5.455.800 
TL olarak belirlenmiştir. 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanan ekspertiz 
raporları, gelir kapitalizasyonu yaklaşımı ile emsal değer metodu kullanılarak hazırlanmıştır. Gerçeğe 
uygun değer tespit edilirken benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının referans 
alınmasına uygun karşılaştırılabilir veri olmaması durumunda gelir kapitalizasyonu değerleme 
metodu kullanılmıştır. Gerçeğe uygun değer tespitinde iskonto oranı %9,5 kullanılmıştır. 
 
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi 234.289.559   206.234.562  
Maddi duran varlıklar transfer (*) (790.782)  39.147.987  
Dönem içi girişler (**) 485.000   - 
Satışı gerçekleştirilen yatırım amaçlı gayrimenkuller (19.419.065)  (6.930.811) 
Amortisman giderleri -  (4.162.179) 
Gerçeğe uygun değer değişimleri, net 7.159.672   - 
31 Aralık itibariyle bakiye 221.724.384   234.289.559  
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17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı) 
 

 (*) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerden maddi duran varlıklara 
yapılan transfer Kule Site Alışveriş Merkezi ve Kule Plaza İş Merkezi’nde Şirket’in kullanımına 
geçen kısımlardan oluşmaktadır. 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlarda takip edilen Ereğli Park Site Alışveriş 
Merkezleri 2009 yılı içinde tamamlanmış ve yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıflandırılmıştır. 
 
(**) Şirket’in bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.’nin yatırım amaçlı 
gayrimenkullerinden Kule Site Alışveriş Merkezi’ne yapılan yeni yatırımlardan oluşmaktadır. 
 
 
Şirket 2009 yılı içinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinin muhasebeleştirilmesinde maliyet 
yöntemini tercih ettiğinden 2009 yılı amortisman giderleri oluşmaktadır. 
 
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer değişimlerine ilişkin tutarlar:  
 

    31 Aralık 2010     

Şirket Adı Gayrimenkul Türü  
Net Defter 

Değeri  

Geçeğe 
Uygun 
Değeri  

Değerleme 
Farkı  

Devreden 
Değerleme 

Farkı  

Cari Dönem 
Değerleme 

Farkı 

Adese AVM Kule Site AVM(1)  35.146.435   176.222.055   141.075.620   122.280.855   18.794.765  

Seha Yapı Manavgat Otel Arsası (1)  2.922.520   5.455.800   2.533.280   1.260.260   1.273.020  

Adese AVM Tekstil Fabrikası (1)  455.412   2.233.953   1.778.541   1.576.377   202.164  

Adese AVM Ereğli Park Site AVM (2)  23.626.138    30.177.576    6.551.438    18.667.413    (12.115.975) 

Adese AVM Kule Plaza İş Merkezi (2)  6.239.760   7.635.000   1.395.240   2.389.542   (994.302) 

            

Toplam Tutarlar  68.390.265   221.724.384   153.334.119   146.174.447   7.159.672  
 

  
Gerçeğe Uygun Değer 

Artış / Azalışları 
Kule Site Alışveriş Merkezi (1)  18.794.765  
Antalya Manavgat Otel Arsası (1)  1.273.020  
Kadınhanı Tekstil Fabrikası (1)  202.164  
Ereğli Parksite Alışveriş Merkezi (2)  (12.115.975) 
Kule Plaza İş Merkezi (2)  (994.302) 
Gerçeğe uygun değer değişimleri toplamı, net  7.159.672  
 
(1) Gerçeğe uygun değer tutarlarındaki artışlar dönem karına dahil edilmiştir. (Not 31) 

 
(2) Gerçeğe uygun değer tutarlarındaki azalışlar özkaynaklar değer artış fonu tutarları ile 

netleştirilmiştir (Not 27) 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
Şirket’in maddi duran varlıkları aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Arazi ve arsalar 34.122.056  27.657.894 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 994.977  957.439 
Binalar 121.110.021  108.165.138 
Makine ve teçhizat 50.609.589  48.487.008 
Taşıtlar 11.241.269  11.444.627 
Demirbaşlar 31.925.726  29.852.444 
Diğer maddi duran varlıklar 96.784  92.284 
Yapılmakta olan yatırımlar  1.944.019  5.309.152 
Birikmiş amortismanlar (62.028.256)  (55.672.470) 
Toplam 190.016.185  176.293.516 

 
 
Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta teminat bedeli 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 287.302.366 
TL’dir (31 Aralık 2009 – 229.163.031 TL).  
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi varlıklar üzerinde toplam 204.260.000 TL tutarında ipotek 
bulunmaktadır (31 Aralık 2009 – 146.118.000 TL) 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar hareket tablosu: 
 
 1 Ocak 2010          31 Aralık 2010 
Maliyet Açılış  Giriş  Çıkış  Transfer(*)  Değer Artışları   Kapanış 
Arazi ve arsalar 27.657.894  -  -  -  6.464.162  34.122.056 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 957.439  37.538  -  -  -  994.977 
Binalar 108.165.138  119.212  (5.343.191)  4.858.719  13.310.143  121.110.021 
Makine ve teçhizat 48.487.008  3.074.221  (951.640)  -  -  50.609.589 
Taşıtlar 11.444.627  1.297.483  (1.500.841)  -  -  11.241.269 
Demirbaşlar 29.852.444  2.145.859  (72.577)  -  -  31.925.726 
Diğer maddi duran varlıklar 92.284  4.500  -  -  -  96.784 
Yapılmakta olan yatırımlar  5.309.152  2.155.418  (1.507.577)  (4.012.974)  -  1.944.019 
Toplam 231.965.986  8.834.231  (9.375.826)  845.745  19.774.305  252.044.441 
            
Birikmiş Amortismanlar            
Yeraltı ve yerüstü düzenleri (265.821)  (41.161)  -  -  -  (306.982) 
Binalar (5.464.796)  (772.576)  250.791  (54.963)  -  (6.041.544) 
Makine ve teçhizat (26.933.021)  (3.369.885)  945.905  -  -  (29.357.001) 
Taşıtlar (6.388.246)  (1.466.205)  1.094.594  -  -  (6.759.857) 
Demirbaşlar (16.590.416)  (2.982.923)  59.211  -  -  (19.514.128) 
Diğer maddi duran varlıklar (30.170)  (18.574)  -  -  -  (48.744) 
Toplam (55.672.470)  (8.651.324)  2.350.501  (54.963)  -  (62.028.256) 
            
Maddi duran varlıklar, net 176.293.516  182.907  (7.025.325)  790.782  19.774.305  190.016.185 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

(*) Maddi duran varlıklar 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle transferler şu şekildedir: 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden Şirket’in kullanımına geçen binalar tutarı: 790.782 TL 
Yapılmakta olan yatırımlarda takip edilen lojistik binanın faaliyete geçmesiyle binalar transferi 
tutarı: 4.012.974 TL’dir. 
 
Şirket ve bağlı ortaklıklarının sahibi olduğu arsa-arazi ve binalar için, Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan 21.04.2006 tarihinde gayrimenkul değerleme yetkisi almış olan Vektör Gayrimenkul 
Değerleme A.Ş. tarafından ekspertiz raporları sonuçlarına göre şirket ve bağlı ortaklıklarının arsa-
arazi ve binalarının net defter değerleri ile değerleme tutarları arasındaki ilişki aşağıdaki gibi 
olmuştur. 

 
Arazi ve arsalar değerleme tutarları: 
 

    31 Aralık 2010     

Şirket Adı Gayrimenkul Türü  
Net Defter 

Değeri  
Değerleme 

Tutarı  
Değerleme 

Farkı  

Devreden 
Değerleme 

Farkı  

Cari Dönem 
Değerleme 

Farkı 

Adese AVM Selçuklu arsa  35.085   4.927.638   4.892.553   3.506.013   1.386.540  

Adese AVM Meram arsa  30.714   122.036   91.322   79.118   12.204  

Adese AVM Kadınhanı arsa  187.483   9.155.151   8.967.668   6.982.019   1.985.649  

Seha Yapı Sille arsa  7.712   765.900   758.188   673.088   85.100  

Seha Yapı Karatay arsa  6.020   25.000   18.980   20.000   (1.020) 

İmaş Makine Fabrika arsası  86.514   732.765   646.251   573.636   72.615  

Selva Gıda Fabrika ve depo arsası (**)  815.974   3.964.418   3.148.444   -  3.148.444  
İttifak Holding Tömek arsa  23.038   4.475.807   4.452.769   3.131.460   1.321.309  

Selet Tömek arsa  82.742   5.631.102   5.548.360   5.240.487   307.873  

Selet Tavuk çiftliği arsası  4.641   2.334.000   2.329.359   1.940.858   388.501  

Selet Besi çiftliği arsası  27.275   572.416   545.141   501.109   44.032  

Selet Yem fabrikası arsası  715   231.336   230.621   303.185   (72.564) 

Selet Sakyatan arsa  14.418   14.418   -  -  - 

Seleks Tarla  4.120   4.120   -  -  - 

Konestaş Otopark (*)  1.702.537   1.165.949   (536.588)  1.677.933   (2.214.521) 

            

Toplam Tutarlar  3.028.988   34.122.056   31.093.068   24.628.906   6.464.162  
 
 
(*) Net defter değeri ile değerlenmiş tutar arasında 536.588 TL değer düşüklüğü meydana gelmiş 
ve dönem zararına dahil edilmiştir. 
 
(**) Önceki dönem değer düşüklüğü tutarı 2.374 TL dönem kar zararıyla netleştirilmiştir. 
 
Özkaynaklarda değer artış fonları hesabına sınıflandırılan cari dönem değerleme farkı tutarı 
6.461.788 TL’dir. 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
Binalar değerleme tutarları: 
 

    31 Aralık 2010     

Şirket Adı Gayrimenkul Türü  
Net Defter 

Değeri  
Değerleme 

Tutarı  
Değerleme 

Farkı  

Devreden 
Değerleme 

Farkı  

Cari 
Dönem 

Değerleme 
Farkı 

Adese AVM Kule Site AVM  11.405.591   64.246.164   52.840.573   43.526.261   9.314.312  

Adese AVM Ereğli Park Site AVM  2.595.452   3.225.229   629.777   1.623.737   (993.960) 

Adese AVM Kule Plaza İş Merkezi  4.448.334   12.565.000   8.116.666   6.741.592   1.375.074  

Adese AVM Mengene Market Binası  18.706   871.200   852.494   718.126   134.368  

Adese AVM Meram Market Binası  168.755   700.206   531.451   443.591   87.860  

Adese AVM Pelitevler Market Binası  1.336   603.900   602.564   483.727   118.837  

Adese AVM Seydişehir Market Binası  522.911   1.636.200   1.113.289   794.432   318.857  

Adese AVM Genel Merkez Binası  1.899.024   13.205.025   11.306.001   10.398.443   907.558  

Adese AVM Zambak Market Binası  46.917   46.917   -  -  - 

Seha Yapı Prefabrik bina  65.000   65.000   -  -  - 

Seha Yapı Lojistik bina  3.222.275   3.448.256   225.981   763.272   (537.291) 

İmaş Makine Fabrika binası  979.286   3.002.704   2.023.418   1.759.757   263.661  

Selva Gıda Fabrika ve depo binası  1.695.008   6.660.586   4.965.578   4.855.143   110.435  

İttifak Holding İstanbul büro  19.998   438.950   418.952   386.217   32.735  

Selet Tavuk Çiftliği İşletmesi  326.058   3.238.570   2.912.512   548.870   2.363.642  

Selet Yem Fabrikası binası 475.908   817.736   341.828   527.773   (185.945) 

Selet Tatlıcak idari bina  44.641   44.641   -  -  - 

Selet Burdur idari bina  85.278   85.278   -  -  - 

Selet Tömek depo  166.915   166.915   -  -  - 

            

   28.187.393   115.068.477   86.881.084   73.570.941   13.310.143  
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar hareket tablosu: 
 
  1 Ocak 2009        31 Aralık 2009 

Maliyet  Açılış  Giriş  Çıkış  Transfer(*)  Kapanış 
Arazi ve arsalar  29.581.203  -   (1.923.309)  -  27.657.894 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri  875.318  82.121  -  -  957.439 
Binalar  100.318.318  47.070  -  7.799.750  108.165.138 
Makine ve teçhizat  37.285.697  5.984.265  (2.442.885)  7.659.931  48.487.008 
Taşıtlar  10.465.555  2.545.663  (1.660.020)  93.429  11.444.627 
Demirbaşlar  20.226.733  5.030.788  (15.402)  4.610.325  29.852.444 
Diğer maddi duran varlıklar  46.144  46.140  -  -  92.284 
Yapılmakta olan yatırımlar   46.114.477  50.137.788   (13.139.919)  (77.803.194)  5.309.152 
Toplam  244.913.445  63.873.835  (19.181.535)  (57.639.759)  231.965.986 
           
Birikmiş Amortismanlar           
Yeraltı ve yerüstü düzenleri  (227.804)  (38.017)  -  -  (265.821) 
Binalar  (3.175.512)  (2.286.733)  -  (2.551)  (5.464.796) 
Makine ve teçhizat  (25.714.282)  (2.628.613)  1.409.874  -  (26.933.021) 
Taşıtlar  (5.891.811)  (1.731.066)  1.301.588  (66.957)  (6.388.246) 
Demirbaşlar  (12.248.626)  (4.346.866)  5.076  -  (16.590.416) 
Diğer maddi duran varlıklar  (16.134)  (14.036)  -  -  (30.170) 
Toplam  (47.274.169)  (11.045.331)  2.716.538  (69.508)  (55.672.470) 
           
Maddi duran varlıklar, net  197.639.276  52.828.504  (16.464.997)  (57.709.267)  176.293.516 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
 (*) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi duran varlıklardaki transferlere ilişkin detaylar şu 

şekildedir: 
 
 - Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin yapılmakta olan yatırımlar 

hesabında yer alan Ereğli Park Site Alışveriş Merkezi’nin inşası tamamlandıktan sonra Şirket’in 
faaliyetleri için kullandığı alanların binalar hesabına sınıflandırılması sonucu binalar hesabına 
7.797.199 TL (net) sınıflandırılmıştır. 
 
- Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin yapılmakta olan yatırımlar 
hesabında yer alan satın alınan market ve mağazalar faaliyete geçtiğinde; makine ve teçhizat 
hesabına 7.659.931 TL, taşıtlar hesabına 93.429 TL, demirbaşlar hesabına 4.610.325 TL , maddi 
olmayan duran varlıklar içinde haklar hesabına 3.488.876 TL, özel maliyetler hesabına 15.005.447 
TL sınıflandırılmıştır. 
 
- Yapılmakta olan yatırımlarda takip edilen 39.147.987 (net) TL tutarında Ereğli Park Site Alışveriş 
Merkezi yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıfladırılmıştır. 

 
19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

Şirket’in maddi olmayan duran varlıkları aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Haklar 8.532.781  8.496.395 
Kuruluş ve örgütlenme giderleri (*) 1.120.476  1.120.476 
Özel maliyetler (**) 43.706.446  41.069.198 
Bilgisayar yazılım ve programları 2.095.672  2.040.066 
Birikmiş amortismanlar (17.087.710)  (12.452.736) 
Toplam 38.367.665  40.273.399 

 
(*) Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezi A.Ş.’ nin mağaza ve market kuruluş ve 
açılışlarına ilişkin giderlerden oluşmaktadır.  
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19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
(**) Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezi A.Ş.’ nin Aksaray’da kira başlangıç 
tarihi 30 Haziran 2007 olmak üzere 20 yıllığına kiraladığı (kira bitiş tarihi 30 Haziran 2027) arsa 
üzerine yapılan alışveriş merkezi için Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından ekspertiz 
raporu hazırlanmıştır.  
 
Söz konusu değerleme raporuna ilişkin defter değeri ve değerleme tutarları aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır. 

 
   31 Aralık 2010     

Gayrimenkul Türü  
Net Defter 

Değeri  
Değerleme 

Tutarı  
Değerleme 

Farkı  

Devreden 
Değerleme 

Farkı  

Cari 
Dönem 

Değerleme 
Farkı 

Aksaray Park Site AVM  6.665.092   14.164.981   7.499.889   4.974.546   2.525.343  
           
  6.665.092   14.164.981   7.499.889   4.974.546   2.525.343  

 
 
Şirket’in 2010 ve 2009 yıllarında Aksaray Park Site Alışveriş Merkezi’nden elde ettiği kira 
gelirleri tutarı aşağıdaki gibidir: 
 

 
01 Ocak- 

31 Aralık 2010  
01 Ocak- 

31 Aralık 2009 
Aksaray Park Site Alışveriş Merkezi  
      elde edilen kira gelirleri 1.263.985  1.249.765 
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19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak 2010        31 Aralık 2010 
Maliyet Açılış  Giriş  Çıkış  Değer Artışları   Kapanış 
Haklar 8.496.395  36.386  -  -  8.532.781 
Kuruluş ve örgütlenme giderleri 1.120.476  -  -  -  1.120.476 
Özel maliyetler  41.069.198  111.905  -  2.525.343  43.706.446 
Bilgisayar yazılım ve programları 2.040.066  55.606  -  -  2.095.672 
Toplam 52.726.135  203.897  -  2.525.343  55.455.375 
          
Birikmiş Amortismanlar          
Haklar (2.270.746)  (1.985.167)  -  -  (4.255.913) 
Kuruluş ve örgütlenme giderleri (43.174)  (111.860)  -  -  (155.034) 
Özel maliyetler (8.408.543)  (2.362.286)  -  -  (10.770.829) 
Bilgisayar yazılım ve programları (1.730.273)  (175.661)  -  -  (1.905.934) 
Toplam (12.452.736)  (4.634.974)  -  -  (17.087.710) 
          
Maddi olmayan duran varlıklar, net 40.273.399  (4.431.077)  -  2.525.343  38.367.665 
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19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
  1 Ocak 2009        31 Aralık 2009 

Maliyet  Açılış  Giriş  Çıkış  Transfer(*)  Kapanış 
Haklar  1.283.263  3.724.256  -  3.488.876  8.496.395 
Kuruluş ve örgütlenme giderleri  1.876  1.118.600  -  -  1.120.476 
Özel maliyetler  24.948.280  1.115.471  -  15.005.447  41.069.198 
Bilgisayar yazılım ve programları  1.945.796  94.270  -    2.040.066 
Toplam  28.179.215  6.052.597  -  18.494.323  52.726.135 
           
Birikmiş Amortismanlar           
Haklar  (1.210.354)  (1.127.349)  -  66.957  (2.270.746) 
Kuruluş ve örgütlenme giderleri  (1.876)  (41.298)  -  -  (43.174) 
Özel maliyetler  (3.831.735)  (4.576.808)  -  -  (8.408.543) 
Bilgisayar yazılım ve programları  (1.555.377)  (174.896)  -    (1.730.273) 
Toplam  (6.599.342)  (5.920.351)  -  66.957  (12.452.736) 
           
Maddi olmayan duran varlıklar, net  21.579.873  132.246  -  18.561.280  40.273.399 

 
(*) Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin yapılmakta olan yatırımlarda yer alan satın aldığı market ve mağazaların faaliyete 
geçmesinden sonra söz konusu market ve mağazalara ilişkin haklar ve özel maliyetler maddi olmayan duran varlıklara sınıflandırılmıştır. 
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20. ŞEREFİYE 
 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle şerefiye bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 – Yoktur). 
 
21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 – 
Yoktur). 

 
22.  BORÇ KARŞILIKLARI  / KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Kısa vadeli borç karşılıkları: 
 

  31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Dava karşılıkları 1.660.819  - 
Toplam 1.660.819  - 

 
Şirket, maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilişkin karşılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar 
genellikle alacak ve tazminat davalarıdır. 
 
Teminat / Rehin / İpotek (TRİ) 
 
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in Teminat/Rehin/İpotek (“TRİ”) 
pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir; 
 

  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ toplamı   11.000  11.000 
     - Verilen teminat mektupları  11.000  11.000 
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar 

lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  116.574.087  65.113.187 
    - Verilen teminat mektupları  116.574.087  65.113.187 
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. 

kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu 
TRİ’lerin toplam tutarı  -  - 

     
D.diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı  -  - 
     
İ.  Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  - 
İi. B ve c maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup 
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  - 

İii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş 
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı  -  - 

     
Toplam  116.585.087  65.124.187 

 
Şirket’in vermiş olduğu TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle % 30’dur. (31 
Aralık 2009: %18) 
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22.  BORÇ KARŞILIKLARI  / KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 
Davalar 
 
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket tarafından açılmış ve Şirket’e karşı açılmış 
davaların dökümü aşağıdaki gibidir: 

 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Şirket lehine açılan davalar  2.601.975  1.016.000 
     
Şirket aleyhine açılan davalar  3.463.966  1.368.890 

 
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirket’in lehte açtığı davaların ayrıntılı dökümü aşağıdaki gibidir: 

 
Davanın Türü  Dava Tutarı 

İptal Davaları  608.000 
İstihkak Davaları  112.000 
İstirdat Davaları  759.000 
Karşılıksız Çek  30.000 
Menfi Tespit  756.000 
Tahliye Davaları  324.325 
Tazminat Davaları  12.650 
Toplam  2.601.975 

 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılan davaların ayrıntılı dökümü aşağıdaki gibidir: 

 
Davanın Türü  Dava Tutarı 

Alacak ve Tazminat Davaları  3.175.266 
Ürün Değişim Davaları  25.000 
İstihkak Davaları  77.700 
İstirdat Davaları  50.000 
İşe İade Davaları  56.000 
İptal Davaları  80.000 
Toplam  3.463.966 
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23. TAAHHÜTLER 
 

Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri 
 
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in konsolide finansal tablolarında yer almayıp, iptal 
edilemez faaliyet kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir; 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
1 yıldan az 12.956.911  5.364.359 
1 - 5 yıl 42.061.544  11.396.208 
5 yıldan fazla 36.689.147  3.684.462 
 91.707.602  20.445.029 

 
Operasyonel kiralama taahhütleri 

 
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, Şirket’in finansal tablolarında yer almayıp, bir yıldan daha 
uzun vadeli iptal edilemez kiralamalarla ilgili yıllık ödeme planları ve yükümlülükleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
1 yıldan az 12.570.557  10.146.360 
1 - 5 yıl 37.879.396  33.126.862 
5 yıldan fazla 23.939.576  25.936.736 
 74.389.529  69.209.958 

 
24.  ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (-) 
 

  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Kıdem tazminatı karşılığı  12.223.153  8.397.532 
Toplam  12.223.153  8.397.532 

 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
1 Ocak itibariyle karşılık  8.397.532  7.717.158 
Hizmet maliyeti/iptali(-)  5.854.763  762.958 
Faiz maliyeti  391.325  456.856 
Ödenen tazminat  (2.420.467)  (539.440) 
31 Aralık itibariyle karşılık  12.223.153  8.397.532 

 
Faiz maliyeti ve dönem içindeki artış toplamı 6.246.088 TL (31 Aralık 2009: 1.219.814 TL) tutarında 
olup genel yönetim giderlerine yansıtılmıştır. (Dipnot 29) 
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24.  ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (-) (devamı) 
 
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli 
nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler 
için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran yada emeklilik yaşına gelmiş personeline 
kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Hesaplama yapılırken aylık kıdem tazminatı tavanı 
aşılmamaktadır.  
 
Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem tazminatı hesaplaması 
karşılığının hesaplanmasında 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.517,01 TL tavan tutarı 
dikkate alınmıştır. (31 Aralık 2009 – 2.365,16 TL)  Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak 
herhangi bir fonlamaya tabi değildir. 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar”), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin 
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
Esas varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. 
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen 
reel oranı ifade eder.  
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden 
kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 
2010 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %5,10 enflasyon oranı ve  %10 iskonto oranı varsayımına göre, 
%4,66 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2009 - %5,92). İsteğe bağlı işten ayrılmalar 
neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate 
alınmıştır.  

 
25. EMEKLİLİK PLANLARI 
 

Emeklilik planları bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 –Yoktur).  
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26.  DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  
 

 a) Diğer Dönen Varlıklar 
 

  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Verilen sipariş avansları (1)  12.159.138   12.314.430 
Gelecek aylara ait kira giderleri  2.900.683   1.790.519 
Gelecek aylara ait sigorta giderleri  306.839   1.395.088 
Gelecek aylara ait aidat giderleri  19.068   50.158 
Gelecek aylara ait diğer giderler  276.298   349.538 
TOKİ inşaat geliri tahakkuku (2)  2.585.733   1.649.357 
Ciro primleri gelir tahakkukları  3.876.822   1.995.364 
Diğer gelir tahakkukları  200.000   564.317 
Devreden KDV  11.938.759   8.317.968 
Diğer Katma Değer Vergisi  1.264.797   741.266 
Peşin ödenen vergi, fon ve stoplajlar  299.335   244.325 
Personele verilen avanslar  224.219   308.466 
Verilen iş avansları  549.221   636.317 
Sayım ve tesellüm noksanları  15.497   13.645 
Diğer çeşitli dönen varlıklar  6.298   6.426 
Toplam  36.622.707   30.377.184 

 
 (1) Verilen sipariş avanslarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: 
 

Verilen sipariş avansları  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Yurtiçi tedarikçi firmalara verilen sipariş avansları  10.778.124   7.766.405  
Yurtdışı tedarikçi firmalara verilen sipariş avansları  493.015   23.056  
Türk Telekominikasyon A.Ş.  337.663   292.392  
Petrol Ofisi A.Ş.   227.686   138.946  
Medaş Elektrik Dağıtım A.Ş.   139.233   58.517  
Türkiye İş Bankası A.Ş.   102.000   - 
Ayedaş İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.  81.417   37.169  
Toprak Mahsulleri Ofisi  -  3.997.945  
Toplam  12.159.138   12.314.430  
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26.  DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 

 a) Diğer Dönen Varlıklar (devamı) 
 
(2) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yıllara sari inşaat işi olan, Toplu Konut İ daresi Başkanlığı’na 

yapılan Düzce Konut ve Alt Yapı İnşaat işi ile Konya/Meram Konut ve Altyapı inşaat işinin 
geçici kabulü önceki dönemlerde yapılmıştır. Kesin kabule göre hakediş bedeli tutarı ile geçici 
kabule göre hakediş bedeli arasındaki farklar tahakkuk edilerek dönem kar/zararına ilave 
edilmiştir.  
 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle TOKİ Düzce Konut ve Altyapı Projesi için 974.151 TL, TOKİ 
Konya / Meram Konut ve Altyapı Projesi için 1.611.582 TL tahakkuk edilmiştir. 

 
 Kesin Kabul tutanağı neticesinde Şirket’in gelir tahakkukları hesabındaki kalan alacağı kesin 

hakediş faturası kesilmek üzere tahsil edilecektir. 
 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yıllara sari inşaat işi olan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na 
yapılan Düzce Konut ve Alt Yapı İnşaat işi ile Mersin/Anamur Konut ve Altyapı inşaat işinin 
geçici kabulü önceki dönemlerde yapılmıştır. Kesin kabule göre hakediş bedeli tutarı ile geçici 
kabule göre hakediş bedeli arasındaki farklar tahakkuk edilerek dönem kar/zararına ilave 
edilmiştir.  
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle TOKİ Düzce Konut ve Altyapı Projesi için 974.151 TL, TOKİ 
Mersin/Anamur Konut ve Altyapı Projesi için 675.206 TL tahakkuk edilmiştir. 

 
 Mersin/Anamur Konut ve Altyapı Projesi’nin kesin kabulü 2009 yılında gerçekleşmiş ve hakediş 

faturası kesilerek tahakkuk edilen tutar tahsil edilmiştir. 
 

b) Diğer Duran Varlıklar 
 

  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Gelecek yıllara ait kira giderleri  3.788.359  3.064.775 
Gelecek yıllara ait sigorta giderleri  187.615  7.633 
Gelecek yıllara ait aidat giderleri  3.713  - 
Gelecek yıllara ait diğer giderler  187.990  4.958 
Peşin ödenen reklam giderleri  1.611.559  - 
Peşin ödenen stopajlar   -   1.068.720 
Toplam  5.779.236   4.146.086 

 
c)Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Alınan sipariş avansları (1)  5.378.330   9.076.431 
Alınan diğer avanslar   -   4.371 
Gelecek aylara ait gelirler  7.691    - 
Gider tahakkukları   1.646.757   1.118.259 
Sayım ve tesellüm fazlaları  104.117    - 
Toplam  7.136.895   10.199.061 
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26.  DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 
(1) Alınan sipariş avanslarına ilişkin detaylar şu şekildedir: 
 
Alınan sipariş avansları  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Yurtiçi müşterilerden alınan sipariş avansları  3.113.737   7.379.738 
Yurtdışı müşterilerden alınan sipariş avansları  2.264.593   1.696.693  
Toplam  5.378.330   9.076.431  

  
d) Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Gelecek yıllara ait gelirler  84.543   99.925 
Toplam  84.543   99.925 
 

27. ÖZKAYNAKLAR 
 
Şirket sermayesi ana ortaklığın (İttifak Holding A.Ş.)  sermayesinden oluşmakta olup 31 Aralık 2010 
ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklar bulunmamaktadır. 
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ana ortaklığın sermayesi her biri 1 TL olan 30.000.000 adet hisseden 
oluşmaktadır.  
 
21.06.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereği, bu tarih 
itibariyle mevcut ortakların tamamına %10 oranında imtiyaz hakkı verilmiş olup, ortaklık yapısı 
aşağıdaki gibi şekillenmiştir; 
 

Grubu  Nama/Hamiline  
Toplam Nominal 

Değer (TL)  
Sermayeye 
Oranı (%)  İmtiyaz Türü 

A  Nama  1  10  İmtiyazlı 
B  Hamiline  1  90  İmtiyazsız 

 
 
A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye 
artışlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan 
hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu 
paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan 
pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak 
gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 
Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Sermaye 30.000.000  10.000.000 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi(*) (1.747.014)  (582.338) 
Sermaye düzeltmesi farkları(**) 2.387.303  2.387.303 
    
Toplam düzeltilmiş sermaye 30.640.289  11.804.965 

 
(*) Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezi A.Ş. 11.04.2008 tarihinde gönüllü çağrı 
yöntemiyle Şirket’in 53.112,50 TL nominal değerli 106.225 adet (sermaye artırımı sonrası 
132.781,25 adet) hissesini 2.589.368 TL’ye satın almıştır. 
 
Ayrıca Şirket’in gerçek kişi ortaklarından; Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. 2007 
yılında Şirket’in 43.271 TL nominal değerli 86.542 (sermaye artırımı sonrası 108.177,50) adet 
hissesini 2.120.305 TL’ye,  Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ş. 2008 yılında 
Şirket’in 30.613 TL nominal değerli 61.225 (sermaye artırımı sonrası 76.531,25) adet hissesini 
1.500.013 TL’ye, Adese Alışveriş Merkezi A.Ş. ise 2008 yılında Şirket’in 164.173 TL nominal 
değerli 211.878 (sermaye artırımı sonrası 264.847,50) adet hissesini 5.098.153,50 TL’ye satın 
almıştır. 
 
(**) Sermaye düzeltmesi farkları, 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücünde, nakit ve muadili 
sermaye artırımlarının endekslenmesinin etkisini temsil etmektedir.  
 
Şirket, 2010 yılında tamamı bedelsiz olmak üzere geçmiş yıl karlarından 20.000.000 TL sermaye 
ilave etmiştir. 2009 yılı içinde sermaye düzeltmesi farklarının 5.000.000 TL tutarını sermayeye ilave 
etmiştir. 
 
Şirket Ana sözleşmesinin 17. maddesi gereği; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 
asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve denetçilerin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (on beş) oy hakkı, (B) 
grubu payların her biri 1(bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 
seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.  
 
Ana sözleşmenin 10.maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi (A) grubu pay sahiplerinin 
göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilirler. Diğer 2 adet Yönetim Kurulu üyesi ise Genel 
Kurul tarafından serbestçe belirlenir. 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde 
dağıtılabilirler: 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirketin ödenmiş çıkarılmış 
sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, yasal kayıtlara göre net dönem karından yine yasal 
kayıtlara göre geçmiş yıl zararları düşülerek bulunan matrahın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal 
yedekler ise ödenmiş, sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Öte yandan, net dağıtılabilir 
dönem karının tamamının temettü olarak dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, sadece bu 
durumda sınırlı olmak üzere; ikinci tertip yasal yedek akçe net dağıtılabilir dönem karından ödenmiş/ 
çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan kısım için %9 oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler ödenmiş, sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararlar netleştirmek için 
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 

Yukarıda bahsi geçen yasal yedeklerin SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan 
Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2010 
tarihi itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin nominal tutan 1.208.715 TL olup özleri 
itibariyle kısıtlanmamış olan nominal tutan 41.548 TL olan “Olağanüstü Yedekler”, “Geçmiş Yıllar 
Karları” içerisine sınıflandırılmıştır. 

SPK’ nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen 
ilk finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararında izlenen tutarın, 
SPK’ nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal 
tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. 
Bununla birlikte, Geçmiş Yıllar Zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve 
dağıtılmamış geçmiş yıl karlan, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal 
yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan 
sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. 

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal 
Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı 
değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu 
içinde “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak 
kalemlerine ilişkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye arttırımı veya 
zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar 
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 
duyurulana göre "Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi ihraç 
Primleri"nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin 
uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 
farklılıklar gibi): 

“Ödenmiş Sermaye ”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, Ödenmiş 
Sermaye kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları" kalemiyle; 

“Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve 
henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/ Zararıyla”, 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları 
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’ nın öngördüğü şekilde aşağıdaki  gibi yaparlar: 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli 2/51 sayılı karan gereğince, halka açık anonim 
ortaklıklarının 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettiklerin karlarının dağıtımı esaslarının belirlenmesine 
ilişkin olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıkları için herhangi bir asgari kar dağıtım 
zorunluluğu getirilmemiş olup, SPK’ nın Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğ'inde yer alan esaslar, 
ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan 
kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  

Ayrıca, 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK karan uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net 
dağıtılabilir kar üzerinden SPK’ nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarıca 
hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan 
karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer 
alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal 
tablolarda veya yasal kayıtlarının herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise 
yapılmayacaktır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli 2/51 sayılı kararı gereğince, halka açık anonim 
ortaklıkları 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettiklerin karların dağıtımı esaslarının belirlenmesine 
ilişkin olarak konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketlerin, yasal kayıtlarında 
bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK’ nın Seri: XI, No: 
29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp 
kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak 
hesaplamalarına karar verilmiştir. Ayrıca söz konusu karar gereğince halka açık anonim ortaklıkların 
2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; 

Şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan dönem karı 
ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarına, SPK’ nın Seri:XI, No:29 
Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablo dipnotlarında yer verilmesine, 

SPK’ nın Seri:  IV, No:27 Tebliği’nin 6’ncı maddesinde yer alan temettü dağıtım zamanına ilişkin 
sürelerin uygulanmasında; 

i. Temettünün tamamı nakden dağıtılacaksa, hesap dönemini izleyen beşinci ayın sonuna kadar 
dağıtımının yapılması uygulamasına devam edilmesine, 

ü. Temettü pay olarak dağıtılacaksa, bu nedenle ihraç edilecek payların Kurulca kayda alınması için 
hesap dönemini takip eden beşinci ay sonuna kadar Kurula başvuruda bulunulması ve pay 
dağıtımının hesap dönemini izleyen altıncı ayın sonuna kadar tamamlanmasına, 

üi. (i) ve (ü) alt bentlerindeki seçeneklerin birlikte kullanılması durumunda ise, anılan bentlerde 
belirtilen işlemlerin ayrı ayrı ancak anılan bentlerde yer alan süreler dahilinde yerine 
getirilmesine, karar verilmiştir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 
Hisse Senedi İhraç Primleri  
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Hisse senedi ihraç primleri  11.946.967  11.946.967 
Toplam  11.946.967  11.946.967 

 
İttifak Holding A.Ş. tarafından ihraç edilen hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.01.2003 
tarihli OFD/173 sayılı sermaye artırımı izniyle 200.000 TL olan sermayesini 1.000.000 TL’ye 
800.000 TL’lik artırım tutarına emisyon primi olarak 1.600.000 TL ve yine Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 18.11.2003 tarihli OFD/1846 sayılı 1.000.000 TL olan sermayesini 4.000.000 TL’ye 
3.000.000 TL’lik artırım tutarına emisyon primi olarak 9.000.000 TL, toplam 10.600.000 TL emisyon 
primleri hisse senedi ihraç primi hesabına kaydedilmiştir. 2004 enflasyon muhasebesi gereği 
1.346.967 TL’lik enflasyon düzeltmesi yapılmıştır. Toplam tutar 11.946.967 TL’dir.    

 
Değer Artış Fonları 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Yeniden değerleme artış fonu  246.088.862  257.906.958 
Özel fonlar (*)  593.928  593.928 
Toplam  246.682.790  258.500.886 
 
(*) Şirket bağlı ortaklılarının maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan tutarlar ile Tübitak Proje 
Destek Primi’nden oluşmaktadır. 
 
Yeniden değerleme artış fonlarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Maddi duran varlıklar değerleme farkları 118.508.365  103.107.638 
Maddi olmayan duran varlıklar değerleme farkları 7.499.889  4.974.546 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değerleme farkları 133.064.171  163.471.598 
Ertelenen vergi yükümlülüğü (-) (12.953.621)  (13.577.688) 
Yeniden değerleme artış fonu 246.118.804  257.976.094 

    
Ana ortaklık yeniden değerleme artış fonu tutarı 246.088.862  257.906.958 
Kontrol gücü olmayan paylar  

yeniden değerleme artış fonu tutarı 29.942  69.136 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

Değer Artış Fonları (devamı) 
 
Şirket’in, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullere 
ilişkin değer artış fonlarının hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Maddi duran varlıklar değerleme farkları    
Önceki dönemden devir 103.107.638   125.405.638 
Değer artışları 23.779.606    - 
Değer azalışları (3.468.713)    - 
Satıştan kaynaklanan değer artışı iptali (4.910.166)   (20.646.927) 
Değer artışından kaynaklanan amortisman gideri  -   (1.651.073) 
Toplam değerleme farkları 118.508.365   103.107.638 
Ertelenen vergi etkisi (5.925.418)   (5.155.382) 
Maddi duran varlıklar değer artış fonu tutarı 112.582.947   97.952.256 

        
Maddi olmayan duran varlıklar değerleme farkları       
Önceki dönemden devir 4.974.546   5.267.165 
Değer artışları 2.525.343    - 
Değer artışından kaynaklanan amortisman gideri  -   (292.619) 
Toplam değerleme farkları 7.499.889   4.974.546 
Ertelenen vergi etkisi (374.994)   (248.727) 
Maddi olmayan duran varlıklar değer artış fonu tutarı 7.124.895   4.725.819 

        
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değerleme farkları       
Önceki dönemden devir 163.471.598   149.075.234 
Maddi duran varlıklar transfer etkisi 353.003   18.792.698 
Değer azalışları (13.110.277)    - 
Satıştan kaynaklanan değer artışı iptali (17.650.153)   (1.341.582) 
Değer artışından kaynaklanan amortisman gideri  -   (3.054.752) 
Toplam değerleme farkları 133.064.171   163.471.598 
Ertelenen vergi etkisi (6.653.209)   (8.173.579) 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış fonu tutarı 126.410.962   155.298.019 

        
Toplam değer artış fonu tutarı 246.118.804   257.976.094 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde 
dağıtılabilirler. Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal 
yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmiş sermayenin 
%20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır.  İkinci tertip yasal 
yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden 
yıllık %10 oranında ayrılır. 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Yasal yedekler  1.208.715  1.208.715 
Toplam  1.208.715  1.208.715 
 
Geçmiş Yıllar Karları: 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Olağanüstü yedekler  41.548  41.548 
Geçmiş yıllar karları  67.144.895  87.911.569 
Toplam  67.186.443  87.953.117 
 
Geçmiş yıl karları değişimi aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Önceki dönemden devir 87.953.117   84.481.284 
Devreden dönem karı 592.255   6.562.600 
Sermaye arttırımı (20.000.000)    - 
Temettü dağıtımı (2.936.478)   (2.890.767) 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi 1.164.676    - 
Kontrol gücü olmayan paylar değişimi (20.465)    - 
Tasfiye edilen bağlı ortaklığın etkisi 506.392    - 
Bağlı ortaklık kurumlar vergisi düzeltmesi (73.054)    - 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer  -   (200.000) 
31 Aralık itibariyle geçmiş yıl karları toplamı 67.186.443   87.953.117 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

Temettü dağıtımı 
 

 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Ana ortaklık hisse senedi sahiplerine  2.900.000  2.880.000 
Kontrol gücü olmayan paylara 36.478  10.767 
Dağıtılan temettü toplamı 2.936.478   2.890.767 

 
 Kontrol gücü olmayan paylar 

 
01 Ocak 2008 itibari ile yürürlüğe giren Seri:XI, No:29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 
duyurularına göre “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” , “Özkaynaklar” altında sınıflandırılmıştır. 
 
Şirket’in özkaynaklar altında yer alan kontrol gücü olmayan paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Sermaye  723.236   801.328  
Ödenmemiş sermaye (1.905)  - 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 440.727   466.172  
Yeniden değerleme değer artış fonları 29.942   69.136  
Sermaye yedekleri 32.031   796  
Yasal yedekler 5.850   38.901  
Özel fonlar 2.390   1.195  
Geçmiş yıl karı 200.253   75.630  
Net dönem karı / zararı (46.878)  214.807  
Toplam  1.385.646   1.667.965  

 
Kontrol gücü olmayan payların bölümlere göre kar / (zararları): 
 
 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
İmalat – üretim  5.947   9.513  
İnşaat 4.606   6.857  
Perakende 366   195  
Hizmet – ticaret - organizasyon (57.797)  198.242  
Toplam kontrol gücü olmayan paylar karı (46.878)  214.807  
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

Konsolidasyon kapsamındaki Şirket bağlı ortaklıklarının Ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan 
paylara düşen kar zararlara ilişkin tablo:  
  
  01 Ocak - 31 Aralık 2010  01 Ocak - 31 Aralık 2009 

Bağlı Ortaklık  

Ana 
Ortaklık 

Payı  

Net 
Dönem 
Karı / 
Zararı  

Kontrol 
gücü 

olmayan 
paylar  

Ana 
Ortaklık 

Payı  

Net 
Dönem 
Karı / 
Zararı  

Kontrol 
gücü 

olmayan 
paylar 

             

İmalat-Üretim              
İmaş Makine  99,70%  1.987.556  5.992  99,70%  1.167.600  3.520 
Selet Et  99,90%  (46.036)  (45)  99,90%  942.072  924 
Selva Gıda    100,00%  (74.219)   -  99,09%  559.772  5.069 
    1.867.301  5.947    2.669.444  9.513 
İnşaat              
Seha İnşaat  99,93%  7.039.444  4.606  99,93%  10.480.058  6.857 
    7.039.444  4.606    10.480.058  6.857 
Perakende              
Adese AVM  100,00%  18.962.684  850  100,00%  3.201.360  144 
İnvito Kuyumculuk   99,15%  (57.180)  (484)  99,15%  6.074  51 
    18.905.504  366    3.207.434  195 
Hizmet-Organizasyon              
İttifak Holding  100,00%  21.170   -  100,00%  3.926.275   - 
Belya  Bilişim  94,49%  431.223  23.760  90,49%  540.300  51.383 
Afta İç ve Dış Tic.  99,16%  103.350  868  99,16%  258.990  1.387 
Kule Yönetim  99,60%  183.294  733  99,60%  (99.495)  (398) 
Big Planlama   100,00%  1.432.661  55  100,00%  8.021.222  373 
Seleks İç ve Dış Ticaret   99,00%  (246.356)  (2.464)  75,00%  117.661  29.415 
Konestaş Konya Gıda   99,97%  (537.282)  (146)  99,97%  21.339  6 
İrent Oto   99,32%  (163.093)  (1.104)  98,65%  (51.199)  (693) 
Adese Petrol   98,77%  (153.028)  (1.876)  99,10%  (371.770)  (3.346) 
Elite Danışmanlık  80,00%  (20.954)  (4.191)  80,00%  (8.053)  (1.611) 
Aden Gayrimenkul   61,98%  (86.461)  (32.871)  61,98%  1.998  760 
Aes Sigorta   12,50%  (46.356)  (40.561)  12,50%  153.384  134.211 
Adese Genç Petrol   0,00%   -   -  98,67%  (993.351)  (13.245) 
    918.168  (57.797)    11.517.301  198.242 
              
Toplam kontrol gücü olmayan paylar kar/zararları (46.878)      214.807 
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28. SATIŞ GELİRLERİ  VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

Satış Gelirleri: 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Yurtiçi satışlar 744.621.842   749.679.766 
Yurtdışı satışlar 41.453.634   45.722.690 
Diğer gelirler 3.178.699   2.177.533 
Toplam 789.254.175   797.579.989 
        
Satıştan iadeler (6.458.257)   (4.488.186) 
Satış iskontoları (4.471.718)   (2.895.755) 
Diğer indirimler (371.882)    - 
Reeskont giderleri (3.201.930)   (2.868.550) 
Toplam (14.503.787)   (10.252.491) 
        
Net Satışlar 774.750.388   787.327.498 

 
 
Satışların Maliyeti: 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Satılan mamuller maliyeti (106.412.062)   (101.326.066) 
Satılan ticari mal maliyeti (431.685.940)   (489.720.063) 
Satılan hizmet maliyeti (77.841.376)   (29.934.920) 
Diğer satışların maliyeti (18.854.790)   (17.607.882) 
Reeskont gelirleri 2.984.033   3.593.429 
Toplam (631.810.135)   (634.995.502) 
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28. SATIŞ GELİRLERİ VE SATIŞLARIN MALİYETİ (devamı) 
 

Satış Gelirleri: 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Market satışları 430.750.089  424.691.922 
Makarna, un ve irmik satışları 104.336.138  95.037.957 
İnşaat satışları 67.577.744  99.048.120 
Et ve et ürünleri satışları 67.136.306  65.470.084 
Hizmet satışları 33.090.115  25.971.186 
Akaryakıt satışları 35.732.258  33.767.002 
Değirmen satışları 27.092.286  22.667.615 
Kira gelirleri 17.113.151  13.868.734 
Satış prim ve komisyon gelirleri 16.496.432  15.531.149 
Araç satışları 10.727.333  13.840.160 
Canlı varlık satışları 9.147.324  7.901.453 
Danışmanlık gelirleri (*) 7.257.445  5.156.366 
Reklam gelirleri 5.112.499  3.184.093 
Altın ve kıymetli maden satışları 4.794.762  3.909.467 
Yönetim gelirleri 3.963.057  4.496.357 
Güvenlik hizmet gelirleri 3.807.900  3.247.875 
Elektronik ve bilgisayar satışları 2.289.723  2.179.201 
Testere satışları 2.253.045  2.330.518 
Bakım onarım gelirleri 1.203.936  689.385 
Yedek parça satışları 1.184.715  1.120.700 
Elektrik ve su bedelleri 485.273  315.248 
Gayrimenkul satışları 145.217  1.327.412 
Diğer gelirler 4.906.910  2.661.854 
Bölümler arası eliminasyon (67.349.483)  (50.833.869) 
Toplam 789.254.175  797.579.989 

 
(*) Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansman temini, muhasebe organizasyon ve kontrolü, halkla 
ilişkiler tanzimi, personel temin ve eğitimi, sevk ve idare hizmetleri gelirlerinden oluşmaktadır. 
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28. SATIŞ GELİRLERİ VE SATIŞLARIN MALİYETİ (devamı) 
 

Satışların Maliyeti: 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Market satışlarının maliyeti 409.850.587  397.662.833 
İnşaat satışları maliyeti 72.508.323  87.866.317 
Makarna, un ve irmik maliyeti 66.630.335  67.491.877 
Akaryakıt satışlarının maliyeti 32.793.410  31.589.925 
Et ve et ürünleri satışlarının maliyeti 21.967.790  21.174.668 
Değirmen satışları maliyeti 18.684.511  14.211.625 
Araç satışlarının maliyeti 11.089.176  14.035.860 
Ücretler 7.173.067  8.381.894 
Canlı varlık satışlarının maliyeti 6.873.424  5.707.614 
Danışmanlık giderleri (*) 4.459.336  2.561.332 
Güvenlik hizmet giderleri 4.428.474  4.029.735 
Reklam hizmetler maliyeti 4.425.587  2.522.035 
Altın ve kıymetli maden maliyeti 4.257.995  3.370.275 
Hizmet giderleri 3.744.413  4.554.598 
Yönetim giderleri 2.894.117  1.526.387 
Yedek parça maliyetleri 857.543  801.458 
Elektrik ve su giderleri 674.422  3.433.875 
Amortisman giderleri 1.704.491  1.938.367 
Bakım onarım giderleri 519.311  1.258.666 
Kira bedeli 382.399  262.875 
Elektronik ve bilgisayar satışlarının maliyeti  145.935  193.579 
Gayrimenkul satışlarının maliyeti 145.000  1.254.120 
Diğer satışların maliyeti 7.466.837  1.410.296 
Bölümler arası eliminasyon (48.882.315)  (38.651.280) 
Reeskont gelirleri (2.984.033)  (3.593.429) 
Toplam 631.810.135  634.995.502 

 
(*) Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansman temini, muhasebe organizasyon ve kontrolü, halkla 
ilişkiler tanzimi, personel temin ve eğitimi, sevk ve idare hizmetleri giderlerinden oluşmaktadır. 
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29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 

 

a) Pazarlama,  Satış ve Dağıtım Giderleri: 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Personel ücretleri 38.918.332  36.225.278 
Kira giderleri 15.529.259  14.071.931 
Elektrik giderleri 9.404.895  8.688.339 
Amortisman giderleri 6.329.591  7.427.891 
SSK işveren payı giderleri 5.121.670  4.725.370 
Personel giderleri 4.546.253  5.057.712 
Nakliye giderleri 3.800.106  3.725.401 
Ambalaj malzemeleri giderleri 3.619.027  4.720.181 
Navlun giderleri 3.000.435  2.759.331 
Reklam giderleri 2.609.988  5.342.119 
Satış primleri 2.373.787  1.555.640 
Bakım onarım giderleri 2.300.555  4.010.269 
Müşteri servis giderleri 1.960.851  1.614.683 
Akaryakıt giderleri 1.519.591  1.633.505 
Market girişleri 1.308.782  1.284.445 
İnsert tasarım ve baskı giderleri 910.983  612.376 
Vergi, resim ve harçlar 808.995  754.236 
Kampanya mal giderleri 748.018  1.067.268 
İşsizlik işveren payı 744.031  684.634 
Temizlik malzemeleri giderleri 713.175  123.509 
Bağış ve yardımlar 641.043  1.157.287 
Yurtiçi seyahat giderleri 594.783  987.137 
Bilboard tasarım, baskı ve kiralama giderleri 509.196  1.751.205 
Promosyon giderleri 472.752  242.587 
Su giderleri 471.512  375.216 
Fuar ve sergi giderleri 463.108  649.445 
Isıtma giderleri 439.822  666.015 
Sigorta giderleri 439.640  508.249 
Katılım ve abone giderleri 329.866  270.690 
Dağıtım giderleri 297.265  243.395 
Danışmanlık giderleri 290.350  13.610 
Telefon giderleri 221.824  476.075 
Mağaza içi afiş giderleri 190.827  192.971 
Data hattı ve internet erişim giderleri 187.836  184.796 
Kırtasiye malzemeleri 172.033  306.730 
Diğer giderler 3.076.548  1.843.060 
Toplam 115.066.729  115.952.586 
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29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) (devamı) 
 
b) Genel Yönetim Giderleri: 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Personel ücretleri  7.442.338  6.904.368 
Kıdem tazminatı karşılık giderleri 6.246.088   1.219.814 
Amortisman giderleri 5.821.501   7.172.042 
SSK işveren payı giderleri 927.911  830.971 
Vergi, resim ve harçlar 750.172  934.064 
Diğer personel giderleri 697.934  649.994 
Mali ve hukuki müşavirlik giderleri 668.559  91.374 
Bağış ve sosyal yardımlar 355.804  330.749 
Telefon giderleri 341.115  580.313 
Sigorta giderleri 320.175  162.030 
Akaryakıt giderleri 236.365  279.670 
Elektrik giderleri 206.139  385.292 
Noter ve tescil giderleri 172.454  66.974 
Tamir, bakım ve onarım giderleri 167.048  230.554 
Seyahat giderleri 157.302  844.476 
Abone ve aidat giderleri 135.345  147.758 
Kırtasiye giderleri 126.488  124.457 
Banka masrafları 114.235  52.465 
Reklam ve ilan giderleri 94.566  98.840 
Temizlik ve ısınma giderleri 51.261  55.502 
Kargo ve posta giderleri 51.213  38.969 
Küçük demirbaş giderleri 50.273  80.630 
Temsil ağırlama giderleri 32.881  284.440 
İhbar tazminatı giderleri 31.915  5.213 
Nakliye giderleri 11.212  46.389 
Diğer giderler 2.524.912  1.139.429 
Toplam 27.735.206  22.756.777 
 
c) Araştırma Geliştirme Giderleri: 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Araştırma geliştirme giderleri  314.091   212.936 
Toplam  314.091   212.936 
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30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 

Niteliklerine Göre Giderler    

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Amortisman giderleri 13.855.583  16.538.300 
    
Personel giderleri    
  - Maaş ve ücretler 53.533.737  51.511.540 
  - Sosyal güvenlik giderleri 6.793.612  6.240.975 
  - Kıdem tazminatı karşılık giderleri 6.246.088  1.219.814 
  - Diğer personel giderleri 5.850.802  6.602.590 
    
Bağış ve sosyal yardımlar 996.847  1.488.036 
    
Bakım ve onarım giderleri 2.986.914  5.499.489 

 
 
31. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ / (GİDERLERİ) 
 

Diğer Faaliyet Gelirleri 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Sabit kıymet satış karı 10.971.133  1.365.245 
Konusu kalmayan karşılıklar 5.422.706  2.743.191 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer farkı 20.269.949  - 
Sigorta hasar gelirleri 109.929  923.053 
Kira gelirleri 79.733  292.089 
SGK teşvik gelirleri 595.584  489.672 
Kasko ve sigorta gelirleri 20.322  32.496 
Diğer gelirler (*) 933.681  2.578.931 
Toplam 38.403.037  8.424.677 

 
(*) 01 Ocak – 31 Aralık 2009 tarihleri arası diğer gelirler fiyat farkı gelirleri, hurda ve talaş satışları, 
fuar teşvik gelirleri, istasyon yıkım gelirleri, yakıt kart sistemi gelirleri ve depozito dönüş 
gelirlerinden oluşmaktadır. 
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31. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ / (GİDERLERİ) (devamı) 
 
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 

 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Önceki dönem gider ve zararlar (1) 1.682.105  10.838.824 
Ticari ve diğer alacaklar karşılık giderleri 1.565.845  4.070.362 
Dava karşılıkları 1.660.819  - 
Maddi duran varlık değer düşüklüğü (2) 536.588  - 
Canlı hayvan ölüm fireleri 30.643  204.211 
Çalışmayan kısım giderleri 21.930  18.176 
Diğer giderler 796.485  517.022 
Toplam 6.294.415  15.648.595 

 
 (1) Önceki dönem gider ve zararlarına ilişkin detaylar: 
 
- Şirket bağlı ortaklıklarının önceki dönemde tamamlanan inşaat işlemlerine ilişkin cari dönemde 
gerçekleşen giderler (2010 yılı: 1.661.718 TL – 2009 yılı: 2.116.638 TL),  
 

- Şirket bağlı ortaklıklarının önceki dönemde gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin cari dönemde 
oluşan ihracat komisyon giderleri ( 2010 yılı: 20.387 TL – 2099 yılı:1.711.184 TL) 
 

- Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin İttifak Holding A.Ş. 
hisselerinin 2009 yılında satış bedelleriyle kayıtlara almasından kaynaklanan gider tutarı (2009 yılı: 
7.011.002 TL)   
 
(2) Şirket bağlı ortaklıklarından Konestaş Konya Gıda Petrol, Hayvancılık,  Eğitim Sanayi Ticaret 
A.Ş.’nin maddi duran varlıklarında kayıtlı otopark arsasının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan 
değerleme raporuna göre net defter değerinde meydana gelen değer düşüklüğü tutarıdır. 

 
32. FİNANSAL GELİRLER 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Faiz gelirleri 938.992   832.550 
Kur farkı gelirleri (*) 8.088.118   8.038.669 
Toplam 9.027.110   8.871.219 

 
(*) Kur farkı gelirleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal borçlar, yurtdışı alış-satışlarından 
kaynaklanmaktadır. İlişkili şirketler adına kullanılan kredilere ilişkin kur farkı gelirleri karşılıklı 
olarak elimine edilmiştir. (31 Aralık 2010 – 347.827 TL, 31 Aralık 2009 – 316.683 TL) 
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33. FİNANSAL GİDERLER 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Kredi faiz giderleri 8.799.520  2.010.896 
Kur farkı giderleri (*) 4.036.132  7.460.893 
Vade farkı giderleri 1.944.989  1.498.390 
Banka komisyon giderleri 121.336  42.686 
Teminat mektubu komisyonları 72.065  18.608 
Banka ekspertiz giderleri 1.050  - 
Protesto masrafı 170  422 
Diğer finansman giderleri 176.643  962.477 
Toplam 15.151.905  11.994.372 

 
(*) Kur farkı giderleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal borçlar ve yurtdışı alış-satışlarından 
kaynaklanmaktadır. İlişkili şirketler adına kullanılan kredilere ilişkin kur farkı giderleri karşılıklı 
olarak elimine edilmiştir. (31 Aralık 2010 – 9.401.839 TL, 31 Aralık 2009 – 9.153.736 TL) 

 
34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

Kurumlar Vergisi 
 
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği 
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu 
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm 
şirketler için ayrı hesaplanmıştır. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 
sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2010 yılı için 
%20’dir (31 Aralık 2009: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları 
gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna 
(iştirak kazançları istisnası vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak 
vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 
 
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında 
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye 
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. 
 
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen 
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı 
kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da 
mahsup edilebilir. 
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34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Kurumlar Vergisi (devamı) 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 
 
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı 
işlem tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.  
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez. 
  
Ertelenen Vergi 
 
Şirket vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK’nın Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği’ne 
göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları 
için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı 
gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama 
standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta 
olup aşağıda açıklanmaktadır.  
 
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin (arsa ve arazi değerlemeleri hariç) hesaplanmasında kullanılan 
vergi oranı %20’dir (Aralık 2009 - %20).  
 
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, 
rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75‟i kurumlar 
vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında 
tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı 
izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.  
 
Şirket Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası gereği arazi-arsa, binalar ve yatırım 
amaçlı gayrimenkullerin değer artışlarından kaynaklanan tutarlar üzerinden net %5 ertelenen vergi 
hesaplamaktadır. 
 
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana 
gelen farklarından kaynaklanmaktadır.  

 
Dönem karı vergi yükümlülüğü hareket tablosu: 
 

 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
1 Ocak 730.372   954.591 
Cari dönem vergi gideri 1.982.386  1.215.699 
Ödenen vergiler (2.558.140)  (1.439.918) 
31 Aralık 154.618  730.372 
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34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Gelir Tablosu: 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Dönem karı vergi diğer yasal yükümlülük karşılıkları (1.982.386)   (1.215.699) 
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (3.294)   (1.039.865) 
  (1.985.680)   (2.255.564) 

 
Ertelenmiş vergi, finansal tablolarda aşağıdaki gibi yansıtılmıştır: 
 

 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009 
Ertelenen vergi varlıkları 19.368.978   19.676.123 
Ertelenen vergi yükümlülükleri (33.247.490)   (34.175.410) 
Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net  (13.878.512)   (14.499.287) 

 
Vergi Karşılığı Mutabakatı: 
 

 
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar  25.808.054  3.062.626 
%20 vergi oranı üzerinden hesaplanan vergi  5.161.611  612.525 
Vergi etkileri:     
- Vergiye tabi olmayan (gelirler) / giderler (5.074.921)  107.792 
- Kanunen kabul edilmeyen giderler 1.898.990  1.535.247 
Gelir tablosundaki vergi karşılığı geliri(-)/gideri 1.985.680  2.255.564 

 
 
Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Ocak -  

31 Aralık 2010   
1 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Duran varlıklar değer artış tutarındaki değişim  (12.481.357)  (8.269.169) 
Özel fonlardaki değişim   -  11.704 
Vergi öncesi tutar  (12.481.357)  (8.257.465) 
      
Vergi geliri  624.067  413.459 
      
Vergi sonrası tutar  (11.857.290)  (7.844.006) 
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34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 

Şirket’in konsolide ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Birikmiş Geçici Farklar  Ertelenen Vergi 
Ertelenen Vergi Varlıkları 31.12.2010  31 Aralık 2009  31.12.2010  31 Aralık 2009 
Ticari alacaklar düzeltmesi 577.185  36.000  115.437  7.200 
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar reeskontu 421.903  473.888  84.381  94.778 
Şüpheli ticari alacak karşılığı düzeltmesi 3.881.164  7.728.567  776.233  1.545.713 
Stoklar (*) 59.472.220  33.868.201  11.894.444  6.773.640 
Yıllara yaygın inşaat onarım maliyetleri düzeltmesi(*) 5.691.931  36.578.817  1.138.386  7.315.763 
Maddi duran varlık düzeltmesi 305.189  285.903  61.038  57.181 
Maddi duran varlıklar amortisman düzeltmesi 33.395  26.980  6.679  5.396 
Maddi olmayan duran varlık düzeltmesi 96.231  83.767  19.246  16.753 
Maddi olmayan duran varlık amortisman düzeltmesi 5.538.390  2.770.985  1.107.678  554.197 
Canlı varlıklar itfa düzeltmesi 504.923  407.025  100.985  81.405 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 4.116.056  4.297.610  823.211  859.522 
Finansal yükümlülükler 1.375.179  2.873.127  275.036  574.625 
Diğer dönen ve duran varlıklar 635.465  426.366  127.093  85.273 
Dava karşılıkları 1.660.819  -  332.164  - 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 311.679  125.857  62.336  25.171 
Kıdem tazminatı karşılığı 12.223.153  8.397.532  2.444.631  1.679.506 
Toplam 96.844.882  98.380.625  19.368.978  19.676.123 
        
 Birikmiş Geçici Farklar  Ertelenen Vergi 
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri 31.12.2010  31 Aralık 2009  31.12.2010  31 Aralık 2009 
Ticari alacaklar düzeltmesi (*) (12.932.366)  (20.945.278)  (2.586.473)  (4.189.056) 
Ticari borç reeskontu (2.507.264)  (2.780.027)  (501.453)  (556.005) 
Ticari borç düzeltmesi (1.819)  -  (364)  - 
Yıllara yaygın inşaat onarım hak edişleri (*) (3.693.112)  (35.624.000)  (738.622)  (7.124.800) 
Maddi duran varlık düzeltmesi (4.020)  (4.020)  (804)  (804) 
Maddi duran varlıklar amortisman düzeltmesi (14.838.779)  (14.660.494)  (2.967.756)  (2.932.099) 
Maddi duran varlık yeniden değerleme farkı (118.508.365)   (103.107.638)   (5.925.418)   (5.155.381) 
Maddi duran varlık değer düşüklüğü (536.588)  -  (26.829)  - 
Maddi olmayan duran varlık amortisman düzeltmesi (1.025.254)  (411.952)  (205.051)  (82.390) 
Maddi olmayan duran varlık düzeltmesi (4.477.553)  (4.477.553)  (895.511)  (895.511) 
Maddi olmayan duran varlık yeniden değerleme farkı (7.499.889)   (4.974.546)   (374.994)   (248.727) 
Yatırım amaçlı gayrimenkul yeniden değerleme farkı (153.334.120)   (163.471.598)   (7.666.706)   (8.173.580) 
Diğer dönen ve duran varlıklar -  (572.400)  -  (114.480) 
Finansal yükümlülükler (23.398)  (16.398)  (4.680)  (3.280) 
Alınan sipariş avansları (*) (56.764.146)  (23.496.486)  (11.352.829)  (4.699.297) 
Toplam (376.146.673)  (374.542.390)  (33.247.490)  (34.175.410) 
        
Net ertelenen vergi varlığı /  (yükümlülüğü) (279.301.791)  (276.161.765)  (13.878.512)  (14.499.287) 

(*) Stoklar, yıllara yaygın inşaat onarım maliyetleri ve hakedişleri, ticari alacaklar düzeltmesi ve alınan sipariş 
avanslarına ilişkin düzeltmeler, inşaat sözleşmelerinin TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre düzeltmelerinden 
oluşmaktadır. 
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34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Şirket Ana ortaklık ve Bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle 
ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 

 

Birikmiş Geçici 
Zamanlama 

Farkları  
Ertelenen 

Vergi  

Birikmiş Geçici 
Zamanlama 

Farkları  
Ertelenen 

Vergi 
Ertelenen Vergi Varlıkları        
İttifak Holding A.Ş. 798.530   159.706  388.960  77.792 
Aden Gayrimenkul Yön. Yat. İç ve Dış Tic. A.Ş. 11.570   2.314  176.220  35.244 
Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. 18.355.625   3.671.125  14.086.290  2.817.258 
Adese Genç Oto ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş. -   -  993.250  198.650 
AES Sigorta Arac. Hizm. A.Ş. 218.090   43.618  36.760  7.352 
Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş. 27.900   5.580  149.720  29.944 
İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş. 256.570   51.314  151.380  30.276 
Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş. 69.530   13.906  52.340  10.468 
Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. 54.290   10.858  50.900  10.180 
Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. A.Ş. 26.780   5.356  36.260  7.252 
İmaş Makine Sanayi A.Ş. 2.064.080   412.816  1.817.370  363.474 
İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. 340.850   68.170  445.780  89.156 
Konestaş Konya Gıda Pet.Hayv.Eğt.San.Tic.A.Ş. -   -  -  - 
Kule Yön. ve Org. ve Danışmanlık A.Ş. 310.260   62.052  366.290  73.258 
Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. 1.332.320   266.464  175.030  35.006 
Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.  67.376.212   13.475.244  75.120.790  15.024.156 
Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş. 319.400   63.880  6.730  1.346 
Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. 1.363.700   272.740  1.191.950  238.390 
Selva Gıda Sanayi A.Ş.   2.260.610   452.122  2.016.650  403.330 
Eliminasyondan gelen ertelenen vergi varlığı 1.658.565   331.713  1.117.955  223.591 
Toplam  96.844.882   19.368.978  98.380.625  19.676.123 
        
Ertelenen Vergi Yükümlükleri (-)        
İttifak Holding A.Ş. 4.892.911   247.824  3.534.500  179.248 
Aden Gayrimenkul Yön. Yat. İç ve Dış Tic. A.Ş. 60   12  10.430  2.086 
Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. 265.834.831   15.930.203  265.771.655  16.048.255 
Adese Genç Oto ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş. -   -  119.310  23.862 
AES Sigorta Arac. Hizm. A.Ş. 18.390   3.678  13.740  2.748 
Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş. -   -  3.100  620 
İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş. 101.460   20.292  78.900  15.780 
Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş. 8.430   1.686  15.440  3.088 
Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. 32.920   6.584  16.450  3.290 
Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. A.Ş. 13.400   2.680  22.080  4.416 
İmaş Makine Sanayi A.Ş. 3.300.002   259.550  2.976.510  245.295 
İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. 70.450   14.090  59.560  11.912 
Konestaş Konya Gıda Pet.Hayv.Eğt.San.Tic.A.Ş. 536.666   26.845  20  4 
Kule Yön. ve Org. ve Danışmanlık A.Ş. 1.330   266  3.600  720 
Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. 1.189.680   237.936  54.480  10.896 
Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.  77.333.325   14.936.201  83.296.950  16.249.362 
Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş. 580   116  3.790  758 
Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. 12.900.612   793.949  10.089.330  658.524 
Selva Gıda Sanayi A.Ş.   9.911.626   765.578  6.794.600  630.649 
Eliminasyondan gelen ertelenen vergi yükümlülüğü -   -  1.677.945  83.897 
Toplam  376.146.673   33.247.490  374.542.390  34.175.410 
        
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü), net (279.301.791)   (13.878.512)  (276.161.765)  (14.499.287) 
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34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Şirket ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının net ertelenen vergi varlık / (yükümlülükleri): 
 

Ertelenen Vergi Varlık / (Yükümlülükleri)  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
İttifak Holding A.Ş.  (88.118)  (101.456) 
Aden Gayrimenkul Yön. Yat. İç ve Dış Tic. A.Ş.  2.302  33.158 
Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.  (12.259.078)  (13.230.997) 
Adese Genç Oto ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş.  -  174.788 
AES Sigorta Arac. Hizm. A.Ş.  39.940  4.604 
Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş.  5.580  29.324 
İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş.  31.022  14.496 
Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş.  12.220  7.380 
Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş.  4.274  6.890 
Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. A.Ş.  2.676  2.836 
İmaş Makine Sanayi A.Ş.  153.266  118.179 
İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.  54.080  77.244 
Konestaş Konya Gıda Pet.Hayv.Eğt.San.Tic.A.Ş.  (26.845)  (4) 
Kule Yön. ve Org. ve Danışmanlık A.Ş.  61.786  72.538 
Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş.  28.528  24.110 
Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.   (1.460.957)  (1.225.206) 
Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.  63.764  588 
Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.  (521.209)  (420.134) 
Selva Gıda Sanayi A.Ş.    (313.456)  (227.319) 
Eliminasyon  331.713  139.694 
Toplam ertelenen vergi varlık / (yükümlülüğü)  (13.878.512)  (14.499.287) 

 
35. HİSSE BAŞINA KAZANÇ  
 

Konsolide kapsamlı gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde 
mevcut hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 
 
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz 
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı 
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı 
hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak 
suretiyle elde edilir. 
 
Şirket’in bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin satın aldığı hisselere ilişkin 
dönem karı aşağıda belirtilmiştir.  
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35. HİSSE BAŞINA KAZANÇ (devamı) 
 
1 Ocak - 31 Aralık 2010 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2009 dönemlerine ait finansal tablolar için Şirket 
hisselerinin birim hisse başına kar/zarar hesaplamaları aşağıdaki gibidir: 
 

  1 Ocak -  
31 Aralık 2010   

1 Ocak -  
31 Aralık 2009 

Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi  30.000.000  10.000.000 
Bağlı ortaklık tarafından satın alınan hisselerin adedi  1.747.014  582.338 
     
Ana ortaklık net dönem karı (TL)  23.869.252  592.255 
Bağlı ortaklık tarafından satın alınan hisselerin net 

dönem karı (TL)  1.389.997  34.489 
Ana ortaklık diğer hisselerinin net dönem karı (TL)  22.479.255  557.766 
     
Hisse başına kazanç (TL)  0,79564  0,05923 
 
 

36.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

a) İlişkili taraflardan alacaklar: 
 
Kısa vadeli ilişkili taraflardan alacakların dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
İttifak İnş. Müh. Müt. Tic. A.Ş.  950.468   870.827 
1M İnşaat Müh. Mim. Müt. ve Tic. A.Ş.  -  366.118 
Toplam  950.468   1.236.945 

 
İttifak İnş. Müh. Müt. Tic. A.Ş. ve 1M İnşaat Müh. Mim. Müt. ve Tic. A.Ş. her türlü mühendislik ve 
mimarlık hizmetleri, plan, proje parselasyon, aplikasyon, kontrollük, fenni mesuliyet, müşavirlik ve 
şantiye işlerini yapmak/yaptırmak alanında faaliyet göstermektedir.  
 
Uzun vadeli ilişkili taraflardan alacaklar bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 – Yoktur ) 

 
b) İlişkili taraflara borçlar: 
 
Kısa vadeli ilişkili taraflara borçların dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Ortaklara borçlar  2.125.711   2.156.836 
Toplam  2.125.711   2.156.836 

 
Uzun vadeli ilişkili taraflara borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 – Yoktur ) 
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36.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 
c)İlişkili taraflarla yapılan işlemler 
 
İlişkili taraflar verilen ve alınan hizmet tutarları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir: 
 

  
01 Ocak -  

31 Aralık 2010  
01 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Alınan hizmetler  229.448  114.930 
     
Verilen hizmetler  1.134.264  1.075.276 
 
Grupiçi firmalardan mühendislik, mimarlık, inşaat hizmetleri alınmaktadır.  
 
Grup içi firmalara danışmanlık ve güvenlik hizmetleri verilmektedir. 
 
 
d) İlişkili taraflara sağlanan faydalar 
 
Ortaklara ve üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar aşağıdaki gibidir. 
 

  
01 Ocak -  

31 Aralık 2010  
01 Ocak -  

31 Aralık 2009 
Ortaklara, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan  
   kısa vadeli faydalar     
   -Huzur hakkı  -  - 
   -Ücretler (*)  2.268.824   1.590.214 
İşten ayrılma sonrası faydalar  -    - 
İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar  -  - 
Hisse bazlı ödemeler  -  - 
Diğer uzun vadeli faydalar  -  - 
Toplam  2.268.824   1.590.214 

 
(*) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerden oluşmaktadır. 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 

Şirket’in başlıca finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. 
Finansal araçların ana amacı Şirket’in faaliyetleri için finansman sağlamasıdır. Şirket bunların dışında 
faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir.  
 
Şirket’in finansal araçlarının doğurduğu temel riskler faiz oranı riski, yabancı para, kredi riski ve 
likidite riskidir. Şirket yönetiminin bu risklerin yönetimiyle ilgili politikaları aşağıda özetlenmiştir. 
Şirket ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır. 
 
Sermaye Yönetimi  
 
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer 
yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 
Şirket’in sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve 27 no’ lu dipnotta açıklanan sermaye, 
sermaye yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.  
 
Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst 
yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte 
her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına 
bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar.  
 
Şirket’in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. 
 
Faiz Oranı Riski:  
 
Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, 
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen 
varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir. 
 
Yabancı Para Riski: 
 
Şirket’in maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden 
kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/ çıkışlarını 
detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden 
korunma amaçlı finansal işlemler yapmaktadır. 

 
Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibari ile net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
A. Döviz cinsinden varlıklar  74.578.636  64.052.478 
B. Döviz cinsinden yükümlülükler  (126.541.671)  (113.724.298) 
Net döviz pozisyonu (A + B)  (51.963.035)  (49.671.820) 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı) 

 
Yabancı Para Riski: (devamı) 

 
Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para 
pozisyonu aşağıdaki gibidir: 
 
31 ARALIK 2010 DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU: 

    

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
para birimi)   ABD Doları   Euro   GBP 

1. Ticari Alacaklar   9.148.889   5.002.643   690.451   - 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)   1.271.247   468.092   267.228   - 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar   -           - 
3. Diğer   64.158.499   31.570.950   7.478.434   10.781 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)   74.578.636   37.041.685   8.436.113   10.781 
5. Ticari Alacaklar   -           - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar   -   -   -   - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar   -   -   -   - 
7. Diğer   -           - 
8. Duran Varlıklar (5+6+7)   -   -   -   - 
9. Toplam Varlıklar (4+8)   74.578.636   37.041.685   8.436.113   10.781 
10. Ticari Borçlar   14.373.552   9.280.729   12.434   28 
11. Finansal Yükümlülükler   69.388.254   32.224.567   9.550.082     
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler   2.334.460   1.510.000         
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler   -             
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)   86.096.266   43.015.296   9.562.516   28 
14. Ticari Borçlar   1.282.948   230.849   451.933   - 
15. Finansal Yükümlülükler   39.162.457   21.711.898   2.730.888   - 
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler   -   -   -   - 
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler   -   -   -   - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)   40.445.405   21.942.747   3.182.821   - 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)   126.541.671   64.958.043   12.745.337   28 
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / 

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)   -   -   -   - 
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 

Türev Ürünlerin Tutarı   -   -   -   - 
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 

Türev Ürünlerin Tutarı   -   -   -   - 
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 

(9-18+19)   (51.963.035)   (27.916.358)   (4.309.224)   10.809 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / 

(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)*   (116.121.535)   (59.487.308)   (11.787.658)   28 

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların 
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri   -   -   -   - 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı   -   -   -   - 
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının 

Tutarı   -   -   -   - 
25. İhracat   -   -   -   - 
26. İthalat   -   -   -   - 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı) 

 
Yabancı Para Riski: (devamı) 
 
31 ARALIK 2009 DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU: 

    

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
para birimi)   ABD Doları   Euro   GBP 

1. Ticari Alacaklar   6.162.967   3.325.819   534.778  - 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)   851.225   353.582   147.589  - 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar   -   -   -  - 
3. Diğer   57.038.286   25.183.846   8.850.146  - 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)   64.052.478   28.863.247   9.532.513  - 
5. Ticari Alacaklar   -   -   -  - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar   -   -   -  - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar   -   -   -  - 
7. Diğer   -   -   -  - 
8. Duran Varlıklar (5+6+7)   -   -   -  - 
9. Toplam Varlıklar (4+8)   64.052.478   28.863.247   9.532.513  - 
10. Ticari Borçlar   1.471.739   847.761   90.388  - 
11. Finansal Yükümlülükler   57.615.264   21.936.841   11.380.346  - 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler   -          - 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler   -   -   -  - 
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)   59.087.003   22.784.602   11.470.734  - 
14. Ticari Borçlar   -          - 
15. Finansal Yükümlülükler   54.637.295   21.404.084   10.373.173  - 
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler   -   -   -  - 
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler   -   -   -  - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)   54.637.295   21.404.084   10.373.173  - 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)   113.724.298   44.188.686   21.843.907  - 
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / 

(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)   -   -   -  - 
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 

Türev Ürünlerin Tutarı   -   -   -  - 
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 

Türev Ürünlerin Tutarı   -   -   -  - 
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 

(9-18+19)   (49.671.820)   (15.325.439)   (12.311.394)  - 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / 

(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-
10-11-12a-14-15-16a)*   (106.710.106)   (40.509.285)   (21.161.540)  - 

22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların 
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri   -   -   -  - 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı   -   -   -  - 
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının 

Tutarı   -   -   -  - 
25. İhracat   -   -   -  - 
26. İthalat   -   -   -  - 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı) 

 
Yabancı Para Riski: (devamı) 

 
Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri 
itibariyle ABD Doları, Euro ve Diğer diğer dövizlerin Türk Lirası karşısında %10 değer 
kazanması/kaybetmesi durumunda konsolide gelir tablosunun ve özkaynakların ne şekilde 
etkileneceği sunulmuştur. Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin 
sabit kaldığı varsayılmıştır. 

 
31 Aralık 2010 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu: 
 

  Kar/ (Zarar)  Özkaynaklar 

  

Yabancı 
paranın değer 

kazanması 

Yabancı 
paranın değer 
kaybetmesi 

Yabancı 
paranın değer 

kazanması 

Yabancı 
paranın değer 
kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (9.196.738) 9.196.738 (9.196.738) 9.196.738 
ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
ABD Doları Net Etki  (9.196.738) 9.196.738 (9.196.738) 9.196.738 
Euro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 
Euro net varlık/yükümlülüğü (2.415.409) 2.415.409 (2.415.409) 2.415.409 
Euro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
Euro Net Etki (2.415.409) 2.415.409 (2.415.409) 2.415.409 
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde: 
Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 7 (7) 7 (7) 
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - - - 
Diğer Döviz Varlıkları Net Etki 7 (7) 7 (7) 
TOPLAM  (11.612.140) 11.612.140 (11.612.140) 11.612.140 

 
31 Aralık 2009 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu: 
 

  Kar/ (Zarar)  Özkaynaklar 

  

Yabancı 
paranın değer 

kazanması 

Yabancı 
paranın değer 
kaybetmesi 

Yabancı 
paranın değer 

kazanması 

Yabancı 
paranın değer 
kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (6.099.483) 6.099.483 (6.099.483) 6.099.483 
ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
ABD Doları Net Etki  (6.099.483) 6.099.483 (6.099.483) 6.099.483 
Euro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 
Euro net varlık/yükümlülüğü (4.571.527) 4.571.527 (4.571.527) 4.571.527 
Euro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
Euro Net Etki (4.571.527) 4.571.527 (4.571.527) 4.571.527 
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde: 
Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - - - 
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - - - 
Diğer Döviz Varlıkları Net Etki - - - - 
TOPLAM  (10.671.011) 10.671.011 (10.671.011) 10.671.011 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  
(devamı) 
 
Kredi riski 
 
Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip 
diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Şirket, kredi riskini, belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü 
işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir. 
 
Kredi riski yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi 
bölge içinde faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, 
sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ekonomik, politik ve diğer şartlardaki 
değişikliklerden aynı şekilde etkilenmeleri sonucunda oluşur.  
 
Şirket, sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve gruplarla çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskine 
karşı satış faaliyetlerini çeşitlendirerek kredi riskini yönetmektedir. Şirket, ayrıca gerektiğinde teminat 
almaktadır. Şirket’in maksimum kredi risk tutarı konsolide finansal tablolarda taşımakta olduğu 
finansal araçların taşınan değeri kadardır. 
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
Kredi riski (devamı) 

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri: 
  Alacaklar     
  Ticari Alacaklar   Diğer Alacaklar       

Cari Dönem   İlişkili Taraf   Diğer Taraf   İlişkili Taraf   Diğer Taraf   
Bankalardaki 

Mevduat   Diğer 
  

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski   950.468   48.150.108   -   5.166.081   -   - 
                          
  - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı    -   1.234.760   -   -   -   - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri   950.468   48.150.108   -   5.166.081   -   - 
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri   -   -   -   -   -   - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri       -   -   -   -   - 
    - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı   -   1.234.760   -   -   -   - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri   -   -   -   -   -   - 
    -Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)   -   4.917.184   -   33.000   -   - 
        -Değer düşüklüğü (-)   -   (4.917.184)   -   (33.000)   -   - 
        -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı   -   -   -   -   -   - 
    -Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri)   -   -   -   -   -   - 
        -Değer düşüklüğü (-)   -   -   -   -   -   - 
        -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı   -   -   -   -   -   - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar   -   -   -   -   -   - 
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37.   FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
Kredi riski (devamı) 

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri: (devamı) 
  Alacaklar     
  Ticari Alacaklar   Diğer Alacaklar       

Önceki Dönem   İlişkili Taraf   Diğer Taraf   İlişkili Taraf   Diğer Taraf   
Bankalardaki 

Mevduat   Diğer 
  

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski   1.236.945   56.895.170   -   1.791.086   -   - 
                          
  - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı    -   1.082.604   -   -   -   - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri   1.236.945   56.637.932   -   1.791.086   -   - 
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri   -   -   -   -   -   - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri   -   -   -   -   -   - 
    - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı   -   -           -     
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri   -   257.238   -   -   -   - 
    -Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)   -   8.807.045   -   -   -   - 
        -Değer düşüklüğü (-)   -   (8.807.045)   -   -   -   - 
        -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı   -   -   -   -   -   - 
    -Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri)   -   -   -   -   -   - 
        -Değer düşüklüğü (-)   -   -   -   -   -   - 
        -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı   -   -   -   -   -   - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar   -   -   -   -   -   - 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı) 

 
Likidite riski 
 
Likidite riski Şirket’in net fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski, kredi 
kuruluşlarıyla önceden belirlenmiş kredi limitleri kapsamında dengelenen nakit giriş ve çıkışları 
aracılığıyla yönetilmektedir.  
 
Finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen 
süre dikkate alınarak gösterilmiştir. 
 
Aşağıdaki tablo Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle finansal yükümlülüklerinin 
sözleşmeye dayalı iskonto edilmemiş ödemelerin (tahakkuk eden faizler dahil) vadelerine göre 
durumunu göstermektedir. 
 
31 Aralık 2010: 
 

Sözleşme uyarınca vadeler   Defter Değeri  

 Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı (I+II)   
0-12 ay arası 

(I)   
1-5 yıl arası 

(II)  

         

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler       

       

Banka kredileri  171.591.838  182.433.467  122.914.614  59.518.853 
Finansal kiralama yükümlülükleri  355  1.319  -  1.319 
Ticari borçlar  124.339.195  124.716.750  124.716.750  - 
Diğer borçlar  8.317.169  8.321.167  8.321.167  - 
Diğer yükümlülükler  7.221.438  7.221.438  7.136.895  84.543 
 

31 Aralık 2009: 
 

Sözleşme uyarınca vadeler   Defter Değeri  

 Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı (I+II)   
0-12 ay arası 

(I)   
1-5 yıl arası 

(II)  

         

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler       

       

Banka kredileri  144.395.483  151.789.484  75.779.990  76.009.494 
Finansal kiralama yükümlülükleri  684.895  751.040  749.755  1.285 
Ticari borçlar  129.725.664  130.348.855  130.348.855  - 
Diğer borçlar  8.138.744  8.138.744  8.138.744  - 
Diğer yükümlülükler  10.298.986  10.298.986  10.199.061  99.925 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(devamı) 

 
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 
 
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir 
işlemde istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa 
fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir. 
 
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tabloların hazırlandığı günün yabancı kur 
oranları üzerinden değerlendirilmektedir. 
 
Şirket’in bilançosunda maliyet ile yansıtılan finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin 
tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır: 
 
Finansal varlıklar 
 
Maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alan nakit ve nakit benzeri değerleri ve diğer kısa 
vadeli finansal varlıkların kısa vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan 
değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli 
alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın 
olduğu düşünülmektedir. Uzun vadeli ticari alacaklar döviz cinsinden tutulduğundan dolayı 
gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. 
 
Finansal yükümlülükler 
 
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun 
değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet 
ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları 
değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin 
taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Reeskont karşılığı düşüldükten sonra kalan ticari 
borçların gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir. Uzun 
vadeli finansal borçlar döviz cinsinden tutulduğundan dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan 
değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. 
 
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki belirtilmiştir: 
 

 31 Aralık 2010  31 Aralık 2009 
Sabit faizli finansal araçlar    
Finansal varlıklar -  - 
Finansal yükümlülükler 170.794.690  137.188.690 
    
Değişken faizli finansal araçlar    
Finansal varlıklar -  - 
Finansal yükümlülükler 797.503  7.891.688 
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38. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 

a) 31 Aralık 2010 tarihinden sonra Şirket lehine açılan 195.716 TL icra davaları bulunmaktadır. 
 
b) 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.623,23 TL’dir. 
 

39.  MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI 
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 
1. Şirket’in % 100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Selva Gıda San. A.Ş.'nin 01.12.2010 tarih 
ve 72 nolu yönetim kurulu kararı neticesinde ana sözleşmesinin 3.maddesine, "Elektrik piyasasına 
ilişkin 4628 sayılı kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı 
enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, 
elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, 
üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest 
tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisi ile ilgili tüm teçhizat ve 
yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak"  ifadesinin eklenmesi kararı alınmıştır. 
 
2. Finansal tablolar yayınlanmak üzere 8 Nisan 2011 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmıştır.  
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